
โครงการจัดทําแนวทาง
การนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

เสนอโดย
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กันยายน 2556

รายงานฉบับสมบูรณ์



 



 โครงการจัดท้าแนวทางการน้าน า้กลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย 
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สารบัญ 
 

-ก- 

โครงการจัดท้าแนวทางการน้าน ้ากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สารบัญ 

 หน้า 
สารบัญ ก 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญภาพ ซ 
บทที่ 1 บทน้า 1-1 
 1.1 เหตุผลความจ าเป็น 1-1 
 1.2 วัตถุประสงค์ 1-2 
 1.3 เป้าหมาย 1-2 
บทที่ 2 คุณภาพน ้าใช้ น ้าเสยี และน ้าทิ ง 2-1 
 2.1 คุณภาพน้ าใช้ 2-1 
  2.1.1 คุณภาพน้ าใช้ภาคชุมชน 2-1 
  2.1.2 คุณภาพน้ าใช้ภาคเกษตรกรรม 2-8 
  2.1.3 คุณภาพน้ าใช้ภาคอุตสาหกรรม 2-9 
 2.2 ลักษณะน้ าเสีย 2-14 
  2.2.1 ลักษณะน้ าเสียชุมชน 2-14 
  2.2.2 ลักษณะน้ าเสียเกษตรกรรม 2-17 
  2.2.3 ลักษณะน้ าเสียอุตสาหกรรม 2-20 
 2.3 คุณภาพน้ าทิ้ง 2-25 
  2.3.1 คุณภาพน้ าทิ้งชุมชน 2-25 
  2.3.2 คุณภาพน้ าทิ้งเกษตรกรรม (การเลี้ยงสุกรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 2-38 
  2.3.3 คุณภาพน้ าทิ้งอุตสาหกรรม 2-41 
บทที่ 3 ทบทวนมาตรฐานและเกณฑ์คุณภาพน ้าน้ากลับมาใช้ใหม่ 3-1 
 3-1 มาตรฐานคุณภาพน้ าน ากลับมาใช้ใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา 3-1 
 3-2 มาตรฐานคุณภาพน้ าน ากลับมาใช้ใหม่ของประเทศออสเตรเลีย 3-10 
 3.3 มาตรฐานคุณภาพน้ าน ากลับมาใช้ใหม่ของประเทศญี่ปุ่น 3-18 

  



 โครงการจัดท้าแนวทางการน้าน า้กลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย 
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สารบัญ 
 

-ข- 

สารบัญ (ต่อ) 

 

    หน้า 
บทที่ 3 ทบทวนมาตรฐานและเกณฑ์คุณภาพน ้าน้ากลับมาใช้ใหม่ (ต่อ)  
 3.4 มาตรฐานคุณภาพน้ าน ากลับมาใช้ใหม่ขององค์การอนามัยโลก 3-19 
 3.5 มาตรฐานคุณภาพน้ าน ากลับมาใช้ใหม่ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ 
3-20 

 3.6 มาตรฐานคุณภาพน้ าน ากลับมาใช้ใหม่ของประเทศอิสราเอล 3-25 
 3.7 มาตรฐานคุณภาพน้ าน ากลับมาใช้ใหม่ของประเทศจอร์แดน 3-26 
 3.8 มาตรฐานคุณภาพน้ าน ากลับมาใช้ใหม่ของประเทศซาอุดิอาราเบีย 3-28 
 3.9 คุณภาพน้ าใช้ของระบบน้ าหล่อเย็น 3-30 
บทที่ 4 ผลการส้ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 4-1 
 4.1 วิธีการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 4-1 
  4.1.1 การเลือกกลุ่มเป้าประสงค์ผู้ใช้น้ า 4-1 
  4.1.2 องค์ประกอบของแบบสอบถาม 4-1 
  4.1.3 วิธีการกระจายแบบสอบถาม 4-2 
 4.2 ผลการส ารวจจากแบบสอบถาม 4-4 
  4.2.1 ภาคครัวเรือน 4-4 
  4.2.2 ภาคเกษตรกรรม 4-19 
  4.2.3 ภาคอุตสาหกรรม 4-32 
 4.3. สรุปผลการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 4-51 
  4.3.1 ข้อมูลการใช้น้ า 4-51 
  4.3.2 ข้อมูลปริมาณ และการจัดการน้ าเสีย 4-52 
  4.3.3 การหมุนเวียนน ้าที่ผ่านการบ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ 4-52 
  4.3.4 ความต้องการน าน้ ากลับมาใช้ซ้ า 4-52 
  4.3.5 ความยินดีจ่ายค่าน้ าที่มีการบ าบัด หรือปรับปรุงคุณภาพแล้ว 4-52 
  



 โครงการจัดท้าแนวทางการน้าน า้กลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย 
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สารบัญ 
 

-ค- 

สารบัญ (ต่อ) 

 

 หน้า 
บทที่ 5 เทคโนโลยีส้าหรับการปรับปรุงคุณภาพน ้าเสีย/น ้าทิ ง เพื่อน้ากลับมาใช้ประโยชน์ 5-1 
 5.1 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเพื่อน าน้ าเสีย/น้ าทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ 5-1 
  5.1.1 กระบวนการทางกายภาพ 5-1 
  5.1.2 กระบวนการทางเคมี 5-2 
  5.1.3 กระบวนการทางชีวภาพ 5-2 
  5.1.4 กระบวนการทางกายภาพ - เคมี 5-2 
 5.2 เทคโนโลยีในการน าน้ าเสีย/น้ าทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ 5-3 
  5.2.1 กลุ่มเทคโนโลยีการก าจัดอนุภาค 5-3 
  5.2.2  กลุ่มเทคโนโลยีการก าจัดสารอินทรีย์ละลายน ้า 5-7 
  5.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีการก าจัดไอออน 5-12 
  5.2.4 กลุ่มเทคโนโลยีการก าจัดเกลือ 5-17 
  5.2.5 กลุ่มเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อโรค 5-19 
 5.3 การพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีส าหรับการน าน ้ากลับมาใช้

ประโยชน์ 
5-25 

บทท่ี 6 เกณฑ์คุณภาพน ้าที่แนะน้าส้าหรับการน้าน ้ากลับมาใช้ใหม่ 6-1 
 6.1 แหล่งน้ าที่พิจารณาให้มีการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ 6-3 
 6.2 แนวทางการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ 6-4 
  6.2.1 แนวทางการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ภาคชุมชน 6-4 
  6.2.2 แนวทางการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ภาคภาคเกษตรกรรม 6-20 
  6.2.3 แนวทางการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ภาคอุตสาหกรรม 6-36 
ภาคผนวก  
 ภาคผนวกบทที่ 4-1 แบบสอบถามภาคชุมชน  
 ภาคผนวกบทที่ 4-2 แบบสอบถามเกษตรกรรม  
 ภาคผนวกบทที่ 4-3 แบบสอบถามอุตสาหกรรม  
 ภาคผนวกบทที่ 6-1 รายละเอียดการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ  

                         ในการก าหนดเกณฑ์คุณภาพน้ าน ากลับมาใช้ใหม่ 
 

 ภาคผนวกบทที่ 6-2 ใบลงนามผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ  
                         ในการก าหนดเกณฑ์คุณภาพน้ าน ากลับมาใช้ใหม่ 

 



 โครงการจัดท้าแนวทางการน้าน า้กลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย 
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สารบัญ 
 

-ง- 

สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี หน้า 
2.1.1-1 มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่1 2 3 และ 4 2-2 

2.1.1-2   มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาลที่ใช้บริโภค 2-4 
2.1.1-3   มาตรฐานคุณภาพน้ าประปาของการประปานครหลวง  2-5 

2.1.1-4   มาตรฐานคุณภาพน้ าดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 2-7 
2.1.2-1   มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 2 และ 3 2-8 
2.1.3-1   คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4  2-11 

2.1.3-2   มาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน 2-12 

2.2.1-1   ตัวอย่างลักษณะน้ าเสียชุมชน 2-15 

2.2.1-2   ลักษณะน้ าเสียชุมชนที่มาจากอาคารประเภทต่างๆ 2-16 

2.2.2-1   ลักษณะน้ าเสียจากฟาร์มสุกร 2-18 

2.2.2-2   ลักษณะน้ าเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2-19 

2.2.3-1 ลักษณะน้ าเสียเฉลี่ยของอุตสาหกรรมบางประเภท 2-22 

2.3.1.1-1   ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 2-26 

2.3.1.1-2   ประเภทของอาคารที่เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสีย
ลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 

2-27 

2.3.1.1-3   ค่ามาตรฐานน้ าทิ้งจากที่ดินจัดสรร 2-28 

2.3.1.2-1   ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนในประเทศไทย 2-29 

2.3.1.2-2   สรุปชนิดระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน และความสามารถในการรองรับน้ าเสีย 2-33 

2.3.1.2-3   โรงควบคุมคุณภาพน้ าของกรุงเทพมหานคร 2-34 

2.3.1.2-4   มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 2-35 

2.3.1.2-4   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของโรงควบคุมคุณภาพของกรุงเทพมหานคร 2-37 

2.3.2-1 มาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากฟาร์มสุกร 2-38 

2.3.2-2   ร่างมาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 2-40 

2.3.3-1   ค่ามาตรฐานน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 2-41 

3.1-1   มาตรฐานการน าน้ าเสีย/น้ าทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 3-1 



 โครงการจัดท้าแนวทางการน้าน า้กลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย 
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สารบัญ 
 

-จ- 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี หน้า 
3.1-2   มาตรฐานคุณภาพน้ าส าหรับน ากลับมาใช้ประโยชน์ ของประเทศต่างๆ  

ที่รวบรวมโดย USEPA 
3-5 

3.2-1   การจัดประเภทและมาตรฐานคุณภาพของน้ าที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
(ประเทศออสเตรเลีย) 

3-8 

3.2-2   ข้อแนะน าส าหรับการใช้น้ าทิ้งที่กลับมาใช้ประโยชน์ในปศุสัตว์ 3-12 

3.2-3   ข้อแนะน าส าหรับการเพาะปลูกพืชเพ่ือบริโภคโดยใช้น้ าที่น ากลับมา 
ใช้ประโยชน์ใหม่ 

3-14 

3.2-4   มาตรฐานคุณภาพน้ าน ากลับมาใช้ใหม่ ของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 3-16 

3.3-1   มาตรฐานคุณภาพน้ าน ากลับมาใช้ใหม่ของประเทศญี่ปุ่น 3-18 

3.4-1   คุณสมบัติน้ าน ากลับมาใช้ใหม่ทางชีวภาพที่แนะน าให้ใช้กับการเกษตร 3-19 

3.5-1   คุณภาพน้ าที่เหมาะต่อการเกษตรกรรม 3-21 

3.5-2   ค่าโลหะหนักสูงสุดที่เจือปนในน้ าที่ใช้ในการเกษตร  3-22 
3.5-3   ค่าแนะน าส าหรับการใช้น้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วเพ่ือการเกษตรกรรม 3-23 

3.5-4   คุณภาพน้ าทิ้งท่ีอนุญาตให้น ากลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมต่างๆ 3-24 

3.6-1 มาตรฐานคุณภาพน้ าที่น ากลับมาใช้ใหม่เพ่ือการเกษตรของประเทศอิสราเอล 3-25 

3.7-1 มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งชุมชน เพื่อน ากลับมาใช้เพ่ือการเกษตรกรรม 3-26 

3.8-1 มาตรฐานคุณภาพน้ าที่น ากลับมาใช้ใหม่เพ่ือการเกษตร กรณีการให้น้ าแบบมี
โอกาสสัมผัสตัวผู้ใช้ 

3-28 

3.9-1   คุณภาพน้ าใช้ของระบบน้ าหล่อเย็น (cooling tower) 3-31 

4.2.1-1   จ านวนแบบสอบถามที่จัดเก็บได้จากอาคารประเภทต่างๆ 4-4 

4.2.1-2   ขนาดของอาคารแต่ละประเภท    4-5 

4.2.1.1-1   เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ปริมาณการใช้น ้าที่ค านวณได้จากแบบสอบถามค่า
สัมประสิทธิ์ปริมาณการใช้น ้าที่อ้างอิงมาจากส านักการระบายน้ า 
กรุงเทพมหานครและกรมควบคุมมลพิษ 

4-8 

4.2.1.1-2   แหล่งน้ าใช้ และอัตราค่าน้ าประปาของภาคครัวเรือน 4-9 
 



 โครงการจัดท้าแนวทางการน้าน า้กลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย 
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สารบัญ 
 

-ฉ- 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี หน้า 
4.2.1.2-1   ข้อมูลชนิดระบบบ าบัดน้ าเสียของอาคารแต่ละประเภท 4-11 

4.2.1.3-1   กิจกรรมการน าน้ ากลับไปใช้ประโยชน์ 4-13 

4.2.1.5-1   อัตราค่าน้ าที่ผ่านการบ าบัด/ปรับปรุงคุณภาพ เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ในภาค
ครัวเรือน 

4-17 

4.2.1.5-2    เปรียบเทียบอัตราค่าน้ าที่ผ่านการบ าบัด/ปรับปรุงคุณภาพ ต่อน้ าประปา 4-18 

4.2.2-1 จ านวนแบบสอบถามภาคเกษตรกรรม 4-19 

4.2.2-2   ขนาดของพ้ืนที่การเกษตรกรรมจากการส ารวจโดยแบบสอบถาม 4-20 

4.2.2-3   ตัวอย่างชนิดพืชพันธุ์ของภาคเกษตรกรรม 4-20 

4.2.2-4   ข้อมูลชนิดและปริมาณการเลี้ยงปศุสัตว์ 4-21 

4.2.2.1-1 ลักษณะระบบการให้น้ าของการเกษตรแต่ละประเภท 4-24 

4.2.2.3-1   กิจกรรมการหมุนเวียนน้ ากลับมาใช้ซ้ าในภาคการเกษตรกรรม 4-27 
4.2.2.4-1 ความคิดเห็นความต้องการคุณภาพน้ าที่น ากลับมาใช้ซ้ าของภาคการเกษตร 4-29 

4.2.2.5-1   อัตราค่าน้ าที่ผ่านการบ าบัดเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ 4-32 

4.2.3-1   กลุ่มประเภทโรงงาน 10 อันดับ ที่ได้รับข้อมูลแบบสอบถามมากที่สุด 4-34 

4.2.3.1-1   ปริมาณการใช้น้ า และค่าสัมประสิทธิ์ปริมาณการใช้น ้าที่รวบรวมจาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ 

4-36 

4.2.3.1-2   แหล่งน้ าใช้ และอัตราค่าน้ าประปาของภาคอุตสาหกรรม 4-42 

4.2.3.2-1   ชนิดของระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 4-44 

4.2.3.2-2 อัตราค่าบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียแต่ละประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม และอัตราค่าบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของ
นิคมอุตสาหกรรม 

4-45 

4.2.3.5-1 อัตราค่าน้ าที่ผ่านการบ าบัดเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ 4-51 

4.2.3.5-2 เปรียบเทียบอัตราค่าน้ าใช้ปัจจุบัน และน้ าที่ผ่านการบ าบัดเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ 4-51 
5.2.1.2-1 ศักยภาพการกรองไมโคร 5-6 
5.3-1 เทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพน ้าเพื่อน าน ้ากลับมาใช้ใหม่ 5-28 
 



 โครงการจัดท้าแนวทางการน้าน า้กลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย 
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สารบัญ 
 

-ช- 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี หน้า 
6.2.1.1-1 กิจกรรมการน าน้ ากลับไปใช้ใหม่ภาคชุมชน 6-6 

6.2.1.2-1   ดัชนีที่ต้องมีการพิจารณาควบคุมส าหรับน้ าใช้ใหม่ในชุมชนมีความส าคัญ 6-8 

6.2.1.4-1 เปรียบเทียบมาตรฐานน ้าส าหรับน ามาใช้ใหม่ในกิจกรรมที่มนุษย์มีโอกาสสัมผัส 6-13 

6.2.1.4-2 เปรียบเทียบมาตรฐานน ้าส าหรับน ามาใช้ใหม่ในกิจกรรมที่มนุษย์ไม่มีการสัมผัส 6-14 

6.2.1.4-3   เกณฑ์คุณภาพน้ าที่แนะน าส าหรับกิจกรรมที่มนุษย์มีโอกาสสัมผัส 6-16 

6.2.1.4-4 เกณฑ์คุณภาพน้ าที่แนะน าส าหรับกิจกรรมที่มนุษย์ไม่มีโอกาสสัมผัส 6-19 

6.2.2.1-1   การจัดหมวดหมู่พืชให้เหมาะสมกับแนวทางการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ 6-21 

6.2.2.2-1   ดัชนีที่ต้องพิจารณาส าหรับเกณฑ์คุณภาพน้ าที่น ากลับมาใช้ใหม่ภาค
เกษตรกรรม 

6-22 

6.2.2.2-2   คุณภาพน ้าเพ่ือการชลประทาน ตามระบบของสหรัฐอเมริกา 6-24 

6.2.2.2-1- ระดับค่าการน าไฟฟ้าและค่าของแข็งละลายน้ าที่แนะน าส าหรับน้ าที่ใช้ใน
การเกษตร 

6-25 

6.2.2.4-1 เปรียบเทียบมาตรฐานน ้าส าหรับน ามาใช้ใหม่ในส าหรับการเพาะปลูกพืชอาหาร 6-27 

6.2.2.4-2 เปรียบเทียบมาตรฐานน ้าส าหรับน ามาใช้ใหม่ในการเพาะปลูกพืชไม่ใช่อาหาร 6-29 

6.2.2.4-3   เกณฑ์คุณภาพน ้าน ามาใช้ใหม่ส าหรับเพาะปลูกพืชอาหาร (food and feed 
crop) 

6-33 

6.2.2.4-4   เกณฑ์คุณภาพน ้าน ามาใช้ใหม่ส าหรับเพาะปลูกพืชไม่ใช่อาหาร (non-food 
crop) 

6-34 

6.2.2.4-5   ระดับค่าเอสเออาร์ ที่ควรพิจารณาร่วมกับค่าความน าไฟฟ้า 6-35 

6.2.2.4-6   เกณฑ์คุณภาพน้ าแนะน าส าหรับโลหะหนัก 6-36 

6.2.3 -1   ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดในระบบน้ าหล่อเย็น 6-37 

6.2.3.2-1 ดัชนีที่ต้องพิจารณาส าหรับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าที่น ากลับมาใช้ใหม่ 6-38 

6.2.3.4-1   เปรียบเทียบมาตรฐานน ้าส าหรับน ามาใช้ใหม่ในการเติมระบบหล่อเย็น (make 
up water) 

6-44 

6.2.3.4-2   เกณฑ์คุณภาพน ้าเติมในระบบหล่อเย็น (make up water) 6-45 

  



 โครงการจัดท้าแนวทางการน้าน า้กลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย 
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สารบัญ 
 

-ซ- 

สารบัญภาพ 

 

ภาพที ่ หน้า 
4.1.3-1   ขั้นตอนการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 4-3 
4.2.1-1   การกระจายแบบสอบถามภาคชุมชน 4-6 
4.2.1.2-1   การจัดการน้ าเสียภาคครัวเรือน 4-10 
4.2.1.2-2   การระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ของอาคารแต่ละประเภท 4-12 
4.2.1.3-1   การหมุนเวียนน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ 4-13 
4.2.1.4-1   ความต้องการน าน้ ากลับมาใช้ซ้ าของภาคครัวเรือน 4-14 
4.2.1.4-2   สาเหตุที่ต้องการน าน้ ากลับมาใช้ซ้ าในภาคครัวเรือน 4-15 
4.2.1.5-1   การยอมรับในการจ่ายค่าธรรมเนียมค่าน้ าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ 4-16 
4.2.2-1   การกระจายตัวของแบบสอบถามภาคเกษตรกรรม 4-22 
4.2.2.1-1   แหล่งน้ าใช้ส าหรับภาคเกษตรกรรม 4-23 
4.2.2.1-2   ความเพียงพอของแหล่งน้ าใช้ส าหรับภาคการเกษตรกรรม 4-25 
4.2.2.2-1   การจัดการน้ าเสียของภาคการเกษตรกรรม 4-26 
4.2.2.3-1   การหมุนเวียนน้ ากลับมาใช้ซ้ าของภาคเกษตรกรรม 4-27 
4.2.2.4-1   ความต้องการน าน้ ากลับมาใช้ซ้ าในภาคการเกษตรกรรม 4-28 

4.2.2.4-2 สาเหตุที่ต้องการน าน้ ากลับมาใช้ซ้ าในภาคการเกษตรกรรม 4-30 
4.2.2.4-3   ความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพน้ าของผู้ใช้น้ าภาคการเกษตรกรรม 4-30 
4.2.2.5-1   การยอมรับในการจ่ายค่าธรรมเนียมของผู้ใช้น้ าภาคการเกษตรกรรม 4-31 
4.2.3-1   จ านวนโรงงานจ าแนกตามบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 4-33 
4.2.3-2   การกระจายตัวของแบบสอบถาม 4-35 
4.2.3-3   สัดส่วนของโรงงานที่ตั้งภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ 4-35 
4.2.3.1-1   แหล่งน้ าใช้ส าหรับภาคอุตสาหกรรม 4-41 
4.2.3.1-2   ความเพียงพอของแหล่งน้ าใช้ส ารับภาคอุตสาหกรรม 4-42 
4.2.3.2-1   การจัดการน้ าเสียภาคอุตสาหกรรม 4-43 
4.2.3.2-2   รูปแบบการระบายน้ าทิ้งออกจากโรงงาน 4-46 
4.2.3.3-1   การหมุนเวียนน้ ากลับมาใช้ซ้ าของภาคอุตสาหกรรม 4-47 
4.2.3.3-2   กิจกรรมที่มีการน าน้ ากลับมาใช้ซ้ าของภาคอุตสาหกรรม 4-47 
4.2.3.4-1 ความต้องการน าน้ ากลับมาใช้ซ้ าของภาคอุตสาหกรรม 4-48 



 โครงการจัดท้าแนวทางการน้าน า้กลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย 
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สารบัญ 
 

-ฌ- 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

 

ภาพที ่ หน้า 
4.2.3.4-2 สาเหตุที่ต้องการน าน้ ากลับมาใช้ซ้ าในภาคอุตสาหกรรม 4-49 
4.2.3.4-3   ความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพน้ าที่น ากลับมาใช้ซ้ าของผู้ประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรม 
4-49 

4.2.3.5-1   การยอมรับในการจ่ายค่าธรรมเนียมค่าน้ าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ 4-50 
5.2.1-1 หลักการท างานของถังกรองทรายกรองหยาบ (Rapid Sand Filtration) 5-4 
5.2.1-2 ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องกรองทรายแบบกรองเร็ว 5-4 
5.2.2.1-1   หลักการท างานของการดูดซับด้วยคาร์บอน (Carbon Adsorption) 5-7 
5.2.2.2-1   การใช้แรงดันให้ของเหลวเคลื่อนที่ผ่านเยื่อบางเพ่ือกรองอนุภาคต่างๆ ในน้ า 5-9 
5.2.2.2-2 หลักการท างานของกระบวนการกรองอัลตร้า (Utra filtration) 5-9 
5.2.2.3-1   หลักการท างานของ Membrane Bioreactor System 5-11 
5.2.3.1-1   หลักการท างานของการแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange) 5-13 
5.2.3.2-1 กระบวนการกรองนาโน 5-15 
5.2.3.3-1 การแยกด้วยไฟฟ้าและเยื่อกรอง 5-16 
5.2.4.1-1   การเคลื่อนที่ของสารละลายในกระบวนการออสโมซิสผันกลับ (Reverse 

Osmosis) 
5-17 

5.2.4.1-2 หลักการท างานของกระบวนการออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis) 5-18 
5.2.5.1-1 ระบบผลิตโอโซน 5-19 
5.2.5.2-1 หลักการท างานของการก าจัดเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต 

(Ultraviolet Disinfection) 
5-21 

5.2.5.3-1   ผลของ pH และการเปลี่ยนแปลงชนิดของคลอรีนอิสระคงเหลือ 5-23 
6.1-1   คุณภาพน้ าในแต่ละขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ 6-3 
   
   
   

 

 

 



บทนํา

บทท่ี 1



 โครงการจัดท้าแนวทางการน้าน า้กลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย 
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

บทที่ 1 บทน้า  

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-1 

บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 เหตุผลความจ าเป็น 
 

ในสถานการณ์ที่การขยายตัวของชุมชนเมืองและชุมชนขนาดใหญ่ยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
ประกอบกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจ าเป็นต้องเพ่ิมผลผลิตให้เพียงพอกับ
ความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ท าให้มีความต้องการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบต่างๆ ในการเพ่ิมผลผลิต
เพ่ิมขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการใช้ทรัพยากรน้ า ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบหลัก
ส าหรับการผลิต ในขณะที่ปริมาณของทรัพยากรน้ าไม่ได้มีปริมาณเพ่ิมตาม และแหล่งน้ าบางแห่งยังมี
ความเสื่อมโทรมมากขึ้นอีกด้วย ท าให้ในปัจจุบันได้เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าที่เหมาะสมและ
เพียงพอส าหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการใช้ทรัพยากรน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีความพยายาม
ที่จะหาแหล่งน้ าทดแทนแหล่งเดิม ซึ่งการน าน้ าที่ผ่านการใช้แล้วมาใช้ซ้ าอีกครั้งเป็นแนวทางหนึ่งในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว เช่น การใช้รดสนามหญ้า ใช้ในการล้างพ้ืน ปลูกผักสวนครัว หรือใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่ง
การน าน้ าที่ผ่านการใช้แล้วมาใช้ซ้ าอีกครั้ง นอกจากจะสามารถช่วยลดปริมาณการใช้น้ าจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติแล้ว ยังสามารถช่วยลดการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยตรงได้อีกด้วย 

 
แม้ว่าการน าน้ าที่ผ่านการใช้แล้วมาใช้ซ้ าอีกครั้งจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมได้หลายด้าน แต่ก็ยังพบว่ามีการใช้ในวงที่จ ากัดซึ่งอาจจะมีสาเหตุหลายประการ โดยสาเหตุหนึ่ง
ที่พบจากการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือ ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปยังไม่มีความรู้ 
หรือความมั่นใจในแนวทางที่เหมาะสมและปลอดภัยในการน าน้ าที่ผ่านการใช้แล้วมาใช้ซ้ าอีกครั้ง แม้ว่า 
ในปัจจุบันนี้จะมีหลายองค์กร และหน่วยงานพยายามที่จะศึกษาและก าหนดเป็นแนวทางในการน าน้ าที่
ผ่านการใช้แล้วมาใช้ซ้ าอีกครั้ง แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมและแพร่หลายเท่าที่ควร 

 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ด าเนินโครงการวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ในภูมิภาคเขตร้อน (Research and Development for 
Water Reuse Technology in Tropical Regions) ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency) และองค์การวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น (Japan Science and Technology Agency) เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี
และส่งเสริมให้มีการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ โดยการด าเนินการภายใต้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ใน 
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การจัดท าแนวทางการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ (Water Reuse Guidelines) ของประเทศไทย เพ่ือใช้ใน 
การสนับสนุนและส่งเสริมการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และเป็นที่
ยอมรับของทุกภาคส่วน ซึ่งการน าน้ าที่ผ่านการใช้แล้วมาใช้ซ้ าหรือการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ได้มีการ
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ในหัวข้อ 5.1.8 ที่
ก าหนดให้มีการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยจัดระบบการกระจายน้ าให้เหมาะสมในทุกภาคส่วน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ
อุปโภคบริโภค ใช้หลักการลด การใช้ซ้ า และการน ากลับมาใช้ใหม่ และจัดท าข้อมูลการใช้น้ า (Water 
Footprint) รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าของภาคการเกษตร และส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย
ในช่วงฤดูแล้ง เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนน้ า ดังนั้น การจัดท าแนวทางการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ของ
ประเทศ จะสามารถใช้เป็นแนวทางหนึ่งส าหรับผู้ประกอบการและประชาชน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องที่จะ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งเป็นข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือจัดท าแนวทางส าหรับการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย (Water Reuse 

Guidelines) 
 
1.3 เป้าหมาย 
 

สนับสนุนและส่งเสริมการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และเป็นที่
ยอมรับของทุกภาคส่วน 
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บทท่ี 2 

คุณภาพน้ําใช้ น้ําเสีย และน้ําท้ิง 
 

2.1 คุณภาพน้ําใช ้

คุณภาพที่ต้องการของนํ้าใช้แต่ละประเภทขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่จะนํานํ้าน้ันไปใช้ แหล่งนํ้าใช้ทั่วไป
มีอยู่ 3 แหล่งด้วยกัน คือ แหล่งนํ้าผิวดิน แหล่งนํ้าบาดาล และน้ําประปา คุณภาพนํ้าของแหล่งนํ้าแต่ละ
ประเภทย่อมแตกต่างกัน เช่น แหล่งนํ้าผิวดินเป็นแหล่งนํ้าที่รับความสกปรกจากกิจกรรมประเภทต่างๆ 
โดยตรง โดยเฉพาะนํ้าชะหน้าดินในช่วงฤดูฝนและน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือชุมชน คุณภาพของ
แหล่งนํ้าในแต่ละพ้ืนที่ยังมีความแตกต่างกัน ขึ้นกับสภาพภูมิประเทศ และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่
บริเวณรอบๆ แหล่งนํ้า เป็นต้น ส่วนแหล่งนํ้าบาดาล มาจากการซึมของนํ้าผิวดิน นํ้าบนดิน และน้ําฝนใน
พ้ืนที่ ซึ่งผ่านช้ันกรองธรรมชาติคือช้ันดินและหิน ก่อนไปรวมอยู่ในส่วนของชั้นนํ้าบาดาล ดังน้ันช้ันนํ้าแต่
ละช้ันจะมีคุณภาพนํ้าที่แตกต่างกัน ส่วนนํ้าประปาน้ันมีการปรับปรุงคุณภาพนํ้าเพ่ือให้สะอาดและ
ปลอดภัยในการใช้อุปโภคและบริโภคตามมาตรฐาน ดังน้ัน คุณภาพนํ้าประปาในแต่ละพ้ืนที่จะมีค่า
แตกต่างกันไม่มาก  

2.1.1 คุณภาพน้ําใช้ภาคชุมชน 

นํ้าใช้ในชุมชนส่วนมากใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภค โดยมาจากแหล่งนํ้าที่สําคัญ 3 แหล่ง
ด้วยกัน คือ แหล่งนํ้าบาดาล นํ้าประปา รวมถึงแหล่งนํ้าผิวดินที่เป็นนํ้าดิบสําหรับผลิตนํ้าประปา ทั้งน้ี
คุณภาพนํ้าขั้นตํ่าที่สามารถนําไปใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้มีดังน้ี 

(1) นํ้าผิวดิน 

คุณภาพของแหล่งนํ้าแต่ละประเภทได้ถูกกําหนดขึ้นตามความเหมาะสมของการนําไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งแหล่งนํ้าผิวดินประเภทท่ี 1 น้ันสามารถนํานํ้ามาอุปโภคบริโภคได้โดยต้องนํานํ้ามาผ่านการ
กําจัดเช้ือโรคก่อนนํามาใช้ ส่วนแหล่งนํ้าประเภทท่ี 2 และ 3 น้ัน สามารถนํามาใช้ได้โดยต้องผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าทั่วไปและผ่านการกําจัดเช้ือโรคตามปกติก่อน สุดท้ายคือแหล่งนํ้า
ประเภทที่ 4 สามารถนํามาใช้ประโยชน์เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้ โดยต้องผ่านกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพนํ้าเป็นพิเศษ และผ่านการกําจัดเช้ือโรคตามปกติก่อนนําไปใช้ โดยค่าคุณภาพนํ้าแสดงดัง ตาราง
ที่ 2.1.1-1 
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ตารางที่ 2.1.1-1 มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดินประเภทท่ี1 2 3 และ 4 

คุณภาพน้ํา หน่วย 

เกณฑ์กําหนดสูงสดุตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ําตาม
การใช้ประโยชน์  

ประเภท1 ประเภท2 ประเภท3 ประเภท4 

1. สี กล่ินและรส (colour, odor and taste) - ธ ธ1 
2. อุณหภูมิ temperature) O ซ ธ ธ1 
3. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - ธ 5.0-9.0 
4. ออกซิเจนละลาย (DO) มก./ล.  ธ 6.0 4.0 2.0 
5. บีโอดี (BOD) มก./ล.  ธ 1.5 2.0 4.0 
6. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (total coliforms) เอ็มพีเอ็น/ 

100 มล. 
ธ 5,000 20,000 - 

7. แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliforms) เอ็มพีเอ็น/ 
100 มล. 

ธ 1,000 4,000 - 

8. ไนเตรต (NO3 - N) ในหน่วย ไนโตรเจน มก./ล.  ธ 5.0 
9. แอมโมเนีย (NH3 - N) ในหน่วย ไนโตรเจน มก./ล.  ธ 0.5 
10. ฟีนอล (Fenols) มก./ล.  ธ 0.005 
11. ทองแดง (Cu) มก./ล.  ธ 0.1 
12. นิกเกิล (Ni) มก./ล.  ธ 0.1 
13. แมงกานีส (Mn) มก./ล.  ธ 1.0 
14. สังกะสี (Zn) มก./ล.  ธ 1.0 
15. แคดเมียม (Cd) มก./ล.  0.005* 
   0.05** 
16. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์  

(Cr hexavalent) 
มก./ล.  ธ 0.05 

17. ตะก่ัว (Pb) มก./ล.  ธ 0.05 
18. ปรอทท้ังหมด (Total Hg) มก./ล.  ธ 0.002 
19. สารหนู (As) มก./ล.  ธ 0.01 
20. ไซยาไนด์ (cyanide) มก./ล.  ธ 0.005 
21. กัมมันตภาพรังสี (radioactivity)    
 - ค่ารังสีแอลฟา (alpha) เบคเคอเรล/ล. ธ 0.1 
 - ค่ารังสีเบตา (beta) เบคเคอเรล/ล. ธ 1.0 
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ตารางที่ 2.1.1-1 มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้าํผิวดิน (ต่อ) 

คุณภาพน้ํา2/ หน่วย 

เกณฑ์กําหนดสูงสดุตามการแบ่งประเภทคุณภาพ
น้ําตามการใช้ประโยชน์  

ประเภท1 ประเภท2 ประเภท3 ประเภท4 

22. สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดท่ีมีคลอรีนท้ังหมด (total 
organochlorine pesticides)  

มก./ล.  ธ 0.05 

23. ดีดีที (DDT) ไมโครกรัม/ล. ธ 1.0 
24. บีเอชซีชนิดแอลฟา (α-BHC) ไมโครกรัม/ล. ธ 0.02 
25. ดีลดริน (Dieldrin) ไมโครกรัม/ล. ธ 0.2 
26. อัลดริน (Aldrin) ไมโครกรัม/ล. ธ 0.10 
27. เฮปตาคลอร์และเฮปตาคลอร์อีปอกไซด์ (heptachlor 

and heptachlor epoxy) 
ไมโครกรัม/ล. ธ 0.2 

28. เอนดริน (endrin) ไมโครกรัม/ล. ธ ตรวจไม่พบ 
หมายเหตุ : ธ เป็นไปตามธรรมชาติ 

ธ1 อุณหภูมิของน้ําจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส 
* น้ําที่มีความกระด้าง ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตรในรูปของ CaCO3 
** น้ําที่มีความกระด้าง เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตรในรูปของ CaCO3 

ท่ีมา : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 
16ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ภาคผนวก ฑ) 

จากตารางดังกล่าวพบว่า นํ้าผิวดินประเภทท่ี 1 เป็นแหล่งนํ้าที่มีคุณภาพเหมาะสมสําหรับ 
การอนุรักษ์ระบบนิเวศของแหล่งนํ้า ดังน้ันค่าช้ีวัดคุณภาพจึงกําหนดให้เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มี 
การปล่อยนํ้าทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทลงในแหล่งนํ้า ส่วนแหล่งนํ้าประเภทที่ 2 ถึงประเภทที่ 4 น้ัน  
ค่าช้ีวัดคุณภาพมีค่าเท่ากัน ยกเว้นปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (DO) บีโอดี (BOD) แบคทีเรียกลุ่ม 
โคลิฟอร์มทั้งหมด และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มเท่าน้ัน ที่แหล่งนํ้าแต่ละประเภทมีค่ากําหนดไว้ไม่
เท่ากัน โดยค่าออกซิเจนละลายน้ําของแหล่งนํ้าประเภทที่ 2 ถึง 4 มีค่าอย่างน้อย 6.0, 4.0 และ 2.0  
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ ค่าบีโอดีมีค่าไม่เกิน 1.5, 2.0 และ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ ค่า
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มของแหล่งนํ้าประเภทที่ 2 มีค่าไม่เกิน 5,000 เอ็ม.พี.เอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร. 
แหล่งนํ้าประเภทที่ 3 มีค่าไม่เกิน 20,000 เอ็ม.พี.เอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร. และแหล่งนํ้าประเภทที่ 4 ไม่มี
การกําหนดค่าไว้ ส่วนแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มของแหล่งนํ้าประเภทท่ี 2 มีค่าไม่เกิน 1,000 เอ็ม.พี.
เอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร. แหล่งนํ้าประเภทที่ 3 มีค่าไม่เกิน 4,000 เอ็ม.พี.เอ็น ต่อ100 มิลลิลิตร. และ
แหล่งนํ้าประเภทท่ี 4 ไม่มีการกําหนดค่าไว้ 

(2) นํ้าบาดาล 

น้ําบาดาลที่สูบขึ้นมาได้น้ันอาจมีปริมาณเหล็กและแมงกานีสสูง ดังน้ัน ในการนํามาใช้เพ่ือ
การบริโภค จึงจําเป็นต้องมีการกําจัดเหล็กและแมงกานีสออกจากนํ้าเสียก่อน มาตรฐานคุณภาพ 
นํ้าบาดาลที่ใช้บริโภคแสดงใน ตารางที่ 2.1.1-2 
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ตารางที่ 2.1.1-2  มาตรฐานคุณภาพนํ้าบาดาลที่ใช้บริโภค 

ลักษณะ ค่าชี้วัดคุณภาพน้ํา หน่วย 

ค่ามาตรฐาน 

เกณฑ์กําหนด 
ที่เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม 
สูงสุด 

ทางกายภาพ สี (colour) ปลาตินัม-โคบอลต์ 5 15 
ความขุ่น (turbidity) หน่วยความขุ่น 5 20 

ทางเคมี ความเป็นกรด – ด่าง (pH) - 7.0 – 8.5 6.5 – 9.2 
เหล็ก (Fe) มก./ล.  ไม่เกินกว่า 0.5 1.0 
แมงกานีส (Mn) มก./ล.  ไม่เกินกว่า 0.3 0.5 
ทองแดง (Cu) มก./ล.  ไม่เกินกว่า 1.0 1.5 
สังกะสี (Zn) มก./ล.  ไม่เกินกว่า 5.0 15.0 
ซัลเฟต (SO4) มก./ล.  ไม่เกินกว่า 200 250 
คลอไรด์ (Cl) มก./ล.  ไม่เกินกว่า 250 600 
ฟลูออไรด์ (F) มก./ล.  ไม่เกินกว่า 0.7 1.0 
ไนเตรด (NO3-N) มก./ล.  ไม่เกินกว่า 45 45 
ความกระด้างท้ังหมด  
(total hardness) 

มก./ล.  
as CaCO3 

ไม่เกินกว่า 300 500 

ความกระด้างถาวร   
(non carbonate hardness) 

มก./ล.  
as CaCO3 

ไม่เกินกว่า 200 250 

ค่าของแข็งทั้งหมดท่ีละลายน้ํา (total dissolve 
solids) 

มก./ล.  ไม่เกินกว่า 600 1,200 

สารพิษ สารหนู (As) มก./ล.  ต้องไม่มี 0.05 
ไซยาไนด์ (CN) มก./ล.  ต้องไม่มี 0.1 
ตะก่ัว (Pb) มก./ล.  ต้องไม่มี 0.05 
ปรอท (Hg) มก./ล.  ต้องไม่มี 0.001 
แคดเมียม (Cd) มก./ล.  ต้องไม่มี 0.01 
ซีลิเนียม (Se) มก./ล.  ต้องไม่มี 0.01 

ทางบักเตรี บักเตรีที่ตรวจพบด้วยวิธี  
standard plate count 

โคโลนี/ มล. 
(Colonies/ml) 

ไม่เกินกว่า 500 - 

บักเตรีที่ตรวจพบด้วยวิธี 
Most Probable Number of Coliform 
Organism (MPN)  

เอ็ม.พีเ.อ็น/  
100 มล. 

น้อยกว่า 2.2 - 

อีโคไล (E.coli) - ต้องไม่มี - 

ที่มา : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 เร่ือง
กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ ตีพิมพ์
ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนท่ี 29 ง ลงวันที่ 13 เมษายน 2542 (ภาคผนวก ค) 

เมื่อพิจารณาจาก ตารางที่ 2.1.1-2  แล้วพบว่า ค่าช้ีวัดคุณภาพนํ้ามีจํานวนน้อยกว่าที่กําหนด
ในมาตรฐานคุณภาพนํ้าใต้ดิน คือ มาตรฐานคุณภาพนํ้าบาดาลเพ่ือการบริโภคไม่พิจารณาสารอินทรีย์ที่
ระเหยง่ายและโลหะหนักบางชนิด คือ สังกะสี นิกเกิล แมงกานีส ทองแดง และ โครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ 
และไม่ได้พิจารณาสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ รวมไปถึงสารพิษอ่ืนๆ ที่ปนเป้ือนอยู่ในนํ้า แต่มี 
การพิจารณาลักษณะทางบักเตรี ซึ่งไม่มีการพิจารณาในมาตรฐานคุณภาพนํ้าใต้ดิน 
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(3) นํ้าประปา 

นํ้าประปาเปรียบเสมือนแหล่งนํ้าหลักของการใช้นํ้าในสังคมเมืองที่มีนํ้าประปาเข้าถึง โดย
ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการผลิตนํ้าประปาให้สามารถนํามาใช้ในการบริโภคได้โดยตรงโดยไม่ต้อง
ผ่านระบบกรองก่อนนํามาบริโภค โดยมาตรฐานการผลิตนํ้าประปาที่การประปานครหลวงใช้อยู่ 
ในปัจจุบัน เป็นข้อแนะนําขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมีค่าดังแสดงใน ตารางที่ 2.1.1-3 และค่ามาตรฐาน
คุณภาพนํ้าด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท แสดงดัง ตารางที่ 2.1.1-4 

ตารางที่ 2.1.1-3  มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาของการประปานครหลวง  

ดัชนี หน่วย  
ค่าแนะนําของ  
WHO (2006) 

1. คุณภาพทางแบคทีเรีย (bacteriological quality)   
 - แบคทีเรียชนิด อีโคไล (E. coli) พบ – ไม่พบ/ 100 มล. ไม่พบ / 100 ml 
2. คุณภาพทางเคมี–ฟิสิกส์ (physical and chemical quality)   
 - สี ปรากฎ (aperance colour) หน่วยความขุ่น 15 
 - ความขุ่น (turbidity) เอ็นทียู 5 
 - รส และ กลิ่น (taste and odour) - ไม่เป็นที่รังเกียจ 
 - สารหนู (arsenic) มก./ล.  0.01 
 - แคดเมียม (cadmium) มก./ล.  0.003 
 - โครเมียม (chromium) มก./ล.  0.05 
 - ตะกั่ว (lead) มก./ล.  0.01 
 - ปรอทอนินทรีย์ (inorganic mercury) มก./ล.  0.006 
 - เซเลเนียม (selenium) มก./ล.  0.01 
 - ทองแดง (copper) มก./ล.  2 
 - เหล็ก (iron) มก./ล.  0.3 
 - แมงกานีส (manganese) มก./ล.  0.4 
 - อลูมิเนียม (aluminium) มก./ล.  0.1 
 - สังกะสี (zinc) มก./ล.  3 
 - โซเดียม (sodium) มก./ล.  200 
 - ไซยาไนด์ (cyanide) มก./ล.  0.07 
 - ฟลูออไรด์ (fluoride) มก./ล.  1.5 
 - คลอไรด์ (chloride) มก./ล.  250 
 - ซัลเฟต (sulfate) มก./ล.  250 
 - ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (hydrogen sulfide) มก./ล.  0.05 
 - ปริมาณของแข็งที่ละลายทั้งหมด (total dissolved solids) มก./ล.  1,000 
 - ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3- N) มก./ล.  50 
 - ไนไตรท์-ไนโตรเจน (NO2- N) มก./ล.  3 
 - คลอรีนอิสระคงเหลือ (free residual chlorine) มก./ล.  >0.2 
 - ไตรคลอโรอีทีน (trichloroethene) มก./ล.  0.02 



 โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย 

 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

บทที่ 2 คุณภาพน้ําใช้ น้ําเสีย และน้ําทิ้ง 

ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-6 

ตารางที่ 2.1.1-3 มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาของการประปานครหลวง (ต่อ) 

ดัชนี หน่วย  
ค่าแนะนําของ  
WHO (2006) 

 - เตตราคลอโรอีทีน (tetrachoroethene) มก./ล.  0.04 
 - ไมโครซีสติน-แอลอาร์ (microcystin-LR) มก./ล.  0.001 
3. สารเคมีที่ใช้ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช (pesticides)   
 - อัลดรินและดิลดริน (aldrin/dieldrin) ไมโครกรัม/ล. 0.03 
 - คลอเดน (chlordane) ไมโครกรัม/ล. 0.2 
 - ดีดีที (DDT) ไมโครกรัม/ล. 1 
 - สอง,สี่-ดี (2,4-D) ไมโครกรัม/ล. 30 
 - เฮปตาคลอร์และเฮปตาคลอร์อีปอกไซด ์ 
(heptachlor and heptachlor epoxide) 

ไมโครกรัม/ล. 0.03 

 - เฮกซะคลอโรเบนซิน (hexachlorobenzene) ไมโครกรัม/ล. 1 
 - ลินเดน (lindane) ไมโครกรัม/ล. 2 
 - เมททอกซิคลอ (methoxychlor) ไมโครกรัม/ล. 20 
 - เพนตาคลอโรฟีนอล (pentachlorophenol) ไมโครกรัม/ล. 9 
4. ไตรฮาโลมีเทน (trihalomethanes) sum of the ratio   
 - คลอโรฟอร์ม (chloroform, CHCl3) มก./ล.  0.3 
 - โบรโมไดคลอโรมีเทน (bromodichloromethane, CHBrCl2) มก./ล.  0.06 
 - ไดโบรโมคลอโรมีเทน (dibromochloromethane, CHBr2Cl) มก./ล.  0.1 
 - โบรโมฟอร์ม (bromoform, CHBr3) มก./ล. 0.1 
5. กัมมันตภาพรังสี (radioactivity)   
 - ความแรงรวมรังสีแอลฟา (gross lpha activity) เบคเคอเรล/ล. 0.5 
 - ความแรงรวมรังสีเบต้า (gross beta activity) เบคเคอเรล/ล. 1 

หมายเหตุ :  การประปานครหลวงพิจารณาวิเคราะห์เฉพาะรายการท่ีมีผลต่อสุขภาพและความน่าด่ืมน่าใช้  
 * 1 มก.  =  1,000 ไมโครกรัม 
ท่ีมา :  การประปานครหลวง 
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ตารางที่ 2.1.1-4  มาตรฐานคุณภาพนํ้าด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

ลักษณะ ค่าช้ีวัดคุณภาพน้าํ หน่วย 
ค่ามาตรฐาน  

(เกณฑ์อนุโลมสูงสุด) 

ทางกายภาพ สี (colour) ฮาเซนยูนิต (Hazen unit) 20 
กล่ิน (odour) - ไม่มีกล่ิน 

(ไม่รวมกล่ินคลอรีน) 
ความขุ่น (turbidity) ซิลิกา สเกล ยูนิต 

(Silica scale unit) 
5.0 

ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) - 6.5 – 8.5 
ทางเคมี ปริมาณของแข็งทั้งหมด (total solids) มก./ล.  500.0 

ความกระด้างท้ังหมด (total hardness) 
(คํานวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต) 

มก./ล.  100.0 

สารหนู (As) มก./ล.  0.05 
แบเรียม (Ba) มก./ล.  1.0 
แคดเมียม (Cd) มก./ล.  0.005 
คลอไรด์ (Cl, คํานวณเป็นคลอรีน) มก./ล.  250.0 
โครเมียม (Cr) มก./ล.  0.05 
ทองแดง (Cu) มก./ล.  1.0 
เหล็ก (Fe) มก./ล.  0.3 
แมงกานีส (Mn) มก./ล.  0.05 
ตะก่ัว (Pb) มก./ล.  0.05 
แมงกานีส (Mn) มก./ล.  0.05 
ปรอท (Hg) มก./ล.  0.002 
ไนเตรท (NO3-N, คาํนวณเป็นไนโตรเจน) มก./ล.  4.0 
ฟีนอล (phenol) มก./ล.  0.001 
ซิลิเนียม (Se) มก./ล.  0.01 
เงิน (Ag) มก./ล.  0.05 
ซัลเฟต (SO4) มก./ล.  250.0 
สังกะสี (Zn) มก./ล.  5.0 
ฟลูออไรด์ (F, คํานวณเป็นฟลูออรีน) มก./ล.  1.5 
อะลูมิเนียม (Al) มก./ล.  0.2 
เอบีเอส (alkylbenzene sulfonate) มก./ล.  0.2 
ไซยาไนด์ (CN) มก./ล.  0.1 

ทางบัคเตรี โคลิฟอร์ม (coliform) เอ็มพีเอ็น/100 มล. 2.2 
อีโคไล (E. coli) เอ็มพีเอ็น/100 มล. ตรวจไม่พบ 
จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค 
(Disease-causing bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/100 มล. ตรวจไม่พบ 

ที่มา :  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) เร่ือง น้ําบริโภคในภาชนะท่ีปิดสนิท ตีพิมพ์ในหนังสือราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 98 ตอนท่ี 157 ลงวันี่ 24 กันยายน 2524 ซึ่งได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) เร่ือง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ตีพิมพ์
ในหนงสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนท่ี 61 ลงวันที่ 2 เมษายน 2534 (ภาคผนวก ก) 
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จาก ตารางที่ 2.1.1-3 และ ตารางที่ 2.1.1-4 พบว่า ค่าคุณภาพนํ้าของมาตรฐานคุณภาพ
นํ้าประปามีจํานวนมากกว่าค่าช้ีวัดคุณภาพนํ้าของมาตรฐานคุณภาพนํ้าด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดย 
มีเพ่ิมในส่วนของสารเคมีที่ใช้ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ไตรฮาโลมีเทน และกัมมันตภาพรังสี ซึ่งค่าช้ีวัด
คุณภาพนํ้าตัวอ่ืนที่มีในทั้ง 2 มาตรฐานน้ัน ค่าของมาตรฐานนํ้าประปาจะกําหนดให้มีค่าตํ่ากว่าหรือ
เท่ากับมาตรฐานคุณภาพนํ้าด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

2.1.2 คุณภาพน้ําใช้ภาคเกษตรกรรม 

การใช้นํ้าในภาคการเกษตรน้ันมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่ประเภทของกิจกรรมว่านํานํ้าไปใช้เพ่ือ 
การเพาะปลูก ปศุสัตว์ หรือประมง โดยส่วนมาก กิจกรรมการใช้นํ้าในภาคการเกษตรนิยมใช้นํ้าผิวดินและ 
นํ้าบาดาล เน่ืองจากไม่มีต้นทุนในการผลิต เพราะน้ําผิวดินสามารถผันนํ้าจากแม่นํ้าเข้ามาในพ้ืนที่
การเกษตรหรือบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าได้โดยตรง โดยอาศัยการใช้ป๊ัมสูบนํ้าเข้ามาในพ้ืนที่โดยไม่ผ่าน
กระบวนการบําบัดนํ้าขั้นต้น โดยได้มีการกําหนดคุณภาพของนํ้าที่เหมาะสมกับกิจกรรมประเภทต่างๆ 
ดังน้ี 

(1) แหล่งนํ้าผิวดิน 

นํ้าผิวดินนับว่าเป็นแหล่งนํ้าที่สําคัญที่สุดเพ่ือการเกษตร ซึ่งประเภทของแหล่งนํ้าผิวดินที่
ต้องการสําหรับการทําประมง คือแหล่งนํ้าประเภทที่ 2 และแหล่งนํ้าที่ต้องการสําหรับทําการเกษตร คือ 
แหล่งนํ้าประเภทท่ี 3 โดยรายละเอียดของคุณภาพแหล่งนํ้าแต่ละประเภทแสดงดัง ตารางที่ 2.1.2-1   

ตารางที่ 2.1.2-1  มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดินประเภทท่ี 2 และ 3 

คุณภาพน้ํา หน่วย 

เกณฑ์กําหนดสูงสุด1/ ตามการ
แบ่งประเภทคุณภาพน้ํา 
ตามการใช้ประโยชน์ 

ประเภท 2 ประเภท 3 
1. สี กลิ่นและรส (color odor and taste) - ธ1 
2. อุณหภูมิ (temperature) องศาเซลเซียส ธ1 
3. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 5.0-9.0 
4. ออกซิเจนละลาย (DO)1/ มก./ล.  6.0 4.0 

5. บีโอดี (BOD) มก./ล.  1.5 2.0 
6. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด  (total 

coliform) 
เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล.  5,000 20,000 

7. แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform) เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล.  1,000 4,000 
8. ไนเตรต (NO3 - N) ในหน่วย ไนโตรเจน มก./ล.  5.0 
9. แอมโมเนีย (NH3 - N ) ในหน่วย ไนโตรเจน มก./ล.  0.5 
10. ฟีนอล (phenol) มก./ล.  0.005 
11. ทองแดง (Cu) มก./ล.  0.1 
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ตารางที่ 2.1.2-1  มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดินประเภทท่ี 2 และ 3 (ต่อ) 

คุณภาพน้ํา หน่วย 

เกณฑ์กําหนดสูงสุด1/ ตามการแบ่ง
ประเภทคุณภาพน้ํา 
ตามการใช้ประโยชน์ 

ประเภท2 ประเภท3 
12. นิกเกิล (Ni) มก./ล.  0.1 
13. แมงกานีส (Mn) มก./ล.  1.0 
14. สังกะสี (Zn) มก./ล.  1.0 
15. แคดเมียม (Cd) มก./ล.  0.005 
16. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) มก./ล.  0.05 
17. ตะกั่ว (Pb) มก./ล.  0.05 
18. ปรอทท้ังหมด (total Hg) มก./ล.  0.002 
19. สารหนู (As) มก./ล.  0.01 
20. ไซยาไนด์ (cyanide) มก./ล.  0.005 
21. กัมมันตภาพรังสี (radioactiveity)   
 - ค่ารังสีแอลฟา (alpha) เบคเคอเรล/ล. 0.1 
 - ค่ารังสีเบตา (beta) เบคเคอเรล/ล. 1.0 
22. สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดท่ีมีคลอรีนท้ังหมด 

(organochlorine pesticide) 
มก./ล.  0.05 

23. ดีดีที (DDT) ไมโครกรัม/ล. 1.0 
24. บีเอชซีชนิดแอลฟา (alpha-BHC) ไมโครกรัม/ล. 0.02 
25. ดีลดริน (dieldrin) ไมโครกรัม/ล. 0.2 
26. อัลดริน (aldrin) ไมโครกรัม/ล. 0.1 
27. เฮปตาคลอร์และเฮปตาคลอร์อีปอกไซด์ 

(heptachlor and heptachlor epoxy) 
ไมโครกรัม/ล. 0.2 

28. เอนดริน (endrin) - ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ : 1/ ค่า DO เป็นเกณฑ์มาตรฐานต่ําสุด 
 ธ1 อุณหภูมิของน้ําจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส 

ท่ีมา : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 
16ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ภาคผนวก ฑ) 

จาก ตารางที่ 2.1.2-1 พบว่า ค่าออกซิเจนละลาย (DO) สําหรับการประมงควรมีค่าอย่างน้อย 
6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และการเกษตรกรรมควรมีค่าอย่างน้อย 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูป
บีโอดีสําหรับการประมงควรมีค่าไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ สําหรับการเกษตรกรรมควรมีค่าไม่เกิน 
2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) สําหรับการประมงควรมีค่าไม่เกิน 5,000 
เอ็ม.พี.เอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร. และสําหรับการเกษตรควรมีค่าไม่เกิน 20,000 เอ็ม.พี.เอ็น ต่อ 100 
มิลลิลิตร แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB) สําหรับการประมงควรมีค่าไม่เกิน 1,000 เอ็ม.พี.เอ็น ต่อ 
100 มิลลิลิตร และสําหรับการเกษตรกรรมควรมีค่าไม่เกิน 4,000 เอ็ม.พี.เอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร และ
แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) สําหรับการประมงและการเกษตรกรรมควรมีค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม
ไนโตรเจน/ล. 
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(2) นํ้าบาดาล 

นํ้าบาดาลที่ใช้ในการเกษตรน้ันมาจากการขุดเจาะ เพ่ือใช้ในการทําเกษตรกรรม ปศุสัตว์ 
และเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า คุณภาพของแหล่งนํ้าแต่ละแห่งจะแตกต่างกัน ขึ้นกับลักษณะทางกายภาพของ
พ้ืนที่ ความใกล้ไกลทะเล สภาพของแหล่งนํ้าผิวดินบริเวณใกล้เคียง รวมไปถึงสารเคมีและชนิดของพืช
หรือสัตว์นํ้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบ่อนํ้าบาดาล ซึ่งคุณภาพของนํ้าบาดาลที่สามารถนํามาใช้ได้น้ัน แสดงดัง
ตารางที่ 2.1.1-2   

2.1.3 คุณภาพน้ําใช้ภาคอุตสาหกรรม 

นํ้าใช้ในอุตสาหกรรมปกติมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน คือ นํ้าผิวดิน นํ้าประปา และนํ้าบาดาล โดย
ประเภทของแหล่งนํ้าที่ใช้ขึ้นอยู่กับสถานท่ีต้ังของโรงงานและคุณภาพของน้ําที่ต้องการ ทั้งน้ีสถานที่ต้ัง
ของโรงงานมักเป็นตัวกําหนดแหล่งนํ้าที่จะนําไปใช้ เช่น โรงงานในเขตควบคุมการสูบนํ้าบาดาลอาจ
จําเป็นต้องใช้นํ้าประปาในการผลิตแทนนํ้าใต้ดินที่แม้มีราคาตํ่ากว่า ส่วนคุณภาพของน้ําที่นําไปใช้ขึ้นอยู่
กับคุณภาพของนํ้าที่ต้องการ เช่น อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเล็กโทรนิกต้องใช้นํ้าที่ค่อนข้างบริสุทธ์ิใน
กระบวนการผลิต เป็นต้น แต่โดยทั่วไปแล้ว นํ้าที่นําไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีการบําบัดขั้นต้น 
(pretreatment) เพ่ือให้ได้นํ้าที่มีคุณภาพตามท่ีต้องการ โดยมีคุณภาพของนํ้าอย่างน้อยดังน้ี 

(1) แหล่งนํ้าผิวดิน 

ตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพ
นํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน ซึ่งได้แบ่งประเภทของแหล่งนํ้าออกเป็น 5 ประเภทตามการใช้ประโยชน์น้ัน พบว่า 
นํ้าที่สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือใช้เป็นแหล่งนํ้าดิบสําหรับอุตสาหกรรม ได้แก่ แหล่งนํ้าที่มีคุณภาพอย่าง
น้อยเท่ากับคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 ดังแสดงใน ตารางที่ 2.1.3-1 อย่างไรก็ตาม แหล่งนํ้าที่มี
คุณภาพนํ้าประเภทท่ี 5 สามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์กับอุตสาหกรรมได้ แต่ต้องผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าให้มีคุณภาพที่เหมาะสม 
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ตารางที่ 2.1.3-1  คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4  
ค่าช้ีวัดคุณภาพน้าํ หน่วย เกณฑ์กําหนดสงูสุด 

1. สี กล่ินและรส (color, odour and taste) - ธ1 
2. อุณหภูมิ (temperature) องศาเซลเซียส ธ1 
3. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 5.0–9.0 
4. ออกซิเจนละลาย (DO)1/ มก./ล.  2.0 
5. บีโอดี (BOD) มก./ล.  4.0 
6. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (total coliform bacteria) เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล.  - 
7. แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล.  - 
8. ไนเตรต (NO3) ในหน่วย ไนโตรเจน มก./ล.  5.0 
9. แอมโมเนีย (NH3) ในหน่วย ไนโตรเจน มก./ล.  0.5 
10. ฟีนอล (phenols) มก./ล.  0.005 
11. ทองแดง (Cu) มก./ล.  001 
12. นิคเกิล (Ni) มก./ล.  0.1 
13. แมงกานีส (Mn) มก./ล.  1.0 
14. สังกะสี (Zn) มก./ล.  1.0 
15. แคดเมียม (Cd) มก./ล.  0.005* 

0.05** 
16. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์(Cr hexavalent) มก./ล.  0.05 
17. ตะก่ัว (Pb) มก./ล.  0.05 
18. ปรอทท้ังหมด (Total Hg) มก./ล.  0.002 
19. สารหนู (As) มก./ล.  0.01 
20. ไซยาไนด์ (cyanide) มก./ล.  0.005 
21. กัมมันตภาพรังสี (radioactivity) 
 -  ค่ารังสีแอลฟา (alpha) 
 -  ค่ารังสีเบตา (beta) 

 
เบคเคอเรล/ล. 
เบคเคอเรล/ล. 

 
0.1 
1.0 

22. สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดท่ีมีคลอรีนท้ังหมด  
(total organochlorine pesticides) 

มก./ล.  0.05 

23. ดีดีที (DDT) ไมโครกรัม/ล. 1.0 
24. บีเอชซีชนิดแอลฟา  

(alpha-BHC) 
ไมโครกรัม/ล. 0.02 

25. ดีลดริน (dieldrin) ไมโครกรัม/ล. 0.2 
26. อัลดริน (aldrin) ไมโครกรัม/ล. 0.1 
27. เฮปตาคลอร์และเฮปตาคลอร์อีปอกไซด์  

(heptachor & heptachlor epoxide) 
ไมโครกรัม/ล. 0.2 

28. เอนดริน (endrin) - ไม่สามารถตรวจพบได้ตาม
วิธีการตรวจสอบท่ีกําหนด 

หมายเหตุ : 1/ ค่า DO เป็นเกณฑ์มาตรฐานต่ําสุด 
 ธ1 อุณหภูมิของน้ําจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส 

* น้ําที่มีความกระด้าง ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตรในรูปของ CaCO3 
** น้ําที่มีความกระด้าง เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตรในรูปของ CaCO3 

ท่ีมา : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 
16ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ภาคผนวก ฑ) 

จาก ตารางที่ 2.1.3-1 เมื่อพิจารณาเฉพาะค่าช้ีวัดคุณภาพหลักที่ใช้สําหรับการกําหนดประเภท
แหล่งนํ้าผิวดิน พบว่า ค่าออกซิเจนละลาย (DO) ควรมีค่าอย่างน้อย 2.0 มก./ล. ค่าความสกปรกในรูป
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สารอินทรีย์ (BOD) ควรมีค่าไม่เกิน 4.0 มก./ล. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB) ไม่มีการกําหนดค่าไว้ และแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) ควรมีค่าไม่เกิน 0.5  
มก.-ไนโตรเจน/ล. 

(2) แหล่งนํ้าบาดาล 

แหล่งนํ้าบาดาลเป็นแหล่งนํ้าอีกประเภทหน่ึงที่นิยมใช้ โดยโรงงานที่ใช้นํ้าใต้ดินได้น้ัน ต้อง
ขออนุญาตเจาะบ่อนํ้าบาดาลจากกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล โดยทั่วไปนํ้าบาดาลมักปนเป้ือนด้วยเหล็กและ
แมงกานีส รวมทั้งความกระด้าง ดังน้ัน ในการนําไปใช้ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพนํ้าก่อน เพราะหาก
นําไปใช้โดยตรงอาจทําให้เกิดปัญหา เช่น การนําไปใช้ในหม้อต้มนํ้า อาจทําให้เกิดตะกรัน เป็นต้น ซึ่ง
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ออกประกาศ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าบาดาล เพ่ือกําหนด
คุณภาพนํ้าขั้นตํ่าที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ดังแสดงใน ตารางที่ 2.1.3-2   

ตารางที่ 2.1.3-2  มาตรฐานคุณภาพนํ้าใต้ดิน 

คุณลักษณะ ค่าชี้วัดคุณภาพน้ํา ค่ามาตรฐาน 

1. ทางเคมี สารอินทรีย์ระเหยง่าย  
(1) เบนซีน (benzene) - ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(2) คาร์บอนเตตระคลอไรด์ carbon tetrachloride) - ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(3) 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2 dichloroethane) - ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(4) 1,1-ไดคลอโรเอทธิลิน (1,1 dichloroethylene) - ไม่เกิน 7 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(5) ซิล-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน  

(cis – 1,2-dichloroethylene) 
- ไม่เกิน 70 ไมโครกรัมต่อลิตร 

(6) ทรานส-์1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน  
(trans-1,2 –dichloroethylene) 

- ไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลิตร 

(7) ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane) - ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(8) เอทธิลเบนซีน (ethylbenzene) - ไม่เกิน 700 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(9) สไตรีน (styrene) -ไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(10) เตตระคลอโรเอทธิลีน (tetrachloroethylene) - ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(11) โทลูอีน (toluene) - ไม่เกิน 1,000 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(12) ไตรคลอโรเอทธลินี (trichloroethylene) - ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(13) 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1 trichloroethylene) - ไม่เกิน 200 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(14) 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,2 trichloroethylene) - ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(15) ไซลีนท้ังหมด (total xylenes) - ไม่เกิน 10,000 ไมโครกรัมต่อลิตร 

2. โลหะหนัก 
(Heavy Metals) 

(1) แคดเมียม (cadmium) - ไม่เกิน 0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(2)  โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์  

(hexavalent chromium) 
- ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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ตารางที่ 2.1.3-2  มาตรฐานคุณภาพนํ้าใต้ดิน (ต่อ) 

คุณลักษณะ ค่าชี้วัดคุณภาพน้ํา ค่ามาตรฐาน 

2. โลหะหนัก 
(Heavy Metals) 
(ต่อ) 

(3) ทองแดง (copper) - ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(4) ตะกั่ว (lead) - ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(5) แมงกานีส (manganese) - ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(6) นิกเกิล (nickel) - ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(7) สังกะสี (zinc) - ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(8) สารหนู (arsenic) - ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(9) ซีลิเนียม (selenium) - ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(10) ปรอท (mercury) - ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร 

3. สารป้องกัน 
กําจดัศัตรูพืชและ 
สัตว์ (Pesticides) 

(1) คลอเดน (chlordene) - ไม่เกิน 0.2 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(2) ดีลลีน (dieldrin) - ไม่เกิน 0.03 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(3) เฮปตาคลอร์ (heptachlor) - ไม่เกิน 0.4 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(4) เฮปตาคลอร์ อีพ็อกไซด์ (heptachlor epoxide) - ไม่เกิน 0.2 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(5) ดีดีที (DDT) - ไม่เกิน 2 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(6) 2,4 – ดี (2,4-D) - ไม่เกิน 30 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(7) อะทราซีน (atrazine) - ไม่เกิน 3 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(8) ลินเดน (lindane) - ไม่เกิน 0.2 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(9)  เพนตะคลอโรฟีนอล (pentachlorophenol) - ไม่เกิน 1 ไมโครกรัมต่อลิตร 

4. สารพิษอื่นๆ (1) เบนโซ (เอ) ไพรีน (benzo (a) pyrene) - ไม่เกิน 0.2 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(2) ไซยาไนด์ (cyanide) - ไม่เกิน 200 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(3) พีซีบี (PCBs) - ไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(4) ไวนิลคลอไรด์ (vinyl chloride) - ไม่เกิน 2 ไมโครกรัมต่อลิตร 

ท่ีมา :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใต้ดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจนุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 95 ง ลง
วันที่ 15 กันยายน 2543 (ภาคผนวก ฑ) 

(3) นํ้าประปา 

 นิยมใช้ในบริเวณที่มีระบบจ่ายนํ้าของการประปา หรือภายในนิคมอุตสาหกรรมที่มี 
การจําหน่ายนํ้าประปา คุณภาพของน้ําประปามักมีค่าที่แน่นอน ในกรณีที่อุตสาหกรรมชนิดน้ันๆ ไม่
ต้องการนํ้าที่มีคุณภาพพิเศษสามารถนําไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้โดยตรงและไม่ต้องผ่านกระบวนการ
บําบัดเพ่ิมเติม 
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2.2 ลักษณะน้ําเสีย 

นํ้าเสียโดยทั่วไปมาจาก 3 แหล่งกําเนิดด้วยกัน คือ ชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
สําหรับชุมชนนํ้าเสียส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เช่น การประกอบอาหาร การล้างทําความ
สะอาด การซักผ้า การขับถ่ายและการอาบนํ้า เป็นต้น ในส่วนของเกษตรกรรมนํ้าเสียส่วนใหญ่มาจาก 
ฟาร์มปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และการเพาะปลูก ในภาคอุตสาหกรรมนํ้าเสียที่เกิดขึ้นมาจาก
กระบวนการผลิตและการใช้นํ้าของคนงาน 

ดังน้ันลักษณะของนํ้าเสียในแต่ละแหล่งกําเนิดจะมีความแตกต่างกัน เน่ืองจากกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดนํ้าเสียไม่เหมือนกัน โดยลักษณะนํ้าเสียจากแหล่งกําเนิดประเภทต่างๆ แสดงดังต่อไปน้ี 

2.2.1 ลักษณะน้ําเสยีชุมชน 

นํ้าเสียชุมชนเกิดจากกิจกรรมในชีวิตประจําวันของประชาชน และ กิจกรรมที่เป็นอาชีพ เช่น  
นํ้าเสียที่เกิดจากการอาบนํ้า ซักล้าง การทําความสะอาดท้ังภายในครัวเรือนและอาคารประเภทต่างๆ 
เป็นต้น ปริมาณน้ําเสียที่ปล่อยทิ้งจากบ้านพักอาศัยหรืออาคารมักมีค่าประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณ
นํ้าใช้ นํ้าเสียชุมชนโดยทั่วไปมีความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ อนินทรีย์ นํ้ามันและไขมัน เป็นส่วน
ใหญ่ ความสกปรกจัดอยู่ในประเภทสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ค่อนข้างยาก เน่ืองจากมีสารปนเป้ือนที่
หลากหลายกว่านํ้าเสียจากแหล่งกําเนิดประเภทอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชน 

ในปัจจุบันมีการประเมินพบว่าปริมาณนํ้าเสียชุมชนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
เน่ืองจากสภาพสังคมที่มีการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้นํ้าของชุมชนใน
ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป โดยมีความต้องการใช้นํ้ามากขึ้นตามไปด้วย นอกจากน้ีปัจจัยทางด้านธุรกิจที่มี 
การแข่งขันด้านการลงทุนเพ่ือหวังผลกําไรจากการบริโภคสินค้าที่มีความจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน 
จึงทําให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ๆ ที่มีการนําสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ซึ่งหากมองในแง่
ลักษณะน้ําเสียในอดีตเทียบกับปัจจุบัน สิ่งที่วิเคราะห์ได้ช้ีให้เห็นว่า ลักษณะนํ้าเสียในอดีตมีความแตกต่าง
กับปัจจุบัน เน่ืองจากการปนเป้ือนของน้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวันของประชาชนมี
การเปลี่ยนไป ดังน้ันการปนเป้ือนของสารเคมีในนํ้าเสียในปัจจุบันจะสูงกว่าในอดีต โดยนํ้าเสียของชุมชน
และอาคารประเภทต่างๆ ในต่างประเทศมีลักษณะนํ้าเสียดังแสดงในตารางที่ 2.2.1-1   
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ตารางที่ 2.2.1-1  ตัวอย่างลักษณะนํ้าเสียชุมชน 

ท่ี ดัชนี 
ลักษณะน้ําเสียชุมชน 

หน่วย เพชรบุรี (1) พัทยา-นาเกลือ 

(2) 

1 พีเอช (pH) - 7.19 6.94 
2 ของแข็งท้ังหมด (total solids) มก./ล. 555 648 
3 ของแข็งแขวนลอย (suspended solids) มก./ล. 62 370 
4 ของแข็งละลายน้ํา (dissolved solids)  มก./ล. 493 278 
5 ค่าบีโอดี 5 (biochemical oxygen demand ; BOD5) มก./ล. 54 22 
6 ค่าซีโอดี (chemical oxygen demand; COD) มก./ล. 84 167 
7 ทีเคเอ็น (total kjedal nitrogen; TKN) มก./ล. 34 16 
8 ฟอสเฟตท้ังหมด (TP) มก./ล. 6.2 1.6 
9 คลอไรด์ (chloride) มก./ล. 92 60 
10 ซัลเฟต (sulfate) มก./ล. 36 45 
11 ไขมัน (grease) มก./ล. 2.0 5.0 

ท่ีมา :  (1) การจัดทําแผนบริหารและฟื้นฟูระบบบําบัดน้ําเสียรวม เทศบาลเมืองเพชรบุรี , องค์การจัดการน้ําเสีย (2544) 
 (2) การจัดทําแผนบริหารและฟื้นฟูระบบบําบัดน้ําเสียรวม เทศบาลเมืองพัทยา , องค์การจัดการน้ําเสีย (2544) 

 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาลักษณะนํ้าเสียในเชิงพ้ืนที่จะพบว่าลักษณะนํ้าเสียในแต่ละภูมิภาค
ของประเทศมีความแตกต่างกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละภูมิภาคที่ประกอบด้วย
ชุมชนขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่ไม่เท่ากัน ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในแต่ละภาคที่มี
ความแตกต่างกัน ดังน้ันลักษณะนํ้าเสียถึงแม้จะเป็นกิจกรรมเดียวกันแต่เกิดขึ้นในต่างพ้ืนที่ค่าความ
สกปรกของนํ้าเสียก็อาจไม่เท่ากัน โดยพิจารณาได้จากข้อมูลใน ตารางที่ 2.2.1-2  พบว่าลักษณะนํ้าเสีย
จากอาคารแต่ละประเภทในประเทศไทยมีความแตกต่างกันตามประเภทของกิจกรรมที่เกิดจากอาคาร
ต่างๆ หากพิจารณาค่าลักษณะนํ้าเสียในรูปของบีโอดี ซีโอดี และนํ้ามันหรือไขมัน พบว่า กลุ่มอาคาร
ประเภทหอพักและภัตตาคาร มีค่าการปนเป้ือนสูงสุด สําหรับกลุ่มอาคารประเภทอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ 
โรงพยาบาล ตลาดสด อาคารสํานักงาน สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนต์ โรงแรม และ
คอนโดมิเนียม ลักษณะนํ้าเสียที่เกิดขึ้นใกลเ้คียงกับของนํ้าเสียที่เกิดจากบ้านพักอาศัย ซึ่งสามารถตรวจวัด
ค่า บีโอดี ซีโอดี ของแข็งแขวนลอย และน้ํามันหรือไขมัน ได้ในปริมาณสูง 
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ตารางที่ 2.2.1-2  ลักษณะน้ําเสียชุมชนที่มาจากอาคารประเภทต่างๆ 
สถาน

จากส้วม จากสว่นอื่นๆ
จากส้วมบําบดั

แล้ว+ครัวและอื่นๆ
จากครัว+อื่นๆ จากส้วม จากครัว+อื่นๆ

บริการ อาบ 

อบ นวด

pH 8.55 7.78 6.54 6.74 6.84 6.67 8.1 7.4 6.6 7.51 7.53 7.05 7.2

COD (mg/L) 1290 135 1785 3164 350 2528 392 96 117 253 110 311 221

BOD (mg/L) 723 75 919 1759 238 1172 171 41 55 81 60 190 151

TKN (mg/L) 329 19.2 55.1 63.2 15.2 76.5 44.1 9.7 14.1 66.8 72.7 23 33.7

PO4 (mg/L) 6.8 3.9 3.2 2.6 3.29 5.1 2 0.4 14.7 10.1 2.7 1.8 2

SS (mg/L) 666 29 401 913 87.06 662 158 26 17.1 61 45 84 63
FOG (mg/L) 377 411 1136 1570 631 897 455 527 452.8 577 219 563 473

ลกัษณะ ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนต์ โรงแรม คอนโดมิเนียม

อาคารสาํนกังานหอพกั ภตัตาคาร

โรงพยาบาล ตลาดสด

 
ที่มา :  น้ําเสียชุมชนและปัญหามลภาวะทางน้ําในเขต กทม และปริมณฑล ,ธงชัย พรรณสวัสดิ์ , สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ , 2530 
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2.2.2 ลักษณะน้ําเสยีเกษตรกรรม 

 นํ้าเสียจากกิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วยนํ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรม 

 การเพาะปลูก 

 การปศุสัตว์ 

 การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

 มักมีการปนเป้ือนทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมแต่ละประเภท โดยน้ําเสีย
จากพ้ืนที่การเพาะปลูกที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีจะพบสิ่งปนเป้ือนจากสารประกอบของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโปตัสเซียม นอกจากน้ีอาจพบการปนเป้ือนของสารเคมีทางการเกษตร เช่น ยาฆ่าแมลงและสารกําจัด
ศัตรูพืช ส่วนนํ้าเสียจากการปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ส่วนใหญ่จะพบสิ่งปนเป้ือนในรูปของ
สารอินทรีย์ 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและการทํานาข้าวถือว่าเป็นอาชีพหลักของเกษตรกร โดยมี
พ้ืนที่ปลูกข้าวทั่วทุกภาครวมท้ังสิ้นประมาณ 69 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 21.56 ของพ้ืนที่ประเทศ
ไทยประกอบด้วยการปลูกข้าวนาปี ประมาณ 57 ล้านไร่ และปลูกข้าวนาปรัง ประมาณ 12 ล้านไร่ ผลิต
ข้าวได้ประมาณ 32 ล้านตันข้าวเปลือกต่อปี มีมูลค่าประมาณ 320,293 ล้านบาท ทํารายได้จาก 
การส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์ให้กับประเทศประมาณ 183,433 ล้านบาทต่อปี (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2552) ในสภาวะปกติการทํานาข้าวจะต้องมีการใช้น้ําเพ่ือหล่อเลี้ยงต้นข้าว มีการใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชในนาข้าวเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตรวมถึงการเพ่ิมผลผลิตให้มากขึ้น ซึ่ง
ก่อนการเก็บเก่ียวข้าวจะมีการระบายนํ้าออกจากพ้ืนที่ปลูกข้าว ทําให้มลพิษที่ปนเป้ือนอยู่ในนํ้าระบายลง
สู่แหล่งนํ้า ได้แก่ ของแข็งแขวนลอย ไนโตรเจนบีโอดี ฟอสฟอรัส และสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช ที่ผ่าน
มามีหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ดําเนินกิจกรรมหลายอย่างที่เป็นการช่วยส่งเสริมการดําเนินการจัดการมลพิษ
ทางนํ้าจากการทํานาข้าว ซึ่งพบว่ามลพิษทางนํ้าที่เกิดจากการทํานาข้าว มีความเข้มข้นเฉล่ียของ 
สารมลพิษค่อนข้างตํ่า อีกทั้งการทํานาข้าวส่วนใหญ่เกษตรกรจะกักนํ้าไว้ในแปลงนาให้พอดีกับความ
ต้องการของต้นข้าวและปล่อยให้นํ้าในแปลงนาแห้งก่อนทําการเก็บเก่ียว อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิด
อุทกภัยและมีนํ้าท่วมขังในนาข้าวเป็นเวลานานจนเกิดการเน่าของต้นข้าว รวงข้าวและวัชพืช ทําให้นํ้าที่
ท่วมขังในนาข้าวเน่าเสียและเมื่อระบายลงสู่แหล่งนํ้าในช่วงนํ้าลดจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าได้
มากกว่าการทํานาข้าวในสภาวะปกติ 

นํ้าเสียจากภาคเกษตรกรรมที่ปนเป้ือนสารอินทรีย์ในรูปของบีโอดีส่วนใหญ่เกิดจากการเลี้ยงสุกร 
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และการเพาะปลูก ซึ่งคิดเป็นนํ้าเสียรวมทั่วประเทศจากแหล่งดังกล่าวทั้งสิ้น 147 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 88 ของปริมาณนํ้าเสียทั้งประเทศ และมีความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์ประมาณ 847 ตันบีโอดีต่อวัน หรือร้อยละ 13.7 ของปริมาณสารอินทรีย์ทั้งประเทศ 
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สารอินทรีย์ที่เกิดเฉพาะจากฟาร์มสุกร และการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า พบว่า มีค่าประมาณ 281 และ 185 
ตันบีโอดีต่อวันหรือร้อยละ 33.2 และ 21.9 ของปริมาณสารอินทรีย์จากภาคเกษตรกรรมทั้งหมด (ข้อมูล
จากโครงการบริหารจัดการนํ้าเสียในพ้ืนที่ 25 ลุ่มนํ้า ภายใต้การลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (mega 
project) สาขาทรัพยากรนํ้า กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 

สําหรับลักษณะนํ้าเสียจากฟาร์มสุกรได้แก่ ค่าบีโอดี ซีโอดี ของแข็งแขวนลอย ไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส ที่ได้มีการสํารวจโดยกรมควบคุมมลพิษ แสดงดังตารางที่ 2.2.2-1   

ตารางที่ 2.2.2-1  ลักษณะนํ้าเสียจากฟาร์มสุกร 

ขนาดฟาร์ม 
ลักษณะของน้ําเสีย (มิลลิกรัม/ลิตร) 

บีโอดี ซีโอดี สาร
แขวนลอย 

ทีเคเอ็น ฟอสฟอรัส 

ขนาดใหญ่ 3,000 7,000 4,800 540 8.0 
ขนาดกลาง 2,500 6,800 3,000 540 9.5 
ขนาดเล็ก 1,500 4,000 2,000 400 17.0 

ท่ีมา :  กรมควบคุมมลพิษ 

จากข้อมูลใน ตารางที่ 2.2.2-1  พบว่านํ้าเสียจากฟาร์มสุกรมีค่าบีโอดี เท่ากับ 3,500  2,500 
และ 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับของขนาดฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งเมื่อ
พิจารณาค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีเทียบกับซีโอดี พบว่าอัตราส่วนบีโอดีต่อซีโอดีมีค่าตํ่ากว่า 0.5 ทุก
ขนาดของฟาร์มสุกร หากนํ้าเสียดังกล่าวถูกปล่อยทิ้งออกสู่แหล่งนํ้าตามธรรมชาติก็จะส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าน้ัน ทั้งน้ีเน่ืองสารอินทรีย์ในนํ้าเสียฟาร์มสุกรส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์
ประเภทที่ย่อยสลายได้ยาก โดยสังเกตได้จากอัตราส่วนบีโอดีต่อซีโอดีที่มีค่าน้อยกว่า 0.5 อีกทั้งนํ้าเสีย
จากฟาร์มสุกรยังมีตะกอนท่ีปนเป้ือนมากับนํ้าเสียค่อนข้างสูง จึงทําให้การย่อยสลายของสารอินทรีย์โดย
ธรรมชาติเป็นไปได้ยาก นอกจากน้ีนํ้าเสียจากฟาร์มสุกรจะมีค่าความสกปรกในรูปของไนโตรเจนสูง ซึ่ง
อาจเป็นสาเหตุให้พืชนํ้าเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จนทําให้ปริมาณออกซิเจนในแหล่งนํ้าน้ันลดลง และ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งนํ้าน้ันได้  



 โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย 

 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

บทที่ 2 คุณภาพน้ําใช้ น้ําเสีย และน้ําทิ้ง 

ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-19 

 ตารางที่ 2.2.2-2 แสดงลักษณะนํ้าเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า พบว่า นํ้าเสียในช่วงเก็บ
เก่ียวผลผลิตมีคุณภาพตํ่ากว่านํ้าเสียระหว่างการเพาะเลี้ยง ดังน้ันหากวิเคราะห์ลักษณะนํ้าเสียในช่วง 
การเก็บเก่ียวซึ่งมีค่าความสกปรกสูงกว่าจะสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 

กลุ่มที่ 1  ลักษณะน้ํ า เสียที่มีความสกปรกตํ่า ได้แก่ ลักษณะนํ้าเสียจากปลากินพืช  
(ปลานิล) และกุ้งก้ามกราม พบว่า ความความสกปรกในรูปของบีโอดีเฉลี่ยเท่ากับ 20.8 และ 17.1 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ และของแข็งแขวนลอยเฉลี่ย 196 และ 151 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าสูง 
การจัดการเลี้ยงของบ่อปลากินพืชและกุ้งก้ามกรามไม่ใช้อาหารแบบเข้มข้นและมีการทยอยจับผลผลิต 

ตารางที่ 2.2.2-2  ลักษณะนํ้าเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

ดัชนี 

ค่าเฉลี่ยรายชนิด 

ระหว่างการเพาะเลี้ยง ช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต 

ปลาช่อน ปลาดุก ปลานิล กุ้ง
ก้ามกราม 

ปลาช่อน ปลาดุก ปลานิล กุ้ง
ก้ามกราม 

บีโอดี mg/l 15.1 15.6 12.7 8.90 21.4 13.6 20.8 17.1 

ของแข็งแขวนลอยในนํ้า     
mg/l 

79.0 142 35.0 26.0 528 282 196 151 

แอมโมเนียไนโตรเจน   
mg/l 

1.90 0.54 0.23 0.43 5.49 0.86 0.65 0.78 

ไนโตรเจนรวม  mg/l 3.97 1.61 0.62 1.21 8.06 4.71 2.60 1.49 

ฟอสฟอรัสรวม  mg/l 0.64 0.30 0.57 0.08 4.90 2.30 7.30 3.20 

ความเป็นกรดและด่าง 7.60 7.70 8.00 8.20 7.70 7.60 7.80 7.80 

สภาพนําไฟฟ้า  μS/cm 0.19 0.19 0.22 0.21 0.20 0.21 0.20 0.18 

% Organic matter  
ในเลน 

- - - - 1.26 0.39 0.16 0.08 

ท่ีมา :  กรมควบคุมมลพิษ, 2547 
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กลุ่มที่ 2 ลักษณะนํ้าเสียที่มีค่าความสกปรกสูง ได้แก่ ลักษณะนํ้าเสียของปลากินเน้ือ (ปลาช่อน 
และ ปลาดุก) ซึ่งมีค่าช้ีวัดสูงกว่าค่าร่างมาตรฐานเกือบทุกดัชนี เน่ืองจากการเลี้ยงปลากินเน้ือใช้อาหาร
แบบเข้มข้น แม้ว่าค่าพีเอช (pH) จากการเพาะเลี้ยงจะมีค่าที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม
การเลี้ ยงปลากินเ น้ือ ต้องใ ช้อาหารที่ มี โปรตีนสู งซึ่ งมีการสะสมของสารอินทรี ย์ ไนโตรเจน  
ทําให้ค่าลักษณะนํ้าเสียที่ปล่อยทิ้งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอช (pH) ได้เช่นกัน สําหรับค่าทีเค
เอ็น (TKN) และ แอมโมเนียไนโตรเจนนํ้าเสียจะส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของสัตว์นํ้า หากมีการ
ปนเป้ือนในปริมาณสูงอาจทําให้สัตว์นํ้าตายได้ 

กลุ่มที่ 3 ลักษณะนํ้าเสียที่มีความเค็มไม่เป็นไปตามแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ ทั้งน้ีเกิดจาก
ลักษณะการเลี้ยงที่มีการนํานํ้าเค็มมาเติมผสมในพ้ืนที่นํ้าจืด ได้แก่ การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ใช้นํ้าเค็ม 
ในการเพาะฟักและเพ่ิมคุณภาพในการผลิต ซึ่งการเลี้ยงสัตว์นํ้าในรูปแบบดังกล่าวเป็นการเล้ียงที่ไม่
เป็นไปตามปกติของระบบนิเวศ เน่ืองจากนํ้าที่นํามาใช้ไม่ใช่นํ้าที่มีคุณภาพตามธรรมชาติ ดังน้ันต้องมี 
การควบคุมรูปแบบการเลี้ยงในกลุ่มน้ีอย่างเข้มงวดมากข้ึนเพ่ือป้องกันปัญหาในอนาคต เน่ืองจากแนวโน้ม
ในเลี้ยงสัตว์นํ้าในลักษณะน้ีมีปริมาณเพ่ิมขึ้น 

2.2.3 ลักษณะน้ําเสียอุตสาหกรรม 

ปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดแบ่งประเภทของโรงงานออกเป็น 107 ประเภท โดยใน 
แต่ละประเภทประกอบกิจการที่แตกต่างกัน ดังน้ันกระบวนการผลิตภายในโรงงานแต่ละประเภทจึง
ก่อให้เกิดนํ้าเสียที่มีลักษณะแตกต่างกันด้วย ทั้งน้ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการสํารวจและศึกษา
ลักษณะนํ้าเสียของโรงงานประเภทต่างๆไว้ แต่ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มโรงงานครบทุกประเภท โดยมี 
การตรวจวัดค่า พีเอช บีโอดี ซีโอดี ของแข็งแขวนลอย และของแข็งละลาย ซึ่งแสดงไว้ใน ตารางที่ 
2.2.3-1 

จากข้อมูลใน ตารางที่ 2.2.3-1 พบว่า อุตสาหกรรมที่มีโอกาสก่อเกิดมลพิษทางนํ้าอย่างรุนแรง 
5 อันดับแรก โดยประเมินจากค่าความสกปรกในรูปบีโอดี และ ซีโอดี ได้แก่ 

 1.อุตสาหกรรมนํ้านม ค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีมีค่าเท่ากับ 5,475 มิลลิกรัมต่อลิตร  
ซีโอดีมีค่าเท่ากับ 9,437 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีอัตราส่วนระหว่างบีโอดีต่อซีโอดี มีค่าเท่ากับ 0.58 ซึ่ง
วิเคราะห์ได้ว่าสารอินทรีย์ที่ปนเป้ือนมากับนํ้าเสียในอุตสาหกรรมประเภทนี้ส่วนใหญ่สามารถย่อยสลายได้
โดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในแหล่งนํ้าตามธรรมชาติหรือจุลินทรีย์ที่ใช้ในระบบบําบัดทั่วไป 

 2.อุตสาหกรรมปุ๋ย หรือยาฆ่าแมลงค่าความสกปรกในรูปของบีโอดี มีค่าเท่ากับ 5,175 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซีโอดีมีค่าเท่ากับ 6,896 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีอัตราส่วนระหว่างบีโอดีต่อซีโอดีมีค่า
เท่ากับ 0.75 ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าสารอินทรีย์ที่ปนเป้ือนมากับนํ้าเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมปุ๋ย มีการปนเป้ือน
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ของสารอินทรีย์ทั้งที่ย่อยสลายได้ง่าย ย่อยสลายได้ยาก หรืออาจย่อยสลายไม่ได้เลย ดังน้ันหากนํ้าเสีย
ดังกล่าวมีการปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งนํ้าตามธรรมชาติโดยตรงจะส่งผลให้แหล่งนํ้าน้ันเกิดการเสื่อมโทรมได้ 

 3. อุตสาหกรรมน้ํามันจากพืชหรือสัตว์ ค่าความสกปรกในรูปของบีโอดี มีค่าเท่ากับ 3,410 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซีโอดีมีค่าเท่ากับ 5,042 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีอัตราส่วนระหว่างบีโอดีต่อซีโอดีมีค่า
เท่ากับ 0.68 ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าสารอินทรีย์ที่ปนเป้ือนมากับนํ้าเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมปุ๋ย มีการ
ปนเป้ือนของสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ยากเช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภททําปุ๋ย 

 4. อุตสาหกรรมชา กาแฟ เก็กฮวยผง ขิงผง หรือจากพืชอื่น ๆ ค่าความสกปรกในรูปของ 
บีโอดีมีค่าเท่ากับ 3,250 มิลลิกรัมต่อลิตร ซีโอดีมีค่าเท่ากับ 5,369 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีอัตราส่วน
ระหว่างบีโอดีต่อซีโอดี มีค่าเท่ากับ 0.61 ค่าอัตราส่วนดังกล่าวใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการสกัด
นํ้ามันจากพืชและสัตว์ ดังน้ันการวิเคราะห์คุณภาพของสารอินทรีย์ที่ปนเป้ือนมากับนํ้าเสียจะคล้ายกัน 

 5. อุตสาหกรรมป่นหรือบด พืช สัตว์ สําหรับทําอาหารสัตว์ ค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีมีค่า
เท่ากับ 2,262 มิลลิกรัมต่อลิตร ซีโอดีมีค่าเท่ากับ 8,050 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีอัตราส่วนระหว่างบีโอดีต่อ
ซีโอดีมีค่าเท่ากับ 0.28 ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าสารอินทรีย์ที่ปนเป้ือนมากับนํ้าเสียในอุตสาหกรรมประเภทน้ี
ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในแหล่งนํ้าตามธรรมชาติหรือจุลินทรีย์ที่ใช้ใน
ระบบบําบัดทั่วไป 

 ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์ค่าความสกปรกที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ พบว่ายังคงมี
อุตสาหกรรมที่มีโอกาสก่อมลพิษทางนํ้าที่รุนแรงอีกหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมฆ่าสัตว์และผลิต
อาหารจากสัตว์ อุตสาหกรรมผลิตแป้ง อุตสาหกรรมผลิตขนมปัง อุตสาหกรรมฟอกย้อม เป็นต้น  
อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ความรุนแรงของมลพิษทางนํ้าที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ต้องมี
การพิจารณาถึงจํานวนโรงงานในแต่ละประเภทเฉพาะที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่น้ันๆ ประกอบด้วย 
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ตารางที่ 2.2.3-1 ลักษณะน้ําเสียเฉลี่ยของอุตสาหกรรมบางประเภท 

ประเภท
อุตสาหกรรม 

ชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม 
ลักษณะน้ําเสียเฉลี่ย (มก./ล.) 

pH BOD COD SS TDS 
4(1) การฆ่าสัตว์ 7.28 2,390 5,080 1,172 3,519 
4(2) การถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ฯ 8.27 10 112 156 450 
4(3) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ 7.39 4,950 5,254 1,341 3,340 
5(1) การทํานมสด 5.51 4,475 9,437 2,364 10,491 
6(1) การทําอาหารจากสัตว์น้ํา 6.81 2,403 4,278 523 3,582 
6(2) การถนอมสัตว์น้ํา โดยวิธีอบ รมควัน ฯ 7.14 1,106 1,611 383 2,094 
6(3) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา 7.63 2,104 3,333 1,069 3,624 
7(1) การสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ 6.59 3,410 5,043 1,110 1,452 
7(4) การทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ให้บริสุทธิ์ 7.20 2,106 2,713 696 67 
8(1) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม้ 6.73 789 1,700 329 2,374 
8(2) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ 4.97 6,839 9,687 427 8,562 
9(2) การทําแป้ง 5.22 2,282 3,550 1,218 5,776 
9(4) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช 6.94 1,857 3,290 1,729 8,045 
10(1) การทําขนมปัง หรือขนมเค็ก 6.22 810 1,285 312 5,143 
10(2) การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง 7.87 1,564 2,732 581 4,006 
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ตารางที่ 2.2.3-1 ลักษณะน้ําเสียเฉลี่ยของอุตสาหกรรมบางประเภท (ต่อ) 

ประเภท
อุตสาหกรรม 

ชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม 
ลักษณะน้ําเสียเฉลี่ย (มก./ล.) 

pH BOD COD SS TDS 
10(3) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง 6.59 1,298 2,924 1,435 8,298 
11(1) การทําน้ําเชื่อม 4.53 2,975 3,335 420 2,375 
11(2) การทําน้ําตาลทรายแดง 6.50 1,490 1,864 64 1,250 
11(6) การทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส 6.67 1,615 3,046 78 1,578 
12(5) การทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือจากพืชอื่น ๆ 6.35 3,250 5,369 384 1,985 
12(9) การทําหมากฝรั่ง 4.58 3,019 4,440 306 2,069 
12(11) การทําไอศกรีม 6.51 1,722 2,690 186 7,231 
13(2) การทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร 6.82 467 775 193 3,018 
13(3) การทําแป้งเชื้อ 5.94 593 914 116 4,796 
15(1) การทําอาหารผสมหรือสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ 7.12 20 37 75 1,711 
15(2) การป่นหรือบด พืช สัตว์ สําหรับทําอาหารสัตว์ 7.14 2,263 8,050 1,813 12,069 
16 สุรา 7.27 981 4,083 851 3,217 
18 โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่นๆ 8.09 1,875 2,885 54 1,802 

20(2) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 9.42 1,013 1,871 733 3,224 
22(1) ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย หมักคาร์บอไนซ์ สาง หวี 7.08 460 1,330 50 1,685 
22(2) ฟอกย้อมในโรงงานทอผ้า 8.31 84 516 203 2,321 
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ตารางที่ 2.2.3-1 ลักษณะน้ําเสียเฉลี่ยของอุตสาหกรรมบางประเภท (ต่อ) 

ประเภท
อุตสาหกรรม 

ชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม 
ลักษณะน้ําเสียเฉลี่ย (มก./ล.) 

pH BOD COD SS TDS 
22(3) ฟอกย้อมสิ่งทอ 8.98 639 1,305 244 2,988 
22(4) การพิมพ์สิ่งทอ 7.74 223 761 265 4231 
24 โรงงานถักผ้า หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีผ้า 8.28 160 733 60 2814 

38(2) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทําจากเส้นใย 
(Fiber) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fiberboard) 

7.17 670 2709 2373 4822 

43(1) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 6.91 5175 6896 430 2864 
45(1) การทําสีสําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ 8.00 4 43 12 3985 
47(1) การทําสบู่ 7.70 59 87 34 2052 
47(3) การทําเครื่องสําอาง 8.14 14 17 17 1216 
48(12) การทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้กับโลหะ น้ํามัน หรือน้ํา ผลิตภัณฑ์สําเร็จเคมีไวแสง ฟิล์ม

หรือกระดาษหรือผ้าที่ทาด้วยตัวไวแสง 
2.07 263 864 310 2136 

92 ห้องเย็น 7.16 913 1652 408 1671 
98 ซักฟอก ย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม ขนสัตว์ 11.81 347 771 480 3036 
101 ปรับคุณภาพของเสียรวม 6.17 1624 3893 686 2320 

ที่มา :  ผลสํารวจโรงงานโดยบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากัด, โครงการวิเคราะห์เพื่อจัดทําแผนหลัก, กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2543 
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2.3 คุณภาพน้ําทิ้ง 

ในการจัดการนํ้าเสียต้องบําบัดนํ้าเสียให้คุณภาพนํ้าทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานนํ้าทิ้งที่กําหนดไว้ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจะสามารถระบายลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือ
ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้โดยไม่ผิดกฎหมาย นํ้าทิ้งในปัจจุบันมาจาก 3 แหล่งใหญ่ๆ ได้แก่ นํ้าทิ้ง
อุตสาหกรรม ชุมชน และเกษตรกรรม โดยรายละเอียดของคุณภาพนํ้าทิ้งจากแหล่งกําเนิดแต่ละประเภท
มีดังต่อไปน้ี 

2.3.1 คุณภาพน้ําทิ้งชุมชน 

2.3.1.1 คุณภาพน้ําทิ้งทั่วไปของชุมชน 

นํ้าทิ้งชุมชนส่วนใหญ่เกิดจากนํ้าเสียของบ้านพักอาศัยและอาคารประเภทต่างๆ การปล่อยนํ้าทิ้ง
ของชุมชนมี 2 ทางด้วยกัน คือ การปล่อยนํ้าทิ้งโดยตรงจากแหล่งกําเนิดประเภทอาคารหรือบ้านพักอาศัย 
และการปล่อยนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียของอาคารหรือระบบบําบัดนํ้าเสียรวม โดยค่ามาตรฐานนํ้าทิ้ง
ที่ปล่อยจากอาคารแต่ละประเภท ได้แสดงรายละเอียดไว้ใน ตารางที่ 2.3.1.1-1   

ค่ามาตรฐานนํ้าทิ้งที่ปล่อยจากอาคารแต่ละประเภท แตกต่างกันตามขนาดของอาคาร โดย
คุณภาพนํ้าทิ้งจากอาคารส่วนใหญ่จะมีการปนเป้ือนของสารอินทรีย์ ธาตุอาหาร ไขมันและนํ้ามัน ซึ่งดัชนี
ที่ได้มีการกําหนดไว้ประกอบด้วย ค่าพีเอช บีโอดี ปริมาณของแข็ง ซัลไฟด์ ไนโตรเจน ไขมันและนํ้ามัน 
ดังค่าที่แสดงใน ตารางที่ 2.3.1.1-1   

ประเภทของอาคาร (ก-จ) ถูกกําหนดโดยจํานวนห้อง จํานวนเตียงและขนาดของพ้ืนที่ใช้สอย 
และจากตารางที่ 2.3.1.1-1 และตารางที่ 2.3.1.1-2 พบว่าค่ามาตรฐานนํ้าทิ้งของแต่ละประเภทอาคาร
มีค่าแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร โดยดัชนีที่ต้องทําการตรวจวัด ประกอบด้วย 

1. พีเอช เป็นค่าตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งที่จะต้องมีการพิจารณาสําหรับอาคารทุกขนาดซึ่งค่าที่
กําหนดจะมีค่าที่เท่ากันทุกขนาดของอาคาร เท่ากับ 5-9 

2. บีโอดี เป็นค่าตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งที่จะต้องมีการพิจารณาสําหรับอาคารทุกขนาดซึ่งค่าที่
กําหนดจะขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร โดยมีค่าห้ามเกิน 20 - 200 มิลลิกรัมต่อลิตร  

3. ปริมาณของแข็ง จะแบ่งย่อยออกเป็น 3 ชนิดด้วยกันคือ 
 3.1 ค่าของแข็งแขวนลอย เป็นค่าตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งที่จะต้องมีการพิจารณาสําหรับ
อาคารทุกขนาด ค่าที่กําหนดสําหรับการระบายทิ้งออกสู่สาธารณะจะห้ามเกิน 30-60 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร 
 3.2 ค่าตะกอนหนัก เป็นค่าตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งที่จะต้องมีการพิจารณาสําหรับอาคารทุก
ขนาด ยกเว้นอาคารขนาด จ ที่ไม่ต้องมีการตรวจวัด ค่าที่กําหนดห้ามเกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ในทุก
ขนาดของอาคาร (ก-ง) 
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 3.3 ค่าของแข็งละลายได้ เป็นค่าตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งที่จะต้องมีการพิจารณาสําหรับ
อาคารทุกขนาด ยกเว้นอาคารขนาด จ ที่ไม่ต้องมีการตรวจวัด ค่าที่กําหนดห้ามเกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ในทุกขนาดของอาคาร (ก-ง) 

4  ซัลไฟด์ เป็นค่าตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งที่จะต้องมีการพิจารณาสําหรับอาคารทุกขนาด 
ยกเว้นอาคารขนาด จ ที่ไม่ต้องมีการตรวจวัด ค่าที่กําหนดมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร 
โดยอาคารขนาด ก และ ขนาด ข จะมีค่าการระบายทิ้งห้ามเกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร สําหรับอาคารขนาด 
ค และ ขนาด จ จะมีค่าการระบายทิ้งห้ามเกิน 3 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ 

5  ไนโตรเจน (ทีเคเอ็น) เป็นค่าตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งที่จะต้องมีการพิจารณาสําหรับอาคาร
ทุกขนาด ยกเว้นอาคารขนาด จ ที่ไม่ต้องมีการตรวจวัด ค่าที่กําหนดมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด
ของอาคาร โดยอาคารขนาด ก และขนาด ข จะมีค่าการระบายทิ้งห้ามเกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร สําหรับ
อาคารขนาด ค และ ขนาด จ จะมีค่าการระบายทิ้งห้ามเกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร 

6  นํ้ามันและไขมัน เป็นค่าตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งที่จะต้องมีการพิจารณาสําหรับอาคารทุก
ขนาด ค่าที่กําหนดสําหรับการระบายทิ้งออกสู่สาธารณะห้ามเกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ยกเว้นอาคาร
ขนาด จ ที่มีการกําหนดค่าการระบายทิ้งห้ามเกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ตารางที่ 2.3.1.1-1  ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

ดัชน ี หน่วย 

เกณฑ์กําหนดสงูสุดตาม 
ประเภทมาตรฐานควบคุม 

การระบายน้ําท้ิง หมายเหต ุ

ก ข ค ง จ 
1. ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 5-9  
2. บีโอดี (BOD) มก./ล. 20 30 40 50 200  
3. ปริมาณของแข็ง (solids)        
 3.1 ค่าสารแขวนลอย (suspended solids) มก./ล. 30 40 50 50 60  
 3.2 ค่าตะกอนหนัก (settleable solids) มก./ล. 0.5 -  
 3.3 ค่าสารท่ีละลายท้ังหมด  
            (total dissolved solids) 

มก./ล. 500 - เ ป็ น ค่ า ท่ี เ พิ่ ม จ า ก
ปริมาณการละลายใน
นํ้าใช้ตามปกติ 

4. ค่าซัลไฟด์ (sulfide) มก./ล. 1.0 3.0 4.0 -  
5. ไนโตรเจน (nitrogen) ในรปู ที เค เอ็น (TKN)  มก./ล. 35 40 -  
6. นํ้ามัน และไขมัน (fat, oil and grease) มก./ล. 20 100  
ท่ีมา :  1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท

และบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทอาคารเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการ
ปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 
ตอนที125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 



 โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย 

 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

บทที่ 2 คุณภาพน้ําใช้ น้ําเสีย และน้ําทิ้ง 
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ตารางที่ 2.3.1.1-2   ประเภทของอาคารที่เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่ 
แหล่งนํ้าสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 

ประเภทอาคาร 
ขนาดของอาคารท่ีกําหนดมาตรฐานการระบายน้ําท้ิง 

ก ข ค ง จ 
1.อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วย
อาคารชุด 

ต้ังแต่ 
500 ห้องนอน 

100 -ไม่ถึง  
500 

ห้องนอน 

ไม่ถึง  
100 

ห้องนอน 

- - 

2.โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม 

ต้ังแต่ 
200 ห้อง 

60 - ไม่ถึง 
200 ห้อง 

ไม่ถึง  
60 ห้อง 

- - 

3. หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก - ต้ังแต่  
250 ห้อง 

50 - ไม่ถึง 
250 ห้อง 

10 - ไม่ถึง 
50 ห้อง 

- 

4. สถานบริการ - ต้ังแต่  
5,000 ม.2 

1,000 - ไม่ถึง 
5,000 ม.2 

- - 

5. โรงพยาบาลของทางราชการ หรือ 
สถานพยาบาลตามกฎหมาย 

ต้ังแต่ 
30 เตียง 

10 - ไม่ถึง 
30 เตียง 

- - - 

6. อาคารโรงเรียนราษฎร์ โรงเรียน
ของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา
ของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษา
ของทางราชการ 

ต้ังแต่ 
25,000 ม.2 

5,000 -  
ไม่เกินกว่า 
25,000 ม.2 

- - - 

7. อาคารท่ีทําการของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคก์ารระหว่างประเทศ
หรือเอกชน 

ต้ังแต่ 
55,000 ม.2 

10,000 -  
ไม่ถึง 

55,000 ม.2 

5,000 - ไม่ถึง 
10,000 ม.2 

- - 

8. อาคารของศูนย์การค้าหรือ
ห้างสรรพสินค้า 

ต้ังแต่ 
25,000 ม.2 

5,000-ไม่ถึง 
25,000 ม.2 

- - - 

9. ตลาด เกินกว่าหรือ 
เท่ากับ  

2,500 ม.2 

1,500 - ไม่ถึง 
2,500 ม.2 

1,000 - ไม่ถึง 
1,500 ม.2 

500 -  
ไม่ถึง 

1,000 ม.2 

- 

10. ภัตตาคารและร้านอาหาร เกินกว่าหรือ 
เท่ากับ  

2,500 ม.2 

500 - ไม่ถึง 
2,500 ม.2 

250 - ไม่ถึง 
500 ม.2 

100 - 
 ไม่ถึง 

250 ม.2 

ไม่ถึง  
100 ม.2 

ท่ีมา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทอาคารเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม 
การปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 
ตอนที125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 



 โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย 

 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

บทที่ 2 คุณภาพน้ําใช้ น้ําเสีย และน้ําทิ้ง 
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สําหรับมาตรฐานนํ้าทิ้งจากที่ดินจัดสรร จะมีค่ามาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งแบ่งออกเป็น 
2 ขนาด ด้วยกันคือ 

1. มาตรฐานการระบายนํ้าทิ้งสําหรับที่ดินจัดสรรขนาดเกิน 100 แปลง แต่ไม่เกิน 500 แปลง  
2. มาตรฐานการระบายนํ้าทิ้งสําหรับที่ดินจัดสรรขนาดเกิน 500 แปลงขึ้นไป 

ดัชนีที่ทําการตรวจวัดมีค่าเหมือนกันกับมาตรฐานการระบายน้ําทิ้งจากอาคารประเภทต่างๆดัง
แสดงในตารางที่ 2.3.1.1-2 โดยค่าการระบายทิ้งในแต่ละดัชนีของที่ดินจัดสรรทั้ง 2 ขนาด มีค่าเท่ากัน
ทุกค่าความสกปรก ยกเว้นการระบายทิ้งสําหรับบีโอดีที่มีความเข้มงวดต่างกัน โดยขนาดของที่ดินจัดสรร
ที่ใหญ่กว่าจะมีความเข้มงวดมากกว่าดังค่าที่แสดงใน ตารางที่ 2.3.1.1-3 

ตารางที่ 2.3.1.1-3  ค่ามาตรฐานนํ้าทิ้งจากที่ดินจัดสรร 

ดัชนี หน่วย 

ประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิง 

หมายเหตุ ที่ดินจัดสรรเกิน 100 
แปลง แต่ไม่เกิน 500 

แปลง 

ที่ดินจัดสรรเกินกวา่ 
500 แปลงข้ึนไป 

1. ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) มก./ล. 5.5 – 9.0  
2. บีโอดี (BOD) มก./ล. ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 20  
3. ปริมาณของแข็ง (Solids)     
 - ปริมาณสารแขวนลอย 

(Suspended Solids) 
มก./ล. ไม่เกิน 40  

 - ปริมาณตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

มก./ล. ไม่เกิน 0.5  

 - สารท่ีละลายได้ท้ังหมด 
(Total Dissolved Solids) 

มก./ล. ไม่เกิน 500 *เป็นค่าท่ีเพ่ิมจาก
ปริมาณสารละลาย
ในน้ําปกติ 

4. ซัลไฟต์ (Sulfide) มก./ล. ไม่เกิน 1.0  
5. ไนโตรเจน ในรูป ทีเคเอ็น 

(TKN) 
มก./ล. ไม่เกิน 35  

6. น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and 
Grease) 

มก./ล. ไม่เกิน 20  

ท่ีมา :  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้ง
จากที่ดินจัดสรร ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 8ง ลงวันที่ 27 มีนาคม 2539 (ภาคผนวก ซ) 



 โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย 
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บทที่ 2 คุณภาพน้ําใช้ น้ําเสีย และน้ําทิ้ง 
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2.3.1.2 คุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสยีรวม 

ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนในประเทศไทย มีจํานวนทั้ งสิ้น 102 แห่ง (ไม่รวม
กรุงเทพมหานคร) แบ่งเป็นชุมชนระดับเทศบาล 96 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 3 แห่ง (ตารางท่ี 2.3.1.2-1) เมืองพัทยา จํานวน 2 แห่ง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง ชนิด
ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนส่วนใหญ่ คือ บ่อปรับเสถียร เน่ืองจากเป็นระบบที่มีค่าลงทุนตํ่า ดูแล
รักษาง่าย แต่ต้องใช้พ้ืนที่มาก ถ้าพิจารณาความสามารถในการรองรับนํ้าเสียของระบบบําบัดนํ้าเสียรวม
ของชุมชนทั่วประเทศ พบว่า มีค่าสูงสุด 1,596,195 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ตารางที่ 2.3.1.2-2) 

ตารางที่ 2.3.1.2-1  ระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนในประเทศไทย 

ลําดับ พ้ืนท่ี ประเภท 
ขนาด     

(ลบ.ม./วัน) 
ลุ่มน้ํา / ระดับวิกฤต 

1 ทม.พะเยา SP 8,000 ยม / B 

2 ทน.เชียงใหม่ AL 55,000 ปิง / A 

3 ทม.ตาก SP 5,400 ปิง / B 

4 ทม.พิจิตร AL 12,000 น่าน / B 

5 ทม.กําแพงเพชร SP 13,500 ปิง / B 

6 ทต.สลกบาตร จ.กําแพงเพชร SP 500 ปิง  / B 

7 ทม.น่าน SP 8,259 น่าน / B 

8 ทม.แม่สอด จ.ตาก SP 11,000 ปิง / B 

9 ทน.เชียงราย AL 27,000 กก / B 

10 ทม.ลําพูน SBR 10,000 ปิง / B 

11 ทม.สุโขทัยธานี SP 8,400 ยม / B 

12 ทน.พิษณุโลก SP 15,000 น่าน / B 

13 ทน.ลําปาง SP 15,000 วัง / B 

14 ทม.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ SP 24,600 น่าน / B 

15 ทต.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์       

16 ทม.ตะพานหิน จ.พิจิตร SP 7,600 น่าน / B 

17 ทน.นครสวรรค์ MSBR 36,000 เจ้าพระยา / A 

18 ทม.อุทัยธานี SP 9,000 สะแกกรัง / B 

19 ทม.อุตรดิตถ์ AS(Fixed Film) 320   



 โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย 

 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

บทที่ 2 คุณภาพน้ําใช้ น้ําเสีย และน้ําทิ้ง 
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ตารางที ่2.3.1.2-1  ระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนในประเทศไทย 

ลําดับ พ้ืนท่ี ประเภท 
ขนาด     

(ลบ.ม./วัน) 
ลุ่มน้ํา / ระดับวิกฤต 

20 ทม.ชัยนาท SP 5,000 เจ้าพระยา / B 

21 ทต.หันคา จ.ชัยนาท WL 50   

22 ทม.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี SP 1,000   

23 ทต.ท่าวุ้ง จ.ลพบรีุ OD 120   

24 ทม.อ่างทอง AL 8,200 เจ้าพระยา / B 

25 ทน.พระนครศรีอยุธยา AS 24,000 เจ้าพระยา / B 

26 ทน.นครปฐม SP 25,000 ท่าจีน / A 

27 ทม.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี SP 8,400 แม่กลอง / A 

28 ทม.โพธาราม จ.ราชบุรี OD 4,000 แม่กลอง / C 

29 ทม.เพชรบุรี SP 10,000 เพชรบุรี / B 

30 ทม.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะ 1 RBC 8,000 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก / B 

31 ทม.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะ 2 OD 33,000 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก / B 

32 ทม.ประจวบคีรีขันธ์ AL 8,000 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก / B 

33 ทต.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี SP 6,000 ท่าจีน / D 

34 ทม.สุพรรณบุรี SP 12,500 ท่าจีน / B 

35 ทม.ปทุมธานี OD 11,000 เจ้าพระยา / A 

36 ทน.นนทบุรี AS 38,500 เจ้าพระยา / A 

37 ทต.พระอินทร์ราชา จ.อยุธยา AS 4,500 เจ้าพระยา / B 

38 ทม.ชะอํา จ.เพชรบุรี AL 10,700 เพชรบุรี / D 

39 ทม.ราชบุรี SP 20,000 แม่กลอง / A 

40 ทม.สิงห์บุรี SP 4,500 เจ้าพระยา / B 

41 ทม.กาญจนบุรี OD 24,000 แม่กลอง / B 

42 ทม.ฉะเชิงเทรา OD 12,000 บางปะกง / B 

43 ทม.พนัสนิคม จ.ชลบุรี SP 3,000 ชายฝั่งตะวันออก / C 

44 ทม.แสนสุข จ.ชลบุรี ด้านเหนือ OD 14,000 ชายฝั่งตะวันออก / A 

45 ทม.แสนสุข จ.ชลบุรี ด้านใต้ OD 9,000 ชายฝั่งตะวันออก / A 

46 ทม.ศรีราชา จ.ชลบุรี OD 18,000 ชายฝั่งตะวันออก / A 

47 ทต.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี OD 25,000 ชายฝั่งตะวันออก / C 
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ตารางที ่2.3.1.2-1  ระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนในประเทศไทย 

ลําดับ พ้ืนท่ี ประเภท 
ขนาด     

(ลบ.ม./วัน) 
ลุ่มน้ํา / ระดับวิกฤต 

48 ทม.พัทยา จ.ชลบุรี (1) AS 20,000 ชายฝั่งตะวันออก / A 

49 ทม.พัทยา จ.ชลบุรี (2) AS 65,000 ชายฝั่งตะวันออก / A 

50 ทต.บ้านเพ จ.ระยอง OD 8,000 ชายฝั่งตะวันออก / A 

51 ทม.จันทบุรี SP 17,000 ชายฝั่งตะวันออก / B 

52 ทน.ระยอง AL 41,000 ชายฝั่งตะวันออก / A 

53 อบจ.ชลบุรี OD 22,500 ชายฝั่งตะวันออก / A 

54 ทม.ขลุง จ.จันทบุรี SP 4,500 ชายฝั่งตะวันออก / D 

55 ทม.มาบตาพุด จ.ระยอง AL 15,000 ชายฝั่งตะวันออก / C 

56 ทต.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา SP 5,000 บางปะกง / D 

57 ทต.บางเสร่ จ.ชลบุรี AL 1,570 ชายฝั่งตะวันออก / A 

58 ทม.สกลนคร SP+WL 16,200 โขง / B 

59 ทต.ท่าแร่ จ.สกลนคร SP 2,054 โขง / B 

60 ทน.ขอนแก่น AL 78,000 ชี / B 

61 ทต.หัวขวาง จ.มหาสารคาม SP 1,500 ชี / D 

62 ทม.ชัยภูมิ SP 2,000 ชี / B 

63 ทม.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา SP 1,500 มูล / C 

64 ทน.นครราชสีมา SP 70,000 มูล / A 

65 ทน.อุบลราชธานี AL 22,000 มูล / B 

66 ทม.บุรีรัมย์ AL 13,000 มูล / B 

67 ทม.ปากช่อง จ.นครราชสีมา SP 12,000 มูล / C 

68 ทม.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี SP 22,000 มูล / B 

69 ทม.มุกดาหาร SP 8,500 โขง / B 

70 ทม.ยโสธร SP 7,246 โขง / B 

71 ทม.อํานาจเจริญ SP 13,819 มูล / B 

72 ทม.นครพนม SP 8,600 โขง / B 

73 ทม.มหาสารคาม SP 4,200 ชี / B 

74 ทม.กาฬสินธ์ุ AL 14,400 ชี / B 

75 ทม.สุรินทร์ SP 13,587 มูล / B 
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ตารางที ่2.3.1.2-1  ระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนในประเทศไทย 

ลําดับ พ้ืนท่ี ประเภท 
ขนาด     

(ลบ.ม./วัน) 
ลุ่มน้ํา / ระดับวิกฤต 

76 ทน.อุดรธานี SP 70,000 โขง / B 

77 อบต.บ้านใต้ เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ WL 200 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก/B 

78 ทม.ป่าตอง จ.ภูเก็ต OD 22,000 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก / B 

79 ทน.ภูเก็ต OD 36,000 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก / B 

80 อบต.อ่าวนาง เกาะพีพี จ.กระบี่ SP 400 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก / B 

81 ทน.ตรัง AL 22,000 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก / B 

82 ทน.หาดใหญ่ จ.สงขลา SP+WL 138,000 ทะเลสาบสงขลา 

83 ทน.สงขลา AL 46,250 ทะเลสาบสงขลา 

84 ทต.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ หาดหน้าทอน OD 2,400 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก/B 

85 ทต.เกาะสมุย หาดเฉวง OD 6,000 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก/B 

86 ทต.เกาะสมุย หาดละไม OD 8,000 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก/B 

87 ทม.กระบี่ AL 12,000 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก / B 

88 ทต.กะรน จ.ภูเก็ต AS 6,000 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก / B 

89 ทต.กระทู้ จ.ภูเก็ต OD 6,100 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก / B 

90 ทม.ชุมพร SP 12,000 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก / B 

91 ทม.ปัตตานี SP 28,920 ปัตตานี / B 

92 ทน.นครศรีธรรมราช SP+WL 33,700 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก/B 

93 ทน.ยะลา AL + SP 12,000 อ่ืนๆ / B 

94 ทม.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช AS (Fixed Film) 10,000 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก / B 

95 ทม.ปากพนัง หลังเรือนจํา จ.นครศรีธรรมราช WL     

96 ทม.ปากพนัง วัดนาควารี จ.นครศรีธรรมราช WL     

97 ทต.หัวไทร สุขา1 จ.นครศรีธรรมราช       

98 ทต.หัวไทร ตลาดบางแค จ.นครศรีธรรมราช       

99 ทม.ชะอวด โรงฆ่าสัตว์ จ.นครศระรรมราช       
หมายเหตุ:  AS = .ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process), AL = ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบ

บ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL), SP = ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization 
Pond),  WL = ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland), OD = .ระบบบําบัดนํ้าเสียคลอง
วนเวียน (Oxidation Ditch) , RBC = ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological 
Contactor ; RBC), SBR = ระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor) 
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ตารางที่ 2.3.1.2-2  สรุปชนิดระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน และความสามารถในการรองรับนํ้าเสีย 

ชนิดระบบบําบัดน้ําสีย จํานวน, แห่ง ขนาดรวม (ลบ.ม./วัน) 
บ่อเติมอากาศ  17 398,120 
แอกทิเวเต็ดสลัดจ์  8 168,320  
เอสบีอาร์  2 46,000  
คลองวนเวียน  18 261,120  
แผ่นจานหมุนชีวภาพ  1 8,000  
บ่อปรับเสถียร  42 526,485  
บ่อปรับเสถียร + บึงประดิษฐ ์ 3 187,900  
บึงประดิษฐ์  4 250  
ไม่ระบุชนิด 4  -  
รวม 99 1,596,195  

 ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงควบคุมคุณภาพนํ้าชุมชนรวม ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเดิน
ระบบโดยรวบรวมนํ้าเสียจากชุมชนเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพนํ้าก่อนปล่อยลงสู่คูคลอง และแม่นํ้า
เจ้าพระยา จํานวน 7 แห่ง ซึ่งโรงควบคุมคุณภาพนํ้าทั้งหมดรรวบรวมน้ําเสียชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่ 192 
ตารางกิโลเมตร (20 เขต) หรือคิดเป็นร้อยละ 12.2 ของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นอกจากน้ียังมีการเดิน
ระบบโรงควบคุมคุณภาพนํ้าชุมชนอีกจํานวน 12 แห่ง ซึ่งรับโอนจากการเคหะแห่งชาติ ซึ่งสามารถรองรับ
นํ้าเสียได้ 24,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถบําบัดนํ้าเสียโดยรวมได้ทั้งสิ้นประมาณ 1,016,800 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร โรง
ควบคุมคุณภาพนํ้าที่มีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณนํ้าเสียมากที่สุด คือ โรงควบคุมคุณภาพนํ้า
ดินแดงสามารถรองรับได้ 350,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีพ้ืนที่ให้บริการ 37 ตารางกิโลเมตร แสดงดัง
ตารางที่ 2.3.1.2-3 และในอนาคตมีโครงการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ิมเติมจํานวน 5 แห่ง คือ 
โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ โครงการบําบัดนํ้าเสียคลองเตย โครงการบําบัดนํ้าเสีย
ธนบุรีเหนือ โครงการบําบัดนํ้าเสียมีนบุรี และโครงการบําบัดนํ้าเสียบึงหนองบอน ครอบคลุมพ้ืนที่ 
201.85 ตารางกิโลเมตร สามารถบําบัดนํ้าเสียโดยรวมได้ทั้งสิ้นประมาณ 930,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
หากมีการเดินระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ิม 5 แห่ง จะครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 393.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 25 ของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สามารถบําบัดนํ้าเสียโดยรวมได้ทั้งสิ้นประมาณ 1,946,800 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
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ตารางที่ 2.3.1.2-3  โรงควบคุมคุณภาพนํ้าของกรุงเทพมหานคร 

โรงควบคุมคณุภาพน้าํ 
พื้นที ่ ประชากร ขีดความสามารถ เริ่มเดินระบบ 

(ตร.กม.) (คน) (ลบ.ม./วัน) (ปีที่ พ.ศ.) 

โครงการปัจจุบัน         
1. รัตนโกสินทร์ 4.1 70,000 40,000 2543 

2. สี่พระยา 2.7 120,000 30,000 2539 

3. ช่องนนทร ี 28.5 580,000 200,000 2542 

4. จตุจักร 33.4 432,000 150,000 2549 

5. ดินแดง 37.0 1,080,000 350,000 2548 

6. หนองแขม 44.0 520,000 157,000 2545 

7. ทุ่งคร ุ 42.0 177,000 65,000 2545 

8. โรงบําบัดขนาดเล็ก     24,800 2548 

รวม 191.7 2,979,000 1,016,800 

โครงการบําบดัน้ําเสียในอนาคต 

1. บางซื่อ 21.0 250,000 120,000 2556 

2. คลองเตย 56.0 485,000 360,000 

3. ธนบุร ี 59.0 704,000 305,000 

4. มีนบุร ี 2.85 8,400 10,000  

5. บึงหนองบอน 63 223,990 135,000  

รวม 201.85 1,671,390 930,000   
รวมโครงการปัจจุบันและ
อนาคต 

393.55 4,650,390 1,946,800 
 

นํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนมีมาตรฐานการระบายลงสู่แหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่กําหนด
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้งไม่ให้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยค่าดัชนีที่ควบคุมประกอบด้วย ค่าความเป็นกรดและด่าง ค่าบีโอดี ของแข็งแขวนลอย 
น้ํามันและไขมัน ฟอสฟอรัสทั้งหมด และค่าไนโตรเจนทั้งหมด ดังแสดงใน ตารางที่ 2.3.1.2-4   
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ตารางที่ 2.3.1.2-4  มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน 

ดัชน ี มาตรฐาน 

1.ความเป็นกรดและด่าง (pH) 5.5 -9.0 

2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) *  ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 

3. ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) ** ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4. นํ้ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ไม่เกิน 5 มิลลกิรัมต่อลิตร 

5. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ไม่เกิน 2 มิลลกิรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร 

6. ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร 

หมายเหตุ:  *กรณีหน่วยบําบัดสุดท้ายเป็นบ่อเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ให้ใช้ค่า
บีโอดี ของน้ําท่ีผ่านการกรองแลว้ (Filtrate BOD) การกรองตัวอย่างน้ําเพ่ือหาค่าบีโอดี ให้ใช้วิธีกรอง
ผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) ท่ีใช้ในกระบวนการกรองเพ่ือหาค่าของแข็ง
แขวนลอย (Suspended Solids) ก่อนทําการวิเคราะห์หาค่าบีโอดีท่ีกําหนดไว้ใน Standard Methods 
for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด 
** กรณีหน่วยบําบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) 
ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
-การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม Standard 
Methods for the Examination of Water and Westewater ฉบับล่าสุด ซ่ึง American Public 
Health Association, American Water Work Association และ Water Environment 
Federation ร่วมกันกําหนดไว้ หรือตามวิธีอ่ืนท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ท้ังนี้ให้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้ํา  

ท่ีมา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิง
จากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศท่ัวไป เล่มท่ี 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

 

ข้อมูลจากสํานักจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ.2549) ค่าคุณภาพนํ้าทิ้งจาก
ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชนทั้ง 50 แห่ง ซึ่งเป็นระบบบําบัดนํ้าเสียรวมที่ใช้งานได้ในปี 2549 
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและ
นิคมอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) 
เน่ืองจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมจัดเป็นโรงงานลําดับที่ 101 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยมีดัชนีที่
ตรวจวัด คือ บีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตรและของแข็งแขวนลอยไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ปรากฏ
ว่ามีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมทั้งหมด 6 แห่ง ซึ่งได้แก่ ระบบบําบัดนํ้าสียรวมของ เทศบาลเมืองตาก 
เทศบาลตําบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองอ่างทอง เทศบาลนครนครศรีอยุธยา เทศบาลเมือง
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และเทศบาลตําบลปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีคุณภาพน้ําทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  
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จากข้อมูลคุณภาพนํ้าของโรงควบคุมคุณภาพนํ้าทั้ง 7 แห่ง ของสํานักการระบายนํ้า 
กรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาฯ ได้รวบรวมผลการวิเคราะห์และหาค่าเฉลี่ยคุณภาพนํ้าแต่ละแห่งต้ังแต่ปี 
พ.ศ.2550-2554 (ตารางที่ 2.3.1.2-4) โดยดัชนีที่มีการตรวจวิเคราะห์สําหรับนํ้าเข้าระบบบําบัดนํ้าเสียมี
ทั้งหมด 6 ดัชนี ได้แก่ ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี ของแข็งแขวนลอย ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไนโตรเจน
ทั้งหมด แอมโมเนียไนโตรเจน และความเป็นกรด-ด่าง ส่วนนํ้าที่ออกจากระบบนั้นมีทั้งหมด 7 ดัชนี 
เช่นเดียวกับนํ้าเข้าระบบบําบัดนํ้าเสียและมีการวิเคราะห์ค่าออกซิเจนละลายนํ้าเพ่ิมเติม เมื่อพิจารณา
คุณภาพนํ้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพนํ้า พบว่า นํ้าเสียเข้าและออกจากระบบบําบัดมีค่าตํ่ากว่าค่า
มาตรฐานการออกแบบไว้ทุกดัชนี กล่าวโดยสรุปจากผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าเข้าและออกจากระบบ
บําบัดนํ้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพนํ้าทั้ง 7 แห่ง พบว่า ดัชนีที่ทําการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าไม่ครอบคลุม
มาตรฐานนํ้าทิ้งเพ่ือนํากลับมาใช้ประโยชน์ 
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ตารางที่ 2.3.1.2-4  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําของโรงควบคุมคุณภาพของกรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:   ข้อมูลผลวิเคราะห์คุณภาพน้ําเฉลี่ยปี พ.ศ.2550 – 2554 
 Inf คือ น้ําเข้าระบบบําบัดน้ําเสีย, Eff คือ น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
ที่มา : 1ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553 
2ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 13ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539 

 

Inf Eff

1) SS (มก./ล.) 200 ≤ 30 ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 50 

2) BOD (มก./ล.) 200 ≤ 20 ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 20 

3) T-N (มก./ล.) 40 ≤ 10 ไม่เกิน 20 -

4) NH3-N (มก./ล.) - ≤ 5 - -

5) T-P (มก./ล.) 10 ≤ 2 ไม่เกิน 2 -

6) pH - - 5.5-9.0 5.5-9.0

7) DO (มก./ล.) - ≥ 3 - -

มาตรฐานนํ้าทิ้ง

จากโรงงานและ

นิคม

อตุสาหกรรม
2

มาตรฐานนํ้า

ทิ้งจากระบบ

บาํบดันํ้าเสีย

ชุมชน
1

ดชันี

ค่ามาตรฐาน

การออกแบบ

Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff Inf Eff

36.50 13.69 104.36 6.45 44.62 9.30 39.26 10.44 33.24 9.63 77.46 7.53 52.66 5.94

51.20 10.84 55.42 5.41 29.26 6.02 32.59 9.72 30.00 5.32 40.72 3.41 31.09 3.51

7.62 6.16 11.84 10.42 9.97 7.09 12.98 6.82 13.48 8.39 11.62 6.34 11.92 7.30

5.48 2.01 5.48 0.34 6.24 1.03 7.58 2.52 8.99 0.94 5.19 0.51 5.34 0.41

1.73 1.49 1.25 1.13 6.24 1.34 1.86 1.30 1.93 1.20 2.00 0.62 1.39 0.53

6.99 6.18 7.20 7.20 1.03 7.31 6.96 6.94 7.16 7.25 7.26 7.58 7.32 7.38

- 5.64 - 3.24 7.22 6.30 - 6.55 - 6.56 - 6.14 - 7.05

ทุ่งครุ

3

โรงควบคุมคุณภาพนํ้า

รตันโกสินทร์ สี่พระยา ช่องนนทรี จตุจักร ดินแดง หนองแขม
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2.3.2 คุณภาพน้ําทิ้งเกษตรกรรม (การเลี้ยงสุกรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) 

ข้อมูลนํ้าทิ้งจากเกษตรกรรมที่มีการเก็บรวบรวมในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ได้มาจากการสํารวจในเรื่อง
ของการเลี้ยงสุกรและเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ปัจจุบันมีการเลี้ยงสุกรอยู่เป็นจํานวนมาก แหล่งที่มีการเลี้ยงกัน
อย่างหนาแน่น ได้แก่ บริเวณลุ่มนํ้าท่าจีน และลุ่มนํ้าบางปะกง ปัญหาของนํ้าทิ้งจากฟาร์มสุกรที่สําคัญ 
คือ การทิ้งนํ้าเสียที่มีปริมาณสารอินทรีย์สูงลงสู่แหล่งนํ้า  

ทั้งน้ีนํ้าทิ้งจากฟาร์มสุกรมีมาตรฐานการระบายลงสู่แหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่กําหนดโดย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้งไม่ให้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยค่าดัชนีที่ควบคุมประกอบด้วย ค่าพีเอช ค่าบีโอดี ค่าซีโอดี ของแข็งแขวนลอย และค่า
ไนโตรเจนทั้งหมด ดังแสดงใน ตารางที่ 2.3.2-1   

ตารางที่ 2.3.2-1  มาตรฐานการระบายนํ้าทิ้งจากฟาร์มสุกร 

ดัชนี หน่วย 
เกณฑ์มาตรฐานสูงสุด 

มาตรฐาน ก มาตรฐาน ข 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 5.5 - 9.0 5.5 – 9.0 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 60 100 
ซีโอดี (COD) มก./ล. 300 400 
ของแข็งแขวนลอย (SS) มก./ล. 150 200 
ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มก./ล. 120 200 

ท่ีมา :  1.ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิง
จากแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศ ในราชกิจจา
นุเบกษาเล่มท่ี 122 ตอนท่ี 125ง วันท่ี 29 ธันวาคม 2548 

 2.ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกําเนิด
มลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม ลงวันท่ี 7 
พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 122 ตอนท่ี 125ง วันท่ี 29 ธันวาคม 2548 

ทั้งน้ีมาตรฐานที่ใช้ควบคุมนํ้าทิ้งจากฟาร์มสุกรแบ่งออกเป็น 2 มาตรฐาน ได้แก่ 
  1.มาตรฐาน ก ใช้ควบคุมการระบายนํ้าทิ้งสําหรับฟาร์มประเภท ก 
  2.มาตรฐาน ข ใช้ควบคุมการระบายนํ้าทิ้งสําหรับฟาร์มประเภท ข และ ค 

 โดยฟาร์มสุกร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

1. ฟาร์มสุกรประเภท ก เป็นฟาร์มสุกรที่มีหน่วยนํ้าหนักปศุสัตว์(นปส.)มากกว่า 600 นปส.
หรือเทียบเท่ากับจํานวนสุกรมากกว่า 5,000 ตัว 

2. ฟาร์มสุกรประเภท ข เป็นฟาร์มสุกรที่มีหน่วยนํ้าหนักปศุสัตว์ต้ังแต่ 60-600 นปส.หรือ
เทียบเท่ากับจํานวนสุกรต้ังแต่ 500 - 5,000 ตัว 
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3. ฟาร์มสุกรประเภท ค เป็นฟาร์มสุกรที่มีหน่วยนํ้าหนักปศุสัตว์ต้ังแต่ 6 ถึงน้อยกว่า 60 นปส.
หรือเทียบเท่ากับจํานวนสุกรต้ังแต่ 50 ถึงน้อยกว่า 500 ตัว 

จากร่างค่ามาตรฐานนํ้าทิ้งที่แสดงดังตารางที่ 2.3.2-1 สังเกตได้ว่า ค่าความสกปรกที่ถูก
กําหนดไว้ เช่น ค่าบีโอดี และ ซีโอดี หรือ ไนโตรเจนทั้งหมด มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานนํ้าทิ้งประเภทอ่ืน 
ดังน้ันนํ้าทิ้งที่เกิดจากฟาร์มสุกรมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางนํ้า 

จากการวิเคราะห์ค่าความสกปรกจากนํ้าทิ้งฟาร์มสุกรรายภาค พบว่า พ้ืนที่ภาคกลางเป็นแหล่ง
เลี้ยงสุกรมากที่สุดในประเทศ ข้อมูลจากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ (มิถุนายน 2547) แสดงให้เห็น
ว่า ปริมาณความสกปรกในรูปของบีโอดีที่ในพ้ืนที่ภาคกลางมีค่าสูงถึง 40,059 กิโลกรัมต่อวัน โดยแบ่ง
ออกเป็น ค่าความสกปรกที่เกิดจากฟาร์มขนาดเล็ก 9,707 กิโลกรัมต่อวัน ฟาร์มขนาดกลาง 4,437 
กิโลกรัมต่อวัน และ ฟาร์มขนาดใหญ่ 25,914 กิโลกรัมต่อวัน โดยพ้ืนที่ที่มีค่าความสกปรกในรูปบีโอดีที่
เกิดจากฟาร์มสุกร รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่ภาคตะวันออก โดยมีค่าความสกปรกเท่ากับ 22,988 กิโลกรัมต่อ
วัน สําหรับภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ มีค่าความสกปรกจากนํ้าทิ้งฟาร์มสุกร เท่ากับ 
17,526 , 18,097 และ 12,080 กิโลกรัมต่อวัน ตามลําดับ (http://www.pcd.go.th) 

สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจะประกอบด้วยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง และ การเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าจืด การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดประกอบด้วยปลากินพืช (เช่น ปลานิล) การเลี้ยงปลากินเน้ือ (เช่น 
ปลาช่อน ปลาดุก) กุ้งก้ามกราม และสัตว์นํ้าอ่ืนๆ เช่น จระเข้ กบ ซึ่งส่วนใหญ่เลี้ยงในบ่อ 

พ้ืนที่การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปลากินพืช รองลงมาคือ ปลากินเน้ือ จาก
ข้อมูลการสํารวจรายภาคโดยกรมควบคุมมลพิษ (มิถุนายน 2547) พบว่า พ้ืนที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
มากที่สุด ได้แก่ พ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี นครพนมและนครปฐม (http://www.pcd.go.th วันที่ 26 สิงหาคม 2551) 

ทั้งน้ีจากค่ามาตรฐานนํ้าทิ้งที่ใช้ควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดออกสู่
สาธารณะดังแสดงใน ตารางที่ 2.3.2-2 พบว่าจะแบ่งตามประเภทของการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า เป็นประเภท 
ก ข และ ค โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ก หมายความถึง บ่อที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่กินพืชเป็น
อาหารทุกชนิด โดยใช้นํ้าจากแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ และไม่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม เช่น นํ้า
ทะเล นํ้าใต้ดินที่มีค่าความเค็ม เกลือ หรือสารอ่ืนใด ลงในบ่อเพาะเลี้ยงดังกล่าว 

2. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ข หมายความถึง บ่อที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่กินเน้ือเป็น
อาหารทุกชนิดหรือสัตว์นํ้าอ่ืนๆ ที่กินทั้งเน้ือและพืชเป็นอาหาร โดยใช้นํ้าจากแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ และ
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ไม่มีการเติมสารที่ก่อให้เกิดความเค็ม เช่น นํ้าทะเล นํ้าใต้ดินที่มีค่าความเค็ม เกลือ หรือสารอ่ืนใด ลงใน
บ่อเพาะเลี้ยงดังกล่าว 

3. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท ค หมายความถึง บ่อที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทุกประเภท 
โดยมีการใช้สารที่ก่อให้เกิดความเค็ม เกลือ หรือสารอ่ืนใดเติมลงในบ่อเพาะเลี้ยงเพื่อปรับระดับค่าความ
เค็มของนํ้าที่ใช้เพาะเลี้ยงให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าประเภทน้ันๆ 

ตารางที่ 2.3.2-2  ร่างมาตรฐานการระบายนํ้าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด 

ดัชนี หน่วย 
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดประเภท 

ก ข ค 
บีโอดี มก./ล. 20 20 20 
ของแข็งแแขวนลอย มก./ล. 80 80 80 
แอมโมเนียไนโตรเจน มก./ล. - 1.1 1.1 
ไนโตรเจนรวม มก./ล. - 4.0 4.0 
ฟอสฟอรัสรวม มก./ล. - 0.5 0.5 
ค่าความเป็นกรดและด่าง มก./ล. - 6.5 – 9.0 6.5 – 9.0 
การนําไฟฟ้าท่ี25oC เดซิซีเมน/ม. - - 0.75 

ท่ีมา :  คู่มือการประเมินมลพิษจากกิจกรรมการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2549 

นอกจากน้ีมาตรฐานการระบายน้ําทิ้ งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์ นํ้าจืด ยังได้กําหนดให้ 
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดทุกประเภทท่ีมีขนาดพ้ืนที่บ่อมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ ยกเว้นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้าจืดประเภท ค ที่มีพ้ืนที่ตํ่ากว่า 10 ไร่ ให้ควบคุมเฉพาะค่าความเป็นกรดและด่าง และค่าการนําไฟฟ้า 

จากค่ามาตรฐานที่แสดงใน ตารางที่ 2.3.2-2 พบว่า ดัชนีที่ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากการ
เพาะเลี้ ยงสัต ว์ นํ้าแต่ละประเภทมีค่ าไม่ เหมือนกัน  เ น่ืองจากค่าความสกปรกที่ เ กิดขึ้นจาก 
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าขึ้นอยู่กับกระบวนการเลี้ยงในแต่ละประเภท ทั้งน้ีมาตรฐานนํ้าทิ้งจากการเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าประเภท ค มีความเข้มงวดมากที่สุด เน่ืองจากกระบวนการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าดังกล่าวมีการเติม
เกลือเพ่ือช่วยทําความเค็มในน้ํา รวมทั้งสารอ่ืนๆ ขณะเลี้ยง 

อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์ค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
รายภาค (กรมควบคุมมลพิษ, 2544) จะพบว่า ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอ
ดีที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าสูงที่สุด เท่ากับ 56,992 กิโลกรัมต่อวัน โดยแบ่งออกเป็นค่าความสกปรก
ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงปลากินเน้ือ 7,582 กิโลกรัมต่อวัน ปลากินพืช 48,707 กิโลกรัมต่อวัน  
กุ้งก้ามกราม 634 กิโลกรัมต่อวัน โดยภาคที่ค่าความสกปรกจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้ารองลงมาคือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าเท่ากับ 50,997 กิโลกรัมต่อวัน สําหรับภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ มีค่า
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ความสกปรกในรูปของบีโอดีเท่ากับ 50,937 , 18,348 และ 8,270 กิโลกรัมต่อวัน ตามลําดับ 
(http://www.pcd.go.th วันที่ 26 สิงหาคม 2551) 

2.3.3 คุณภาพน้ําทิ้งอุตสาหกรรม 

นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมต้องผ่านการบําบัด จนได้คุณภาพนํ้าไม่เกิน
ค่ามาตรฐานนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมดังแสดงในตารางที่ 2.3.3-1 ก่อน
ปล่อยทิ้งออกสู่แหล่งนํ้าตามธรรมชาติ ซึ่งดัชนีที่ตรวจวัดประกอบด้วยค่า พีเอช บีโอดี ซีโอดี ของแข็ง
แขวนลอย ของแข็งละลาย อุณหภูมิ สี กลิ่น ซัลไฟด์ ไซยาไนด์ ไนโตรเจน นํ้ามันและไขมัน  
ฟอร์มาดีไฮด์ สารประกอบฟีนอล คลอรีนอิสระ เพสทิไซด์ และโลหะหนัก  

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ในปัจจุบันมคีวามเข้มงวด ประเทศไทยก็ยังประสบ
ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งนํ้า โดยมีต้นเหตุมาจากการปล่อยนํ้าทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมที่ไม่
สามารถบําบัดได้ตามมาตรฐาน ทําให้นํ้าทิ้งที่ปล่อยออกสู่แหล่งนํ้ายังมีค่าความสกปรกสูง  

ตารางที่ 2.3.3-1  ค่ามาตรฐานนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 

ดัชนี ค่ามาตรฐาน 
1. ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) -  5.5 – 9.0 
2. ค่าทีดีเอส (TDS หรือ total dissolved solids) - ไม่เกิน 3,000 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของ

แหล่งรองรับน้ําท้ิงหรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ี
คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5,000  
มก./ล. 

- น้ําท้ิงท่ีจะระบายลงแหล่งน้ํากร่อยท่ีมีค่าความเค็ม (Salinity) 
เกิน 2,000 มก./ล. หรือลงสู่ทะเล ค่าทีดีเอสในนํ้าท้ิงจะมีค่า
มากกว่าค่าทีดีเอสท่ีมีอยู่ในแหล่งน้ํากร่อยหรือน้ําทะเลได้ไม่เกิน 
5,000 มก./ล. 

3. ของแข็งแขวนลอย (suspended solids) - ไม่เกิน 50 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของแหล่ง
รองรับน้ําท้ิง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
ประเภทของระบบบําบัดน้ําเสีย ตามท่ีคณะกรรมการควบคุม
มลพิษเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 150 มก./ล. 

4. อุณหภูมิ (temperature) -  ไม่เกิน 40 OC  
5. สีหรือกลิ่น (colour and odor) - ไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ 
6. ซัลไฟด์ (sulfide as H2S) - ไม่เกิน 1.0 มก./ล. 
7. ไซยาไนด์ (cyanide as HCN) - ไม่เกิน 0.2 มก./ล. 
8. น้ํามันและไขมัน (fat, oil and grease) - ไม่เกิน 5.0 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของ 

แหล่งรองรับน้ําท้ิง หรือประเภทของโรรงานอุตสาหกรรม 
ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 15 
มก./ล. 

9. ฟอร์มาดีไฮด์ (formaldehyde) - ไม่เกิน 1.0 มก./ล. 
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ตารางที่ 2.3.3-1  ค่ามาตรฐานนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม (ต่อ) 

ดัชนี ค่ามาตรฐาน 
10.สารประกอบฟีนอล (phenols) - ไม่เกิน 1.0 มก./ล. 
11. คลอรีนอิสระ (free chlorine) - ไม่เกิน 1.0 มก./ล. 
12. สารที่ ใช้ป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 

(pesticides) 
- ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบท่ีกําหนด 

13. ค่าบีโอดี (biochemical oxygen demand: 
BOD) 

- ไม่เกิน 20 มก./ล. หรือาจแตกต่าง แล้วแต่ละประเภทของ 
แหล่งรองรับน้ําท้ิงหรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 

14. ค่าทีเคเอ็น (total kjeldahl nitrogen หรือ 
TKN) 

- ไม่เกิน 100 มก./ล. หรือาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของ
แหล่งรองรับน้ําท้ิง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ี
คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 400 มก./ล. 

15. ค่าซีโอดี  
(chemical oxygen demand : COD) 

- ไม่เกิน 120 มก./ล. หรือาจแตกต่าง แล้วแต่ละประเภทของ
แหล่งรองรับน้ําท้ิง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ี
คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 400 มก./ล. 

16. โลหะหนัก (heavy metals)  
 1. สังกะสี (Zn) - ไม่เกิน 0.5 มก./ล. 
 2. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์  

(hexavalent chromium) 
- ไม่เกิน 0.25 มก./ล. 

 3. โครเมียมชนิดไตรวาเล้นท์  
(trivalent chromium) 

- ไม่เกิน 0.75 มก./ล. 

 4. ทองแดง (Cu) - ไม่เกิน 2.0 มก./ล. 
 5. แคดเมียม (Cd) - ไม่เกิน 0.03 มก./ล. 
 6. แบเรียม (Ba) - ไม่เกิน 1.0 มก./ล. 
 7. ตะกั่ว (Pb) - ไม่เกิน 0.2 มก./ล. 
 8. นิกเกิล (Ni) - ไม่เกิน 1.0 มก./ล. 
 9. แมงกานีส (Mn) - ไม่เกิน 5.0 มก./ล. 
 10. อาร์เซนิค (As) - ไม่เกิน 0.25 มก./ล. 
 11. เซเลเนียม (Se) - ไม่เกิน 0.02 มก./ล. 
 12. ปรอท (Hg) - ไม่เกิน 0.005 มก./ล. 
ที่มา :  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) วันที่ 3 มกราคม 2539 เร่ือง กําหนด

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ตีพิมพ์ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนท่ี 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539 (ภาคผนวก จ) 
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าตรฐานคุณภาพน้ําส

วัตถุประสงค์ 
การนําใช้ 

จกรรมที่มนุษย์สัมผัสโ

จกรรมที่มนุษย์สัมผัสโ
athing water) 
1A: ใช้เพาะปลูกผักผล
าหรับรับประทานดิบ, 
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ล้อม  คณะวิศวกรรมศาสต

จัดประเภทและมาต

คุณภาพน้ํา

ที่กําหนด
ความขุ่น <2 NT
บีโอดี <10 มก./ล
pH 6-95 
คลอรีนอิสระ = 1
E.coli <1 ต่อ 10
ไข่พยาธิ <1 ต่อลิ
โปรโตซัว <1 ต่อ
ไวรัส <1 ต่อ 50 
ไนโตรเจน <2-10
เป็นไปตามมาตรฐ
Guidelines for 
ความขุ่น <2 NT
บีโอดี <10 มก./ล
pH 6-95 
คลอรีนอิสระ = 1
E.coli <10 ต่อ 1
ไข่พยาธิ <1 ต่อลิ
โปรโตซัว <1 ต่อ
ไวรัส <1 ต่อ 50 
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ด1ตามประเภท 
U4  
ล, SS<5 มก./ล 

 1 มก./ล6 
00 ลบ.ซม. 
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วทางการนําน้ํากลับมาใช้
นสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริม
ตรฐานและเกณฑ์คุณภาพ

ปใช้ประโยชน์3 

ภค ทางอ้อม (indir

้ดิน (aquifer rech

หรับพื้นที่ที่ไม่ได้เป็น

ปลูกพืชสําหรับรับป
ะบบเปิด และมนุษย
ได้โดยตรง 

ช้ใหม่ของประเทศไทย 
มคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พน้ํานํากลับมาใช้ใหม่ 
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harge) 10 

นเขตควบคุม

ประทานดิบ 
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ตาราง 3.2-1  การจ
 

ประเภท 
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D 

หมายเหตุ  
1
trea
2
3
ซึ่งกํ
4
5
กระ
6
สุขอ
7
เยื่อ
8

ล้อม  คณะวิศวกรรมศาสต

จัดประเภทและมาต

คุณภ

ที่ก
 E.coli <100 ต
 บีโอดี <20 มก
 pH 6-95 
 E.coli org <10
 บีโอดี <20 มก
 pH 6-95 

คุณภาพน้ําทิ้งหรือค่
atment plant) 
การบําบัดขั้นที่สอง 
สมมติให้ค่ากําหนดนี

กําหนดไว้ใน NWQMS
ค่ากําหนดความขุ่น 
ค่ากําหนด pH ใช้คา่

ะทบต่อพื้นที่รองรับแล
ค่ากําหนดคลอรีนอิส

อนามัยของผู้ใช้น้ํา 
การกรอง หมายถึง 

อกรองไมโคร 
การฆ่าเชื้อ หมายถึง

 

ตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศ

ตรฐานคุณภาพของ

ภาพน้ํานํากลับมาใ

กําหนด1ตามประเภ
ต่อ 100 ลบ.ซม. 
./ล, SS<30 มก./ล

0,000 / 100 ลบ.ซ
./ล, SS<30 มก./ล

คา่พารามิเตอร์ที่แนะนํ

 หมายถึง ระบบเอเอส
นี้ยังไม่พิจารณารวมถึง
S 
 คือ ค่ามัธยฐานที่ได้ทํ
าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 แ
ละควบคมุประสิทธิภา
สระ ต้องมีมากกว่า 1 

น้ําทิ้งที่จะนํากลับมาใ

ง การทําลาย ยับยั้ง ห

ศาสตร์ 

งน้ําที่นํากลับมาใช้ป

ช้ใหม่ 

ภท 

ล11 

ซม. 
ล11 

นําดังตารางนี้ ใช้สําหรับ

ส ระบบระบบโปรยกร
งโลหะหนักและสารปน

ําการบันทึกผลตรวจวั
และอาจมีค่า pH ที่สูง
พในการฆ่าเชื้อ 
 มก./ล. หลังจากเวลา

ใช้ใหม่ได้ผ่านการกรอง

รือกําจัดจุลชีพชนิดที่

ประโยชน์ใหม่ (ประ

กระบว

 กระบวนการ
 การลดจุลชีพ

 กระบวนการ

ับน้ําที่นํากลับมาใช้ปร

อง ระบบแผ่นหมุนชวี
นเปื้อนอื่นๆ สําหรับก

วัดที่ได้ก่อนผ่านกระบว
กว่าค่ากําหนดได้ กรณ

าผ่านไป 30 นาที สําห

งโดยชั้นดินที่คงสภาพ

ก่อให้เกิดโรค โดยวิธีท

 
 ศู

 

ะเทศออสเตรเลีย) (

นการบาํบัดที่ใช้2 

บําบัดขั้นที่สอง2 
พก่อโรค12 

บําบัดขั้นที่สอง2 

ระโยชน์ ซึ่งมาจากจุดป

วภาพ ระบบบ่อปรับเส
ารจัดประเภทน้ํา หรือ

วนการฆ่าเชื้อ 24 ชม.
ณทีี่ใช้สระกักเก็บน้ําใน

หรับระบบจ่ายน้ําที่จะน

พ การกรองโดยผ่านตัว

ทางเคมี กายภาพ หรือ

โครงการจัดทําแนว
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้าน

บทที่ 3 ทบทวนมาต

(ต่อ) 

 

 เกษต
 อุตสา

 เกษต
พืชอา

ปล่อย น้ําทิ้งจากระบบ

สถียร และอาร์บีซี 
อค่าพารามิเตอร์เหล่าน

 และกําหนดค่าสูงสุด
นการบําบดัและมีสาห

นํากลับไปใช้ประโยชน

วกลาง เช่น ทราย แอน

อชีวภาพ 

วทางการนําน้ํากลับมาใช้
นสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริม
ตรฐานและเกณฑ์คุณภาพ

การนําไปใช้ปร

ตรกรรม เช่น ปลูกพื
าหกรรม เช่น น้ําล้า

ตรกรรม โดยการเพา
าหาร เช่น ป่าไม้ สน

บบําบดัน้ําเสีย (waste

นี้เป็นไปตามค่ามาตรฐ

เท่ากับ 5 NTU 
ร่ายเจริญเติบโต ทั้งนี้

น์ เพื่อเป็นการลดความ

นทราไซต์ ผ้ากรอง เยื

ช้ใหม่ของประเทศไทย 
มคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พน้ํานํากลับมาใช้ใหม่ 
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ระโยชน์3 

พืชอาหารสัตว์ 
างในโรงงาน 

าะปลูกพืชที่ไม่ใช่ 
นามหญ้า ไม้ดอก 

ewater 

ฐานที่เกี่ยวข้อง 

้ต้องไม่ส่งผล

มเสี่ยงด้าน

ยื่อกรอง หรือผ่าน



 

ภาคว

 

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

โ

แวดล้อม  คณะวิศว

9 การบําบัด
การแลกเปลี่ยน
ฟิลเตรชั่น กระบ
โครฟิลเตรชั่น 
10 ร่างแนวทา
การศึกษา อย่า
11 การนําน้ําก
BOD มีค่าไม่เกิ
ประสิทธิภาพขอ
ถึงปัญหาจากกา
12 การกําจัดไ
เชื้อท่ีรับรองโดย

 

วกรรมศาสตร์  มห

ข้ันสูงเพ่ือนําน้าํ
นประจุ การกรอ
บวนการแยกด้ว

 
างการจัดประเภ
งไรก็ตามยังต้อง
กลับไปใช้ใหม่ป
น 20 มก./ล แล
องระบบ และต้
ารเติบโตของสา
ไข่พยาธิจะต้องม
ยกระทรวงสาธา

 
ศูนย์วิ

 

หาวิทยาลัยเกษตร

ากลับมาใช้ใหม่ 
องด้วยเมมเบรน
วยไฟฟ้าและเย่ือ

ภทน้ําเพ่ือการนํ
งใช้ระยะเวลาใน

ประเภท C และ 
ละ SS มีค่าไม่เกิ
ต้องมีการเก็บคา่
าหร่ายในระบบ 
มีระยะกักเก็บน้
ารณสุข เช่น กา

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด
บทที่ 3 ทบทวนม

รศาสตร์ 

 หมายถึง การท
 กระบวนการอ
อกรอง กระบวน

ําน้ําเสีย/น้ําท้ิงก
นการพิจารณาใ
 D ท่ีผ่านการบํา
กิน 30 มก./ล ซึ
าอัตราส่วนระหว
 ซ่ึงค่า BOD (fi
น้าํภายในบ่อมาก
ารกรองทราย ห

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
มาตรฐานและเกณ

ทําให้ใสโดยใช้สา
อสโมซิสผันกลบั
นการอัลตร้าฟิล

กลับมาใช้ประโย
ให้ความเห็นชอบ
าบัดโดยใช้บ่อเติ
ซ่ึงเฉพาะค่า BO
ว่าง BOD ต่อ B
ltered) ควรนอ้
กกว่าหรือเท่ากับ
หรือการกรองด้ว

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ

ณฑ์คุณภาพน้ํานําก

ารเคมี การดูดซั
ับ กระบวนการ
ลเตรชั่น กระบว

ยชน์นี้ กําลังอยู่
บ 
ติมอากาศ ซ่ึงกาํ
OD นั้นจะบ่งชีถึ้
BOD (filtered) 
อยกว่า 20 มก./
ับ 30 วัน หรือมี
วยเย่ือกรอง 

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
กลับมาใช้ใหม่ 
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ซับด้วยถ่าน 
นาโน
นการไม

ยู่ในข้ันตอน

าหนดให้ 
ึง
 ซ่ึงจะบ่งชี้
/ล. 
มีระบบฆ่า



 

ภาคว

 
วัตถ
กับม
การ

 

 
เหม
3.2
ระย
ควบ

 
ควบ
สัมผ
การ
การ
จับฝ

 
ควบ
ใช้น้
ประ
ใช้น้
ใช้น้
ขึ้น 
รวม

 

 
ดังต

 

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

ระดับขอ
ถุประสงค์ของ
มนุษย์ การบาํ
รบําบัดขั้นสูง 

ก.  

 
มาะสมน้ัน ต้อ
2-1) โดยระดับ
ยะห่างของพ้ืน
บคุมที่มีการใช้

 
บคุมพ้ืนที่ในก
ผัสและเกี่ยวข้
รชลประทาน 
รเติมนํ้าในหน
ฝุ่นผง นํ้าใช้สํ

 
บคุมพ้ืนที่ในก
นํ้าที่นํากลับมา
ะโยชน์ในกิจก
นํ้า โดยหลักกา
นํ้าประเภทน้ีไ
 และต้องมีช่
มทั้งวิธีการควบ

ข.  

 
ตารางที ่3.2-2

แวดล้อม  คณะวิศว

องการปรับปร
งการใช้ประโย
าบัดขั้นต้นก็เพี
 โดยมีรายละเ

 การนําน้ําทิ้ง

การนํานํ้าทิ้
องพิจารณาจา
บความรุนแรง
นที่ใช้นํ้าทิ้งจา
ช้นํ้าทิ้ง 3) วิธีก

 - ก
การใช้นํ้า จะกํ
ข้องกับมนุษย์ไ
 นํ้าล้างเครื่อง
นองนํ้า นํ้าดับ
าหรับหอหล่อ

 - ก
การใช้นํ้า ได้แก
าใช้ใหม่ประเภ
กรรมต่างๆ น้ัน
ารพ้ืนฐานที่ใช้
ด้เฉพาะในช่ว
วงระยะเวลา
บคุมอ่ืนๆ เช่น

 การนําน้ําทิ้ง

การปศุสัตว์ 
2 

 

วกรรมศาสตร์  มห

รุงคุณภาพนํ้า
ยชน์ (fit for p
พียงพอสําหรบั
เอียดดังน้ี 

งกลับมาใช้ป

้งกลับมาใช้ป
ากการจัดประ
ของผลกระทบ
ากเขตชุมชน/
การรดนํ้า แล

ารนํานํ้ากลับ
กําหนดให้เป็น
ได้ ซึ่งการใช้ใน
งมือเครื่องจัก
เพลิง การใช้น
อเย็น 

การนํานํ้ากลับ
ก่ การชลประ
ภท B และ C
น ต้องมีการคว
ช้ในการควบคุ
วงเวลากลางคื
าพักพ้ืนที่ก่อน
น การกันเขตพ

งกลับมาใช้ป

 ได้มีแนวทางส

 
ศูนย์วิ

 

หาวิทยาลัยเกษตร

เพ่ือการนํากลั
purpose) หา
บการน้ี แต่หา

ระโยชน์ในกา

ประโยชน์สําห
เภทนํ้าทิ้งเพ่ือ
บจากการใช้ป

/ที่พักอาศัย 2
ละ/หรือ 4) คว

บมาใช้ใหม่สํา
นนํ้าประเภท A
นที่พักอาศัยร

กร และการใช้
นํ้าในโรงงานอ

บมาใช้ใหม่สํา
ะทานในระบบ
C ซึ่งการควบค
วบคุมดูแลเรื่อ

คุม คือ การกํา
คืนต้ังแต่ 21.0
นการเพาะป
พ้ืนที่ไม่ให้บุค

ระโยชน์ใหม่ส

สําหรับการใช้

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด
บทที่ 3 ทบทวนม

รศาสตร์ 

ลบัมาใช้ประโย
ากการใช้นํ้าที่น
ากมีการนําไปใ

ารอุปโภคสําห

หรับการอุปโ
อการนํากลับไ
ประโยชน์จาก
2) การกําหนด
วามถี่และช่วง

หรับชุมชน, 
A ดังน้ัน จึงส
รวมถึง นํ้ารดต
ช้นํ้าทั่วไป เช่น
อุตสาหกรรม 

าหรับชุมชน, 
บรางเปิด การใ
คุมพ้ืนที่การใช
องสุขอนามัยข
าหนดระยะเวล
00 น. จนถึงอ
ลูกประมาณ
คลทั่วไปเข้า 

สําหรับเกษต

ช้นํ้าที่นํากลับม

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
มาตรฐานและเกณ

ยชน์น้ัน ควรท
นํากลับมาใช้ใ
ใช้สําหรับสาธ

หรับเขตเมือง

ภค และกิจก
ไปใช้ประโยชน
นํ้าทิ้งขึ้นอยู่กั
ดขอบเขตหรือ
เวลาในการรด

 อาคาร/ที่พ
สามารถใช้นํ้าป
ต้นไม้ นํ้าสําห
น ล้างรถ ก่อส
 เช่น นํ้าล้างใน

 อาคาร/ที่พัก
ใช้นํ้ารดต้นไม้
ช้นํ้า คือ การใ
ของผู้คนในบริ
ลาในการรดนํ้
ย่างน้อยหน่ึง
 4 ช่ัวโมงหรื

 การกั้นรั้วและ

รกรรม 

มาใช้ประโยชน

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ

ณฑ์คุณภาพน้ํานําก

ทําให้เหมาะส
ใหมไ่ม่ได้มีการ
ธารณะโดยตร

ง 

กรรมต่างๆ ใ
น์เบ้ืองต้น (ดั

กับปัจจัยต่างๆ
อรั้วก้ันสําหรับ
ดนํ้า 

พักอาศัย โดย
ประเภทน้ีในกิ
หรับชักโครก น
สร้าง และงาน
นกระบวนกา

กอาศัย โดยท่ีต
ม้ สนามกอล์ฟ
ใช้นํ้าทิ้งที่นําก
ริเวณน้ันในระ
นํ้าซึ่งต้องจํากั
ช่ัวโมงก่อนดว
รือจนกว่าพ้ืน
ะใส่กุญแจไว้ เ

น์ใหม่ในการเลี

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
กลับมาใช้ใหม่ 
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มกับ
รสัมผัส
รงก็ต้องใช้

ให้มีความ
ังตารางที่ 
 ได้แก่ 1) 

บเขตพ้ืนที่

ยไม่มีการ
กิจกรรมที่
 นํ้าสําหรับ
นล้างอ่ืนๆ 
รผลิต นํ้า

ต้องมีการ
ฟ ฯลฯ ให้
กลับมาใช้
หว่างการ
ัดให้มีการ
วงอาทิตย์

นที่จะแห้ง 
 เป็นต้น 

ลี้ยงสัตว์ 



 

ภาคว

ตาร

ป

การ
พืชอ
หญ้
ให้น

การ
พืชอ
หญ้
หรอื

การ
พืชอ
หญ้
แกะ
เป็น
 
 

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

รางที่ 3.2-2  
 

ประเภทการใช
ประโยชน ์

รรดนํ้าเพ่ือปลู
อาหารสัตว์/ท

ญ้า สําหรับสตัว
นม 

รรดนํ้าเพ่ือปลู
อาหารสัตว์/ท

ญ้า สําหรับโค
อกระบือ 

รรดนํ้าเพ่ือปลู
อาหารสัตว์/ท

ญ้า สําหรับมา้ 
ะ แพะ  
นต้น 

แวดล้อม  คณะวิศว

  ข้อแนะนําสํา

ช้
 

ประเ

ลกู
ทุ่ง
ว์

ประเภท
(ร่วมกับ
พยาธิ) 

ประเภท
การกําจ

ลกู
ทุ่ง

ประเภท
การกําจ

ลกู
ทุ่ง
 

ประเภท
การกําจ

 

วกรรมศาสตร์  มห

าหรับการใช้นํ้

เภทของน้าํที่
แนะนํา 
ท B  
บการกําจัดไข่
 

ท C (ร่วมกับ
จัดไข่พยาธิ) 

ท C (ร่วมกับ
จัดไข่พยาธิ) 

ท C (ร่วมกับ
จัดไข่พยาธิ) 

 

 
ศูนย์วิ

 

หาวิทยาลัยเกษตร

้ําทิ้งที่กลับมา

วิธีการ 
รดน้ํา 

ไม่จํากัด 

บ
 

ไม่จํากัด 

บ
 

ไม่จํากัด 

บ
 

ไม่จํากัด 

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด
บทที่ 3 ทบทวนม

รศาสตร์ 

ใช้ประโยชน์ใ

 
 

ประ

 - ระยะ
สําหรับ
หญ้าแห

- ไม่ใช้นํ้
ในการ

- ควบคุม
หรือพืช

 - ระยะ
สําหรับ
หญ้าแห

- ควบคุม
หรือพืช

 - ระยะ
สําหรับ
หญ้าแห

- ควบคุม
หรือพืช

 - ระยะ
สําหรับ
หญ้าแห

- ควบคุม
หรือพืช

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
มาตรฐานและเกณ

ในปศุสัตว์  

เด็นสําคญัทีต้่

เวลาพักพ้ืน
บทุ่งหญ้าเลี้ย
ห้งก่อนนําไปเ

นํ้าประเภทน้ีล้
ผลิตหรือรีดน
มไม่ให้สุกรสั
ชที่รดนํ้าด้วยน
เวลาพัก พ้ืน
บทุ่งหญ้าเลี้ย
ห้งก่อนนําไปเ
มไม่ให้สุกรสั
ชที่รดนํ้าด้วยน
เวลาพักพ้ืน
บทุ่งหญ้าเลี้ย
ห้งก่อนนําไปเ
มไม่ให้สัตว์สั
ชที่รดนํ้าด้วยน
เวลาพักพ้ืน
บทุ่งหญ้าเลี้ย
ห้งก่อนนําไปเ
มไม่ให้สัตว์สั
ชที่รดนํ้าด้วยน

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ

ณฑ์คุณภาพน้ํานําก

ต้องมีการควบ

ที่ อย่างน้อ
ยงสัตว์ หรือท
เลี้ยงสัตว์ 
ล้างเครื่องมือ
นม 
ัมผัสโดยตรง
นํ้าทิ้งประเภท
นที่  อย่างน้อ
ยงสัตว์ หรือท
เลี้ยงสัตว์ 
ัมผัสโดยตรง
นํ้าทิ้งประเภท
ที่ อย่างน้อ
ยงสัตว์ หรือท
เลี้ยงสัตว์ 
ัมผัสโดยตรง
นํ้าทิ้งประเภท
ที่ อย่างน้อ
ยงสัตว์ หรือท
เลี้ยงสัตว์ 
ัมผัสโดยตรง
นํ้าทิ้งประเภท

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
กลับมาใช้ใหม่ 
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บคุม 

ย 4 ชม .
ทําให้พืช/

/อุปกรณ์

กับนํ้าทิ้ง
ทน้ี 
อย  5 วัน 
ทําให้พืช/

กับนํ้าทิ้ง
ทน้ี 
ย 4 ชม .
ทําให้พืช/

กับนํ้าทิ้ง
ทน้ี 
ย 4 ชม .
ทําให้พืช/

กับนํ้าทิ้ง
ทน้ี 



 

ภาคว

 
ทาง
พ้ืน
การ

 
ทิ้งท
เน่ือ
ในห

 
อาห
กัก
ประ

 
ควา
เก็บ

 
บรโิ

ที่นํ
เพา

ใช้น้
Gui
มาต

 

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

 
งพยาธิที่สําคัญ
ที่ทุ่งเลี้ยงสัตว
รเก็บเกี่ยวหรือ

 
ที่ผ่านการบํา
องมาจากปัญห
หมู แต่ยังคงต้

 
หารสัตว์สําหรั
เก็บนํ้าในพ้ืน
ะเภท C ก็จะต

 
าย แกะ แพะ
บนํ้าในพ้ืนที่อย

 
โภคน้ัน มาตร

ากลับมาใช้ให
าะปลูก การรด

นํ้าที่นํากลับมา
idelines for 
ตรฐานดังแสด

แวดล้อม  คณะวิศว

 - การเลี้
ญ เช่น ไข่พย
ว์น้ันต้องมีการ
อเข้าใช้มากกว

 - การเลี้
าบัดแล้วกลับ
หาโรคพยาธิตื
้องเฝ้าระวังโร

 - การ
รับสัตว์ประเภ
นที่อย่างน้อย 
ต้องมีระยะเวล

 - การ
 เป็นต้น จะต้
ย่างน้อย 4 ช่ัว

 - กา
รฐานคุณภาพน

1
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6.5 – 8.5 
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Cl3: 0.2 – 
2.0mg/L 

ทิ้งได้โดยตรง

นอิสระคงเหลือ ณ
รฆ่าเชื้อโรค 
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ความสําคัญใน
นํ้าฝนมาบําบัด

Water Qual
ประชาชนมาเป
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ดดังตารางที่ 3

ากลับมาใช้ให

าใช ้

สด สนาม
ณะ 
าหกรรม 
ม้ยืนต้น 
ต่ผู้ใช้นํ้า

 

zation (WHO,

 

 
ศูนย์วิ

 

หาวิทยาลัยเกษตร

ช้ใหม่ขององ

d Health 
ที่ดูแลประสา
ที่แนะนําให้ใ
3.4-1 

หม่ทางชีวภาพ

กลุ่มเสีย่

ผู้ใช้นํ้า, ผู้บริ
ประชาชนทั

ผู้ใช้นํ้า

ไม่คํานึงถึงก
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ากไร้ขาด

มาะสมต่อ
นส่วนของ
ณภาพนํ้า
อีโคไล ดัง



 

ภาคว

ตาร
 

ควา
ควา
ของ
ควา
(พิจ
ควา
SAR
ไฟฟ้
     
     
     
     
อิออ
โซเดี
การ
สปริ
คลอ
การ
สปริ
สาร
ไนเ
ควา
ท่ีมา

 
 

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

รางที ่3.5-1  

ดัชน

ามเค็ม 
ามนําไฟฟ้า (ห
งแข็งละลายนํ้
ามสามารถใน
จารณาร่วมกั
ามนําไฟฟ้า แ
R = 0-3  
ฟ้า= 
      3-6 
      6-12 
      12-20 
      20-40 
อนที่เป็นพิษ  
ดียม 
รให้นํ้าผ่านผิว
ริงเกอร์ 
อไรด์ 
รให้นํ้าผ่านผิว
ริงเกอร์ 
รแขวนลอย 
ตรท-ไนโตรเจ
ามเป็นกรดด่า
า: Food and A

แวดล้อม  คณะวิศว

  คุณภาพนํ้าที่

น ี

หรือ) 
นํ้า 
นการซึมของนํ้
กันระหว่าง ค่
ละ SAR) 

    ความนํ

 

ดิน 

ดิน 

จน 
าง 
 Agriculture Or

 

วกรรมศาสตร์  มห

เหมาะต่อการ

หน่วย

 
dS/m
มก./ล.

นํ้า 
ค่า

นํา

 
 
 
 

 
SAR 
มก./ล
มก./ล.

 
มก./ล
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.

 
rganization of

 

 
ศูนย์วิ

 

หาวิทยาลัยเกษตร

รเกษตรกรรม

ย 
ไม่จํา

 
. 

 
<0.
<45

 
 
 

>0.
>1.
>1.
>2.
>5.

 
 
. 

 
<3.
<69
<142

 
. 

 
<106
<0.

. <5.

. <9.

f the United 

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด
บทที่ 3 ทบทวนม

รศาสตร์ 

 

ระดับก
ากัด ป
 
.7 
50 4
 
 
 
.7 
.2 
.9 
.9 
.0 

 
.0 
9.0 
2.0 14
 
6.5 
.7 
.0 
.5 9

 Nations (FAO

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
มาตรฐานและเกณ

ารจํากัดในกา
ปานกลาง 

 
0.3-0.7 

450-2,000 
 
 
 

0.7-0.2 
1.2-0.3 
1.9-0.5 
2.9-1.3 
5.0-2.9 

 
3.0-9.0 
>69.0 

42.0-355.0 
 

>106.0 
0.7-3.0 
5.0-30.0 

91.5-518.5 
6.5-8.4 

, 1985) 

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ

ณฑ์คุณภาพน้ํานําก

ารใช้งาน 
เครง่

>3
>2,

<0
<0
<0
<1
<2

 

>9
-

>35

-
>3
>3
>51

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
กลับมาใช้ใหม่ 
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งครัด 
 

3.0 
000 
 
 
 

0.2 
0.3 
0.5 
1.3 
2.9 

 
9.0 
- 
55.0 
 
- 
3.0 
0.0 
18.5 



 

ภาคว

ตาร
 

อลมูิ
สาร
เบอ
แคด
โคบ
โคร
ทอง
ฟลูอ
เหล็
ลิเที
แมง
โมลิ
นิเกิ
ตะก
ซีลเี
วาเน
สังก
ท่ีมา

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

รางที ่3.5-2  

โลหะหนั
มิเนียม 
รหนู 
อร์ริลเลีย 
ดเมี่ยม 
บอลล์ 
รเมี่ยม 
งแดง 
ออไรด์ 
ลก็ 
ทยีม 
งกานีส 
ลบิดีนัม 
กิล 
ก่ัว 
เนียม 
นเดียม 
กะสี 
า: Food and A

แวดล้อม  คณะวิศว

  ค่าโลหะหนัก

นัก 
Al 
As 
Be 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
F 
Fe 
Li 
Mn 
Mo 
Ni 
Pb 
Se 
V 
Zn 

 Agriculture Or

 

วกรรมศาสตร์  มห

กสูงสุดที่เจือป

rganization of

 
ศูนย์วิ

 

หาวิทยาลัยเกษตร

นในน้ําที่ใช้ใน

ค่าแนะนําสาํ

f the United 

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด
บทที่ 3 ทบทวนม

รศาสตร์ 

นการเกษตร  

าหรับความเข
0.5 
0.1 
0.1 
0.1 
0.05
0.1 
0.2 
0.1 
5.0 
2.5 
0.2 
0.01
0.2 
5.0 
0.02
0.1 
2.0 

 Nations (FAO

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
มาตรฐานและเกณ

 

ขม้ข้นสงูสุด (
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
, 1985) 

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ

ณฑ์คุณภาพน้ํานําก

(มก./ล.) 

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
กลับมาใช้ใหม่ 
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ภ

ต

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้

ตารางที่ 3.5-3  คา่

กลุ่ม กิจ

A พืช
สน

B รด
พืช

C รด
ไมม่ี

ล้อม  คณะวิศวกรรมศาสต

าแนะนําสําหรับการ

จกรรมการนาํน้ํากล

ชผัก ผักรับประทาน
นามกีฬา สวนสาธาร

น้ําธัญพืช พืชอุตสา
ชอาหารสัตว์ และไม้

น้ําพืชในกลุ่ม B แต
มโีอกาสสัมผัสน้ํา 

 

ตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศ

รใช้น้ําที่ผ่านการบํา

ลับมาใช ้ กลุ่

นสด 
รณะ 

ผู้ใช้น้ํา 
ประชา

าหกรรม 
มย้ืนต้น 

ผู้ใช้น้ํา 
ชุมชนใ

ต่ผู้ใช้น้ํา ไม่คํานึ
เสี่ยง 

ศาสตร์ 

บัดแล้วเพื่อการเกษ

ลุม่เสี่ยง วิธีก

 ผู้บริโภค 
าชนทั่วไป 

ท

 และ
ใกล้เคียง 

ส
สป ิ

ปล่
หน้า

ร่
ึงถึงกลุ่ม ระบบ

ษตรกรรม 

การให้น้ํา ไข่พ
(ไข่

ทุกวิธี ไม่

สเปรย์  
ริงเกอร์ 

 

อยผ่าน
าดิน หรือ
องน้ํา 

ไม่

ไม่

บน้ําหยด ไม่กํา

 
 

 

พยาธ ิ
ข/่ล.) 

อีโคไ
(โคโลน/ี

มล.
พบ ≤10

พบ 
 

 

พบ 

 

≤10
 

 

≤10

 

าหนด ไม่กําห

โครงการจัด
ศูนย์วิจัยและฝึกอบ

บทที่ 3 ทบท

ไล 
/100 
.) 

ระบบบําบ

0 บ่อปรับเส
บัดขั้นที่ 2
ทรายกรอ

0 
 

 

0 

 

บ่อปรับเส
บัดขั้นที่ 2
ทรายกรอ

หนด ระบบบําบั
ขั้นที ่1 

ดทําแนวทางการนําน้ํากลั
บรมด้านสิ่งแวดล้อม กรม
ทวนมาตรฐานและเกณฑ์ค

บัดน้าํเสีย เพื่อใหคุ้
ทางชีวภา

สถียร ที่มีการพักน้ํา
2 ปรับปรุงคุณภาพเ
ง หรอืเทียบเท่า 

สถียร ที่มีการพักน้ํา
2 ปรับปรุงคุณภาพเ
ง หรอืเทียบเท่า 

บัดน้ําเสียเบื้องต้น เ

ับมาใช้ใหม่ของประเทศไท
มส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ
คุณภาพน้ํานํากลับมาใช้ให
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คณุภาพน้าํผ่านเกณ
าพ 

 21 วัน หรือ ระบบ
เพิ่มเติมด้วนระบบ

 21 วัน หรือ ระบบ
เพิ่มเติมด้วนระบบ

 เช่น ระบบตกตะกอ

ทย 
้อม 
หม่ 

 

3 

ณฑ์

บ

บ

อน



 

ภาคว

ตาร

บีโ
จาํ
สา
จาํ
อีโ
จาํ

 

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

รางที ่3.5-4  

ดัชน ี

โอดี 
านวนตัวอย่าง
ารแขวนลอย 
านวนตัวอย่าง
โคไล 
านวนตัวอย่าง

แวดล้อม  คณะวิศว

  คุณภาพนํ้าทิ้

หน่

ง 
มก./

 
ง 

มก./

ง 
โคโล
100 

 

วกรรมศาสตร์  มห

ทิง้ที่อนุญาตให้

วย 
ไม้
อ

/ล. 
1 ต

/ล. 
1 ต

ลนี/
 มล. 2 ต

 

 
ศูนย์วิ

 

หาวิทยาลัยเกษตร

ห้นํากลับมาใช้

A 
ม้ผล และพืช
อาหารสัตว์ 

≤240 
ตัวอย่าง/เดือน

≤140 
ตัวอย่าง/เดือน

≤1,000 
ตัวอย่าง/เดือน

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด
บทที่ 3 ทบทวนม

รศาสตร์ 

ช้ใหม่ในกิจกรร

ค่าท

 
พืชผ
รับป

น 2 ตัว

น 2 ตัว

น 1 ตัวอ

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
มาตรฐานและเกณ

รมต่างๆ 

ที่อนุญาต 
B 

ผกั และผกั
ประทานสด 

≤20 
อย่าง/เดือน 
≤20 

อย่าง/เดือน 
≤200 

อย่าง/สัปดาห ์

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ

ณฑ์คุณภาพน้ํานําก

ระบบ

 
≤

1 ตัวอย่า

 
≤

1 ตัวอย่า

 
≤

1 ตัวอย่า

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
กลับมาใช้ใหม่ 
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C 
ชักโครก 

≤10 
าง/สัปดาห์ 
≤10 
าง/สัปดาห์ 
≤10 
าง/สัปดาห์ 



 

ภาคว

3.6

 
(Gu
ประ
ตาร

ตาร

บีโ
บีโ
สา
โค
ออ
ระ
คล
ระ
ระ

หมา

 

 

ท่ีมา

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

6  มาตรฐา

ประเทศ
uidelines fo
ะเทศในภูมิภ
รางที ่3.6-1 เ

รางที ่3.6-1 ม

โอดีรวม 
โอดีละลายนํ้า
ารแขวนลอย 
คลิฟอร์ม 
อกซิเจนละลย
ะยะเวลาการสั
ลอรีนอิสระคง
ะยะห่างจากที่
ะยะห่างจากท
ายเหตุ:   

คุณภ

พักผอ่

คุณภ

คุณภ

คุณภ

า:  Middle E

2010.  

แวดล้อม  คณะวิศว

านคุณภาพน้ํา

ศอิสราเอลได
or Using Re
าคตะวันออก
เป็นมาตรฐาน

มาตรฐานคุณ

ดัชน ี

า 
 

ยนํ้า 
สมัผัสคลอรีน 
งเหลือ (หลัง 6
ี่พัก 
างเดิน 

ภาพน้ํากลุ่ม A 

อน 

ภาพน้ํากลุ่ม B ใช

ภาพน้ํากลุ่ม C ใช

ภาพน้ํากลุ่ม D ใ

East Regional 

 

วกรรมศาสตร์  มห

านํากลบัมาใช

ด้มีการจัดทํา
eclaimed W
กกลาง ได้แก่
นคุณภาพนํ้าที่

ภาพนํ้าที่นําก

โ

 
60 นาที) 

 ใช้รดน้ําพืช

ช้รดน้ําพืชปศุสัต

ช้รดน้ําไม้ผล (โ

ช้ได้ท่ัวไป 

 Agricultural 

 
ศูนย์วิ

 

หาวิทยาลัยเกษตร

ช้ใหม่ของปร

าแนวทางกา
Wastewater 
 ประเทศอียิป

ทีนํ่ากลับมาใช้ใ

กลับมาใช้ใหม่

หน่วย 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 

โคโลนี/100 ม
มก./ล. 
นาที 

มก./ล. 
เมตร 
เมตร 

กลุ่มธัญพืช ฝ้า

ัตว์ มะกอก ถ่ัวลิ

โดยการฉีดลงพ้ืน

 Program (ME

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด
บทที่ 3 ทบทวนม

รศาสตร์ 

ระเทศอิสราเอ

รนํานํ้าทิ้งที่ผ
 in Agricul
ป จอร์แดน ป
ใหม่เพ่ือการเก

เพ่ือการเกษต

กลุ่ม A
60 
- 

50 
มล. 0.5 

0.5 
- 
- 

300 
30 

าย อ้อย พืชเมล็

ลิสง แอลมอน ก

นดิน และหยุดก

ERAP) Egypt, 

 

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
มาตรฐานและเกณ

อล 

ผ่านการบําบั
lture) เป็นก

 ปาเลสไตน์ แ
กษตรของประ

ตรของประเทศ

A กลุ่ม B 
45 
- 

40 
0.5 
0.5 
- 
- 

 250 
20 

ล็ด พืชอาหารสั

 กล้วย ป่าเพ่ือกา

การฉีดน้ํา 2 สัป

 Jordan, Israe

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ

ณฑ์คุณภาพน้ํานําก

บัดมาใช้ในกา
การวางแผนร่ว
และ อิสราเอล
ะเทศอิสราเอล

ศอิสราเอล 

 กลุ่ม C 
40 
20 
35 
0 

0.5 
60 

0.15 
- 
- 

สัตว์ ป่าท่ีไม่ใช้ส

ารพักผ่อน 

ปดาห์ ก่อนการเ

el, Palestine A

 

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
กลับมาใช้ใหม่ 
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ารเกษตร 
วมกันของ
ล สําหรับ
ล 

 กลุ่ม D 
25 
15 
20 
 

0.5 
120 
0.5 
- 
- 

สําหรับการ

ก็บเกี่ยว) 

 Authority, 



 

ภาคว

3.7

 
เกษ
ภาย
893

ตาร

ดัช
บโี

ซีโ

ออ

ขอ

คว

คว

ไน

ไน

อีโ

ไข่

ไข

ฟีน

ขอ

ฟอ

คล

ซัล

คา

โซ

แม

แค

เอส

อลู

สา

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

7  มาตรฐา

ประเทศ
ษตรกรรม 3 
ยใต้มาตรฐาน
3/2002) ราย

รางที ่3.7-1 ม

ชน ี
โอดี 

อดี 

อกซิเจนละลายน

องแข็งแขวนลอย

วามเป็นกรดด่าง

วามขุ่น 

นเตรท 

นโตรเจนท้ังหมด

โคไล 

พยาธิ 

มันและน้ํามัน 

นอล 

องแข็งละลายน้ํา

อสเฟต 

ลอไรด์ 

ลเฟต 

าร์บอเนต 

เดียม 

มกนีเซียม 

คลเซียม 

สเออาร์ 

ลูมิเนียม 

ารหนู 

แวดล้อม  คณะวิศว

านคุณภาพน้าํ

ศจอร์แดนได้
 กรณี ตาม
น Jordan Sta
ละเอียดดังตา

มาตรฐานคุณ

ห
ม

ม

น้ํา ม

ย ม

ง 

เอ็

ม

ด ม

เอ็ม.พี.เอ็

ไ

 ม

ม

า ม

ม

ม

ม

ม

ม

ม

ม

ม

ม

ม

 

วกรรมศาสตร์  มห

านํากลับมาใช

ด้มีการกําหน
ลักษณะการน

andard 893-
ารางที ่3.7-1 

ภาพนํ้าทิ้งชุม

หน่วย 
มก./ล. 

มก./ล. 

มก./ล. 

มก./ล. 

 

อ็นทียู 

มก./ล. 

มก./ล. 

อ็น./100 มล. 

ไข่/ล. 

มก./ล. 

มก./ล. 

มก./ล. 

มก./ล. 

มก./ล. 

มก./ล. 

มก./ล. 

มก./ล. 

มก./ล. 

มก./ล. 

มก./ล. 

มก./ล. 

มก./ล. 

 
ศูนย์วิ

 

หาวิทยาลัยเกษตร

ช้ใหม่ของปร

ดมาตรฐานค
นําไปใช้ประโ
-2006  ใน W
 

มชน เพ่ือนํากล

กลุ่ม A
30 

100 

>2 

50 

6.0-9.0

10 

30 

45 

100 

≤1 

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด
บทที่ 3 ทบทวนม

รศาสตร์ 

ระเทศจอร์แด

คุณภาพนํ้าทิ้
โยชน์ ซึ่งได้คร

Water Reclaim

ลับมาใช้เพ่ือก

A 

 

0 

 

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
มาตรฐานและเกณ

น 

งชุมชน เพ่ือ
รอบคลุมคุณภ
med Domes

การเกษตรกรร

กลุ่ม B 
200 

500 

- 

150 

6.0-9.0 

- 

45 

70 

1,000 

≤1 

8.0 

<0.002 

1,500 

30 

400 

500 

400 

230 

100 

230 

9.0 

5.0 

0.1 

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ

ณฑ์คุณภาพน้ํานําก

นํากลับมาใช
ภาพนํ้ากลุ่มโ
stic Wastew

รม 

กลุ่ม 
300

500

- 

150

6.0-9

- 

45 

70 

- 

≤1 

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
กลับมาใช้ใหม่ 
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ช้เพ่ือการ
ลหะหนัก 

water (JS: 

 C 
 

 

 

.0 

 

 

 



 

ภาคว

ตาร

ดัช
แบ

ทอ

ฟลู

เห

ลิเท

แม

โม

นิเ

ตะ

ซิลิ

แค

สัง

โค

ปร

วา

โค

โบ

หมา

 

ท่ีมา

 

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

รางที ่3.7-1 ม

ชน ี
บริลเรียม 

องแดง 

ลูออไรด์ 

ล็ก 

ทียม 

มงกานีส 

ลิบดิเนียม 

เกิล 

ะกั่ว 

ลิเนียม 

คดเมียม 

งกะสี 

รเมียม 

รอท 

เนเดียม 

บอลล์ 

บรอน 

ายเหตุ:  คุณภา

คุณภา

คุณภา

า:  Jordan Sta

แวดล้อม  คณะวิศว

มาตรฐานคุณ

หน
มก

มก

มก

มก

มก

มก

มก

มก

มก

มก

มก

มก

มก

มก

มก

มก

มก

าพน้ํากลุ่ม A ใช้

าพน้ํากลุ่ม B ใช้

าพน้ํากลุ่ม C ใช้

andards Instit

 

วกรรมศาสตร์  มห

ภาพนํ้าทิ้งชุม

น่วย 
ก./ล. 

ก./ล. 

ก./ล. 

ก./ล. 

ก./ล. 

ก./ล. 

ก./ล. 

ก./ล. 

ก./ล. 

ก./ล. 

ก./ล. 

ก./ล. 

ก./ล. 

ก./ล. 

ก./ล. 

ก./ล. 

ก./ล. 

้สําหรับรดน้ําพืช

้สําหรับรดไม้ผล

้สําหรับพืชอุตส

ute (JSI), 2006

 

 
ศูนย์วิ

 

หาวิทยาลัยเกษตร

มชน เพ่ือนํากล

กลุ่ม A 

ชปรุงสุก ลานจ

ล สวนสาธารณะ

สาหกรรม และป่

6. 

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด
บทที่ 3 ทบทวนม

รศาสตร์ 

ลับมาใช้เพ่ือก

 กล

ดรถ สนามเด็ก

ะ และไหล่ถนน

ปาไม้ 

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
มาตรฐานและเกณ

การเกษตรกรร

ลุ่ม B 
0.1 

0.2 

1.5 

5.0 

2.5 

0.2 

0.01 

0.2 

5.0 

0.05 

0.01 

5.0 

0.1 

0.002 

0.1 

0.05 

1.0 

เล่น และไหล่ถน

นอกเขตชุมชน 

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ

ณฑ์คุณภาพน้ํานําก

รม (ต่อ) 

กลุ่ม 

นนภายในชุมชน

 

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
กลับมาใช้ใหม่ 
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 C 

น 



 

ภาคว

3.8

 
การ
ตัวผู้

ตาร

ลักษ
ของ
สาร
ของ
ควา
ลักษ
บีโอ
ควา
นํ้าม
ฟีน
ลักษ
อลมูิ
สาร
แบริ
โบร
แบเ
แคด
คลอ
โคร
โคบ

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

8 มาตรฐา

ประเทศ
รเกษตรกรรม 
ผู้ใช้ รายละเอี

รางที ่3.8-1  

ดัช

ษณะทางกาย
งแข็งลอยนํ้า 
รแขวนลอย 
งแข็งละลายนํ้
ามเป็นกรดด่า
ษณะทางเคมี
อดี 
ามขุ่น 
มันและไขมัน 
อล 
ษณะทางเคมี
มิเนียม 
รหนู 
ริลเลียม 
รอน 
เรียม 
ดเมียม 
อรีน 
รเมียม 
บอลล์ 

แวดล้อม  คณะวิศว

านคุณภาพน้ํา

ศซาอุดิอารา
 และเชิงภูมิทั

อียดดังตารางท

 มาตรฐานคุณ
สัมผสัตัวผู้ใช้

ชน ี

ยภาพ 
 

นํ้า 
าง 
มี – สารอินทรี

 

มี 

 

วกรรมศาสตร์  มห

านํากลบัมาใช

เบียได้กําหน
ทัศน์ โดยแบ่งเ
ที่ 3.8-1 

ณภาพนํ้าที่นํา
ช้ 

ห

ม
ม

รีย์ 
ม
เอ
ม
ม

ม
ม
ม
ม
ม
ม
ม
ม
ม

 
ศูนย์วิ

 

หาวิทยาลัยเกษตร

ช้ใหม่ของปร

นดมาตรฐาน
เป็น 2 กรณี คื

ากลับมาใช้ใหม

หน่วย 

 
มก./ล. 
มก./ล. 

 

มก./ล. 
อ็นทียู 
มก./ล. 
มก./ล. 

มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด
บทที่ 3 ทบทวนม

รศาสตร์ 

ระเทศซาอุดิอ

คุณภาพนํ้าที
 คือ กรณีมีโอก

ม่เพ่ือการเกษ

มีโอกาสสั
ผู้ใช

ไม่พ
10.

 
6.0-8

10.
5.0

ไม่พ
0.00

5.0
0.1
0.1
0.5
1.0
0.0
0.2
0.1
0.0

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
มาตรฐานและเกณ

าราเบีย 

ที่ผ่านการบํา
กาสสัมผัสผู้ใช้

ษตร กรณีการใ

ความเข้มข้
ัมผสัตัว
ช ้

ไ

พบ 
0 

 
8.5 

0 
0 
พบ 
02 

0 
1 
1 
5 
0 
1 
2 
1 
5 

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ

ณฑ์คุณภาพน้ํานําก

บัดแล้ว กลับ
ช้ และไม่มีโอก

ให้นํ้าแบบมีโอ

้นสงูสุด 
ไม่มีโอกาสสัม

ผู้ใช ้

 
40.0 
2,000

 

40.0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
กลับมาใช้ใหม่ 
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บมาใช้ใน
กาสสัมผัส

อกาส

มผัสตัว
 

 
0 

 



 

ภาคว

ตาร

ทอ
ไซ
ฟล
เห
ตะ
เงิน
ลเิ
แม
ปร
โม
นิก
ซิลี
วา
สงั
ไน
คล
ซัล
แอ
ลัก
โค
ไข่

 
ท่ีมา

 

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

 

รางที ่3.8-1  

ดั

องแดง 
ซยาไนด์ 
ลูออไรด์ 
หล็ก 
ะก่ัว 
น 
เธียม 
มงกานีส 
รอท 
มลิบเนียม 
กเกิล 
ลเีนียม 
าเนเดียม 
งกะสี 
นเตรท 
ลอไรด์ 
ลเฟต 
อมโมเนีย 
กษณะทางชวี
คลิฟอร์มทั้งหม
ข่พยาธิ 

า: MMRA, 200

แวดล้อม  คณะวิศว

 มาตรฐานคุณ
สัมผสัตัวผู้ใช้

ดัชน ี

วภาพ 
มด 

03.  

 

วกรรมศาสตร์  มห

ณภาพนํ้าที่นํา
ช้ (ต่อ) 

MP

 

 
ศูนย์วิ

 

หาวิทยาลัยเกษตร

ากลับมาใช้ใหม

หน่วย 

มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 
มก./ล. 

N/100 มล. 
ฟอง/ล. 

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด
บทที่ 3 ทบทวนม

รศาสตร์ 

ม่เพ่ือการเกษ

มีโอกาส
ผู้ใ
0
0.
1
2
0
0
0.
0

0.0
0.
0
0.
0
2
10
10
60
5

2
1

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
มาตรฐานและเกณ

ษตร กรณีการใ

ความเข้มข
สัมผสัตัว
ใช ้
.4 
05 
.0 
.0 
.1 
.5 
07 
.2 
001 
01 
.2 
02 
.1 
.0 
0.0 
0.0 
0.0 
.0 

.2 

.0 

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ

ณฑ์คุณภาพน้ํานําก

ให้นํ้าแบบมีโอ

ข้นสงูสุด 
ไม่มีโอกาสสั

ผู้ใช้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00
1.0

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
กลับมาใช้ใหม่ 
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อกาส

สัมผัสตัว
ช ้

0 
 



 

ภาคว

3.9

ผลผ
ผลผ
โดย
ผ่าน
ไปเ
เย็น
รักษ
เพร

คุณ
กระ
เครื่
ควา
เครื่
ของ

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

9 คุณภาพ

 นํ้าหล่อ
ผลิต ให้มีอุณห
ผลิตดังกล่าวม
ยตรง) ดังน้ันสิ
นหอหล่อเย็น 
เรื่อยๆ แต่ในข
นลง และมีไอน
ษาสมดุล แล
ราะจะมีผลต่อ

 

 นํ้าที่ใช้ใ
ณภาพนํ้าให้ดีก็
ะด้างน้อย  มีค
รื่องจักรได้นาน
ามร้อน ประสิ
รื่องทําความเย็
งระบบนํ้าหล่อ

แวดล้อม  คณะวิศว

พน้ําใชข้องระ

เย็นคือนํ้าที่เ
หภูมิตํ่าลงตาม
มายังนํ้าหล่อ
สิ่งปนเป้ือนใน
 หรือ Coolin
ขณะที่ผ่านหอ
นํ้าหลุดออกไป
ะขณะเดียวกั

อการกัดกร่อน

ในการหล่อเย็
ก็คือ ถ้านํ้ามีค
ค่าความเป็นก
นขึ้น เกิดตะก
สทิธิภาพในกา
ย็นที่ใช้หอหล่อ
อเย็น 

 

 

วกรรมศาสตร์  มห

ะบบน้าํหล่อเย็

รานําไปใช้ใน
มที่ต้องการ โด
เย็น ( Heat 
นํ้าที่ผ่านการใ

ng Tower เพ
อหล่อเย็นน้ัน
ปโดยพาความ
กันต้องมีการร
และการเกิดต

นต้องมีการป
ค่าความนําไฟ
กรดด่าง สารล
กรันน้อยและไ
รถ่ายเทความ
อเย็นเป็นตัวถ

 
ศูนย์วิ

 

หาวิทยาลัยเกษตร

ย็น 

นการควบคุม
ดยการถ่ายเท

 Exchange 
ใช้งานน้ีคือ อุ
พ่ือให้อุณหภูมิ

น จะมีหยดนํ้า
มร้อนออกไป
ระบายนํ้าออ
ตะกรัน 

ปรับปรุงคุณภา
ฟฟ้าตํ่า ทําใ
ละลายในนํ้าเ
ไม่เกิดฟิล์มติด
มร้อนในระบบ
ถ่ายเทความร้อ

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด
บทที่ 3 ทบทวนม

รศาสตร์ 

อุณหภูมิของ
ทความร้อนจา
 ) ด้วยวิธีการ
อุณหภูมิของนํ้
มิเย็นลงแล้วน
บางส่วนหลุด
จากนํ้า จึงต้อ

อกเมื่อความเข

าพก่อนนําไปใ
ให้มีการระบา
ป็นไปตามมา
ดอยู่กับผนังโล
บทําความเย็นดี
อนได้ โดยตา

 

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
มาตรฐานและเกณ

เครื่องจักร ก
กเคร่ืองจักร 
ร Indirect 
นํ้าที่สูงขึ้นเท่าน
นํากลับมาใช้ให
ดกระเด็นไปกั
องมีการเติมนํ้
ข้มข้นของสา

ใช้งาน ซึ่งปร
ายนํ้าออกน้อ
ตรฐาน ทําให้
หะที่เป็นตัวก
ดีขึ้น ส่งผลให้
รางที่ 3.9-1 

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ

ณฑ์คุณภาพน้ํานําก

กระบวนการผ
 กระบวนการผ
(ไม่ได้สัมผัสกั
น้ัน ซึ่งนํ้าที่ร้อ
หม่อีก หมุนเวี
ับอากาศที่ใช้
้ําเข้าระบบเรื่
ารละลายในน

ระโยชน์ในการ
ยลง และถ้าน
ห้ยืดอายุการใ
กลางในการแล
ห้ลดการใช้พลั
 ได้แสดงคุณภ

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
กลับมาใช้ใหม่ 
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ผลิต หรือ
ผลิต หรือ
กับช้ินงาน
อนน้ีนําไป
วียนเช่นน้ี
ช้เป่านํ้าให้
อยๆ เพ่ือ
นํ้าเพ่ิมขึ้น 

รปรับปรุง
นํ้ามีความ
ช้งานของ
ลกเปลี่ยน
ลังงานของ
ภาพนํ้าใช้



 

ภาคว

ตาร

ควา

ควา

ของ

ของ

สภา

ควา

แคด

เหล็

แมง

อลมูิ

ซัลไ

ซิลกิ

ผลค
ที่มา
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รางที ่3.9-1  

พารามิเต

ามเป็นกรด – 

ามนําไฟฟ้า  

งแข็งละลายนํ้

งแข็งแขวนลอ

าพด่างทั้งหมด

ามกระด้างทั้ง

ดเมียม 

ลก็ 

งกานีส  

มิเนียม 

ไฟด์ 

กา 

คูณของ Ca แ
า :  การ

ตัณ
 

แวดล้อม  คณะวิศว

 คุณภาพนํ้าใช้

ตอร ์

 ด่าง 

 

นํ้าทั้งหมด 

อย 

ด 

หมด 

และ SO4 
รปรุงแต่งคุณภ

ณฑุลเวศม์ และ

 

วกรรมศาสตร์  มห

ช้ของระบบน้าํ

หน่วย 

- 

ไมโครซีเมน/

มก./ล. 

มก./ล. 

มก./ล. ในร
CaCO3 

มก./ล. ในร
CaCO3 

มก./ล. ในร
CaCO3 

มก./ล. 

มก./ล. 

มก./ล. 

มก./ล. 

มก./ล. 

มก./ล. 
ภาพนํ้าสําหรับ
ะไพพรรณ พร

 
ศูนย์วิ

 

หาวิทยาลัยเกษตร

าหล่อเย็น (co

 
ตํ่า

6

/ซม. 

 

 

รูป 
 

รูป 
 

รูป 
 

20 

 

 

 

 

 

 
บระบบหม้อไอ
รประภา, 254

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด
บทที่ 3 ทบทวนม

รศาสตร์ 

ooling tower

เกณฑ์กําหน

าสุด สู

6.0 

- 4

- 2
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4.1

4.1

สถา
ระบ
ผ่าน
เสยี
นํ้าที
นําน

4.1

 

เพ่ิม

เก่ีย

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

 วิธีการส

.1  การเลือ

แบบสอ
านประกอบก
บบบําบัดนํ้าเสี
นการบําบัดจา
ยแทนน้ําที่ใช้ใ
ที่ผ่านการบําบ
นํ้ากลับมาใช้ป

(1) แบบสอ
ของภา

(2) แบบสอ
ของภา

(3) แบบสอ
ของภา

.2 องค์ประ

ส่วนที่ 1

เพ่ือใช้จํ
มเติม  

ส่วนที่ 2

สอบถาม
ยวกับปริมาณก

แวดล้อม  คณะวิศว

ผ

สํารวจข้อมูลโ

อกกลุ่มเป้าปร

บถามมีวัตถุป
าร ข้อมูลกา
สีย ข้อมูลการ
ากโรงบําบัดนํ้
นปัจจุบันรวม
บัดจากโรงบําบ
ประโยชน์ ดังนี

อบถามเพ่ือสาํ
าคครัวเรือน 
อบถามเพ่ือสาํ
าคอุตสาหกรร
อบถามเพ่ือสาํ
าคเกษตรกรรม

ะกอบของแบ

1 ข้อมูลทั่วไป

จําแนกประเภ

2 ข้อมูลการใช

มข้อมูลปริมา
การใช้นํ้า และ

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

ผลการสํารว

โดยใช้แบบสอ

ระสงค์ผูใ้ช้น้าํ

ประสงค์เพ่ือร
ารใช้นํ้าปริมา
รหมุนเวียนนํ้า
นํ้าเสีย ความ
มถึงกิจกรรมที่
บัดนํ้าเสีย แล
น้ี  

ารวจ ความรู้ 

ารวจ ความรู้ 
ม 
ารวจ ความรู้ 
ม 

บบสอบถาม 

ป 

ทกิจกรรมรวม

ช้นํ้า 

าณนํ้าใช้แต่ละ
ะศักยภาพในก

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

บทท่ี 4

วจข้อมูลโดย

 

อบถาม 

า 

วบรวมข้อมูล
ณการใช้นํ้าแ
าความต้องกา
มต้องการใช้ป
ทีต้่องการนํานํ้า
ละอัตราค่าธรร

 ทัศนคติ ความ

 ทัศนคติ ความ

 ทัศนคติ ความ

มทั้งเพ่ือความ

ะกิจกรรม แล
การใช้นํ้าที่ผ่า

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

4 

ยใช้แบบสอ

ลที่เก่ียวข้อง 
ละแหล่งนํ้าที่
รใช้นํ้าที่ผ่านก

ประโยชน์จากน
าไปใช้ การเข้
รมเนียมที่ยอม

มต้องการ แล

มต้องการ แล

มต้องการ แล

มสะดวกในกา

ละแหล่งนํ้าที่ใ
นการปรับปรุ

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

บถาม 

ได้แก่ ข้อมูล
ใช้อยู่ในปัจจุบ
การบําบัด ค่า
นํ้าที่ผ่านการบ
้าใจและยอมรั
มรับได้ โดยแบ

ะพฤติกรรมก

ะพฤติกรรมก

ะพฤติกรรมก

ารติดต่อประส

ใช้อยู่ในปัจจุบ
งคุณภาพต่อไ

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

ลทั่วไปของห
บัน ข้อมูลนํ้
าธรรมเนียมก
บําบัดจากโรง
รับค่าธรรมเนี
บ่งตามภาคส่ว

การนํานํ้ากลับ

การนํานํ้ากลับ

การนํานํ้ากลับ

สานงานสอบถ

บัน เพ่ือรวบร
ไป 

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 
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น่วยงาน/
นํ้าเสียและ
ารใช้นํ้าที่
งบําบัดนํ้า
ยมการใช้
วนที่มีการ

มาใช้ใหม่

มาใช้ใหม่

มาใช้ใหม่

ถามข้อมูล

รวมข้อมูล
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หมุน
แหล
นํ้าท
แนว
ในก

การ

4.1

 
เรีย
เกษ
การ
กว่า
ไว้ 
กลุม่
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ส่วนที่ 3

สอบถาม

ส่วนที่ 4

สอบถา
นเวียนนํ้าที่ใช้
ล่งอ่ืนมาแทน
ที่ผ่านการปรั
วทางการนําน
การปรับปรุงคุ

ส่วนที่ 
รปรับปรุงคุณ

.3 วิธีการก

 เมื่อร่าง
ยบร้อยแล้ว ที
ษตรกรรม และ
รจัดเก็บข้อมูล
า 300 ฉบับ เ
 ทางที่ปรึกษ
มเป้าหมาย ขั้

 

แวดล้อม  คณะวิศว

3 ข้อมูลความ

มข้อมูลปริมา

4 ข้อมูลการห

มข้อมูลปริมา
ช้อยู่ในปัจจุบัน
นที่นํ้าใช้ในปัจ
รับปรุงคุณภา
นํ้ากลับมาใช้ใ
คุณภาพเพ่ิมเติ

 5 ความพึง
ณภาพนํ้า 

กระจายแบบส

แบบสอบถา
ที่ปรึกษาฯ จึง
ะภาคอุตสาหก
ลแต่ละภาคส่ว
มื่อได้รับแบบ

ษาฯ จึงทํากา
ั้นตอนการสํา

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

มรู้ และการจัด

ณนํ้าเสียที่เกิด

หมุนเวียนนํ้าแ

าณนํ้าที่มีการ
น และความต้
จุบัน เพ่ือให้ท
าพนํ้าและปร
หม่สําหรับภา

ติมต่อไป  

พอใจในการ

สอบถาม 

มได้รับการพิ
งดําเนินการจั
กรรม โดยการ
วนให้ได้ไม่น้อ
สอบถามคืนก
ารสํารวจข้อม
รวจข้อมูลโดย

 

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

ดการนํ้าเสีย 

ดขึ้น การจัดก

และการใช้ประ

รหมุนเวียนนํ้า
ต้องการใช้ปร
ทราบถึงจํานว
ระเภทของน้ํา
าคส่วนต่างๆ 

รนํานํ้ากลับม

พิจารณาเห็นช
จัดส่งแบบสอ
รส่งไปรษณีย์ 
อยกว่า 100 
กลับมาแล้ว ภ
มูลเพ่ิมเติมโ
ยใช้แบบสอบถ

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

การนํ้าเสียและ

ะโยชน์จากที่ผ

าภายในหน่วย
ะโยชน์จากนํ้
วนแหล่งกําเนิ
าที่ต้องการ โ
 ของประเทศไ

าใช้ซ้ํา และก

ชอบจากศูนย์
บถามยังภาค
 โทรสาร และ
ฉบับ ดังน้ันจึ

ภาคส่วนใดมีจํา
โดยการออก
ถามแสดงดังภ

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

ะการระบายนํ้

ผา่นการปรับป

ยงาน/ โรงงา
าที่ผ่านการป

นดที่มีความต้อ
โดยข้อมูลเหล
ไทย และการ

การจัดเก็บค่

ย์วิจัยและฝึกอ
คส่วนต่างๆ ไ
ะอีเมล์ ในการ
จึงมีจํานวนแบ
านวนไม่ครบต
พ้ืนที่สัมภาษ
ภาพที่ 4.1.3-

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

นํ้าเสียที่ใช้อยู่ใ

ปรุงคุณภาพนํ้า

าน วิธีการแน
รับปรุงคุณภา
องการใช้ประโ
ล่าน้ีนําไปสู่ก
รกําหนดเทคโน

าธรรมเนียม

อบรมด้านสิ่ง
ได้แก่ ภาคชุม
รสํารวจคร้ังน้ีมี
บบสอบถามรว
ตามเป้าหมาย
ษณ์เชิงลึกโด
-1 

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 
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วทางการ
าพนํ้าจาก
โยชน์จาก
การจัดทํา 
นโลยีที่ใช้

นํ้าที่ผ่าน

งแวดล้อม
มชน ภาค
มีขอบเขต
วมไม่น้อย
ยที่กําหนด
ยตรงต่อ
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พที่ ขั้นตอนก

4.1.3-1  ขั้นต

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

การสํารวจข้อมู

ตอนการสํารว

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

มูลโดยใช้แบบ

จข้อมูลโดยใช้

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

บสอบถาม 

ช้แบบสอบถาม

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

ม 

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 
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ตลา
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เหม
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2.  ผลการส

2.1 ภาคครวั

 จากกา
ะทรวงทรัพยา
งถูกควบคุมก
จาํนวน 100 ช

รางที ่4.2.1-1

ลําดับ 

1. บ้านพ
 บ้านเ
 คอนโ

2. หอพั
3. โรงแร
4. สถาน
5. โรงพ
6. โรงเรี
7. สํานัก
8. ศูนย์ก
9. ตลาด
10. ร้านอ
 

 จากตาร
ยอาคารท่ีมีพ้ืน
าด ร้านอาหา
ะโยชน์พ้ืนที่ ห
มาะสมต่อการ

แวดล้อม  คณะวิศว

สาํรวจจากแบ

วเรือน 

รสํารวจแบบ
ากรธรรมชาติ
ารปล่อยนํ้าเสี
ชุด รายละเอีย

1  จํานวนแบ

ประเภทอา

พักอาศัย 
เด่ียว 
โดมิเนียม 
ัก 
รม 
นบริการ 
ยาบาล 
รียน 
กงาน 
การค้า 
ด 
อาหาร 

รวม 

รางที่ 4.2.1-2
นที่มากที่สุดใ
าร และสํานัก
 หรือกิจกรรม
รประเมินการใ

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

บบสอบถาม 

บสอบถามปร
และสิ่งแวดล้
สียลงสู่แหล่งน
ยดดังตารางที่

บสอบถามทีจ่ั

าคาร 

 

2 แสดงให้เห็
นการสํารวจแ
กงาน ตามลํา
ภายในท่ีแตก
ใช้นํ้า 

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

 

ระเภทครัวเรื
้อม เรื่อง กําห
นํ้าสาธารณะห
ที่ 4.2.1-1 

จดัเก็บได้จากอ

ห็นว่าอาคารแ
แบบสอบถาม
ดับ และเน่ือง
กต่างกัน ดังน้ั

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

รือน อ้างอิงจ
หนดประเภทข
หรือออกสู่สิ่งแ

อาคารประเภ

ผู้ตอบ
จํานวน 

 
12 
8 
13 
7 
6 
9 
10 
9 
7 
8 
11 
100 

แต่ละประเภท
มภาคครัวเรือน
งจากอาคารแ

น้ันจึงมีหน่วยข

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

จากประเภท
ของอาคารเป็
แวดล้อม สาม

ทต่างๆ  

บแบบสอบถา

มีขนาดของพ้ื
น คือ ห้างสร
และแต่ละปร
ของพ้ืนที่แตก

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

อาคาร ตาม
นแหล่งกําเนิ
มารถเก็บแบบ

าม 
ร้อยละ 

 
12 
8 
13 
7 
6 
9 
10 
9 
7 
8 
11 
100 

พ้ืนที่แตกต่างกั
รรพสินค้า รอง
ะเภทมีลักษณ

กต่างกันไปด้ว

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 
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ประกาศ
ดมลพิษที่
บสอบถาม

 

กันออกไป 
งลงมาคือ 
ณะการใช้
วย เพ่ือให้
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บ้า
คอ
หอ
โรง
สถ
โรง
โรง
สาํ
ศูน
ตล
ร้า

 

 

 
โดย
กลา
และ
ปริม
ผู้ให้
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รางที ่4.2.1-2

ประเภทอ

านพักอาศัย 
อนโดมิเนียม 
อพัก 
งแรม 
ถานบริการ 
งพยาบาล 
งเรียน 
านักงาน 
นย์การค้า 
ลาด 
านอาหาร 

การกระ

จากการ
ยตรง และสัม
างมากที่สุด คิ
ะ 5 ตามลํ
มณฑลสามาร
ห้ข้อมูลแบบส

แวดล้อม  คณะวิศว

2  ขนาดของอ

าคาร 

 

ะจายตัวของแบ

รศึกษาครั้งน้ี
ภาษณ์ผ่านโท

คิดเป็นร้อยละ
าดับ (ภาพที่ 
รถรวบรวมแบ
อบถามมีควา
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อาคารแต่ละป

หน่วย 

ตารางเมตร
ห้อง 
ห้อง 
ห้อง 
ห้อง 
เตียง 
ห้อง 

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร

บบสอบถาม 

้ได้กระจายแ
ทรศัพท์ ผลข
 75 รองลงม
่ 4.2.1-1) ทั้ง
บบสอบถามได
มรู้ความเข้าใจ

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

ประเภท    

ร 2
14

1

ร 3
ร 160
ร 80
ร 4

 

แบบสอบถามโ
องการกระจา
าคือ ภาคตะว
งน้ีเน่ืองจากภ
ด้ง่ายกว่า แล
จเก่ียวกับโคร

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

ขน
ช่วง 

21 - 2,000 
45 - 1,480 
10 - 300 
100 - 605 
8 - 160 
30 - 800 
12 - 200 
35 - 8000 
0 - 185,334 
00 - 19,200 
48 - 9,600 

โดยวิธีการส่ง
ายแบบสอบถ
วันออกเฉียงเห
ภาคกลางโดยเ
ละมีการกระจ
งการ มากกว่

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

นาดของอาคา

 
 

งผ่านไปรษณี
ถาม พบว่า ข้
หนือ และภาค
เฉพาะกรุงเทพ
ายตัวของอาค
าผู้ตอบแบบส

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

าร 
ค่าเฉลี่ย 

470 
422 
75 
318 
49 
354 
53 

2,198 
46,924 
5,319 
3,069 

ณีย์ โทรสาร ส
้อมูลได้จากชุ
คใต้ คิดเป็นร้
พมหานครแล
คารทุกประเภ
สอบถามจากภ

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 
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 สัมภาษณ์
ชุมชนภาค
้อยละ 13 
ละจังหวัด
ภท อีกทั้ง
ภาคอ่ืนๆ 



 

ภาคว
 

4.2

 
ใช้น้
นํ้าที

 
ละกิ
ราย
 
 
สถา
สาม
อ้าง
อุตส
ปรมิ

 

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

2.1.1 ข้อมูลก

 ข้อมูลกา
นํ้า และแหล่งน
ที่ผ่านการปรบั

จากการ
กิจกรรมในภา
ยละเอียดดังน้ี 

 1)  จาก
านบริการ โรง
มารถคํานวณค
งอิงมาจากโคร
สาหกรรม แล
มาณการใช้น้ํา

แวดล้อม  คณะวิศว

ภาพ

ารใช้น้าํของ

ารใช้นํ้า ได้มา
นํ้าที่ใช้อยู่ในปั
บปรุงคุณภาพ

รประเมินน้ําใช
าคครัวเรือน 
้  

กการรวบรวม
งพยาบาล โรง
ค่าสัมประสิท
รงการจัดทําค
ละอุตสาหกรร
า ดังตารางที ่

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

พที ่4.2.1-1  

ภาคครวัเรือน

าจากการสอบ
ปัจจุบัน เพ่ือร
  

ช้ของภาคครัว
 เพ่ือใช้ในการ

ข้อมูลจากแบ
งเรียน อาคาร
ธ์ิปริมาณการ

ค่าสัมประสิทธ์ิ
รมชุมชน (กร
 4.2.1.1-1 

 

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

 การกระจายแ

น 

บถามข้อมูลปริ
รวบรวมข้อมูล

วเรือน ที่ปรึก
รประเมินหาป

บบสอบถามท่ีไ
รสํานักงาน ห้
รใช้น้ํา ดังสมก
ธ์ิต่างๆ ปริมา
รมควบคุมมลพิ

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

แบบสอบถามภ

ริมาณนํ้าใช้แต
เก่ียวกับปริมา

กษาฯ ได้ประ
ปริมาณการใช้

ได้รับการตอบ
ห้างสรรพสินค้
การที่ 4.2.1.
าณการใช้น้ําแ
พิษ, 2551) แ

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

ภาคชุมชน 

ต่ละกิจกรรม ค
าณการใช้นํ้า 

ะเมินค่าสัมปร
ช้น้ําของอาคา

บกลับ ซึ่งได้แ
้า ตลาด ภัตต
.1-1 และ สม
และค่าสัมประ
และได้ผลการ

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

ค่าใช้จ่ายที่เกิ
 และศักยภาพ

ระสิทธ์ิการใช้น
รแต่ละประเภ

แก่ อาคารชุด
ตาคาร และร้า
มการที่ 4.2.1
ะสิทธ์ิปริมาณบ
รคํานวณค่าสัม

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 
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ดจากการ
พในการใช้

นํ้าของแต่
ภท โดยมี

ด โรงแรม 
านอาหาร 
1.1-2 ซึ่ง
บีโอดีของ
มประสิทธ์ิ



 

ภาคว
 

สมก
ปรมิ

 

 

 

สมก
ภัตต

 

 

 

หมา

 
เปรี
กรุง
ประ
โรง

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

การที่ 4.2.1.
มาณการใช้น้ํา

ค่าสัมปร

 

การที่ 4.2.1.
ตาคาร และร้

ค่าสัมปร

 

ายเหตุ: จํานว

เมื่อนําค
รียบเทียบค่าสั
งเทพมหานคร
ะเมินการใช้นํ้
แรม โรงพยาบ

แวดล้อม  คณะวิศว

1-1 สูตรการค
าของอาคารชุ

ระสิทธ์ิปริมาณ

  

1-2  สูตรการ
้านอาหาร  

ระสิทธ์ิปริมาณ

  

วนยูนิต หมาย

ค่าประสิทธ์ิป
สัมประสิทธ์ิปริ
ร พบว่ามีค่า
้ําของภาคชุมช
บาล และสถา

 

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

คํานวณหาค่า
ด, โรงแรม, ส

ณการใช้น้ํา (ลู

 

รคํานวณหาค่า

ณการใช้น้ํา (ลู

 

ยถึง จํานวนห้

ปริมาณการใ
ริมาณการใช้น้
ใกล้เคียงกัน 
ชนในการศึกษ
านบริการ ดังแ

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

สัมประสิทธ์ิป
สถานบริการ, โ

ลกูบาศก์เมตร

  

าสัมประสิทธ์ิป

ลกูบาศก์เมตร

  

้อง จํานวนเตี

ใช้น้ําที่ได้จา
น้ํา ที่อ้างอิงมา
 ยกเว้น บ้านพ
ษาครั้งต่อไปไ
แสดงในตารา

 

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

ปรมิาณการใช้
 โรงพยาบาล 

ร/ยูนิต) = ปรมิ

 

ปรมิาณการใช้

ร/หน่วย) = ป ิ

 

ยง 

กการศึกษาค
าจากกรมควบ
พักอาศัย และ
ได้ และกิจกรร
งที ่4.2.1.1-1

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

น้ํา ใช้คํานวณ
และโรงเรียน 

มาณนํ้าใช้ (ล

จํานวนยูนิต 

ช้น้ําของห้างส

ริมาณนํ้าใช้ (ล

พ้ืนที่ (ตารา

ครั้งน้ีที่คํานว
บคุมมลพิษ แล
ะร้านอาหาร ส
รมที่มีการใช้สู
1 

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

ณหาค่าสัมประ
 

บ.ม./วัน) 

 

สรรพสินค้า, ต

 (ลบ.ม./วัน) 

งเมตร) 

วณจากแบบ
ละสํานักการร

 สามารถนําไป
สูงสุด 3 อันดับ

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 
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ะสิทธ์ิ 

ตลาด, 

สอบถาม 
ระบายนํ้า 
ปใช้ในการ
บแรก คือ 



 

ภาคว
 

ตาร

บ้า
คอ
หอ
โรง
สถ
โรง
โรง
สาํ
ศูน
ตล
ร้า

 

 

 
และ
ร้อย
พ้ืน
ราย

 
เมต
ภาพ

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

รางที ่4.2.1.1

ประเภทอาค

านพักอาศัย 
อนโดมิเนียม 
อพัก 
งแรม 
ถานบริการ 
งพยาบาล 
งเรียน 
านักงาน 
นย์การค้า 
ลาด 
านอาหาร 

 ประเภท

 จากการ
ะชุมชนเมือง 
ยละ 95.9 แ
ที่นอกกรุงเท
ยละเอียดแสด

 และจาก
ตร ซึ่งอาคารที
พรวมแล้ว อัต

แวดล้อม  คณะวิศว

1-1   เปรียบเ
สัมประสิ
และกรม

คาร 

 ล
ล
ล
ล
ลบ
ล
ลบ
ลบ
ลบ
ลบ

ทของแหล่งนํา้

รรวบรวมข้อมู
 ในภาพรวมมี
และมีบางส่วน
ทพมหานคร มี
งดังตารางที่ 

กผลการสํารว
ที่มีการจ่ายค่า
ตราค่านํ้าประป

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

ทียบค่าสัมปร
สทิธ์ิปรมิาณก
มควบคมุมลพิ

หน่วย 

ตารางเมตร 
บ.ม./ห้อง-วัน
บ.ม./ห้อง-วัน
บ.ม./ห้อง-วัน
บ.ม./ห้อง-วัน
บ.ม./เตียง-วัน
บ.ม./ห้อง-วัน
บ.ม./ตร.ม.-วัน
บ.ม./ตร.ม.-วัน
บ.ม./ตร.ม.-วัน
บ.ม./ตร.ม.-วัน

าใช้ของภาคค

มูลจากแบบสอ
มีการใช้น้ําจา
น ได้แก่ บ้านพ
มีการนํานํ้าบา
 4.2.1.1-2   

จอัตราค่านํ้าป
านํ้าประปาต่อ
ปาเฉลี่ยมีค่าเท

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

ระสิทธ์ิปริมาณ
การใช้น้ําที่อ้าง
พิษ 

ค่าสัมป
แบบส

 0.0
น 0.2
น 0.2
น 0.9
น 0.5
น 0.8
น 0.3
น 0.0
น 0.0
น 0.0
น 0.0

ครัวเรือน 

อบถาม พบว่า
ากแหล่งน้ําปร
พักอาศัย โรงพ
าดาล มาใช้ใ
 

ประปา พบว่า
อหน่วยสูงที่สุ
ท่ากับ 16.7 บ

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

ณการใช้น้ําที่คํ
งอิงมาจากสําน

ประสิทธิ์ปริมา
อบถาม 

005 
220 
287 
941 
500 
891 
373 
030 
011 
033 
014 

า อาคารส่วนใ
ระปาในการอุ
พยาบาล และ
นการอุปโภค

า มีค่าอยู่ในช่
ดคือ ตลาด โ
บาทต่อลูกบาศ

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

คํานวณได้จาก
นักการระบาย

าณการใช้น้ํา 
สํานักการ
ระบายน้ํา 

- 
0.21 

- 
1.49 
1.62 
1.24 
0.039 
1.02 
0.01 
0.03 
0.07 

ใหญ่ที่ต้ังอยู่ใน
อุปโภคบริโภค
ะสํานักงาน ซึ่
บริโภค คิดเป็

วง 11.8 – 2
รงพยาบาล แ
ศก์เมตร 

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

กแบบสอบถาม
ยนํ้า กรุงเทพม

 

 
กรมคว

มลพิ

0.2
0.6
0.
1.2
0.
1
-
-

0.00
0.08
0.03

นเขตกรุงเทพ
คเป็นส่วนใหญ
ซึ่งเป็นอาคารที
ป็นสัดส่วนร้อ

20.4 บาทต่อ
 และร้านอาหา

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 
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มค่า
มหานคร 

วบคุม
พิษ 

25 
25 
1 
25 
5 
 
 
 
625 
875 
125 

พมหานคร 
ญ่ คิดเป็น
ที่ต้ังอยู่ใน
อยละ 4.1 

อลูกบาศก์
าร ซึ่งโดย

 



 

ภาคว
 

ตาร

บ้า
คอ
หอ
โรง
สถ
โรง
โรง
สาํ
ศูน
ตล
ร้า
ภา

 

4.2

 
ระบ

 
จึงใ
กลุม่
มิเต
บําบ
ร้าน
ร้อย
คอน

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

รางที ่4.2.1.1

ประเภทอ

านพักอาศัย 
อนโดมิเนียม 
อพัก 
งแรม 
ถานบริการ 
งพยาบาล 
งเรียน 
านักงาน 
นย์การค้า 
ลาด 
านอาหาร 
าพรวม 

2.1.2 ข้อมูลป

 แบบสอ
บายนํ้าเสียขอ

 จากข้อม
ใช้วิธีการประม
มอาคารขนาด
ตอร์สําหรับวัด
บัดนํ้าเสีย คิด
นอาหาร อาค
ยละ 27 ซึ่ง
นโดมิเนียม (ร้

แวดล้อม  คณะวิศว

1-2  แหล่งนํ้า

อาคาร 

 

ปริมาณและกา

อบถามในส่วน
งภาคครัวเรือ

มูลที่ได้จากแบ
มาณค่าจากป
ดใหญ่ที่มีระบบ
ดปริมาณน้ําเสี
ดเป็นร้อยละ 6
คารเหล่าน้ีไม่มี
งส่วนใหญ่เป็น
ร้อยละ 75) แ

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

าใช้ และอัตรา

ประปา
67.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
91.5 
100.0 
95.6 
100.0 
100.0 
100.0 
95.9 

ารจัดการน้ําเ

นน้ี ทําให้ทรา
นที่เกิดขึ้นอยู่

บบสอบถาม พ
ริมาณนํ้าใช้ คื
บบําบัดนํ้าเสีย
สียโดยเฉพาะ
62 ได้แก่ อาค
มีการติดต้ังระ
นอาคารประเ
สดงดังภาพที

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

าค่านํ้าประปา

แหล่งน้าํใช ้
า บ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสียของภาคค

าบข้อมูลปริม
ยู่ในปัจจุบัน 

 พบว่า ผู้ให้ข้อ
 คือ ร้อยละ 80
ย ได้มีการจด
ะ โดยจากการ
คารประเภท บ
ะบบบําบัดนํ้า
เภท โรงพยาบ
ที ่4.2.1.2-1  

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

าของภาคครัวเ

 
บาดาล 
32.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.5 
0.0 
4.4 
0.0 
0.0 
0.0 
4.1 

ครัวเรือน 

มาณนํ้าเสียที่

อมูลส่วนใหญ่ 
0-85 ของปริ
บันทึกปริมาณ
รสํารวจครั้งน้ี
 บ้านพักอาศัย
าเสียเลย ส่วน
บาล (ร้อยละ 
 

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

เรือน 

อัตราเฉ
บ

เกิดขึ้น การจั

 ไม่ทราบปริม
ริมาณนํ้าใช้จะ
ณนํ้าเสียที่เกิด
น้ พบว่า อาคา
 หอพัก สถาน
นอาคารท่ีมีระ
 100) โรงแ

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

ฉลี่ยคา่น้ําปร
บาท/ลบ.ม. 

13.9 
16.6 
17.4 
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รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

ขียว และกา
งตามประเภท

บ นาข้าว และ
กร ฟาร์มแพะ
้เป็นพ้ืนที่สีเขี

ถาม 
ร้อยละ 

13.86 
2.97 
28.71 
2.97 
8.91 
17.82 
2.97 
7.92 
13.86 
100.00 

ต่างกันออกไป
หรือ 800 ไร่  
 ตารางเมตร 

 รองลงมาคือ ส
นลักษณะสวน
 ชมพู่ ซึ่งส่วน
 ต้ังอยู่ในพ้ืน

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 
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รปศุสัตว์  
ทกิจกกรม
ะพืชไร่ คิด
ะ ฟาร์มไก ่
ขียว ได้แก่ 

ป มีขนาด
 (ตารางที่ 
 หรือ 127
สวนผลไม้ 
ผสม เช่น 
นใหญ่เป็น
นที่จังหวัด



 

ภาคว
 

 
ผักไ
สวน
อย่า
เหม
ขาย
4.2

ตาร

ปร

สว
ฟา
สว
ยา
ไม้
นา
สว
พืช

 

ตาร

ปร

สว
นา
ฟา
สว

ไม้
พืช

 

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

การทําส
ไว้ใช้รับประท
นผักเพ่ือส่งตล
าง (specializ
มาะสมกับดินฟ
ยปลีกไม้ดอก 
2.2-3) 

รางที ่4.2.2-2

ระเภทการเกษ

วนผัก 
าร์มเห็ด 
วนผลไม ้
างพารา 
ม้ประดับ 
าข้าว 
วนสาธารณะ 
ชไร่ 

รางที ่4.2.2-3

ระเภทการเกษ

วนผัก 
าข้าว 
าร์มเห็ด 
วนผลไม ้

ม้ประดับ 
ชไร่ 

แวดล้อม  คณะวิศว

สวนผัก มีต้ังแ
ทานในครอบค
ลาดใหญ่ (tru
zed gardenin
ฟ้าอากาศ แล
 ไม้ประดับ แล

2  ขนาดของพื

ษตรกรรม 

 

3  ตัวอย่างชนิ

ษตรกรรม 

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

แต่การปลูกผัก
ครัว การทําสว
uck garden
ng) เช่น ผักก
ละไม้ประดับ ไ
ละพ้ืนที่เพาะพ

พ้ืนที่การเกษต

นิดพืชพันธ์ุขอ

ผักกาดหอม
นาข้าวที่ลุ่ม 
เห็ดโคนญี่ปุ่น

ทุเรียน เงาะ
กล้วย มะยง
ฟาร์มกล้วยไ
อ้อย ข้าวโพ

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

กสวนครัว หรือ
วนผักเพ่ือส่งต
ning) การทํา
าดหอม คื่นฉ่

 ได้รับข้อมูลจ
พันธ์ุ ไม้ดอก 

ตรกรรมจากก

ช่วง
400 - 17

13,60
1,600 - 1,2

4,800 - 4
400 - 28

8,000 - 32
100,800 - 3
4,800 - 1,1

งภาคเกษตรก

 คื่นฉ่าย คะน้
 ขา้วนาปี ข้าว
น เห็ดภูฐาน 

ะ มังคุด ส้มโอ
งชิด มะม่วง ช
ไม้ ไม้ดอก ไม้

พด ข้าวฟ่าง มั

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

อสวนผักหลัง
ตลาดท้องที่ (m
าสวนผักประเ
าย คะน้า ไชเ
ากการตอบแบ
 ไม้ประดับ รว

การสํารวจโดย

ขนาดของพืน้
ง 
7,600 
00 
280,000 
40,000 
0,000 
20,000 
313,600 
120,000 

กรรม 

ตัวอย่างชนดิ
น้า ไชเท้า มะร
วนาปรัง 
 เห็ดเป๋าฮ้ือ เห็

อ สละ แก้วมัง
ชมพู่ ชมพู่มะเ
ม้ประดับ ไม้ตก
ันสําปะหลัง  

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

บ้าน (home 
market gard
ภทน้ีชาวสวน
เท้า และพืชที่
บบสอบถามจ
วมทั้งไม้ตกแต

ยแบบสอบถาม

นที่, ตารางเม

ดพืชพนัธุ ์
ระ มะนาว มะ

ห็ดฮังการี เหด็

กร มะพร้าว ข
หมี่ยว 
กแต่งขนาดให
 

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

e gardening)
dening) แล
นมักจะมุ่งทําพื
ที่ปลูกก็มักทําต
จากฟาร์มกล้ว
ต่งขนาดใหญ่ 

ม 

มตร 
ค่าเฉลี่ย 
6,950 
13,600 
185,800 
17,600 
59,050 
49,400 
179,200 
203,800 

ะกรูด 

ดนางนวล  

 ขนุน ลาํไย ล

หญ ่

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 
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) เพ่ือให้มี
ละ การทํา
พืชเฉพาะ
ตามความ
วยไม้ ร้าน
 (ตารางที่ 

องกอง 



 

ภาคว
 

 
สุกร
จําน
และ
แบบ

ตาร

ปร

ฟา
ฟา
ฟา
ฟา
รว

 

 

 
โดย
ของ
ตะว
ตะวั

 

 

 

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

จากตาร
ร ซึ่งเป็นการเ
นวน 9 แห่ง แ
ะ 50,000 ตัว
บปล่อยในที่โล

รางที ่4.2.2-4

ระเภทการเลีย้

าร์มสุกร 
าร์มโค 
าร์มไก่ 
าร์มแพะ 
วม 

การกระ

 จากการ
ยตรง และสัมภ
งประเทศไทย
วันออกเฉียงเ
วันออกมีเพียง

แวดล้อม  คณะวิศว

รางที่ 4.2.2-4
เลี้ยงแบบโรง

 และเป็นฟาร์ม
 มีการเลี้ยงใน
ล่งขนาดใหญ ่

4  ข้อมลูชนิด

ยงปศุสัตว์ 

ะจายตัวของแบ

รศึกษาครั้งน้ี
ภาษณ์ผ่านโท
ย แต่ข้อมูลร้
เหนือ และภา
งร้อยละ 3-4 

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

4 ข้อมูลชนิดแ
เรือนอย่างถูก
มขนาดเล็ก จํา
นโรงเรือนที่ถูก
 

และปริมาณก

จําน

บบสอบถาม 

้ได้กระจายแ
รศัพท์ ผลขอ
อยละ 56 
าคใต้มีปริมาณ
เท่าน้ัน 

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

และปริมาณก
กสุขลักษณะข
านวนสุกร 30
กลักษณะทาง

การเลี้ยงปศุสตั

นวนข้อมูล 
10 
1 
2 
1 
14 

 

แบบสอบถามโ
งการกระจาย

มาจากกา
ณใกล้เคียงกัน

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

การเลี้ยงปศุสัต
ขนาดปานกลา
0 ตัว 1 แห่ง 
สุขาภิบาล ส่ว

ตว์ 

โดยวิธีการส่ง
ยแบบสอบถาม
ารเกษตรกรร
น คือ ร้อยละ

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

ตว์ ส่วนใหญ
าง ถึง ใหญ่ (5
 ฟาร์มไก่ 2 แ
วนฟาร์มโค แ

จํานวน
30-2

3
20,000 

4

งผ่านไปรษณี
ม พบว่า มีการ
มในภาคกลา
 9-16 ส่ว

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

ญ่ได้รับข้อมูลจ
500 – 2,0
แห่ง ขนาด 20
และ แพะ เป็น

สัตว์, ตัว 
2,000 
300 
 - 50,000 
40 
  

ณีย์ โทรสาร ส
รกระจายทั่วท
าง ภาคตะวัน
วนภาคเหนือ 

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 
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จากฟาร์ม
000 ตัว) 
0,000 ตัว 
นการเลี้ยง

 สัมภาษณ์
ทั้ง 6 ภาค
นตก ภาค
 และภาค



 

ภาคว
 

4.2

 
ปริม
สําน
(สิง
4.2

สม

   

 

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

2.2.1 ข้อมูลก

 จากข้อม
มาณนํ้าใช้ได้
นักงานเศรษ
หาคม 2549)

2.2.1-1 ซึ่งมรี

- 
- 
- 
- 

มการที่ 4.2.2

  ปรมิาณนํ้าใช้

แวดล้อม  คณะวิศว

ภาพท่ี 4.2

ารใช้น้าํของภ

มูลจากการต
้อย่างชัดเจน 

ษฐกิจการเกษ
) ได้ทําการ
รายละเอียดปริ

การเพาะเลี้ย
การปลูกข้าว
การปลูกพืชไ
การปลูกไมผ้

2.1-1 สูตรการ

ช้ (ลบ.ม./วัน) 

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

2.2-1  การกร

ภาคเกษตรกร

อบแบบสอบ
 แต่สามารถป
ษตร และสําน
รประเมินการใ
ริมาณการใช้นํ้

ยงสัตว์น้ํามีกา
วมีการใช้น้ําเท
ไร่มีการใช้น้ําเ
ผลมีการใช้น้ํา

รคํานวณหาป ิ

 = ปริมาณกา

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

ระจายตัวของแ

 

รรม 

บถามในส่วนก
ประเมินการใ
นักงานคณะ
ใช้น้ํา โดยใช้ส
นํ้าตลอดอายุข

ารใช้น้ําเท่ากับ
ท่ากับ 900 ลูก
เท่ากับ 600 ลู
เท่ากับ 600 ล

ริมาณน้ําใช้ 

ารใช้นํ้าตลอดอ

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

แบบสอบถาม

การใช้นํ้าน้ัน 
ใช้ของภาคกา
กรรมการพัฒ
สมการสําหรับ
ของพืช/สัตว์ แ

บ 1,600 – 2,0
กบาศก์เมตรต

 ลกูบาศก์เมตร
 ลูกบาศก์เมตร

อายุของพืช (ล

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

ภาคเกษตรกร

 เกษตรกรส่ว
ารเกษตรกรร
ฒนาเศรษฐกิ
บคํานวณปริม

 แต่ละประเภท

000 ลูกบาศก์
ต่อไร่ต่อปี (1 ร
รต่อไร่ต่อปี  
รต่อไร่ต่อปี 

ลบ.ม./ไร่-วัน)

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

รรม 

วนใหญ่ไม่สาม
รม จากการศึ
กิจและสังคม
มาณน้ําใช้ ดัง
ทดังน้ี 

ก์เมตรต่อไร่ต่อ
 รอบการปลูกต

) x พ้ืนที่ปลูก

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 
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มารถระบุ
ศึกษาของ
มแห่งชาติ 
งสมการที่ 

อปี  
ต่อปี)  

 (ไร่) 



 

ภาคว
 

 
นํ้าห
62 
โดย
สะอ
ทําก
ร้อย
ร้อย

 
สวน
ชนิด
เข้า
หรอื

 
การ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

จากภาพ
หลักคือ แหล่
 โดยพ้ืน
ยเฉพาะในการ
อาด ไม่มีการป
การปรับปรุงค
ยละ 11 ส่วน
ยละ 6 

ลักษณะ
นผัก และสวน
ดพืช ภายในส
คูนํ้ามี 2 วิธี
อ สูบนํ้าจากแ

ส่วนฟาร
รนํานํ้าไปใช้ใน

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
00%

บึง/

แวดล้อม  คณะวิศว

พที่ 4.2.2.1-1
งนํ้าธรรมชาติ
ที่การเกษตร
รเลี้ยงปศุสัตว
ปนเป้ือนเช้ือโ
คุณภาพเพ่ิมเติ
นนํ้าประปานิย

ภาพ

ะระบบการให้
นผลไม้ที่มีพ้ืนท
สวนผัก รดนํ้า
ธี คือ อาศัยนํ้
แหล่งนํ้าธรรมช

ร์มสุกร ซึ่งส่ว
นฟาร์ม รายละ

/บ่อขุด

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

1 แสดงแหล่ง
ติ เช่น แม่นํ้า 
ส่วนใหญ่มัก
ว์ เกษตรกรป
โรค หรือสารเ
ติม พืชสวน แ
ยมนํามาใช้ในก

พที่ 4.2.2.1-1

้นํ้าของการเก
ที่ใกล้แหล่งนํ้า
ผักโดยใช้เรือร

นํ้าขึ้นนํ้าลง แล
ชาติสํารองใช้

นใหญ่ใช้นํ้าบ
ะเอียดแสดงดั

แหล่งน

นํ้าฝน

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

งนํ้าใช้สําหรับภ
 ลําคลอง ลําก
อยู่ใกล้แหล่ง
ระมาณ ร้อย
เคมี และสาม
และพืชที่ปลูก
การปลูกพืชใน

  แหล่งนํ้าใช้ส

กษตรแต่ละปร
้าธรรมชาติ มั
รดนํ้า ส่วนสว
ละ ใช้เครื่องสู
้ 

าดาล จะมีกา
ดังตารางที่ 4.

น้ําใช้ภาคเก

ประปา

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

ภาคเกษตรกร
กระโดง รวมถึ
งนํ้า รองลงมา
ละ 70 นิย

มารถใช้สําหรับ
ตามฤดูกาล ใ
นพ้ืนที่ขนาดเ

สําหรับภาคเก

ระเภทจากผล
ักยกร่อง สลับ
วนผลไม้อาศัย
สูบนํ้า บางพ้ืน

ารสูบนํ้าเก็บไว้
2.2.1-1 

กษตรกรรม

บาดาล

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

รรม จากผลกา
ถึงคลองชลปร
าคือ นํ้าบาดา
มใช้นํ้าบาดาล
บการบริโภคข
ใช้แหล่งนํ้าฝน
ล็ก เช่น ผักส

กษตรกรรม 

การสํารวจโด
บคูนํ้ารอบแปล
ยการดูดนํ้าโดย
นที่มีการขุดสร

ว้ในหอสูง และ

ม

แหล่ง

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

ารสํารวจ พบ
ระทาน คิดเป็
าล คิดเป็นร้อ
ล เพราะเช่ือว
ของสัตว์โดยต
นเป็นหลัก ซึ่ง
สวนครัว และไ

ดยแบบสอบถ
ลง โดยขนาด
ยรากพืชเอง 
ระนํ้าเพ่ือเก็บ

ะอาศัยแรงโน้

งนํ้าธรรมชาติ

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 
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บว่า แหล่ง
ป็นร้อยละ 
อยละ 14 
ว่ามีความ
ตรงไม่ต้อง
มีปริมาณ 
ไม้ประดับ 

 

าม พบว่า 
ดขึ้นอยู่กับ
 การนํานํ้า
บกักนํ้าฝน 

น้มถ่วงใน
 



 

ภาคว
 

ตาร

ปร

สว
  
  
ฟา
  
สว
  
  
ยา
ไม้
  
นา
สว
  
พืช
ปศ

 

 
นอก

 
ดังน
เหลื
(ภา
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รางที่ 4.2.2.1

ระเภทการเกษ

วนผัก 
 
 
าร์มเห็ด 

 
วนผลไม ้
 
 
างพารา 
ม้ประดับ 
 
าข้าว 
วนสาธารณะ 
 
ชไร่ 
ศุสัตว์ 

ค่าใช้จ่า

ค่าใช้จ่า
กจากน้ันการใ

ความเพี

จากการ
น้ัน จากผลกา
ลือประมาณร้อ
าพที่ 4.2.2.1-

แวดล้อม  คณะวิศว

1-1 ลักษณะร

ษตรกรรม 

 

าย/ ค่าน้ํา ขอ

ยที่เกิดจากกา
ใช้นํ้าแหล่งอ่ืน

พียงพอของแ

รสํารวจคร้ังนี
ารสํารวจการเ
อยละ 30 มี
-2) 

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

ระบบการให้นํ้

ลัก
แบ
สป
สาย
มินิ
ระบ
แบ
สป
ระบ
ไม่มี
สป
สาย
กัก
สป
สาย
สป
เก็บ

องการใช้น้ําภ

ารใช้นํ้าในภาค
นๆ ค่าใช้จ่ายแ

หล่งน้ําใช้สําห

น้ี พบว่า พ้ืนท
เกษตรกรรม แ
มีความขาดแค

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

นํ้าของการเกษ

ษณะการใชน้
บยกร่องใหญ่

ปริงเกลอร์ 
ยยางโดยตรง 

นิสปริงเกลอร ์
บบนํ้าสเปรย์ฝ
บยกร่องใหญ่

ปริงเกลอร์ 
บบนํ้าหยด 
มีระบบให้นํ้า 
ปริงเกลอร์ 
ยยางโดยตรง 
ขังนํ้าในที่ลุม่ 

ปริงเกลอร์ 
ยยางโดยตรง 

ปริงเกลอร์ 
บในหอสูง แล

ภาคการเกษต

คเกษตรกรรม
แฝงอยู่ในค่าไฟ

หรับภาคการ

ที่การเกษตร
 และปศุสัตว์ ม
คลนนํ้าในช่วง

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

ษตรแต่ละประ

น้ํา 
ญ ่คูนํ้ารอบแป

 
 
ฝอย 

ญ ่คูนํ้ารอบแป

 

 
 

 

ะปล่อยตามแ

รในปัจจุบัน 

ม มคี่าไม่แน่น
ฟฟ้า และค่าน

รเกษตรกรรม 

รส่วนใหญ่ดังท
 มากกว่าร้อยล
งฤดูร้อน ต้ังแ

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

เภท  

ลง  

ลง  

แรงโน้มถ่วง 

 

อน ยกเว้นกลุ
นํ้ามันสําหรับเ

 

ที่กล่าวข้างต้
ละ 70 มีนํ้าใ
ต่เดือนมีนาคม

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

ลุ่มที่มีการใช้นํ้
เครือ่งสูบนํ้า  

้น นิยมต้ังใน
ใช้อย่างเพียงพ
ม ถึง เดือนพ

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 

4-24 

นํ้าประปา 
 

นแหล่งนํ้า 
พอ ส่วนที่
พฤษภาคม 



 

ภาคว
 

4.2

 
เกิด
เกิด
เลีย้
มาก
พบ
ขน
2,5
จําเ
ของ
ทั้งห
สภา

 

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

ภา

2.2.2 ข้อมูลป

ภาคการ
ดขึ้นได้จากนํ้า
ดจากการหมุน
ยงปศุสัตว์ โดย
กที่สุด จึงเป็น
ว่า การเลี้ยง
าดใหญ่ ขนา

500 และ 1,5
เป็นต้องมีระบ
งภาคการเกษ
หมด โดยใช้ร
าวะที่ไร้ออกซิ

แวดล้อม  คณะวิศว

พที่  4.2.2.1

ปริมาณ และก

รเกษตรกรรม
าส่วนเกินที่เกิ
นเวียนนํ้าในคูน
ยเฉพาะการเลี้
นสาเหตุหลักที
สุกรจะทําให้
าดกลางและข
500 มิลลิกรั
บบบําบัดนํ้าเสี
ษตรกรรม ร้อย
ะบบบําบัดแบ
ซิเจน ต่อกันแบ
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-2  ความเพีย

การจัดการน้าํ

ม ประเภทปลู
ดจากการรดน
นํ้าแปลงผัก แ
ลี้ยงสุกรทําให้
ที่ก่อให้เกิดผล
้เกิดปริมาณน
ขนาดเล็ก ส่ว
ัม/ลิตร สําห
สีย ก่อนปล่อย
ยละ 13 (ภา
บบบ่อไร้ออก
บบอนุกรม 3-

27%

ความ

เพ

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

ยงพอของแหล

าเสียของภาค

ลูกพืช และพ้ืน
นํ้า ซึ่งชะปุ๋ย 

 แต่ทั้ง 2 กรณ
้เกิดนํ้าเสียที่มี
ลกระทบต่อแห
นํ้าเสียเฉลี่ย 
วนปริมาณคว
หรับฟาร์มสุก
ยนํ้าทิ้งออกสู่
าพที่ 4.2.2.2
ซิเจน โดย
-5 บ่อ ขึ้นกับ

%

มเพียงพอข

พียงพอ ไ

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

ล่งนํ้าใช้สําหรับ

เกษตรกรรม 

นที่สีเขียว มีป
 หรือสารเคมี
ณีน้ีมีปริมาณน
มีปริมาณความ
หล่งนํ้า จากผ

 10 15 และ 
วามสกปรกใน
กร แต่ละขน
สิ่งแวดล้อม จ

2-1) มีระบบ
ใช้หลักการนํ
ปริมาณนํ้าเสี

73%

ของน้ําใช้

ไม่เพียงพอ

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

บภาคการเกษ

 

ปริมาณน้ําเสีย
จากพืช กระจ
นํ้าเสียเกิดขึ้น
มสกปรกสูงแล
ผลการศึกษาข
 20 ลิตร/ตัว/
นรูปบีโอดีมีค
าดตามลําดับ

 จากผลการสํา
บบําบัดนํ้าเสีย
ําสารอินทรีย์
ยที่เกิดขึ้น แล

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

 

ษตรกรรม 

ยเกิดขึ้นน้อย
จายสู่สิ่งแวดล
นน้อยมาก ต่า
ละระบายลงสู
ของกรมควบ
/วัน สําหรับฟ
ค่าเฉลี่ยเท่ากั
บ ดังน้ันฟาร์
ารวจการจัดก
ย ซึ่งเป็นของฟ
ย์หรือมูลสัตว์ไ
ละพ้ืนที่ของฟ

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 

4-25 

 

มาก อาจ
ล้อม หรือ
งจากการ
สู่แหล่งนํ้า
คุมมลพิษ
ฟาร์มสุกร
ับ 3,000  

ร์มสุกรจึง
การนํ้าเสีย
ฟาร์มสุกร
ไปหมักใน
าร์ม 



 

ภาคว
 

4.2

 
จําน
กล้ว
ส่วน
ซ้ํา 
การ
นําก
การ
เน่ือ

 

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

2.2.3 การหมุน

 จากผลก
นวนร้อยละ 1
วยไม้ และ ป
นเกินที่เกิดจา
 ในส่วนของฟ
รบําบัดด้วยระ
กลับมาใช้ซ้ําไ
รทําฟาร์มสุก
องจากนํ้ามีแร่

แวดล้อม  คณะวิศว

ภาพท่ี 4

นเวียนนํ้าทีผ่่

การสํารวจโด
13 มีการนํ
ปศุสัตว์ ประเ
ากการรดนํ้า ร
าร์มเลี้ยงสุกร
ะบบบ่อไร้อาก
ได้ ซึ่งเกษตรก
ร ควบคู่กับพื
ธาตุเหมาะแก
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4.2.2.2-1  กา

านการบําบดั

ดยใช้แบบสอบ
นํานํ้ากลับมาใ
เภทฟาร์มเลี้

 รวบรวมผ่านร
ร พบว่ามีปริม
กาศ ต่อเรียงอ
กรได้นํามาใช้ใ
พืชไร่ เช่น อ้อ
ก่การเพาะปลกู

ก

มีระบบ

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

ารจัดการนํ้าเสี

ดแล้วกลบัมาใ

บถามในกรณี
ใช้ซ้ํา (ภาพที
้ยงสุกร (ตาร
รางระบายน้ํา
มาณนํ้าเสียที่มี
อนุกรม ในบ่อส
ช้ในกิจกรรมล้
อย และนาข้
กพืช 

13%

การจัดการน

บบําบัด

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

สยีของภาคกา

ใชป้ระโยชนข์

ณีการหมุนเวีย
ที่ 4.2.2.3-1) 
ราง 4.2.2.3-
าภายในโรงเรือ
มีความเข้มข้น
สุดท้ายซึ่งเป็น
้างพ้ืนโรงเรือ
้าว ได้นํานํ้าที

87%

น้ําเสีย

ไม่มีระบบบํา

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

ารเกษตรกรรม

ของภาคเกษต

นนํ้ากลับมาใ
 ในการเกษตร
-1)  โดยในฟ
อน ส่งสู่บอพั

นของสารอินท
นบ่อปรับเสถีย
น รดนํ้าต้นไม
ที่ผ่านการบํา

บัด

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

 

ม 

ตรกรรม 

ใช้ซ้ํา พบว่า 
รกรรม ประเ

ฟาร์มกล้วยไม้
ักนํ้า และนําก

ทรีย์สูง แต่ทุกฟ
ยร คุณภาพนํ้
ม้ และในบาง
บัดแล้วไปรด

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 

4-26 

 

 เกษตรกร
เภทฟาร์ม
ม้ได้นํานํ้า
กลับไปใช้
ฟาร์มได้มี
้ําสามารถ
งพ้ืนที่ได้มี
ดนํ้าพืชไร่ 



 

ภาคว
 

ตาร

ปร
ฟา

ฟา

  
  
  

 

4.2

 
ละ 
และ
ควา
ต้อง
ส่วน
สาเ
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ราง 4.2.2.3-

ระเภท 
าร์มกล้วยไม้ 

าร์มสุกร 

 
 
 

2.2.4 ความต้อ

จากผลก
 51 ไม่ต้อง
ะเกษตรกรจํา
ามคิดเห็นใน
งการใช้นํ้าทด
นใหญ่เป็นพ้ืน
เหตุอ่ืนๆ ที่ต้อ

แวดล้อม  คณะวิศว

ภาพท่ี 4.2.2

1  กิจกรรมก

ลักษณ
 รวบรวมนํ้

กลับไปสูบ่
นํ้าทิ้งที่ผ่า
ไร้อากาศ 

  

องการนําน้ําก

การสํารวจคว
การนํานํ้ากลั
านวนร้อยละ 4
เรื่องน้ี สาเห
แทนแหล่งนํ้า

นที่เกษตรกรรม
องการนํานํ้ากล

มีการหมนุ
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2.3-1  การหม

ารหมุนเวียนน

ณะน้ําทีน่าํกลั
นํ้าส่วนเกิน จา
บ่อพักนํ้า  
านการบําบัดด้
 และบ่อผึ่ง/บ่

กลับมาใช้ซํ้า

วามต้องการนํ
ับมาใช้ซ้ํา โด
44 มีความต้
ตุที่ต้องการนํ
าเดิม คิดเป็นร้
มที่ขาดแคลน
ลับมาใช้ซ้ํา คื

การหมุน

นเวียนนํ้ากลบั

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

มุนเวียนนํ้ากล

 

นํ้ากลับมาใช้ซ้

ับมาใช้ซํ้า 
ากการรดนํ้า

ด้วยระบบบ่อ
อปรับเสถียร 

ของภาคเกษ

นํานํ้ากลับมาใ
ยให้เหตุผลเพิ
้องการนํานํ้าก

นํานํ้ากลับมาใ
ร้อยละ 46 รอ
นนํ้าใช้ในช่วงฤ
อ ต้องการใช้

87%

นเวียนน้ําก

บมาใช้

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

ลับมาใช้ซ้ําขอ

ซ้าํในภาคการเ

รดนํ้ากล้ว

 
1) ล้างพ้ืน
2) รดนํ้าต้

3) รดนํ้าพื
4) สูบส่งใ

ษตรกรรม 

ใช้ซ้ําของภาค
พ่ิมเติมว่าแหล
กลับมาใช้ซ้ํา 
ใช้ซ้ําแสดงดัง
องลงมาคือขา
ฤดูแล้ง ประห
้ทรัพยากรนํ้าใ

13%

กลับมาใชซ้้ํ

ไม่มีการหมนุ

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

องภาคเกษตรก

เกษตรกรรม 

กิจกร
วยไม้ครั้งต่อไป

นโรงเรือน 
ต้นไม้ภายในฟ

พืชไร่ เช่น อ้อ
ให้นาข้าวบริเว

เกษตรกรรม 
ล่งนํ้าใช้ปัจจุบั
 และ เกษตรก
งภาพท่ี 4.2.
ดแคลนน้ําใช้
ยัดค่าใช้จ่าย 
ให้เกิดความคุ้

ซ้าํ

นเวียนนํ้ากลบั

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

กรรม 

 

รรม 
ป 

ฟาร์ม 

ย ข้าวโพด 
วณใกล้เคียง 

 พบว่า เกษต
บันมีความเพีย
กร ร้อยละ 5 
.2.4-2 สาเห
ช้ คิดเป็นร้อยล
 คิดเป็นร้อยล
คุ้มค่ามากที่สดุ

บมาใช้

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 
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ตรกร ร้อย
ยงพอแล้ว 
 ไม่แสดง
ตุหลักคือ
ละ 42 ซึ่ง
ละ 8 และ
ด 



 

ภาคว
 

 
เกษ
พีเอ
และ
เพ่ือ

 

 
พบ
ควา
นอก
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ความคิด
ษตรกรส่วนให
อชเป็นกลาง อ
ะในกรณีผักส
อลดปริมาณก

ภ

จากผลก
ว่า เกษตรกร
ามเค็ม คิดเป็น
กจากด้านคณุ

แวดล้อม  คณะวิศว

ดเห็นเก่ียวกับ
หญ่ต้องการนํ้
 อยู่ในช่วงประ
สด หรือพืชรับ
ารใช้ปุ๋ย 

าพที่ 4.2.2.4

การสํารวจคว
มีความกังวลเ
นร้อยละ 22 

ณภาพนํ้ายังมคี
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บคุณภาพนํ้าที
้ําที่มีคุณภาพ
มาณ 6.5 – 8

บประทานสด

4-1  ความต้อ

วามกังวลเก่ีย
เก่ียวกับเช้ือโร
 และ 19 ตา
ความกังวล เรือ่

 

ความต้อ

ต้องการ 

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

ที่เกษตรกรแต
พเทียบเท่าแห
8.5 ค่าความเ
 ต้องไม่มีเช้ือ

องการนํานํ้ากล

ยวกับคุณภาพ
รคมากที่สุด คิ
ามลําดับ ส่วน
องความเพียง

51%

5%

องการนํานํ้า

ไม่ต้องการ

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

ต่ละประเภทต
หล่งนํ้าที่ใช้อยู
ค็มอยู่ในมาต

อโรคในนํ้า แล

ลับมาใช้ซ้ําใน

พนํ้าที่นํากลับม
คิดเป็นร้อยละ
นประเด็นอ่ืนๆ
พอของนํ้า ระ

44%

กลับมาใช้ซ้ํา

ไม่แสดงควา

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

ต้องการ แสด
ยู่เดิม คือ นํ้าต
รฐานที่พืชทน
ละต้องการนํ้า

ภาคการเกษต

มาใช้ซ้ํา แสด
ะ 24 รองลงม
ๆ ที่มีความกัง
ะบบส่งนํ้า เป็น

า

ามคิดเห็น

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

ดงดังตาราง 4
ต้องมีความส
นได้ ไม่มีคลอรี
าที่มีธาตุอาหา

ตรกรรม 

ดงดังภาพที่ 4
มาคือความสะ
งวลได้แก่ สาร
นต้น 

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 
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วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

ราง 4.2.2.4-

ระเภทการเกษ

วนผัก 
 
 
 
วนผลไม ้
 
 
างพารา 
ม้ประดับ 
 
 
 
 
าข้าว 
วนสาธารณะ 
 
ชไร่ 
ศุสัตว์ 
 
 
 

แวดล้อม  คณะวิศว

1 ความคิดเห็

ษตรกรรม 

 

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

ห็นความต้องก

1) เหมาะแ
2) พีเอช เป็
3) ไม่เป็นนํ้
4) ไม่มีสารพ
1) สะอาด 
2) คุณภาพใ
3) ไม่จําเป็น
1) พีเอช เป็
1) พีเอช เป็
2) ไม่มีคลอ
3) ไม่มีควา
4) ไม่เป็นนํ้
5) มีธาตุอา
1) ไม่มีสารพ
1) พีเอช มคี
2) คุณภาพใ
1) มีธาตุอา
1) ไม่มีเช้ือโ
2) ไม่มีควา
3) คุณภาพใ
4) มีปริมาณ

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

ารคุณภาพนํ้า

แก่การทําเกษต
ป็นกลาง 
นํ้าเค็ม 
พิษเจือปน 

 
พใกล้เคียงแหล
นต้องผ่านการ
ป็นกลาง 
ป็นกลาง 
อรีนตกค้าง 
มกระด้าง 

นํ้าเค็ม 
าหาร 
พิษเจือปน 
ค่าประมาณ 6

พใกล้เคียงแหล
าหารที่จําเป็นต
โรค เช่น โคลิ
มกระด้าง 

พใกล้เคียงนํ้าบ
ณเพียงพอต่อค

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

าที่นํากลับมาใ

คุณภาพน้ําที
ตรกรรม 

ล่งนํ้าธรรมชาติ
รฆ่าเช้ือ 

6.5-8.5 
ล่งนํ้าธรรมชาติ
ต่อพืช 
ฟอรม์ 

บาดาล 
ความต้องการ

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

ใช้ซ้ําของภาค

ที่ต้องการ 

ติ 

ติ 

ร 

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

คการเกษตร  

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 
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20%
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30%

คว

แวดล้อม  คณะวิศว

าพที่ 4.2.2.4-

ที่ 4.2.2.4-3 

46%
ทด

แท
นแ

หล
งน

า
ปัจ

จุบ
ัน

ามสะอาด สแี

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

-2 สาเหตุที่ต้อ

  ความกังวลเ

0%

เป
็นแ

หล
่งเดี

ยว
ที่

ใช
้ได้

และกลิ่น ความ

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

องการนํานํ้าก

 

เก่ียวกับคุณภา

8%

ปร
ะห

ยัด

มกระด้าง เชื้

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

กลับมาใช้ซ้ําใน

าพนํ้าของผู้ใช้

%

ปร
ะห

ยด

ชือ้โรค ตะ

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

นภาคการเกษ

ช้นํ้าภาคการเก

42%

ขา
ดแ

คล
นน

้ํา

ะกอน ควา

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

ษตรกรรม 

กษตรกรรม 

4%

ใช
้ทรั

พย
าก

รอ
ย่า

ง
คุ้ม

ค่า

ามเค็ม อ่ืน

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 
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นๆ



 

ภาคว
 

4.2

 
แล้ว
ทั้งห
ในช
ที่ 4
เพ่ิม
จําเ

 

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

2.2.5 ความยิน

จากผลก
ว แสดงดังภา
หมด  ยอมรับ
ช่วงระหว่าง 0
4.2.2.5-1) แล
มเติมว่า ปัจจุ
เป็นต้องเสียค่า

ภาพท่ี 

แวดล้อม  คณะวิศว

นดีจ่ายค่าน้ํา

การสํารวจแบ
าพที่ 4.2.2.5-
บค่านํ้าที่มีกา
0.5 ถึง 10 บา
ละเกษตรกรจํ
บันมีนํ้าใช้อย
าใช้จ่ายเพ่ิมเติ

4.2.2.5-1  ก

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

ที่มีการบําบดั

บบสอบถามเ ื
-1 คือ เกษต
ารบําบัด หรือ
ทต่อลูกบาศก

จํานวนร้อยละ
ย่างเพียงพอ แ
ติม 

ารยอมรับในก

 

4

การยอมรั

ยอมรับ

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

ด หรือปรบัปร

รื่องความยิน
ตรกร จํานวน
อปรับปรุงคุณ
ก์เมตร ซึ่งมีค่า
ะ 43 ไม่ยอมรั
 และเป็นแหล่ง

การจ่ายค่าธร

 

43%

11%

รับในการจ่าย

ไม่ยอมรับ

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

รุงคุณภาพแล้

ดีจ่ายค่านํ้าที
นร้อยละ 43 
ณภาพแล้ว โด
าเฉลี่ยประมา
รับในการจ่ายค
งนํ้าธรรมชาติ

รมเนียมของผู้

46%

ยค่าธรรมเนีย

ไม่แสดงความ

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

ล้วของภาคเก

ที่มีการบําบัด 
ของเกษตรก

ดยอัตราค่านํ้า
ณ 4 บาทต่อ
ค่าธรรมเนียม
ติ ไม่ต้องเสียค

ผูใ้ช้นํ้าภาคกา

ยม

มคิดเห็น

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

กษตรกรรม 

 หรือปรับปรุ
กรที่ตอบแบบ
าที่ยินยอมจ่า
ลูกบาศก์เมต

ม โดยบางรายใ
ค่าใช้จ่าย จึงไ

ารเกษตรกรรม

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 
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วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

รางที่ 4.2.2.5

ประเภท

วนผัก 
าร์มเห็ด 
วนผลไม ้
างพารา 
ม้ประดับ 
าข้าว 
วนสาธารณะ 
ชไร่ 
ศุสัตว์ 
ตราเฉลี่ย 

2.3 ภาคอุต

จากการ
กจําแนกโรงง
กระทรวง (พ
ยละเอียดดังภ
ะเภท 022 
bestos) และ
ยละ 8 รองล
งานประกอบ
ยละเอียดดังต

แวดล้อม  คณะวิศว

5-1  อัตราคา่

เกษตรกรรม 

 

สาหกรรม 

รรวบข้อมูลขอ
งานที่ตอบข้อ
.ศ. 2535) ออ
าพที่ 4.2.3-1
และ 053 

ะ โรงงานประ
ลงมา คือ โรงง
กิจการเกี่ยวกั
ารางที ่4.2.3

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

นํ้าที่ผ่านการบ

 

  

องโรงงานอุตส
อมูลแบบสอบ
อกตามความใ
1 เมื่อพิจารณ
คือ โรงงานป

ะกอบกิจการเ
งานประเภท 
กับรถยนต์ หรื
3-1 

 

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

บําบัดเพ่ือนําก

ช
2 - 

- 
0.5 - 

5 - 
3 - 
2 - 

1.5 - 
0.5 - 

2 - 

สาหกรรมที่ตอ
บถาม ตามบั
ในพระราชบั

ณาประเภทโรง
ประกอบกิจกา
เก่ียวกับผลิตภ
 046 และ 0
รือรถพ่วง พล

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

กลับมาใช้ใหม

อัตราคา่น้าํ
ช่วง 
 3 
   
 5 
 5 
 8 
 5 
 1.5 
 10 
 5 

อบแบบสอบถ
ัญชีประเภทโ
ัญญัติโรงงาน
งานที่ให้ข้อมู
ารเก่ียวกับสิ่ง
ภัณฑ์พลาสติ
77 คือ โรงง
าสติก ตามลํา

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

ม ่

า (บาท/ลบ.ม

3.7 

ถาม มีจํานวน
โรงงานอุตสา
น พ.ศ. 2535)
ลแบบสอบถา
ทอ ด้าย ห
ก ตามลําดับ 
งานประกอบกิ
าดับ แต่ละปร

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

ม.) 
ค่าเฉลี่ย

2.3 
  

3.2 
5.0 
5.6 
3.0 
1.5 
5.9 
3.0 

นทั้งหมด 100
าหกรรม (จํา
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 แต่ละประเภ
กิจการเก่ียวกั
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งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 
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โรงงานประก
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อบกิจการเกี่ย
อบกิจการเกี่ย

อบกิจการเกี่ย

 ประกอบ ดัดแ
จักรสําหรับระ
ดิจิตัล หรือชนิ
มูลที่เก่ียวข้อง
 or Associat
 or Accesso
ครื่องพิมพ์ดีด 
 เครื่องอัดสําเ
ระกอบหรืออุ
อบกิจการเกี่ย

พลังงานไฟฟ้า 

บบสอบถาม 

้ได้กระจายแ
ทรศัพท์ ผลขอ
3 รองลงมา
ก (ร้อยละ 2-

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

0 อันดับ ที่ได้

ะเภทหรือชนิด

ยวกับนํ้ามัน จ

ฮอล์ ซึ่งมใิช่ เ
าษ 
ยวกับนํ้าด่ืม เ

ยวกับสิ่งทอ ด้

ยวกับยา  
ยวกับ เคมีภัณ

ยวกับผลิตภัณ

แปลง หรือซอ่
ะบบบัตรเจาะ 
นิดอนาล็อก ห
งกัน หรืออุปก
ted Electron
ories) เครื่องร
 เครื่องช่ังซึ่งมิ
เนาซึ่งมิใช่เครื
ปกรณ์ของผลิ
ยวกับรถยนต์ 
 

 

แบบสอบถามโ
องการกระจา
าคือ ภาคตะวั
-6) (ภาพท่ี 4

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

ด้รับข้อมูลแบบ

ดของโรงงาน 

 จากพืช หรือสั

เอทิลแอลกอฮ

ครื่องด่ืมที่ไม่มี

ด้าย หรือเส้นใ

ณฑ์ สารเคมี ห

ณฑ์พลาสติก 

อมแซม เครื่อง
 เครื่องจักรสาํ
หรือเคร่ืองอิเล็
กรณ ์(Digital 
nic Data Pro
รวมราคาของข
มิใช่เครื่องช่ังที
รื่องอัดสําเนาด้
ลติภัณฑ์ดังกล่
 หรอืรถพ่วง  

โดยวิธีการส่ง
ายแบบสอบถา
วันออก คิดเป็
4.2.3-2) แล

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

บสอบถามมาก

 

สตัว์ หรือไขมนั

ฮอล์ ที่ผลิตจา

มีแอลกอฮอล์ 

ใยซึ่งมใิช่ใยหนิ

หรือวัสดุเคมี ซึ

งคํานวณ เครื่อ
าหรับใช้ในกา
กทรอนิกส์สาํ
 or Analog 
ocessing 
ขาย (Cash 
ที่ใช้ในห้องทด
ด้วยการถ่ายภ
าว 
 

งผ่านไปรษณี
าม พบว่า ส
นร้อยละ 24 
ะเมื่อพิจารณ

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

กที่สดุ 

จ
โ

นจาก

กกาก

 

น 

 ซึ่งมิใช่

องทํา
ร
าหรับ

ลอง
ภาพ และ

ณีย์ โทรสาร ส
ส่วนใหญ่กระ
 ส่วนภาคอ่ืน

ณาถึงที่ต้ังของโ

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 
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จํานวน
โรงงาน 

4 

5 

4 

8 

6 
4 

8 
4 

6 
4 

 สัมภาษณ์
จายตัวใน
นๆ มีการ
โรงงานใน



 

ภาคว
 

กรณ
มาบ
4.2
อุตส
ดีกว

 

 

 

 

 

 

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

ณีที่ต้ัง พบว่า
บตาพุด จังหวั
2.3-3) จากข้อ
สาหกรรมมัก
ว่า  

ภ

แวดล้อม  คณะวิศว

า ต้ังอยู่ภายใน
วัดระยอง จําน
อมูลที่ต้ังของโ
จะมีขนาดให

ภา

ภาพที่ 4.2.3-3

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

นเขตนิคมอุต
นวน 21 โร
โรงงาน แสดง
ญ่กว่าโรงงาน

าพที่ 4.2.3-2

3  สัดส่วนขอ

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

ตสาหกรรม คิ
รงงาน นิคมอุต
งให้เห็นถึงขน
นที่ต้ังอยู่ภายน

2  การกระจาย

 

องโรงงานที่ต้ัง

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

คิดเป็นร้อยละ
ตสาหกรรมไฮ
นาดของโรงงา
นอกมาก และ

ยตัวของแบบส

ภายในเขตนิค

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

ะ 45 ได้
ฮเทค จํานวน 
าน เน่ืองจากโ
ะมีระบบการจั

สอบถาม 

คมอุตสาหกรร

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

้แก่ นิคมอุตส
 10 โรงงาน
โรงงานที่ต้ังอ
จัดการควบคุม

รมต่างๆ 

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
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สาหกรรม 
น (ภาพท่ี 
อยู่ในนิคม
มมลพิษที่

 



 

ภาคว
 

4.2

 
เพีย
สัมป
เพ่ือ
อุตส
135
สาม
022
ประ
การ

ตา

ป

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

2.3.1 ข้อมูลก

 จากการ
ยงพอต่อการ
ประสิทธ์ิปริมา
อช้ีให้เห็นปริม
สาหกรรม (25
5,209 โรงง
มารถทําให้ทร
2 คือ โรงงาน
ะเภทท่ี 024 
รใช้น้ํา 11.40 

ารางที ่4.2.3.

 

ประเภทโรงง

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

แวดล้อม  คณะวิศว

ารใช้น้าํของภ

รสํารวจปริมา
สรุปหาค่าสัม
าณการใช้น้ําที
มาณความต้อ
551) คาดก
งาน จะมีการใ
ราบว่าโรงงาน
นประกอบกิจก
 คือ โรงงานท
 ลูกบาศก์เมต

.1-1  ปริมาณ
โรงงาน

าน จํานว

4

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

ภาคอุตสาหก

าณการใช้นํ้าข
มประสิทธ์ิกา
ที่รวบรวมจาก
องการใช้นํ้าข
ารณ์ว่าในปี พ
ใช้นํ้าประมาณ
นที่มีความต้อง
การเก่ียวกับสิ่
ที่ประกอบกิจ
ตร/ตันผลิตภัณ

ณการใช้นํ้า แล
นอุตสาหกรรม

กรมโรงงาน

วนโรงงาน2/ 

84 
1,839 
5,059 
1,126 
202 
702 
438 
662 

41,092 
1,291 
129 
510 
487 

1,642 

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

กรรม 

ของภาคอุตสา
รใช้นํ้า ดังน้ัน

กกรมโรงงานอ
ของภาคอุตส
 พ.ศ. 2555 
ณ 770 ล้าน
งการใช้นํ้าต่อ
สิ่งทอ ด้าย หรื
จการเกี่ยวกับ
ณฑ์ รายละเอี

ละค่าสัมประสิ
ม และกรมคว

 

นอุตสาหกรร

 ปริมาณก
(ลบ.ม

92,92
2,481,
1,131,

41,72
441,7
142,2
411,0

1,276,
85,62

3,806,
38,88

2,059,
115,2

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

าหกรรม จําน
นที่ปรึกษาฯ 
อุตสาหกรรม 
สาหกรรม ซึ่ง
ในประเทศไท
นลูกบาศก์เม
อหน่วยผลิตภั
รือเส้นใย ซึ่งไม
ถักผ้า หรือเค
ยดดังตารางที

สทิธ์ิปริมาณกา
บคุมมลพิษ  

ม 1/ 

การใช้น้ํา 
./วัน)3/ 

- 
27.83 
,819.43 
,790.21 
22.22 
707.87 
248.07 
091.33 
,028.22 
27.27 
,231.35 
81.55 
,189.30 
217.86 

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

นวน 100 แ
 จึงได้นําปริม
 และกรมควบ
จากผลการศึ
ทยซึ่งมีโรงงาน
ตร ซึ่งข้อมูลจ
ณฑ์มากที่สุด 
ม่ใช่ใยหิน (As
ครื่องนุ่งห่ม มีค
ที่ 4.2.3.1-1  

ารใช้น้ําที่รวบ
 

กรมค

ค่าสัมประสิ
(ลบ.ม

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

แห่ง มีจํานวน
มาณการใช้นํ้า
บคุมมลพิษ เป็
ศึกษาของกร
นอุตสาหกรรม
จากกรมควบ
 คือ โรงงานป
sbestos) แล
ค่าสัมประสิท

   

บรวมจากกรม

 

ควบคุมมลพิษ

สิทธิ์ปริมาณก
ม./ตันผลติภัณ

- 
2 
- 

3.1 
5.7 
2.04 
1.32 
8.04 
6.6 
1.56 
1.32 
7.68 
1.2 
- 

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
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นข้อมูลไม่
า และค่า

ปนตัวแทน
มโรงงาน
ม จํานวน 
คุมมลพิษ
ประเภทที่ 
ะ โรงงาน

ทธ์ิปริมาณ

  

ษ 4/ 

การใช้นํ้า 
ณฑ์) 
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ตา

ป

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

ารางที ่4.2.3.

 

ประเภทโรงง

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

แวดล้อม  คณะวิศว

.1-1  ปริมาณ
โรงงาน

าน จํานว

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

ณการใช้นํ้า แล
นอุตสาหกรรม

กรมโรงงาน

วนโรงงาน2/ 

735 
37 
37 
25 
24 
420 
27 

1,506 
401 
713 
25 
105 
228 

2,414 
191 
8 
18 
370 
482 

5,026 
188 

1,174 
4,172 
100 
763 

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

ละค่าสัมประสิ
ม และกรมคว

 

นอุตสาหกรร

 ปริมาณก
(ลบ.ม

85,5
1,061,
384,3
6,58
65,30
61,7

1,188,
105,1
240,0
3,87
7,30
39,6
168,1
9,07

688
29,8
62,88

1,226,
9,96
37,87
241,7
599,0
19,5

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

สทิธ์ิปริมาณกา
บคุมมลพิษ (ต

ม 1/ 

การใช้น้ํา 
./วัน)3/ 

61.64 
,669.76 
314.82 
83.70 
01.90 
96.43 
- 
,824.21 
108.66 
048.55 
71.73 
02.33 
90.45 
134.37 
77.69 
- 
8.79 
19.31 
85.27 
,081.34 
67.36 
74.75 
729.46 
061.56 
63.82 

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

ารใช้น้ําที่รวบ
ต่อ) 

กรมค

ค่าสัมประสิ
(ลบ.ม

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

บรวมจากกรม

 

ควบคุมมลพิษ

สิทธิ์ปริมาณก
ม./ตันผลติภัณ

3.24 
5.64 
2.4 
3.12 
7.4 
2.64 

- 
11.4 

- 
11.4 
8.1 
7.8 

11.16 
- 

2.76 
5.3 
2 
- 
- 
6 
- 
- 

2.2 
3.4 
1.5 
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ษ 4/ 

การใช้นํ้า 
ณฑ์) 



 

ภาคว
 

ตา

ป

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

ารางที ่4.2.3.

 

ประเภทโรงง

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

แวดล้อม  คณะวิศว

.1-1  ปริมาณ
โรงงาน

าน จํานว

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

ณการใช้นํ้า แล
นอุตสาหกรรม

กรมโรงงาน

วนโรงงาน2/ 

446 
2,483 
554 

1,045 
89 
366 
359 
359 
413 
12 
610 
552 

1,656 
5,912 
121 
616 
756 
255 

5,128 
497 
667 
328 
612 

1,895 
9,566 
1,874 

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

ละค่าสัมประสิ
ม และกรมคว

 

นอุตสาหกรร

 ปริมาณก
(ลบ.ม

26,2
38,9
350,2
152,5
100,6
345,8
73,02
25,8
572,2
83,0
34,48
61,7
621,0
474,2
68,87
230,1
36,3
198,5
230,4
98,52
143,4
31,77
17,9
34,9
476,9
186,8

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

สทิธ์ิปริมาณกา
บคุมมลพิษ (ต

ม 1/ 

การใช้น้ํา 
./วัน)3/ 

11.42 
97.96 
246.72 
590.04 
690.98 
881.30 
26.28 
38.82 
234.98 
36.37 
80.88 
32.24 
074.82 
224.72 
78.29 
143.20 
92.95 
553.53 
416.03 
25.91 
423.44 
74.87 
96.93 
15.85 
949.25 
899.19 

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

ารใช้น้ําที่รวบ
ต่อ) 

กรมค

ค่าสัมประสิ
(ลบ.ม

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

บรวมจากกรม

 

ควบคุมมลพิษ

สิทธิ์ปริมาณก
ม./ตันผลติภัณ

7.1 
- 
9 

8.64 
1.44 
5.7 
3.72 
10.8 
1.2 
1.2 
2.4 
- 

6.6 
2.8 
3.7 

10.68 
5.6 
- 
- 

1.44 
7.32 

- 
7.2 
5.4 
9.7 
1.2 

งประเทศไทย 
พส่ิงแวดล้อม 
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ษ 4/ 

การใช้นํ้า 
ณฑ์) 



 

ภาคว
 

ตา

ป

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

ารางที ่4.2.3.

 

ประเภทโรงง

66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 

แวดล้อม  คณะวิศว

.1-1  ปริมาณ
โรงงาน

าน จํานว

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

ณการใช้นํ้า แล
นอุตสาหกรรม

กรมโรงงาน

วนโรงงาน2/ 

1,172 
613 
468 
259 
997 
859 
942 
335 
529 
315 
8 

2,461 
492 
22 
28 
156 
60 
51 
753 
34 
117 
640 
556 
175 
93 

1,041 

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

ละค่าสัมประสิ
ม และกรมคว

 

นอุตสาหกรร

 ปริมาณก
(ลบ.ม

106,7
2,86
21,25
137,2
85,5
36,4

2,095,
7,61
37,25
10,8

432,8
166,8
10,9

140
6,93

228,2
6,60
27,04

18,8
9,96

733,935
22,2

1,211,
39,74

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

สทิธ์ิปริมาณกา
บคุมมลพิษ (ต

ม 1/ 

การใช้น้ํา 
./วัน)3/ 

766.17 
69.65 
52.29 
262.39 
32.96 
94.58 
,531.31 
19.03 
59.14 
67.30 
- 

826.83 
852.14 
19.78 
0.47 
34.01 
293.66 
01.62 
49.29 
- 
92.47 
69.96 
5,892.56 
30.98 
,437.80 
43.87 

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

ารใช้น้ําที่รวบ
ต่อ) 

กรมค

ค่าสัมประสิ
(ลบ.ม

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

บรวมจากกรม

 

ควบคุมมลพิษ

สิทธิ์ปริมาณก
ม./ตันผลติภัณ

3.5 
1.5 
2 

1.2 
- 

3.36 
1.56 
4.5 
1.4 
1.9 
- 

4.56 
7.5 
3.3 
- 

1.68 
1.8 
1.5 
8.9 
- 

4.8 
7.2 
- 
- 
- 
- 
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ท่ีมา
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ารางที ่4.2.3.

 

ประเภทโรงง

92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 

รวมทั้งหมด
า:  1/โครงกา

2/จํานวนโ
วิเคราะห์
3/คํานวณ
4/โครงกา

แวดล้อม  คณะวิศว

.1-1  ปริมาณ
โรงงาน

าน จํานว

ด 1
ารจัดการน้ําอุตส
โรงงาน มาจาก

ห์ข้อมูล 
ณจากค่าสัมประส
ารค่าสัมประสิท ิ

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

ณการใช้นํ้า แล
นอุตสาหกรรม

กรมโรงงาน

วนโรงงาน2/ 

714 
- 
9 

6,685 
- 

92 
172 
12 
517 
138 
22 
310 
42 

1,232 
427 
38 

35,209 
สาหกรรม พ.ศ. 
จํานวนโรงงานท

สิทธ์ิ 
ธ์ิต่างๆ ของน้ําทิ

 

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

ละค่าสัมประสิ
ม และกรมคว

 

นอุตสาหกรร

 ปริมาณก
(ลบ.ม

78,5

106,8

29,70

87,4
1,252,

2,85
3,903,

271
62,1
24,05

766,701
 2551 กรมโรงง
ท่ีจดทะเบียนจริ

ท้ิงและน้ําเสียจา

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

สทิธ์ิปริมาณกา
บคุมมลพิษ (ต

ม 1/ 

การใช้น้ํา 
./วัน)3/ 

99.88 
- 
- 

806.49 
- 
- 
01.25 
- 
11.31 
,229.54 
54.01 
,272.79 
1.12 
66.85 
59.68 
- 
1,190.55 
งานอุตสาหกรร
ริงและมีข้อมูลที

ากโรงงานอุตสา

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

ารใช้น้ําที่รวบ
ต่อ) 

กรมค

ค่าสัมประสิ
(ลบ.ม

รม 
ท่ีเกี่ยวเนื่องครบ

าหกรรมและอุต

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

บรวมจากกรม

 

ควบคุมมลพิษ

สิทธิ์ปริมาณก
ม./ตันผลติภัณ

4.8 
- 
- 

4.3 
- 
- 

5.96 
- 

9.1 
- 
- 

10.68 
- 

3.2 
- 
- 
  

บถ้วนสมบูรณ์ ณ

ตสาหกรรมชุมชน
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 แหล่งน้ํ

 จากการ
ประปา คิดเป็
นํ้า คือ คลอง
งานผลิตนํ้าปร

 ผู้ประกอ
รึกษาฯ ได้แบ
85 บาทต่
รมชาติ มีค่าเฉ
บาศก์เมตร ซึ่
ยภาพรวมอัต
ยละเอียดดังต

แวดล้อม  คณะวิศว

้าํใชส้ําหรับภ

รรวบรวมข้อมู
ปนร้อยละ 52 
ง คิดเป็นร้อย
ระปาเอกชนท

อบการได้ให้ข้
บ่งกลุ่มอัตราค
อลูกบาศก์เม
ฉลี่ยประมาณ 
ซึ่งอัตราค่านํ้าป
ตราค่านํ้าเฉลี่
ารางที ่4.2.3

ภาพ

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

าคอุตสาหกร

มูลจากแบบสอ
 รองลงมาคื
ละ 16 แล
ทางภาคตะวัน

ข้อมูลค่านํ้ารา
ค่านํ้าตามประ
ตร นํ้าบาดาล
 5.5 บาทต่อล
ประปามีค่าสูง
ยของภาคอุต

3.1-2   

ที ่4.2.3.1-1 

 

5

16%

แหล่งน

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

รรม 

อบถาม พบว่
อ นํ้าบาดาล 
ละอ่ืนๆ คิดเป็
นออก รายละเ

ยเดือน ซึ่งสา
ะเภทแหล่งนํ้
ล มีค่าเฉลี่ยป
ลูกบาศก์เมตร
งกว่านํ้าบาดา
ตสาหกรรมมี

  แหล่งนํ้าใช้ส

52%

4%

นํ้าใช้ภาคอุต

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

า แหล่งนํ้าห
 คิดเป็นร้อยล
ป็นร้อยละ 4 
เอียดดังภาพที

ามารถนํามาคํ
้าใช้ ดังน้ี อัตร
ประมาณ 6.1 
ร และ นํ้าอ่ืน
าล และแหล่งน
ค่าประมาณ 

สําหรับภาคอุต

28%

ตสาหกรรม

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

หลักที่ภาคอุต
ละ 28 และแ
 ได้แก่นํ้าที
ที ่4.2.3.1-1  

านวณหาอัตร
ราค่านํ้าประป
 บาทต่อลูก
ๆ มีค่าเฉล่ียป
นํ้าธรรมชาติ 
 10.4 บ

ตสาหกรรม 

นํ้า
ปร
แห
อ่ืน

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

ตสาหกรรมนํา
แหล่งนํ้าธรรม
ที่ได้จากการจ
   

ราค่านํ้าต่อหน
ปา มีค่าเฉล่ีย
กบาศก์เมตร 
ประมาณ 13.5
 ประมาณ 2-3
บาทต่อลูกบา

าบาดาล
ระปา
หล่งนํ้าธรรมช
นๆ
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พส่ิงแวดล้อม 
แบบสอบถาม 

4-41 

าไปใช้ คือ 
มชาติ เช่น 
จัดหาโดย

น่วยได้ ซึ่ง
ประมาณ 
 แหล่งนํ้า
5 บาทต่อ
3 เท่า แต่
าศก์เมตร 

 

ชาติ
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ตาร

ปร
บา
แห
อ่ืน
คา่

 

 

 
เพีย
อุตส
การ
จําน
นํ้าใ
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รางที ่4.2.3.1

แหล่งน

ระปา 
าดาล 
หล่งนํ้าธรรมช
นๆ 
าเฉลี่ย 

ความเพี

จากการ
ยงพอต่อควา
สาหกรรม หรื
รประเมินการใ
นวนหน่ึง คิดเ
ในช่วงฤดูแล้ง 

แวดล้อม  คณะวิศว

1-2  แหล่งนํ้า

น้าํใช ้

ชาติ 

พียงพอของแห

รสํารวจครั้งน้ี
มต้องการ คิ
รือ เขตประก
ใช้ทรัพยากรแ
ป็นร้อยละ 5 
 ต้ังแต่เดือนมี

ภาพท่ี 4.2.3

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

าใช้ และอัตรา

หล่งนํ้าใช้สําหรั

น้ี พบว่า โรงง
ดเป็นร้อยละ
อบการอุตสา
แต่ละชนิดต้อง
 ขาดแคลนนํ้า
มีนาคม ถึง เดือ

.1-2  ความเพี

5%
8

ความเ

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

าค่านํ้าประปา

ราคาค่
ช่วง 

4.15 - 44.5
0.80 - 17.0
0.80 - 14.0
12.00 - 16.0

รับภาคอุตสาห

งานอุตสาหกร
ะ 87 ทั้ง
าหกรรมเอกช
งมีความเพียง
าใช้ ซึ่งเป็นโร
อนพฤษภาคม

พียงพอของแห

8%

เพียงพอของ

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

ของภาคอุตส

าน้าํ, บาทต่อ

0 
0 
0 
00 

10.4

หกรรม 

รรมส่วนใหญ่
งน้ีเน่ืองจากโ
ชน อีกทั้งก่อน
พอต่อความต้
งงานท่ีใช้นํ้าจ
ม (ภาพท่ี 4.2

หล่งนํ้าใช้สํารั

87%

แหล่งนํ้าใช้

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

าหกรรม 

อลูกบาศก์เมต
ค

4 

 มีการจัด
รงงานส่วนให

นทําการก่อต้ัง
ต้องการของโร
จากแหล่งนํ้าธ
2.3.1-2) 

ับภาคอุตสาห

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

ตร  
ค่าเฉลี่ย 
16.85 
6.1 
5.5 
13.3 

ดหาทรัพยากร
หญ่ต้ังอยู่ในพื
งโรงงานแต่ละ
รงงานแล้ว แต
ธรรมชาติ ซึ่งข

หกรรม 

เพียงพอ

ไม่เพียงพ

ไม่มีข้อมู
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รนํ้าอย่าง
พ้ืนที่นิคม
ะแห่งได้มี
ต่มีโรงงาน
ขาดแคลน

 

พอ

ล



 

ภาคว
 

4.2

 
โรง
โรง
โรงง
ส่วน
ดังนั
ออก

 

 

วิชาวิศวกรรมส่ิงแ

2.3.2 ข้อมูลป

 จากการ
งานมีการบําบ
งานเอง คิดเป็
งานต้ังอยู่ในพื
นกลาง แต่ทั้ง
น้ันจากข้อมูลก
กสู่แหล่งนํ้าธร

12%

13%

แวดล้อม  คณะวิศว

ปริมาณ และก

รสํารวจข้อมูล
บัดนํ้าเสียก่อน
ป็นร้อยละ 59
พ้ืนที่นิคมอุตส
น้ีโรงงานต้อง
การสํารวจ พ
รรมชาติ (ภาพ

ภาพ

%

16%

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

การจัดการน้าํ

ลโดยใช้แบบ
นปล่อยทิ้งสู่แ
9 และส่งบําบั
สาหกรรม หรือ
บําบัดนํ้าเสียเ
บว่า โรงงานอ
พที่ 4.2.3.2-1

พที ่4.2.3.2-1

 

การจัดกา

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

าเสียของภาค

สอบถามข้อม
แหล่งนํ้าธรรมช
บัดที่ระบบบําบ
อเขตประกอบ
เบ้ืองต้น ให้คุณ
อุตสาหกรรมม
1) 

  การจัดการน

 

59%

ารนํ้าเสียภา

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

อุตสาหกรรม

มูลปริมาณนํ้
ชาติ 3 รูปแบ
บัดนํ้าเสียส่วน
บการอุตสาหก
ณภาพนํ้าผ่าน
มากกว่าร้อยล

นํ้าเสียภาคอุต

คอุตสาหกรร

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

 

าเสียและการ
บบ คือ มีระบบ
นกลางคิดเป็น
กรรม โดยทั่วไ
นมาตรฐานนํ้า
ละ 70 มีการบํ

ตสาหกรรม 

รม

มีระบบบําบัด

ไม่มีระบบบํา

ส่งให้การนิค

ไม่มีข้อมูล

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

รจัดการนํ้าเสี
บบําบัดนํ้าเสี
นร้อยละ 13 
ไปมีระบบบําบ
าเข้าระบบฯ ข
บําบัดนํ้าเสียก่

ัดนํ้าเสีย

าบัดนํ้าเสีย

คมฯ/บริษัทรบั
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 จากตาร
สาหกรรม พบ
ยละ 27.12 ซึ่
งลงมาคือ ระบ
73 ซึ่งมีค่าใช้

รางที ่4.2.3.2

นิดระบบบําบั

riking Filter +
erated Lago
o-Fixfilm 
hemical + B
hemical (pre
S 
BR 
ASB + AS 

embrane b
S + Wet lan
ม่ระบุ 
วม 
ายเหตุ:  AS 

UAS
SBR

แวดล้อม  คณะวิศว

รางที่ 4.2.3.2
บว่า มีการใช้ร
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายใ
บบบําบัดนํ้าเ
้จ่ายในการบํา

2-1  ชนิดของ

บดั 

 + AS 
oon 

Biological (A
ecipitation) 

ioreactor (M
d 

คือ Activated 
SB  คือ Upflow
R  คือ Sequen

 
 

วกรรมศาสตร์  มห

2-1 แสด
ระบบบําบัดนํ้า
ในการบําบัดนํ้
สียชนิดแอคทิ
าบัดนํ้าเสียเฉลี

งระบบบําบัดน

AS) 
 

MBR) 

 Sludge  
w Anaerobic S
ce batch reac

 

ศูนย์วิ

หาวิทยาลัยเกษตร

ดงให้เห็นถึงช
าเสียชนิดบ่อเ
นํ้าเสียเฉลี่ย 5
ทิเวทเตดสลัด
ลี่ย 20.78 บา

นํ้าเสียที่มีการ

 Sludge Blank
ctor 

โครงการจัดทําแ
วิจัยและฝึกอบรมด

รศาสตร์ 

ชนิดของระบ
เติมอากาศ (A
.25 บาทต่อลู

ดจ์ (Activat
าทต่อลูกบาศก

รใช้ในโรงงานอ

ราย
1 
16 
1 
6 
5 
14 
3 
1 

1 
1 
10 
59 

ket 

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

บบําบัดนํ้าเสี
Aerated Lago
ลูกบาศก์เมตร
ed Sludge
ก์เมตร (ตารา

อุตสาหกรรม 

จํานวนโร
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กลับมาใช้ใหม่ของ
รมส่งเสริมคุณภาพ
ารวจข้อมูลโดยใช้แ

สียที่มีการใช้ใ
oon) มากที่สุ
ร (ตารางที่ 4.
e; AS) คิดเป็
างที ่4.2.3.2-1

 

รงงาน 
ร้อยละ
1.69 
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1.69 
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8.47 
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1.69 
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ภาค
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3. สรปุผลการ

จากการ
คอุตสาหกรรม

3.1 ข้อมูลก

แหล่งน้ํ

- ภาค
- ภาค
- ภาค

ความเพี
กแหล่งนํ้าธรร
คเกษตรกรรม

แวดล้อม  คณะวิศว

5-1  อัตราค่า

ชาติ 

5-2  เปรียบเที
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วกรรมศาสตร์  มห

นํ้าที่ผ่านการบ
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คา่น้าํ, บาทต่อ
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งนํ้าธรรมชาติ 
ระปา คิดเป็น

วน ส่วนใหญ่มี
ว่างเดือนมีนา
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ป็นร้อยละ 27

ป็นร้อยละ 13

เป็นร้อยละ 5
agoon) รองล

ใชป้ระโยชน ์

ที่สุดคือ ภาค
เกษตรกรรม 
กับข้อมูลการจั
การนํานํ้ากลบั

ใกล้เคียงกัน คื
 ทดแทนแหล่ง
 ต้องการนํ้าก

 ความสะอาด
สาหกรรมมีคว
นโลยีที่นํามา

รุงคุณภาพแล้

ห้ได้ตามต้องก
 คือ ภาคครัวเ
กัน คือ ร้อยล

แนวทางการนําน้ําก
ด้านส่ิงแวดล้อม ก
บทที ่4 ผลการสํา

7 ในอา

3 มีอยู่ในการ

59 ส่วนใหญ่เ
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ณภาพแล้ว 



เทคโนโลยีสําหรับการปรับปรุง
คุณภาพน้ําเ สีย/น้ํา ท้ิง 

เ พ่ือนํากลับมาใช้ประโยชน์

บทท่ี 5



 โครงการจัดท้าแนวทางการน้าน า้กลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย 

 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

บทที่ 5 เทคโนโลยีส้าหรับการปรับปรุงคุณภาพน ้าเสีย/น ้าทิ ง เพือ่น้ากลับมาใชป้ระโยชน์ 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-1 

บทที่ 5  

เทคโนโลยีส้าหรับการปรับปรุงคุณภาพน้้าเสีย/น้้าทิ้ง  

เพ่ือน้ากลับมาใช้ประโยชน์ 

 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้้าเสีย/น้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทชุมชน 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และระบบปรับปรุงคุณภาพน้้ารวมของชุมชน เพ่ือน้าน้้ากลับมาใช้ประโยชน์ มี
รูปแบบและกลไกการท้างานเช่นเดียวกับเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไป แต่ในการออกแบบและ
คัดเลือกเทคโนโลยีจะมีความเฉพาะเจาะจงต่อจุดประสงค์การน้าน้้าไปใช้ประโยชน์ในระดับแตกต่างที่กัน
ออกไป เช่น การน้าน้้าไปใช้ในระบบหล่อเย็นต้องมีการก้าจัดสารเคมีในน้้าเพ่ือป้องกันการตกตะกอนผลึก 
(precipitration) รวมทั้งควบคุมปริมาณสารอินทรีย์และจุลชีพไม่ให้เกิดการเจริญเติบโตและกระจายตัว
ไปสู่บรรยากาศ เป็นต้น 

บทนี้จะได้กล่าวถึงเทคโนโลยีและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าเพ่ือน้าน้้าเสีย/น้้าทิ้งกลับมาใช้
ประโยชน์ ส้าหรับแหล่งก้าเนิดมลพิษแต่ละประเภท ได้แก่ อาคารขนาดใหญ่ ภาคอุตสาหกรรม ภาค
เกษตรกรรม และระบบปรับปรุงคุณภาพน้้ารวมของชุมชน 

5.1 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าเพื่อน้าน้้าเสีย/น้้าทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ 

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าเ พ่ือน้าน้้ าเสีย/น้้าทิ้ งกลับมาใช้ประโยชน์ โดยทั่วไป
ประกอบด้วยกระบวนการบ้าบัดหลายขั้นตอน ซึ่งสามารถจ้าแนกตามลักษณะกลไกการบ้าบัดได้ 4 
กระบวนการคือ 

5.1.1 กระบวนการทางกายภาพ 

กระบวนการทางกายภาพเป็นการแยกของแข็งหรือสารประกอบอ่ืนๆ ในน้้าเสียโดยใช้หลักการ
ทางกายภาพ ไม่มีการเติมสารเคมีใดๆ เช่น การตกตะกอนของของแข็งที่มีน้้าหนักมากกว่าด้วยแรงโน้ม
ถ่วงของโลก การคัดแยกของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องว่างของชั้นกรอง ฯลฯ โดยมากจะเป็นขั้นตอนแรก
ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้า ได้แก่ การใช้ตะแกรง (screening) การก้าจัดของแข็งจมตัวได้ 
(settleable solids removal) การก้าจัดน้้ามันและไขมัน (oil and grease removal) การตกตะกอน 
(sedimentation) การท้าให้ลอย (flotation) การกรอง (filtration) เป็นต้น 
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5.1.2 กระบวนการทางเคมี 

กระบวนการทางเคมีเป็นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าโดยอาศัยการเติมสารเคมี และ/หรือ
ปฏิกิริยาทางเคมี เพ่ือก้าจัดมลพิษที่ต้องการแยกออกจากน้้าเสีย/น้้าทิ้ง ข้อเสียของกระบวนการบ้าบัด
ทางเคมีคืออาจมีปริมาณสารเคมเีจือปนอยู่ในน้้าเสียและมีค่าใช้จ่ายในการบ้าบัดสูงรวมทั้งมีปริมาณสลัดจ์
มาก อย่างไรก็ตามกระบวนการบ้าบัดทางเคมีนั้นอาจจ้าเป็นต้องใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีทางกายภาพ
หรือชีวภาพ เช่น น้้าทิ้งจากโรงงานชุบโลหะที่มีสารโลหะหนักหรือสารที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วย 

จุลชีพต่างๆ หรืออาจเหมาะส้าหรับน้้าเสียที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ มีสภาพ
เป็นกรดหรือด่างสูง มีการปนเปื้อนโลหะหนัก มีสารแขวนลอยขนาดเล็กที่ตกตะกอนได้ยาก มีสารอนินทรีย์
ละลายน้้าที่เป็นพิษ เช่น ซัลไฟด์ และมีไขมันหรือน้้ามันละลายน้้าเป็นต้น ซึ่งกระบวนการบ้าบัดที่ส้าคัญ 
ได้แก่  

การตกตะกอนผลึกทางเคมี (chemical precipitation) โคแอกกูเลชั่นและการสร้างฟล็อก 
(coagulation–flocculation) ออกซิเดชัน-รีดักชันทางเคมี (chemical oxidation-reduction)  
การปรับพีเอช (pH adjustment) การก้าจัดเชื้อ (disinfection) การไล่ก๊าซ (gas stripping) เป็นต้น 

5.1.3 กระบวนการทางชีวภาพ 

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทางชีวภาพ คือ กระบวนการที่ใช้จุลินทรีย์เป็นตัวช่วยในการ
เปลี่ยนสภาพน้้าเสีย โดยจุลินทรีย์จะย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้้าในสภาพที่มีหรือไม่มีออกซิเจน 
ขึ้นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์ ในระบบเติมอากาศจุลินทรีย์จะเปลี่ยนสารอินทรีย์ต่างๆ ในน้้าเสียไปเป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นส่วนใหญ่ และเกิดก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
ในระบบไม่เติมอากาศ 

วิธีการทางชีวภาพมีอยู่หลายวิธี เช่น แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge) สระเติมอากาศ 
(Aerated Lagoon) ระบบโปรยกรอง (Tricking Filters) ชุดสัมผัสหมุนชีวภาพ (Rotating Biological 
Contactor, RBC) การย่อยแบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) และถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic 
Filters) เป็นต้น 

5.1.4 กระบวนการทางกายภาพ - เคมี 

กระบวนการทางกายภาพ - เคมี เป็นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าที่อาศัยวิธีทางกายภาพ
และเคมีผสมกัน เป็นวิธีที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงกว่าระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าชนิดอ่ืนๆ สามารถบ้าบัดน้้า
เสียให้ได้คุณภาพดีจนถึงระดับท่ีสามารถดื่มได้ กระบวนการนี้มักใช้เป็นระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าขั้นตอน
สุดท้ายหลังจากผ่านระบบบ้าบัดทางกายภาพ ชีวภาพและ/หรือทางเคมี กระบวนการดังกล่าวมีหลายวิธี 
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เช่น การดูดซับด้วยคาร์บอน (carbon absorption) การแลกเปลี่ยนประจุ (ion exchange) การกรอง
ด้วยแผ่นเยื่อกรอง (membrane filtration) ได้แก่ กระบวนการออสโมซิสผันกลับ (reverse osmosis, 
RO) การแยกด้วยไฟฟ้าเยื่อกรอง (electrodialysis) การกรองอัลตรา (ultrafiltration) การกรองไมโคร 
(microfilttation) และการกรองนาโน (nanofiltration)  

5.2 เทคโนโลยีในการนา้น้้าเสีย/น้้าทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ 

 โดยเทคโนโลยีแต่ละประเภทสามารถบ้าบัดมลสารหรือสิ่งปนเปื้อนได้แตกต่างกัน รวมทั้งส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยที่แตกต่างกันด้วย โดยที่ปรึกษาฯ ได้จัดกลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้ส้าหรับการปรับปรุงคุณภาพน้้าเพ่ือน้ากลับมาใช้ประโยชน์เป็น 5 กลุ่ม ซึ่งพิจารณาจาก
ความสามารถในการก้าจัดมลสาร ดังนี้ 

1. กลุ่มเทคโนโลยีการก้าจัดอนุภาค  
1.1 ถังทรายกรอง (Sand filtration)  
1.2 การกรองไมโคร (Micro filtration)  

2. กลุ่มเทคโนโลยีการก้าจัดสารอินทรีย์ละลายน้้า  
2.1 การดูดซับด้วยคาร์บอน (Carbon adsorption) 
2.2 การกรองอัลตร้า (Ultra filtration)  
2.3 ระบบเยื่อกรองชีวภาพ (Membrane bioreactor system; MBR)  

3. กลุ่มเทคโนโลยีการก้าจัดไอออน  
3.1 การแลกเปลี่ยนประจุ (Ion exchange for ammonia nitrogen removal)  
3.2 การกรองนาโน (Nano filtration)  
3.3 การแยกด้วยไฟฟ้าและเยื่อกรอง (Electrodialysis)  

4. กลุ่มเทคโนโลยีการก้าจัดเกลือ  
4.1 การกรองด้วยแผ่นเยื่อกรองกระบวนการออสโมซิสผันกลับ (Reverse osmosis)  

5. กลุ่มเทคโนโลยีการก้าจัดเชื้อโรค  
5.1 การก้าจัดเชื้อโรคด้วยโอโซน (Ozone disinfection)  
5.2 การก้าจัดเชื้อโรคด้วยยูวี (Ultraviolet disinfection)  
5.3 การก้าจัดเชื้อโรคด้วยคลอรีน (Chlorine disinfection)  

5.2.1 กลุ่มเทคโนโลยีการก้าจัดอนุภาค  

5.2.1-1 ถังทรายกรองหยาบ (Rapid Sand Filtration)  

ถังกรองทรายกรองหยาบ (Rapid Sand Filtration) ท้าหน้าที่กรองดักอนุภาคสารแขวนลอย
หลงเหลือมากับน้้าที่ออกมาจากถังตกตะกอน โดยการผ่านน้้าเข้าไปยังชั้นกรองซึ่งมีรูพรุน สามารถลด
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ปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับน้้าได้ประมาณร้อยละ 80-90 วัสดุกรองที่ใช้โดยทั่วไป ได้แก่ ทรายหรือ  
แอนทราไซต์ มีใช้ทั้งแบบไหลตามแรงโน้มถ่วง และแบบถังปิดภายใต้แรงดันสูงกว่าบรรยากาศ 

 หลักการท้างาน 

 หลักการท้างานคล้ายกับถังกรองทรายแบบกรองช้า (Slow Sand Filtration) ต่างกันที่ถัง
กรองทรายกรองหยาบ (Rapid Sand Filtration) ชั้นทรายกรองที่ใช้จะมีลักษณะหยาบกว่า (Effective 
size: 0.45 – 0.65 มิลลิเมตร Uniformity coefficient : 1.4 – 1.7, Depth : 0.6 – 0.75 เมตร S.G. 
>2.63) ในระบบถังกรองทรายกรองหยาบ (Rapid Sand Filtration) การกรองจะเกิดขึ้นตลอดชั้นความ
หนาของชั้นทราย (ขึ้นกับขนาดของสารกรอง) ประสิทธิภาพการกรองจะดีขึ้น เมื่อเม็ดทรายมีตะกอน 
ฟล็อคที่เกาะบนผิวทราย ถังกรองมักท้าด้วยคอนกรีต มีชั้นทรายหยาบหนาประมาณ 0.6 – 0.8 เมตร ชั้น
กรวดหนา 0.45 เมตร รองรับด้านล่าง อัตราการกรอง 5 – 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ต่อพ้ืนที่กรอง
หนึ่งตารางเมตร  

After Preliminary or 
Secondary Treatment

Rapid Sand Filter Effluent

 

ภาพที่ 5.2.1-1 หลักการท้างานของถังกรองทรายกรองหยาบ (Rapid Sand Filtration) 

 

 

ที่มา: วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ภาพที่ 5.2.1-2 ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องกรองทรายแบบกรองเร็ว 
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น้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดน้้าเสียในขั้นต้นและการบ้าบัดเสียในขั้นที่สองจะไหลผ่านชั้นทรายหยาบ
และชั้นกรองอ่ืนๆ เพ่ือลดภาระตะกอนของแข็งในน้้าเสียก่อนที่จะเข้าสู่การบ้าบัดในขั้นต่อไป ดังภาพที่ 
5.2.1-1 และ 5.2.1-2 เมื่ออนุภาคที่ดักไว้มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ท้าให้เกิดการอุดตันของชั้นสารกรอง
หรือเรียกว่า Filter clogging ควรท้าความสะอาดถังกรองด้วยการล้างย้อนกลับโดยใช้น้้าและอากาศเข้า
ไปภายใต้ความดันที่เพียงพอที่จะสามารถล้างย้อนชั้นกรองท้าให้อนุภาคสารแขวนลอยที่ดักไว้หลุดออกมา
ได้   

 
ข้อเสียที่ส้าคัญที่สุดของถังกรองทรายกรองหยาบ (Rapid Sand Filtration) คือ ไม่สามารถใช้

ประโยชน์จากสารกรองได้ตลอดชั้นความลึก เนื่องจากการกรองจะเกิดขึ้นเพียง 2 – 3 นิ้วจากผิวหน้า
เท่านั้น ทั้งนี้เป็นผลจากการเรียงตัวของเม็ดทรายหลังจากการล้างเครื่องกรอง ระหว่างการล้างย้อน 
(Backwash) ชั้นทรายจะขยับตัว ลอยขึ้นเพ่ือให้เม็ดทรายขัดสี สิ่งสกปรกหลุดออก จากนั้นเม็ดทรายตก
กลับคืนใหม่โดยเม็ดใหญ่ซึ่งมีน้้าหนักมากกว่าจะตกลงถึงก้นถังก่อน ท้าให้การเรียงตัวของชั้นทรายเป็นไป
ในลักษณะเม็ดละเอียดอยู่ด้านบน เม็ดหยาบอยู่ด้านล่าง ขนาดของช่องว่างจะค่อย ๆ ใหญ่ขึ้นจากด้านบน
สู่ด้านล่าง ท้าให้เมื่อกรองน้้าหลังการล้างย้อน ความขุ่นที่หลุดลอดจากชั้นบนแล้ว มีโอกาสหลุดลอดออก
ด้านล่างได้ง่าย 

 ชนิดมลสารที่บ้าบัดได้ 

 ถังกรองทรายกรองหยาบ (Rapid Sand Filtration) มีประสิทธิภาพในการดักตะกอนดินทราย
ต่างๆ ที่ปนเปื้อนมากับน้้าได้ 

  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 หากใช้เป็นเวลานานเป็นแหล่งเพาะเชื้อ และอาจมีการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม  มนุษย์ได้รับ
ผลกระทบหากได้รับการสัมผัส 

 ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 

น้้าทิ้งที่ออกมามีเชื้อโรคและไข่พยาธิที่ปนเปื้อนในน้้า 

5.2.1.2 การกรองไมโคร (Micro filtration: MF)  

 กระบวนการกรองไมโคร เป็นเทคโนโลยีการกรองน้้าละเอียดชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง 
สามารถกรองสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็ก  ท้าให้ระดับความสะอาดของน้้าเหนือกว่าการกรองปกติ เหมาะที่จะ
น้ามาใช้งานกับการผลิตน้้าหรือบริโภคหรือน้้าใช้ ได้แก่ การผลิตน้้าประปาจากแหล่งน้้าดิบที่เป็นน้้าผิวดิน 
การผลิตน้้ากรอง (pretreatment) 
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หลักการท้างาน 

 เป็นกระบวนการที่ใช้เยื่อบางมีรูพรุนขนาดใหญ่ คือ 0.1-10 ไมโครเมตร ใช้ความดันอยู่ในช่วง 
100-500 กิโลปาสคาล ส้าหรับแยกสารโมเลกุลใหญ่ๆ เช่น สารแขวนลอย หรืออนุภาคเล็กๆออกจาก
ของเหลว เป็นต้น มี 2 แบบ คือ ไมโครฟิลเตรชันแบบปลายตัน (dead–end) และไมโครฟิลเตรชันแบบ
ไหลขวาง (Dead–end and Cross-flow Microfiltration, CFMF)  

 

ชนิดมลสารที่บ้าบัดได้ 

 กระบวนการกรองไมโคร (Microfiltration) สามารถช่วยกรองอนุภาคคอลลอยด์ จุลชีพ รวมทั้ง
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆ ได้เกือบทั้งหมด (ตารางที่ 5.2.1.2-1) ได้แก่ เพรียง แพลงตอน ยีสต์ รา 
สาหร่ายสีเขียว แบคทีเรีย ยกเว้นไวรัส เนื่องจากการกรองแยกไวรัสออกจากน้้าต้องใช้หน่วยกรองที่
ละเอียดยิ่งขึ้น เช่น กระบวนการกรองอัลตรา (Ultrafiltration) กระบวนการกรองนาโน (Nano 
filtration) กระบวนการออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis)  

ตารางท่ี 5.2.1.2-1 ศักยภาพการกรองไมโคร 

ดัชนี ลักษณะน้้าเสีย, 
มก./ล. 

ลักษณะน้้าทิ้ง, 
มก./ล. 

ประสิทธิภาพการก้าจัด, % 
เฉลี่ย ช่วง 

สารอินทรีย์คาร์บอน 10-31 9-16 57 45-65 
บีโอดี 11-32 <2-9.9 86 75-90 
ซีโอดี 24-150 16-53 76 70-85 
ของแข็งแขวนลอย 8-46 <0.5 97 95-98 
ของแข็งละลายน้้า 498-622 498-622 0 0-2 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 21-42 20-35 7 5-15 
ไนเตรท-ไนโตรเจน <1-5 <1-5 0 0-2 
ฟอสฟอรัส 6-8 6-8 0 0-2 
ซัลเฟต 90-120 90-120 0 0-1 
คลอไรด์ 93-115 93-115 0 0-1 
ความขุ่น 2-50 NTU 0.03-0.08 NTU >99 ---- 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Metcalf and Eddy (2002) 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

สารละลายและเกลือที่เกิดจากกระบวนการล้างย้อน สามารถปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมเช่น ดิน น้้า
และการใช้ประโยชน์ของที่ดิน อาจเกิดโทษหากมีการจัดการที่ไม่ดี 
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ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย 

น้้าทิ้งจากกระบวนการล้างย้อนท้าให้น้้าเสียมีความเข้มข้นมากขึ้น อาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
อันตราย 

5.2.2  กลุ่มเทคโนโลยีการก้าจัดสารอินทรีย์ละลายน้้า  

5.2.2.1 การดูดซับด้วยคาร์บอน (Carbon Adsorption) 

 การดูดซับด้วยคาร์บอนเป็นกระบวนการบ้าบัดน้้าเสียที่อาศัยวิธีทางกายภาพและเคมีผสมผสาน
กัน โดยใช้หลักการของการดูดซับ (Adsorption) และการดูดซึม (Absorption) ด้วยผงถ่านกัมมันต์ 
(Activated Carbon) ซึ่งมีคุณสมบัติในการกรองสี กลิ่น รส สารอินทรีย์ หรือสารแขวนลอยที่ละลายอยู่
ในน้้า มักใช้เสริมการบ้าบัดกลิ่นร่วมกับระบบอ่ืน ๆ 

 หลักการท้างาน 

น้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดน้้าเสียในขั้นต้นและการบ้าบัดเสียในขั้นที่สองจะไหลผ่านถังดูดซับที่บรรจุ
ถ่านกัมมันต์ หลังจากนั้นสารปนเปื้อนที่ละลายอยู่ในน้้าเสียจะมีการเคลื่อนที่โดยแพร่กระจายไปเกาะบน
ผิวรอบนอกของตัวกลางซึ่งมีลักษณะเป็นรูพรุน ภายในรูจะมีช่องเป็นโพรงลดเลี้ยวไปมาให้โมเลกุลของ
สารปนเปื้อนสามารถเคลื่อนที่ลึกลงไปในช่องโพรง ท้าให้มีพ้ืนที่ผิวสัมผัสส้าหรับการดูดซับมากขึ้น เมื่อ
เวลาผ่านไปสารปนเปื้อนที่ผ่านเข้าไปในถังบรรจุถ่านกัมมันต์ จะถูกดูดซับได้มากขึ้นเรื่อยๆ  จนเกิดการ
อ่ิมตัวไม่สามารถถูกดูดซับได้ ต้องท้าการฟ้ืนสภาพเพ่ือให้ถ่านกลับมาใช้งานได้ใหม่ (Regeneration)  ดัง
ภาพที่ 5.2.2.1-1   
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ภาพที่ 5.2.2.1-1  หลักการท้างานของการดูดซับด้วยคาร์บอน (Carbon Adsorption) 
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 การฟ้ืนสภาพ (Regeneration) ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ในถังดูดซับ สามารถท้าได้
หลายวิธี เช่น วิธีการเปลี่ยนถ่านใหม่ แล้วน้าถ่านเก่าส่งผู้จ้าหน่าย การ Regenerate ภายในอุปกรณ์ดูด
ซับโดยออกแบบให้มีสารเคมีไหลผ่านถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) เพ่ือชะล้างสิ่งที่ดูดซับออก หาก
สารที่ดูดซับเป็นพวกสารก้ามะถัน (ก๊าซไข่เน่า) ก็สามารถใช้ด่างล้างและตามด้วยน้้า 

 โดยเฉพาะแก๊สที่มีกลิ่นความเข้มข้นสูง ต้องท้าการเปลี่ยนผงถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) 
บ่อย หรือต้องท้าการฟ้ืนสภาพ (Regeneration) บ่อยครั้ง เนื่องจากอาจท้าให้ถ่านกัมมันต์ (Activated 
Carbon) ร้อนจัด เพราะการดูดซับเป็นปฏิกิริยาที่คายความร้อน 

 การปรับปรุงคุณภาพน้้าโดยการดูดซับด้วยคาร์บอน (Carbon Adsorption) เป็นเทคโนโลยีที่ 
ง่ายต่อการควบคุมและบ้ารุงรักษา เหมาะสมในการบ้าบัดอากาศเสียที่มีปริมาตรมากและความเข้มข้น
ของกลิ่นต่้า มีประสิทธิผลสูงในการบ้าบัดสารอินทรีย์ และสามารถดูดซับสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นได้มาก แต่มี
ประสิทธิผลต่้าส้าหรับการบ้าบัดสารแอมโมเนีย (Ammonia) เอมีน (Amine) และอัลดีไฮด์ (Aldehydes) 
รวมทั้งเมื่อมีอากาศที่เข้ามามีความร้อนสูง (ไม่ควรเกิน 50°C) 

 ชนิดมลสารที่บ้าบัดได้ 

การปรับปรุงคุณภาพน้้าโดยการดูดซับด้วยคาร์บอน (Carbon Adsorption) สามารถช่วยลด 
ไนโตรเจน โลหะหนัก สารอินทรีย์ สี กลิ่น รส สารซักฟอก ได้ 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ที่ใช้อาจมีการดูดซับสารพิษ ซึ่งอาจท้าให้น้้าทิ้งที่ผ่านการ
บ้าบัดมีสารพิษปนเปื้อนอยู่ มีผลต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า สู่สิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบสู่ดินและน้้า 

ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย 

น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดโดยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์มีผลต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคในน้้า 

5.2.2.2 การกรองอัลตร้า (Ultra filtration)  

 กระบวนการกรองอัลตร้า (Utra filtration) เป็นเทคโนโลยีการกรองน้้าละเอียดชนิดหนึ่ง   ซึ่ง
กรองได้ละเอียดถึงระดับกรองเชื้อโรคออกจากน้้าได้ ผ่านเยื่อกรองชนิด hollow fiber membrane 
นิยมน้ากระบวนการกรองอัลตร้า (Utra filtration) มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมนม การท้าให้ใส 
(Clarification) การบ้าบัดน้้าทิ้งและการผลิตน้้าสะอาด รวมทั้งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
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หลักการท้างาน 

 มีหลักการท้างานคล้ายออสโมซิสผันกลับ (reverse osmosis) แต่ต่างกันที่ใช้กรองอนุภาคที่มี
ขนาดโมเลกุลใหญ่กว่า  และใช้แรงดันต่้ากว่า ออสโมซิสผันกลับ (reverse osmosis) โดยใช้แรงดันให้
ของเหลว เคลื่อนที่ผ่านเยื่อบาง ที่มีขนาดของรูเปิด( pore size ) ระหว่าง  1 นาโนเมตร ถึง 100 นาโน
เมตร เพ่ือกรองอนุภาคที่มีน้้าหนักโมเลกุลระหว่าง 300 ถึง 500,000 ดาลตัน เช่น โปรตีน (protein) 
เอนไซม์ (enzyme) แป้ง (starch) เซลล์ของจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ออกจากน้้าและสารโมเลกุลเล็ก
อ่ืนๆ ดังภาพที่ 5.2.2.2-1 อาจใช้เป็นกระบวนการในการท้าให้ตกตะกอนของโมเลกุลสารอินทรีย์ขนาด
ใหญ่ สารละลาย และสารอนินทรีย์ที่มีประจุของโลหะหนัก  

 

ที่มา: www.fumatech.com 

ภาพที่ 5.2.2.2-1  การใช้แรงดันให้ของเหลวเคลื่อนที่ผ่านเยื่อบางเพ่ือกรองอนุภาคต่างๆ ในน้้า  
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ภาพที่ 5.2.2.2-2 หลักการท้างานของกระบวนการกรองอัลตร้า (Utra filtration) 
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ชนิดมลสารที่บ้าบัดได้ 

กระบวนการกรองอัลตร้า (Utra filtration) สามารถกรองสารจ้าพวกสารอินทรีย์ เช่น โปรตีน
และไขมัน เชื้อจุลินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่ในน้้า ตลอดจน ไวรัส และแบคทีเรียได้ 

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

สารละลายและเกลือที่เกิดจากกระบวนการล้างย้อน สามารถปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมเช่น ดิน น้้า
และการใช้ประโยชน์ของที่ดิน  อาจเกิดโทษหากมีการจัดการที่ไม่ดี 

 ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 

น้้าทิ้งจากกระบวนการล้างย้อนท้าให้น้้าเสียมีความเข้มข้นมากข้ึน  อาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับอันตราย 

5.2.2.3 ระบบเยื่อกรองชีวภาพ (Membrane Bioreactor System; MBR) 

 ระบบเยื่อกรองชีวภาพเป็นการคิดค้นจากกรรมวิธีการผลิตที่ผ่านกระบวนการพ้ืนฐาน 2 ระบบ
เข้าด้วยกัน ระหว่างการก้าจัดสารอินทรีย์ด้วยวิธีชีวภาพ และการก้าจัดสารแขวนลอยด้วยการกรองผ่าน
เยื่อ จึงไม่จ้าเป็นต้องมีถังตกตะกอนขั้นที่สอง ระบบเยื่อกรองชีวภาพมีประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้้าเสียที่
มีสารอินทรีย์สูง เนื่องจากความเข้มข้นของจุลินทรีย์ถูกควบคุมให้มีปริมาณสูงกว่าระบบแอคทิเวทเตด
สลัดจ์ทั่วไป และน้้าที่ผ่านการบ้าบัดมีสารแขวนลอยเจือปนปริมาณที่ต่้ามากเพราะผ่านเยื่อกรองไมโคร 
ซึ่งมีช่องผ่านขนาด 0.1-10 ไมโครเมตร 

 หลักการท้างาน 

เมื่อน้้าสกปรกไหลเข้าสู่กรรมวิธีปฏิกิริยาชีวภาพของเยื่อกรองน้้า มันจะถูกไหลไปให้ติดกับผนัง
ของเยื่อกรอง เหล่ามวลชีวภาพ สิ่งสกปรกที่เจือปนในน้้าดังกล่าวนี้ จะถูกดูดออกจากเยื่อกรองโดย
ปฏิกิริยาชีวภาพ และมันจะถูกดูดกรองโดยเยื่อกรองไมโคร หลังจากนั้นน้้าที่สะอาดจะถูกไหลผ่านไปตาม
ระบบ ในขณะที่มวลชีวภาพทั้งหลาย จะถูกดันกลับให้ไหลไปเข้าระบบปฏิกิริยาเยื่อกรองชีวภาพอีกครั้ง 
ขณะนี้สิ่งสกปรก โคลน ของเสีย ที่ท้าให้น้้าขุ่นที่ยังหลงเหลืออยู่จะถูกดูดออกมา ไม่เกาะติดอยู่กับเยื่อ
กรองชีวภาพ ท้าให้เยื่อกรองมีสภาพการกรองที่สมบูรณ์อยู่เสมอ และคงทนมีอายุการท้างานนานมาก 
เยื่อกรองชีวภาพจะถูกระบบความดันน้้าท้าความสะอาดตามปกติ เมื่อเกิดแรงดันการไหลกลับของน้้า จะ
ท้าให้สารเคมีและสิ่งปฏิกูลถูกขจัดออกไปได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย มวลชีวภาพทั้งหมด จะถูกกลั่นกรอง
ภายในระบบของมนัเอง ระบบนี้จะจัดการขจัดน้้าเสียทั้งระบบและควบคุม ดังภาพที่ 5.2.2.3-1   
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ภาพที่ 5.2.2.3-1  หลักการท้างานของ Membrane Bioreactor System 

 
 ข้อดีของระบบเยื่อกรองชีวภาพ 

 เป็นระบบที่สามารถดูแลรักษาน้้าให้สะอาด พร้อมกับป้องกันสิ่งสกปรก เกาะติดเยื่อกรอง
น้้าในเวลาเดียวกัน 

 เป็นการกรองแยกกันระหว่างระยะเวลากักเก็บ (hydraulic retention time; HRT) และ
อายุตะกอน (solids retention time; SRT) คือระหว่างเวลาที่มีของแข็งแขวนลอย กับ
เวลาที่น้้าเสียยังคงอยู่ในระบบ สามารถแยกสิ่งสกปรกออกจากน้้าได้อย่างสมบูรณ์ และท้า
ให้การควบคุมการท้างานของปฏิกิริยาชีวภาพมีประสิทธิภาพอยู่เสมอขณะท้างาน อีกท้ัง
ระบบนี้สามารถกรองน้้าที่มีความยืดหยุ่นได้ตามสภาพของน้้าเสียนั้นอีกด้วย 

 เป็นระบบที่สามารถดูดซึมน้้าในการกรองได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับระบบการกรองที่
ระดับน้้ามีการข้ึนลง หรือการกระเพ่ือมของน้้าไหล ได้ทุกสภาพ 

 สามารถควบคุมอายุการท้างานของเยื่อกรองในการขจัดสิ่งสกปรกที่เป็นจุลชีวภาพได้อย่าง
ดี เนื่องจากจุลชีวภาพมีการเจริญเติบโตอย่างช้าๆ เช่นแบคทีเรียบางชนิดในน้้า ขนาดของ
จุลชีวภาพต่างกัน แต่เยื่อกรองมีขนาดเล็กกว่ามาก จึงสามารถกรองมวลชีวภาพได้ทุกเวลา 
ทุกขนาด และตามสภาพของสิ่งสกปรกนั้น 

 ความมีประสิทธิภาพอย่างสม่้าเสมอของระบบเยื่อกรองชีวภาพ ที่สามารถกรองมวล
ชีวภาพสิ่งสกปรกได้ทุกประเภท ทุกสภาพความเข้มข้นของน้้าเสีย ท้าให้เกิดประสิทธิผล
ในการดูแลรักษาน้้าได้อย่างสม่้าเสมอ 

 สามารถลดภาระการบ้าบัดน้้าเสียได้อย่างง่ายและดีกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับ
กระบวนการกรองน้้าแบบเก่าที่ใช้ระบบอากาศออกซิเจนเข้าผสมน้้าแบบเดิม 

 เป็นระบบที่สามารถควบคุมดูแลรักษาไม่ให้เกิดการสูญเปล่าที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง
สูงมากดังเช่นแบบระบบเดิม 

 การติดตั้งใช้พ้ืนที่น้อยกว่าและไม่ต้องปรับพ้ืนที่หรือมีอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ถังอากาศใดๆให้
สิ้นเปลืองพ้ืนที่ หรือกีดขวางสิ่งใดๆ เมื่อใช้ระบบนี้. 

  ชนิดมลสารที่บ้าบัดได้: เชื้อโรค สารแขวนลอย 
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ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

สารละลายและเกลือที่เกิดจากกระบวนการล้างย้อน สามารถปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมเช่น ดิน, น้้า
และการใช้ประโยชน์ของที่ดิน อาจเกิดโทษหากมีการจัดการที่ไม่ดี 

ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย 

  (1) น้้าทิ้งจากกระบวนการท้าให้น้้าเสียมีความเข้มข้นมากขึ้น 
  (2) เชื้อโรคและแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในน้้า 

 (3) เยื่อกรองอาจมีการปนเปื้อนของสารพิษ 

5.2.3  กลุ่มเทคโนโลยีการก้าจัดไอออน  

5.2.3.1 การแลกเปลี่ยนประจุ (Ion exchange for ammonia nitrogen removal)  

การแลกเปลี่ยนไอออน เป็นปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนระหว่างไอออนจากสารของแข็งกับไอออน
ในสารละลาย โดยที่กระบวนการนี้ไม่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของของแข็งมากนัก ซึ่ง
โดยทั่วไปสารของแข็งที่นิยมใช้กันมากเป็นพวกเรซิน (Resin) 

 หลักการท้างาน 

น้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดน้้าเสียในขั้นต้นและการบ้าบัดน้้าเสียในขั้นที่สองจะไหลผ่านถังที่มีการเติม
สารแลกเปลี่ยนประจุ เช่น โซเดียมคลอไรด์ กรดไฮโดรคลอริก กรดซัลฟูริคและ โซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นต้น 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนประจุของสารปนเปื้อนในน้้าเสีย โดยใช้เรซินซึ่งเป็นโพลีเมอร์ที่มีความสามารถพิเศษ
ในการแลกเปลี่ยนไอออนภายในโพลีเมอร์กับไอออนในสารละลายที่ไหลผ่านตัวเรซิน หลักในการท้างานของ 
เรซินมี 4 ขั้นตอนต่อเนื่องคือ 

1) การแลกเปลี่ยนไอออนเป็นขั้นตอนหลักของเรซิน คือ ไอออนอิสระในเรซินจะถูก
แลกเปลี่ยนกับไอออนอ่ืนๆ ในน้้าเสีย และการแลกเปลี่ยนไอออนจะลดลงหรือสิ้นสุด เมื่อไอออนอิสระ
ในเรซินเหลือน้อย จนกระท่ังไม่สามารถแลกเปลี่ยนไอออนต่างๆ ในน้้าเสียได้อีก 
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ภาพที่ 5.2.3.1-1  หลักการท้างานของการแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange) 

2) การล้างย้อน ท้าเมื่อหลังจากเรซินหมดประสิทธิภาพ เพ่ือให้ชั้นเรซินมีการขยายตัว
เกิดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือท้าลายการจับตัวเป็นก้อนของเรซิน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการแลกเปลี่ยน
ไอออน เพ่ือล้างความขุ่นหรือตะกอนแขวนลอยที่ติดอยู่ในชั้นของเรซิน เพ่ือก้าจัดฟองอากาศที่อาจเกิดขึ้น
และค้าอยู่ในชั้นของเรซิน และเพ่ือท้าให้มีการเรียงชั้นใหม่ของเรซิน ซึ่งช่วยให้การกระจายน้้าผ่านชั้น
ของเรซินเกิดข้ึนได้อย่างสม่้าเสมอในระหว่างการแลกเปลี่ยนไอออน 

 
3) รีเจนเนอเรชัน การท้าให้เรซินที่หมดอ้านาจไปแล้วกลับฟ้ืนตัวขึ้นมามีอ้านาจในการ

แลกเปลี่ยนไอออนใหม่อีก การที่เรซินหมดประสิทธิภาพ (ชั่วคราว) เป็นเพราะไอออนอิสระส่วนใหญ่ใน 
เรซินถูกน้าไปแลกเปลี่ยนกับไอออนอ่ืนในน้้าจนหมดสิ้น การท้ารีเจนเนอเรชัน  คือ การขับไล่ไอออนใน 
เรซินที่แลกมาจากน้้า และเติมไอออนอิสระให้กับเรซิน ท้าให้เรซินกลับสู่สภาพเดิม และมีประสิทธิภาพใน 
การแลกเปลี่ยนไอออนอีกครั้งหนึ่ง สารเคมีที่ใช้เติมไอออนอิสระให้กับเรซินที่เสื่อมประสิทธิภาพไปแล้ว
เรียกว่า สารรีเจนเนอแรนต์  

 
4) การชะล้าง มี 2 ขั้นตอน คือ การชะล้างอย่างช้า และการชะล้างอย่างเร็ว การชะล้าง

อย่ างช้ าจะท้า โดยการปล่อยให้น้้ าประมาณ 1 เท่ าของปริมาตรของชั้น เรซิน ไหลผ่ านชั้ น 
เรซินในอัตราเดียวกับการท้ารีเจนเนอเรชัน การชะล้างอย่างเร็วกระท้าเพ่ือขับไล่สารรีเจนเนอแรนต์ที่
ตกค้างอยู่ให้หลุดออกจากชั้นเรซินให้หมด เนื่องจากสารรีเจนเนอแรนต์ค้างอยู่น้อย จึงอาจชะล้างให้เร็ว
ขึ้น อัตราเร็วในการชะล้างมักเป็นอัตราเดียวกับอัตราไหลของการแลกเปลี่ยนไอออน หรือเท่ากับ 1.5   
แกลลอนต่อนาทีต่อลูกบาศก์ฟุต ปริมาตรของน้้าทั้งหมดที่ใช้ชะล้างสารเคมีมักมีค่าอยู่ในช่วง 25-100 
แกลลอนต่อลูกบาศก์ฟุต ของเรซิน 
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ชนิดมลสารที่บ้าบัดได้ 

การปรับปรุงคุณภาพน้้าโดยการแลกเปลี่ยนไอออน สามารถก้าจัดไอออนต่างๆออกจากน้้าได้  
เช่น Ca2+, Mg2+, SO4

2-,Cl- เป็นต้น นอกจากนี้อาจใช้ในการก้าจัดโลหะมีพิษต่างๆ ได้ แต่ต้องใช้เรซินที่มี
การสังเคราะห์เป็นพิเศษ โลหะมีพิษที่ใช้เรซินก้าจัดออก ได้แก่ แอมโนเนีย โครเมียม อาเซนิค แคดเมียม  
ทองแดง ทอง ตะก่ัว  แบเรียม โคบอลต์ นิกเกิล สังกะสี วานาเดียม เงิน นิกเกิล และซลิิเนียม 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

เรซินที่ใช้อาจจะใช้ในการดูดซับสารพิษซึ่งอาจปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมเช่น ดินและน้้า หากไม่มีการ
จัดการที่ดี น้้าที่เกิดจากการฟ้ืนฟูประสิทธิภาพของเรซินจะมีสารเคมีปนเปื้อนเข้มข้น หากปล่อยลงสู่แหล่ง
น้้าอาจท้าให้เสียความสมดุลในธรรมชาติได้  

ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 

ในการบ้าบัดน้้าทิ้งด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน ไม่สามารถท่ีจะก้าจัดเชื้อโรคได้จึงอาจจะ
ท้าให้น้้าที่ผ่านกระบวนการนี้ยังคงมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่จึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

5.2.3.2 การกรองนาโน (Nano filtration)  

 Nanofiltration Membrane บางครั้งอาจเรียกว่า เยื่อกรองใช้ก้าจัดความกระด้าง (Softener 
Membrane) ทั้งนี้เพราะเยื่อกรองชนิดนี้สามารถก้าจัด Ca2+ และ Mg2+ ได้ดี แต่ก้าจัด Na+ และ Cl- ได้
น้อย โดยปกติเยื่อกรองชนิดนี้จะมีความสามารถในการคัดกรองเกลือ NaCl ร้อยละ 20 – 80 แต่มี
ความสามารถในการคัดกรองเกลือที่มีประจุมากกว่า 1 เช่น Ca2+ , Mg2+, SO4

2-  ได้มากกว่าร้อยละ 90 
ความสามารถคัดกรองเกลือ (Salt Rejection) ของการกรองนาโนขึ้นอยู่กับขนาดอนุภาคและขนาดของ
ประจุของอิออน และประจุของวัสดุที่ใช้ทาเยื่อกรองของเกลือ ดังแสดงล้าดับของความสามารถในการคัด
กรองเกลือดังนี ้

Na2SO4 > CaCl2 > NaCl 

ล้าดับข้างต้นเนื้อวัสดุโพลิเมอร์ ที่ใช้ท้าเยื่อกรองที่เป็นกลางทางไฟฟ้า แต่ถ้าโครงร่างโพลิเมอร์ 
(Polymer Backbone) มีกลุ่มธาตุที่มีประจุทางไฟฟ้า (Charge Functional Group) จะท้าให้ล้าดับ
ความสามารถในการคัดกรองเกลือเปลี่ยนไป ถ้าโครงร่างโพลิเมอร์ของวัสดุที่ใช้ทาเยื่อกรองมีประจุบวก 
จะเรียกว่า Anionic Nanofiltration Membrane อิออนที่มีประจุบวก เช่น Ca2+ ในน้้าจะถูกผลักออก 
แต่จะดูดอิออนที่มีประจุลบ เช่น SO4

2- เป็นผลท้าให้ล้าดับของการคัดกรองเกลือเปลี่ยนเป็นดังนี้ 

CaCl2 > NaCl > Na2SO4 
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โครงร่างโพลิเมอร์ของวัสดุที่ใช้ทาเยื่อกรองมีประจุลบ เรียกเยื่อกรองชนิดนี้ว่า Cationic 
Nanofitration Membrane ท้าให้เกิดการผลักอิออนที่มีประจุลบในน้้า เช่น SO4

2- และเกิดแรงดูดออน 
บวก เช่น Ca2+ ผลท้าให้ล้าดับความสามารถในการคัดกรองเกลือเป็นดังนี้ 

Na2SO4 > NaCl > CaCl2 

  หลักการท้างาน 

 กระบวนการกรองนาโน อาศัยความดันขับซึ่งอยู่ระหว่างการกรองอัลตรา (Untrafiltration, UF) 
และออสโมซิสผันกลับ (Reverosmosis,RO) กระบวนการนี้ยังเป็นกระบวนการที่ท้าให้สารเข้มข้นขึ้น 
และการท้าให้บริสุทธิ์ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ไม่ใช้ความร้อนและสารเคมี จึงท้าให้โปรตีนไม่เสีย
สภาพ อีกทั้งยังมีข้อดีกว่าการใช้วิธีอ่ืนๆ คือใช้ได้กับสารละลายตัวอย่างที่มีปริมารมากและใช้ระยะเวลา
ในการด้าเนินการน้อย ดังภาพที่ 2.6.1-1 

After Preliminary or 
Secondary Treatment

Nanofiltration Effluent

Retantate

 

ภาพที่ 5.2.3.2-1 กระบวนการกรองนาโน 

 ชนิดของสารที่บ้าบัดได้ 

 การปรับปรุงคุณภาพน้้าโดยการกรองนาโน สามารถก้าจัดไอออนต่างๆ ออกจากน้้าได้เช่น Ca2+, 
Mg2+, SO4

2-,Cl- เป็นต้น นอกจากนี้อาจใช้ในการก้าจัดเชื้อโรค กลุ่มแบคทีเรีย และกลุ่มไวรัส 

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ในการล้างย้อนของกระบวนการกรองนาโน ท้าให้สารละลายและเกลือที่เกิดจากกระบวนการ
ล้างย้อน สามารถปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้้า และการใช้ประโยชน์ของที่ดิน อาจเกิดโทษหากมี
การจัดการที่ไม่ด ี

ผลกระทบต่อสุขภาพอานามัย 

การกรองนาโนหากใช้เป็นเวลานานเยื่อกรอง อาจมีการปนเปื้อนสารพิษ เชื้อโรค และแบคทีเรีย 
น้้าทิ้งที่เกิดจากกระบวนการกรองนาโน มีความเข้มข้นของน้้าเสียมากขึ้น 
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5.2.3.3 การแยกด้วยไฟฟ้าและเยื่อกรอง (Electrodialysis; ED)  

- อีดี เป็นกระบวนการเยื่อกรองที่ใช้แรงทางไฟฟ้าในการแยกสารเจือปน (เฉพาะที่เป็นอิออน) 
ออกจากน้้า 

- อีดี แตกต่างจากอาร์โอ และยูเอฟ ตรงที่อิออนจะถูกแยกออกจากน้้าโดยเคลื่อนที่ผ่านเยื่อ
กรอง ในขณะที่อาร์โอ และยูเอฟ น้้าจะเป็นตัวที่เคลื่อนที่ผ่านเยื่อเยื่อกรอง แยกออกจากสิ่งเจือปนที่
ละลายอยู่ในโมดูลของ อีดี ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าอิเล็คโทรด 2 ขั้ว คือ แอโนด (ขั้วบวก) และแคโธด (ขั้ว
ลบ) และชั้นเยื่อเยื่อกรองแบบพิเศษ คือ เยื่อกรองชนิดที่ยอมให้อิออนบวกลอดผ่านไปได้แต่ไม่ยอมให้ 
อิออนลบผ่าน (Cation transfer membrane)  และเยื่อกรองชนิดที่ยอมให้อิออนลบลอดผ่านไปได้แต่ไม่
ยอมให้อิออนบวกผ่าน (Anion transfer membrane) โดยเยื่อกรองทั้งสองชนิดนี้ถูกเรียงสลับกัน
มากกว่า 100 แผ่น อยู่ระหว่างขั้วอิเล็คโทรดสองขั้ว น้้าดิบที่ต้องการก้าจัดอิออนจะถูกสูบเข้าในช่องว่าง
ระหว่างเยื่อกรอง  น้้าไหลออกช่องหนึ่ งจะเป็นน้้าบริสุทธิ์  และอีกช่องหนึ่งจะเป็นน้้าที่มี เกลือ  
(อิออน) เข้มข้น ดังภาพที ่5.2.3.3-1 

 

  

 

 

 

 (ที่มา: Water Quality & Treatment, American Water Works Association) 

ภาพที่ 5.2.3.3-1 การแยกด้วยไฟฟ้าและเยื่อกรอง 

เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านอิเล็คโทรด อิออนบวก (Na+, Ca2) จะเคลื่อนที่ไปขั้วลบ (แคโธด) แต่
จะถูกกักไว้ด้วยเยื่อกรองชนิด Anion transfer membrane และอิออนลบ (Cl-, SO4

2-) จะเคลื่อนที่เข้า
หาประจุบวก (แอโนด) แต่จะถูกกักไว้ด้วยเยื่อกรองชนิด Cation transfer membrane ผลจากการ
เคลื่อนที่ของอิออนต่างๆ จะท้าให้ช่องกลางไม่มีอิออนเหลืออยู่ น้้าที่ได้จะเป็น้้าบริสุทธิ์ ในขณะที่ช่อง
ข้างๆ จะมีอิออนไปสะสมเพ่ิมข้ึน ศักย์ไฟฟ้าที่ใช้ประมาณ 1000 โวลต์ 
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ชนิดมลสารที่บ้าบัดได้ 

ช่วยลดไอออนที่ละลายในสารละลาย เช่น ไนเทรตในน้้าดื่ม น้้าหล่อเย็น กรดอะมิโน Potassium 
Tartrate  

ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 

ในการบ้าบัดน้้าทิ้งด้วยการแยกด้วยไฟฟ้าและเยื่อกรอง ไม่สามารถท่ีจะก้าจัดเชื้อโรคได้จึงอาจจะ
ท้าให้น้้าที่ผ่านกระบวนการนี้ยังคงมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่จึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

5.2.4  กลุ่มเทคโนโลยีการก้าจัดเกลือ  

5.2.4.1 กระบวนการออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis; RO)  

 กระบวนการออสโมซิสผันกลับ เป็นกระบวนการกรองน้้าโดยใช้ผลต่างของความดันเป็นแรงขับ
ดันให้น้้าผ่านเยื่อกรองที่มีความละเอียดสูง นิยมใช้ในกระบวนผลิตน้้าประปา (กรองน้้าดื่ม กรองน้้าเค็ม/
กร่อยให้เป็นน้้าจืด) ใช้ในกระบวนการบ้าบัดน้้าเสีย และใช้ในกระบวนการการหมุนเวียนน้้ากลับมาใช้ใหม่  

หลักการท้างาน 

  กระบวนการออสโมซิสผันกลับ จะมีหลักการท้างานในทางตรงกันข้ามกับกระบวนการออสโมซิส 
(Osmosis) คือ โมเลกุลของน้้าจะมีการเคลื่อนที่จากสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงผ่านเยื่อกรอง กลับไป
ยังสารละลายที่เจือจางได้โดยอาศัยแรงดันสูงจากปั๊มแรงดันสูงในการอัดโมเลกุลของน้้าย้อนกลับทิศทาง
ของกระบวนการธรรมชาติ ดังภาพที่ 5.2.4.1-1 

 

 

สารละลายเจือจาง                           เนื้อเยื่อ                                                                                         สารละลาย
เข้มข้น 

สารละลายเข้มข้น    สารละลายเจือจาง 

Osmosis                                                   Reverse Osmosis 

 

ภาพที่ 5.2.4.1-1  การเคลื่อนที่ของสารละลายในกระบวนการออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis)  

น้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดน้้าเสียในขั้นต้นและการบ้าบัดเสียในขั้นที่สองจะไหลผ่านระบบออสโมซิส
ผันกลับ ที่มีเยื่อกรองคุณภาพสูงที่ประกอบด้วยรูพรุนเล็กๆ จ้านวนมากซึ่งมีความละเอียดสูงถึง 0.0001 

 ความดัน 
ออสโมซิส(R) 
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ไมโครเมตร หรือหนึ่งส่วนสิบล้านมิลลิเมตร ที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกับอณูของน้้า ไอออน สิ่งปนเปื้อน หรือ
สารละลายต่างๆ จึงไม่สามารถผ่านเยื่อกรองได้ มีเพียงน้้าบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถซึมผ่านได้ ส่วนสิ่ง
ปนเปื้อนที่ถูกดักไว้ในเยื่อกรองจะถูกก้าจัดออกจากระบบเพ่ือป้องกันการตกค้างสะสมภายในเครื่องโดย
จะแยกออกคนละทางกับน้้าบริสุทธิ์ที่ผ่านการกรองแล้ว ดังภาพที่ 5.2.4.1-2  

After Preliminary or 
Secondary Treatment

Reverse  OsmosisPump

Brine for Disposal

Effluent

ภาพที่ 5.2.4.1-2 หลักการท้างานของกระบวนการออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis) 

ชนิดของสารที่บ้าบัดได้ 

กระบวนการออสโมซิสผันกลับ สามารถกัดจัดพวกสารละลาย สิ่งปนเปื้อน เชื้อโรคต่างๆ เช่น 
ไวรัส สารตะกั่ว สารปรอท สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ ไวรัส และแบคทีเรีย ที่เจือปนอยู่ใน
น้้าได้ ซึ่งเมื่อน้าน้้าที่ผ่านกระบวนการกรองดังกล่าวไปต้มจะไม่เกิดคราบตะกรัน  

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการออสโมซิสผันกลับ อาจท้าให้เกิดการตกค้างของสารเคมี เชื้อไวรัส โลหะหนัก และ
แบคทีเรีย ที่ไส้กรองได้ หากใช้เป็นเวลานานอาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค หากไม่มีการท้าลายที่เหมาะสม
อาจท้าให้เชื้อโรค สารเคมี และโลหะหนัก มีการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมได้   

ผลกระทบต่อสุขภาพอานามัย 

1) หากผู้ใช้น้้ามีการสัมผัสกับน้้าที่ผ่านระบบออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis) เป็น
เวลานานๆ เช่น อมน้้าไว้ในปากทั้งวัน หรือเอาฟันไปจุ่มไว้ในน้้าที่ผ่านระบบออสโมซิสผันกลับ (Reverse 
Osmosis) อาจท้าให้เกิดการกัดกร่อนบริเวณผิวเคลือบฟัน และละลายผิวเคลือบฟันท้าให้ฟันไม่แข็งแรง
หรือฟันผุได้ง่าย  

2) ระบบออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis) หากใช้เป็นเวลานานเยื่อกรอง อาจมีการ
ปนเปื้อนสารพิษ เชื้อโรค และแบคทีเรีย  

3) น้้าทิ้งที่เกิดจากกระบวนการออสโมซิสผันกลับมีความเข้มข้นของน้้าเสียมากข้ึน 
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5.2.5 กลุ่มเทคโนโลยีการก้าจัดเชื้อโรค  

5.2.5.1 การก้าจัดเชื้อโรคด้วยโอโซน (Ozone Disinfection)  

 โอโซน (O3) เป็นสารก้าจัดเชื้อโรคที่ดีและมีอ้านาจรุนแรงกว่าคลอรีน มีประสิทธิภาพท้าลาย
กลิ่น สี รส และไวรัส ที่อยู่ในน้้า (มีอ้านาจท้าลายไวรัสได้ดีกว่าคลอรีน) นอกจากนี้ผลของปฏิ กิริยาที่ก๊าซ
โอโซนท้าลายสารอินทรีย์ไม่เพ่ิมสี กลิ่น และรสในน้้า โอโซนที่เหลือจากปฏิกิริยาจะจางหายอย่างรวดเร็ว  

หลักการท้างานของโอโซน 

 การผลิตโอโซนท้าโดยใช้อากาศแห้ง หรือออกซิเจนบริสุทธิ์ ผ่านเข้าระหว่างขั้วไฟฟ้า 2 ขั้ว ที่มี
ศักย์ไฟฟ้าสูงมาก (15-20 kV) ท้าให้เกิดการแตกตัวของโมเลกุลออกซิเจน แล้วรวมตัวเป็นโอโซน อากาศ
แห้ง 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถผลิตโอโซนได้ไม่เกิน 30 กรัม หรือร้อยละ 1.4 โดยปริมาตร แต่การผลิต
ก๊าซโอโซนยุ่งยาก ราคาแพง จึงไม่นิยมเท่าการใช้คลอรีน นอกจากนี้โอโซนคงตัวอยู่ในน้้าได้ระยะเวลาสั้น 
(ไม่เกิน 30 นาที) ไม่เหมาะที่ใช้ก้าจัดเชื้อในน้้าประปาที่ส่งไปสู่ชุมชน หรือจ้าเป็นที่ต้องเติมคลอรีน
ภายหลังจากการใช้โอโซน นอกจากนี้โอโซนยังละลายน้้าได้น้อยกว่าคลอรีนมาก ดังนั้นอุปกรณ์การเติม
โอโซนให้กับน้้าจึงต้องออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงมาก เพ่ือให้เกิดการสูญเสียโอโซนน้อยที่สุด 

 

ภาพที ่5.2.5.1-1 ระบบผลิตโอโซน 

 ชนิดของสารที่บ้าบัดได้ 

 โอโซนสามารถขจัดส่วนประกอบไอระเหยของสารอินทรีย์ ส่งผลให้ กลิ่นอับชื้นต่างๆ ถูกขจัดไป 
อีกทั้งยังยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค  เซลล์โปรตีนที่ห่อหุ้มและหล่อเลี้ยงเชื้อโรคต่างๆ เช่น 
แบคทีเรีย ไวรัส สปอร์ หรือเชื้อรา จะถูกโอโซนเข้าไปท้าลาย ท้าให้เชื้อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตได้ และ
โอโซนยังช่วยสลายก๊าซพิษ โดยจะเข้าไปท้าลายโครงสร้างของก๊าซพิษต่างๆ ท้าให้เกิดการสลายตัวหรือ
เปลี่ยนรูป รวมทั้งยังมีคุณสมบัติในการฟอกสี  
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 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 หากก๊าซโอโซนรั่วไหลอาจท้าให้สิ่งมีชีวิตต่างที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอาจได้รับอันตรายถึงตายได้  

 ผลกระทบต่อสุขภาพอานามัย  

หากสัมผัสโอโซนในระดับความเข้มข้น 0.25 ส่วนล้านสว่น ขึ้นไปก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อ
ตา จมูก และอาจท้าลายเนื้อเยื่อปอด อาจเกิดการระคายเคืองเมื่อหายใจเข้าไปในปริมาณมาก 

5.2.5.2 การก้าจัดเชื้อโรคด้วยยูวี (Ultraviolet Disinfection)  

 รังสีอัลตราไวโอเลตเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สั้น ช่วงต่อจากแสงสีม่วง(ระหว่าง Visible 
Spectrum กับ X-ray) เป็นรังสีที่ตาคนมองไม่เห็น และไม่สามารถรับรู้ได้อย่างคลื่นรังสีอินฟราเรด ( IR) 
เราแบ่งเป็นสามประเภท ดังนี้    

1) ยูวีเอ ช่วงความยาวคลื่น 315 - 380 นาโนเมตร 
เป็นรังสี UV ที่ไม่มีอันตรายมากนัก สามารถน้ามาใช้เป็นประโยชน์ได้หลายด้าน โดยเฉพาะ
ทางด้านเคมี และกายภาพ 

2) ยูวีบี ช่วงความยาวคลื่น 280 - 315 นาโนเมตร 
มีผลต่อร่างกายและสิ่งของ ก่อให้เกิดการไหม้ของผิวหนัง (Sunburn or Erythematic) 
และการอักเสบของตาด้าได้ แต่มีคุณประโยชน์ในการรักษาโรคผิวหนังบางชนิดได้ รวมถึง
การประยุกต์ในงานอุตสาหกรรมเคมี 

3) ยูวีซี ช่วงความยาวคลื่น 100 - 280 นาโนเมตร 
เป็น รงัสีที่มีอันตรายต่อร่างกายได้อย่างรุนแรง เช่น ผิวแดงไหม้เกรียม (Erythema) หรือ 
เยื่อบุตาอักเสบ (Conjunctivitis) ซ่ึงสามารถประยุกตใ์ช้ในการก้าจัดเชื้อโรคได้ 

 
 หลอดไฟอัลตราไวโอเล็ตมีความพิเศษสามารถสร้างรังสีขึ้นมา โดยสร้างออกมาเป็นแสงอัลตรา 
ไวโอเล็ต กระแสไฟฟ้าจะผ่านภายใต้สภาวะแรงดันไอปรอท หลอดไฟนี้ปล่อยสเปกตรัมของรังสีเป็นวง
กว้างและมีพีคที่สูงมาก โดยความยาวคลื่นสูงสุดคือ 253.7 นาโนเมตร และต่้าสุดคือ 184.9 นาโนเมตร 
งานวิจัยได้มีการแสดงถึงความยาวคลื่นหรือช่วงที่มีประสิทธิภาพที่จะท้าลายแบคทีเรีย ซึ่งอยู่ระหว่าง 
250 นาโนเมตร และ 270 นาโนเมตร ที่ความยาวคลื่นที่สั้นที่สุด (เช่น 185 นาโนเมตร) แสงอัลตรา 
ไวโอเล็ตมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะผลิตโอโซน ไฮดรอกซิล และอนุมูลอิสระต่างๆ ที่สามารถท้าลาย
แบคทีเรียได ้
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 ในปี 1996 สหรัฐอเมริกาคณะที่ท้าการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ การศึกษา และหน่วยงานสังคม
สงเคราะห ์ก้าหนดแนวทางส้าหรับการก้าจัดเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต ซึ่งมีความต้องการความเข้ม
ต่้าสุด 16 มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร ในทุกๆ หน่วยก้าจัดเชื้อในน้้า 

 The U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) อนุญาตให้การก้าจัดเชื้อโรคด้วย
แสงอัลตราไวโอเล็ตเป็นเทคโนโลยีส้าหรับระบบน้้าสาธารณะขนาดเล็ก นอกจากนี้ USEPA ได้พิจารณา
การบ้าบัดด้วยอัลตราไวโอเล็ตให้เป็นเทคโนโลยีใหม่ 

 หลักการท้างาน 

 แสงอัลตราไวโอเล็ตมีประสิทธิภาพในการท้าลายแบคทีเรียและไวรัสต่างๆ อย่างไรก็ตามการ
ท้างานของระบบอัลตราไวโอเล็ตที่ดีขึ้นกับความเข้มข้นพลังงานที่สามารถดูดซับสิ่งมีชีวิตได้ หากพลังงาน
ไม่มีความเพียงพอสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นจะเกิดมีความเสียหาย โดยความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพ
วัดได้จาก ความเข้มของแสง(อัตราของโปรตอนที่ส่งไปยังเป้าหมาย) ความเข้มของรังสี ความยาวคลื่นที่
เหมาะสม ระยะเวลาที่ได้รับ คุณภาพของน้้า อัตราการไหล ชนิดของจุลินทรีย์ และแหล่งที่มาของ
จุลินทรีย์  

รังสีอัลตราไวโอเลตเป็นรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการใช้รังสีอัลตราไวโอเลตในการก้าจัดเชื้อ
โรค แต่การใช้การใช้รังสีอัลตราไวโอเลตยังไม่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการสูงและแหล่งก้าเนิดรังสีอัลตราไวโอเลตมีราคาแพง การดูแลรักษามีขั้นตอนมาก ควบคุมขนาด
ของการใช้ (dose) ที่เหมาะสมยากและรังสีอัลตราไวโอเลตมีระยะเวลาในการคงตัวอยู่ในน้้าได้น้อย  

แสงอัลตราไวโอเล็ตมีความน่าเชื่อถือในการก้าจัดเชื้อโรคโดยรวมถึงการปนเปื้อนในน้้า กระบวนการ
ท้างานเกิดจากแสงอัลตราไวโอเล็ตได้มีการแทรกซึมไปยังผนังเซลล์ของสารอินทรีย์ จากนั้นจะไปรบกวน
สารพันธุกรรมของเซลล์ดังกล่าวเพ่ือไปยับยั้งการเจริญเติบโต 

 

After Preliminary or 
Secondary Treatment

Disinfection : UV Effluent

 
ภาพที่ 5.2.5.2-1 หลักการท้างานของการก้าจัดเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต 

(Ultraviolet Disinfection) 
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แสงอัลตราไวโอเล็ตสามารถก้าจัดเชื้อโรคในน้้าได้ก็ต่อเมื่อแสงสัมผัสกับเชื้อโรค โดยไม่มีความ
เหมาะสมในส้าหรับการบ้าบัดน้้าขั้นสูง กรณีต้องการก้าจัดของแข็งแขวนลอย ความขุ่น สี หรือ
สารอินทรีย์ละลายน้้าได้ (สารสามารถท้าปฏิกิริยากับรังสีอัลตราไวโอเล็ต โดยลดประสิทธิภาพของความ 
บริสุทธิ์ลง) ดังนั้นน้้าต้องปราศจากความขุ่นหรือสี ความขุ่นหรือสิ่งสกปรกสามารถเกาะจับบนหลอดแสงยู
วี และท้าให้แสงยูวีไม่สามารถส่องผ่านได้ตลอดความลึก 

ชนิดมลสารที่บ้าบัดได้ 

การก้าจัดเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต มีประสิทธิภาพในการท้าลายปรสิต แพลงตอน เชื้อ
โรคหรือแบคทีเรียต่างๆได้ 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย 

นอกจากแสงอัลตราไวโอเล็ตเป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์แล้วยังสามารถเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้อีก
ด้วย แสงอัลตราไวโอเล็ตมีผลต่อการระคายเคืองต่อผิวหนัง และเกิดความเสียหายต่อดวงตาหากมีการมี
การสัมผัสโดยตรง 

5.2.5.3 การก้าจัดเชื้อโรคด้วยคลอรีน (Chlorine Disinfection)  

คลอรีน เป็นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูง ส้าหรับใช้ก้าจัดเชื้อโรค สามารถน้าไปใช้ในด้านต่างๆ
มากมาย ทั้งในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ตลอดจนสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นการก้าจัดเชื้อจุลินทรีย์ 
ในขบวนการผลิตน้้าดื่ม-น้้าใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ในฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ ในฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์น้้า ในตลาดสดหรือครัวเรือน ในสระว่ายน้้า รวมทั้งใช้ในการบ้าบัดน้้าเสียจากแหล่งต่างๆ  
เป็นต้น นอกจากนั้นคลอรีนยังมีปลอดภัยสูง เพราะสามารถก้าจัดเชื้อโรคได้ดีมาก และสามารถสลายตัว
ได้อย่างรวดเร็วในธรรมชาติ 

คลอรีนน้้า (NaClO) หรือโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ความหมายต่างจากคลอรีนก๊าซที่อยู่ในรูป
ของเหลว มีลักษณะเป็นสารละลายสีเขียวตองมีปริมาณคลอรีนที่ใช้งานได้อยู่ในช่วง7 -15 เปอร์เซ็นต์ ชื่อ
ทางการค้าอาจมีหลายชื่อเช่น Liquid Bleach Pure Chlor และ Top Chlor เป็นต้น น้้ายาซักผ้าขาวใน
ท้องตลาดบางยี่ห้อก็มีคลอรีนน้้าเป็นส่วนประกอบ คลอรีนประเภทนี้ใช้งานง่าย แต่ราคาค่อนข้างแพงเมื่อ
เทียบกับคลอรีนก๊าซ ส่วนใหญ่นิยมใช้ก้าจัดเชื้อโรคในน้้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Process Water) ของ
โรงงานอุตสาหกรรม ไม่นิยมใช้ในงานประปาเนื่องจากราคาค่อนข้างแพง 
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คลอรีนผง [Ca (OCl)2] มีลักษณะเป็น ผง เม็ด หรือ เกล็ด สีขาว ปริมาณคลอรีนที่ใช้งานได้อยู่
ในช่วง 65-71 เปอร์เซ็นต์ ใช้งานไม่สะดวกเหมือนคลอรีนน้้า เวลาใช้งานต้องน้ามาละลายน้้า แล้วน้าส่วน
ที่เป็นของเหลวไปใช้งาน เหมาะส้าหรับงานประปาขนาดเล็กที่อยู่ในพ้ืนที่ทุรกันดาร เนื่องจากขนส่งง่ายมี
ความปลอดภัยสูง 

หลักการท้างาน 

คลอรีนก๊าซ (Cl2) เมื่ออยู่ในน้้าจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส ให้กรดไฮโปคลอรัส และ กรดไฮโดร
คลอริก ดังสมการ 

Cl2 + H2O  ------------> HOCl (hypochlorous) + HCl 

กรด HOCl แตกตัวในน้้าจะให้hydrogen ion และ hypochlorite ion ดังสมการ 

HOCl  <------------>  H+ + OCl – 

Cl2 ,HOCl และ OCl – เรียกว่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free residual Chlorine) ปริมาณ
คลอรีนอิสระคงเหลือชนิดใดจะมากหรือน้อยกว่ากันอยู่ที่ สภาพ pH ของน้้า 

ที่ pH ของน้้าต่้ากว่า 1 คลอรีนอิสระคงเหลือ จะอยู่ในรูปของคลอรีนก๊าซ (Cl2) ทั้งหมด และจะ
ระเหยสู่บรรยากาศ ที่ pH 1- 3.5 คลอรีนอิสระจะอยู่ในรูปของก๊าซ และ HOCl ที่ pH ในช่วง 3.5 – 5.5 
คลอรีนอิสระจะอยู่ในรูป HOCl ทั้งหมด ที่ pH ในช่วง 5.5- 9 จะอยู่ในรูปของ HOCl และ OCl – และท่ี 
pH ตั้งแต่ 9 ขึ้นไป จะอยู่ในรูป OCl – (รูปที่ 5.2.5.3-1) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2.5.3-1  ผลของ pH และการเปลี่ยนแปลงชนิดของคลอรีนอิสระคงเหลือ 
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คลอรีนอิสระในรูป HOCl มีประสิทธิภาพในการก้าจัดเชื้อโรคมากกว่าคลอรีนในรูป OCl – ถึง 
100 เท่า ดังนั้นเพ่ือให้ประสิทธิภาพในการก้าจัดเชื้อโรคสูง ควรจะมีคลอรีนในรูปของ HOCl เหลืออยู่ใน
น้้า ตามค้าแนะน้าขององค์การอนามัยโลก ส้าหรับการก้าจัดเชื้อโรคในน้้าทั้งแบคทีเรียและไวรัสโดยทั่วไป 
ปริมาณคลอรีนอิสระที่เหลืออยู่ในน้้าเมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที ต้องไม่ต่้ากว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยที่ 
pH ของน้้าต้องไม่สูงกว่า 8 และความขุ่นต้องไม่เกิน 1 NTU ในน้้าประปาซึ่งผลิตจากน้้าผิวดิน ส่วนมาก
จะมีแอมโมเนียเหลืออยู่ในน้้าเมื่อท้าปฏิกิริยากับคลอรีน (HOCl) จะได้คลอรีนอิสระคงเหลืออีกชนิดหนึ่ง
เรียกว่า คลอรามีน หรือ combined residual chlorine ได้แก่โมโนคลอรามีน (NH2Cl) ไดคลอรามีน 
(NHCl2) และไตรคลอรามีน (NCl3) ดังสมการ 

HOCl + NH3    ------------> NH2Cl + H2O 

NH2Cl + HOCl ------------> NHCl2 + H2O 

NHCl2 + HOCl ------------> NCl3 + H2O 

combined residual chlorine มีประสิทธิภาพในการก้าจัดเชื้อโรคต่้า แต่คงทนอยู่ในน้้าได้
ยาวนานกว่าคลอรีนอิสระ ทั้ง Free Residual Chlorine และ Combined Residual Chlorine รวมกัน
เรียกว่าคลอรีนคงเหลือทั้งหมด (Total Residual Chlorine) 

ส้าหรับคลอรีนน้้าและคลอรีนผงปฏิกิริยาในน้้าเป็นไปตามสมการข้างล่าง 

NaOCl + H2O ------------> HOCl + NaOH 

Ca(OCl)2 + 2H2O ------------> 2HOCl + Ca(OH)2 

การใช้คลอรีนน้้าและผง เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ก๊าซคลอรีน จะเห็นว่าการใช้คลอรีนน้้าและ
ผงจะท้าให้แนวโน้มของค่า pH เป็นไปในทางที่สูงขึ้น เนื่องจากตามสมการเคมีมีจะมีด่างเกิดขึ้น แต่การใช้
คลอรีนก๊าซจะท้าให้แนวโน้มของค่า pH ในน้้าต่้าลงเนื่องจากมีกรดเกิดขึ้น ดังนั้นการใช้คลอรีนก๊าซก้าจัด
เชื้อโรคตามทฤษฎีแล้วจะมีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้คลอรีนรูปอ่ืน แต่ในทางปฏิบัตินั้นผลไม่แตกต่ างกัน
มากนัก เพราะปริมาณคลอรีนที่ใช้น้อยมากผลกระทบต่อ pH ของน้้าจึงค่อนข้างน้อย 

การก้าจัดเชื้อโรคด้วยคลอรีน สิ่งที่ส้าคัญที่สุดไม่ใช่ปริมาณของคลอรีนที่เติมลงไปในน้้า หากแต่
เป็นปริมาณของคลอรีนที่ตกค้างอยู่ในน้้า (Chlorine Residual) ซึ่งวัดได้หลังจากช่วงเวลาสัมผัสหนึ่ง ซึ่ง
จากคุณสมบัติหนึ่งของคลอรีนคือ เป็นสารออกซิไดซิงอย่างแรง ดังนั้นเมื่อเติมลงไปในน้้า คลอรีนจะท้า
ปฏิกิริยากับสารต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเติมคลอรีนน้อยเกินไปก็จะไม่มีคลอรีนตกค้าง แต่ถ้าเติมมากไปก็
จะเป็นการสิ้นเปลือง และท้าให้น้้ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ฉะนั้นจึงควร
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ควบคุมให้มีปริมาณที่เหมาะสมเพ่ือจะได้มีคลอรีนอิสระหรือคลอรีนหลงเหลืออยู่ในน้้าหลังจากการท้า
ปฏิกิริยากับสารต่างๆแล้ว ซึ่งจะท้าให้สามารถก้าจัดเชื้อโรคในน้้าได้ อนึ่งความต้องการคลอรีนขึ้นอยู่กับ
ลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้้า เช่นน้้าที่มีความขุ่นหรือสารละลาย มักต้องการคลอรีนสูง เป็นต้น 
ส่วนระดับคลอรีนตกค้างนั้นขึ้นอยู่กับมาตรฐานน้้าประปาที่ก้าหนดขึ้น โดยปกติระบบจ่ายน้้าประปา
ส้าหรับชุมชนควรมีคลอรีนตกค้างอิสระ (Chlorine Residual) ที่เวลาสัมผัส 20 นาที ซึ่งวัดได้ที่ปลายท่อ
เมนจ่ายน้้าในจุดที่ไกลจากระบบผลิตมากท่ีสุด จะต้องมีความเข้มข้นประมาณ 0.2 - 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ชนิดมลสารที่บ้าบัดได้ 

การก้าจัดเชื้อโรคด้วยคลอรีน มีประสิทธิภาพในการท้าลายปรสิต แพลงตอน เชื้อโรคหรือ
แบคทีเรียต่างๆได ้

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

แอมโมเนียเหลืออยู่ในน้้าเมื่อท้าปฏิกิริยากับคลอรีน (HOCl) จะได้คลอรีนอิสระคงเหลืออีกชนิด
หนึ่งเรียกว่า คลอรามีน หรือ combined residual chlorine ได้แก่โมโนคลอรามีน (NH2Cl) ไดคลอรา
มีน ( NHCl2) และไตรคลอรามีน (NCl3) 

ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย 

คลอรีนเมื่อมีความชื้นจะกัดกร่อนโลหะเกือบทุกชนิด เป็นอันตรายแก่อวัยวะของร่างกาย เช่น ตา 
จมูก ผิวหนัง เมื่อถูกคลอรีนจะอักเสบและบวมพอง ถ้าสูดดมเข้าไปจะเกิดอาการอึดอัด หายใจไม่สะดวก 
เจ็บคอ แน่นหน้าอก และอาจท้าให้เสียชีวิตถ้าสูดดมในปริมาณมากเกินไป 

5.3  การพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ประโยชน์ 

ในปัจจุบัน ได้มีการน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์แล้วในหลายประเทศ โดยได้มี
การพัฒนาเทคโนโลยีส้าหรับการปรับปรุงคุณภาพน้้าเพ่ือน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่อย่าง
กว้างขวาง ดังนั้น การเลือกใช้เทคโนโลยีจะต้องมีการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้
ประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ลักษณะของน้้าที่ต้องน้ามาปรับปรุงคุณภาพก่อนน้าไปใช้ประโยชน์ 

 โดยทั่วไปลักษณะของน้้าที่ต้องน้ามาปรับปรุงคุณภาพก่อนน้าไปใช้ประโยชน์นั้นเป็นปัจจัย
หนึ่งที่น้ามาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยี ซึ่งจากการศึกษาของโครงการนี้จะพิจารณาจาก
คุณภาพน้้าทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียของชุมชนมาใช้ โดยทั่วไปคุณภาพน้้าทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียต้อง
เป็นไปตามค่ามาตรฐานน้้าทิ้ง  

2)  กิจกรรมที่จะน้าน้้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพไปใช้ 

 เนื่องจากแต่ละกิจกรรมมีความต้องการคุณภาพน้้าที่จะน้าไปใช้แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เพ่ือ
ป้องกันการผลิตน้้าที่มีคุณภาพต้่ากว่าความต้องการที่จะน้าไปใช้ ดังนั้น เทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงต้อง
สามารถปรับปรุงคุณภาพน้้าให้เหมาะสมกับเกณฑ์คุณภาพน้้า ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก 
ได้แก่ เกณฑ์คุณภาพน้้าที่จะน้ามาใช้ประโยชน์ส้าหรับอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชน ดังนั้น ที่
ปรึกษาฯ ไม่ได้ก้าหนดให้กิจกรรมที่จะน้าน้้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้้าไปใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณา
คัดเลือกเทคโนโลยี 

3)  ราคาค่าก่อสร้างและค่าเดินระบบ 

 ในการเลือกเทคโนโลยีเพ่ือน้ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้้า ราคาค่าก่อสร้างและค่า
ด้าเนินระบบมีความส้าคัญในการพิจารณา เนื่องจากแต่ละระบบมีความสามารถและประสิทธิภาพ ใน  
การปรับปรุงคุณภาพน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วที่แตกต่างกันไป ดังนั้น การพิจารณาค่าก่อสร้างและการเดิน
ระบบจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญ เพ่ือประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าต่อการลงทุน  

4)  พ้ืนที่ส้าหรับก่อสร้างและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า 

 เนื่องจากเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพน้้าบางประเภทอาจจ้าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ในการ
สร้างค่อนข้างมาก ในขณะที่เทคโนโลยีบางประเภทสามารถสร้างได้ในพ้ืนที่จ้ากัด ดังนั้นการค้านึงถึงพ้ืนที่
ที่จะใช้สร้างและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าจึงเป็นปัจจัยหนึ่ง  
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5)  ความยากง่ายในการเดินระบบการดูแลรักษาระบบ (Operation and Maintenance) 

 ความยากง่ายในการเดินระบบการดูแลรักษาระบบ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญที่ใช้พิจารณา
เลือกเทคโนโลยีปรับปรุงคุณภาพน้้าให้เหมาะสมกับงบประมาณในการเดินระบบและทักษะความช้านาญ
ของผู้เดินระบบ 

6)  ความต้องการพลังงานไฟฟ้า 

 ความต้องการพลังงานไฟฟ้า เป็นอีกปัจจัยที่ใช้พิจารณาเลือกเทคโนโลยีปรับปรุงคุณภาพน้้า
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านงบประมาณด้วยเช่นกัน  

7)  ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 

 ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยส้าคัญที่ต้องค้านึงถึงการก่อสร้างระบบปรับปรุง
คุณภาพน้้ารวมถึงการเดินระบบนั้นล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนั้นอาจ
มีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทของระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าที่เลือกใช้ ดังนั้นการ พิจารณา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงควรพิจารณาเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีนั้นๆ 
ประกอบกันไปด้วย  

8)  ผลกระทบทางด้านสุขภาพ 

 ในการน้าน้้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพกลับไปใช้นั้น ไม่เพียงแต่ประชาชนผู้ใช้น้้าเท่านั้น
อาจเกิดความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพ แต่ยังรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ตั้งของ
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้ารวมถึงคนงานที่เดินระบบ ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่อาจมีการสัมผัสโดยตรง
กับน้้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพอีกด้วย 
ดังนั้นเพือ่ลดความเสี่ยงหรืออันตรายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การพิจารณาผลกระทบด้าน
สุขภาพจึงเป็นส่วนส้าคัญในการคัดเลือกเทคโนโลยีที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนน้อยที่สุด 
นอกจากนี้การพิจารณาด้านผลกระทบทางสุขภาพยังเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการด้าเนิน
โครงการในช่วงเวลาต่างๆ ทั้งระยะก่อสร้างและระยะเดินระบบอีกด้วย  

 จากการรวบรวมข้อมูลราคาค่าก่อสร้างและเดินระบบ ราคาค่าเดินระบบ พ้ืนที่ส้าหรับก่อสร้าง
และติดตั้ง ความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย แสดงดังตารางที่ 5.2-1 โดยแบ่งแยกตามเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพน้้าเพ่ือน้าน้้ากลับมา
ใช้ประโยชน์ 5 กลุ่มท่ีกล่าวมาข้างต้น 
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ตารางท่ี 5.3-1 เทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพน้้าเพ่ือน้าน้้ากลับมาใช้ใหม ่   
       

เทคโนโลยี ราคาค่า
ก่อสร้างและ
เดินระบบ 

ราคาค่าเดิน
ระบบ 

พื้นที่ส้าหรับ
ก่อสร้างและ

ติดตั้ง 

ความต้องการ
ด้านพลังงาน

ไฟฟ้า 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 

(บาท/ลบ.ม./
วัน) 

(บาท/ลบ.ม.) (ตร.ม./ลบ.ม.) (กิโลวัตต์/ลบ.ม.) 

1. กลุ่มเทคโนโลยีการก้าจัดอนุภาค 
1.1 ถังทรายกรอง (Sand 
filtration) 

600-1,000 0.5 5-20 0.3-0.4 ไส้กรองหากใช้เป็นเวลานาน
เป็นแหล่งเพาะเชื้อ อาจมีการ
ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม มนุษย์
ได้รับผลกระทบหากได้รับการ
สัมผัส 
 

น้้าทิ้งที่ออกมามีเชื้อโรคและ
ไข่พยาธิที่ปนเปื้อนในน้้า 

1.2 การกรองไมโคร (Micro 
filtration) 

8,000-10,000 3.0 1.5-3 0.5-1.0 สารละลายและเกลือที่เกิด
จากกระบวนการล้างย้อน 
สามารถปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
เช่น ดิน น้้า และการใช้
ประโยชน์ของที่ดิน อาจเกิด
โทษหากมีการจัดการที่ไม่ดี 
 
 

น้้าทิ้งจากกระบวนการล้าง
ย้อนท้าให้น้้าเสียมีความ
เข้มข้นมากขึ้น อาจส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตราย 
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ตารางท่ี 5.3-1 เทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพน้้าเพ่ือน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ (ต่อ)   
       

เทคโนโลยี ราคาค่า
ก่อสร้างและ
เดินระบบ 

ราคาค่าเดิน
ระบบ 

พื้นที่ส้าหรับ
ก่อสร้างและ

ติดตั้ง 

ความต้องการ
ด้านพลังงาน

ไฟฟ้า 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 

(บาท/ลบ.ม./
วัน) 

(บาท/ลบ.ม.) (ตร.ม./ลบ.ม.) (กิโลวัตต์/ลบ.ม.) 

2. กลุ่มเทคโนโลยีการก้าจัดสารอินทรีย์ละลายน้้า 

2.1 การดูดซับด้วยคาร์บอน 
(Carbon Adsorption) 

5,000-
12,000 

4-5 0.8-3 0.4-0.5 ถ่านกัมมันต์ที่ใช้อาจมีการดูด
ซับสารพิษ ซึ่งการก้าจัดอาจ
ท้าให้มีการปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบสู่ดิน
และน้้า 

(1) น้้าทิ้งที่ออกมามีเชื้อโรคที่
ปนเปื้อนในน้้า  
(2) คาร์บอนที่ใช้อาจมีการดูด
ซับสารพิษ อาจสัมผัสกับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

2.2 การกรองอัลตร้า (Ultra 
filtration) 

15,000-
20,000 

3.5 1.5-3 0.7-1.2 สารละลายและเกลือที่เกิด
จากกระบวนการล้างย้อน 
สามารถปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
เช่น ดิน, น้้า และการใช้
ประโยชน์ของที่ดิน อาจเกิด
โทษหากมีการจัดการที่ไม่ดี 

น้้าทิ้งจากกระบวนการล้าง
ย้อนท้าให้น้้าเสียมีความ
เข้มข้นมากขึ้น อาจส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตราย 
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ตารางท่ี 5.3-1 เทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพน้้าเพ่ือน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ (ต่อ)   
       

เทคโนโลยี ราคาค่า
ก่อสร้างและ
เดินระบบ 

ราคาค่าเดิน
ระบบ 

พื้นที่ส้าหรับ
ก่อสร้างและ

ติดตั้ง 

ความต้องการ
ด้านพลังงาน

ไฟฟ้า 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 

(บาท/ลบ.ม./
วัน) 

(บาท/ลบ.ม.) (ตร.ม./ลบ.ม.) (กิโลวัตต์/ลบ.ม.) 

2.3 Membrane Bioreactor 
System (MBR) 

10,000-
20,000 (เมื่อ
คิดจากการ
ปรับปรุงจาก
ระบบบ้าบัด

ขั้นที่ 2) 

4.5 1.5-3 1.0-1.5 สารละลายและเกลือที่เกิด
จากกระบวนการล้างย้อน 
สามารถปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
เช่น ดิน น้้า และการใช้
ประโยชน์ของที่ดิน อาจเกิด
โทษหากมีการจัดการที่ไม่ดี 

(1) น้้าทิ้งจากกระบวนการท้า
ให้น้้าเสียมีความเข้มข้นมาก
ขึ้น  
(2) เชื้อโรคและแบคทีเรียที่
ปนเปื้อนในน้้า  
(3) Membrane อาจมีการ
ปนเปื้อนของสารพิษ 

3. กลุ่มเทคโนโลยีการก้าจัดไอออน 
3.1 การแลกเปลี่ยนประจุ (Ion 
exchange for ammonia 
nitrogen removal) 

2,000-5,000 3-4 1.5-3 0.5 เรซินที่ใช้อาจจะใช้ในการดูด
ซับสารพิษซึ่งอาจปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม เช่น ดินและน้้า 
หากไม่มีการจัดการที่ดี 

น้้าทิ้งที่ออกมามีเชื้อโรคที่
ปนเปื้อนในน้้า 
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3.2 การกรองนาโน (Nano 
filtration) 

5,000-7,000 2-3 1.5-3 1.0-2.0 สารละลายและเกลือที่เกิด
จากกระบวนการล้างย้อน สา
มารปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมเช่น 
ดิน น้้าและการใช้ประโยชน์
ของที่ดิน อาจเกิดโทษหากมี
การจัดการที่ไม่ดี 

น้้าทิ้งจากกระบวนการล้าง
ย้อนท้าให้น้้าเสียมีความ
เข้มข้นมากขึ้น อาจส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตราย 

3.3 การแยกดว้ยไฟฟ้าและเยื่อ
กรอง (Electrodialysis) 

10,000-
18,000 

6-8 3-3.5 1.5 ก๊าซที่เกิดข้ึนอาจมีพิษกับผู้ที่
สูดดมและสิ่งแวดล้อมเช่น 
อากาศ โดยรอบ 

ก๊าซที่เกิดข้ึนอาจมีผลต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 

4. กลุ่มเทคโนโลยีการก้าจัดเกลือ 
4.1 กระบวนการออสโมซิสผัน
กลับ (Reverse osmosis) 

3,500-4,000 10 1.5-3 2.0-3.0 ไส้กรองหากใช้เป็นเวลานาน
เป็นแหล่งเพาะเชื้อ อาจมีการ
ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม มนุษย์
ได้ รับผลกระทบหากได้รับ
การสัมผัส 

(1) น้้าทิ้งมีความเข้มข้นมาก
ขึ้น  
(2) เชื้อโรคและแบคทีเรียที่
ปนเปื้อนในน้้า  
(3) Membrane อาจมีการ
ปนเปื้อนของสารพิษ 
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5. กลุ่มเทคโนโลยีการก้าจัดเชื้อโรค 
5.1 การก้าจัดเชื้อโรคด้วย
โอโซน (Ozone Disinfection) 

1,800-2,400 2.01-4 0.5-1.0 0.08-0.1 ก๊าซโอโซนเป็นก๊าซพิษ ดังนั้น
หากไม่มีการควบคุมดูแล
ปริมาณความเข้มข้นในการใช้
และหากเกิดการรั่วไหลสู่
ภายนอก อาจท้าให้เกิด
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

ก๊าซโอโซนเป็นก๊าซพิษ ดังนั้น
หากไม่มีกาควบคุมดูแล
ปริมาณความเข้มข้นในการใช้
และหากเกิดการรั่วไหลสู่
ภายนอกอาจท้าให้เกิด
อันตรายต่อผู้ที่สัมผัสได้ 

5.2 การก้าจัดเชื้อโรคด้วยยูวี
(Ultraviolet Disinfection) 

1,000-3,000 4.01-6 0.5-1.0 0.06-0.08 ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตข้างเคียง 
(by-product) ที่เป็นพิษและ
สารก่อมะเร็ง ไม่ท้าให้เกิดรส
และกลิ่น มีความปลอดภัยใน
การใช้สูง 
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เทคโนโลยี ราคาค่า
ก่อสร้างและ
เดินระบบ 

ราคาค่าเดิน
ระบบ 

พื้นที่ส้าหรับ
ก่อสร้างและ
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ความต้องการ
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5.3 การก้าจัดเชื้อโรคด้วย
คลอรีน(Chlorine 
Disinfection) 

100-400 0.5 0.5 0.04 ต้องมีการควบคุมปริมาณและ
วิธีการใช้เพื่อไม่ให้ปนเปื้อนลง
สู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าหากมี
ปริมาณความเข้มข้นมากอาจ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ 

ความเป็นพิษของคลอรีน
โดยตรงและสารพลอยได้ (by-
product) เมื่อคลอรีนไป
รวมตัวกับสารอ่ืนกลายเป็น
สารก่อมะเร็ง 

หมายเหตุ : - ตารางนี้เป็นเพียงข้อมูลราคาจากต่างประเทศ (อัตราการแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 1 US Dollar = 30 บาท) ดังนั้น จึงควรใช้ส้าหรับการวิเคราะห์เปรยีบเทียบแนวโน้มความแตกต่าง

ราคาของแต่ละระบบฯ เท่านั้น 

ที่มา:  ดัดแปลงจาก “โครงการศึกษาความเหมาะสมของการน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร (ส้านักการระบายน้้า, 2554)”  



เกณฑ์คุณภาพน้ํา ท่ีแนะนํา

สําหรับการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่

บทท่ี 6
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บทที่ 6 

เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 

 

 การศึกษาคร้ังนีท้ี่ปรึกษาฯ ไดพิจารณาแนวทางนําน้ํากลับมาใชประโยชน ในภาคสวนตางๆ 

ไดแก  

1) การใชน้ําใหมภาคชุมชน  

2) การใชน้ําใหมภาคเกษตรกรรม 
3) การใชน้ําใหมภาคอุตสาหกรรม 
 

 สิ่งท่ีตองคํานึงถึงสําหรับการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหม 

 
1) คุณภาพน้ําเหมาะสมกับกิจกรรมที่นําไปใชงาน 

คุณภาพน้ําที่นํากลับมาใชใหมนั้นตองพิจารณาดานตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับ 

การนําไปใชในแตละกิจกรรม รวมทั้งไมมีความเสี่ยงตอสุขภาพผูใช และไมเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ไดแก 

- ดานกายภาพ เชน สี กล่ิน ความขุน และตะกอน เปนตน 

- ดานเคมี เชน พีเอช ของแข็ง สารอินทรี โลหะหนัก ธาตุอาหาร เปนตน 

- ดานชีวภาพ เชน เชื้อกอโรค เชน โคลิฟอรม อีโคไล ไขพยาธิ ไวรัส เปนตน 

- อื่นๆ เชน Pharmaceuticals, hormonal products, personal care 

products 

 

2) ผลกระทบตอสุขภาพ และส่ิงแวดลอม 

กระบวนการประเมินโอกาสและความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับ มนุษย หรือส่ิงแวดลอม
จากการไดรับ/สัมผัสความเส่ียงตามสภาวการณที่แจง รวมทั้งการระบุความไมแนนอนที่ตามมา ดังนั้นจึง
ตองมีการประเมินความเสี่ยง หรือผลกระทบตอสุขภาพ สําหรับแนวทางการนําน้ําที่ผานการบําบัด
กลับมาใชใหม ทั้งผลกระทบที่เกิดจากการดูแลควบคุมระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า และผูที่นําน้ํากลับมาใช  
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3) ประชาชนใหความยอมรับ 

เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด ประชาชนหรือผูนําน้ํากลับมาใชใหม 
ตองมีความรู ความเขาใจ กลไก และหลักการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนหนาที่ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของทําหนาที่
ในการประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ ทั้งขอดี และขอเสีย รวมท้ังผลการประเมินความ
เสียงที่อาจเกิดขึ้นตอผูใชน้ํา และสิ่งแวดลอม 

 
4) ความคุมทุนทางดานเศรษฐศาสตร 

การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรของโครงการ มีวัตถุประสงคเพื่อตองการท่ีจะทราบ

วา ในการพัฒนาโครงการนั้นจะกอใหเกิดผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร คุมคากับตนทุนของทรัพยากรท่ี

ไดถูกนํามาใชไปหรือไม กลาวคือ มีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรมากนอยเพียงใด ซ่ึงจะวิเคราะหใน 

4 ประเด็นหลัก ดังนี ้

1) ตนทุนของโครงการ 

2) ผลประโยชน 

3) ความเหมาะสมของโครงการ 

4) ความออนไหวของโครงการ 

นอกจากน้ีตองมีการวิเคราะหทางดานการเงินของโครงการเปนการวิเคราะหถึง การ

วิเคราะหความคุมทุนทางการเงิน แผนทางการเงินของโครงการ ประกอบดวย 

1) งบประมาณ 
2) อัตราคาธรรมเนียมน้ําที่ผานการบําบัด 
3) แนวทางการจัดเก็บ 
4) การวิเคราะหความคุมทุนทางดานการเงิน   

โดยการใชเครื่องมือทางการตลาดเปนการแกปญหาที่มีผลตอแรงจูงใจตอผูผลิตและ

ผูบริโภคโดยตรง จนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม กลาวคือ ผูผลิตจะผลิตโดยคํานึงตนทุนผลกระทบ

ภายนอก  ผูบริโภคจะลดการปลอยมลพิษ 

เนื่องจากนํ้าที่นํากลับมาใชใหม ถือไดวาเปนสินคาชนิดหนึ่ง การที่สงเสริมใหแรงจูงใจให

ผูใชน้ํา ใหมีความตองการใชน้ําก็คงตองผานกลไกราคา ซึ่งก็คือการกําหนดคาน้ําที่เหมาะสม 
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6.1 แหลงน้ําที่พิจารณาใหมีการนําน้ํากลับมาใชใหม 

 จากการรวบรวมขอมูลพบวาแหลงน้ําที่มีศักยภาพในการนํากลับมาใชใหม ไดแก น้ําจากระบบ

บําบัดน้ําเสีย ไดแก น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียอาคารขนาดใหญ น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวม นํ้า

ทิ้งจากการเกษตรกรรม และนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม  

 จากรายละเอียดบทที่ 2 สามารถรวบรวมขอมูลปริมาณนํ้าท้ิงที่ไดจากระบบบําบัดน้ําเสีย

สวนกลางของกรุงเทพมหานคร และระบบบําบัดน้ําเสียของชุมชน มีปริมาณน้ําทิ้งประมาณ 2,500,000 

ลูกบาศกเมตรตอวัน (คํานวณจากขีดความสามารถการรองรับนํ้าเสียของระบบ) ซ่ึงจะเห็นไดวาในปจจุบัน

น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวมีปริมาณมาก แตมีการนํากลับมาใชใหมไมมากนัก เชน โรงปรับปรุงคุณภาพ

น้ําของกรุงเทพมหานคร มีการนําน้ํากลับมาใชใหม ประมาณรอยละ 4 ซึ่งสวนใหญนํามาใชในกิจกรรม

การปรับปรุงภูมิทัศน และ การฉีดลางพ้ืนถนน  

 เมื่อพิจารณาในแงของคุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียในแตจะกิจกรรม พบวา มีมาตรฐาน

น้ําท้ิงเปนตัวกํากับคุณภาพน้ํา เพื่อไมใหน้ําทิ้งที่ปลอยสูแหลงน้ําธรรมชาติมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

(รายละเอียดดังบทที่ 2) ดังนั้นการนํากลับมาใชใหมสามารถนํากลับมาใชโดยตรง หรือผานการปรับปรุง

คุณภาพเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับกิจกรรม จากภาพที่ 6.1-1 คุณภาพนํ้าจากขั้นตอนการบําบัดน้ําเสียขั้นที่ 

2 มีคุณภาพตํ่ากวาน้ําดิบเล็กนอย แตเมื่อผานระบบบําบัดน้ําเสียขั้นที่ 3 พบวามีคุณภาพดีกวาน้ําดิบ แต

ไมสามารถเปนนํ้าบริโภคได แตเหมาะสําหรับการนําไปใชในการอุปโภคบางกิจกรรม  

 

 

 

 

ที่มา: USEPA (2012) 

ภาพท่ี 6.1-1  คุณภาพนํ้าในแตละขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ 
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6.2 แนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหม 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ไดมีการรวบรวมกิจกรรมการนําน้ํากลับมาใชใหมในแตละภาคสวน เพ่ือ

พิจารณาคุณภาพน้ําใหเหมาะสม โดยไดรวบรวมดัชนีที่เกี่ยวของกับแตละกิจกรรม และนํามาเปรียบเทียบ

กับเกณฑคุณภาพน้ําใชใหมของตางประเทศ รวมท้ังพิจารณาเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหได

คุณภาพตามตองการ 

6.2.1 แนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมภาคชุมชน 

6.2.1.1  กิจกรรมการนําน้ํากลับมาใชใหมภาคชุมชน 

 ปจจุบันประเทศตางๆ ไดใหความสนใจในการนําน้ําที่ผานการบําบัดกลับมาใชประโยชนทั้ง

ทางตรงและทางออม โดยสามารถนํามาใชในกิจกรรมตางๆ ข้ึนอยูกับคุณสมบัติของน้ําที่ผานการบําบัด 

ซึ่งเปนขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน การนําน้ําท่ีผานการบําบัดกลับมาใชประโยชนในครัวเรือน 

รวมถึงชุมชน และอาคาร เชน โรงเรียน อาคารสํานักงาน หอประชุม โรงแรม และศูนยการคา เปนการนํา

น้ํามาใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวันของมนุษยโดยตรง ท่ีไมใชเพื่อการบริโภค 

 การนําน้ํากลับมาใชใหมภาคชุมชน และอาคารน้ัน กําหนดใหใชเปนน้ําอุปโภค หรือน้ําใช

เทานั้น (nonpotable water) หามนํามาใชเพื่อการบริโภค (potable water) หรือกิจกรรมเกี่ยวของ

กับการประกอบอาหาร โดยสรุปกิจกรรมที่สามารถนําน้ํากลับมาใชใหมมีดังตอไปน้ี 

1) การปรับปรุงภูมิทัศน สําหรับสวนสาธารณะ สวนหยอม สนามกีฬา สนามเด็กเลน เกาะ

กลาง หรือไหลถนน  

_________________________________________________ 

คําจํากัดความน้ําดื่ม หรือน้ําบริโภค 

น้ําดื่ม หรือน้ําบริโภค หมายถึง น้ําซึ่งไดจาก 2 แหลงใหญๆ คือ 

น้ําจากแหลงน้ําตางๆ ไดแก น้ําฝนจากภาชนะเก็บกักน้ํา จากนํ้าซับ น้ํากรอง นํ้าจากบอน้ําตื้น ที่ถูกสุขอนามัย น้ําจากระบบประปาในชนบท 

โดยการนําน้ําจากใตดิน หรือแหลงผลิตน้ําผิวดินมาผลิตใหเปนน้ําสะอาด ตามหลักวิชาการ และวิธีการอันเหมาะสม เพื่อใชในการบริโภค 

และอุปโภค โดยการจายไปตามทอ ผานมาตรวัดน้ํา บริการใหประชาชนในหมูบาน ทั้งนี้ องคการอนามัยโลก และยูนิเซฟ ไดใหคําจํากัด

ความวา นํ้า ซึ่งไมมีสารเคมี หรือสารเปนพิษในปริมาณท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพเจือปน และปราศจาก กล่ิน สี และรส ท่ีไมเปนที่ยอมรับ 

คําจํากัดความน้ําใชหรือน้ําอุปโภค 

น้ําใชหรือน้ําอุปโภค หมายถึง น้ําซึ่งไดจากแหลงน้ําตางๆ คือ บอเจาะขนาดเล็ก บอบาดาล สระขุด หนองน้ําธรรมชาติ อางเก็บน้ําธรรมชาติ 

ฝาย อางเก็บน้ําขนาดเล็ก และระบบประปา ท้ังนี้คุณภาพของน้ําจะตองเปนน้ําใสพอประมาณ ไมกระดางเกินไป และไมเค็มเกินไป 

ที่มา : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารกิจการ และการบํารุงรักษาระบบประปาชนบท พ.ศ.2535  
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2) การปรับปรุงภูมิทัศน รอบๆ ครัวเรือน ชุมชน และการลางพ้ืน 

3) การปรับปรุงภูมิทัศน สําหรับศูนยการคา อาคารสํานักงาน 

4) การปรับปรุงภูมิทัศน สําหรับสนามกอลฟ 

5) ลางรถ ลางกระจก ผสมปุย ยาฆาวัชพืช ยาฆาแมลง 

6) สุนทรียภาพ เชน น้ําพุ น้ําตก (จําลอง)  

7) ควบคุมฝุนละออง ผสมคอนกรีตสําหรับการกอสราง 

8) ระบบดับเพลิง 

9) น้ําระบบชักโครก 

10) ระบบทําความเย็น 

11) หอระบายความรอน 

แตเมื่อพิจารณาการนําน้ําไปใชใหมตามโอกาสท่ีผูใชสัมผัส แบงไดได 2 กรณี คือ  

กรณีที่ 1 น้ําที่ใชประโยชนสําหรับกิจกรรมที่มีโอกาสสัมผัสกับมนุษย ทั้งโดยตรงและ

ทางออม คือ การนําน้ํากลับมาใชใหมสําหรับการอุปโภคในพื้นท่ีชุมชน ครัวเรือน โดยไมไดมีการปองกัน/
ควบคุมการสัมผัสรางกายมนุษย 

กรณีที่ 2 น้ําท่ีใชประโยชนสําหรับกิจกรรมที่ไมมีโอกาสสัมผัสกับมนุษยโดยตรง คือ การ

นําน้ํากลับมาใชใหมสําหรับการอุปโภคในพื้นที่ชุมชน ซ่ึงมีการควบคุมมิใหน้ํากระจายสัมผัสรางกาย

มนุษย โดยวิธีการตางๆ เชน รั้ว/กําแพงปองกัน ปายสัญลักษณ หรือเปนพื้นที่หามเขาถึงอยางถาวร 

ดังนั้นจะเห็นไดวาการแบงการนําน้ํากลับมาใชใหมตามโอกาสสัมผัสกับมนุษยนั้นขึ้นอยูกับการ

ควบคุม และวิธีการใชน้ํา โดยน้ํากรณีที่ 1 ตองมีการบําบัด หรือปรับปรุงใหไดคุณภาพที่สูงกวา เนื่องจาก

ไมมีการควบคุมเมื่อมีการนําไปใชงาน (unrestricted urban) สามารถนําไปใชกับหลากหลายกิจกรรม 

น้ําจึงมีโอกาสสัมผัสกับตัวผูใชสูง สวนน้ําในกรณีที่ 2 มีคุณภาพนํ้าต่ํากวาเนื่องจากถูกนําไปใชในกิจกรรม

ที่น้ําไมมีโอกาสสัมผัสกับตัวผูใช หรือมีการควบคุมไมใหมีการสัมผัสน้ํา (restricted urban) กิจกรรมการ

ใชน้ําทั้ง 2 กรณี แสดงดังตารางที ่6.2.1.1-1 

  



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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ตาราง 6.2.1.1-1  กิจกรรมการนํานํ้ากลับไปใชใหมภาคชุมชน 
  

กิจกรรมท่ีมีโอกาสสัมผัสกับมนุษยโดยตรง 
(unrestricted urban) 

กิจกรรมท่ีไมสัมผัสกับมนุษยโดยตรง  
(restricted urban)1/ 

ครัวเรือน 
- รดน้ําสวนหยอม 
- ลางรถ 
- ลางพ้ืน (ทางเดิน) 
- ลางกําแพง 
- น้ําชักโครก 

ปรับปรุงภูมิทัศน 
- การรดนํ้าในชุมชน พ้ืนที่เปด  
- สนามกีฬา สนามเด็กเลน สุสาน 
- สนามกอลฟ 
- การปลูกพืชในโรงเรือน 

ชุมชน และอาคาร 
- การรดนํ้าในชุมชน  
- สนามกีฬา สนามเด็กเลน  
- สนามกอลฟ 
- สวนสันทนาการ สวนหยอม 
- เกาะกลางถนน ไหลถนน 
- ระบบดับเพลิง 

 
 

การกอสราง 
- การลดฝุน 
- พื้นที่กอสราง 
- การสํารวจ ขุดเจาะ 
- การลางทอ 

ชุมชน และอาคาร 
- ระบบทําความเย็น2/ 
- หอระบายความรอน2/ 
- น้ําชักโครก 

หมายเหตุ:  1/ การนําน้ํากลับไปใชใหมกิจกรรมท่ีไมสัมผัสกับมนุษยโดยตรง ตองมีการควบคุมใหหางจากพ้ืนที่มนุษย
เขาถึงอยางนอย 30 เมตร ในขณะท่ีมีการรดน้ํา 

 2/ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากเกณฑคุณภาพน้ําเติมหอหลอเย็น 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก USEPA 2004 

รูปแบบการนําน้ําใชใหมในภาคชุมชน 

1) การปรับปรุงภูมิทัศน คุณภาพนํ้าที่ใชสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามลักษณะความทนทานตอ

สิ่งแวดลอมของตนไม แตมีบางดัชนีที่ตองคํานึงเปนพิเศษ ไดแก ความเค็ม สารพิษ สารอาหารหรือแร

ธาตุในน้ํา และดัชนีที่เกี่ยวของกับการสงน้ําทางทอ เชน ความขุน และปริมาณของแข็งแขวนลอย  
ปจจุบันไดมีการพัฒนาและคิดคนการวางระบบน้ําขึ้นอยางตอเนื่อง จากในอดีตมีการใหน้ําดวยวิธีการรด

น้ําดวยสายยาง แตปจจุบันนั้นไดถูกปรับเปลี่ยนและพัฒนาใหมีการวางระบบใหน้ําแบบทอแรงดันที่มี

สปริงคเกลอร (sprinkler) แบบตางๆ และการใหน้ําแบบหยด (Drip or Trickle Irrigation) ซึ่งวิธีการ

เหลานี้เปนที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน เพราะฉะน้ันการออกแบบระบบการใหน้ําจึง เปน

เรื่องที่ไมควรมองขาม เพราะถาสามารถออกแบบระบบการใหน้ําในสวนของดวยเทคนิคที่เหมาะสม จะ



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 
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ทําใหระบบการใหน้ําทํางานไดโดยไมเกิดปญหาตามมา นอกจากน้ีการออกแบบระบบน้ําที่มี

ประสิทธิภาพยังชวยใหประหยัดคาใชจายตางๆ  

 

2) ระบบชักโครก ซ่ึงสามารถทําไดโดยนําน้ําท่ีผานการบําบัดจากโรงบําบัดฯ เขาสูขั้นตอน 

การกรองดวยแรงดันเพ่ือกําจัดตะกอนจุลชีพใหไดน้ําใส และเติมคลอรีนเพื่อกําจัดแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิต

อื่นๆ เนื่องจากผูใชอาจสัมผัสน้ําไดโดยตรงจึงตองคํานึงถึงการปนเปอนของเช้ือโรคดวย แลวจึงสงน้ํา

ดังกลาวไปใชในระบบชักโครกของอาคาร สํานักงาน หางสรรพสินคา โรงแรม เปนตน ซ่ึงทําการเดินทอ

แยกจากระบบน้ําประปาของอาคารอยางชัดเจน 

3) ระบบดับเพลิงของอาคารตางๆ โดยระบบดับเพลิงของอาคารจะมีระบบหัวฉีดน้ําแบบเปน

ฝอย (Sprinkler System) หรือดวยหัวฉีดน้ํา ซึ่งตองมีระบบทอจายน้ําในอาคารแตละชั้น ถังเก็บน้ํา และ

ระบบสูบน้ําสํารองไวในกรณีเกิดเพลิงไหม ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพนํ้าหลังผานการบําบัดควรคํานึงถึงดัชนี

ที่สงผลตอการนําน้ําไปใชในระบบดับเพลิง เนื่องจากนํ้าผูใชอาจสัมผัสกับน้ําไดโดยตรง 

4) ระบบทําความเย็นของอาคาร โดยสามารถนําน้ําที่ผานการบําบัดกลับมาใช ในหอระบาย

ความรอน (Cooling Tower) ระบบปรับอากาศท่ีใชในอาคารขนาดใหญจะใชพลังงานไฟฟาประมาณ

ครึ่งหนึ่งของพลังงานไฟฟาท้ังหมด เชน โรงพยาบาล โรงแรม โดยหลักการเบ้ืองตนของเครื่องปรับอากาศ

ที่ใชในอาคารแบบรวมศูนย  

 บริเวณที่ปรับอากาศจะมีแตเครื่องทําลมเย็น ทอน้ํา และทอลม ท่ีจะตอเขากับเครื่องทําลม

เย็นเทานั้น โดยน้ําเย็นที่มีอุณหภูมิประมาณ 6-8 0C ซ่ึงจะไหลเขาไปในเคร่ืองทําลมเย็นที่ประกอบดวย 

แผงทอน้ําเย็นที่มีน้ําเย็นไหลอยูภายในแผนกรองอากาศ โดยทั่วไปเปนแผงใยอะลูมิเนียม พัดลม และ

มอเตอรไฟฟาที่ดูดอากาศจากบริเวณที่ปรับอากาศใหไหลผานแผนกรอง และแผงทอน้ําเย็น เมื่อไหล

ออกไปน้ําจะมีอุณหภูมิประมาณ 10-30 ◦C ขอควรระวัง ความเสียหายอาจเกิดขึ้นได หากการประกอบ

เครื่อง และการเช่ือมตอทอไมไดมาตรฐาน ทอน้ําอาจแตกทําใหน้ํารั่ว สรางความเสียหายใหกับหองที่

ติดต้ังได 

 โดยท่ัวไปเครื่องปรับอากาศท่ีใชในอาคารขนาดใหญจะเปนเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนยที่

เรียกวา ชิลเลอร (Chiller) ซ่ึงแบงเปนระบบระบายความรอนดวยนํ้า และมีระบบระบายความรอนดวย

อากาศ ชิลเลอรอาศัยน้ําเปนตัวนําพาความเย็นไปยังหอง หรือจุดตางๆ โดยนํ้าเย็นจะไหลไปยังเครื่องทํา

ลมเย็น (Air Handing Unit-AHU หรือ Fan Coil Unit-FCU) ที่ติดตั้งอยูบริเวณท่ีปรับอากาศ จากน้ันน้ํา

ที่ไหลออกจากเครื่องทําลมเย็นจะถูกสูบเขาไปในเคร่ืองทําน้ําเย็นขนาดใหญ ที่ติดตั้งอยูในหองเครื่องและ

ไหลเวียนกลับไปยังเครื่องทําลมเย็นอยูเชนนี้ สําหรับเครื่องทํา นํ้าเย็นนี้จะตองมีการนําความรอนจาก

ระบบออกมาระบายท้ิงภายนอกอาคารดวย  



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
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 การท่ีระบบปรับอากาศจะทํางานไดเต็มประสิทธิภาพน้ัน จะตองอาศัยการระบายความรอน

ที่ดี ซึ่งอุปกรณที่ใชระบายความรอนออกจากระบบปรับอากาศ คือ หอระบายความรอน (Cooling 

Tower) ดังนั้น ควรใหความเอาใจใสในการดูแลรักษาหอระบายความรอนใหสามารถระบายความรอนได

เต็มประสิทธิภาพ  

 การบํารุงรักษาหอระบายความรอน นํ้าที่ใชหมุนเวียนในระบบระบายความรอนควรเปนน้ํา

สะอาด ผานการกลั่นกรอง และปรับปรุงคุณภาพนํ้าแลว โดยดัชนีที่ใชในการติดตามคุณภาพนํ้าในหอ

ระบายความรอนท่ีสําคัญคือ คาความเปนกรด-ดาง คาความกระดาง คลอไรด และคาของแข็งละลาย

ทั้งหมด ดังนั้น หากจะนําน้ําท่ีผานการบําบัดกลับมาใชในระบบระบายความรอนจึงจําเปนตองการ

ปรับปรุงคุณภาพ โดยพิจารณาจากคุณภาพน้ําที่ผานระบบบําบัดวาดัชนีที่สําคัญมีคาเกินกวาคุณภาพของ

น้ําท่ีใชในระบบหลอเย็นหรือไม หากเกินจึงจําเปนตองนําน้ําที่ผานการบําบัดเขาสูกระบวนการปรับปรุง

คุณภาพน้ําขั้นตอไป 

6.2.1.2 ดัชนีที่ตองมีการพิจารณาควบคุมคุณภาพนํ้านํากลับไปใชใหม 

 ดัชนีที่ตองมีการพิจารณาควบคุมสําหรับน้ําใชใหมในชุมชนมีความสําคัญแสดงดังตารางที่ 
6.2.1.2-1   

ตารางที่ 6.2.1.2-1  ดัชนีที่ตองมีการพิจารณาควบคุมสําหรับน้ําใชใหมในชุมชนมีความสําคัญ  
  

ดัชนี รายละเอียด 
คาความเปนกรด-ดางหรือ 

พีเอช 

คาความเปนกรดดางเปนดัชนีสําคญัที่สามารถบงชี้เบื้องตนวาน้ําจะเปนอันตรายตอ

สิ่งมีชีวิตหรือไม โดยปกติเซลลของสิ่งมีชีวิตทั่วไปไมวา คน สัตว พืช จะไมเปนอันตราย

เมื่อสัมผัสกับน้ําที่มีคาพีเอชในชวงที่เปนกลาง หรือประมาณ 6-8 หากคาพีเอชตาง

ออกไปจากนี้ อาจกอใหเกิดการระคายเคืองผิวสัมผัส นอกจากนี้แลวคาพีเอชน้ําที่ไม

เหมาะสมอาจทําใหเกิดการรอยดางบนพ้ืนผิวอาคาร เกิดการสึกกรอนผุพังของระบบ

ทอ และอุปกรณ สุขภัณฑตางๆ และเปนพิษตอพืชดวยหากนําไปรดน้ําตนไม 

ของแข็งแขวนลอยและ

ความขุน 

ของแข็งแขวนลอยและความขุน นอกจากอาจมีองคประกอบท่ีเปนโลหะหนักและ

สารอินทรียแลว ยังสามารถดูดซับสารดังกลาวที่ละลายอยูในน้ําไดอีกดวย ซึ่งจะ

กอใหเกิดพิษจากการสัมผัสได นอกจากน้ียังอาจเปนที่กําบังใหเชื้อโรคและแบคทีเรีย

ตางๆ ทําใหประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อโรคลดลง ดังนั้นน้ําที่จะเขาสูกระบวนการ

กําจัดเชื้อโรคจึงตองกําจัดตะกอนแขวนลอยและความขุนออกเสียกอน 

นอกจากนี้ ตัวของแข็งแขวนลอยและความขุนสามารถตกตะกอนไดเองในภายหลัง เมื่อ

ระยะเวลาท่ีปลอยใหน้ํานิ่งนานเพียงพอ จึงอาจทําใหระบบทอและอุปกรณเกิดการอุด



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 
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ตารางที่ 6.2.1.2-1  ดัชนีที่ตองมีการพิจารณาควบคุมสําหรับน้ําใชใหมในชุมชนมีความสําคัญ  
  

ดัชนี รายละเอียด 
ตันและเกิดคราบสกปรกได ดังนั้นเพ่ือประสิทธิภาพที่ดีของการกําจัดเช้ือ และการนํา

น้ําไปใชงานตองมีการตรวจวัดของแข็งแขวนลอย และความขุนดวย 

ของแข็งละลายน้ํา  ของแข็งละลายนํ้าในปริมาณมากอาจทําใหเกิดคราบตะกรันที่หมอน้ํา และคราบ

ตะกอนตามสุขภัณฑตางๆ นอกจากน้ีพืชทองถิ่นแตละประเภทมีความสามารถในการ

ทนของแข็งละลายน้ําหรือเกลือไดในปริมาณที่ตางกัน ดังนั้นตองควบคุมปริมาณ

ของแข็งละลายน้ําในน้ําใชชุมชนเพ่ือไมใหเกิดตะกรันตามอุปกรณตางๆ และตอง

สามารถรดน้ําตนไมที่มีอยูในทองถ่ินได 

ความสกปรกในรูปบีโอดี 

(BOD) 

 

คาบีโอดีเปนตัวแทนความสกปรกของสารอินทรียตางๆ ซ่ึงผลโดยตรงของนํ้าที่มี BOD 

สูงคือทําใหน้ํามีสี และมีกลิ่น ซึ่งเปนปญหาดานสุนทรียภาพและกอใหเกิดความรําคาญ

เม่ือนําน้ํามาใช นอกจากนี้ความสกปรกที่ปนเปอนในนํ้าทําใหกระบวนการกําจัดเชื้อไม

สามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ความสกปรกยังทําใหจุลินทรียเจริญเติบโต

ทําใหเกิดคราบสกปรกและอุดตันระบบทอได 

คลอรีนอิสระ หลังจากผานกระบวนการกําจัดเชื้อแลว น้ําควรมีคลอรีนอิสระคงเหลืออยูเพ่ือใหน้ํามี

ความสามารถทําความสะอาดตนเองไดในระบบทอจายน้ํา ลดการปนเปอนของเช้ือโรค 

คลอไรด คลอไรด เปนดัชนีน้ําที่สามารถบงบอกระดับการปนเปอนของน้ําเสียชุมชนและน้ําเสีย

อุตสาหกรรมได เนื่องจากกิจกรรมการดํารงชีวิตของมนุษยกอใหเกิดน้ําเสียที่มีคลอไรด 

เชน สิ่งขับถายของมนุษยจะมีคลอไรดปนอยู 6 กรัมตอคนตอวัน และจากระบบกําจัด

ความกระดางของน้ําที่ติดตั้งตามบานเรือน น้ําที่มีคลอไรดสูงจะไมเหมาะสําหรับรดน้ํา

ตนไม เนื่องจากพืชมีความสามารถทนคลอไรดไดระดับหนึ่งเทานั้น 

ไนโตรเจนทั้งหมด ไนโตรเจน (และฟอสฟอรัส) มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของเซลลสิ่งมีชีวิต เชนใน

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพตองมีการกําหนดปริมาณไนโตรเจน หรือสารอาหารท่ี

นอยที่สุดสําหรับน้ําเขาระบบ เพื่อใหแบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตและยอยสลาย

สารอินทรียที่อยูในน้ําได อยางไรก็ดีปริมาณไนโตรเจนท่ีมากเกินไปอาจทําใหสิ่งมีชีวิต

เจริญเติบโตเร็วเกินไปจนกอปญหาได เชน น้ําที่มีไนเตรทสูง จะทําใหสาหราย

เจริญเติบโตมากเกินไป ทําใหคา pH และ DO ในแหลงน้ําตางกันมากระหวางเวลา

กลางวันและกลางคืน สิ่งมีชีวิตที่มีอยู อาจตายเน่ืองจากขาดออกซิเจนในเวลากลางคืน 

และทําใหน้ําเนาเสียในที่สุด ตัวไนเตรทและไนไตรทเองก็มีคุณสมบัติที่เปนพิษกับ

สิ่งมีชีวิตดวย ดังนั้นตองมีการควบคุมปริมาณไนโตรเจนในน้ําที่จะนํากลับมาใชใหม

สําหรับชุมชน 

 



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 
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ตารางที่ 6.2.1.2-1  ดัชนีที่ตองมีการพิจารณาควบคุมสําหรับน้ําใชใหมในชุมชนมีความสําคัญ  
  

ดัชนี รายละเอียด 
โลหะหนัก  แมมีโลหะหนักเพียงปริมาณเล็กนอยของโลหะหนักก็มีความสําคัญตอสุขภาพอนามัย

ของคนและสัตว โลหะหนักมีอยูหลายประเภท โลหะหนักหลายตัวถูกจัดเปนสารที่

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยในลําดับตนๆ ยกตัวอยางเชน แคดเมียมเมื่อเขาสู

รางกายจะสะสมที่ตับ ตับออน ไต และกอมะเร็งไดในที่สุด ปรอท เปนอันตรายแม

ผิวสัมผัส และหากเม่ือเขาสูรางกายจะมีผลกระทบตอการทํางานของระบบประสาท

สวนกลาง และเด็กที่เกิดมาผิดปกติดวยหากแมไดรับสารปรอทในระหวางการต้ังครรภ  

อยางไรก็ดี โลหะหนักบางชนิดมีความจําเปนตอการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเชนกัน 

เชน เหล็ก 

สารอินทรียที่เปนพิษ

ประเภทอื่นๆ 

สารอินทรียประเภทตางๆ ที่เปนองคประกอบอยูใน ยาฆาแมลง ผลิตภัณฑทําความ

สะอาด ยา วัคซีน น้ํามัน เชน เบนซีน โทลูอีน เอนดริน ลินเดน ที่ใชกันอยูในชุมชน ทํา

ใหเกิดพิษหากมีการสะสมในรางกายเปนเวลานาน ฉะน้ันในการนําน้ํามาใชใหมตอง

พิจารณาปริมาณของสารดังกลาวที่ปนเปอนอยูดวย ตัวอยางความเปนพิษของ

สารอินทรีย เชน เบนซีนที่ปนอยูในน้ํามันเครื่องยนต เปนสารกอมะเร็ง ลินเดนเปนยา

ฆาแมลงจะกอใหเกิดความเปนพิษตอระบบทางเดินหายใจ ระบบยอยอาหาร และ

ผิวหนังที่สัมผัสอีกดวย 

เชื้อโรค 

 

ประเด็นที่สําคัญที่สุดของการนําน้ําเสียชุมชนท่ีผานการบําบัดแลวไปใชใหมสําหรับ

ชุมชน คือ ตองมั่นใจไดวาน้ําสะอาดปราศจากเชื้อโรค เพราะเช้ือโรคท่ีปนอยูในน้ําอาจ

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแบงออกไดเปน 4 กลุมใหญ ไดแก แบคทีเรีย ไวรัส โปรโต

ซัว และหนอนพยาธิ  

เนื่องจากสิ่งมีชีวิตที่กอใหเกิดโรคในน้ํามีมากมายหลายชนิด แตละชนิดมีขนาดเล็ก และ

มีปริมาณนอยเม่ือเทียบกับปริมาตรนํ้าทั้งหมด ดังนั้นการตรวจเชื้อโรคแยกแตละ

ประเภทจึงทําไดยาก ดัชนีที่นิยมใชตรวจปนเปอนของเช้ือโรคท่ีมาจากอุจาระคนและ

สัตวมากท่ีสุดคือ โคลิฟอรมทั้งหมด ซ่ึงหากพบการปนเปอนของโคลิฟอรมในปริมาณสูง 

หมายความวา ยอมมีโอกาสการปนเปอนของเชื้อโรคที่กอใหเกิดโรคประเภทอื่นๆ ดวย 

โดยนํ้าที่มีโอกาสสัมผัสกับมนุษยโดยตรงจะมีการควบคุมเชื้อโรคท่ีเขมงวดกวาน้ําที่

นํามาใชโดยไมสัมผัสกับมนุษย 

  



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 
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6.2.1.3 ทบทวนเกณฑคุณภาพท่ีนาํมาพิจารณา 
 

  การทบทวนเกณฑมาตรฐานนํ้าใช น้ําทิ้ง รวมทั้งมาตรฐานนํ้านํากลับมาใชใหมของตางประเทศ 

เพื่อพิจารณาปรับใชใหเหมาะสมกับประเทศไทย โดยเกณฑคุณภาพท่ีนํามาพิจารณามีดังตอไปน้ี 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าภายในประเทศ 

นํ้าประปา  

- มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาของการประปานครหลวง (ตามขอแนะนําขององคการ

อนามัยโลก ป 2536)  

 - มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาของการประปาสวนภูมิภาค 

แหลงนํ้าผิวดิน  

- มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงนํ้าผิวดินประเภท 4  

มาตรฐานคุณภาพน้ําตางประเทศ 

- มาตรฐานน้ํานํากลับมาใชใหม ในกรณีไมใชน้ําบริโภค ของออสเตรเลียตะวันออก 

(Guidelines for the Non-potable Uses of Recycled Water in Western 

Australia August (2011)) 

- มาตรฐานคุณภาพนํ้าสําหรับนํากลับมาใชประโยชนประเทศสหรัฐอเมริกา และ

มาตรฐานเฉพาะของรัฐ (USEPA, Guidelines for Water Reuse, 2004 และ 

USEPA, Guidelines for Water Reuse, 2012)  

- มาตรฐานคุณภาพน้ําสําหรับนํากลับมาใชประโยชนประเทศญ่ีปุน  

- มาตรฐานคุณภาพนํ้าสําหรับใชประโยชนของประเทศอ่ืนๆ เชน อิสราเอล (USEPA 

2004)  

  



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 
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6.2.1.4 เปรียบเทียบมาตรสําหรบักิจกรรม 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดเปรียบเทียบมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเสนอเกณฑคุณภาพนํ้าแนะนํา 

สําหรับการนํากลับมาใชใหมภาคชุมชน 2 กรณี คือ 

  (1) เกณฑคุณภาพน้ํานํามาใชใหมสําหรับกิจกรรมที่มนุษยมีโอกาสสัมผสั (unrestricted 

urban) (ตารางท่ี 6.2.1.4-1) 

           (2) เกณฑคุณภาพน้ํานํามาใชใหมสําหรับกิจกรรมที่มนุษยไมมีโอกาสสัมผัส (restricted 

urban) (ตารางที่ 6.2.1.4-2) 

 โดยไดนําขอมูลคุณภาพนํ้าความตองการจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามเขารวมในการ
พิจารณา 

 



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 6 เกณฑ์คุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่

ตารางที่ 6.2.1.4-1  เปรียบเทียบมาตรฐานนํ้าสําหรับนํามาใช้ใหม่ในกิจกรรมที่มนุษย์มีโอกาสสัมผัส

USEPA5/ ออสเตรเลีย6/ ญี่ปุ่น7/ อิสราเอล8/ ไซปรัส8/ สหภาพยุโรป8/

ประเภท ก ประเภท ข unrestricted Class High unrestricted unrestricted

สี Pt-Co unit 5 (15) 15 <5 ** ไม่เป็นที่รังเกียจ
กลิ่น ไม่เป็นที่รังเกียจ ไม่เป็นที่รังเกียจ ** ไม่เป็นที่รังเกียจ
ออกซิเจนละลายนํ้า มก./ล. 0.5 80-100% of 

Saturate

ความขุ่น NTU 5 (20) 5 <2 <2 <10 2 * <5
ค่าความเป็นกรดด่าง 6.5-8.5 (<9.2) 6.5-8.5 5.5-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 6-9 6.5-8.5 6-9 6-9
บีโอดี มก./ล. <20 <20 <30 <10 <10 <3 15 10 **** <10
ของแข็งแขวนลอย มก./ล. <30 <30 <40 <10 15 10 *
ของแข็งละลายนํ้า มก./ล. <600 <500 <500
คลอไรด์ มก./ล.
ไนโตรเจนรวม มก./ล. <20 <35 <35
ฟอสฟอรัสทั้งหมด มก.P/ล. <2
น้ํามันและไขมัน มก./ล. <5 <20 <20
คลอรีนอิสระ มก./ล. 1 0.2-2.0 0.5 0.7-1.0
เชื้อโรค ***
   Total coliform โคโลนี/100 มล. <500 ไม่พบ <50 <2.2 <500
   Fecal coliform โคโลนี/100 มล. ไม่พบ <50 <50 <100 ไม่พบ
   E. coli โคโลนี/100 มล. ไม่พบ ไม่พบ <1
   ไข่พยาธิ ไข่/ล.

ที่มา: 1/มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาของการประปานครหลวง
2/มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาของการประปาภูมิภาค
3/ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน (2553) 
4/ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (2548) 
5/ Guildeline for Water Reuse. (USEPA, 2012)
6/ Guidelines for the Non-potable Uses of Recycled Water in Western Australia August (2011)
7/ Water Quality Standard for Reclaimed Wastewater in Japan 
8/ มาตรฐานคุณภาพนํ้าสําหรับใช้ประโยชน์ของประเทศอื่นๆ (USEPA 2004)

ที่ปรึกษาฯ 
แนะนํา

ดัชนี หน่วย
นํ้าประปา1/ 
นครหลวง 

(อนุโลมสูงสุด)

จากการ
สํารวจข้อมูล

โดย
แบบสอบถาม

ระบบบําบัด 3/

 น้ําเสียชุมชน
อาคารบางประเภท 4/  

และบางขนาด

มาตรฐานน้ําทิ้ง มาตรฐานน้ํานํากลับมาใช้ใหม่มาตรฐานน้ําใช้

นํ้าประปา2/ 
ภูมิภาค
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โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 6 เกณฑ์คุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่

ตารางที่ 6.2.1.4-2  เปรียบเทียบมาตรฐานนํ้าสําหรับนํามาใช้ใหม่ในกิจกรรมที่มนุษย์ไม่มีการสัมผัส

นํ้าผิวดิน3/ USEPA 6/ ออสเตรเลีย7/ ญี่ปุ่น8/ ญี่ปุ่น8/

ประเภท 4 ประเภท ก ประเภท ข restricted  medium restricted (ชักโครก)

สี Pt-Co unit 5 (15) 15 - - <40 ไม่มีสี ** ไม่เป็นที่รังเกียจ
กลิ่น ไม่เป็นที่รังเกียจ ไม่เป็นที่รังเกียจ - - ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ** ไม่เป็นที่รังเกียจ
ออกซิเจนละลายนํ้า มก./ล. - - -
ความขุ่น NTU 5 (20) 5 - - <5 ≤10 * <20
ค่าความเป็นกรดด่าง 6.5-8.5 (<9.2) 6.5-8.5 5-9 5.5-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 6-9 6.5-8.5 5.8-8.6 5.8-8.6 6-9
บีโอดี มก./ล. 4 <20 <20 <30 <30 <20 <10 <20 **** <20
ของแข็งแขวนลอย มก./ล. - <30 <30 <40 < 30 <30 - *
ของแข็งละลายนํ้า มก./ล. <600 - <500 <500 - -
คลอไรด์ มก./ล. - - - 0.4
ไนโตรเจนรวม มก./ล. - <20 <35 <35 - -
ฟอสฟอรัสทั้งหมด มก.P/ล. <2
น้ํามันและไขมัน มก./ล. <5 <20 <20
คลอรีนอิสระ มก./ล. -  1 0.2-2.0 - 0.1
เชื้อโรค ***
   Total coliform โคโลนี/100 มล. <500 ไม่พบ ≤1,000 <5,000
   Fecal coliform โคโลนี/100 มล. <3,000
   E. coli โคโลนี/100 มล. ไม่พบ ไม่พบ 200 <10 ไม่พบ

ที่มา: 1/มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาของการประปานครหลวง
2/ มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาภูมิภาค
3/ มาตรฐานคุณภาพน้ําใช้ประเทศไทย (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
4/ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน (2553) 
5/ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (2548) 
6/  Guildeline for Water Reuse. (USEPA, 2012)
7/ Guidelines for the Non-potable Uses of Recycled Water in Western Australia August (2011)
8/ Water Quality Standard for Reclaimed Wastewater in Japan 

ดัชนี

จากการ
สํารวจข้อมูล

โดย
แบบสอบถาม

ที่ปรึกษาฯ 
แนะนํา

หน่วย นํ้าประปา1/ 
นครหลวง 

(อนุโลมสูงสุด)

มาตรฐานน้ําทิ้ง

นํ้าประปา2/ 
ภูมิภาค

ระบบบําบัด4/ 

น้ําเสียชุมชน
อาคารบางประเภท 5/  และ

บางขนาด

มาตรฐานน้ํานํากลับมาใช้ใหม่มาตรฐานน้ําใช้
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โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 

ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 6-15 

 สรุปเกณฑคุณภาพนํ้าท่ีแนะนําสําหรับการนําน้าํกลับมาใชใหมภาคชุมชน 

 ที่ปรึกษาฯ ไดแนะนําคุณภาพนํ้าสําหรับการนํากลับมาใชใหมในแตละกิจกรรม เปนเพียง
คุณภาพน้ําขั้นต่ํา ที่ไดจากการทบทวนมาตรฐาน และเกณฑคุณภาพน้ําที่มีอยูทั้งในประเทศไทย และ
ตางประเทศ และผานการระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1)  เกณฑคุณภาพนํ้าแนะนําสําหรับกิจกรรมที่มนษุยมีโอกาสสัมผัส  

  จากตารางที่ 6.2.1.4-1 จะพบวาเกณฑคุณภาพน้ําใชใหมที่มีโอกาสสัมผัสกับมนุษยนั้น
มีดัชนีที่ตองควบคุมมากกวามาตรฐานน้ําใช ซ่ึงหมายถึง นํ้าประปา ทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพของแหลง 
นํ้าดิบตางกัน จึงตองเขมงวดมากกวา ดังนั้นจึงควรมีกําหนดในในคุณภาพน้ําใชใหมสําหรับชุมชนท่ีมีการ
สัมผัสโดยตรงท้ังหมด 7 ดัชนี ไดแก สีกล่ิน ความขุน ความเปนกรด-ดาง บีโอด ีคลอรีนอิสระ และเช้ือโรค 
กลุมฟคัลโคลิฟอรม ดังแสดงในตารางที่ 6.2.1.4-3  

  จากการเปรียบเทียบเกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนํา กับคุณภาพน้ําทิ้งระบบบําบัดน้ําเสีย
ชุมชน และน้ําทิ้งอาคาร พบวา คุณภาพน้ําทิ้งที่ตองมีการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยเทคโนโลยีที่ตองพิจารณา
เพิ่มเติม ไดแก กลุมเทคโนโลยีการกําจัดอนุภาค กลุมเทคโนโลยีการกําจัดสารอินทรียละลายน้ํา และกลุม
กําจัดเชื้อโรค เพ่ือใหคุณภพน้ําตามเกณฑที่ไดเสนอไวในตารางที่ 6.2.1.4-3 

 

 



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 
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ตารางที่ 6.2.1.4-3  เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับกิจกรรมที่มนุษยมีโอกาสสัมผสั 

ดัชน ี หนวย คาแนะนํา1/ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา/ตัวอยางเทคโนโลย ี
สี - ไมเปนที่รังเกียจ ใชน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียขั้นที่สอง 4/และนํามาบําบัดเพิ่มเติมดวยระบบกรอง5/ 

เชน ถังทรายกรอง การกรองไมโคร และระบบกําจัดเชื้อโรค5/ เชน คลอรีน โอโซน 

หรือยูวี 
กลิ่น - ไมเปนที่รังเกียจ 

คาความเปนกรดดาง - 6-9 

ความขุน NTU <52/ 

บีโอดี มก./ล. <10 

คลอรีนอิสระ มก./ล. 0.7-1.03/ 

ฟคัลโคลิฟอรม โคโลนี/100 มล. ไมพบ 

หมายเหตุ :  1/ คุณภาพน้ําที่แนะนํา ณ จดุปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

 2/ ตรวจวัดคาความขุนกอนกระบวนการกําจัดเชื้อโรค 

 3/ คลอรีนอิสระที่ระยะเวลาสัมผสัไมนอยกวา 30 นาที 

 4/ แหลงน้ํา: น้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียขั้นที่สอง เชน ระบบแอคทิเวตเตดสลัดจ ระบบบอปรับเสถียร และคุณภาพน้ําทิ้งตองผานเกณฑมาตรฐานน้ํา

ทิ้งระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 

 5/ ราคาคาเดินระบบ: ถังทรายกรอง (0.5 บาท/ลบ.ม.) การกรองไมโคร (3 บาท/ลบ.ม.)  คลอรีน (0.5 บาท/ลบ.ม.)  โอโซน (2-4 บาท/ลบ.ม.) ยูวี (4-6 

บาท/ลบ.ม.) (โครงการศึกษาความเหมาะสมของการนําน้ําทีผ่านการบําบัดกลับมาใชประโยชนของกรุงเทพมหานคร (สํานักการระบายน้ํา, 2554) 

 

 

 



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 
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 รายละเอียดของเกณฑคุณภาพนํ้าที่แนะนําสําหรับกิจกรรมท่ีมนุษยมีโอกาสสัมผัส 

1.1) สีและกลิ่น คาที่แนะนํา คือ ไมเปนที่นารังเกียจ ซึ่งเปนดัชนีที่แสดงใหเหน็ถึง

สุนทรียภาพเม่ือนําไปใชงาน เปนดัชนีทางกายภาพผูใชน้ําสามารถสังเกตได

โดยตรง  

1.2) ความขุน คาที่แนะนํา คือ นอยกวา 5 NTU เน่ืองจากจะไมกอใหเกิดปญหาตอ

ระบบทอสง การตกตะกอนหรือลดประสิทธิภาพของกระบวนการกําจัดเช้ือโรค

ซึ่งเปนคาที่มากกวามาตรฐานนํ้าประปา ท่ีปรึกษาฯ ไดกําหนดใหมีคาเทากับ

มาตรฐานนํ้าประปา  

1.3) คาความเปนกรดดาง คาที่แนะนํา คือ 6.0-9.0 เปนคาอยูในชวงที่ไมกอใหเกิด

อันตรายอยางฉับพลัน ตอผิวสัมผัสของมนุษย และ ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ เชน พืช 

และสัตวนํ้า 

1.4) บีโอดี คาที่แนะนํา คือ นอยกวา 10 มิลลิกรัมตอลิตร ควรจะมีไมมากจน

กอใหเกิดปญหาดานกล่ินและสีของนํ้า มีคาเทากับมาตรฐานการนําน้ํามาใช

ใหมของ USEPA และประเทศออสเตรเลีย 

1.5) คลอรีนอิสระ คาที่แนะนํา คือ 0.7-1.0 มิลลิกรัมตอลิตร เปนคาที่กําหนด ณ 

จุดปรับปรุงคุณภาพน้ํา ซ่ึงควรมีคลอรีนตกคางอิสระตกคาง (Chlorine 

Residual) ท่ีเวลาสัมผัส 30 นาที ซึ่งวัดไดที่ปลายทอเมนจายน้ําในจุดที่ไกล

จากระบบผลิตมากที่สุด จะตองมีความเขมขนประมาณ 0.2 - 0.5 มิลลิกรัมตอ

ลิตร 

1.6) ฟคัลโคลิฟอรม คาที่แนะนํา คือ ตองไมพบ เพ่ือลดความเส่ียงตอสุขภาพผูใช  

  



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 
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2)  เกณฑคุณภาพนํ้าแนะนําสําหรับกิจกรรมที่ไมมีโอกาสสัมผสักับมนุษยโดยตรง 

  จากตารางที่ 6.2.1.4-2 จะพบวาเกณฑคุณภาพน้ําใชใหมที่ไมมีโอกาสสัมผัสกับมนุษย
นั้นมคีุณภาพใกลเคียงกับมาตรฐานนํ้าท้ิงระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน  

  คาดัชนีที่ปรึกษาฯ พิจารณาเห็นวาควรมีกําหนดในในคุณภาพน้ําใชใหมสําหรับชุมชนที่

ไมมีการสัมผัสโดยตรงทั้งหมด 7 ดัชนี ไดแก สีกล่ิน ความขุน ความเปนกรด-ดาง บีโอดี และเช้ือโรค กลุม

โคลิฟอรมทั้งหมด และฟคัลโคลิฟอรม ดังแสดงในตารางที่ 6.2.1.5-1  

  จากการเปรียบเทียบเกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนํา กับคุณภาพน้ําทิ้งระบบบําบัดน้ําเสีย

ชุมชน และน้ําทิ้งอาคาร พบวา คุณภาพน้ําทิ้งี่ไมตองมีการปรับปรุงเพิ่มเติม ยกเวนน้ําทิ้งจากอาคาร

ประเภท ข ข้ึนไป เทคโนโลยีที่ตองพิจารณาเพิ่มเติม ไดแก กลุมเทคโนโลยีการกําจัดเชื้อโรค   

 รายละเอียดของเกณฑคุณภาพนํ้าที่แนะนําสําหรับกิจกรรมท่ีมนุษยมีโอกาสสัมผัส 

1.1) สีและกลิ่น คาที่แนะนํา คือ ไมเปนที่นารังเกียจ ซึ่งเปนดัชนีที่แสดงใหเหน็ถึง

สุนทรียภาพเม่ือนําไปใชงาน เปนดัชนีทางกายภาพผูใชน้ําสามารถสังเกตได

โดยตรง  

1.2) ความขุน คาที่แนะนํา คือ นอยกวา 20 NTU ท่ีปรึกษาฯ ไดกําหนดใหมีคา

เทากับมาตรฐานนํ้าประปานครหลวง ซ่ึงเปนคาอนุโลมสูงสุด   

1.3) คาความเปนกรดดาง คาที่แนะนํา คือ 6.0-9.0 เปนคาอยูในชวงที่ไมกอใหเกิด

อันตรายอยางฉับพลัน ตอผิวสัมผัสของมนุษย และ ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ เชน พืช 

และสัตวนํ้า 

1.4) บีโอดี คาที่แนะนํา คือ นอยกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร มีคาเทากับมาตรฐานน้ํา

ทิ้งระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน โดยท่ีคานี้มีความเขมงวดกวา มาตรฐานการนําน้ํา

กลับมาใชใหมของ USEPA 

1.5) เช้ือโรค กลุมโคลิฟอรมทั้งหมด และฟคัลโคลิฟอรม คาที่แนะนํา คือ 5,000 

และ 3,000 โคโลนีตอ 100 มิลลิลิตร ตามลําดับ เทียบเทาการศึกษาการนําน้ํา

ใหมของกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งการใชน้ําประเภทน้ีมีการควบคุมใหไมมี

โอกาสสัมผัสกับผูใชน้ํา จึงไมจําเปนตองเขมงวดเทากรณีมีโอกาสสัมผัสกับผูใช

นํ้า 

 



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 6-19 

ตารางที่ 6.2.1.4-4  เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับกิจกรรมที่มนุษยไมมีโอกาสสัมผัส1/  

ดัชน ี หนวย คาแนะนํา2/ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา/ตัวอยางเทคโนโลย ี
สี - ไมเปนที่รังเกียจ ใชน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียขั้นที่สอง3/และนํามาบําบัดเพิ่มเติมดวยระบบกําจัด

เชื้อโรค4/ เชน คลอรีน โอโซน หรือยูว ีกลิ่น - ไมเปนที่รังเกียจ 

คาความเปนกรดดาง - 6-9 

ความขุน NTU <20 

บีโอดี มก./ล. <20 

โคลิฟอรมทั้งหมด โคโลน/ี100 มล. <5,000 

ฟคัลโคลิฟอรม โคโลน/ี100 มล. <3,000 

หมายเหตุ :  1/ หากมีการรดน้ําแบบสเปรย/สปริงเกอร ตองหางจากพื้นที่มนุษยเขาถงึอยางนอย 30 เมตร เมื่อมีการใชน้ํา 
2/ คุณภาพน้ําที่แนะนํา ณ จดุปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
3/ น้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียขั้นที่สอง เชน ระบบแอคทิเวตเตดสลัดจ ระบบบอปรับเสถียร และคุณภาพน้ําทิ้งตองผานเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งระบบ
บําบัดน้ําเสียชุมชน 
4/ ราคาคาเดินระบบ: คลอรีน (0.5 บาท/ลบ.ม.)  โอโซน (2-4 บาท/ลบ.ม.) ยูวี (4-6 บาท/ลบ.ม.)  (โครงการศึกษาความเหมาะสมของการนําน้ําที่ผาน
การบําบัดกลับมาใชประโยชนของกรุงเทพมหานคร (สํานักการระบายน้ํา, 2554) 



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 
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6.2.2  แนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมภาคภาคเกษตรกรรม 

 การเกษตรกรรม ประกอบดวย การเพาะปลูกพืช ปศุสัตว และประมง ซึ่งแตละกิจกรรมตองการ

น้ําที่มีคุณภาพแตกตางกัน ในการศึกษาครัง้นี้ที่ปรึกษาฯ นําเสนอกิจกรรมที่สามารถนาํน้ํากลับมาใชใหม

ดังตอไปน้ี 

- กิจกรรมดานปศุสัตว ไมอนุญาตใหนํามาใชสําหรับการเลี้ยงสัตวโดยตรง เน่ืองจากปญหาโรค

พยาธิ แตอนุญาตใหใชเฉพาะการนําไปใชปลูกพืชเพื่อใชเปนอาหารสัตว  

- กิจกรรมดานการเพาะปลูก 

            (1) การนําน้ํามาใชใหมในการเพาะปลูกพืชอาหาร (food and feed crop)  

           (2) การนําน้ํามาใชใหมในการเพาะปลูกพืชไมใชอาหาร (non-food crop) 

 - การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

6.2.2.1 การกําหนดหมวดหมูพืช 

ที่ปรึกษาฯ ขอกําหนดหมวดหมูพืช เพื่อกําหนดกิจกรรมการนําน้ํากลับมาใชใหมอยางเหมาะสม 

ตามแนวทางท่ีกลาวมาแลวขางตน คือ พืชอาหารสําหรับคนและสัตว (food and feed crop) และพืชที่

ไมใชอาหาร (non-food crop) ดังตารางที่ 6.2.2.1-1 ซ่ึงจะเห็นวามีพืชพันธุบางชนิดปรากฏอยูมากกวา 

1 หมวดหมู ดังนั้นเพ่ือความสะดวกในการนําไปใช ผูใชควรคํานึงถึงวัตถุประสงคของการปลูกพืชชนิดนั้น

มากกวาชนิดพันธุพืช ยกตัวอยางเชน มันสําปะหลัง จากการจําแนกสามารถปรากฏไดทั้ง 3 หมวดหมู คือ 

เปนพืชรับประทานหัว เปนพืชอาหารสัตว และเปนพืชพลังงาน แตหากตองการพิจารณานําน้ํากลับมาใช

ใหมในการปลูกมันสําปะหลังผูใชตองพิจารณาคุณภาพน้ําใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคการปลูกพืช 

  



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 
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ตารางที่ 6.2.2.1-1  การจัดหมวดหมูพืชใหเหมาะสมกับแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหม 
หมวดหมูพืช 

พืชอาหาร (food and feed crop) พืชไมใชอาหาร (non-food crop) รับประทานใบ หรือหัว รับประทานผล หรือเมล็ด 
พืชผัก 
รับประทานใบ เชน ผักกาด 
คะนา คื่นฉาย กวางตุง เปนตน 
รั บประทาน หั ว  เ ช น  หอม 
กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ มัน
แกว แครอท ขิง ขา เปนตน 
รับประทานสด เชน ผักสลัด 
มะเขือ แตงกวา มะเขือเทศ 
เปนตน 

ธัญพืช  
เชน ขาว ขางฟาง ขาโพด 
เปนตน 

ไมดอกไมประดับ 
ไ ม ด อ ก  เ ช น  ลี ล า ว ดี  ช ว น ช ม 
ดาวกระจาย  พุทธรั กษา  พั งพวย 
บานชื่น โปยเซียน เข็ม เปนตน บาง
ชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนําไปใชประโยชน
ซึ่ งเรียกวา ไมตัดดอก เชน กุหลาบ 
ดาวเรือง เบญจมาศ ซอนกลิ่น กลวยไม 
หนาวัว ลิลล่ี เปนตน 
ไมประดับ เชน ปาลม สน ฤาษีผสม 
สาวนอยประแปง  พลูด าง  วาสนา 
กวนอิม ตะโก เปนตน 

พืชน้ํามัน 
เชน ปาลมน้ํามัน ถั่วเหลือง 
มะพราว งา ละหุง ถั่วลิสง 
เปนตน 

ไมเศรษฐกิจ 
เชน ยางพารา ไมสัก ไมตะกู ยูคาลิปตัส 
เปนตน 

ไมผล 
เชน มะมวง กลวย ฝร่ัง สม 
ลอ งกอ ง  เ ง า ะ  มะนาว 
มังคุด ลําไย เปนตน 

พืชพลังงาน 
เชน ออย มันสําปะหลัง สบูดํา หญาชาง 
หญาเนเปยร กระถินยักษ ยูคาลิปตัส 
เปนตน 

พืชน้ําตาล  
เชน ออย บีท เปนตน 

พืชเสนใย 
เชน ปอ ฝาย ปานศรนารายณ เปนตน 

พืชอาหารสัตว 
เชน หญา ขาวโพดอาหาร

สัตว ออยมันสําปะหลัง เปน

ตน 

ปาไม ปาปลูก 

หมายเหตุ : การนําน้ํากลับมาใชใหมตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของการปลูกพืชเปนหลัก 

 

  



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 
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6.2.2.2 ดัชนีที่ตองมีการพิจารณา 
 

ดัชนีที่ตองมีการพิจารณาสําหรับเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าที่นํากลับมาใชใหมภาคเกษตรกรรม

แสดงดังตารางที่ 6.2.2.2-1 

 

ตารางที่ 6.2.2.2-1  ดัชนีที่ตองพิจารณาสําหรับเกณฑคุณภาพนํ้าที่นํากลับมาใชใหมภาคเกษตรกรรม 
  

ดัชน ี รายละเอียด 
คาความเปนกรด ดาง 

(พีเอช) 

ควรมีการกําหนดชวงคาพีเอชท่ีเหมาะสม เพราะนอกจากปองกันอันตราย

ตอเซลส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตวแลว คา pH ในน้ํามีผลตอคาความเปนกรด

ดางของดินทําใหดินเกิดสภาวะดินเปรี้ยวหรือดินเค็มได จึงสงผลกระทบไป

ยังพืชที่เพาะปลูก (กรมพัฒนาที่ดิน, 2001) นอกจากน้ีคาพีเอชยังมีผลตอ

ระดับความเปนพิษของโลหะหนักหลายชนิดดวย เชน โลหะหนักในดินหลาย

ชนิดจะมีความสามารถในการละลายน้ําและซึมเขาสูตนพืชไดมากขึ้นเมื่อคา

พีเอชอยูในชวงที่เปนกรด 
ของแข็งละลายนํ้า 
(Total Dissolved 
Solids) 

 

ของแข็งละลายน้ําเปนดัชนีที่บอกถึงความเค็มของน้ํา (Salinity) ปริมาณ

ความเค็มที่ไมเหมาะสม อาจมีผลตอแรงดันออสโมติกในดินซ่ึงมีผลลด

ความสามารถในการดูดน้ําของรากพืช สภาพดินที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหผล

ผลิตของพืชลดลง พืชตาย นอกจากน้ี การสะสมของไอออนบางประเภทอาจ

เปนพิษตอพืช สัตว และคน ตามมาไดอีกดวย ตัวอยางธาตุที่มักตรวจพบใน

น้ําเสียชุมชน เชน โซเดียมคลอไรด ซึ่งมาจากระบบกําจัดความกระดางที่

ติดตามบานเรือน โซเดียมในนํ้าตองมีในปริมาณไมมากเกินไป เม่ือเทียบกับ

แคลเซียมคือสัดสวนไมเกิน 3 ตอ 1 (USEPA 2004) มิฉะนั้นจะทําให

โครงสรางแนนทึบ น้ําไมสามารถซึมผานชั้นดินไดและพืชจะตายในท่ีสุด 

 
โลหะหนัก 

 

ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปอนอยูในนํ้าแมเพียงปริมาณเล็กนอยอาจมี

ผลกระทบตอ พืช สัตว และคน หรือผูบริโภคในที่สุด โดยลักษณะของความ

เปนพิษจะมีความแตกตางกัน โลหะหนักเชน สังกะสี และนิกเกิล ความเปน

พิษจะเพ่ิมขึ้นเมื่อคาความเปนกรดเพิ่มสูงขึ้น สวนแคดเมียม ทองแดง  

โมลิบดินัม เปนพิษตอสัตวกินพืชที่ความเขมขนต่ํากวาที่เปนพิษตอพืช 

แคดเมียมสามารถสะสมในสิ่งมีชีวิตผานทางหวงโซอาหารซ่ึงจะสะสมอยูใน

ตับและไต ในขณะท่ีทองแดงจะไมเปนอันตรายตอสัตวหากสัตวไดรับโม

ลิบดินัมเชนกัน 



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 
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ตารางที่ 6.2.2.2-1  ดัชนีที่ตองพิจารณาสําหรับเกณฑคุณภาพนํ้าที่นํากลับมาใชใหมภาคเกษตรกรรม 
  

ดัชน ี รายละเอียด 
คลอรีน 

 

เปนสารออกซิไดซที่ดีคือ สามารถทําปฏิกิริยากับสารอื่นๆ ได จึงมีการ

นํามาใชเพื่อกําจัดเชื้อโรคในนํ้า ปริมาณคลอรีนอิสระที่มากเกินไปอาจ

ทําลายพืชและสัตวน้ําได โดยระดับที่พืชและสัตวแตละชนิดจะทนไดนั้น

แตกตางกัน โดยทั่วไปปริมาณคลอรีนต่ํากวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร จะไมเปน

อันตรายตอพืช และหากมากเกินกวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร จะเปนอันตรายตอ

พืชทุกประเภท (USEPA 2004) โดยเฉพาะอยางยิ่งหากพืชไดรับคลอรีนทาง

ใบจะทําใหเกิดอาการใบไหมเชนเดียวกับการไดรับโซเดียมและคลอไรดสูง 
ไนโตรเจน 

 

ไนโตรเจนเปนสารอาหารท่ีมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของพืชผลมาก

ที่สุด แตปริมาณท่ีมากเกินไปอาจเรงการเจริญเติบโตทําใหผลผลิตมีคุณภาพ

และปริมาณที่ลดลง นอกจากปริมาณของไนโตรเจนแลว ชนิดของ

สารประกอบไนโตรเจนก็มีความสําคัญเชนกัน ยกตัวอยางเชน หากสาร 

ไนเตรท-ไนโตรเจน ในพืชมากเกินไปจะทําใหสมดุลของธาตุไนโตรเจน 

โพแทสเซียม และแมกนีเซียม ในตัวสัตวกินพืชเสียไป 
ความเค็ม น้ําเค็มทําใหเกิดเกลือสะสมในดินบริเวณรากพืช เมื่อมีปริมาณมากขึ้นทํา ให

พืชไมสามารถดึงนํ้าจากดินไดตามปกติ เมื่อนํ้าที่จะนํา ไปใชไดลดลง พืชก็

จะมีอัตราการเจริญเติบโตลดลง มีอาการคลายพืชขาดน้ํา เชนเหี่ยว สีเขียว

เขมขึ้น ใบหนาขึ้น มีสารเคลือบใบ อาการท่ีแสดงออกมาข้ึนกับระยะการ

เจริญเติบโตของพืชมักจะสังเกตไดชัดเจนในระยะตนออน 

USSL ไดมีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพของน้ําที่ใชในการชลประทาน โดย

ใชคาความนํา ไฟฟา และอัตราความสามารถในการดูดซับธาตุโซเดียม 

(SAR) ตารางที่ 4.2-2 และตารางที่ 4.2-3   
อัตราโซเดียมที่ถูกดูด
ซับ (sodium 
adsorption ratio, 
SAR) 

โซเดียมมีผลเสียทําใหดินแข็งแนน นํ้าซึมผานไดยาก เปนอุปสรรคตอการชะ
ลางเกลือออกจากดิน ปริมาณโซเดียมที่ละลายอยูในนํ้าชลประทานจะถูกดิน
ดูดซับไวไดมากนอยเทาไรน้ันมีความสัมพันธกับปริมาณแคลเซียมทีล่ะลาย
ได นํ้าท่ีมีคา เอสเออาร สูง ตองใชแคลเซียมที่ละลายไดปริมาณมาก 

โบรอน (B) พืชท่ีไวตอโบรอน เชน สม อะโวกาโด มะนาว องุน แอปเปล ถั่วพคีาน ถั่ว
แขก กระเทียม หอมใหญ ถั่วกระตง ถ่ัวลิสง และงา เปนตน (B = 0.04 – 
1.80 mg/L) พืชที่คอนขางทนโบรอนได เชน ทานตะวัน ฝาย บรอคโครี  
แครอท แตงกวา พริกยักษ มันฝรั่ง มันเทศ คึน่ฉายฝรั่ง ขาวโพด ฟกทอง 
แคนตาลูบ กะหล่ําดอก แรดิช เทอรนิบ มะกอก ขาวบารเลย และ ขาวโอต 
เปนตน  (B = 0.80 – 1.80 mg/L) พืชที่ทนโบรอนได เชน มะเขือเทศ 



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 
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ตารางที่ 6.2.2.2-1  ดัชนีที่ตองพิจารณาสําหรับเกณฑคุณภาพนํ้าที่นํากลับมาใชใหมภาคเกษตรกรรม 
  

ดัชน ี รายละเอียด 
หอมหัวใหญ ผักกาดหอม กะหล่ําปลี แครอท แกลดิโอลัส อัลฟลฟา ผักช ี
บีท ขาวฟาง หนอไมฝรั่ง และอินทผลัม เปนตน  (B = 1.40 – 3.50 mg/L) 

แบคทีเรียกลุมโคลิ

ฟอรมทั้งหมดและฟคัล

โคลิฟอรม 

แบคทีเรียเหลานี้เปนคาช้ีวัดของความเสี่ยงตอผลกระทบสุขภาพของมนุษย
ไดโดยเฉพาะการเพาะปลูก โดยแบคทีเรียประเภทน้ีอาจทําใหผูสัมผัส เชน 
เกษตรกร รวมไปถึงผูบริโภคผักหรือผลไม เกิดโรคภัยไขเจ็บได ดังนั้นการ
กําหนดคาแบคทีเรียเหลานี้จึงมีความสําคัญ โดยจากการรวบรวมขอมูล
คุณภาพน้ําที่เหมาะสมสําหรับใชในการเกษตรกรรม 

 ตารางที่ 6.2.2.2-2  คุณภาพนํ้าเพ่ือการชลประทาน ตามระบบของสหรัฐอเมริกา  

คุณภาพน้ํา ความเค็ม เอสเออาร ผลกระทบตอพืชและดิน 
กรัม/ลิตร ไมโครซีเมนส/ซม. 

นํ้าคุณภาพดี 

มีเกลือเล็กนอย 

<0.2 0-250 0-10 ใชสํา หรับชลประทานไดกับ
พืชทุกชนิด 

นํ้ าคุณภาพปาน
กลาง 

0.2-0.5 250-750 10-18 มีผลตอพืชไมทนเค็ม ใชกับพืช
ทนเค็มปานกลาง ใชในดินที่มี
การระบายน้ําดี 

นํ้าคุณภาพต่ํา 

มีเกลือมาก 

0.5-1.5 750-2,250 18-26 ใชกับพืชทนเค็ม ตองดูแล
ระมัดระวังการระบายน้ําไมให
เกลือสะสมในดิน และไม
เหมาะที่จะใชในดินที่มีขอจํา 
กัดของการระบายน้ํา 

นํ้าคุณภาพต่ํามาก >1.5 >2,250 >26 มีผลตอพืชทั่วไป ไมเหมาะที่
จะนํา มาใชเพื่อการ
ชลประทาน 

ที�มา: USSL, 1954  



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 
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ตารางท่ี 6.2.2.2-1-3 ระดับคาการนําไฟฟาและคาของแข็งละลายนํ้าที่แนะนําสําหรับน้ําท่ีใชใน
การเกษตร 

คาการนําไฟฟา 

(เดซิซีเมนสตอเมตร) 

คาของแขง็ละลายนํ้า 

(มิลลิกรัมตอลติร) 

คาแนะนําสําหรับน้าํที่ใชใน
การเกษตร 

0.25 175 คุณภาพดีมาก สามารถนําไปใช
กับพืชทุกชนิด 

0.25 – 0.75 175 – 525 คุณภาพดี และสามารถนําไปใช
กับพืชทุกชนิด 

0.75 – 2.00 525 – 1400 ใชไดกับพืชที่จัดวาทนเค็ม และมี
การระบายนํ้าดี 

2.00 – 3.00 1400 – 2100 ใชไดกับพืชที่ทนเค็มบางชนิด 
และมีการระบายนํ้าดี 

3.00 2100 ไม เหมาะกับการนํ ามาใช ใน
การเกษตร 

ที่มา: Ayers and Westcot, 1985 

 6.2.2.3 ทบทวนเกณฑคุณภาพท่ีนํามาพิจารณา 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าภายในประเทศ 

แหลงนํ้าผิวดิน  

- มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงนํ้าผิวดินประเภท 3 และ 4  

มาตรฐานคุณภาพน้ําตางประเทศ 

- Irrigation with Effluents: Standards. Ministry of Health, Israel.(1999) 

- Water Quality Standards for India (CPCB, 2000) 

- Guidelines for Treated Wastewater Reuse in Agriculture., Palestine 

Ministry of Agriculture. (2003) 

- มาตรฐานคุณภาพนํ้าสําหรับใชประโยชนของประเทศอ่ืนๆ เชน ไซปรัส โอมาน กรีซ 

(USEPA 2004)  



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 
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- มาตรฐานคุณภาพน้ําสําหรับใชประโยชนสําหรับสวนผลไมและไรองุน (USEPA 2004) 

- Water-reclaimed Domestic Wastewater, Jordan Standards Institute (JSI) 

(2006) 

- Technical Guidelines for the Use of Treated Sanitary Wastewater in 

Irrigation for Landscaping and Agricultural Irrigation, Kingdom of Saudi Arabia (2006) 

- Water Reuse Guideline for Food Businesses in NSW Considering Reusing 

Water) (NSW, 2008) 

-  Lebanese Guideline for Wastewater Reuses (FAO, 2010) 

- Guidelines for the Non-potable Uses of Recycled Water in Western 

Australia August (2011) 

- มาตรฐานคุณภาพน้ําสําหรับนํากลับมาใชประโยชนประเทศญ่ีปุน  

- มาตรฐานคุณภาพน้ําสําหรับนํากลับมาใชประโยชนในชักโครกของประเทศญ่ีปุน

(USEPA 2012) 

- USEPA, Guidelines for Water Reuse, 2004 และ USEPA, Guidelines for 

Water Reuse, 2012 

6.2.2.4 เปรียบเทียบมาตรสําหรับกิจกรรมภาคเกษตรกรรม 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ท่ีปรึกษาไดเปรียบเทียบมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเสนอรางเกณฑคุณภาพนํ้า

สําหรับใชประโยชนสําหรับภาคเกษตรกรรม 2 กรณี คือ 

  (1) เกณฑคุณภาพน้ํานํามาใชใหมสําหรับเพาะปลูกพืชอาหาร (food and feed crop) 

(ตารางท่ี 6.2.2.4-1) 

           (2) เกณฑคุณภาพนํ้านํามาใชใหมสําหรับเพาะปลูกพืชไมใชอาหาร (non-food crop) 

(ตารางที่ 6.2.2.4-2) 

  โดยไดนําขอมูลคุณภาพน้ําความตองการจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามเขารวม
ในการพิจารณา 



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 6 เกณฑ์คุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่

ตารางที่ 6.2.2.4-1  เปรียบเทียบมาตรฐานนํ้าสําหรับนํามาใช้ใหม่ในสําหรับการเพาะปลูกพืชอาหาร

 ผัก  ไม้ผล  ผัก  ไม้ผล  ผัก (2010)  ไม้ผล (1999)

ประเภท 3 crop unrestricted d No.2 No.3 High medium Class A Class B Unrestricted  ไม้ผล Class A Class B Class E  พืชผัก  ไม้ผล
สี ไม่น่ารังเกียจ ไม่น่ารังเกียจ ไม่น่ารังเกียจ ไม่น่ารังเกียจ
กลิ่น ไม่น่ารังเกียจ ไม่น่ารังเกียจ ไม่น่ารังเกียจ ไม่น่ารังเกียจ
ค่าความเป็นกรดด่าง 5-9 6.5-8.5 5.5-9.0 5.5-9.0 6-9 6.5–8.4 6.5-8.5 6-9 6-9 6-8.5 6-9 6.5-8.5 * 6-9 6-9
ค่านําไฟฟ้า  μs/cm <2,000 <700 2,250 ** <2,000 <2,000
ความขุ่น NTU ≤2 <2 <5 10 5 <5 <20
ของแข็งแขวนลอย มก./ล. <30 <30 50 (150) <5 ≤ 20 10-15 <45 <10 <30 50 200 10 40 10 30
ของแข็งละลายน้ํา มก./ล. <1,300 3,000 (5,000) <450
ความกระด้าง มก.CaCO3/ล.

บีโอดี มก./ล. 2 <20 <20 20 (60) <10 ≤ 20 10-15 <30 <10 <20 30 200 10 45 10 35 *** <10 <20
คลอรีนอิสระ มก./ล. <1 <1 1 0.2-2.0 0.2-2.0 ≤1 0.5 0.7-1 ไม่กําหนด
ไนโตรเจนรวม มก./ล. <35 <20 100 (200) 45 70
     ไนเตรท มก./ล. 5 <9.5 30 45 10 50 <10 <35
     แอมโมเนีย มก./ล. 0.5 5.0
ฟอสฟอรัส มก./ล. <2 30
โซเดียม มก./ล. 230 200
(SAR) < 3.0 9 26
โบรอน มก./ล. 1 0.75 0.7 2
คลอไรด์ มก./ล. 100 400
ฟลูออไรด์ มก./ล. 2 1.0 1
โลหะหนัก
- สังกะสี(Zn) มก./ล. 1.0 5.0 5.0 2 2.0
- โครเมียม(Cr) มก./ล. 0.05 0.3 0.25 0.1 0.1
- อาร์เซนิค(As) มก./ล. 0.01 0.25 0.1 0.1
- ทองแดง(Cu) มก./ล. 0.1 1.0 2.0 0.2 0.4
- ปรอท(Hg) มก./ล. 0.002 0.005 0.001
- แคดเมียม(Cd)  มก./ล. 0.005 0.003 0.03 0.1 0.01
- แบเรียม(Ba มก./ล. 1.0 1.0 1.0
- เซลิเนียม(Se) มก./ล. 0.02 0.02 0.02 0.02
- ตะกั่ว(Pb) มก./ล. 0.05 0.1 0.2 5.0
- นิเกิล(Ni) มก./ล. 0.1 0.2 1.0 0.2 0.2
- แมงกานีส(Mn) มก./ล. 1.0 5.0 5.0 0.2 0.2

0.01

5.0
0.1
0.1
0.2

0.002

ปาเลสไตน์12/ออสเตเรีย9/
จากการ
สํารวจ

ข้อมูลโดย
แบบสอบถา

ม

ที่ปรึกษาฯ แนะนํา

ดัชนี หน่วย
อินเดีย14/WHO7/ ไซปรัส8/ จอร์แดน10/ ซาอุดิอาระเบีย11/ อิสราเอล13/FAO6/น้ําระบายสู่

คลอง

ชลประทาน2/

มาตรฐานน้ําใช้
นํ้าผิวดิน

1/

0.05
5.0
0.2
0.2

อุตสาหกรรม4/
มาตรฐานน้ําทิ้ง มาตรฐานน้ํานํากลับมาใช้ใหม่

ระบบ
บําบัดน้ํา

เสียชุมชน3/

USEPA5/
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โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 6 เกณฑ์คุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่

ตารางที่ 6.2.2.4-1  เปรียบเทียบมาตรฐานนํ้าสําหรับนํามาใช้ใหม่ในสําหรับการเพาะปลูกพืชอาหาร

 ผัก  ไม้ผล  ผัก  ไม้ผล  ผัก (2010)  ไม้ผล (1999)

ประเภท 3 crop unrestricted d No.2 No.3 High medium Class A Class B Unrestricted  ไม้ผล Class A Class B Class E  พืชผัก  ไม้ผล

ปาเลสไตน์12/ออสเตเรีย9/
จากการ
สํารวจ

ข้อมูลโดย
แบบสอบถา

ม

ที่ปรึกษาฯ แนะนํา

ดัชนี หน่วย
อินเดีย14/WHO7/ ไซปรัส8/ จอร์แดน10/ ซาอุดิอาระเบีย11/ อิสราเอล13/FAO6/น้ําระบายสู่

คลอง

ชลประทาน2/

มาตรฐานน้ําใช้
นํ้าผิวดิน

1/
อุตสาหกรรม4/

มาตรฐานน้ําทิ้ง มาตรฐานน้ํานํากลับมาใช้ใหม่
ระบบ

บําบัดน้ํา

เสียชุมชน3/

USEPA5/

เชื้อโรค ****
   Total coliform cfu/100ml 20,000 < 2.2 
   Fecal coliform cfu/100ml 4,000 ไม่พบ < 1000 < 100 5,000 1000 10 250 < 2.2 ไม่พบ < 1,000
   E. coli cfu/100ml <10 <1 <10 < 100 < 100
   ไข่พยาธิ ไข่/ล. ≤1 ≤1 1 ≤1 ≤1
   Coliphages pfu/100ml 1
   Clostridia cfu/100ml 1

หมายเหตุ : a ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร

ที่มา: 1/มาตรฐานคุณภาพน้ําใช้ประเทศไทย (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 

2/ มาตรฐานการระบายน้ําลงทางน้ําชลประทาน และทางน้ําที่ต่อเชื่อมกับทางน้ําชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน 

3/ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2553)

4/ มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) 
5/ Guildeline for Water Reuse. (USEPA, 2012)
6/ Water Quality for Agriculture. FAO (1985)
7/ Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater. (WHO, 2006)
8/ มาตรฐานคุณภาพนํ้าสําหรับใช้ประโยชน์ของประเทศอื่นๆ (USEPA 2004)
9/ Guidelines for the Non-potable Uses of Recycled Water in Western Australia August (2011)
10/ Water-reclaimed Domestic Wastewater, Jordan Standards Institute (JSI) (2006)
11/ Technical Guidelines for the Use of Treated Sanitary Wastewater in Irrigation for Landscaping and Agricultural Irrigation, Kingdom of Saudi Arabia (2006)
12/ Guidelines for Treated Wastewater Reuse in Agriculture., Palestine Ministry of Agriculture. (2003)
13/  Irrigation with Effluents: Standards. Ministry of Health, Israel.(1999)
12/ Water Quality Standards for India (CPCB, 2000)
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โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 6 เกณฑ์คุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ตารางที ่6.2.2.4-2  เปรียบเทียบมาตรฐานนํ้าสําหรับนํามาใช้ใหม่ในการเพาะปลูกพืชไม่ใช่อาหาร

ประเภท 4 non-food Class E No.5 Class Low restricted Class D Class C Class I

สี ไม่น่ารังเกียจ ไม่น่ารังเกียจ ไม่น่ารังเกียจ

กลิ่น ไม่น่ารังเกียจ ไม่น่ารังเกียจ ไม่น่ารังเกียจ

ค่าความเป็นกรดด่าง 5-9 6.5-8.5 5.5-9.0 5.5-9.0 6.5–8.4 6-9 6.5-8.5 6.5-8.5 6-8.4 6-9 6-9 * 6-9

ค่านําไฟฟ้า  μs/cm <2,000 >3,000 2,250 ** <2,000

ความขุ่น NTU 5
ของแข็งแขวนลอย มก./ล. <30 <30 50 (150) >30 ≤30 <45 <30 40 50 300 60 <30
ของแข็งละลายน้ํา มก./ล. <1,300 3,000 (5,000)

บีโอดี มก./ล. 4 <20 20 (60) ≤30 <30 <20 40 60 300 25 *** <30
คลอรีนอิสระ มก./ล. <20 <1 1 0.2-2.0 0.5 0.5-2.0
ไนโตรเจนรวม มก./ล. <1 100 (200) 100
     ไนเตรท มก./ล. <5 <35 <20 >518.5 10 70 30
     แอมโมเนีย มก./ล. <0.5
ฟอสฟอรัส มก./ล. <2

(SAR) 26
โบรอน มก./ล. 2 0.75
เชื้อโรค unlimit ****
   Total coliform cfu/100ml
   Fecal coliform cfu/100ml < 200 < 5,000 < 1,000 < 3,000
   E. coli cfu/100ml <1000
   ไข่พยาธิ ไข่/ล. ≤1 ≤1

ที่มา: 1/มาตรฐานคุณภาพน้ําใช้ประเทศไทย (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
2/ มาตรฐานการระบายน้ําลงทางน้ําชลประทาน และทางน้ําที่ต่อเชื่อมกับทางน้ําชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน 
3/ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2553)

4/ มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) 
2/มาตรฐานคุณภาพน้ําใช้ของต่างประเทศ (US EPA, 2012)
3/ มาตรฐานคุณภาพนํ้าสําหรับใช้ประโยชน์ของประเทศอื่นๆ (USEPA 2004)
4/ Water Quality Standards for India (CPCB, 2000)
5/NSW Water Reuse Guideline for Food Businesses in NSW Considering Reusing Water (2008)
6/ Guidelines for the Non-potable Uses of Recycled Water in Western Australia August (2011)
7/ Technical Guidelines for the Use of Treated Sanitary Wastewater in Irrigation for Landscaping and Agricultural Irrigation, Kingdom of Saudi Arabia (2006)
8/  Irrigation with Effluents: Standards. Ministry of Health, Israel.(1999)
9/ Water-reclaimed Domestic Wastewater, Jordan Standards Institute (JSI) (2006)
10/ Lebanese Guideline for Wastewater Reuses (FAO, 2010)

หน่วยดัชนี

จากการ
สํารวจข้อมูล

โดย
แบบสอบถาม

ที่ปรึกษาฯ 
แนะนํา

จอร์แดน9/ เลบานอน10/

อินเดีย4/ ไซปรัส ออสเตเรีย6/ อิสราเอล8/ระบบบําบัดน้ํา
เสียชุมชน

มาตรฐานน้ําใช้ มาตรฐานน้ําทิ้ง

น้ําระบายสู่คลอง
ชลประทาน

ซาอุดิอาระเบีย7/นํ้าผิวดิน1/

USEPA2/FAO

มาตรฐานน้ํานํากลับมาใช้ใหม่

อุตสาหกรรม
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โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 

ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 6-30 

 สรุปเกณฑคุณภาพนํ้าท่ีแนะนําสําหรับการนําน้าํกลับมาใชใหมภาคเกษตรกรรม 

 ที่ปรึกษาฯ ไดแนะนําคุณภาพนํ้าสําหรับการนํากลับมาใชใหมในแตละกิจกรรม เปนเพียง

คุณภาพน้ําขั้นตํ่า ที่ไดจากการทบทวนมาตรฐาน และเกณฑคุณภาพนํ้าที่มีอยูทั้งในประเทศไทย 

ตางประเทศ และผานการระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1)  เกณฑคุณภาพน้ํานํามาใชใหมสําหรับเพาะปลูกพืชอาหาร (food crop) 

  จากตารางที่ 6.2.2.4-1 จะพบวาคุณภาพน้ําใชใหมสําหรับเพาะปลูกพืชอาหารน้ัน
แบงเปน 2 กรณี คือ น้ําใชใหมที่นําไปใชกับพืชผักรับประทานใบ หรือหัว และพืชผักที่รับประทานผล 
หรือเมล็ด เนื่องจากประเภทแรกตองมีความเขมงวดมากกวา เพราะผักประเภทน้ีอาจมีการนําไป
รับประทานสด สวนประเภทท่ีสองผลผลิตที่นํามารับประทานมีโอกาสสัมผัสกับน้ํานอย 

  คาดัชนีที่ปรึกษาฯ พิจารณาเห็นวาควรมีกําหนดคุณภาพนํ้าใชใหมสําหรับเพาะปลูกพืช

อาหาร ทั้งหมด 10 ดัชนี ไดแก สีกลิ่น ความขุน คาความนําไฟฟา ความเปนกรด-ดาง บีโอดี  

ไนเตรท-ไนโตรเจน คลอรีนอิสระคงเหลือ และเช้ือโรค ไดแก ฟคัลโคลิฟอรม และไขพยาธิ ดังแสดงใน

ตารางที่ 6.2.2.4-3 

  จากการเปรียบเทียบเกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนํา กับคุณภาพน้ําทิ้งระบบบําบัดน้ําเสีย

ชุมชน และน้ําทิ้งอาคาร พบวา คุณภาพนํ้าทิ้งตองมีการปรับปรุงเพิ่มเติม กรณีน้ําใชใหมที่นําไปใชกับ

พืชผักรับประทานใบหรือหัว ควรมีเทคโนโลยีที่ตองพิจารณาเพิ่มเติม คือ กลุมเทคโนโลยีการกําจัด

อนุภาค ไดแก การกรอง และกลุมเทคโนโลยีการกําจัดเชื้อโรค สวนกรณีใชใหมที่นําไปใชกับพืชผักที่

รับประทานผล หรือเมล็ด ควรปรับปรุงคุณภาพเพิ่มเติมดวยกลุมเทคโนโลยีการกําจัดเช้ือโรค 

2)  เกณฑคุณภาพน้ํานํามาใชใหมสาํหรับเพาะปลูกพืชไมใชอาหาร (non-food crop) 

  จากตารางที่ 6.2.2.4-2 สําหรับการนําน้ําไปใชใหมในการเพาะปลูกพืชไมใชอาหาร เชน 

การนําไปรดนํ้าไมดอกไมประดับ ไมเศรษฐกิจ พืชพลังงาน หรือปาปลูก นั้น คุณภาพนํ้าไมจําเปนตอง

เขมงวดเชนเดียวกับพืชรับประทาน แตตองมีการควบคุมวิธีการรดน้ําไมใหผูใชน้ําหรือประชาชนสัมผัสกับ

น้ําที่นํากลับมาใชใหม เชน ในกรณีการใหน้ําแบบสเปรย หรือสปริงเกลอร ตองหางจากพ้ืนที่มนุษยเขาถึง

อยางนอย 30 เมตร ในขณะท่ีมีการใหน้ํา เพื่อปองกันการฟุงกระจาย ดังนั้นที่ปรึกษาฯ จึงไดพิจารณา

คุณภาพน้ํา 7 ดัชนี ไดแก สี กล่ิน ของแข็งแขวนลอย คาความนําไฟฟา ความเปนกรด-ดาง บีโอดี และ 

ฟคัลโคลิฟอรม ดังแสดงในตารางที่ 6.2.2.4-4 จากการเปรียบเทียบเกณฑคุณภาพนํ้าที่แนะนํา กับ

คุณภาพน้ําทิ้งระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน และนํ้าทิ้งอาคาร พบวา ควรปรับปรุงคุณภาพเพิ่มเติมดวยกลุม

เทคโนโลยีการกําจัดเชื้อโรคเทานั้น 



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 

ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 6-31 

 รายละเอียดของเกณฑคุณภาพน้ํานํามาใชใหมสําหรับเพาะปลูกพืชอาหาร (food crop) 

1.1) สีและกลิ่น คาที่แนะนํา คือ ไมเปนที่นารังเกียจ ซึ่งเปนดัชนีที่แสดงใหเหน็ถึง

สุนทรียภาพเม่ือนําไปใชงาน เปนดัชนีทางกายภาพผูใชน้ําสามารถสังเกตไดโดยตรง ในกรณีพืช

รับประทานสดอาจสงผลกระทบโดยตรงกับผูบริโภค 

1.2) คาความเปนกรดดาง คาที่แนะนํา คือ 6.0-9.0 เปนคาอยูในชวงท่ีไมกอใหเกิด

อันตรายอยางฉับพลัน ตอสิ่งมีชีวิตทั้งพืช และสัตว 

1.3) ความนําไฟฟา คาที่แนะนํา คือ นอยกวา 2,000 ไมโครซีเมนสตอเซนติเมตร 

เทากับมาตรฐานการระบายนํ้าทิ้งลงทางน้ําชลประทาน คาความนําไฟฟาสามารถบงบอกไดถึงความเค็ม

หรือเกลือในน้ํา ซึ่งมีผลโดยตรงตอการเจริญเติบโตของพืช เกลือที่ละลายนํ้าไดและเคลื่อนยายไปกับนํ้า 

คุณภาพน้ําที่จะนํามาใชเพื่อการเกษตรข้ึนกับปริมาณและชนิดของเกลือในนํ้า ยิ่งมีเกลือในนํ้าที่ใชในการ

ชลประทานมากก็จะยิ่งเสี่ยงตอการเกิดปญหาดินเค็มมากขึ้น ซึ่งตองพิจารณารวมกับอัตราโซเดียมที่ถูก

ดูดซับ (sodium adsorption ratio, SAR) เน่ืองจากโซเดียมมีผลเสียทําใหดินแข็งแนน นํ้าซึมผานไดยาก 

เปนอุปสรรคตอการชะลางเกลือออกจากดิน ปริมาณโซเดียมที่ละลายอยูในนํ้าชลประทานจะถูกดินดูดซับ

ไวไดมากนอยเทาไรน้ันมีความสัมพันธกับปริมาณแคลเซียมท่ีละลายได นํ้าที่มีคา เอสเออาร สูง ตองใช

แคลเซียมที่ละลายไดปริมาณมาก 

1.4) ความขุน สําหรับพืชรับประทานใบ และหัว คาที่แนะนํา คือ นอยกวา 5 NTU 

เนื่องจากน้ําอาจมีโอกาสสัมผัสพืชในสวนที่นํามารับประทานโดยตรง คาความขุนที่ที่ปรึกษาฯ แนะนํามี

คาเทากับมาตรฐานนํ้าประปา จึงไมกอใหเกิดปญหาคราบตะกอนตกคาง และไมกอใหเกิดปญหาตอระบบ

ทอสง การตกตะกอนหรือลดประสิทธิภาพของกระบวนการกําจัดเช้ือโรคซ่ึงเปนคาที่มากกวามาตรฐาน

น้ําประปา  

 ในกรณีพืชรับประทานผล หรือเมล็ด คาที่แนะนํา คือ นอยกวา 20 NTU เทากับ

มาตรฐานนํ้าประปา (คาอนุโลมสูงสุด)  

1.5) บีโอดี สําหรับพืชรับประทานใบ และหัว คาที่แนะนํา คือ นอยกวา 10 มิลลิกรัม

ตอลิตร มีคาเทากับมาตรฐานการนําน้ํามาใชใหมของ USEPA และประเทศออสเตรเลีย คาบีโอดีควรจะมี

ไมมากจนกอใหเกิดปญหาดานกล่ินและสีของนํ้า ในกรณีพืชรับประทานผล หรือเมล็ด คาที่แนะนํา คือ

นอยกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร เทากับมาตรฐานน้ําทิ้ง น้ําที่มีคาบีโอดีสูง เมื่อใหน้ําทําใหคาความตองการ

ออกซิเจนในดินสูงขึ้น อีกทั้งสารอินทรยทําใหมีจุลินทรียเจริญเติบโตไดด ี

1.6) ไนเตรท-ไนโตรเจน สําหรับพืชรับประทานใบ และหัว คาที่แนะนํา คือ นอยกวา 

10 มิลลิกรัมตอลิตร ซ่ึงเปนคาใกลเคียงกับ FAO แนะนําในกรณีไมมีการจํากัดในการใชน้ํา (นอยกวา 9.5 

มิลลิกรัมตอลิตร) ในกรณีพืชรับประทานผล หรือเมล็ด คาที่แนะนํา คือ นอยกวา 35 มิลลิกรัมตอลิตร 

เทากับคาไนโตรเจนของมาตรฐานนํ้าทิ้งชุมชน ไนเตรท-ไนโตรเจน ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน 

1.7) คลอรีนอิสระ กําหนดเฉพาะกรณีพืชรับประทานใบ และหัวเทานั้น เพราะตอง

เขมงวดในการใชงาน โดยคาที่แนะนํา คือ 0.7-1.0 มิลลิกรัมตอลิตร เปนคาที่กําหนด ณ จุดปรับปรุง



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 
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คุณภาพน้ํา ซึ่งควรมีคลอรีนตกคางอิสระตกคาง (Chlorine Residual) ท่ีเวลาสัมผัส 30 นาที ซ่ึงวัดไดที่

ปลายทอเมนจายน้ําในจุดที่ไกลจากระบบผลิตมากท่ีสุด จะตองมีความเขมขนประมาณ 0.2 - 0.5 

มิลลิกรัมตอลิตร 

1.8) ฟคัลโคลิฟอรม สําหรับพืชรับประทานใบ และหัว คาที่แนะนํา คือ ตองไมพบ 

เพราะผานกระบวนการกําจัดเช้ือโรคมาแลว เพื่อลดความเสี่ยงตอสุขภาพผูใช ในกรณีพืชรับประทานผล 

หรือเมล็ด คาท่ีแนะนํา คือ 1,000 โคโลนีตอ 100 มิลลิลิตร เทากับมาตรฐานคุณภาพนํ้านํากลับมาใชใหม 

ของ WHO  

1.9) ไขพยาธิ คาที่แนะนํา คือ นอยกวา/เทากับ 1 ไขตอลิตร เทากับมาตรฐาน

คุณภาพนํ้านํากลับมาใชใหม ของ WHO หากนําผักที่มีไขพยาธิมารับประทานจะทําใหไขพยาธิเขาไป

เติบโตในรางกายและสงผลใหผูบริโภคเจ็บปวยได  

 

 รายละเอียดของเกณฑคุณภาพน้ํานํามาใชใหมสาํหรับเพาะปลูกพืชไมใชอาหาร (non-food 

crop) 
1.1) สีและกลิ่น คาที่แนะนํา คือ ไมเปนที่นารังเกียจ ซึ่งเปนดัชนีที่แสดงใหเห็นถึง

สุนทรียภาพเมื่อนําไปใชงาน เปนดัชนีทางกายภาพผูใชน้ําสามารถสังเกตไดโดยตรง ในกรณีพืช

รับประทานสดอาจสงผลกระทบโดยตรงกับผูบริโภค 

1.2) คาความเปนกรดดาง คาที่แนะนํา คือ 6.0-9.0 เปนคาอยูในชวงท่ีไมกอใหเกิด

อันตรายอยางฉับพลัน ตอสิ่งมีชีวิตทั้งพืช และสัตว 

1.3) ความนําไฟฟา คาที่แนะนํา คือ นอยกวา 2,000 ไมโครซีเมนสตอเซนติเมตร 

เทากับมาตรฐานการระบายนํ้าทิ้งลงทางน้ําชลประทาน คาความนําไฟฟาสามารถบงบอกไดถึงความเค็ม

หรือเกลือในนํ้า ซึ่งตองพิจารณารวมกับอัตราโซเดียมท่ีถูกดูดซับ (sodium adsorption ratio, SAR) 

เนื่องจากโซเดียมมีผลเสียทําใหดินแข็งแนน นํ้าซึมผานไดยาก เปนอุปสรรคตอการชะลางเกลือออกจาก

ดิน ปริมาณโซเดียมที่ละลายอยูในนํ้าชลประทานจะถูกดินดูดซับไวไดมากนอยเทาไรนั้นมีความสัมพันธกับ

ปริมาณแคลเซียมที่ละลายได นํ้าท่ีมีคาเอสเออาร สูง ตองใชแคลเซียมที่ละลายไดปริมาณมาก 

1.4) ของแข็งแขวนลอย คาที่แนะนํา คือ นอยกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร เทากับ

มาตรฐานน้ําทิ้งระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน  

1.5) บีโอดี คาที่แนะนํา คือ นอยกวา 30 มิลลิกรัมตอลิตร อนุโลมใหมีคาเทากับ

มาตรฐานการนําน้ําทิ้งอาคารประเภท ข เพื่อสงเสริมใหมีการใชอยางกวางขวาง แตไมสูงจนทําใหคา 

ความตองการออกซิเจนในดินสูงขึ้น  

1.6) ฟคัลโคลิฟอรม คาที่แนะนํา คือ นอยกวา 3,000 โคโลนีตอ 100 มิลลิลิตร 

เทากับเกณฑคุณภาพนํ้านํากลับมาใชใหมที่กระทรวงสาธารณะสุขแนะนาํ  

 



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 
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ตารางที่ 6.2.2.4-3  เกณฑคุณภาพนํ้านํามาใชใหมสําหรับเพาะปลูกพืชอาหาร (food and feed crop) 

ดัชน ี หนวย คาแนะนํา
1/
 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา/ตัวอยางเทคโนโลย ี

รับประทานใบ หรือหัว รับประทานผล หรือเมล็ด
5/
 

สี  - ไมเปนที่รังเกียจ ไมเปนที่รังเกียจ ใชน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียขั้นที่สองุ
6/

 และนํามา

บําบัดเพิ่มเติมดวยระบบกรอง
7/

 เชน ถังทรายกรอง 

การกรองไมโคร และระบบกาํจัดเชื้อโรค8/ เชน 

คลอรีน โอโซน หรือยูว ี

กลิ่น  - ไมเปนที่รังเกียจ ไมเปนที่รังเกียจ 

คาความเปนกรดดาง  - 6-9 6-9 

คาความนําไฟฟา
2/

 ไมโครซีเมนส/ซม. <2,000 <2,000 

ความขุน NTU <5
3/

 <20 

บีโอดี มก./ล. <10 <20 

ไนเตรท-ไนโตรเจน มก./ล. <10 <35 

คลอรีนอิสระ มก./ล. 0.7-1
4/

  ไมกําหนด 

ฟคัลโคลิฟอรม โคโลนี/100 มล. ไมพบ <1,000 

ไขพยาธิ ไข/ล. ≤1  ≤1 

หมายเหตุ :  1/ คุณภาพน้ําที่แนะนํา ณ จุดปรับปรุงคุณภาพน้ํา  2/ พิจารณารวมกับคา เอสเออาร (ดังตาราง6.2.2.4-5)  3/ ตรวจวัดคาความขุนกอนกระบวนการกําจัดเชื้อ 4/ คลอรีน
อิสระที่ระยะเวลาสัมผัสไมนอยกวา 30 นาที   5/ หากมีการรดน้ําแบบสเปรย/สปริงเกลอร ตองหางจากพื้นที่มนุษยเขาถึงอยางนอย 30 เมตร  6/ ระบบบําบัดน้ําเสียขั้นที่สอง 
เชน ระบบแอคทิเวตเตดสลัดจระบบบอปรับเสถียร และคุณภาพน้ําทิ้งตองผานเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 7/8/ ราคาคาเดินระบบ: ถังทรายกรอง (0.5 
บาท/ลบ.ม.) การกรองไมโคร (3 บาท/ลบ.ม.)  คลอรีน (0.5 บาท/ลบ.ม.)  โอโซน (2-4 บาท/ลบ.ม.) ยูวี (4-6 บาท/ลบ.ม.) (สํานักการระบายน้ํา, 2554)  



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 
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ตารางที่ 6.2.2.4-4  เกณฑคุณภาพนํ้านํามาใชใหมสําหรับเพาะปลูกพืชไมใชอาหาร (non-food crop) 

ดัชน ี หนวย คาแนะนํา1/2/ ระบบปรับปรงุคุณภาพน้ํา/ตัวอยางเทคโนโลย ี
สี - ไมเปนที่รังเกียจ ใชน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียขั้นที่สองุ4/ และนํามาบําบัดเพิ่มเติมดวย

ระบบกําจัดเชื้อโรค5/ เชน คลอรีน โอโซน หรือยวูี กลิ่น - ไมเปนที่รังเกียจ 

คาความเปนกรดดาง - 6-9 

คาความนําไฟฟา 3/  ไมโครซีเมนส/ซม. <2,000 

ของแข็งแขวนลอย มก./ล. <30 

บีโอดี มก./ล. <30 

ไนเตรท-ไนโตรเจน  มก./ล. <35 

ฟคัลโคลิฟอรม โคโลนี/100 มล. <3,000 

หมายเหตุ :  1/ คุณภาพน้ําที่แนะนํา ณ จุดปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

2/ หากมีการรดน้ําแบบสเปรย/สปริงเกลอร ตองหางจากพื้นที่มนุษยเขาถึงอยางนอย 30 เมตร เมื่อมีการใชน้ํา  

3/ พิจารณารวมกับคา เอสเออาร (ดังตาราง6.2.2.4-5)   

4 ระบบบําบัดน้ําเสียขั้นที่สอง เชน ระบบแอคทิเวตเตดสลัดจ ระบบบอปรับเสถียร และคุณภาพน้ําทิ้งตองผานเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 

5/ ราคาคาเดินระบบ:  คลอรีน (0.5 บาท/ลบ.ม.)  โอโซน (2-4 บาท/ลบ.ม.) ยูวี (4-6 บาท/ลบ.ม.)  (โครงการศึกษาความเหมาะสมของการนําน้ําที่ผานการบําบัดกลบัมา

ใชประโยชนของกรุงเทพมหานคร (สํานักการระบายน้ํา, 2554 



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 
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ตารางท่ี 6.2.2.4-5  ระดับคาเอสเออาร ที่ควรพิจารณารวมกับคาความนําไฟฟา 

คาเอสเออาร 
คาความนําไฟฟา (ไมโครซีเมนส/ซม.) 

ระดับการจํากดัการใชงาน 
เขมงวด ปานกลาง ไมเขมงวด 

0-3 >700 700-200 <200 
3-6 >1,200 1,200-300 <300 
6-12 >1,900 1,900-500 <500 
12-20 >2,900 2,900-1,300 <1,300 
20-40 >5,000 5,000-2,900 <2,900 

 นอกจากนี้ในกรณีที่แหลงน้ําที่นํากลับมาใชใหม ที่อาจมีการปนเปอนโลหะหนัก ตองทําการ

วิเคราะหคุณภาพน้ําเพิ่มเติม โดยกําหนดชนิดโลหะหนักอางอิงตามมาตรฐานการระบายน้ําลงทางน้ํา

ชลประทาน และทางน้ําที่ตอเช่ือมกับทางนํ้าชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน ท้ังนี้การนําน้ํา

กลับมาใชใหมสําหรับการเกษตรเพาะปลูกพืช อาจมีผลใหเมื่อใชน้ําติดตอกันเปนเวลานานโลหะหนักอาจ

เกิดการสะสมอยูในชั้นดิน ดังนั้นที่ปรึกษาฯ จึงแนะนําคุณภาพนํ้า ตรวจสอบดัชนีโลหะหนักเพิ่มเติม โดย

อางอิงคาแนะนําสําหรับความเขมขนสูงสุดของ FAO (1985) รายละเอียดดังตาราง 6.2.2.4-6   
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ตาราง 6.2.2.4-6  เกณฑคุณภาพนํ้าแนะนําสําหรับโลหะหนัก  

โลหะหนัก คาแนะนําสําหรับความเขมขนสูงสุด (มก./ล.) 
อลูมิเนียม Al 0.5 

สารหน ู As 0.1 
เบอรริลเลีย Be 0.1 
แคดเมี่ยม Cd 0.1 
โคบอลล Co 0.05 
โครเมี่ยม Cr 0.1 
ทองแดง Cu 0.2 
ฟลูออไรด F 0.1 
เหล็ก Fe 5.0 
ลิเทียม Li 2.5 
แมงกานีส Mn 0.2 
โมลิบดีนัม Mo 0.01 
นิกเกิล Ni 0.2 
ตะกั่ว Pb 5.0 
ซีลีเนียม Se 0.02 
วาเนเดียม V 0.1 
สังกะส ี Zn 2.0 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก FAO (1985) 

6.2.3  แนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมภาคอุตสาหกรรม 

6.2.3.1 กิจกรรมการนําน้ํากลับมาใชใหมภาคภาคอุตสาหกรรม 

 โรงงานอุตสาหกรรมแตละแหงมีการใชน้ําที่แตกตางกันออกไปตามกระบวนการผลิตของโรงงาน

นั้นๆ ท่ีปรึกษาจึงพิจารณากิจกรรมการนําน้ํากลับมาใชใหมภาคภาคอุตสาหกรรมท่ีทุกโรงงานมีลักษณะ

การใชน้ําคลายคลึงกัน และเปนกิจกกรมที่มีการใชน้ําปริมาณมากดังตอไปน้ี 

 - หอหลอเย็น  

 หอหลอเย็น และหมอตมน้ํามักเปนระบบที่ใชน้ํามากท่ีสุดในโรงงานอุตสาหกรรม หอหลอเย็น

ควรเปนระบบท่ีใชน้ําซ้ํา (หลีกเลี่ยงระบบท่ีเปน once-thorough ซ่ึงเปนการใชน้ํามาหลอเย็นเพียงครั้ง

เดียวแลวทิ้งไป) โดยมีระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าเพื่อเพิ่มความสามารถในการใชใหม น้ําเติมหอหลอเย็น 

และหมอตมน้ําควรเปนน้ําที่ผานการปรับปรุงแลว  



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
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 โดยทั่วไปคุณภาพน้ําสําหรับใชในระบบนํ้าหลอเย็น คือ นํ้าออน ซ่ึงมีคาความกระดางนอย 

เนื่องจากหากไมมีการปรับปรุงคุณภาพนํ้ากอนนําไปใชในระบบนํ้าหลอเย็นและระบบหมอไอนํ้า จะเกิด

ปญหาตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 6.2.3 -1 

ตารางท่ี 6.2.3 -1  ปญหาตางๆท่ีจะเกิดในระบบนํ้าหลอเย็น 

ปญหา ผลเสีย สาเหตุและการปองกัน 
1.การเกิดตะกรัน  ความกระดางของน้ําซึ่งแคลเซียมและ

แมกนีเซียมที่มีอยูในน้ําเกาะสะสมอยูที่
ผนังโลหะท่ีเปนตัวกลางในการ
แลกเปลี่ยนความรอนการอุดตันของ
ระบบ และเนื่องจากความหนาของ
ตะกรันที่เพิ่มข้ึนจะสงผลให
ประสิทธิภาพในการแลกเปล่ียนความ
รอนของระบบลดลง  และเกิดรูพรุนใต
ชั้นตะกรัน (Pitting) 

เนื่องจากตะกรันนั้นเกิดขึ้นไดจากปจจัยหลายอยาง 
ไดแก  คา Alkalinity หรือคาความเปนดางในน้ําหลอ
เย็นเพราะถาเปนกรดสารกอตะกรันจะละลายน้ํา  และ
ถาอุณหภูมิของน้ําหลอเย็นสูงเปนเหตุใหเกิดตะกรันได, 
ความกระดางของน้ําหรือปริมาณแคลเซียมและ
แมกนีเซียมที่มีอยูในน้ําหลอเย็นนั้นถามีมากก็จะ
กอใหเกิดตะกรันไดมาก ซึ่งการควบคุมและปองกัน
ปญหาการเกิดตะกรันก็คือ ตองควบคุมคุณภาพน้ําให
ไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดไว  โดยใชวิธีการทําน้ําออน  

2.การกัดกรอน   

 

 

ทําใหเกิดการอุดตันเนื่องจากสนิมที่เกิด
มากข้ึน  รวมถึงสนิมที่ติดอยูกับเนื้อ
โลหะก็สามารถทําใหประสิทธิภาพใน
การแลกเปลี่ยนความรอนของระบบ
ลดลงไดเชนกัน  และทําใหพื้นผิวของ
โลหะเกิดการเสียหาย เชน สึกกรอน  
เปนรูรั่ว หรือเกิดรูพรุนเล็กๆเหมือนตา
มดที่เรียกวาพิตติ้ง 

เกิดจาก ออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด  และถา
เกิดตะกรันขึ้นจะสงผลใหเกิดสนิมและตามดหรือรูเล็กๆ
ใตชั้นตะกรันขึ้นได เพราะเมื่อมีตะกรันเกาะอยูที่ผิว
โลหะ จะทําใหน้ําที่เคลื่อนที่ผานผิวโลหะชาลงและ
บางสวนจะนิ่งสามารถทําใหออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ํา
มีโอกาสสัมผัสกับโลหะไดมากขึ้นซึ่งจะสงผลใหเกิดการ
กัดกรอนเกิดเปนสนิมขึ้น และเมื่อสนิมหลุดออกมาอยู
ในน้ําก็จะทําใหโลหะที่ถูกกัดกรอนเปนรูเล็กๆเกิดขึ้น   
สวนปริมาณแคลเซียมคารบอเนตนั้นถึงแมจะทําใหเกิด
ตะกรนัไดแตเราก็ตองการใหมีอยูในน้ําหลอเย็น
เล็กนอยประมาณ 10 – 20 ppm เพื่อใหสารเคมีที่เรา
ใสลงไปใหเกิดฟลมเคลือบผนังเหล็กเพ่ือปองกันสนิมนั้น
ใชทําปฏิกิริยาเปนสารเคลือบผิวโลหะได    

3.การเกิดตะไครน้ํา ใน
ระบบหลอเย็น  

 

  

กอใหเกิดความสกปรกในสวนตางๆที่น้ํา
ไหลผาน  และจะทําใหเกิดการอุดตันใน
สวนของทอ และ Filter ที่ใชกรองความ
สกปรก  ซ่ึงจะสงผลใหประสิทธิภาพใน
การแลกเปลี่ยนความรอนของระบบ
ลดลงเชนกัน  อีกทั้งยังสงผลใหเกิดรู
พรุนเล็กๆใตชั้นตะใครน้ําไดอีกดวย 

ปญหาตะไครน้ํา  สามารถเกิดไดจากปจจัยตางๆ  
ไดแก อุณหภูมิของน้ําหลอเย็น  คา pH ของน้ําหลอ
เย็น แสงแดด คาออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ํา และแร
ธาตุในน้ําหลอเย็น ในการควบคุมและปองกันปญหา
การเกิดตะไครน้ํานั้น  สามารถทําไดโดย การใชสารเคมี 
เพื่อกําจัดตะกอนเหลานี้ออกไป 
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 - ระบบชักโครก 

  การนําน้ํามาหมุนเวียนใชในหองน้ําเปนการเพิ่มภาพลักษณขององคกรไดเปนอยางดีและนิยม

ใชกันมากในตางประเทศ ซ่ึงน้ําชักโครกสามารถนําน้ําที่มาจากน้ําทิ้งระบบบําบัดน้ําเสียมาใชได โดยใน

หลายๆ กรณีอาจไมตองมีการปรับปรุงคุณภาพนํ้าเพ่ือเพ่ิม นอกจากการเติมคลอรีนเทานั้น ทั้งนี้การนําน้ํา

มาใชกบัระบบชักโครกตองมีการติดต้ังระบบทอน้ําคู  

 - สวนหยอม และภูมิทัศน 

 การนําน้ํามาหมุนเวียนใชในการรดน้ําตนไม ชวยลดความตองการนํ้าลงไดอยางดี โดยอาจไม

ตองมีการปรับปรุงคุณภาพนํ้าเพ่ือเพ่ิม 

 - น้ําลาง 

 การลางวัตถุดิบในขั้นตนซึ่งยังคงมีความสกปรกเปนอยางมากนั้น มักตองการน้ําที่มีคุณภาพดี 

ขึ้นกับชนิดของวัตถุดิบ 

6.2.3.2 ดัชนีที่ตองมีการพิจารณา 

ดัชนีที่ตองมีการพิจารณาสําหรับเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าที่นํากลับมาใชใหมภาคอุตสาหกรรม

แสดงดังตารางที่ 6.2.3.2-1   

ตารางที่ 6.2.3.2-1 ดัชนีที่ตองพิจารณาสําหรับเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าที่นํากลับมาใชใหม 

  

ดัชน ี ความสําคัญ 
คาความเปนกรด-ดาง  pH เปนคาที่บอกระดับความเปนกรดดางของน้ํา หรือแนวโนมการเกิดปฏิกิริยาเคมี  มี

คาอยูในชวง 0-14 น้ําที่มีสภาวะเปนกลาง pH จะประมาณ 7 หาก pH นอยกวา 7 

และมากกวา 7 คือน้ําที่มีลักษณะเปนกรด และดางตามลําดับ ซึ่งสภาวะน้ําที่เปนกรด

มากเกินไปจะสงผลกระทบตอระบบทอ อุปกรณตางๆ โดยเฉพาะที่ทําจากโลหะจะเกิด

การผุกรอน ฉะนั้นน้ําใชในภาคอุตสาหกรรมตองมีการกําหนด ชวง pH ใหเหมาะสมกับ

การใชงาน   

คาความสกปรกในรูปบีโอดี  คาบีโอดีคือ คาความสกปรกของสารอินทรียซึ่งโดยปกติสามารถยอยสลายไดดวยจุลชีพ

ในธรรมชาติทั่วไป (สารอินทรียยอยสลายงาย) สารอินทรียจึงเปนแหลงอาหารเพื่อใชใน

การเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนจุลินทรีย เมือกเซลลจุลินทรียหรือ bioflim บนผิวทอ 

แมวาสามารถลดการผุกรอนในเสนทอได แตสําหรับในระบบทําความเย็นจะทําใหการ

ถายเทความรอนลดลง (Peter Holt and Emma James, 2006) นอกจากนี้เมือก
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ตารางที่ 6.2.3.2-1 ดัชนีที่ตองพิจารณาสําหรับเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าที่นํากลับมาใชใหม 

  

ดัชน ี ความสําคัญ 
จุลินทรียจํานวนมากยังสามารถทําใหเกิดการอุดตันในระบบทอและอุปกรณตางๆ เมือก

จุลินทรียที่ตายแลวอาจเกิดการเนาสลายแบบไมใชออกซิเจนซึ่งทําใหเกิดกรดบางชนิด

และกาซไขเนา (H2S) ชวยเรงการผุกรอนของโลหะอีกดวย 

คาความสกปรกในรูปของ 

ซีโอดี  

คาซีโอดีเปนคาความสกปรกของสารอินทรียเกือบทุกประเภท และสารอนินทรียบาง

ประเภทท่ีอยูในน้ํา หากเปรียบเทียบกับคาบีโอดีแลว นอกจากความสกปรกที่จุลินทรีย

สามารถยอยได ซีโอดียังรวมถึงความสกปรกของสารอินทรียที่ยอยสลายยากอยางเชน 

สารเคมี ยาฆาแมลง และ สารอนินทรียอีกดวย เนื่องจากสารดังกลาวสามารถทํา

ปฏิกิริยากับโพแทสเซียมไดโครเมตซึ่งเปนสารที่ใชหาคาซีโอดีได ดังนั้น คาซีโอดีจึงใช

บอกถึงสิ่งปนเปอนในน้ําไดครอบคลุมมากกวาคาบีโอดี 

ความขุน ความขุนมีความสัมพันธกับของแข็งแขวนลอย และสารอินทรียที่ปนเปอนอยูในน้ํา 

ความขุนนอกจากจะลดประสิทธิภาพของระบบฆาเชื้อโรคยังทําใหเกิดการอุดตัน การ

ตกตะกอนในระบบทอ อุปกรณตางๆ หากน้ําถูกขังในระบบนานเพียงพอ 

ของแข็งละลายน้ํา  ปริมาณของแข็งละลายน้ําเปนดัชนีที่ตองควบคุมโดยเฉพาะในหมอตมน้ํา และนํ้าหลอ

เย็นเพราะบงบอกปริมาณตะกรันที่อาจกอตัวขึ้น ตะกรันที่กอตัวในหมอตมน้ําจะทําให

ตองใชเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้นในการตมน้ํา หรืออาจทําใหระบบทอตันและระดับความดันใน

เสนทอเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ีของแข็งละลายนํ้ายังทําใหการนําไฟฟาในน้ําสูงขึ้น 

ซึ่งจะชวยเรงการผุกรอนของเสนทออีกดวย ของแข็งละลายน้ําหมายรวมถึงเกลือประจุ

บวก หรือโลหะและโลหะหนัก เชน โซเดียม (Na) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) 

อะลูมิเนียม (Al) ซิลิเกต (SiO) และ พวกเกลือประจุลบ เชน คารบอเนต ซัลเฟต คลอ

ไรด ฟอสเฟต 

โลหะหนัก ทําใหเกิดตะกรันและการอุดตันในระบบทอ อุปกรณตางๆ เชน ธาตุเหล็กที่อยูในน้ํามีทั้ง

รูปแบบที่ละลายน้ําไดดีคือเฟอรัส และไมละลายหรือละลายนํ้าไดนอยคือเฟอริก ซ่ึง

เหล็กในนํ้าจะมีกลิ่นเฉพาะตัว และสามารถทําใหเกิดคราบสนิมดวย แมงกานีส (Mn) ท่ี

ละลายอยูในน้ํา หากเจออากาศจะถูกออกซิไดสเปนตะกอนสีดําทําใหน้ําขุน ทําใหพื้นผิว

เปนคราบ และยังทําใหน้ํากระดางอีกดวย นอกจากนี้โลหะหนักบางชนิดตองควบคุม

เปนพิเศษหากน้ําที่ใชมีโอกาสการสัมผัสกับมนุษยสูง เชน แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว เปน

ตน 

ซิลิกาออกไซด (SiO2) ปริมาณซิลิกาท่ีเหมาะสมมีความสําคัญตอน้ําหลอเย็น เนื่องจากในปริมาณไมสูงเกินไป 

จะชวยปองกันการผุกรอนของโลหะได ทําใหคา pH ของนํ้าสูงขึ้น แตหากมีมากเกินไป

ทําใหเกิดการตกตะกอนเปนตะกรัน 
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ตารางที่ 6.2.3.2-1 ดัชนีที่ตองพิจารณาสําหรับเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าที่นํากลับมาใชใหม 

  

ดัชน ี ความสําคัญ 
ความกระดาง ความกระดางแบงออกเปนความกระดางชั่วคราวและความกระดางถาวร ความกระดาง

ชั่วคราวคือ พวกเกลือคารบอเนตของแคลเซียมและแมกนีเซียม ซึ่งสามารถกําจัดไดดวย

การตม ความกระดางถาวรคือ เกลือคลอไรดและซัลเฟตของแคลเซียมและแมกนีเซียม 

ซึ่งกําจัดออกยากกวา นอกจากทําใหน้ํามีสภาพไมเหมาะสมกับการซักลางหรือการทํา

ความสะอาดอุปกรณตางๆ ยังทําใหกอใหเกิดตะกอน หรือคราบตะกรัน เคลือบที่ทอ

หรืออุปกรณอีกดวย อยางไรก็ดีปริมาณความกระดางที่ไมมากเกินไปจะทําใหน้ํามี

คุณสมบัติเปนบัฟเฟอร (buffer) ชวยลดการผุกรอนในระบบทอจากคา pH ที่ต่ําลงได 

ไนโตรเจน คาไนโตรเจนนอกจากเปนดัชนีบงบอกที่มาของนํ้าเสีย และยังสามารถเปนตัว

กําหนดการประเภทการใชน้ําได น้ําที่มีแอมโมเนียไนโตรเจนสูงบงบอกวามาจากชุมชน 

โดยที่สารอินทรียไนโตรเจนยังถูกยอยสลายไปไมหมด ผลท่ีตามมาคือแอมโมเนีย

สามารถทําปฏิกิริยากับคลอรีนทําใหเกิดสารที่เรงการผุกรอนของโลหะ โดยเฉพาะที่มี

ทองแดงเปนองคประกอบ นอกจากนี้หากน้ํามีไนโตรเจนในรูปของไนเตรทสูงตอง

คํานึงถึงลักษณะในการนําน้ําไปใชในอุตสาหกรรม เพราะทําใหเกิดการโตผิดปกติของ

แบคทีเรียหรือสาหรายอีกดวย 

คลอรีน และซัลเฟต ปริมาณคลอรีนที่เหลืออยูในน้ํา นอกจากจะบอกถึงระดับความปลอดภัยในการนําน้ําที่

ผานการฆาเชื้อไปใชแลว ยังสามารถใชคาดการณการการผุกรอนและการเกิดตะกรันใน

ระบบทอโลหะดวย เพราะคลอรีนสามารถทําปฏิกิริยาทางเคมีกับโลหะประเภทตางๆ 

ไดเชนเดียวกับซัลเฟต 

แบคทีเรีย เชื้อโรค แบคทีเรียชนิดอีโคไล เปนตัวช้ีวัดคาความเสี่ยงตอผลกระทบทางสุขภาพของการนําน้ํา

กลับไปใชประโยชน โดยจะพิจารณาจากโอกาสและความเสี่ยงของการสัมผัสของมนุษย 

ในกรณีที่นําน้ํากลับมาใชประโยชนโดยท่ีมนุษยมีโอกาสสัมผัสโดยตรง คาของดัชนี

เหลานี้จะมีความเขมงวดมาก และจะผอนปรนลงเมื่อนําไปใชกับกิจกรรมที่มนุษยไมได

สัมผัสโดยตรง นอกจากนี้ หากนําน้ํามาใชในสวนอุตสาหกรรม ระบบเสนทอ อุปกรณที่

ทําจากโลหะ อาจมีการตรวจวัดแบคทีเรียบางประเภทที่โรคระบบทางเดินหายใจ เชน 

Legionella ในนํ้าหลอเย็น 
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6.2.3.3 ทบทวนเกณฑคุณภาพท่ีนาํมาพิจารณา 

 มาตรฐานคุณภาพน้ําภายในประเทศ 

แหลงน้ําผิวดิน 

-  มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 สําหรับใชประโยชนเพื่อการอุตสาหกรรม  

 ออกโดยคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาต ิ

แหลงน้ําใตดิน 

-  มาตรฐานคุณภาพนํ้าใตดิน ออกโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

น้ําประปา 

-  มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาของการประปานครหลวง  

 (ตามขอแนะนําขององคการอนามัยโลก ป 2536) 

 มาตรฐานคุณภาพนํ้าตางประเทศ 

-  Water Reuse, Asano (2007) ประกอบดวยคุณภาพนํ้าใชของระบบหมอไอนํ้า 

(Boiler) คุณภาพน้ําใชของระบบหลอเย็น (Cooling) 

-  มาตรฐานคุณภาพน้ําสําหรับนํากลับมาใชประโยชนของประเทศออสเตรเลีย (NWQMS 

Australian Guideline for Water Recycling) และคุณภาพนํ้าเฉพาะของรัฐ 

-  มาตรฐานคุณภาพน้ําสําหรับนํากลับมาใชประโยชนประเทศสหรัฐอเมริกา (US EPA, 

Guidelines for Water Reuse, 2012) และคุณภาพน้ําเฉพาะของรัฐ 

- The Guidance for the Use of Recycles Water by Industry, Victoria 

University 

6.2.3.4 เปรียบเทียบมาตรสําหรับกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ที่ปรึกษาไดเสนอรางเกณฑคุณภาพนํ้าสําหรับใชประโยชนสําหรับ

ภาคอุตสาหกรรม 3 กรณี คือ 
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  (1) เกณฑคุณภาพน้ําเติมในระบบหลอเย็น (make up water) 

  (2) เกณฑคุณภาพนํ้าใชทั่วไปในโรงงาน (เชนเดียวกับเกณฑคุณภาพน้ํานํามาใชใหม

สําหรับกิจกรรมท่ีมนุษยมีโอกาสสัมผัส (ภายนอก) (ตารางที่ 6.2.1.4-4) 

  (3) เกณฑคุณภาพนํ้าสําหรับการปรับปรุงภูมิทัศน (เชนเดียวกับเกณฑคุณภาพน้ํา

นํามาใชใหมสําหรับกิจกรรมท่ีมนุษยไมมีโอกาสสัมผัส (ตารางที่ 6.2.1.4-2)) 

 โดยไดนําขอมูลคุณภาพนํ้าความตองการจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามเขารวมใน
การพิจารณา 

 สรุปเกณฑคุณภาพนํ้าท่ีแนะนําสําหรับการนําน้าํกลับมาใชใหมภาคอุตสาหกรรม 

 ที่ปรึกษาฯ ไดแนะนําคุณภาพนํ้าสําหรับการนํากลับมาใชใหมในแตละกิจกรรม เปนเพียง

คุณภาพน้ําขั้นตํ่า ที่ไดจากการทบทวนมาตรฐาน และเกณฑคุณภาพนํ้าที่มีอยูทั้งในประเทศไทย 

ตางประเทศ และผานการระดมความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ นักวิชาการ มีรายละเอียดดังตารางท่ี 
6.2.3.4-1   

 เกณฑคุณภาพน้ําเติมในระบบหลอเย็น (make up water) 

  จากตารางที่ 6.2.3.4-1  จะพบวาคุณภาพนํ้าใชใหมสําหรับเติมในระบบหลอเย็น ตอง
พิจารณาดัชนีคุณภาพนํ้าเพิ่มเติมจากน้ําใช และน้ําทิ้งทั่วไป เน่ืองจากลักษณะเฉพาะของหอหลอเย็น เชน 
คาความนําไฟฟา ความกระดาง เปนตน 

  คาดัชนีที่ปรึกษาฯ พิจารณาเห็นวาควรมีกําหนดคุณภาพนํ้าใชเติมในระบบหลอเย็น 

ทั้งหมด 10 ดัชนี ไดแก สีและกลิ่น ความเปนกรด-ดาง ความขุน คาความนําไฟฟา บีโอดี  

คลอรีนอิสระคงเหลือ ความกระดาง และเช้ือโรค ไดแก ฟคัลโคลิฟอรม และ Legionella ดังแสดงใน

ตารางที่ 6.2.3.4-2   

  จากการเปรียบเทียบเกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนํา กับคุณภาพน้ําทิ้งระบบบําบัดน้ําเสีย

ชุมชน และน้ําท้ิงโรงงานอุตสาหกรรม พบวา คุณภาพนํ้าทิ้งที่ตองมีการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยกลุม

เทคโนโลยีการกําจัดอนุภาค ไดแก การกรอง และกลุมเทคโนโลยีการกําจัดเช้ือโรค  
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 รายละเอียดของเกณฑคุณภาพน้ําเติมในระบบหลอเย็น 

1.1) สีและกลิ่น คาที่แนะนํา คือ ไมเปนที่นารังเกียจ ซึ่งเปนดัชนีที่แสดงใหเหน็ถึง

สุนทรียภาพเม่ือนําไปใชงาน เปนดัชนีทางกายภาพผูใชน้ําสามารถสังเกตไดโดยตรง  

1.2) คาความเปนกรดดาง คาที่แนะนํา คือ 7.5-8.5 เปนคาอยูในชวงเบสออน 

เนื่องจากปองกันการกัดกรอนหอหลอเย็น 

1.3) ความขุน คาที่แนะนํา คือ นอยกวา 5 NTU มีคาเทากับมาตรฐานน้ําประปา จึง

ไมกอใหเกิดปญหาคราบตะกอนตกคาง และไมกอใหเกิดปญหาตอระบบทอสง การตกตะกอนหรือลด

ประสิทธิภาพของกระบวนการกําจัดเช้ือโรคซึ่งเปนคาท่ีมากกวามาตรฐานนํ้าประปา  

1.4) ความนําไฟฟา คาที่แนะนํา คือ นอยกวา 1,500 ไมโครซีเมนสตอเซนติเมตร คา

ความนําไฟฟาเปนดัชนีที่บงบอกถึงคาของแข็งละลายนํ้า แตสามารถวิเคราะหไดเร็วกวา โดยทั่วไปคา

ของแข็งละลายน้ํา เทากับ 0.5-0.7 เทาของความนําไฟฟา ซึ่งคาความนําไฟฟาบงบอกปริมาณตะกรันที่

อาจกอตัวขึ้น ตะกรันที่กอตัวในหมอตมน้ํา หรืออาจทําใหระบบทอตันและระดับความดันในเสนทอ

เปลี่ยนแปลงไป  

1.5) บีโอดี คาที่แนะนํา คือ นอยกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร มีคาเทากับมาตรฐานน้ําทิ้ง

ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน และนํ้าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม จึงไมจําเปนตองมีเทคโนโลยีปรับปรุงคุณภาพ

ดานสารอินทรียเพ่ิมเติม  

1.6) คลอรีนอิสระ คาที่แนะนํา คือ 0.2-0.3 มิลลิกรัมตอลิตร เปนคาความเขมขนที่

คอนขางต่ํา เน่ืองจากตองการลดปญหาการเกิดกรดเกลือในระบบ ซ่ึงมีผลทําใหน้ํามีสภาพเปนกรดกัด

กรอนหอหลอเย็น แตยังคงมีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อโรค 

1.7) เช้ือโรค ท้ังกลุมฟคัลโคลิฟอรม และ Legionella คาที่แนะนํา คือ ตองไมพบ 

เนื่องจากปองกันความเสี่ยงตอสุขภาพผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ Legionella เปนเชื้อที่สามารถพบไดใน

ระบบหลอเย็น มีผลตอสุขภาพอนามัยอาจเกิดโรคทางระบบหายใจได โดยสามารถรับเชื้อจากการหายใจ

ละอองไอนํ้าที่มาจากระบบหลอเย็น 

 

 



โครงการจัดทําแนวทางการนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 6 เกณฑ์คุณภาพนํ้าที่แนะนําสําหรับการนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่

ตารางที่ 7.2.3.4-1  เปรียบเทียบมาตรฐานนํ้าสําหรับนํามาใช้ใหม่ในการเติมระบบหล่อเย็น (make up water)

มาตรฐานน้ําใช ้ คุณภาพนํ้าใช้ในระบบหล่อเย็น
น้ําประปา1/ 

(อนุโลมสูงสุด)
ระบบบําบัด

นํ้าเสียชุมชน2/
อุตสาหกรรม 
(โรงงานบาง

ประเภท)a 3/

USEPA4/ Asano5/ มั่นสินและ

ไพพรรณ6/
Chevron7/ Arceivala & 

Asolekar8/

สี 5 (15) ไม่น่ารังเกียจ ไม่น่ารังเกียจ - - - - - ** ไม่น่ารังเกียจ
กล่ิน ไม่น่ารังเกียจ ไม่น่ารังเกียจ ไม่น่ารังเกียจ
ความขุ่น เอ็นทียู 5 (20) - 50 - - - * <5
พีเอช 6.5-8.5 (<9.2) 5.5-9.0 5.5-9.0 6-9 6.9-9.0 6-8 7.8 - 7.5-8.5
ค่านําไฟฟ้า ไมโครซีเมนต์/ซม. <1,500
ออกซิเจนละลายนํ้า มก./ล. - - - - - -
ความสกปรกรูปบีโอดี มก./ล. - <20 20 (60) ≤30 25 - - <5 ***** <20
ความสกปรกรูปซีโอดี มก./ล. - - 75 - 41 -
ของแข็งแขวนลอย มก./ล. - <30 50 (150) ≤30 100 100-150 - -
ของแข็งละลายทั้งหมด มก./ล. 1,000 3,000 (5,000) - 500 2500 - 1000-3000
คลอรีนอิสระ มก./ล. >0.2 1 0.2-0.3
คลอไรด์ มก./ล. 302 <175
Alkalinity มก./ล. 350 500 133 <200
ความกระด้าง มก./ล. 650 1,200 214 *** <150

50(ไนเตรท) 1.3 (แอมโมเนีย) น้อยมาก
3(ไนไตรท์)  116(ไนเตรท), (แอมโมเนีย)

0.7(ไนไตรท์)
ฟอสเฟต มก./ล. - <2 4 7.7
ซิลิกา มก./ล. - 50 100-150 27.6
อะลูมิเนียม มก./ล. 0.1 0.1 1
เหล็ก มก./ล. 0.3 0.5 0.5
แมงกานีส มก./ล. 0.4 0.5 0.5
ซิงค์ มก./ล. 3
ทองแดง มก./ล. 2
แคดเมียม มก./ล. 0.003 20-300
ไบคาร์บอเนต มก./ล. - 24
ซัลเฟต มก./ล. 250 200 294
แคลเซียม มก./ล. - 67
แมกนีเซียม มก./ล. - 5.0
ปรอท มก./ล. 0.006 0.005
สารหนู มก./ล. 0.01 0.25
โครเมียม มก./ล. 0.05 0.25
ไซยาไนด์ มก./ล. 0.07
ตะก่ัว มก./ล. 0.01 0.2
เชื้อโรค ไม่พบ ****
   ฟีคัลโคลิฟอร์ม โคโลนี/100 มล. ≤200 ไม่พบ
   Legionella โคโลนี/มล. ไม่พบ

หมายเหตุ : a ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร
ท่ีมา: 1/มาตรฐานคุณภาพน้ําใช้ประเทศไทย (ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) 

2/ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2553)

3/ มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2539) 

4/ Guidelines for Water Reuse, (USEPA,2012)
5/Water Reuse, Asano (2007)
7/Victoria University and CSIRO, The guidance for the use of recycle water by industry
8/Arceivala & Asolekar (2007). Wastewater Treatment for Pollution Control and Reuse

ค่าท่ีปรึกษาฯ
 แนะนํา

จากการ
สํารวจข้อมูล

โดย
แบบสอบถาม

มาตรฐานน้ําท้ิง
มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง

<20 100 (200)
ไนโตรเจน มก./ล. 1 (NH4-N)

ดัชนี หน่วย
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โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหมของประเทศไทย 
 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บทที่ 6 เกณฑคุณภาพน้ําที่แนะนําสําหรับการนําน้ํากลับมาใชใหม 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  6-45 

ตารางที่ 6.2.3.4-1  เกณฑคุณภาพนํ้าเติมในระบบหลอเย็น (make up water) 

ดัชน ี หนวย คาแนะนํา1/2/ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้าํ/ตัวอยางเทคโนโลยี2/ 

สี - ไมเปนที่รังเกียจ ใชน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียขั้นที่สอง 3/และนํามาบําบัดเพิ่มเติมดวยระบบกรอง4/ 
เชน ถังทรายกรอง การกรองไมโคร และระบบกําจัดเชื้อโรค4/ เชน คลอรีน โอโซน 
หรือยูวี  

กลิ่น - ไมเปนที่รังเกียจ 

คาความเปนกรดดาง - 7.5-8.5 

ความขุน NTU <5 

คาความนําไฟฟา ไมโครซีเมนส/ซม. <1,500 

บีโอดี มก./ล. <20 

คลอรีนอิสระคงเหลือ มก./ล. 0.2-0.3 

ความกระดาง มก./ล. <150 

ฟคัลโคลิฟอรม โคโลน/ี100 มล. ไมพบ 

Legionella โคโลน/ีมล. ไมพบ 

หมายเหตุ :  1/ คุณภาพน้ําที่แนะนํา เปนคุณภาพ ณ จุดปรับปรุงคุณภาพน้ํา  2/ผูประกอบการสามารถพิจารณาคุณภาพน้ําที่ผูผลิตแนะนํา รวมทั้งสามารถเพิ่มเติมระบบปรับปรุง

คุณภาพน้ํา ในกรณีปองกันการเกิดตะกรัน การกัดกรอน หรือความกระดาง 3/ ระบบบําบัดน้ําเสียขั้นที่สอง เชน ระบบแอคทิเวตเตดสลัดจ ระบบบอปรับเสถียร และ

คุณภาพน้ําทิ้งตองผานเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งระบบบําบัดน้ําเสียชุมและ และ มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 4/ ราคาคาเดิน

ระบบ: คลอรีน (0.5 บาท/ลบ.ม.)  โอโซน (2-4 บาท/ลบ.ม.) ยูวี (4-6 บาท/ลบ.ม.)  (โครงการศึกษาความเหมาะสมของการนําน้ําที่ผานการบําบัดกลบัมาใชประโยชนของ

กรุงเทพมหานคร (สํานักการระบายน้ํา, 2554)  
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โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลบัมาใชใ้หม่ของประเทศไทย 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

แบบสอบถามเพื่อสํารวจความรู้ ทศันคติ ความต้องการ  
และพฤติกรรมการใช้น้ําของภาคครวัเรอืน 

 

 
 
 
 
 

กรุณาส่งแบบสอบถามกลับภายในวนัท่ี ........................................ 
หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ 

นางสาวณัฐฐา แสงนรินทร์ 
โทร. 08 4125 5560, 0 2797 0999 ต่อ 1004 โทรสาร 0 2579 0730,  

E-mail boa.nutta@gmail.com 
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โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลบัมาใชใ้หม่ของประเทศไทย 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
คําชี้แจง 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ว่าจ้างภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือ
ดําเนินโครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย จึงจําเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลการใช้น้ํา และความต้องการใช้
น้ําท่ีผ่านการบําบัดของภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครัวเรือน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการดําเนิน
โครงการ 
 รายชื่อ/หน่วยงานผู้ให้สัมภาษณ์จะถูกบรรจุในฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลและแนว
ปฏิบัติในการส่งเสริมการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการกรอก
แบบสอบถามฉบับนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

คําอธิบายสําหรับแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการศึกษาความเหมาะสมของการนําน้ําท่ีผ่านการบําบัดกลับมาใช้
ประโยชน์เท่านั้น มิได้มีจุดประสงค์อ่ืนใด โดยแบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
เพ่ือใช้จําแนกประเภทกิจกรรมรวมทั้งเพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงานสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม  
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการใช้น้ํา 
สอบถามข้อมูลปริมาณน้ําใช้แต่ละกิจกรรม และแหล่งน้ําท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้น้ํา และ

ศักยภาพในการใช้น้ําท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพต่อไป 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลความรู้ และการจัดการน้ําเสีย 
สอบถามข้อมูลปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึน, การจัดการน้ําเสียและการระบายน้ําเสียของโรงงานท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ส่วนท่ี 4 ข้อมูลการหมุนเวียนน้ําและการใช้ประโยชน์จากท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
สอบถามข้อมูลปริมาณน้ําท่ีมีการหมุนเวียนน้ําภายในครัวเรือน วิธีการแนวทางการหมุนเวียนน้ําท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน และความ

ต้องการใช้ประโยชน์จากน้ําท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ําจากแหล่งอ่ืนมาแทนท่ีน้ําใช้ในปัจจุบัน เพ่ือให้ทราบถึงจํานวนแหล่งกําเนิดท่ีมี
ความต้องการใช้ประโยชน์จากน้ําท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ําและประเภทของนํ้าท่ีต้องการ โดยจะข้อมูลเหล่านี้จะนําไปสู่การคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการใช้น้ําท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพ และการกําหนดเทคโนโลยีท่ีใช้ในการปรับปรุงคุณภาพเพิ่มเติมต่อไป  

ส่วนท่ี 5 ความพึงพอใจในการนําน้ํากลับมาใช้ซํ้า และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ําท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความยินยอมให้ความร่วมมือ ในกรณีท่ีมีความสนใจท่ีจะใช้น้ําท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ําจากระบบ

บําบัดน้ําเสีย โดยจะมีการสํารวจเกี่ยวกับปริมาณการใช้น้ําและรายละเอียดกิจกรรมการใช้น้ําในรายละเอียดอีกคร้ัง นอกจากนี้ คําถามใน
ส่วนนี้ยังสอบถามถึงความยินดีท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมน้ําท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ํารวมถึงอัตราท่ีจะจ่าย 

 



แบบสอบถามเพื่อสํารวจความรู้ ทัศนคติ ความต้องการ  
และพฤติกรรมการใช้น้าํของภาคครัวเรือน 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ผู้ให้ข้อมูล:  
 (   ) นาย(   ) นาง (   ) นางสาว……………………………ตําแหน่ง…………………………..…… 
 โทรศัพท์ติดต่อ.........................................E-mail.......................................................................... 
 
1.2 แผนทีท่ี่ต้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 ประเภทอาคาร 
ทําเคร่ืองหมาย X ลงบนประเภทและขนาดของอาคารที่ให้ข้อมูล 
 

ประเภทอาคาร พื้นที/่ขนาดของ
อาคาร 

(ตารางเมตร) 

จํานวนห้อง/ยูนิต 

( ) อาคารชุด  จํานวน.......................................................ยูนิต
( ) โรงแรม  จํานวน.......................................................ห้อง 
( ) หอพัก  จํานวน.......................................................ห้อง  
( )สถานบริการ  จํานวน.......................................................ห้อง  
( )โรงพยาบาล  จํานวน.......................................................เตียง  
( ) อาคารโรงเรียนราษฎร์โรงเรียน
ของทางราชการสถาบันอุดมศึกษา
ของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของ
ทางราชการ 

 จํานวน.......................................................ห้อง

( ) อาคารที่ทําการของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจองค์การระหว่างประเทศ
หรือเอกชน 

 จํานวน........................................................ห้อง

( ) อาคารของศูนย์การค้าหรือ
ห้างสรรพสินค้า 

 - 

( ) ตลาด  - 
( ) ภัตตาคารและร้านอาหาร  - 

 



ส่วนที่ 2  ข้อมูลการใชน้้ํา 
2.1 การใช้นํ้าในปัจจุบัน 
 2.1.1 ปริมาณการใช้นํ้ารวม 

(1)………………………ลบ.ม/วัน หรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
(2) เป็นข้อมูลมาจาก (   ) มิเตอร์การใช้นํ้า 
   (   ) ค่าเฉล่ียของค่านํ้าประปาจากการประปานครหลวง 

     (   ) การประมาณโดยวิธี.................................................................. 
 2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการใช้นํ้า 
  (   )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
  (   )  มีค่าใช้จ่าย ประมาณ.......................บาท/เดือน 

2.1.3 ปริมาณการใช้นํ้าในแต่ละพ้ืนที่ (ถ้าม)ี 
   (   )  รดนํ้าต้นไม้/พ้ืนที่สีเขียว …………………………..ลบ.ม/วัน 
    หรือ ……………ลบ.ม/เดือน 

  เป็นข้อมูลมาจาก  (   ) มิเตอร์การใช้นํ้า 
     (   ) ค่าเฉล่ียของค่านํ้าประปาจากการประปานครหลวง 

       (   ) การประมาณโดยวิธี............................................... 
 

 (   )  ห้องนํ้า ……………………ลบ.ม/วันหรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
  เป็นข้อมูลมาจาก  (   ) มิเตอร์การใช้นํ้า 
     (   ) ค่าเฉล่ียของค่านํ้าประปาจากการประปานครหลวง 

       (   ) การประมาณโดยวิธี............................................... 
 (   )  ล้างพ้ืน ……………………ลบ.ม/วันหรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
  เป็นข้อมูลมาจาก  (   ) มิเตอร์การใช้นํ้า 
     (   ) ค่าเฉล่ียของค่านํ้าประปาจากการประปานครหลวง 

       (   ) การประมาณโดยวิธี............................................... 
 (   )  อ่ืนๆ (ระบุ).................... ……………………ลบ.ม/วันหรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
  เป็นข้อมูลมาจาก  (   ) มิเตอร์การใช้นํ้า 
     (   ) ค่าเฉล่ียของค่านํ้าประปาจากการประปานครหลวง 

       (   ) การประมาณโดยวิธี............................................... 
2.2 ประเภทของแหล่งนํ้าที่ใช้และปริมาณที่ใช้ในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (   )  นํ้าบาดาล ………………………………………………….…………..............…ลบ.ม/วัน  
 ซึ่งเป็นข้อมูลมาจาก (   ) ค่าเฉล่ียทีม่ีการบันทึก (   ) การคาดประมาณ 
  (   )  นํ้าประปา ………………………...…………………………………………..……ลบ.ม/วัน 
 ซึ่งเป็นข้อมูลมาจาก (   ) ค่าเฉล่ียทีม่ีการบันทึก (   ) การคาดประมาณ 



  (   )  แหล่งนํ้าธรรมชาติ (แม่นํ้า คลอง บึง)  
  1. ระบุช่ือแหล่งนํ้า.....................................................ปริมาณ ……………………...…..……ลบ.ม/วัน 
  ซึ่งเป็นข้อมูลมาจาก (   ) ค่าเฉล่ียทีม่ีการบันทึก (   ) การคาดประมาณ 
  2. ระบุช่ือแหล่งนํ้า.....................................................ปริมาณ ………………………....……ลบ.ม/วัน 
  ปริมาณ ……………………………………………...…..……ลบ.ม/วัน  
  ซึ่งเป็นข้อมูลมาจาก (   ) ค่าเฉล่ียทีม่ีการบันทึก (   ) การคาดประมาณ 
  (   )  อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………..ปริมาณ ……………………...…..……ลบ.ม/วัน 
      ซึ่งเป็นข้อมลูมาจาก (   ) ค่าเฉล่ียที่มีการบันทึก (   ) การคาดประมาณ 
2.3 ความเพียงพอของแหล่งนํ้าที่ใช้ 
 (   )  มีความเพียงพอตลอดทั้งปี 
 (   )  ขาดแคลนช่วงเดือน.............................. 
 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลความรู้ และการจัดการน้าํเสีย 
3.1 ปริมาณนํ้าเสีย 
 3.1.1 ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

(1)………………………ลบ.ม/วัน หรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
(2) เป็นข้อมูลมาจาก (   ) เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ําที่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

     (   ) การประมาณโดยวิธี.................................................................. 
3.2 การจัดการนํ้าเสียของอาคารของท่านดําเนินการโดย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   )  ไม่มีระบบการจัดการนํ้าเสีย  
 (   )  มีระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าสําหรับนํ้าเสียที่เกิดขึ้น (ระบุประเภทและขนาดของระบบ) 
     ระบบ............................................................ขนาด......................................................ลบ.ม./วัน 
 (   )  มีบริษัทมารับนํ้าเสียไปจัดการ/ปรับปรุงคุณภาพนํ้าโปรดระบุช่ือบริษัท............................................. 
3.3 การระบายนํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้าดําเนินการโดย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   )  ระบายสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติโดยตรง  (   )  ระบายสู่ท่อระบายนํ้าเสียสาธารณะ 
 (   )  ระบายสู่รางระบายนํ้าภายนอกอาคาร  (   )  ไม่มีการระบายนํ้า 
 
ส่วนที่ 4  ข้อมูลการหมุนเวียนน้าํและการใช้ประโยชน์จากที่ผ่านการปรับปรุงคณุภาพน้าํ 
4.1 ปัจจุบันอาคารของท่านมีการหมุนเวียนนํ้าที่ใช้ภายในอาคารหรือมีการใช้ประโยชน์จากนํ้าที่ผ่านการปรับปรุง
คุณภาพนํ้าหรือไม่  
 (   )  ไม่มี เพราะ................................................................................................................................  
 (   )  มี 
 
 



4.2 หากมีโปรดระบุลักษณะวิธีการนํานํ้าไปใช้ประโยชน์และปริมาณนํ้าที่นํากลับไปใช้ประโยชน์ (หน่วย ลบ.ม.) 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
4.3 ท่านมีความต้องการในการใช้ประโยชน์จากนํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้าจากแหล่งอ่ืนมาแทนที่แหล่งนํ้าที่ใช้ใน
อาคารของท่านในปัจจุบันหรือไม่ 
 (   )  ไม่มี (   )  มี โปรดระบุประเภทการใช้นํ้าและปริมาณที่ต้องการ (หน่วย ลบ.ม./วัน) 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
4.4 คุณภาพนํ้าที่ต้องการหากมีการใช้ประโยชน์จากนํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้า 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
ส่วนที่ 5  ความพึงพอใจในการนําน้ํากลับมาใช้ซํ้า และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้าํที่ผ่านการปรบัปรุงคุณภาพน้ํา 
5.1 ท่านต้องการนํานํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้าใช้ประโยชน์ หรือนํากลับไปใช้ซ้ํา 
 (   )  ต้องการ (   )  ไม่ต้องการ 
5.2 สาเหตุที่ทา่นต้องการใช้ประโยชน์จากนํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้า 
 (   ) ทดแทนแหล่งนํ้าปัจจุบัน 
 (   ) เป็นแหล่งนํ้าแหล่งเดียวที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ 
 (   ) ประหยัดค่าใช้จ่าย 
 (   ) ขาดแคลนแหล่งนํ้าใช้ 
 (   ) อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................... 
 
 
 



5.3 ความกังวลหากท่านนํานํ้าผ่านการปรับปรุงคุณภาพกลับมาใช้ซ้ํา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   ) ความสะอาด   (   ) เช้ือโรค 
 (   ) สีและกลิน่   (   ) ตะกอน 
 (   ) ความกระด้าง   (   ) ความเค็ม 
 (   ) อ่ืนๆ.............................. 
5.4 หากท่านต้องการประโยชน์จากนํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้าจากแหล่งอ่ืนมาแทนที่แหล่งนํ้าทีใ่ช้ในปัจจุบัน 
ท่านเข้าใจและยอมรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้า 
 (   )  ยอมรับ  (   )  ไม่ยอมรับ   
5.5  อัตราค่าใช้จา่ยที่เหมาะสม หากมกีารนํานํ้ากลับมาใช้ซ้ํา............................บาท/ลบ.ม 
 
 __________________________________________________________________________________ 

 
ขอบพระคณุสาํหรับความร่วมมือค่ะ 

 
 
 



แบบสอบถามภาคเกษตรกรรม

ภาคผนวกบทท่ี 4-2



 

 
 

โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลบัมาใชใ้หม่ของประเทศไทย 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

แบบสอบถามเพื่อสํารวจความรู้ ทศันคติ ความต้องการ  
และพฤติกรรมการใช้น้ําของภาคเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และพ้ืนที่สีเขียว 

 

 
 
 
 
 

กรุณาส่งแบบสอบถามกลับภายในวนัท่ี ........................................ 
หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ 

นางสาวณัฐฐา แสงนรินทร์ 
โทร. 08 4125 5560, 0 2797 0999 ต่อ 1004 โทรสาร 0 2579 0730,  

E-mail boa.nutta@gmail.com 

ช่ือไร่/สวน/ฟาร์ม ……………………………………..…………..…………………………………………………………..
ประเภทกิจการ………..………………………………………………………………………………………………………… 
ที่ต้ังเลขที…่…..……..….ถนน……….………………………………แขวง/ตําบล…………………………….………… 
เขต/อําเภอ…….….….…..….………จังหวัด………………………..……รหัสไปรษณีย์…………………………….. 
โทรศัพท์ ………..…………………………………..…….…โทรสาร…….………………..…………………….…………. 
พิกัด (ถ้ามี) ..................................................................................................................................... 

รหัส........................................... 



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลบัมาใชใ้หม่ของประเทศไทย 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 
คําชี้แจง 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ว่าจ้างภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือ
ดําเนินโครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย จึงจําเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลการใช้น้ํา และความต้องการใช้
น้ําท่ีผ่านการบําบัดของภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครัวเรือน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลและแนวปฏิบัติใน
การส่งเสริมการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
 รายชื่อ/หน่วยงานผู้ให้สัมภาษณ์จะถูกบรรจุในฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หากท่านยินดีจะมีการส่ง/แจ้ง
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อท่าน  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการกรอก
แบบสอบถามฉบับนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

คําอธิบายสําหรับแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทยเท่านั้น 
มิได้มีจุดประสงค์อ่ืนใด โดยแบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 

คําอธิบายสําหรับแบบสอบถาม 
 

 แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการศึกษาความเหมาะสมของการนําน้ําท่ีผ่านการบําบัดกลับมาใช้
ประโยชน์เท่านั้น มิได้มีจุดประสงค์อ่ืนใด โดยแบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
เพ่ือใช้จําแนกประเภทกิจกรรมรวมทั้งเพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงานสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม  
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการใช้น้ํา 
สอบถามข้อมูลปริมาณน้ําใช้แต่ละกิจกรรม และแหล่งน้ําท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้น้ํา และ

ศักยภาพในการใช้น้ําท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพต่อไป 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลความรู้ และการจัดการน้ําเสีย 
สอบถามข้อมูลปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึน การจัดการน้ําเสียและการระบายน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน 
ส่วนท่ี 4 ข้อมูลการหมุนเวียนน้ําและการใช้ประโยชน์จากท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
สอบถามข้อมูลปริมาณนํ้าท่ีมีการหมุนเวียนน้ํา วิธีการแนวทางการหมุนเวียนน้ําท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน และความต้องการใช้

ประโยชน์จากน้ําท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ําจากแหล่งอ่ืนมาแทนท่ีน้ําใช้ในปัจจุบัน เพ่ือให้ทราบถึงจํานวนแหล่งกําเนิดท่ีมีความ
ต้องการใช้ประโยชน์จากน้ําท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ําและประเภทของน้ําท่ีต้องการ โดยจะข้อมูลเหล่านี้จะนําไปสู่การจัดทําแนว
ทางการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่สําหรับอุตสาหกรรมของประเทศไทย และการกําหนดเทคโนโลยีท่ีใช้ในการปรับปรุงคุณภาพเพิ่มเติมต่อไป 

ส่วนท่ี 5 ความพึงพอใจในการนําน้ํากลับมาใช้ซํ้า และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ําท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความยินยอมให้ความร่วมมือ ในกรณีท่ีมีความสนใจท่ีจะใช้น้ําท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ําจากระบบ

บําบัดน้ําเสีย โดยจะมีการสํารวจเกี่ยวกับปริมาณการใช้น้ําและรายละเอียดกิจกรรมการใช้น้ําในรายละเอียดอีกคร้ัง นอกจากนี้ คําถามใน
ส่วนนี้ยังสอบถามถึงความยินดีท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมน้ําท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ํารวมถึงอัตราท่ีจะจ่าย  

 
 
 



แบบสอบถามเพื่อสํารวจความรู้ ทัศนคติ ความต้องการ  
และพฤติกรรมการใช้น้าํของภาคเกษตรกรรม ปศสุัตว์ และพืน้ท่ีสีเขียว 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ผู้ให้ข้อมูล:  
 (   ) นาย (   ) นาง (   ) นางสาว……………………………………………………………ตําแหน่ง………………….……………..…… 
 โทรศัพท์ติดต่อ............................................................E-mail.................................................................................... 
 
1.2 แผนทีท่ี่ต้ัง 

 
 
1.3 กิจกรรมการเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และพ้ืนที่สีเขียวในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(   )  ทํานา                  พ้ืนทีใ่นปัจจุบัน………………………………………ไร่/ตารางเมตร 
(   )  ทําไร่                   พ้ืนทีใ่นปัจจุบัน………………………………………ไร่/ตารางเมตร 
(   ) ปลูกผัก                พ้ืนที่ในปัจจุบัน………………………………………ไร่/ตารางเมตร 
(   ) ไม้ดอก                 พ้ืนที่ในปัจจุบัน………………………………………ไร่/ตารางเมตร 
(   ) ไม้ประดับ             พ้ืนที่ในปัจจุบัน………………………………………ไร่/ตารางเมตร 
(   )  สวนผลไม้             พ้ืนที่ในปัจจบัุน………………………………………ไร่/ตารางเมตร 
(   ) ปศุสัตว์  พ้ืนที่โรงเรือนในปัจจุบัน……..……………………ไร่/ตารางเมตร 
(   ) สนามกอล์ฟ พ้ืนที่ในปัจจุบัน………………………………………ไร่/ตารางเมตร 
(   ) สวนสาธาณะ พ้ืนที่ในปัจจุบัน………………………………………ไร่/ตารางเมตร 
   
   



ส่วนที่ 2  ข้อมูลการใชน้้ํา 
2.1 การใช้นํ้าในปัจจุบัน 
 2.1.1 ปริมาณการใช้นํ้ารวม 

(1)………………………ลบ.ม/วัน หรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
(2) เป็นข้อมูลมาจาก (   ) มิเตอร์การใช้นํ้า 
   (   ) ค่าเฉล่ียของค่านํ้าประปาจากการประปานครหลวง 

     (   ) การประมาณโดยวิธี.................................................................. 
 2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการใช้นํ้า 
  (   )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
  (   )  มีค่าใช้จ่าย ประมาณ.......................บาท/เดือน 
 

2.1.3 ปริมาณการใช้นํ้าเฉพาะในส่วนของกิจกรรมการเกษตร ปศุสัตว์ และพ้ืนที่สีเขียว 
           ปรมิาณการใช้นํ้าในปัจจุบัน 

  (   )  ทํานา  ………………………ลบ.ม/วันหรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
  เป็นข้อมูลมาจาก  (   ) มิเตอร์การใช้นํ้า 
     (   ) ค่าเฉล่ียของค่านํ้าประปาจากการประปานครหลวง 

       (   ) การประมาณโดยวิธี............................................... 
  (   )  ทําไร่ ………………………ลบ.ม/วันหรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
  เป็นข้อมูลมาจาก  (   ) มิเตอร์การใช้นํ้า 
     (   ) ค่าเฉล่ียของค่านํ้าประปาจากการประปานครหลวง 

       (   ) การประมาณโดยวิธี............................................... 
  (   )  ปลูกผัก ……………………ลบ.ม/วันหรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
  เป็นข้อมูลมาจาก  (   ) มิเตอร์การใช้นํ้า 
     (   ) ค่าเฉล่ียของค่านํ้าประปาจากการประปานครหลวง 

       (   ) การประมาณโดยวิธี............................................... 
  (   )  ไม้ดอก ………………………ลบ.ม/วันหรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
  เป็นข้อมูลมาจาก  (   ) มิเตอร์การใช้นํ้า 
     (   ) ค่าเฉล่ียของค่านํ้าประปาจากการประปานครหลวง 

       (   ) การประมาณโดยวิธี............................................... 
  (   )  ไม้ประดับ……………………ลบ.ม/วันหรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
  เป็นข้อมูลมาจาก  (   ) มิเตอร์การใช้นํ้า 
     (   ) ค่าเฉล่ียของค่านํ้าประปาจากการประปานครหลวง 

       (   ) การประมาณโดยวิธี............................................... 
 



  (   )  สวนผลไม…้………………ลบ.ม/วันหรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
  เป็นข้อมูลมาจาก  (   ) มิเตอร์การใช้นํ้า 
     (   ) ค่าเฉล่ียของค่านํ้าประปาจากการประปานครหลวง 

       (   ) การประมาณโดยวิธี............................................... 
  (   )  สนามกอล์ฟ……………………ลบ.ม/วันหรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
  เป็นข้อมูลมาจาก  (   ) มิเตอร์การใช้นํ้า 
     (   ) ค่าเฉล่ียของค่านํ้าประปาจากการประปานครหลวง 

       (   ) การประมาณโดยวิธี............................................... 
  (   )  สวนสาธารณะ…………………ลบ.ม/วันหรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
  เป็นข้อมูลมาจาก  (   ) มิเตอร์การใช้นํ้า 
     (   ) ค่าเฉล่ียของค่านํ้าประปาจากการประปานครหลวง 

       (   ) การประมาณโดยวิธี............................................... 
  (   )  ปศุสัตว์…………………ลบ.ม/วันหรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
  เป็นข้อมูลมาจาก  (   ) มิเตอร์การใช้นํ้า 
     (   ) ค่าเฉล่ียของค่านํ้าประปาจากการประปานครหลวง 

       (   ) การประมาณโดยวิธี............................................... 
2.2 ประเภทของแหล่งนํ้าที่ใช้และปริมาณที่ใช้ในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (   )  นํ้าบาดาล ………………………………………………….…………..............…ลบ.ม/วัน  
 ซึ่งเป็นข้อมูลมาจาก (   ) ค่าเฉล่ียทีม่ีการบันทึก (   ) การคาดประมาณ 
  (   )  นํ้าประปา ………………………...…………………………………………..……ลบ.ม/วัน 
 ซึ่งเป็นข้อมูลมาจาก (   ) ค่าเฉล่ียทีม่ีการบันทึก (   ) การคาดประมาณ 
  (   )  แหล่งนํ้าธรรมชาติ (แม่นํ้า คลอง บึง)  
  1. ระบุช่ือแหล่งนํ้า.....................................................ปริมาณ ……………………...…..……ลบ.ม/วัน 
  ซึ่งเป็นข้อมูลมาจาก (   ) ค่าเฉล่ียทีม่ีการบันทึก (   ) การคาดประมาณ 
  2. ระบุช่ือแหล่งนํ้า.....................................................ปริมาณ ………………………....……ลบ.ม/วัน 
  ปริมาณ ……………………………………………...…..……ลบ.ม/วัน  
  ซึ่งเป็นข้อมูลมาจาก (   ) ค่าเฉล่ียทีม่ีการบันทึก (   ) การคาดประมาณ 
 (   )  คลองชลประทาน …………………………………………..ปริมาณ ……………………...…..……ลบ.ม/วัน 
      ซึ่งเป็นข้อมลูมาจาก (   ) ค่าเฉล่ียที่มีการบันทึก (   ) การคาดประมาณ 
  (   )  อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………..ปริมาณ ……………………...…..……ลบ.ม/วัน 
      ซึ่งเป็นข้อมลูมาจาก (   ) ค่าเฉล่ียที่มีการบันทึก (   ) การคาดประมาณ 
2.3 ความเพียงพอของแหล่งนํ้าที่ใช้ 
 (   )  มีความเพียงพอตลอดทั้งปี 
 (   )  ขาดแคลนช่วงเดือน.............................. 



ส่วนที่ 3  ข้อมูลความรู้ และการจัดการน้าํเสีย 
3.1 ปริมาณนํ้าเสีย 
 3.1.1 ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

(1)………………………ลบ.ม/วัน หรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
(2) เป็นข้อมูลมาจาก (   ) ความถี่ในการสูบนํ้าทิ้ง 

     (   ) การประมาณโดยวิธี.................................................................. 
 
 3.1.2 ปริมาณน้ําเสียจากกระบวนการเกษตรกรรม/พ้ืนที่สีเขียว/การปศุสัตว์ 

(1)………………………ลบ.ม/วัน หรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
(2) เป็นข้อมูลมาจาก (   ) ความถี่ในการสูบนํ้าทิ้ง 

     (   ) การประมาณโดยวิธี.................................................................. 
3.2 การจัดการนํ้าเสียของพ้ืนที่เกษตร ปศสุัตว์ และพ้ืนทีส่ีเขียวของท่านดําเนินการโดย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   )  ไม่มีระบบการจัดการนํ้าเสีย  
 (   )  มีระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าสําหรับนํ้าเสียที่เกิดขึ้น (ระบุประเภทและขนาดของระบบ) 
     ระบบ............................................................ขนาด...................................................... 
 (   )  มีบริษัทมารับนํ้าเสียไปจัดการ/ปรับปรุงคุณภาพนํ้าโปรดระบุช่ือบริษัท............................................. 
3.3 การระบายนํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้าดําเนินการโดย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   )  ระบายสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติโดยตรง  (   )  ระบายสู่ท่อระบายนํ้าเสียสาธารณะ 
 (   )  ระบายสู่รางระบายนํ้าภายนอกพ้ืนที่  (   )  ไม่มีการระบายนํ้า 
 
ส่วนที่ 4  ข้อมูลการหมุนเวียนน้าํและการใช้ประโยชน์จากที่ผ่านการปรับปรุงคณุภาพน้าํ 
4.1 ปัจจุบันพ้ืนที่เกษตรกรรมของท่านมีการหมุนเวียนนํ้าที่ใช้ภายในพ้ืนที่เกษตรปศุสัตว์ และพ้ืนที่สีเขียวหรือมีการใช้
ประโยชน์จากนํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้าหรือไม่ 
 (   )  ไม่มี เพราะ...............................................................................................................................  
 (   )  มี 
4.2 หากมีโปรดระบุลักษณะวิธีการนํานํ้าไปใช้ประโยชน์และปริมาณนํ้าที่นํากลับไปใช้ประโยชน์ (หน่วย ลบ.ม.) 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
 



4.3 ท่านมีความต้องการในการใช้ประโยชน์จากนํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้าจากแหล่งอ่ืนมาแทนที่แหล่งนํ้าที่ใช้ใน
พ้ืนที่เกษตรปศุสัตว์ และพ้ืนที่สีเขียวของท่านในปัจจุบันหรือไม่ 
 (   )  ไม่มี (   )  มี โปรดระบุประเภทการใช้นํ้าและปริมาณที่ต้องการ  (หน่วย ลบ.ม./วัน) 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
4.4 คุณภาพนํ้าที่ต้องการหากมีการใช้ประโยชน์จากนํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้า 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
ส่วนที่ 5  ความพึงพอใจในการนําน้ํากลับมาใช้ซํ้า และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้าํที่ผ่านการปรบัปรุงคุณภาพน้ํา 
5.1  ท่านต้องการนํานํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้าใช้ประโยชน์ หรือนํากลับไปใช้ซ้ํา 
 (   )  ต้องการ (   )  ไม่ต้องการ 
5.2 สาเหตุที่ทา่นต้องการใช้ประโยชน์จากนํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้า 
 (   ) ทดแทนแหล่งนํ้าปัจจุบัน 
 (   ) เป็นแหล่งนํ้าแหล่งเดียวที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ 
 (   ) ค่าใช้จ่ายถูกกว่าแหล่งนํ้าปัจจุบัน 
 (   ) ขาดแคลนแหล่งนํ้าใช้ 
 (   ) อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................... 
5.3 ความกังวลหากท่านนํานํ้าผา่นการปรับปรุงคุณภาพกลับมาใช้ซ้ํา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   ) ความสะอาด   (   ) เช้ือโรค 
 (   ) สีและกลิน่   (   ) ตะกอน 
 (   ) ความกระด้าง   (   ) ความเค็ม 
 (   ) อ่ืนๆ.............................. 
5.4 หากท่านต้องการประโยชน์จากนํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้าจากแหล่งอ่ืนมาแทนที่แหล่งนํ้าทีใ่ช้ในปัจจุบัน 
ท่านเข้าใจและยอมรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้า 
 (   )  ยอมรับ (   )  ไม่ยอมรับ   
5.5  อัตราค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม หากมกีารนํานํ้ากลับมาใช้ซ้ํา............................บาท/ ลบ.ม 
 
__________________________________________________________________________________ 

ขอบพระคณุสาํหรับความร่วมมือค่ะ 



แบบสอบถามภาคอุตสาหกรรม

ภาคผนวกบทท่ี 4-3



 

 
 

โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลบัมาใชใ้หม่ของประเทศไทย 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

แบบสอบถามเพื่อสํารวจความรู้ ทศันคติ ความต้องการ  
และพฤติกรรมการใช้น้ําของภาคอุตสาหกรรม 

 

 
 
 
 
 
 

กรุณาส่งแบบสอบถามกลับภายในวนัท่ี ........................................ 
หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ 

นางสาวณัฐฐา แสงนรินทร์ 
โทร. 08 4125 5560, 0 2797 0999 ต่อ 1004 โทรสาร 0 2579 0730, 

 E-mail boa.nutta@gmail.com 

ช่ือองค์กร/หน่วยงาน/โรงงาน ……………………………………………………………………………………………..
ประเภทกิจการ/โรงงาน. ………………………………………………………………………………….………………… 
ที่ต้ังเลขที…่…..……..….ถนน……….………………………………แขวง/ตําบล…………………………….………… 
เขต/อําเภอ…….….….…..….………จังหวัด………………………..……รหัสไปรษณีย์…………………………….. 
โทรศัพท์ ………..…………………………………..…….…โทรสาร…….………………..…………………….…………. 
พิกัด (ถ้ามี) ..................................................................................................................................... 

รหัส........................................... 



โครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลบัมาใชใ้หม่ของประเทศไทย 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
คําชี้แจง 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ว่าจ้างภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือ
ดําเนินโครงการจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย จึงจําเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลการใช้น้ํา และความต้องการใช้
น้ําท่ีผ่านการบําบัดของภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครัวเรือน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการดําเนิน
โครงการ 
 รายชื่อ/หน่วยงานผู้ให้สัมภาษณ์จะถูกบรรจุในฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หากท่านยินดีจะมีการส่ง/แจ้ง
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อท่าน  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการกรอก
แบบสอบถามฉบับนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

คําอธิบายสําหรับแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในจัดทําแนวทางการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทยเท่านั้น 
มิได้มีจุดประสงค์อ่ืนใด โดยแบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
เพ่ือใช้จําแนกประเภทกิจกรรมรวมทั้งเพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงานสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม  
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการใช้น้ํา 
สอบถามข้อมูลปริมาณน้ําใช้แต่ละกิจกรรม และแหล่งน้ําท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้น้ํา และ

ศักยภาพในการใช้น้ําท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพต่อไป 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลความรู้ และการจัดการน้ําเสีย 
สอบถามข้อมูลปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึน การจัดการน้ําเสียและการระบายน้ําเสียของโรงงานท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ส่วนท่ี 4 ข้อมูลการหมุนเวียนน้ําและการใช้ประโยชน์จากท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
สอบถามข้อมูลปริมาณน้ําท่ีมีการหมุนเวียนน้ําภายในโรงงาน วิธีการแนวทางการหมุนเวียนน้ําท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน และความ

ต้องการใช้ประโยชน์จากน้ําท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ําจากแหล่งอ่ืนมาแทนท่ีน้ําใช้ในปัจจุบัน เพ่ือให้ทราบถึงจํานวนแหล่งกําเนิดท่ีมี
ความต้องการใช้ประโยชน์จากน้ําท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ําและประเภทของนํ้าท่ีต้องการ โดยจะข้อมูลเหล่านี้จะนําไปสู่การจัดทํา
แนวทางการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่สําหรับอุตสาหกรรมของประเทศไทย และการกําหนดเทคโนโลยีท่ีใช้ในการปรับปรุงคุณภาพเพ่ิมเติม
ต่อไป  

ส่วนท่ี 5 ความพึงพอใจในการนําน้ํากลับมาใช้ซํ้า และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ําท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความยินยอมให้ความร่วมมือของโรงงานในการสํารวจ ในกรณีท่ีมีความสนใจท่ีจะใช้น้ําท่ีผ่านการ

ปรับปรุงคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย โดยจะมีการสํารวจเก่ียวกับปริมาณการใช้น้ําและรายละเอียดกิจกรรมการใช้น้ําใน
รายละเอียดอีกคร้ัง นอกจากนี้ คําถามในส่วนนี้ยังสอบถามถึงความยินดีท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมน้ําท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ํารวมถึง
อัตราท่ีจะจ่าย  

 
 



แบบสอบถามเพื่อสํารวจความรู้ ทัศนคติ ความต้องการ  
และพฤติกรรมการใช้น้าํของภาคอุตสาหกรรม 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ผู้ให้ข้อมูล:  
 (   ) นาย (   ) นาง (   ) นางสาว………………………………………………………………ตําแหน่ง…………………………..…… 
 โทรศัพท์ติดต่อ.................................................E-mail....................................................................................... 
 
1.2 แผนทีท่ี่ต้ัง 

 
 
1.3  กําลังการผลิต 
 กําลังการผลิตสุทธิปัจจุบัน..…………………….หน่วย/เดือน 
 แผนการขยายกําลังการผลิตในอนาคต..…………………….หน่วย/เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4 แผนผังกระบวนการผลิต 

 
 
1.5 รายช่ือของผลิตภัณฑ์และปริมาณที่ผลติได้ 
 ประเภทผลิตภัณฑ์…………………………………………..…ผลิตได้..…………………….หน่วย/เดือน 
 ประเภทผลิตภัณฑ์…………………………………………..…ผลิตได้..…………………….หน่วย/เดือน 
 ประเภทผลิตภัณฑ์…………………………………………..…ผลิตได้..…………………….หน่วย/เดือน 
 ประเภทผลิตภัณฑ์…………………………………………..…ผลิตได้..…………………….หน่วย/เดือน 
 ประเภทผลิตภัณฑ์…………………………………………..…ผลิตได้..…………………….หน่วย/เดือน 
 ประเภทผลิตภัณฑ์…………………………………………..…ผลิตได้..…………………….หน่วย/เดือน 
 ประเภทผลิตภัณฑ์…………………………………………..…ผลิตได้..…………………….หน่วย/เดือน 
 ประเภทผลิตภัณฑ์…………………………………………..…ผลิตได้..…………………….หน่วย/เดือน 
 ประเภทผลิตภัณฑ์…………………………………………..…ผลิตได้..…………………….หน่วย/เดือน 
 ประเภทผลิตภัณฑ์…………………………………………..…ผลิตได้..…………………….หน่วย/เดือน 
 



ส่วนที่ 2  ข้อมูลการใชน้้ํา 
2.1 การใช้นํ้าในปัจจุบัน 
 2.1.1 ปริมาณการใช้นํ้ารวม 

(1)………………………ลบ.ม/วัน หรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
(2) เป็นข้อมูลมาจาก (   ) มิเตอร์การใช้นํ้าของโรงงาน 
   (   ) ค่าเฉล่ียของค่านํ้าประปาจากการประปานครหลวง 

     (   ) การประมาณโดยวิธี.................................................................. 
 2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการใช้นํ้า 
  (   )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
  (   )  มีค่าใช้จ่าย ประมาณ.......................บาท/เดือน 

2.1.3 ปริมาณการใช้นํ้าในแต่ละส่วน 
   (   )  นํ้าล้างผลิตภัณฑ์…………………………..ลบ.ม/วัน หรือ ……………ลบ.ม/เดือน 

  เป็นข้อมูลมาจาก  (   ) มิเตอร์การใช้นํ้า 
     (   ) ค่าเฉล่ียของค่านํ้าประปาจากการประปานครหลวง 

       (   ) การประมาณโดยวิธี............................................... 
 (   )  นํ้าล้างพ้ืน ……………………ลบ.ม/วัน หรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
  เป็นข้อมูลมาจาก  (   ) มิเตอร์การใช้นํ้า 
     (   ) ค่าเฉล่ียของค่านํ้าประปาจากการประปานครหลวง 

       (   ) การประมาณโดยวิธี............................................... 
 (   )  นํ้าหล่อเย็น……………………ลบ.ม/วันหรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
  เป็นข้อมูลมาจาก  (   ) มิเตอร์การใช้นํ้า 
     (   ) ค่าเฉล่ียของค่านํ้าประปาจากการประปานครหลวง 

       (   ) การประมาณโดยวิธี............................................... 
 
2.2 ประเภทของแหล่งนํ้าที่ใช้และปริมาณที่ใช้ในปัจจุบันโรงงาน/องค์กร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (   )  นํ้าบาดาล ………………………………………………….…………..............…ลบ.ม/วัน  
 ซึ่งเป็นข้อมูลมาจาก (   ) ค่าเฉล่ียทีม่ีการบันทึก (   ) การคาดประมาณ 
  (   )  นํ้าประปา ………………………...…………………………………………..……ลบ.ม/วัน 
 ซึ่งเป็นข้อมูลมาจาก (   ) ค่าเฉล่ียทีม่ีการบันทึก (   ) การคาดประมาณ 
  (   )  แหล่งนํ้าธรรมชาติ (แม่นํ้า คลอง บึง)  
  1. ระบุช่ือแหล่งนํ้า.....................................................ปริมาณ ……………………...…..……ลบ.ม/วัน 
 ซึ่งเป็นข้อมูลมาจาก (   ) ค่าเฉล่ียทีม่ีการบันทึก (   ) การคาดประมาณ 
  2. ระบุช่ือแหล่งนํ้า.....................................................ปริมาณ ………………………....……ลบ.ม/วัน 
 ซึ่งเป็นข้อมูลมาจาก (   ) ค่าเฉล่ียทีม่ีการบันทึก (   ) การคาดประมาณ 



  (   )  อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………..ปริมาณ ……………………...…..……ลบ.ม/วัน 
 ซึ่งเป็นข้อมูลมาจาก (   ) ค่าเฉล่ียทีม่ีการบันทึก (   ) การคาดประมาณ 
2.3 ความเพียงพอของแหล่งนํ้าที่ใช้ 
 (   )  มีความเพียงพอตลอดทั้งปี 
 (   )  ขาดแคลนช่วงเดือน.............................. 
2.4 หากมีการขยายกําลังการผลิตในอนาคตปริมาณนํ้าใช้มีความเพียงพอหรือไม่ 
 (   )  มีความเพียงพอ 
 (   )  ไม่เพียงพอ  (   )  แต่มแีผนการแก้ไขโดย............................................ 
 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลความรู้ และการจัดการน้าํเสีย 
3.1 ปริมาณนํ้าเสีย 
 3.1.1 ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

(1)………………………ลบ.ม/วัน หรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
(2) เป็นข้อมูลมาจาก (   ) เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ําที่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

     (   ) การประมาณโดยวิธี.................................................................. 
 3.1.2 ปริมาณน้ําเสียแต่ละสว่น 
  สํานักงาน และการอุปโภคของพนักงาน 

(1)………………………ลบ.ม/วัน หรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
(2) เป็นข้อมูลมาจาก (   ) เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ําที่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

     (   ) การประมาณโดยวิธี.................................................................. 
  กระบวนการผลิต 

(1)………………………ลบ.ม/วัน หรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
(2) เป็นข้อมูลมาจาก (   ) เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ําที่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

     (   ) การประมาณโดยวิธี.................................................................. 
  นํ้าหล่อเย็น 

(1)………………………ลบ.ม/วัน หรือ ………………………ลบ.ม/เดือน 
(2) เป็นข้อมูลมาจาก (   ) เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ําที่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

     (   ) การประมาณโดยวิธี.................................................................. 
3.2 การจัดการนํ้าเสียของโรงงาน/องค์กร ดําเนินการโดย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   )  ไม่มีระบบการจัดการนํ้าเสีย  
 (   )  โรงงาน/องค์กรมีระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าสําหรับนํ้าเสียที่เกิดขึ้น (ระบุประเภทและขนาดของระบบ) 
     ระบบ............................................................ขนาด...................................................... 
 
 



 (   )  ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าสําหรับนํ้าเสียส่วนกลาง (ระบุประเภทและขนาดของระบบ) 
     ระบบ............................................................ขนาด...................................................... 
 (   )  มีบริษัทมารับนํ้าเสียไปจัดการ/ปรับปรุงคุณภาพนํ้าโปรดระบุช่ือบริษัท............................................. 
3.3 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าของโรงงาน 
 ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าสําหรับนํ้าเสียของโรงงาน/องค์กร......................................บาท/ลบ.ม. 
 ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าสําหรับนํ้าเสียส่วนกลาง......................................บาท/ลบ.ม. 
3.4 การระบายนํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้าของโรงงาน/องค์กร ดําเนินการโดย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   )  ระบายสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติโดยตรง  (   )  ระบายสู่ท่อระบายนํ้าเสียสาธารณะ 
 (   )  ระบายสู่รางระบายนํ้าภายนอกโรงงาน  (   )  ไม่มีการระบายนํ้า 
3.5 ลักษณะสมบัตินํ้าทิ้งที่ปล่อยจากโรงงานสู่ (   ) ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลาง หรือ (   ) แหล่งนํ้าธรรมชาติ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
3.6 ลักษณะสมบัตินํ้าทิ้งที่ปล่อยจากโรงงานสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4  ข้อมูลการหมุนเวียนน้าํและการใช้ประโยชน์จากที่ผ่านการปรับปรุงคณุภาพน้าํ 
4.1 ปัจจุบันโรงงาน/องค์กร มีการหมุนเวียนนํ้าที่ใช้ภายในโรงงาน/องค์กรหรือมีการใช้ประโยชน์จากน้ําที่ผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าหรือไม่  
 (   )  ไม่มี  (   )  มี 
4.2 หากมีโปรดระบุลักษณะวิธีการนํานํ้าไปใช้ประโยชน์และปริมาณนํ้าที่นํากลับไปใช้ประโยชน์ (หน่วย ลบ.ม.) 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
4.3 โรงงาน/องค์กร มีความต้องการในการใช้ประโยชน์จากนํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้าจากแหล่งอ่ืนมาแทนที่
แหล่งนํ้าที่ใช้ในปัจจุบันหรือไม่ 
 (   )  ไม่มี  (   )  มี โปรดระบุประเภทการใช้นํ้าและปรมิาณที่ต้องการ (หน่วย ลบ.ม./วัน) 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
4.4 คุณภาพนํ้าที่ต้องการหากมีการใช้ประโยชน์จากนํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้า 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
ส่วนที่ 5  ความพึงพอใจในการนําน้ํากลับมาใช้ซํ้า และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้าํที่ผ่านการปรบัปรุงคุณภาพน้ํา 
5.1. โรงงาน/องค์กร ต้องการนํานํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้าใช้ประโยชน์ หรือนํากลับไปใช้ซ้ํา 
 (   )  ต้องการ (   )  ไม่ต้องการ 
5.2 สาเหตุที่ทา่นต้องการใช้ประโยชน์จากนํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้า 
 (   ) ทดแทนแหล่งนํ้าปัจจุบัน 
 (   ) เป็นแหล่งนํ้าแหล่งเดียวที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ 
 (   ) ประหยัดค่าใช้จ่าย 
 (   ) ขาดแคลนแหล่งนํ้าใช้ 
 (   ) อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................... 
5.3 ความกังวลหากท่านนํานํ้าผ่านการปรับปรุงคุณภาพกลับมาใช้ซ้ํา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   ) ความสะอาด   (   ) เช้ือโรค 
 (   ) สีและกลิน่   (   ) ตะกอน 
 (   ) ความกระด้าง   (   ) ความเค็ม 
 (   ) อ่ืนๆ.............................. 



5.4 หากท่านต้องการประโยชน์จากนํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้าจากแหล่งอ่ืนมาแทนที่แหล่งนํ้าทีใ่ช้ในปัจจุบัน 
ท่านเข้าใจและยอมรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนํ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้า 
 (   )  ยอมรับ  (   )  ไม่ยอมรับ   
5.5 อัตราค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม หากมีการนํานํ้ากลับมาใช้ซ้ํา............................บาท/ลบ.ม 
__________________________________________________________________________________ 

 
ขอบพระคณุสาํหรับความร่วมมือค่ะ 



ภาคผนวกบทท่ี 6



รายละเอี ยดการ จัดประชุมระดมความคิด เห็น
จากผู้ เชี่ ยวชาญ  

ในการกําหนดเกณฑ์คุณภาพน้ํานํากลับมาใช้ ให ม่

ภาคผนวกบทท่ี 6-1



 โครงการจัดท้าแนวทางการน้าน า้กลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย 
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 

รายละเอียดการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ . 

ในการก้าหนดเกณฑ์คุณภาพน้้าน้ากลับมาใช้ใหม่ 

 

ที่ปรึกษาฯ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อ เกณฑ์
คุณภาพน้้าที่แนะน้าส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคชุมชน ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ จ้านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

1) เกณฑ์คุณภาพน้้าที่แนะน้าส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคชุมชน  
2) เกณฑ์คุณภาพน้้าที่แนะน้าส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคเกษตรกรรม 
3) เกณฑ์คุณภาพน้้าที่แนะน้าส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคอุตสาหกรรม 
4) สรุปเกณฑ์คุณภาพน้้าที่แนะน้าส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคชุมชน เกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรม 

ซึ่งมรีายละเอียดการจัดประชุมมีดังต่อไปนี้ 

1.  การจัดประชมุระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญต่อเกณฑ์คุณภาพน้้าที่แนะน้าส้าหรับการน้า
น้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคชุมชน 

 ที่ปรึกษาฯ ได้จัดการประชุมขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม 304 กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เวลา 08.30-12.00 น. มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับทราบข้อคิดเห็น ร่างเกณฑ์
คุณภาพน้้า รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ส้าหรับใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการด้าเนินงานโครงการฯ 

 ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการน้้าเสีย
หรือการน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ  คณะกลุ่มที่ปรึกษาโครงการฯ 
รวมทั้งหมด 13 คน (ภาพที่ 1-1) แสดงดังตารางที่ 1-1 

  



 โครงการจัดท้าแนวทางการน้าน า้กลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย 
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 

ตารางท่ี 1-1   ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญต่อเกณฑ์คุณภาพน้้าที่แนะน้าส้าหรับ
การน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคชุมชน 

รายช่ือ ต้าแหน่ง หน่วยงาน 
ศ.ดร. จงรักษ์ ผลประเสริฐ ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต 
รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล รองศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นางสาวจิตรา เศรษฐอุดม รองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข 
ส้านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา  

รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.ดร.วิไล เจียมไชยศรี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรม

ด้านสิ่งแวดล้อม 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

นายมีศักดิ์ มิลินทวิสมัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นายวิโรจน์ วชัระเกียรติศักดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการ

พิเศษ 
กรมอนามัย  

นายสมศักดิ์ ปัสนานนท์ นักวิทยาศาสตร์ 7 การประปานครหลวง 
นายสมปอง ภู่ทรัพย์ นายช่างเทคนิค 5 องค์การจัดการน้้าเสีย  
นางสาวโสภา บุราไกร นักวิชาการสุขาภิบาลช้านาญการ ส้านักการระบายน้้า 

กรุงเทพมหานคร 
นางสาวณัฐฐา แสงนรินทร์ นักวิจัยโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นางสาวแพรวพิมล พลงาม ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 รูปแบบการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชียวชาญ ต่อเกณฑ์คุณภาพน้้าที่แนะน้าส้าหรับการ
น้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคชุมชน มีดังนี ้

1) หัวหน้าโครงการกล่าวเปิดการประชุม  
2) ผู้ว่าจ้าง โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าว

ที่มาและความส้าคัญของปัญหา รวมทั้งเปูาหมายโครงการ 
3) นักวิจัยโครงการฯ น้าเสนอผลการศึกษา ได้แก่ ความเป็นมาของโครงการฯ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย การด้าเนินโครงการฯ ผลการส้ารวจโดยแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลการใช้น้้าปริมาณการใช้
น้้าและแหล่งน้้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลน้้าเสียและระบบบ้าบัดน้้าเสีย ข้อมูลการหมุนเวียนน้้าความ
ต้องการน้าน้้ากลับมาใช้ซ้้า ความต้องการใช้ประโยชน์จากน้้าที่ผ่านการบ้าบัดจากโรงบ้าบัดน้้าเสียแทนน้้า



 โครงการจัดท้าแนวทางการน้าน า้กลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย 
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 

ที่ใช้ในปัจจุบันรวมถึงกิจกรรมที่ต้องการน้าน้้าไปใช้ การเข้าใจและยอมรับค่าธรรมเนียมการใช้น้้าที่ผ่าน
การบ้าบัดจากโรงบ้าบัดน้้าเสีย และอัตราค่าธรรมเนียมที่ยอมรับได้  
 ผลการทบทวนมาตรฐานคุณภาพน้้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้ง มาตรฐาน
คุณภาพน้้าส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย และต่างประเทศ พร้อมทั้งเสนอร่างเกณฑ์
คุณภาพน้้าแนะน้าส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคชุมชน 2 กรณี (รายละเอียดแสดงดังตารางที่  
1-2) คือ  
  (1) กิจกรรมที่มีโอกาสสัมผัสกับมนุษย์โดยตรง (unrestricted urban)   
  (2) กิจกรรมที่ไม่สัมผัสกับมนุษย์โดยตรง (restricted urban) 
  
ตารางท่ี 1-2   ร่างเกณฑ์คุณภาพน้้าที่น้ากลับมาใช้ใหม่ภาคครัวเรือน ส้าหรับ กิจกรรมที่มนุษย์มีโอกาส

สัมผัสโดยตรง และไม่มีโอกาสสัมผัส 

ดัชนี หน่วย มนุษย์มีโอกาสสัมผัส
โดยตรง  

มนุษย์ 
ไม่มีโอกาสสัมผัส 

สี   ไม่เป็นที่รังเกียจ ไม่เป็นที่รังเกียจ 

กลิ่น   ไม่เป็นที่รังเกียจ ไม่เปน็ที่รังเกียจ 

ค่าความเป็นกรดด่าง   6-9 6-9 

บีโอดี มก./ล. <10 <20 

ของแข็งแขวนลอย มก./ล. <10 < 30 

คลอรีนอิสระ มก./ล. 1  

Total coliform cfu/100ml  <1,000 

Fecal coliform cfu/100ml <50 <1,000 

 
4) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างเกณฑ์คุณภาพน้้าแนะน้าส้าหรับ

การน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคชุมชน 
5) สรุปประเด็นจากการประชุม และกล่าวปิดการประชุม 
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ภาพที่ 1-1  การจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญต่อเกณฑ์คุณภาพน้้า 
ที่แนะน้าส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคชุมชน 

 ผลจาการระดมความคิดเห็นต่อเกณฑ์คุณภาพน้้าที่แนะน้าส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาค
ชุมชน 

1) แนวทางการน้าน้้ากลับมาใช้ประโยชน์ภาคครัวเรือน  
ควรเปลี่ยนเป็น แนวทางการน้าน้้ากลับมาใช้ประโยชน์ภาคชุมชน เนื่องจากครอบคลุม

กิจกรรมการน้าไปใช้งานมากกว่า 
2) ขอบเขตการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ 

ผู้เชี่ยวชาญให้ความกังวลเกี่ยวกับการน้าน้้ากลับมาใช้ในครัวเรือน อาจเป็นเส้นทางการ
น้าเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผู้บริโภค เช่น จาน ชาม จึงควรก้าหนดขอบเขตการใช้งานอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
นิยามให้ชัดเจนถึงกิจกรรมการใช้น้้าแบบมีโอกาสสัมผัสคืออะไร และการน้าน้้ากลับมาใช้ส้าหรับครัวเรือน
ทั่วไปควรมี 1 เกณฑ ์เพราะจากพฤติกรรมของผู้ใช้น้้ามักจะใช้ความสะดวกเป็นหลัก ไม่ได้ค้านึงถึงความ
ปลอดภัย 

3) ทบทวนมาตรฐานคุณภาพน้้า 

ควรเพิ่มเติมมาตรฐานน้้าประปาส่วนภูมิภาค เนื่องจากแตกต่างจากมาตรฐานน้้าประปา
นครหลวง และน้ามาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้งมาพิจารณาร่วมด้วย เพ่ือน้าไปพิจารณาเพ่ิมเติม เกี่ยวกับค่า
ลงทุนระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า และการเดินระบบ และมาตราน้้าน้ากลับมาใช้ขององค์การอนามัยโลก 
(WHO) และการอ้างอิงต้องระบุปีที่มีการรายงาน 
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4) ดัชนีคุณภาพน้้า 

4.1) กลิ่น เป็นดัชนีที่ส้าคัญ เนื่องจากมีการรับรู้โดยผู้ใช้น้้าได้ง่าย และสอดคล้องกับผล
การส้ารวจ ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณะสุขได้มีการน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์เชิงภูมิทัศน์ 
แต่ไม่ประสบความส้าเร็จเนื่องจากน้้ามีกลิ่น (น้้าค้างท่อ) ประชาชนจึงไม่ยอมรับ และหยุดด้าเนินการไป
แล้ว จึงอยากให้ที่ปรึกษาฯ ตระหนักถึงความส้าคัญเรื่องกลิ่น 

4.2) ความขุ่น จากเกณฑ์ที่ปรึกษาฯ เสนอนั้น ไม่มีการก้าหนดค่าความขุ่น แต่ในเกณฑ์
ของต่างประเทศมีการก้าหนดไว้ จึงอยากทราบเหตุผลว่าท้าไมจึงไม่มีการก้าหนดดัชนีนี้ ดังนั้นที่ปรึกษาฯ 
ควรพิจารณาเกี่ยวกับดัชนี ความขุ่น ด้วยเพราะมีผลต่อสีต้องไม่เป็นที่ ไม่น่ารังเกียจ และในปัจจุบันมี
เครื่องมือที่สามารถวัดได้ง่าย ราคาไม่แพงมาก 

4.3) บีโอดี ที่ปรึกษาฯ ได้ก้าหนดน้้าที่น้ากลับมาใช้ในกิจกรรมที่มีโอกาสสัมผัสกับมนุษย์
โดยตรง มีค่าต่้ากว่ามาตรฐานน้้าทิ้ง ดังนั้นต้องเสนอเทคโนโลยีปรับปรุงคุณภาพน้้าเพ่ิมเติม 

4.4) คลอรีน ควรพิจารณาให้มีค่าเป็นช่วง โดยทั่วไปจ้าเป็นต้องมีการเติม เพ่ือปูองกัน
เชื้อโรคในเส้นท่อ แต่ถ้าความเข้มข้นคลอรีนอิสระคงเหลือมากเกินไปจะเกิดกลิ่น ค่าที่ผู้ใช้น้้าเริ่มได้รับ
กลิ่นของคลอรีน คือ 0.7-1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ในกรณีที่โรงงานผลิตน้้า เติม 1.8 มิลลิกรัมต่อลิตร (ส่งไป
ไกล) แต่กรณีสูบส่งระยะใกล้ เติม 0.8 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมื่อถึงผู้บริโภคจะมีค่าประมาณ 0.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นของคลอรีน 

4.5) เชื้อโรค ในกรณีการน้าน้้ากลับมาใช้ในกิจกรรมที่ไม่สัมผัสกับมนุษย์โดยตรง ที่
ปรึกษาฯ ควรก้าหนดดัชนี โคลิฟอร์มทั้งหมดและฟีคัลโคลิฟอร์มให้ต่างกัน เพราะโดยทั่วไปค่าโคลิฟอร์ม
ทั้งหมดจะมากกว่าฟีคัลโคลิฟอร์ม ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญขอเสนอค่าแนะน้าการน้าน้้ากลับไปใช้ใหม่ของ
กระทรวงสาธารณสุขก้าหนดไว้คือ โคลิฟอร์มทั้งหมด น้อยกว่า 5,000 โคโลนีต่อ100 มิลลิลิตร และฟีคัล
โคลิฟอร์มน้อยกว่า 3,000 โคโลนีต่อ100 มลิลิลิตร แต่ทั้งนี้ควรประเมิน ความเสี่ยงต่อสุขภาพเพ่ิมเติม  

5) เทคโนโลยีปรับปรุงคุณภาพน้้า 

  ค่าด้าเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีปรับปรุงคุณภาพน้้าต้องเหมาะสมกับอัตราที่ประชาชน
ยินดีจ่าย 

6) แบบสอบถาม 

ควรระบุการกระจายตัวของแบบสอบถามว่าได้มาจากภาคใดบ้าง  
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2  การจัดประชมุระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญต่อเกณฑ์คุณภาพน้้าที่แนะน้าส้าหรับการน้า
น้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคเกษตรกรรม 

 ที่ปรึกษาฯ ได้จัดการประชุมขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม 304 
อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เวลา 13.00-16.30 น. มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับทราบข้อคิดเห็น ร่าง
เกณฑ์คุณภาพน้้า รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ส้าหรับ
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด้าเนินงานโครงการฯ 

 ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการน้้าเสีย
หรือการน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ  คณะกลุ่มที่ปรึกษาโครงการฯ 
รวมทั้งหมด 12 คน (ภาพที่ 2-1) แสดงดังตารางที่ 2-1 

ตารางท่ี 1-2   ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญต่อเกณฑ์คุณภาพน้้าที่แนะน้าส้าหรับ
การน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคเกษตรกรรม 

รายช่ือ ต้าแหน่ง หน่วยงาน 
ศ.ดร. จงรักษ์ ผลประเสริฐ ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต 
รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล รองศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รศ.ดร. ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ รองศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.ดร.วิไล เจียมไชยศรี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.ดร. วิจิตร วังใน รองศาสตราจารย์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
รศ.ดร. สุนทร พิพิธแสงจันทร์ รองศาสตราจารย์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรม

ด้านสิ่งแวดล้อม 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

นายมีศักดิ์ มิลินทวิสมัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
กรมชลประทาน 

นางสาวณัฐฐา แสงนรินทร์ นักวิจัยโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นางสาวแพรวพิมล พลงาม ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาพที่ 2-1  การจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญต่อเกณฑ์คุณภาพน้้า 
ที่แนะน้าส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคเกษตรกรรม 

รูปแบบการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชียวชาญ ต่อเกณฑ์คุณภาพน้้าที่แนะน้าส้าหรับ 
การน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคเกษตรกกรม มีดังนี้ 

1) หัวหน้าโครงการฯ กล่าวเปิดการประชุม  
2) ผู้ว่าจ้าง โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าว

ที่มาและความส้าคัญของปัญหา รวมทั้งเปูาหมายโครงการ 
3) นักวิจัยโครงการฯ น้าเสนอผลการศึกษา ได้แก่ ความเป็นมาของโครงการฯ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย การด้าเนินโครงการฯ ผลการส้ารวจโดยแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลการใช้น้้าปริมาณการใช้
น้้าและแหล่งน้้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลน้้าเสียและระบบบ้าบัดน้้าเสีย ข้อมูลการหมุนเวียนน้้าความ
ต้องการน้าน้้ากลับมาใช้ซ้้า ความต้องการใช้ประโยชน์จากน้้าที่ผ่านการบ้าบัดจากโรงบ้าบัดน้้าเสียแทนน้้า
ที่ใช้ในปัจจุบันรวมถึงกิจกรรมที่ต้องการน้าน้้าไปใช้ การเข้าใจและยอมรับค่าธรรมเนียมการใช้น้้าที่ผ่าน
การบ้าบัดจากโรงบ้าบัดน้้าเสีย และอัตราค่าธรรมเนียมที่ยอมรับได้  
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 ผลการทบทวนมาตรฐานคุณภาพน้้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้ง มาตรฐาน
คุณภาพน้้าส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย และต่างประเทศ พร้อมทั้งเสนอร่างเกณฑ์
คุณภาพน้้าแนะน้าส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคเกษตรกรรม 2 กรณี (รายละเอียดแสดงดังตาราง
ที่ 2-2) คือ  
 
 (1) เพาะปลูกพืชส้าหรับบริโภค (food crop) 
      กรณีท่ี 1 น้้าสัมผัสกับส่วนต่างๆ ของพืชโดยตรง เป็นพืชรับประทานสด หรือปรุงสุก  
เช่น ผักรับประทานสด ผักปรุงสุก และไม้รับประทานผล 
  กรณีที่ 2 น้้าไม่ได้สัมผัสกับส่วนต่างๆ ของพืชโดยตรง  มีการให้น้้าไม่ให้สัมผัสส่วนที่
รับประทานได้ เช่น ไม้ผล พืชไร่ 
 
          (2) ปลูกพืชที่ไม่ได้ใช้ในการบริโภค (non-food crop) เช่น สวนปุา สนามหญ้า สวนไม้
ดอก/ไม้ประดับ สวนสาธารณะ พืชพลังงาน พืชอาหารสัตว์ พืชอุตสาหกรรม 
 
ตารางท่ี 2-2   ร่างเกณฑ์คุณภาพน้้าที่น้ากลับมาใช้ใหม่ภาคเกษตรกรรม ส้าหรับการเพาะปลูกพืช

ส้าหรับบริโภค และพืชที่ไม่ได้ใช้ในการบริโภค 
 

ดัชนี หน่วย เพาะปลูกพืชส้าหรับบริโภค ปลูกพืชที่ไม่ได้
ใช้ในการบริโภค กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 

พีเอช 

 

6-9 6-9 6-9 

ค่าน้าไฟฟูา ไมโครซิเมนต์/ซม. <3,000 <3,000 <3,000 

บีโอดี มก./ล. <10 <30 <30 
ของแข็งแขวนลอย มก./ล. <10 <30 < 30 

คลอรีนอิสระ มก./ล. 0.2-2.0   

ฟีคัลโคลิฟอร์ม โคโลน/ี100 มล. ไม่พบ ไม่พบ <3,000 

ไข่พยาธ ิ ไข/่ล. ≤1   

4) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างเกณฑ์คุณภาพน้้าแนะน้าส้าหรับ
การน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคเกษตรกรรม 

5) สรุปประเด็นจากการประชุม และกล่าวปิดการประชุม  
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 ผลจาการระดมความคิดเห็นต่อเกณฑ์คุณภาพน้้าที่แนะน้าส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาค
เกษตรกรรม 

1) แนวทางการน้าน้้ากลับมาใช้ประโยชน์  
การเกษตรกรรม ครอบคลุม เกษตร ปศุสัตว์ และประมง ที่ปรึกษาฯ จึงควรน้าเสนอ

เกณฑ์คุณภาพน้้าที่แนะน้าส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
เกณฑ์ท่ีก้าหนดเป็นการแนะน้าคุณภาพเบื้องต้นส้าหรับผู้ที่ต้องการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ 

ไม่มีการบังคับให้เกษตรกรทุกคนใช้ 
 

2) ขอบเขตการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ 
เนื่องจากการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ ไม่เพียงส่งผลต่อพืชเท่านั้น ยังส่งผลต่อเนื้อดิน และ

โครงสร้างดิน นอกจากนีน้้้าใช้เพื่อการเกษตรต้องค้านึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เปิด น้้า
ที่ไม่ถูกพืชน้าไปใช้ประโยชน์จะไหลไปกับทางระบายน้้า 

ควรระบุแหล่งน้้าที่น้ากลับมาใช้ซ้้า โดยแหล่งน้้าที่น้ามาใช้เป็นน้้าทิ้งชุมชน ไม่ใช่น้้าทิ้ง
อุตสาหกรรม (ราคาในการปรับปรุงคุณภาพสูง ไม่คุ้มที่จะน้ามาใช้เพ่ือการเกษตรที่ใช้น้้าในปริมาณมาก) 
หากน้้าที่ใช้มาจากน้้าทิ้งชุมชน ปัญหาโลหะหนักจะไม่เป็นปัญหา ทั้งนีน้้้าทิ้งอุตสาหกรรม เป็นแหล่งน้้าที่มี
ศักยภาพที่สามารถน้ากลับมาใช้ได้เช่นกัน ถ้ามีการตั้งเกณฑ์ได้ เหมาะสม น้้าทิ้งอุตสาหกรรมน่าจะน้ามา
พิจารณาร่วมด้วย และการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่เหมาะส้าหรับพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ขาดแคลนน้้า และ
เกษตรกรรมที่มีมูลค่าสูง เช่น กล้วยไม้ 

 
3) ทบทวนมาตรฐานคุณภาพน้้า 

เกณฑ์ที่น้ามาเปรียบเทียบควรได้มาจากเกณฑ์ภายในประเทศ เช่น มาตรฐานน้้าทิ้งลง
คลองชลประทาน และพิจารณาเพ่ิมเติมเกณฑ์ของ FAO 

 
4) ดัชนีคุณภาพน้้า 

4.1) ไนเตรท-ไนโตรเจน 
 ดัชนีที่มีความจะเป็นกับพืชมากท่ีสุดคือ ไนเตรท และมีผลต่อสิ่งมีชีวิตกลุ่มไนโตร

แพลงค์ตอน ซึ่งค่าท่ีเหมาะสมน่าจะน้อยกว่า 30 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ทั้งนี้ต้องตรวจสอบกับมาตรฐาน 
FAO ต่อไป 

4.2) สารพิษ 
พิจารณาคุณภาพน้้าอ้างอิงแหล่งน้้าชลประทาน เพื่อปูองกันการสะสมสารพิษใน

ดิน เช่น โลหะหนัก  
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4.3) SAR พิจารณาค่า SAR ร่วมกับคุณภาพน้้า 

4.4) เชื้อโรค ให้เปรียบเทียบกับ FAO และ Risk assasment 

5) เทคโนโลยีปรับปรุงคุณภาพน้้า 
  ค่าด้าเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีปรับปรุงคุณภาพน้้าต้องเหมาะสมกับอัตราที่เกษตรกร
ยินดีจ่าย 
 6) แบบสอบถาม 

ควรระบุการกระจายตัวของแบบสอบถามว่าได้มาจากภาคใดบ้าง ตรวจสอบความถูก
ต้องของกิจกกรมการใช้น้้า 

3  การจัดประชมุระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญต่อเกณฑ์คุณภาพน้้าที่แนะน้าส้าหรับการน้า
น้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคอุตสาหกรรม 

 ที่ปรึกษาฯ ได้จัดการประชุมขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม 304 กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เวลา 08.30-12.00 น. มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับทราบข้อคิดเห็น ร่างเกณฑ์
คุณภาพน้้า รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ส้าหรับใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการด้าเนินงานโครงการฯ 

 ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการน้้าเสีย
หรือการน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ  คณะกลุ่มท่ีปรึกษาโครงการฯรวม
ทั้งหมด 14 คน (ภาพที่ 3-1) แสดงดังตารางที่ 3-1 
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ภาพที่ 3-1  การจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญต่อเกณฑ์คุณภาพน้้า 
ที่แนะน้าส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคอุตสาหกรรม 

ตารางท่ี 1-3   ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญต่อเกณฑ์คุณภาพน้้าที่แนะน้าส้าหรับ
การน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคอุตสาหกรรม 

รายช่ือ ต้าแหน่ง หน่วยงาน 
ศ.ดร. จงรักษ์ ผลประเสริฐ ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต 
รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล รองศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.ดร.วิไล เจียมไชยศรี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นายมีศักดิ์ มิลินทวิสมัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นางสาวจิตติมา จารุเดชา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นางสาวสมจินต์ พิลึก รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  

นายฉลอง พัฒนศรี ผู้ช่วยฝุายบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

นายไชยรัตน์ เลี้ยงสุพงศ์ นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
นางสาวพิสมัย เสถียรยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน  
นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 
นางสาวณัฐฐา แสงนรินทร์ นักวิจัยโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นางสาวแพรวพิมล พลงาม ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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รูปแบบการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชียวชาญ ต่อเกณฑ์คุณภาพน้้าที่แนะน้าส้าหรับการ
น้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคชุมชน มีดังนี ้

1) หัวหน้าโครงการกล่าวเปิดการประชุม  
2) ผู้ว่าจ้าง โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าว

ที่มาและความส้าคัญของปัญหา รวมทั้งเปูาหมายโครงการ 
3) นักวิจัยโครงการฯ น้าเสนอผลการศึกษา ได้แก่ ความเป็นมาของโครงการฯ วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย การด้าเนินโครงการฯ ผลการส้ารวจโดยแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลการใช้น้้าปริมาณการใช้
น้้าและแหล่งน้้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลน้้าเสียและระบบบ้าบัดน้้าเสีย ข้อมูลการหมุนเวียนน้้าความ
ต้องการน้าน้้ากลับมาใช้ซ้้า ความต้องการใช้ประโยชน์จากน้้าที่ผ่านการบ้าบัดจากโรงบ้าบัดน้้าเสียแทนน้้า
ที่ใช้ในปัจจุบันรวมถึงกิจกรรมที่ต้องการน้าน้้าไปใช้ การเข้าใจและยอมรับค่าธรรมเนียมการใช้น้้าที่ผ่าน
การบ้าบัดจากโรงบ้าบัดน้้าเสีย และอัตราค่าธรรมเนียมที่ยอมรับได้  
 ผลการทบทวนมาตรฐานคุณภาพน้้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้ง มาตรฐาน
คุณภาพน้้าส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย และต่างประเทศ พร้อมทั้งเสนอร่างเกณฑ์
คุณภาพน้้าแนะน้าส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคอุตสาหกรรมกรรม 4 กรณี (รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 3-2) คือ  

(1) คุณภาพน้้าใช้ซ้้าในระบบหล่อเย็น (cooling)  

 (2) คุณภาพน้้าใช้ซ้้าในระบบหม้อไอน้้า (boiler)  

 (3) คุณภาพน้้าใช้ซ้้าในกิจกรรมที่น้้าไม่มีโอกาสสัมผัสตัวผู้ใช้ เช่น ชักโครก 
ดับเพลิง ล้างพ้ืน และล้างวัตถุดิบ  

 (4) คุณภาพน้้าใช้ซ้้าในการรดน้้าต้นไม้ (พืชที่ไม่มีการรับประทาน)   

4) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างเกณฑ์คุณภาพน้้าแนะน้า
ส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคเกษตรกรรม 

5) สรุปประเด็นจากการประชุม และกล่าวปิดการประชุม 
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ตารางท่ี 3-2  เกณฑ์คุณภาพน้้าที่น้ากลับมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรม 

ดัชนี หน่วย ระบบหล่อเย็น หม้อต้มไอน้้า กิจกรรมไม่มีโอกาสสัมผัส* ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

สี   ไม่น่ารังเกียจ ไม่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่รังเกียจ  

กลิน่    ไม่เป็นที่รังเกียจ  

พีเอช   6-9 6-9 6-9 6-9 

บีโอดี  มก./ล. <30  <20 <30 

ของแข็งแขวนลอย  มก./ล. <30  < 30 < 30 

ของแข็งละลาย มก./ล. <30 <30   

ความเป็นด่าง มก./ล. <500 <1,500   

ความกระด้าง มก.CaCO3/ล. <1,200 <10   

ค่าน้าไฟฟูา  ไมโครซิเมน/ซม.    <3,000 

โคลิฟอร์มทั้งหมด โคโลน/ี100 มล.   <1,000  

ฟัคัลโคลิฟอร์ม โคโลน/ี100 มล.   <1,000 <3,000 
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ผลจาการระดมความคิดเห็นต่อเกณฑ์คุณภาพน้้าที่แนะน้าส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่
ภาคอุตสาหกรรม 

1) แนวทางการน้าน้้ากลับมาใช้ประโยชน์ภาคอุตสาหกรรม 
เปลี่ยนชื่อคุณภาพการน้าน้้ากลับมาใช้ส้าหรับน้้าใช้ซ้้าในระบบหล่อเย็น (cooling)  เป็น 

เกณฑ์คุณภาพน้้าเติมหอหล่อเย็น (make up water) เป็นแนวทางที่น่าสนใจ เพราะไม่มีมาตรฐาน
คุณภาพน้้าส้าหรับหอหล่อเย็น ปัจจุบันปฏิบัติตามค้าแนะน้าของบริษัทขายสารเคม ี

ตัดคุณภาพการน้าน้้ากลับมาใช้ส้าหรับน้้าใช้ซ้้าในระบบหม้อต้มน้้าออก เพราะมาตรฐาน
น้้าปูอนหม้อไอน้้ามีอยู่แล้ว อีกทั้งหม้อไอน้้ามีหลายชนิด เช่น low-pressure, high pressure ซึ่งมี
คุณภาพน้้าเฉพาะเจาะจง เสนอให้ตัดแนวทางนี้ออกไป เพราะโรงงานเองจะมีการปรับคุณภาพน้้าตาม
มาตรฐานหม้อน้้าอยู่แล้ว 

เปลี่ยนชื่อคุณภาพน้้าใช้ซ้้าในกิจกรรมที่น้้าไม่มีโอกาสสัมผัสตัวผู้ใช้ เป็น เกณฑ์คุณภาพ
น้้าใช้ใหม่ส้าหรับการใช้ทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม และเกณฑ์สุดท้าย เป็นเกณฑ์คุณภาพน้้าใช้ใหม่
ส้าหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 
2) ขอบเขตการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่  

เปลี่ยนค้านิยามของเกณฑ์จากการใช้น้้าซ้้า เป็นน้้าใช้ใหม่ หรือค้าอ่ืนแทน เพราะการใช้
น้้าซ้้า จะไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้้า แนวทางการน้าน้้ากลับมาใช้ เป็นกิจกรรมทั่วไปท่ีทางโรงงานท้าอยู่
แล้ว ควรเสนอแนวทางอ่ืนเพ่ิมเติมส้าหรับกิจกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม 

 
3) ดัชนีคุณภาพน้้า 

3.1) สีและกลิ่น เพ่ิมดัชนีสีและกลิ่นเป็นดัชนีคุณภาพน้้าที่ต้องพิจารณาก่อนน้าน้้า
กลับมาใช้ว่า มีสีและกลิ่นไม่น่ารังเกียจ 

3.2) ของแข็งละลายน้้า ในหม้อต้มไอน้้า ของ JIS ก้าหนดให้ในหม้อไอน้้า 5,000 
มิลลิกรัมต่อลิตร ถ้าเติมน้้าที่มีค่าของแข็งละลายน้้า 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร จะใช้ได้ไม่นานต้องท้าการ
ระบายทิ้ง อยากให้แบ่งเป็น 2 กรณี คือ น้้าเติม และน้้าในหม้อน้้า และค่าของแข็งละลายน้้า ควรมีค่า
ในช่วงหลักร้อย หอหล่อเย็นรุ่นเก่าๆ สามารถใช้น้้าที่มีค่า ของแข็งละลายน้้า มากกว่า 3,000 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ได้ แต่รุ่นใหม่ใช้ต้องน้อยน้อยกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

3.3) ความกระด้าง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าความกระด้าง 1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร สูง
เกินไป เป็นค่าที่ท้าให้เกิดตะกรัน มีความเห็นว่าน่าจะไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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3.4) คลอรีน ควรมีการเติมคลอรีน ส้าหรับหอหล่อเย็นแบบเปิด มีปัญหาเรื่องการฟูุง
ของเชื้อโรค เพราะน้้าและไอน้้ามีโอกาสสัมผัสตัวผู้ใช้ 

3.5) เชื้อโรค ในกรณีหอหล่อเย็นแบบเปิด ควรพิจารณาเชื้อก่อโรค รวมทั้งเชื้อ
Legineila 

4) เทคโนโลยีปรับปรุงคุณภาพน้้า 

  ต้องมีการระบุเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพน้้าเพ่ิมเติม ต่อท้ายเกณฑ์คุณภาพน้้า 
อาจมากกว่า 1 เทคโนโลยี 

5)  แบบสอบถาม 

ควรระบุการกระจายตัวของแบบสอบถามว่าได้มาจากภาคใดบ้าง และควรจ้าแนก
โรงงานที่อยู่ภายในนิคมฯ และภายนอก 
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4  การจัดประชมุระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญต่อเกณฑ์คุณภาพน้้าที่แนะน้าส้าหรับการน้า
น้้ากลับมาใช้ใหม่ในภาพรวม ภาคชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

 ที่ปรึกษาฯ ได้จัดการประชุมขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม 301 
อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เวลา 08.30-12.00 น. มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับทราบข้อคิดเห็น ร่าง
เกณฑ์คุณภาพน้้าในภาพรวม ภาคชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ส้าหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด้าเนินงาน
โครงการฯ ในขั้นสุดท้าย 

 ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการน้้าเสีย
หรือการน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ คณะกลุ่มท่ีปรึกษาโครงการฯ รวม
ทั้งหมด 23 คน (ภาพที่ 4-1) แสดงดังตารางที่ 4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-1  การจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญต่อเกณฑ์คุณภาพน้้า 
ที่แนะน้าส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคอุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี 4-1   ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญต่อการสรุปเกณฑ์คุณภาพน้้าที่
แนะน้าส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ 

รายช่ือ ต้าแหน่ง หน่วยงาน 
ศ.ดร. จงรักษ์ ผลประเสริฐ ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต 
รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.ดร.วิไล เจียมไชยศรี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นายมีศักดิ์ มิลินทวิสมัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นายปัญจา ใยถาวร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นางสาววาริกา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นายสุเทียบ ศรีลาชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นางสาวจิตติมา จารุเดชา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นางสาวสมจินต์ พิลึก รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  

นายฉลอง พัฒนศรี ผู้ช่วยฝุายบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

นายไชยรัตน์ เลี้ยงสุพงศ์ นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
นายรินพัฒน์ สมบัติศิริ นักวิทยาศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
นายประกจิ พงค์ภพไพบูลย์ วิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
นางสาวพิสมัย เสถียรยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน  
รศ.ดร. วิจิตร วังใน รองศาสตราจารย์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
รศ.ดร. สุนทร พิพิธแสงจันทร์ รองศาสตราจารย์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
นางสาวจิตรา เศรษฐอุดม รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข 
ส้านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา  

นายสมศักดิ์ ปัสนานนท์ นักวิทยาศาสตร์ 7 การประปานครหลวง 
นายสมปอง ภู่ทรัพย์ นายช่าบงเทคนิค 5 องค์การจัดการน้้าเสีย  
นางสาวโสภา บุราไกร นักวิชาการสุขาภิบาลช้านาญการ ส้านักการระบายน้้า 

กรุงเทพมหานคร 
นางสาวณัฐฐา แสงนรินทร์ นักวิจัยโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นางสาวแพรวพิมล พลงาม ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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รูปแบบการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชียวชาญ ต่อเกณฑ์คุณภาพน้้าที่แนะน้าส้าหรับการ
น้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคชุมชน มีดังนี ้

1) หัวหน้าโครงการกล่าวเปิดการประชุม  
2) นักวิจัยโครงการฯ น้าเสนอผลการศึกษา ได้แก่  

ผลการด้าเนินการภายหลังการจัดการประชุมครั้งที่ 1-3 ได้แก่ 
การประชุมครั้งที่ 1  แนวทางการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคครัวเรือน จัดเมื่อ วันศุกร์ที่ 23 

สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 08.30-12.00 น. 
การประชุมครั้งที่ 2 แนวทางการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคเกษตรกรรม จัดเมื่อ วันศุกร์ที่ 

23 สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.00-16.30 น. 
การประชุมครั้งที่ 3 แนวทางการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคอุตสาหกรรม จัดเมื่อ วันจันทร์ที่ 

26 สิงหาคม พ.ศ.พ.ศ.2556 เวลา 08.30-12.00 น. 
ซึ่งประกอบด้วยรายการข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละภาคส่วน และ

รายการปรับปรุงร่างเกณฑ์คุณภาพน้้า 
 
จากนั้นที่ปรึกษาได้น้าเสนอเกณฑ์คุณภาพน้้าที่แนะน้าส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่แต่ละ

ภาคส่วน (รวม 8 เกณฑ์) ดังนี้ 
ภาคชุมชน  

- เกณฑ์คุณภาพน้้าน้ามาใช้ใหม่ส้าหรับกิจกรรมที่มนุษย์มีโอกาสสัมผัส 
(unrestricted urban)    

- เกณฑ์คุณภาพน้้าน้ามาใช้ใหม่ส้าหรับกิจกรรมที่มนุษย์ไม่มีโอกาสสัมผัส (restricted 
urban) 

ภาคเกษตรกรรม  
-  เกณฑ์คุณภาพน้้าน้ามาใช้ใหม่ส้าหรับเพาะปลูกพืชอาหาร (food crop)  
- เกณฑ์คุณภาพน้้าน้ามาใช้ใหม่ส้าหรับเพาะปลูกพืชไม่ใช่อาหาร (non-food crop)-
- เกณฑ์คุณภาพน้้าน้ามาใช้ใหม่ส้าหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

 ภาคอุตสาหกรรม 
-  เกณฑ์คุณภาพน้้าเติมในระบบหล่อเย็น (make up water) 
- เกณฑ์คุณภาพน้้าใช้ทั่วไปในโรงงาน  
- เกณฑ์คุณภาพน้้าส้าหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงงาน 
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3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างเกณฑ์คุณภาพน้้าแนะน้า
ส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ภาคเกษตรกรรม 

4) สรุปประเด็นจากการประชุม และกล่าวปิดการประชุม 

ผลจาการระดมความคิดเห็นต่อเกณฑ์คุณภาพน้้าที่แนะน้าส้าหรับการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่ใน
ภาพรวม 

1) ภาคชุมชน 
- ที่ปรึกษาควรระบุกิจกรรมการน้าน้้าไปใช้งานอย่างชัดเจน และในกรณีน้าน้้าไปใช้

ใหม่ในระบบหล่อเย็น ควรพิจารณาเกณฑ์คุณภาพน้้าเติมหอหล่อเย็น ใน
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมเติม รวมทั้งก้าหนดห้ามน้าน้้าไปใช้เกี่ยวข้องกับการปรุง
อาหาร ซึ่งหมายรวมถึง การล้างวัตถุดิบ และภาชนะ 

- ในกรณีการให้น้้าที่มีผลต่อการสัมผัสมนุษย์นั้น ควรก้าหนดรูปแบบการให้น้้า เช่น 
สปริงเกลอร์ สายยาง การให้น้้าใต้ดิน หรือไหลผ่านหน้าดิน ฯลฯ 

- ในส่วนของร่างเกณฑ์คุณภาพน้้า ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสม แต่ควรเพ่ิม
หมายเหตุกรณีต่างๆ ได้แก่ 

1.1 แหล่งน้้า : เป็นน้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดจนผ่านมาตรฐานคุณภาพน้้าท้ิง  
1.2 คลอรีนอิสระที่ระยะเวลาสัมผัสไม่น้อยกว่า 30 นาท ี

 
2) ภาคเกษตรกรรม 

- การก้าหนดกิจกรรมการน้าน้้าไปใช้ใหม่ กรณีการเพาะปลูกพืช ให้ระบุชนิดพืชที่
น้าเสนอให้ชัดเจนมากข้ึน เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันของผู้ใช้น้้า 

- ตัดแนวทางการน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจากร่าง เนื่องจากเป็น
เกณฑ์ที่มีความละเอียดอ่อน ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ในการศึกษาครั้งนี้ควรน้า
ร่องเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการใช้น้้าใหม่ส้าหรับเกษตรเพาะปลูกพืชก่อน 

- ในกรณีที่แหล่งน้้าใช้ใหม่มีโอกาสปนเปื้อนโลหะหนัก ให้หมายเหตุเพ่ิมเติมท้าย
ตารางว่าควรตรวจสอบดัชนีโลหะหนักเพ่ิม โดยให้อิงจากมาตรฐานของ FAO 
 

3) ภาคอุตสาหกรรม 
- ที่ปรึกษาฯได้ก้าหนดเกณฑ์คุณภาพน้้าเติมหอหล่อเย็นแยกเป็น 2 กรณี คือ ระบบ

ปิด และระบบเปิด ซึ่งระบบปิดหมายถึงระบบ internal recycle ต้องใช้น้้าที่
คุณภาพดีมาก อีทั้งท้าความสะอาดระบบยากมาก ดังนั้นผู้ใช้งานน่าจะไม่ยอมน้าน้้า
ที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ใหม่ ที่ปรึกษาฯ ควรเสนอเกณฑ์คุณภาพน้้าเติมหอ 
หล่อเย็นเพียง 1 กรณี แต่ต้องมีการอธิบายชนิดของหอหล่อเย็นเพ่ิมเติม 



ใบลงนาม ผู้ เข้ าร่ วมประชุมระดมความคิด เห็น
จากผู้ เชี่ ยวชาญ  

ในการกําหนดเกณฑ์คุณภาพน้ํานํากลับมาใช้ ให ม่

ภาคผนวกบทท่ี 6-2
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