
อาจารย์ดวงรัตน์ เสอืข า

อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บทที่ 9

น า้เสยีและการบ าบัดน า้เสยีเบื้องต้น



วัตถุประสงค์ 
• ความหมายของน ้าเสีย 
• ความจ้าเป็นที่จะต้องมีการบ้าบัดน ้าเสีย 
• ปริมาณและลักษณะสมบัติของ น ้าเสีย 
• กระบวนการบ้าบัดน ้าเสีย 
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ทรัพยากรน ้า
น ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคญัต่อสิ่งมีชีวิตโดยเป็นปัจจัยในการ

ด้ารงชีวิต และยังเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต  ธรรมชาติน ้าสามารถหมุนเวียนน ้า
กลับมาใช้ได้ตลอดเวลา  ทรัพยากรน ้า มีประโยชน์มากมาย เช่น

- ประโยชน์ทางเกษตรกรรม                  

- ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม

http://www.youtube.com/watch?v=QyKOwmytZD8&feature
=related
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https://wastewatertreatments.files.wordpress.com
/2010/10/e0b89ae0b8b3e0b89ae0b8b1e0b894e0b899e0b989e0

b8b3e0b980e0b8aae0b8b5e0b8a2.jpg?w=575



- ประโยชน์ในการอปุโภค บรโิภค  

- ประโยชนท์างคมนาคม     
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- ประโยชน์ทางการประมงและเพาะเลี ยง

- ประโยชน์เป็นแหล่งพลังงาน
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- ประโยชน์ส าหรบัการระบายน ้ า                         - ประโยชน์ทางการพกัผ่อน 
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ประโยชน์ของทรพัยากรน ้าน้ีเองจะเหน็ไดว่้ามนุษยน์ ามาใชอ้ย่างกวา้งขวางดงันั้นโอกาส

ที่จะท าใหน้ ้ ามีการปนเป้ือนดว้ยสารใดกมี็มากข้ึนซ่ึงกบักจิกรรมนั้นๆ

แหลง่แพร่ระบาดของเช้ือโรค

แหล่งเพาะพนัธุแ์มลง

 เกดิเหตรุ าคาญ, กลิ่นเหน็

 เกดิมลพษิ

 สูญเสยีทศันียภาพ

 สูญเสยีทางเศรษฐกจิ

การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในระยะยาว

7



สาเหตุของมลพิษทางน ้า 
1. ธรรมชาติ  แหล่งน ้าต่างๆ อาจเกิดจากการเน่าเสียได้เองเมื่ออยู่ในภาวะที่ขาด

ออกซิเจน ส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากการเพิ่มจ้านวนอย่างรวดเร็วของแพลงค์ตอน 
แล้วตายลงพร้อม ๆ กันเมื่อ จุลินทรีย์ท้าการย่อยสลายซากแพลงค์ตอนท้าให์
ออกซิเจนในน ้าถูกน้าไปใช้มาก จนเกิดการขาดแคลนได้ นอกจากนี การเน่าเสียอาจ
เกิดได้อีกประการหนึ่งคือ เมื่อน ้าอยู่ในสภาพนิ่งไม่มีการหมุนเวียนถ่ายเท 
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น ำ้ที่ผ่ำนกำรใช ้

แบ่งตามชนิดของแหล่งก าเนิด  แบ่งได ้2 พวกใหญ่

1. น ้าเสยีที่ถกูปลอ่ยออกมาจากแหลง่ใดกไ็ม่อาจทราบไดแ้น่นอนชดัเจน

(Non-Point Sources)

2. น ้าเสยีที่มีท่อหรอืรางระบายของน ้าเสยี (Point Source)

9
http://3.bp.blogspot.com/_XBvS_rJ0Bp0/TGqjcdQh4PI/AAAA

AAAAAAs/KRWZZilUMkY/s320/3537922139_fd5ccc8a41%5B2%5D.jpg



น ้าเสีย

น ้าเสีย (Wastewater ) คือน ้าที่มีของเสียเจือปนอยู่มากจนไม่สามารถน้ามาใช้
ประโยชน์ได้

น ้าเสียตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

หมายถึง ของเสียที่อยู่ในสภาพที่เป็นของเหลว รวมทั งมวลสารที่ปะปน

หรือปนเปื้อนอยุ่ในของเหลวนั น
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ประเภทของน ้าเสีย

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. น ้าเสียจากชุมชน (Domestic Sewage)
2. น ้าเสียจากอุตสาหกรรม (Industrial Wastewater)
3. น ้าเสียจากการเกษตร (Agricultural Wastewater)
4. น ้าเสียจากน ้าฝน (Storm Sewage)



http://www.kidjarak.com/wp-
content/uploads/2015/07/kid1.jpg

http://4.bp.blogspot.com/-gd9_9mT_ofw/UoSZudB-x_I/AAAAAAAAAB8/jNoNXYE0-
fQ/s1600/773785.jpg

http://f.ptcdn.info/337/043/000/o8e9n5ib2ElZpJLU
AMK-o.jpg
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มลพิษทางน ้า (Water Pollution)
สภาพที่มีสิ่งปนเปื้อนท้าให้น ้าสกปรก (คุณภาพเลวลง) จนเป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

 เป็นปัญหาทางน ้ามีสาเหตุส้าคัญมาจากการน ้าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นน ้าเสียจากขั นตอนและ
กระบวนการผลิต การล้าง ขบวนการ หล่อเย็น เป็นต้น แม้ว่าจะมีกฎหมายบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมต้อง
บ้าบัดน ้าทิ งเหล่านี ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน ้าธรรมชาติก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติรัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้อย่าง
ทั่วถึง

การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนเขตเมืองเช่น กรุงเทพมหานคร ที่มีประชากรอาศัย
อยู่หนาแน่นทุกครัวเรือนปล่อยน ้าทิ งสู่แหล่งน ้าธรรมชาติโดยตรง มิได้ผ่านขบวนการก้าจัดใดๆ นอกจากนี  ยังมี
การทิ งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงสู่แม่น ้าล้าคลองอันเป็นการเพ่ิมความสกปรกให้กับแหล่งน ้าต่างๆ อีก
ด้วย

รวมทั งการเพาะปลูกและเลี ยงสัตว์ ในกระบวนการเพาะปลูกมักมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีป้องกัน ก้าจัดศัตรูพืช
และสัตว์ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้อย่างขาดความระมัดระวัง ท้าให้สารเคมีแพร่กระจายสู่แหล่งน ้าซึ่งอาจเกิดขึ น
ได้ในระหว่างการฉีดพ่นสาร การชะล้างโดยฝน การล้างภาชนะที่บรรจุหรืออุปกรณ์การฉีดพ่นในแหล่งน ้า
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การผลิต/
การบริการ

ลกูค้า/
ผูบ้ริโภคบริการ

สินค้า
ทรพัยากร

วตัถดิุบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม

- สญูเสียสมดลุธรรมชาติ  
- ภาวะมลพิษ

ขยะ / ของเสีย

มลสารทางน ้ า อากาศ ปนเป้ือนลงดิน

สิ่งแวดล้อม
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ลักษณะของน ้าเสีย

แบ่งได้ 3 ลักษณะคือ

1. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics of Wastewater)

2. ลักษณะทางเคมีของน ้าเสีย (Chemical Characteristics of Wastewater)

3. ลักษณะทางชีววิทยาของน ้าเสีย (Biological Characteristics of 
Wastewater)
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1. ลักษณะทางกายภาพ

(Physical Characteristics of Wastewater)

1.1 สี  โรงงานหลายแห่งมักปล่อยน ้าเสียที่มีสีออกจากกระบวนการผลิต  สีเหล่านี 
บางชนิดเป็นพิษ จึงเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

ลักษณะของน ้าเสีย (ต่อ)
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1.2 ปริมาณของแข็ง จะประกอบด้วย 

ของแข็งที่ละลายน ้า (Dissolved Solids) และของแข็งที่ไม่ละลายน ้า
(Undissolved Solids) ซึ่งของแข็งที่ไม่ละลายน ้า จะแบ่งเป็นของแข็ง
ทีแ่ขวนลอย (Suspended Solids) และของแข็งที่จมตัว(Settleable Solids)
ซึ่งตะกอนจะเป็นของแข็งที่ไม่ละลายน ้า ตะกอนท้าให้แสงส่องลงไปในน ้าไม่ได้
และตะกอนยังทับถมที่ก้นน ้าอาจเกิดสันดอน หรือล้าน ้าตื นเขิน

ลักษณะของน ้าเสีย (ต่อ)
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1.3 ความร้อน

น ้าร้อนเมื่อถูกระบายลงสู่แหล่งน ้าจะเกิดการแบ่งชั นน ้า ปลาหรือสัตว์
น ้าต่างๆ ซึ่งมีความไวต่ออุณหภูมิของน ้าจะหนีลงสู่ด้านล่าง ซึ่งพบว่า
ออกซิเจนละลาย จะละลายได้น้อยลงเมื่ออุณหภูมิของน ้าสูงขึ นและการ
ละลายของออกซิเจนจะลดลงเมื่อระดับน ้าลึกมากขึ น ท้าให้ปลาหายใจไม่ออ
อก ปลาจึงมีชีวิตอยู่ไม่ได้

ลักษณะของน ้าเสีย (ต่อ)
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1.4 กลิ่น 

ส่วนใหญ่มาจากปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ที่
อยู่ในน ้าเสีย เช่นการย่อยสลายโปรตีนจะให้แอมโมเนีย หรือการย่อย
สลายที่เป็นแอนเอโรบิกจะได้ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์            

ลักษณะของน ้าเสีย (ต่อ)
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2. ลักษณะทางเคมีของน ้าเสีย   (Chemical Characteristics of Wastewater)

2.1 สารอนินทรีย์ อาจอยู่ในรูปของโลหะหรือสารประกอบในน ้า  

สารอนินทรีย์บางชนิดอาจเป็นพิษต่อสัตว์และคน และอาจสะสมใน

สิ่งแวดล้อม สารอนินทรีย์ เช่น

ลักษณะของน ้าเสีย (ต่อ)
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2.1.1 คลอไรด์ปนเป้ือนจากกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ้าวัน การผลิตเกลือ

2.1.2 โลหะหนัก เช่น ปรอท ทองแดง ตะกั่ว เป็นต้น ที่น้ามาใช้ใน

กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม  หรือจากกิจกรรมอื่นๆ อาจปนเปื้อน

และถูกระบายมากับน ้าเสียสู่สิ่งแวดล้อม โลหะหนักเหล่านี สามารถสะสมใน

สิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร

ลักษณะของน ้าเสีย (ต่อ)
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Arsenic Poisoning
Cadmium Poisoning (Itai Itai )

Mercury Poisoning 
(Minamata)

Metal poisoning
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Lead line on the 
gingival border of an 
adult with lead 
poisoning. 

Lead poisoning

copper corrosion,air

quality, toxic indoor

Copper 
Poisoning

Metal poisoning
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2.1.3  สารประกอบที่เป็นพิษ (Toxic compounds)    

มักพบในน ้า เสียจากอุตสาหกรรมและการเกษตร เช่นยาฆ่าแมลง 
ยาปราบสัตว์ศัตรูพืช ยาฆ่าหญ้า สารเหล่านี ถ้าปนเปื้อนในน ้าเสียที่เข้าสู่ระบบ
บ้าบัด จะมีผลกระทบต่อจุลินทรีย์ในระบบ       

ลักษณะของน ้าเสีย (ต่อ)
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2.2 สารอาหาร (Nutrients ) 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส สารทั งสองถ้ามีมากในแหล่งน ้าท้าให้พืชน ้า
เจริญเติบโตเร็ว เรียก ยูโทรฟิเคชั่น ไนโตรเจนในรูปของสารประกอบถ้าพบในน ้าดื่ม
มากกว่า 10 มิลลิกรัม / ลิตร ท้าให้เกิดโรค Methemoglobinemia ในเด็ก

Methemoglobinemia

ลักษณะของน ้าเสีย (ต่อ)
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2.3 สารอินทรีย์เป็นสารประกอบของ CHO หรือ CHON สารเหล่านี 

จุลินทรีย์จะสามารถย่อยสลายได้ ซึ่งเมื่อปนเปื้อนในน ้ามากจะท้าให้เกิดน ้า
เน่าได้ เนื่องจากระหว่างการย่อยสลายจะมีการใช้ออกซิเจนละลายน ้ามันและ
ไขมัน   เป็นตัวขวางกั นไม่ให้แสงส่องทะลุลงน ้ารวมถึงออกซิเจนไม่สามารถ
แทรกละลายลงน ้า

ลักษณะของน ้าเสีย (ต่อ)
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2.4 ผงซักฟอก  

มีสารฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบ เมื่อสารเหล่านี  ถูกปล่อยลงสู่
แหล่งน ้า ท้าให้เกิดปัญหาบ่อเขียว

ลักษณะของน ้าเสีย (ต่อ)
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3. ลักษณะทางชีววิทยาของน ้าเสีย   (Biological Characteristics of Wastewater)

- จุลินทรีย์  น ้าเสียที่ปล่อยออกมาจากบางสถานที่อาจมีจุลินทรีย์ 

ปนเปื้อนเป็นจ้านวนมากเช่น โรงฆ่าสัตว์ โรงพยาบาล นากุ้ง  จุลินทรีย์อาจมี

ทั งที่ไม่ก่อให้เกิดโรคและที่ก่อให้เกิดโรคปะปน   นอกจากนี อาจพบ

ไวรัสและพวกพาราไซต์

- ในน ้าผิวดินสามารถพบ โปรโตซัว สาหร่าย เป็นต้น

ลักษณะของน ้าเสีย (ต่อ)

28



การบ้าบัดน ้าเสีย

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะมลพิษของแหล่งน ้า และเกิดปัญหาต่อการที่จะ
น้าน ้าในแหล่งน ้าไปใช้ประโยชน์  นอกจากมาตรการทางกฎหมาย  การปรับปรุง
คุณภาพน ้าที่ผ่านการใช้ประโยชน์ให้มีคุณภาพดีก่อนระบายลงสู่แหล่งน ้าเป็น
สิ่งจ้าเป็นที่จะต้องกระท้า

เป็นกระบวนการแยก /ลดสิ่งปนเปื้อนออกจากน ้าเสียจนเหลือของเสียน้อย
มาก  และสามารถทิ งลงแหล่งน ้าได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
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น ้าเสยี

การบ้าบัดขั นต้น

การบ้าบัดขั นเตรียมการ

การบ้าบัดขั นที่สอง

การบ้าบัดขั นที่สาม

กระบวนการบ าบดัน ้าเสยี
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1. การบ้าบัดขั นเตรียมการ (Preliminary Treatment/Pretreatment) 

ส่วนใหญ่จะเป็นการเตรียมน ้าเสียให้เหมาะสมในการบ้าบัดขั นต่อไป  กระบวนการ
ส่วนใหญ่เป็นกระบวนการทางกายภาพ เช่นการดักของแข็งด้วยตะแกรง  การดักตะกอน
หนักกรวด ทรายด้วย รางดักกรวดทราย (Grit chamber)  การแยกตะกอนโดยการท้าให้
ลอยโดยใช้อากาศเป็นตัวพา  บ่อดักไขมัน ถังปรับให้เท่าการบ้าบัดขั นนี ลดค่าบีโอดีได้
เล็กน้อยหรือไม่ลดเลย

กระบวนการบ้าบัดน ้าเสีย (ต่อ)
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2. การบ้าบัดเบื องต้น /ขั นที่หนึ่ง (Primary treatment) 

เตรียมน ้าเสียเพื่อให้การท้างานของระบบมีประสิทธิสูง รวมทั งไม่
ก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบบ้าบัดได้แก่การแยกของแข็งแขวนลอย การปรับ
คุณภาพน ้าเสีย การเติมสารอาหาร การปรับสภาพกรดด่าง   กระบวนการที่ใช้
จะเป็นกระบวนการทางกายภาพ  หรือกระบวนการทางกายภาพร่วมกับ
กระบวนการทางเคมี

กระบวนการบ้าบัดน ้าเสีย (ต่อ)
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3. การบ้าบัดขั นที่สอง (Secondary Treatment) 

จะเลี ยงจุลินทรีย์ ในสภาพที่ควบคุมให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ปริมาณ
มากๆ เพื่อจุลินทรีย์จะได้ใช้ของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ในน ้าได้เร็ว จุลินทรีย์ก็จะยิ่ง
เพิ่มมาก ความต้องการออกซิเจนจะมากตามไปด้วย

ดังนั นถ้าเป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียทางชีววิทยาแบบใช้ออกซิเจน

ต้องควบคุมให้ปริมาณออกซิเจนเพียงพอต่อความต้องการ(อาจติดเครื่อง

เติมอากาศ) 

กระบวนการบ้าบัดน ้าเสีย (ต่อ)
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จากนั นน ้าที่บ้าบัดจะไหลสู่ถังตกตะกอนเพื่อให้จุลินทรีย์จมตัวลงก้นถัง 
ส่วนบนเป็นน ้าใส แยกออกเพื่อปล่อยระบายสู่แหล่งน ้า ส่วนจุลินทรีย์ที่แยก
ออกบางส่วนถูกน้าไปยังถังเติมอากาศ ในบางครั งอาจมีการฆ่าเชื อโรคก่อน
ปล่อยระบายสู่แหล่งน ้าสาธารณะ

กระบวนการบ้าบัดน ้าเสีย (ต่อ)
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การบ้าบัดขั นที่สอง (Secondary Treatment) 

กระบวนการที่ใช้จะเป็นกระบวนการทางชีววิทยา แบ่งได้เป็น

ก.ระบบบ้าบัดน ้าเสียทางชีววิทยาแบบใช้ออกซิเจน  จุลินทรีย์ที่

พบส่วนมากได้แก่แบคทีเรียจะเป็นชนิด Aerobic bacteria หลังจากการ

ย่อยสลาย(ออกซิไดซ)์สารอินทรีย์เพื่อให้ได้พลังงานจะได้ CO2 และH2O

กระบวนการบ้าบัดน ้าเสีย (ต่อ)

35



ข. ระบบบ้าบัดน ้าเสียทางชีววิทยาแบบไม่ใช้ออกซิเจน  จุลินทรีย์ที่พบ
ส่วนมากได้แก่แบคทีเรียจะเป็นชนิด Anaerobic bacteria หลังจากการย่อย
สลาย(ออกซิไดซ์)สารอินทรีย์เพื่อให้ได้พลังงานจะได้   CH4 

H2S  NH3 และ H2 ฯ ซึ่งก๊าซเหล่านี จะมีกลิ่น

การบ้าบัดขั นที่สอง (Secondary Treatment) (ต่อ) 

กระบวนการบ้าบัดน ้าเสีย (ต่อ)
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4. การบ้าบัดขั นที่สาม/การบ้าบัดขั นสูง 

(Tertiary Treatment /Advanced Treatment)  

ในบางครั งถ้าต้องการให้คุณภาพ น ้าทิ งดีมากๆ หรือต้องการไปใช้ประโยชน์
อย่างอื่นอีก อาจใช้การบ้าบัดในขั นนี ก่อนปล่อยระบายทิ ง  วิธีที่นิยมใช้มีการดูดซับ
สารปนเปื้อนเช่น สี กลิ่นด้วยถ่านกัมมันต์ การแยกสารอาหารไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสออก หรือการแยกโดยวิธี electrodialysis การแลกเปลี่ยนประจุ      
การกรองแบบ Ultra filtration  Reverse osmosis  การบ้าบัดขั นนี ส่วนมากใช้
วิธีทางฟิสิกส์และเคมีร่วมกัน

กระบวนการบ้าบัดน ้าเสีย (ต่อ)
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ในการบ้าบัดน ้าเสียแต่ละประเภทไม่จ้าเป็นต้องประกอบด้วย
ขั นตอนทั ง 4 ขั นตอน  ทั งนี ขึ นกับคุณลักษณะของน ้าเสีย คุณภาพที่
ต้องการหลังการบ้าบัด

กระบวนการบ้าบัดน ้าเสีย (ต่อ)
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ในการก้าจัดสลัดจ์   จะรวมถึงการก้าจัดของแข็ง พวกกรวดทราย  
ตะกอนจากระบบบ้าบัดทางเคมี  ตะกอนจุลินทรีย์

การก้าจัดมีได้หลายวิธี เช่น ท้าให้ตะกอนมีความเข้มข้นการท้าให้สลัดจ์
เสถียร การลดปริมาณน ้าออกจากสลัดจ์ เป็นต้น

การก้าจัดสลัดจ์ (Sludge disposal)
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ระบบท่อระบายน ้าท้าหน้าที่รวบรวม น ้าเสีย จากที่พักอาศัย 
อุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม และสถาบัน ให้ไหลไปตามท่อระบายน ้าไปสู่
ระบบบัดน ้าเสียก่อนที่จะปล่อย ออกสู่สิ่งแวดล้อม การไหลของน ้าเสียเข้าระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย จะแปรผันตามช่วง การใช้น ้าในแต่ละวัน และแปรผันตามฤดูกาล
ในแต่ละปี ทั งนี ระบบท่อระบายน ้า จะต้องมีความสามารถในการรองรับน ้าที่ไหล
เข้าท่อระบายน ้าได้ทั งหมด โดยไม่ก่อให้เกิดการรั่วซึม

ระบบรวบรวมน ้าเสยี
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ระบบรวบรวมน ้าเสีย(Sanitary sewer) แบ่งออกเป็น 2 แบบ
1. ระบบรวบรวมน ้าเสียที่แยกจากระบบระบายน ้าฝน (Separate Sewer System)
2. ระบบรวบรวมน ้าเสียใช้ร่วมกับระบบระบายน ้าฝน
(Combined Sewer System) sanitary and industrial wastes with storm 
water) 

ระบบรวบรวมน ้าเสยี
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ระบบรวบรวมน ้าเสยี
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ระบบรวบรวมน ้าเสยี
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ระบบรวบรวมน ้าเสยี
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