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การศกึษารูปแบบการปรับปรุงคุณภาพน า้ทิง้จากระบบบ าบดัน า้เสียให้น ากลบัมาใช้

ซ า้ในนิคมอัญธานี จะด าเนินการเก็บตวัอย่างจากระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน า้ทิง้จากระบบบ าบัดน า้ ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2560 – พฤษภาคม 2561 พบว่าค่า 
BOD มีค่าเฉลี่ย 11.17 mg/L และค่า pH มีค่าเฉลี่ย 6.94 ค่าอุณหภูมิเฉลี่ย 31.09 oC ค่า TDS มี
ค่าเฉลี่ย  722.07 mg/L ค่า  Color มีค่าเฉลี่ย  34.64 ADMI  ซึ่ง เม่ือ เป รียบเทียบกับค่าตาม
มาตรฐานควบคุมการระบายน า้ ทิ ง้จากนิคมอุตสาหกรรมตามประกาศของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าน า้ทิง้จากระบบบ าบดัน า้เสียสามารถระบายทิง้ลงสู่
แหลง่น า้สาธารณะได้ จากนัน้ได้น าน า้ทิง้ท่ีออกจากระบบบ าบัดไปทดสอบกระบวนการกรองท่ี
แตกตา่งกนั 4 รูปแบบ ได้แก่ (1)กรองด้วย PP แล้วผา่นกรองด้วยคาร์บอนแบบเกลด็แล้วผ่านกรอง
ด้วย UF (2)กรองด้วย PP แล้วผา่นกรองด้วยคาร์บอนแบบอดัแท่งแล้วผา่นกรองด้วย UF (3)กรอง
ทรายแล้วผ่านกรองด้วยคาร์บอนแบบเกล็ดแล้วผ่านกรองด้วย  UF และ (4)กรองทรายแล้วผ่าน
กรองด้วยคาร์บอนแบบอัดแท่งแล้วผ่านกรองด้วย UF ได้ผลของระบบกรองทัง้ 4 รูปแบบนัน้ เม่ือ
พิจารณาจากคา่ BOD, คา่ DO, คา่ Turbidity, คา่ Color พบว่า ไม่วา่จะผา่นรูปแบบกรองแบบใด
ก็ ไม่ มีค่าความแตกต่างกัน  ซึ่งเม่ือพิจารณาภาพรวมทัง้คุณภาพน า้และปัจจัยทางด้าน
เศรษฐศาสตร์แล้วสามารถวิเคราะห์ได้ว่า รูปแบบท่ี 3 คือ ระบบ SADN -> GAC -> UF จะเป็น
รูปแบบท่ีดีท่ีสุด  เน่ืองจากวัสดุทรายและคาร์บอนเกล็ดส าหรับการปรับสภาพน า้  มีราคาท่ี
เหมาะสมตามกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ โดยรูปแบบท่ี 3 นีย้งัสามารถน าน า้ทิง้กลบัมาใช้ซ า้
ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ 
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The study of the waste water quality improvement methods for a wastewater 

treatment system for water reuse in the Gemopolis Industrial Estate. The samples from 
the wastewater treatment plant were obtained from the wastewater treatment system. As 
a result, the effluent quality from wastewater treatment in the Gemopolis Industrial Estate 
from November 2017 to May 2018, with an average BOD of 11.17 mg/L and pH 6.94, a 
temperature of 31.09 oC, an average TDS 722.07 mg/L and a color of 34.64 ADMI were 
in accordance with the acceptable standards of the Ministry of Natural Recourses and 
Environment. As a result, the effluent qualities from the plant was discharged from the 
Gemopolis into public canal. Then, the processed effluent water was processed using 
four prototype filtration methods, were as follows: (1) a filter system with PP filters 
followed by GAC filters and then UF; (2) filter systems with a PP filter followed by a 
Carbon Block filter and then UF; (3) a filter system with a sand-filter followed by a GAC 
filter and then UF; (4) filter systems with sand-filters, followed by a Carbon Block filter 
and then UF. The results of BOD, DO, turbidity and color had very similar results. When 
considering the overall of water quality and economic factors, it can be argued that third 
methods sand -> GAC -> UF is the best method because sand and GAC for filtration 
was reasonably priced according to economic standards. The results of the experiments 
indicated that the third method produced the best prototype and acceptable quality of 
water to be reused in the industry. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภมูิหลัง  

การขยายตวัและการพฒันาท่ีด าเนินอยู่อย่างต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง
ตา่ง ๆ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องหาวิธีการในการบริหารจดัการทรัพยากรน า้อย่างถูกต้อง นอกจากนี ้
ปัญหาในเชิงคุณภาพของแหลง่น า้ยงัมีการปนเปือ้นของสารต่าง ๆ ในปริมาณท่ีสงู และสง่ผลให้
แหล่งน า้เสื่อมโทรมลง อีกทัง้การขยายตัวของชุมชนเมืองและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและ
ตอ่เน่ือง ท าให้เกิดการใช้น า้ในปริมาณท่ีสงูขึน้และอัตราการเกิดน า้เสียก็สงูขึน้เช่นกัน ในปัจจุบนั
ยังขาดการจัดการคุณภาพน า้ทิง้ก่อนปล่อยสู่แหล่งน า้ธรรมชาติ ท าให้เกิดปัญหาการท าลาย
ทรัพยากรน า้และสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้
เหลา่นี ้โดยวิธีการดงักลา่วจะต้องมีความคุ้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์และมีความยัง่ยืน 

มลพิษทางน า้ มีสาเหตุส าคญัมาจากน า้เสียและน า้ทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น
น า้เสียจากขัน้ตอนและกระบวนการผลิต แม้ว่าจะมีกฎหมายบงัคบัให้โรงงานอุตสาหกรรมต้อง
บ าบดัน า้ทิง้เหลา่นีก้่อนปลอ่ยออกสูแ่หลง่น า้ธรรมชาติก็ตาม แต่ยงัมีปัญหาเร่ืองคุณภาพน า้ทิง้ท่ี
ส่งผลต่อแหล่งน า้ธรรมชาติ ท าให้เกิดปัญหาน า้เสีย นิคมอุตสาหกรรมเป็นพืน้ท่ีหรือแหล่งรวม
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทตา่งๆ ไว้ในท่ีเดียวกนั หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและดูแลการจัดตัง้นิคม
อุตสาหกรรม คือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ด าเนินการจัดสรรพืน้ท่ี สิ่งอ านวยความสะดวกรวมถึงสาธารณูปโภคส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม
เข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็นระบบและมีระเบียบ  (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2535)
นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีด้วยกนั 3 แหง่ คือ นิคมอุตสาหกรรมบางชนั นิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบงั และนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี การเกิดขึน้ของนิคมอุตสาหกรรมสง่ผลให้
เกิดการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลดการก่อมลพิษและเหตุเดือดร้อนร าคาญและ เพื่อ
พฒันาสภาพแวดล้อมให้ดีขึน้  

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (Gemopolis) เป็นนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ท่ีเป็นแหล่ง
รวมของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับเพียงอย่างเดียว ตัง้แต่ต้นน า้ไปยัง
ปลายน า้   ในกลุ่ม  (Cluster) อุตสาหกรรมอัญมณี และเค ร่ืองประดับ  นิคมฯ นี มี้ โรงงาน
อุตสาหกรรมรวมกว่า 120 บริษัท มีจ านวนพนกังานรวมทัง้สิน้กว่า 20,000 คน  บนเนือ้ท่ี 148 ไร่ 
น า้เสียจากโรงงานในนิคมฯ สว่นใหญ่มาจากการใช้น า้ในกิจวัตรประจ าวนัและการช าระล้างท า

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
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ความสะอาดตา่งๆ น า้เสยีจากกระบวนการผลิตนัน้เกิดขึน้ในบางขัน้ตอนของกระบวนการการผลิต
เทา่นัน้ เช่น กระบวนการหลอ่ กระบวนการล้างตวัเรือน และกระบวนการชุบเคลอืบผิว เป็นต้น  

 

 
ภาพประกอบ 1 แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้นคิมอุตสาหกรรมอญัธานี 

 
ท่ีมา: รายงานการปฏิบติัตามมาตรการปอ้งกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการ

นิคมอุตสาหกรรมอญัธานี 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศกึษาคณุภาพน า้ทิง้ท่ีออกจากระบบบ าบดัน า้เสยีแบบเร่งตะกอน 
2. เพื่อศกึษาประสทิธิภาพของระบบอลัตราฟิลเตรชนัเพื่อการน าน า้ทิง้กลบัมาใช้ใหม่ได้ 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีท้ าให้ทราบข้อมลูในด้านประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน า้เสยีแบบตะกอน

เร่ง (Activated Sludge Process) ของนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี รวมไปถึงแนวทางการปรับปรุง
คุณภาพน า้ทิง้จากระบบบ าบดัน า้เสียให้สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการอัลตรา
ฟิลเตรชัน (Ultra Filtration Process) ท่ีมีประสิทธิภาพในการก าจัดตะกอน ความขุ่น  สี และ
สารอินทรีย์ สามารถก าจัดจุลินทรีย์และแบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถควบคุม
คณุภาพน า้ทิง้ก่อนปลอ่ยสูแ่หลง่น า้ธรรมชาติ และลดการใช้สารเคมี ได้ 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ศกึษาคณุภาพน า้ การบริหารจดัการน า้เสยีและวิธีการปรับปรุงคุณภาพน า้ทิง้จากระบบ
บ าบัดน า้เสียแบบตะกอนเร่งของนิคมอุตสาหกรรมอัญธานีให้สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ โดยใช้
พืน้ท่ีท่ีใช้ท าการศกึษา คือ บริเวณระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง ในนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี โดย
มีระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง พฤษภาคม 
2561 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

“นิคมอุตสาหกรรม” หมายถึง พืน้ท่ี ท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ว่าด้วยประกาศการนิคม
อุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยเขตอุตสาหกรรมทัว่ไปหรือเขตประกอบการเสรีหรือ
ทัง้สองเขต เป็นแหลง่รวมโรงงานประเภทตา่งๆ ไปอยูร่วมกนั 

มาตรฐานน า้ทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวง 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2559 ใช้เพื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตราฐานต่างๆ 
ตามท่ีตรวจวดัได้ตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ถกูต้องและเป็นไปตามท่ีกฏหมายก าหนด 

“น า้ทิง้” หมายถึง น า้ท่ีเกิดจากการใช้น า้ในสถานประกอบการ น า้จากการใช้น า้ของ
คนงาน หรือน า้จากกิจกรรมอ่ืนในโรงงานอุตสาหกรรม  นิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมที่จะระบายลงสูแ่หลง่น า้สาธารณะหรือระบายออกสูส่ิง่แวดล้อม 
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“ระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง” หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของผู้
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมท่ีได้จัดให้มีไว้ส าหรับบ าบดัน า้เสียจากสถานประกอบกิจการ
หรืออาจเกิดจากกิจกรรมอ่ืนในนิคมอุตสาหกรรม 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐาน 

1. น า้ทิ ง้จากระบบบ าบัดน า้เสียในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานีสามารถน าไปผ่าน
กระบวนการการกรองด้วยระบบอลัตราฟิลเตรชนั แล้วสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ 

2. น า้ทิง้จากระบบบ าบัดน า้เสียในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานีมีความสามารถในการลด
มลภาวะหรือปรับปรุงคณุภาพน า้ในแหลง่น า้สาธารณะ (คลองสงิโต) ให้ดีขึน้ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงการบริหารจดัการน า้เสยีของนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี 
2. ทราบถึงวิธีการปรับปรุงคณุภาพน า้ทิง้จากระบบบ าบดัน า้เสยีให้สามารถน ากลบัมาใช้

ใหม่ได้ 
3. เพื่อประยกุต์ใช้ในการปรับปรุงคณุภาพน า้ทิง้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการน าทรัพยากรน า้

ท่ีมีอยู่กลบัมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสงูสุด โดยค านึงถึงคุณภาพน า้ทิง้ท่ีได้หลงัจากการ
บ าบดัแล้ว 

สง่ผลตอ่ปริมาณการใช้
ทรัพยากรน า้อีกทัง้ยงั
ช่วยลดมลพษิตอ่
สิง่แวดล้อม 
 

การบ าบดัน า้เสียเพ่ือน าน า้
กลบัมาใช้ใหม่ 
- วธีิการบ าบดัน า้เสีย 
- วธีิการน าน า้กลบัมาใช้ 

 
ประสทิธิภาพของการบ าบดัน า้
เสียจากระบบบ าบดัน า้เสีย  

ในนิคมฯ อญัธานี 
 

การใช้ประโยชน์จากน า้ทิง้ 
- สามารถน ากลบัมาใช้ใหม ่
- ช่วยลดปริมาณการใช้
ทรัพยากรน า้ 
- ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
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4. เพื่อเป็นทางเลือกในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งการใช้น า้ท่ีเกิดจากการบ าบดัแล้วนัน้ จะช่วยลด
การขาดน า้ใน ชุมชน บ้านเรือน และโรงงานขนาดเลก็และขนาดใหญ่ ได้อีกด้วย 

5. เพื่อลดปริมาณการใช้น า้ลดการใช้ทรัพยากร ท าให้ลดค่าใช้จ่ายท่ีต้องสูญเสียไป
เน่ืองจากโรงงานอุตสาหกรรมต้องซือ้น า้จากการประปา หรือจากการนิคมอุตสาหกรรมมาผา่นการ
ปรับปรุงคณุภาพน า้ สง่ผลให้อตัราคา่น า้ลดลง 
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บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ปริญญานิพนธ์ เร่ือง การศึกษาวิธีการปรับปรุงคุณภาพน า้จากระบบบ าบัดน า้เสียให้

สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ในหวัข้อดงันี ้

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัน า้เสยีและการจดัการน า้เสยี 
2. การวิเคราะห์คณุภาพน า้ 
3. ลกัษณะของระบบบ าบดัน า้เสยี 
4. ขัน้ตอนการบ าบดัน า้เสยี 
5. ความส าคญัของระบบบ าบดัน า้เสยี 
6. การน าน า้ทิง้กลบัมาใช้ใหม่ 
7. พืน้ท่ีศกึษา 
8. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับน า้เสียและการจัดการน า้เสีย 

1.1 ความหมายของน า้เสีย 
ในพระราชบญัญัติสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ให้

ค าจ ากดัความของค าวา่ “มลพิษ” “ภาวะมลพิษ” และ “น า้เสยี” ดงันี ้ 
“มลพิษ” หมายถึง ของเสยี, วตัถอุันตรายและมลสารอ่ืนๆ รวมทัง้กากตะกอนหรือสิ่ง

ตกค้างจากสิ่งเหล่านัน้ ท่ีถูกปล่อยทิง้จากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือท่ีมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมหรือภาวะท่ีเป็นพิษภยัอันตรายต่อ
สขุภาพอนามยัของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึง รังสี, ความร้อน, เสยีง แสง, กลิน่ ความ
สัน่สะเทือนหรือเหตรุ าคาญอ่ืนๆ ท่ีเกิดหรือถกูปลอ่ยจากแหลง่ก าเนิดด้วย 

“ภาวะมลพิษ” หมายถึง สภาวะท่ีสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือถูกปนเปือ้นโดย
มลพิษ ซึ่งท าให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน า้ , มลพิษทางอากาศ 
มลพิษในดิน 

“น า้เสีย” หมายถึง ของเสีย ท่ีอยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทัง้มลสารท่ีปะปน หรือ
ปนเปือ้นอยูใ่นของเหลวนัน้ 
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ดงันัน้ มลพิษทางน า้ หมายถึง สภาวะน า้ท่ีเสือ่มคณุภาพ น า้จะมีคณุสมบติัเปลีย่นไป
จากสภาพธรรมชาติ เน่ืองจากมีสารมลพิษเข้าไปปะปนอยูม่าก น า้ในสภาพเช่นนีไ้ม่เหมาะตอ่การ
ด ารงชีวิตของสตัว์น า้ ไม่เหมาะต่อการบริโภคและอุปโภคของมนุษย์ เช่น น า้ท่ีมีสีผิดปกติ มีกลิ่น
เหม็นน า้ท่ีมีสารเคมีท่ีเป็นพิษหรือเชือ้โรคปะปนอยู ่รวมทัง้น า้ท่ีมีอุณหภมิูสงูผิดปกติ (กรมควบคุม
มลพิษ, 2561) 

 
น า้เสีย หมายถึง น า้ท่ีมีการปนเปือ้นมากมายจนกระทั่งกลายเป็นน า้ท่ีไม่ต้องการ 

และนา่รังเกียจของคนทัว่ไปไม่เหมาะส าหรับใช้ประโยชน์ตอ่ไปอีกหรือถ้าปลอ่ยลงสูล่ าน า้ธรรมชาติ
ท าให้คณุภาพน า้ของธรรมชาติเสยีหายได้ (กรมควบคมุมลพิษ, 2561) 
 

1.2 การจัดการน า้เสีย  
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการจัดการน า้เสีย มีดังนี ้(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม , 

2561) 
1.2.1 น า้เสียท่ีเกิดจากการใช้น า้ของชุมชน (Domestic wastewater) เป็นน า้เสียท่ี

เกิดจากกิจกรรมการใช้ชีวิต ประจ าวนั และการประกอบอาชีพของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน 
เช่น น า้เสียท่ีเกิดจากช าระล้างสิ่งสกปรกและการประกอบอาหารและทัง้หลายภายในอาคาร
ประเภทตา่ง ๆ 

1.2.2 น า้เสียท่ีเกิดจากแหลง่อุตสาหกรรม (Industrial wastewater) เป็นน า้เสยีท่ีเกิด
จากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ตัง้แต่การจัดหาวตัถุดิบ การล้างวตัถุดิบ กระบวนการผลิต 
การล้างวสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองจกัร ตลอดจนการท าความสะอาด น า้เสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม
จะมีลกัษณะแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัประเภทของอุตสาหกรรม 

1.2.3 น า้เสยีท่ีเกิดจากเกษตรกรรม (Agriculture wastewater) เป็นน า้เสยีท่ีเกิดจาก
กิจกรรมทางการเกษตร การเพาะปลกู การเลีย้งสตัว์ โดยน า้เสียจากการเพาะปลกูจะมีเศษปุ๋ ยเคมี
ในรูปของสารฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ไนโตรเจนและยาก าจัดศัตรูพืชรวมทัง้ยาก าจัดวัชพืชใน
ปริมาณสูง ส่วนน า้เสียท่ีเกิดจากการเลีย้งสัตว์  จะพบสิ่งปนเปือ้นในรูปของสารอินทรีย์เป็น
สว่นมาก 

1.2.4 น า้เสียท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ (Mine wastewater) ท่ีเกิดจากการสลายตวั
ของซากพืช ซากสตัว์และสิง่ปฏิกูลของสตัว์ในรูปของสารอินทรีย์ เม่ือไหลลงสูแ่หลง่น า้จะสลายตวั
โดยการแปรสภาพของจุลินทรีย์ ท าให้ปริมาณออกซิเจนของแหลง่น า้นัน้ๆ ลดลง เป็นผลให้เกิด
ปัญหาน า้เสยีตามมา 
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2. การวิเคราะห์คุณภาพน า้ 

2.1 อุณหภูมิ (Temperature) ของน า้ทิง้ท่ีปล่อยลงสู่แม่น า้มีผลต่อสิ่งมีชีวิตในน า้ทั ง้
ทางอ้อมและทางตรง โดยท่ีสิง่มีชีวิตในน า้อาจถึงตายได้ในกรณีท่ีอุณหภมิูของน า้ทิง้สงูเกินไปและ
ยงัมีผลให้การละลายของออกซิเจนในน า้ลดลงอีกด้วย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ยอมให้
อุณหภูมิของน า้ท่ีปลอ่ยลงสูล่ าน า้สาธารณะได้ไม่เกิน  40 องศาเซลเซียล (ธงชัย พรรณสวสัด์ิ & 
วิบูลย์ลกัษณ์ วิสทุธิศกัด์ิ, 2540)  

2.2 คา่ความเป็นกรด-ด่าง (pH) เป็นค่าแสดงปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน 
[H+] ในน า้สามารถค านวณได้จากสตูร  

 
pH = - Log [H+]   

 
เมื่อ [H+] = ความเขม้ขน้ของ H+ มหีน่วยเป็นโมล/ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร 
 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง แสดงถึงความเป็นกรดหรือด่างของน า้เสีย  น า้เสียท่ีมี
คุณสมบติัเป็นกรดจะมีค่า pH น้อยกว่า 7 เป็นด่างจะมีค่า pH มากกว่า 7 และเป็นกลางจะมีค่า 
pH เทา่กบั 7 (ธงชยั พรรณสวสัด์ิ & วิบูลย์ลกัษณ์ วิสทุธิศกัด์ิ, 2540) 

2.3 ค่า DO (Dissolved oxygen) เป็นค่าท่ีแสดงปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน า้
เป็นลกัษณะท่ีจะบอกให้ทราบว่าน า้นัน้มีคุณสมบติัหรือความเหมาะสมเพียงใดต่อการด ารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตในน า้ และใช้เป็นดชันีชีว้ดัคุณภาพของน า้การหาค่าออกซิเจนละลายในน า้สามารถ
ท าการวิเคราะห์ได้หลายวิธี เช่น การวดัโดยใช้เคร่ืองดีโอมิเตอร์ (DO meter) หรือออกซิเจนมิเตอร์ 
(oxygen meter) ซึ่งเหมาะส าหรับใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนในน า้ท่ีสกปรก เช่น น า้
ทิง้ น า้ในแม่น า้ล าคลอง  

2.4 คา่ BOD (Biochemical oxygen demand) เป็นปริมาณของออกซิเจนท่ีแบคทีเรียใช้
ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ท่ีอุณหภูมิ 20oC ค่า BOD มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร ค่า BOD 
เป็นค่าท่ีใช้บอกถึงผลกระทบของน า้เสียท่ีมีต่อปริมาณออกซิเจนละลายในน า้โดยการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ เป็นวิธีท่ีใช้ประเมินความสกปรกของน า้เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  วิธีการ
ตรวจวดัคา่ BOD สามารถท าได้หลายวิธีซึง่แตล่ะวิธีจะประกอบด้วยหลายขัน้ตอนตัง้แตก่ารเตรียม
น า้ส าหรับการเจือจาง วิธีการเจือจาง เพื่อเปรียบเทียบให้ทราบวา่คา่บีโอดีท่ีหาได้มีความเช่ือถือได้
แคไ่หน 
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2.5 ค่า COD (Chemical oxygen demand) เป็นการหาปริมาณออกซิเจนทัง้หมดท่ี
ต้องการเพื่อใช้ในการออกซิเดชันสารอินทรีย์ในน า้ให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน า้  ค่า 
COD สงูกวา่คา่ BOD และสงูมากเม่ือมีสารอินทรีย์ท่ียากตอ่การยอ่ยสลายทางชีววิทยา ค่า COD 
ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน า้ทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะการควบคุมระบบบ าบัด
เน่ืองจากการวิเคราะห์ซีโอดี ใช้เวลาสัน้สามารถน ามาปรับปรุงกระบวนการได้ในระยะเวลาอนัสัน้  

2.6 ค่า SS (Suspended solids) เป็นค่าของแข็งแขวนลอย หรือเป็นสารแขวนลอยใน
ของเหลวหรือในน า้ซึ่งมีประโยชน์ส าหรับการวิเคราะห์น า้เสีย  และเป็นค่าหนึ่งท่ีบอกถึงความ
สกปรกในน า้เสียตลอดจนบอกถึงประสิทธิภาพของขัน้ตอนการบ าบัดน า้เสียต่างๆ  การหาค่า
ของแข็งแขวนลอยจึงมีความส าคัญเท่ากับค่า BOD ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยใช้วิธีตรวจวัดค่า
ของแข็งแขวนลอยด้วยวิธีกรองผา่นกระดาษกรองใยแก้วมาตรฐาน 

2.7 ค่า TDS (Total dissolved solids) คือ ปริมาณของแข็งท่ีละลายเจือปนในน า้ ไม่
สามารถมองเห็นด้วยตาเปลา่ มีหนว่ยวดัเป็น มิลลกิรัม/ลิตร (mg/L ซึ่งเทียบเท่าหนว่ย ppm) หาก
พบวา่ในน า้มีคา่ TDS มาก แสดงวา่ในน า้นัน้มีสารละลายแปลกปลอมมาก ค่า TDS จะเป็นตวับ่ง
บอกถึง คา่ความกระด้างของน า้ได้ เน่ืองจากคา่ความกระด้างของน า้ เป็นสาเหตขุองการก่อตวัของ
หินปูนในท่อ หรือตามวาล์วต่างๆ ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยใช้วิธีตรวจวดัค่า  TDS ด้วย เคร่ืองวดัค่า 
TDS (TDS meter) 

2.8 ค่าการน าไฟฟ้า (Conductivity) เป็นวิธีวัดความสามารถของน า้ในการส่งผ่าน
กระแสไฟฟ้าซึ่งเกิดจากสารประกอบอนินทรีย์ท่ีละลายอยู่ในน า้ เช่น แอนไอออนของคลอไรด์ไน
เตรต ซัลเฟต และฟอสเฟต (แอนไอออนคือไอออนท่ีมีประจุลบ) หรือ แคทไอออนของโซเดียม
แมกนีเซียม เหลก็ และอะลมิูเนียม (แคทไอออนคือไอออนท่ีมีประจุบวก) หากน า้ทิง้ท่ีถกูปลอ่ยลงสู่
แหลง่น า้มีสารประกอบเหลา่นีเ้จือปนอยู่อาจสง่ผลต่อค่าการน าไฟฟ้าทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสว่นประกอบ
ของน า้ทิง้นัน้  

 
3. ประเภทของการบ าบัดน า้เสีย 

ประเภทของการบ าบดัน า้เสยีสามารถแบง่ออกเป็น 3 ประเภท 
3.1 การบ าบดัทางกายภาพ (Physical Treatment) เป็นวิธีการแยกสิง่ปนเปือ้นออกจาก

แหลง่น า้ เช่น ของแข็งขนาดใหญ่ กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร กรวด ทราย ไขมนัและน า้มนั โดย
ใช้อุปกรณ์ประเภท ตะแกรงดกัขยะ ถงัดกักรวดทราย ถังดกัตะกอน ถังดกัไขมนัและน า้มนั ซึง่เป็น
การลดปริมาณของแข็งท่ีมีในน า้เสยี 
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3.2 การบ าบดัทางเคมี (Chemical Treatment) เป็นการบ าบดัน า้เสยีโดยใช้กระบวนการ
ทางเคมีเพื่อท าปฏิกิริยากบัสิง่เจือปนในน า้เสยี วิธีการนีจ้ะใช้ส าหรับน า้เสียท่ีมีสว่นประกอบอยา่ง
ใดอย่างหนึ่ง เช่น มีค่าความเป็นกรด-ด่างท่ีสูงหรือต ่าเกินไป มีสารพิษ มีโลหะหนัก มีของแข็ง
แขวนลอยท่ีตกตะกอนยาก มีไขมันท่ีละลายน า้ มีไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสท่ีสงูเกินไป อุปกรณ์ท่ีใช้
ในการบ าบดัด้วยวิธีการทางเคมี ได้แก่ ถงักวนเร็ว ถงักวนช้า ถงัตะกอน ถงักรอง และถงัฆา่เชือ้โรค 

3.3 การบ าบดัน า้เสยีทางชีวภาพ (Biological Treatment) เป็นกระบวนการบ าบดัน า้เสีย 
ซึ่งอาศยัจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ท่ีสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegrada 
ble organic compound) โดยจุลินทรีย์ใช้สารอินทรีย์เป็นสารตัง้ต้นในกระบวนการเจริญเติบโต 
การด ารงชีวิตและการสงัเคราะห์เซลล์ใหม่และได้ผลเป็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น า้ และสาร
ตกค้างซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ กระบวนการบ าบดัทางชีวภาพ สามารถจ าแนกได้
เป็น 2 ประเภทตามชนิดของจุลนิทรีย์ท่ีส าคญัในการยอ่ยสลายสารอินทรีย์ ได้แก่ การบ าบดัน า้เสีย
แบบใช้ออกซิเจน (Aerobic wastewater treatment) เป็นกระบวนการบ าบดัน า้เสียโดยจุลินทรีย์
กลุม่ท่ีต้องอาศยัออกซิเจนละลายน า้ (Dissolved oxygen) หรือ ออกซิเจนอิสระ ในการยอ่ยสลาย
สารอินทรีย์และการบ าบดัน า้เสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic wastewater treatment) เป็น
กระบวนการบ าบดัน า้เสียในสภาวะไร้ออกซิเจน โดยจุลินทรีย์จะอาศยัสารประกอบอ่ืนเป็นตวัรับ
อิเล็กตรอนแทนออกซิเจนละลายน า้ (Dissolved oxygen) หรือออกซิเจนอิสระ การบ าบัดทาง
ชีวภาพ (Biological Treatment) เป็นวิธีการบ าบดัน า้เสยีโดยใช้จุลนิทรีย์ในการก าจดัสิง่เจือปนใน
น า้เสียโดยเฉพาะสารคาร์บอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส โดยความสกปรกเหล่านีจ้ะถูกใช้เป็น
อาหารและเป็นแหลง่พลงังานของจุลนิทรีย์ในถงัเลีย้งเชือ้เพื่อการเจริญเติบโตท าให้น า้เสียมีความ
สกปรกน้อยลง (กรมควบคมุมลพิษ, 2535) 
 
4. ขัน้ตอนการบ าบัดน า้เสีย สามารถแบ่งได้ตามขัน้ตอนต่าง ๆ ดังนี ้

4.1 การบ าบัดเบือ้งต้น (Primary Treatment) เพื่อแยกทราย กรวด และของแข็งขนาด
ใหญ่ออกจากน า้เสยี อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบด้วย ตะแกรงหยาบ ตะแกรงละเอียด ถังดกักรวดทราย 
ถงัตกตะกอนเบือ้งต้น และบ่อดกัไขมัน การบ าบดัน า้เสยีขัน้นีส้ามารถก าจดัของแข็งแขวนลอยได้ 
ร้อยละ 50-70 และก าจดัสารอินทรีย์ได้  

4.2 การบ าบดัขัน้ท่ีสอง (Secondary Treatment) เป็นการบ าบดัน า้เสียท่ีผ่านการบ าบดั
เบือ้งต้นมาแล้วแต่ยงัคงมีของแข็งแขวนลอยขนาดเล็ก สารอินทรีย์ท่ีละลาย และไม่ละลายในน า้
เสียเหลือค้างอยู่โดยทั่วไป การบ าบัดขัน้ท่ีสองจะอาศัยหลกัการเลีย้งจุลินทรีย์ในระบบภายใต้
สภาวะท่ีสามารถควบคุมได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก าจัดสารอินทรีย์ได้รวดเร็วกวา่ท่ีเกิดขึน้
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ตามธรรมชาติ และแยกตะกอนจุลนิทรีย์ออกจากน า้ทิง้โดยใช้ถังตกตะกอนท าให้น า้ทิง้มีคณุภาพดี
ขึน้ จากนัน้จึงผ่านน า้เข้าสูร่ะบบฆ่าเชือ้โรคเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีจุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรคปนเปือ้น
ก่อนท่ีจะระบายน า้ทิง้ลงสูแ่หลง่น า้ธรรมชาติหรือน ากลบัมาใช้ประโยชน์ การบ าบดัน า้เสียในขัน้นี ้
สามารถก าจดัของแข็งแขวนลอย และสารอินทรีย์ได้ 

4.3 การบ าบดัขัน้สงู (Advance Treatment) เป็นการก าจัดสี สารแขวนลอยท่ีตกตะกอน
ยาก ซึง่ยงัไม่ได้ถกูก าจัดโดยกระบวนการขัน้ท่ีสอง เพื่อปรับปรุงคณุภาพน า้ให้ดียิ่งขึน้เพียงพอท่ีจะ
น ากลบัมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนีย้งัช่วยปอ้งกนัการเติบโตผิดปกติของสาหร่ายท่ีเป็นสาเหตทุ าให้น า้
เน่า แก้ปัญหาของแหล่งน า้อันเน่ืองจากสี และการแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ ท่ีระบบบ าบัดขัน้ท่ีสองไม่
สามารถก าจดัได้ 

 
5.ความส าคัญของระบบบ าบัดน า้เสีย (กรมควบคุมมลพษิ, 2561) 

โรงบ าบัดน า้เสียเป็นสถานท่ีรวบรวมน า้เสียจากบ้านเรือน  แหล่งพาณิชยกรรม และ
อุตสาหกรรมเข้าสูก่ระบวนการบ าบดัแบบตา่ง ๆ เพื่อก าจดัมลสารท่ีอยูใ่นน า้เสยีให้มีคณุภาพดีขึน้
และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อแม่น า้ ล าคลอง แหลง่น า้ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ น า้เสียท่ี
ผ่านกระบวนการบ าบัดแล้วจะถูกระบายลงสู่แหลง่น า้สาธารณะ  หรือบางส่วนยังน ากลบัมาใช้
ประโยชน์ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม  แม้ว่าน า้จะเป็นแหลง่ทรัพยากรท่ีมีการใช้ซ า้หลายครัง้ 
และมีกระบวนการท าให้สะอาดโดยตัวมันเอง (Self-Purification) แต่กระบวนการนีก็้มีขีด
ความสามารถจ ากัดในแต่ละแหลง่น า้ ดงันัน้ การบ าบดัน า้เสียจึงเป็นกลไกส าคญัอันหนึง่ท่ีจะช่วย
ลดภาระของแหล่งน า้และช่วยป้องกันไม่ให้สารมลพิษปนเปือ้นลงสู่แหล่งน า้ดิบในการผลิต
น า้ประปา 

การก าจดัสิ่งปนเปือ้นท่ีมากับน า้เสียหรือน ามาบ าบัดสภาพให้สะอาดจนมีของเสียเหลือ
น้อยมากเทา่ท่ีเทคโนโลยีจะอ านวยความสะดวก เพื่อให้เกิดความแน่ใจวา่น า้ท่ีผา่นการบ าบดัแล้ว
เม่ือปลอ่ยลงสูแ่หลง่น า้จะไม่เป็นอนัตรายตอ่สิง่มีชีวิต และสิง่แวดล้อม (สรุพล วิหคไพบูลย์, 2543) 

การบ าบดัน า้เสีย หมายถึง การด าเนินการเปลี่ยนสภาพขององค์ประกอบในน า้เสียจาก
แหลง่ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมให้อยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมหรือดีขึน้ก่อนปลอ่ยออกสูแ่หลง่น า้
สาธารณะหรือน าน า้นัน้ไปใช้ประโยชน์อีก (วีระ ตัง้ชวาล, 2545) 
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5.1 ระบบบ าบัดน า้เสีย  
การบ าบดัน า้เสยีแบง่ออกเป็น 3 ระบบ คือ 
5.1.1 ระบบบ าบดัแบบบอ่ตาก (Oxidation Ponds) 
เป็นบ่อคอนกรีตหรือบ่อดินธรรมดาหรือบ่อท่ีผลิตจากวสัดุอ่ืนท่ีกันการร่ัวซึมได้ การ

บ าบดัเป็นแบบตอ่เน่ืองคือน า้ทิง้จะไหลเข้าและออกจากบอ่บ าบดัตลอดเวลาในระหวา่งท่ีน า้ทิง้อยู่
ในบ่อบ าบดั แบคทีเรียจะท าลายสารอินทรีย์ในน า้ทิง้ด้วยปฏิกิริยาแบบใช้ออกซิเจน  (Aerobic) 
แบคทีเรียท่ีใช้ในการนีไ้ด้มาจากการสังเคราะห์แสง  (Photosynthesis) ของสาหร่าย (Algae) 
เน่ืองจากอัตราการเติมออกซิเจนค่อนข้างต ่า การเจริญเติบโตของแบคทีเรียจึงถูกจ ากัดด้วย
ปริมาณออกซิเจน อัตราเร็วของปฏิกิริยาการท าลายสารอินทรีย์จึงคอ่นข้างช้า ระบบบ าบดัแบบบ่อ
ตาก (Oxidation ponds) จึงต้องใช้บ่อท่ีมีขนาดใหญ่กินเนือ้ท่ีมาก เน่ืองจากประสิทธิภาพของ
ระบบบ าบดัแบบบอ่ตาก (Oxidation ponds)ขึน้อยูก่บัปริมาณออกซิเจนท่ีจะได้จากการสงัเคราะห์
แสง ระบบบ าบดัน า้จึงใช้ได้ผลดีในบริเวณท่ีมีแสงแดดมาก เช่น ในประเทศไทย (สนอง ทองปาน, 
2550) 

5.1.2 ระบบบ าบดัแบบบอ่เติมอากาศ (Aerated lagoons) 
เป็นระบบบ าบดัน า้เสียท่ีอาศยัการเติมออกซิเจนจากเคร่ืองเติมอากาศ (Aerator) ท่ี

ติดกบัทุ่นลอยหรือยดึติดกบัแท่นก็ได้ เพื่อเติมออกซิเจนในน า้ให้มีปริมาณเพียงพอส าหรับจุลนิทรีย์
สามารถน าไปยอ่ยสลายสารอินทรีย์ในน า้ได้เร็วขึน้กวา่การปลอ่ยให้ยอ่ยสลายตามธรรมชาติ ท าให้
ระบบบ าบดัน า้เสียแบบบ่อเติมอากาศสามารถบ าบดัน า้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถลด
ปริมาณความสกปรกของน า้เสียในรูปของค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ได้
ร้อยละ 80-95% โดยอาศยัหลกัการท างานของจุลนิทรีย์ภายใต้ภาวะท่ีมีออกซิเจน (Aerobic) โดย
มีเคร่ืองเติมอากาศ ซึง่นอกจากจะท าหน้าท่ีเพิ่มออกซิเจนในน า้แล้วยงัท าให้เกิดการกวนผสมในบ่อ
ด้วย ท าให้การยอ่ยสลายสารอินทรีย์ได้อยา่งทัว่ถึงภายในบอ่ (กรมควบคมุมลพิษ, 2535) 

 
5.1.3 ระบบบ าบดัน า้เสยีระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process) 
เป็นวิธีบ าบัดน า้เสียด้วยวิธีการทางชีววิทยา โดยใช้แบคทีเรียพวกท่ีใช้ออกซิเจน 

(Aerobic Bacteria) เป็นตัวหลักในการย่อยสารอินทรีย์ในน า้เสีย ระบบตะกอนเร่งหรือระบบ
เแอกทิเวเต็ดสลดัจ์เป็นระบบบ าบดัน า้เสยีท่ีนิยมใช้กนัอยา่งแพร่หลาย สามารถบ าบดัได้ทัง้น า้เสีย
ชุมชนและน า้เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่การเดินระบบประเภทนีจ้ะมีความยุ่งยากซบัซ้อน 
เน่ืองจากจ าเป็นจะต้องมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมและลกัษณะทางกายภาพให้เหมาะสมแก่
การท างานและการเพิ่มจ านวนของจุลินทรีย์ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการบ าบัดสูงสุดใน
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ปัจจุบนั ระบบแอกทิเวเต็ดสลดัจ์ (Activated Sludge Process) มีการพฒันาใช้งานหลายรูปแบบ 
เช่น ระบบแบบกวนสมบูรณ์  (Completely Mix) กระบวนการปรับเสถียรสัมผัส (Contact 
Stabilization Process) ระบบบ าบัดน า้เสียแบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor) หรือ 
ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) เป็นต้น (ส านักจัดการคุณภาพน า้ กรมควบคุมมลพิษ, 
2545) หลกัการท างานของระบบบ าบัดน า้เสียแบบตะกอนเร่งหรือระบบแบบแอกติเวเต็ดสลดัจ์ 
(Activated Sludge Process) โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ถังเติมอากาศ (Aeration 
Tank) และถงัตกตะกอน (Sedimentation Tank) โดยน า้เสยีจะถกูสง่เข้าสว่นของถงัเติมอากาศ ซึ่ง
มีตะกอน (Sludge) อยูเ่ป็นจ านวนมากตามท่ีออกแบบไว้ สภาวะภายในถงัเติมอากาศจะมีสภาพท่ี
เอือ้อ านวยต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แบบแอโรบิค (Aerobic Bacteria) จุลนิทรีย์เหลา่นีจ้ะ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน า้เสียให้อยู่ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์และน า้ในท่ีสุด น า้เสียท่ีผ่าน
การบ าบัดแล้วจะไหลต่อไปยังถังตกตะกอนเพื่อแยกตะกอน (Sludge) ออกจากน า้ใส ตะกอนท่ี
แยกตัวอยู่ท่ีก้นถังตกตะกอนสว่นหนึ่งจะถูกสบูกลบัเข้าไปในถังเติมอากาศใหม่เพื่อรักษาความ
เข้มข้นของตะกอนในถังเติมอากาศให้ได้ตามท่ีก าหนด และอีกสว่นหนึ่งจะเป็นตะกอนสว่นเกิน 
(Excess Sludge) ท่ีต้องน าไปก าจดัต่อไป ส าหรับน า้ใสสว่นบนจะเป็นน า้ทิง้ท่ีสามารถระบายออก
สูล่ ารางสาธารณะได้ 
 

คณุภาพของน า้ท่ีผา่นกระบวนการบ าบดัจะเป็นตวับง่ชีว้า่ควรเลือกขัน้ตอนและชนิด
ของการบ าบดัด้วยวิธีใด ตามมาตรฐานคุณภาพน า้เสียท่ีบ าบดัแล้ว (น า้ทิง้) ท่ีกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ปล่อยสู่แหล่งน า้สาธารณะ  ดังนัน้
กระบวนการบ าบดัน า้เสียเพียงกระบวนการเดียวอาจไม่เพียงพอท่ีจะท าให้น า้เสยีท่ีผ่านการบ าบดั
แล้วมีคุณภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีก าหนดไว้ โดยคณุลกัษณะของน า้ท่ีผ่านการบ าบดัแล้ว
เม่ือพิจารณพารามิเตอร์หลกั สามารถสรุปได้ดงัแสดงในตารางที่ 1 ดงันี ้
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ตาราง 1 มาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้ (กรมควบคมุมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม, 2559) 
 
ล าดับ ดัชนีคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน 

1 
คา่ความเป็นกรดและด่าง 
(pH value) 

5.5-9.0 

2 
คา่ TDS หรือ Total 
Dissolved Solids 

ไมเ่กิน 3,000 มก/ล. หรืออาจแตกตา่งแล้วแตล่ะประเภทของแหลง่
รองรับน า้ทิง้ หรือประเภทของโรงงานอตุสาหกรรม ท่ีคณะกรรม 
การควบคมุมลพษิเห็นสมควรแตไ่มเ่กิน 5,000 มก./ล. 
 

น า้ทิง้ท่ีจะระบายลงแหลง่น า้กร่อยท่ีมีค่าความเคม็ (Salinity) เกิน 
2,000 มก./ล. หรือลงสูท่ะเลคา่ทีดีเอสในน า้ทิง้จะมีคา่มากกวา่ค่า
ทีดีเอส ท่ีมีอยู่ในแหลง่น า้กร่อยหรือน า้ทะเลได้ไมเ่กิน 5,000 มก.ล. 

3 
สารแขวนลอย 
(Suspended Solids : SS) 

ไมเ่กิน 50 มก./ล. หรืออาจแตกตา่งแล้วแตป่ระเภทของแหลง่
รองรับน า้ทิง้ หรือประเภทของโรงงานอตุสาหกรรม หรือประเภท
ของระบบบ าบดัน า้เสียตามท่ีคณะกรรมการควบคมุมลพษิ
เห็นสมควรแตไ่มเ่กิน 150 มก./ล. 

4 อณุหภมู ิ(Temperature) ไมเ่กิน 40°C 
5 สีหรือกลิน่ ไมเ่ป็นท่ีพงึรังเกียจ 
6 ซลัไฟด์ (Sulfide as H2S) ไมเ่กิน 1.0 มก./ล. 
7 ไซยาไนด์ (Cyanide) ไมเ่กิน 0.2 มก./ล. 

8 
น า้มนัและไขมนั 
(Fat, Oil and Grease) 

ไมเ่กิน 5.0 มก./ล. หรืออาจแตกตา่งแล้วแต่ละประเภทของแหลง่
รองรับน า้ทิง้ หรือ ประเภทของโรงงานอตุสาหกรรมตามท่ี
คณะกรรมการควบคมุมลพษิเห็นสมควรแต่ไมเ่กิน 15 มก./ล. 

9 
ฟอร์มาลดีไฮด์ 
(Formaldehyde) 

ไมเ่กิน 1.0 มก./ล. 

10 
สารประกอบฟีนอล 
(Phenols) 

ไมเ่กิน 1.0 มก./ล. 

11 
คลอรีนอิสระ (Free 
Chlorine) 

ไมเ่กิน 1.0 มก./ล. 

12 
สารท่ีใช้ปอ้งกนัหรือก าจดั
ศตัรูพืชหรือสตัว์ (Pesticide) 

ต้องตรวจไมพ่บตามวธีิตรวจสอบท่ีก าหนด 
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ตาราง 1 (ตอ่)  
 
ล าดับ ดัชนีคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน 

13 
คา่บีโอดี  
(Biochemical Oxygen 
Demand : BOD) 

ไมเ่กิน 20 มก./ล. หรือแตกตา่งแล้วแตล่ะประเภทของแหลง่รองรับ
น า้ทิง้ หรือประเภทของโรงงานอตุสาหกรรม ตามท่ีคณะกรรมการ
ควบคมุมลพิษเห็นสมควร แต่ไมเ่กิน 60 มก./ล. 

14 
คา่ทีเคเอ็น (TKN) 
(Total Kjeldahl Nitrogen) 

ไมเ่กิน 100 มก./ล. หรืออาจแตกตา่งแล้วแต่ละประเภทของแหลง่
รองรับน า้ทิง้ หรือประเภทของโรงงานอตุสาหกรรม ตามท่ี
คณะกรรมการควบคมุมลพษิ เห็นสมควร แตไ่ม่เกิน 200 มก./ล. 

15 
คา่ซีโอดี (Chemical Oxygen 
Demand : COD) 

ไมเ่กิน 120 มก./ล.หรืออาจแตกตา่งแล้วแต่ละประเภทของแหลง่
รองรับน า้ทิง้ หรือประเภทของโรงงานอตุสาหกรรม ตามท่ี
คณะกรรมการควบคมุมลพษิ เห็นสมควร แตไ่ม่เกิน 400 มก./ล. 

16 สงักะสี (Zn) ไมเ่กิน 5.0 มก./ล.  

17 
โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ 
(Hexavalent Chromium) 

ไมเ่กิน 0.25 มก./ล. 

18 
โครเมียมชนิดไตรวาเล้นท์ 
(Trivalent Chromium) 

ไมเ่กิน 0.75 มก./ล. 

19 ทองแดง (Cu) ไมเ่กิน 2.0 มก./ล. 
20 แคดเมียม (Cd) ไมเ่กิน 0.03 มก./ล 
21 แบเรียม (Ba) ไมเ่กิน 1.0 มก./ล 
22 ตะกัว่ (Pb) ไมเ่กิน 0.2 มก./ล. 
23 นิคเกิล (Ni) ไมเ่กิน 1.0 มก./ล. 
24 แมงกานีส (Mn) ไมเ่กิน 5.0 มก./ล. 
25 อาร์เซนิค (As) ไมเ่กิน 0.25 มก./ล. 
26 เซเลเนียม (Se) ไมเ่กิน 0.02 มก./ล. 
27 ปรอท (Hg) ไมเ่กิน 0.005 มก./ล. 
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ตาราง 2 คณุลกัษณะของมาตรฐานคณุภาพน า้ประปาของการประปาสว่นภมิูภาค (การประปา
สว่นภมิูภาค, 2019) 
 

ล าดับ รายการ 
(Parameter) 

หน่วย 
(Units) 

ค่ามาตรฐาน 
คุณภาพน า้ประปา 

1 คุณลักษณะทางกายภาพ   
 สีปรากฏ   (Apperance colour) Pt-Co Unit 15 
 รสและกลิน่(Taste and odour) - ไมเ่ป็นท่ีน่ารังเกียจ 
 ความขุน่ (Turbidity) NTU 4 
 ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) - 6.5 - 8.5 
2 คุณลักษณะทางเคมี   

 ปริมาณสารท่ีละลายทัง้หมด  
(Total dissolved solids) 

mg/l 600 

 เหลก็ (Iron) mg/l 0.3 
 แมงกานีส(Manganese) mg/l 0.3 
 ทองแดง (Copper) mg/l 2.0 
 สงักะสี (Zinc) mg/l 3.0 

 ความกระด้างทัง้หมด  
(Total hardness as CaCO3) 

mg/l 300 

 ซลัเฟต(Sulfate) mg/l 250 
 คลอไรด์(Chloride) mg/l 250 
 ฟลอูอไรด์ (Fluoride) mg/l 0.7 
 ไนเตรทในรูปไนเตรท (Nitrate as NO3) mg/l 50 
 ไนไตรท์ในรูปไนไตรท์ (Nitrite as NO2) mg/l 3 
3 คุณลักษณะทางจุลชีววทิยา   

 โคลฟิอร์มแบคทีเรียทัง้หมด 
(Total Coliform bacteria) 

ตอ่100ml ไมพ่บ 

 อีโคไล (E.coli) ตอ่100ml ไมพ่บ 
 สแตฟฟิลโลคอ็กคสั ออเรียส ตอ่100ml ไมพ่บ 
 แซลโมเนลลา (Salmonellaspp.) ตอ่100ml ไมพ่บ 
 คลอสทริเดียมเพอร์ฟริงเจนส์ ตอ่100ml ไมพ่บ 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
 

ล าดับ รายการ 
(Parameter) 

หน่วย 
(Units) 

ค่ามาตรฐาน 
คุณภาพน า้ประปา 

4 สารเป็นพษิ   
 ปรอท (Inorganic mercury) mg/l 0.001 
 ตะกัว่ (Lead) mg/l 0.01 
 สารหนู (Arsenic) mg/l 0.01 
 ซีลีเนียม(Selenium) mg/l 0.01 
 โครเมียม (Chromium) mg/l 0.05 
 แคดเมียม (Cadmium) mg/l 0.003 
 แบเรียม (Barium) mg/l 0.7 
 ไซยาไนด์ (Cyanide ) mg/l 0.07 

5 สารเคมีที่ใช้ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช   
 อลัดรินและดิลดริน (Aldrin and dieldrin) µg/l 0.03 
 คลอเดน (Chlordane) µg/l 0.2 
 ดีดีที (DDT) µg/l 1 

 
เฮปตาคลอและเฮปตาคลออีพอกไซด์ 
(Heptachlor and heptachlor epoxide) 

µg/l 0.03 

 
เฮกซะคลอโรเบนซีน 
(Hexachlorobenzene) 

µg/l 1 

 ลนิเดน (Lindane) µg/l 2 
 เมททอกซิคลอร์ (Methoxychlor) µg/l 20 
6 ไตรฮาโลมีเทน   
 คลอโรฟอร์ม   (Chloroform) µg/l 300 

 
โบรโมไดคลอโรมีเทน    
(Bromodichloromethane) 

µg/l 60 

 
ไดโบรโมคลอโรมีเทน
(Dibromochloromethane) 

µg/l 100 

 โบรโมฟอร์ม (Bromoform) µg/l 100 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ล าดับ รายการ 
(Parameter) 

หน่วย 
(Units) 

ค่ามาตรฐาน 
คุณภาพน า้ประปา 

7 สารกัมมันตภาพรังสี   

 
ความแรงรวมรังสีแอลฟา 
(Gross alpha activity) 

Bq/l 0.5 

 
ความแรงรวมรังสีเบต้า 
(Gross beta activity) 

Bq/l 1 

 

6. การน าน า้ทิง้กลับมาใช้ใหม่ 
กระบวนการบ าบัดทางชีวภาพและกระบวนการบ าบัดทางเคมี  ไม่สามารถบ าบัดสิ่ง

ปนเปือ้นออกได้หมด จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้น า้ท่ีผ่านการ
บ าบดัแล้วสามารถปลอ่ยสูส่ิ่งแวดล้อมหรือน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ โดยกระบวนการท าน า้ให้สะอาด
หรือการน าน า้ทิง้กลบัมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน า้ และ
หลายอุตสาหกรรมเร่ิมให้ความสนใจในการท่ีจะหาวิธีและกระบวนการต่าง  ๆ มาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว เพื่อให้น า้ท่ีผลิตได้สามารถน ามาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคตลอดจนการ
น าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้ กระบวนการท่ีถูกน ามาประยุกต์ในการน าน า้กลบัมาใช้  เพื่อแยก
องค์ประกอบหรือสารแขวนลอยให้อยู่ในสดัสว่นท่ีเหมาะสม (Fractionation) และการท าให้บริสทุธ์ิ 
(Purification) มี ห ล า ย ก ระบ วน ก า ร  เช่ น  ก า ร ระ เห ย  (Evaporation) ก า รต ก ต ะก อ น 
(Sedimentation ) การหมุน เหวี่ ย ง  (Centrifugation) การกรองแบบดั ง้ เดิม  (Conventional 
Filtration) และกระบวน การเมมเบรน (Membrane Process) เป็นต้น การเลือกใช้กรรมวิธีการ
แยกวิธีใดนัน้ขึน้อยู่กับหลายปัจจัย เช่น คุณสมบัติของวัตถุดิบ ความเป็นไปได้ทางเทคนิค ชนิด
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้าย และความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ (รัตนา จิระรัตนานนท์, 
2553) วิธีการทั่วไปในการเอาน า้ทิง้กลับมาใช้ใหม่  ได้แก่ การกรองด้วยสารกรองหลายชัน้ใน
ข้างต้น 
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6.1 การเอาน า้ทิง้กลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบการกรอง 
6.1.1 การกรองผ่านถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) ถ่านกัมมันต์เป็นถ่านท่ี

สงัเคราะห์ขึน้ โดยทัว่ไปเป็นวสัดุท่ีประกอบด้วย คาร์บอน ท่ีได้จาก ถ่าน มีความสามารถในการดูด
ซบั ก าจัดสี กลิ่น รส ซึ่งเกิดจากสาร อินทรีย์ เช่น กรดฮิวมิค เเละ  กรดฟูลวิค (Fulvic Acid) และ
ช่วยในการก าจัดคลอรีนในน า้ บางครัง้จ าเป็นต้องเติมคลอรีนจ านวนมาก เพื่อให้ได้ผลอย่าง
รวดเร็วเฉียบพลนัในการฆ่าเชือ้โรคจึงท าให้คลอรีนตกค้างในน า้มากเกินไป  กรณีนีแ้ก้ไขได้โดย
ปลอ่ยให้น า้ไหลผ่านชัน้ถ่านกมัมันต์ การสงัเคราะห์คาร์บอนชนิดนี ้กระท าได้โดยไลค่วามชืน้ออก 
จากวัตถุดิบ เสียก่อน จากนัน้จึงเผาวตัถุดิบท่ีแห้งให้เป็นถ่าน ท่ีอุณหภูมิประมาณ  400-600oC 
คาร์บอนท่ีได้ยงัมีอ านาจดูดติดผิวต ่า เน่ืองจากโพรงภายในคาร์บอน ยงัมีน า้มันดิน (TAR) อุดตนั
อยู ่คาร์บอนนีจ้ึงต้องเผาตอ่ไปท่ีอุณหภมิูประมาณ 750-950 oC ภายใต้ความชืน้ท่ีเหมาะสมเพื่อไล ่
น า้มนัดิน (TAR) ออกให้หมด จึงจะได้ถ่านกมัมนัต์ (Activated carbon) 

 
6.1.2 การกรองผา่นเยื่อกรอง (Membrane Filtration) เป็นกระบวนการท่ีใช้เยื่อกรอง 

กระบวนการนีไ้ด้พัฒนาขึน้ตามล าดับ  ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบันยังมีการประยุกต์ใช้
กระบวนการเยื่อกรองไม่มากนกั สว่นมากเป็นกระบวนการออสโมซิสผนักลบั (Reverse Osmosis) 
ในการผลิตน า้สะอาดจากน า้บาดาลเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม  เช่น ส าหรับหม้อไอน า้ และใน
กระบวนการผลติบางอยา่งท่ีต้องใช้น า้ท่ีมีความสะอาดสงู และเร่ิมมีการใช้งานส าหรับกระบวนการ
บ าบัดน า้ ทิ ง้ตลอดจนมีการใช้กระบวนการบ าบัดควบคู่กับ เยื่อกรองอัลตราฟิลเตรชัน 
(Ultrafiltration Membrane) และเยื่อกรองไมโครฟิลเตรชัน(Microfiltration Membrane) (รัตนา จิ
ระรัตนานนท์, 2543) ในอนาคตกระบวนการกรองผ่านเยื่อกรองจะมีบทบาทท่ีส าคัญในด้าน
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึน้  เพราะนอกจากจะสามารถใช้บ าบัดน า้เสียเพื่อลดมลพิษแล้ว  ยังมี
ศกัยภาพส าหรับการน าน า้ทิง้กลบัมาใช้ใหม่ซึง่เป็นสิง่ท่ีนา่สนใจ 
 

6.2 ประเภทของเย่ือกรอง (Type of Membrane Filtration) 
ในการประยุกต์ใช้วิธีการกรองส าหรับแยกอนุภาคนัน้  จะต้องเลือกใช้เยื่อกรองให้

เหมาะสมและตรงตามคุณสมบติัของเยื่อกรองประเภทต่าง ๆ ซึง่สามารถจ าแนกประเภทเยื่อกรอง
ได้ดงันี ้

6.2.1 ไมโครฟิลเตรชัน (Micro Filtration: MF) เป็นกระบวนการท่ีใช้เยื่อกรองท่ีมีแผ่น
รูพรุนค่อนข้างใหญ่ขนาด 50-1000 nm ส าหรับแยกโมเลกุลขนาดใหญ่ สารแขวนลอยออกจาก
ของเหลว แรงดนัท่ีใช้อยู่ระหว่าง 100-500 kPa หรือ 1-5 atm ใช้ส าหรับการก าจัดสารแขวนลอยท่ี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
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เป็นสาเหตคุวามขุ่นของน า้ และแบคทีเรียทัว่ไป ชนิดของเยื่อกรองท่ีใช้กนัโดยทัว่ไปเช่น Cellulose 
acetate Polysulfide และ  Polystyrene การใช้ งาน เหมาะส าห รับ ใช้ ในการบ าบัดน า้ ทิ ง้ 
อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม และงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
6.2.2 อัลตราฟิลเทรชัน (Ultra Filtration : UF) เป็นระบบการกรองท่ีให้น า้ไหลผ่าน

เส้นใยสงัเคราะห์ท่ีมีรูพรุนความละเอียดประมาณ 0.01 ไมครอน ซึ่งท าให้ ตะกอน สารแขวนลอย 
และโลหะหนกัอ่ืนๆ รวมทัง้เชือ้แบคทีเรียท่ีมีขนาดใหญ่กว่ารูพรุนของเยื่อกรองไม่สามารถแทรกตวั
เล็ดลอดผ่านไปได้ มีเพียงน า้ใสท่ีสามารถไหลผ่าน โดยสิง่ปนเปือ้นท่ีถกูดกัจับไว้จะถูกก าจัดออก
จากระบบเป็นระยะ เพื่อป้องกันการตกค้างสะสม ปัจจุบนัมีการประยุกต์ใช้งานระบบอัลตราฟิล
เทรชันมากมาย เช่น ระบบผลิตน า้ประปา การน าน า้ทิง้กลบัมาใช้ใหม่ การผลิตน า้ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมผลิตน า้ด่ืม หรือแม้แต่การกรองน า้เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน  ฯลฯ 
อยา่งไรก็ตามการน าน า้ทิง้จากระบบบ าบดัน า้เสียกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ในประเทศไทยยงัมีการ
ศึกษาวิจัยไม่มากนัก  เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและบ ารุงรักษายังสูงมาก  เม่ือ
เปรียบเทียบกับการผลิตน า้จากแหล่งน า้ดิบธรรมชาติด้วยกระบวนการปรับคุณภาพน า้ทั่วไป  
ดงันัน้การประยุกต์ใช้กระบวนการกรองผา่นเยื่อกรอง (UF) ส าหรับการน าน า้ทิง้จากอุตสาหกรรม
กลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อให้ได้ค่าท่ีน่าเช่ือถือและท าการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์โดยเลือก
เอาปัจจัยท่ีมีความส าคัญ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้งานจริงในอนาคตต่อไป  โดย
กระบวนการเมมเบรนอลัตราฟิลเตรชนันิยมมาประยกุต์ใช้กนัอยา่งแพร่หลาย 

 
6.2.3 นาโนฟิลเทรชัน (Nano Filtration: NF) เป็นกระบวนการท่ีใช้เยื่อกรองขนาดรู

พรุน 2-5 nm ซึ่งใกล้เคียงกับรีเวิสออสโมซิสมาก คือมีผลต่างของความดันเป็นแรงขบัดันในการ
แยกตวัถูกละลายท่ีมีน า้หนกัโมเลกุลต ่ากว่า 1,000 ดาร์ตนั ออกจากสารละลาย ความดนัท่ีใช้ใน
อยู่ระหว่าง 1-2 MPa หรือ 10-20 atm มีความสามารถในการแยกอิออนบางชนิด และสารอินทรีย์
ตามธรรมชาติ  (Natural Organic Matter: NOM) ชนิดของเยื่ อกรองท่ีใช้กันโดยทั่วไป  เช่น 
Polymer Organic Compounds Automatic Polymide และ  Polyvinyl Alcohol เยื่อกรองนาโน
ฟิลเตรชันสว่นมากเป็นเยื่อกรองเชิงประกอบ ซึ่งประกอบด้วยชัน้ผิวท่ีมีโครงสร้างแน่นอยู่บนชัน้
รองรับท่ีมีรูพรุนใหญ่กวา่  
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6.2.4 รีเวิสออสโมซิส  (Reverse Osmosis: RO) กระบวนการนี เ้รียกว่า  Hyper 
Filtration เป็นการแยกสารละลายโดยผลต่างความดนัระหว่างเยื่อแผ่นเป็นแรงขบัดัน  เยื่อกรอง
ออสโมซิสมีความสามารถในการกรองโมเลกุลขนาดเล็ก  เช่น เกลือ น า้ตาล (น า้หนักโมเลกุล < 
500 ดาร์ตนั หรือมีขนาดประมาณ 0.1-1 nm) แต่ยอมให้น า้ผ่านได้ และเป็นเยื่อแผ่นท่ีมีโครงสร้าง
แน่นหรือไม่มีรูพรุน การผ่านเยื่อแผ่นของสารเกิดจากความสามารถในการละลายและการแพร่
(Solution-diffusion) ความดนัท่ีใช้อยูร่ะหวา่ง 1-10 MPa หรือ10-100 atm การใช้งานท่ีส าคญัของ
กระบวนการนี ้คือ การแยกเกลอืจากน า้กร่อยและน า้ทะเลเพื่อผลิตน า้จืด การเพิ่มความเข้มข้นของ
น า้ผลไม้  การผลิตน า้ ท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง ตลอดจนการบ าบัดน า้ทิง้ ท่ี มี โลหะเจือปน  เช่น 
อุตสาหกรรมชุบเคลอืบโลหะ 
 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงคณุสมบติัของเยื่อกรองประเภทตา่ง ๆ 
 

6.3 โมดูลเมมเบรน 
โมดูลแมมเบรน  (Membrane module) คือเยื่อกรองท่ีผลิตขึน้มาส าหรับใช้ใน

กระบวนการกรองอาจมีรูปร่างต่างกนั เช่น เป็นเยื่อกรองแบบแผน่เรียบหรือเป็นแบบท่อ ในการใช้
ต้องบรรจุหรือประกอบเยื่อกรองให้มีพืน้ท่ีเยื่อกรองตามความต้องการ ซึ่งเรียกว่า (Module) ได้มี
การออกแบบโมดลูท่ีมีรูปร่างตา่งกนั โดยสามารถแบง่ออกเป็น 4 แบบ (Scott, 1990) 
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6.3.1 โมดูลแบบแผ่นและแบบกรอบ  (Plate and Frame) ประกอบด้วยตัวแผ่น 
(plate) และตัวกรอบ (frame) ยึดสลบักันอยู่บนราวคู่ ตวัแผ่นจะมีรูพรุนท าหน้าท่ีเป็น supporter 
ให้แก่ผ้ากรอง ตัวกรอบจะมีเฉพาะกรอบสี่เหลี่ยมหุ้ มด้วยผ้ากรอง โดยตัวกรอบมีช่องทางให้
ของเหลวขุ่นเข้าไปได้ สว่นตวัแผ่นไม่มีช่องให้ของเหลวขุ่นไหลเข้า แตมี่ช่องทางออกของของเหลว
ใส เม่ือของเหลวขุน่เข้าไปอยูใ่นตวักรอบซึง่หุ้มด้วยผ้ากรอง   

 
6.3.2 โมดูลแบบท่อ (Tubular module) เป็นเมมเบรนแบบท่อมีเส้นผ่าศูนย์กลาง

มากกวา่หรือเทา่กบั 10 มิลลเิมตรโดยจะบรรจุในตวับรรจุ (Housing) ท่ีประกอบด้วยทอ่เมมเบรนห
ลายๆ ท่อสงูถึง 30 ท่อ น า้หรือสารละลายจะไหลเข้าในท่อและเพอมิเอทจะถูกเก็บมารวมกัน ชุด
อุปกรณ์แบบนีมี้พืน้ท่ีผิวต่อหน่วยปริมาตรของอุปกรณ์ต ่ากว่าแบบแผ่นและแบบกรอบ ลกัษณะ
เมมเบรนแบบทอ่ผลติจากโพลเิมอร์ หรือเซรามิค ก็ได้ 

 
6.3.3 โมดูลแบบเส้นใยกลวง (Hollow fiber module) เป็นเมมเบรนท่ีมีเส้นผ่านศูนย์ 

กลางขนาด 1 มิลลเิมตรซึง่ถือวา่มีขนาดเล็กมาก ภายในชุดจะประกอบด้วยเส้นใยมากกว่า 1 ล้าน
เส้นใยข้อดีของเมมเบรนชนิดนีคื้อจะมีความยืดหยุน่สงู 

 
6.3.4 โมดลูแบบท่อม้วน (Spiral wound module) เป็นการน าเมมเบรนแผ่นเรียบมา

ม้วนรอบแกนโดยมีแผน่กัน้น า้หรือสารละลายจะไหลเข้าตามแนวแกน ข้อดีของแบบท่อม้วนคือมี
ความแข็งแรง สามารถทนตอ่แรงดนัสงูได้ 
 
7. พืน้ที่ศึกษา 

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2535 และได้รับการพฒันาโดย บริษัท 
ไอ.จี.เอส จ ากดั (มหาชน) สถานท่ีตัง้เลขท่ี 38 ซอยสขุาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250 โครงการมีเนือ้ท่ีทัง้หมด 148 ไร่ ระยะห่างจากสถานท่ีต่างๆ และมีพืน้ท่ีติดต่อ
ดงันี ้

สนามบินดอนเมือง 50 กิโลเมตร 
สนามบินสวุรรณภมิู 2 กิโลเมตร 
ทา่เรือคลองเตย 20 กิโลเมตร 
ทา่เรือแหลมฉบงั 100 กิโลเมตร 
ส านกังานเขตประเวศ 4 กิโลเมตร 
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ทิศเหนือ  ติดถนนอ่อนนชุ-ลาดกระบงั 
ทิศใต้  ติดถนนกาญจนาภิเษก 
ทิศตะวนัออก ติดคลองสงิห์โต 
ทิศตะวนัตก ติดถนนสขุาภิบาล 2  

 

 

ภาพประกอบ 3 แสดงสถานท่ีตัง้ นิคมอุตสาหกรรมอญัธานี (GEMOPOLIS) 
 

นิคมอุตสาหกรรมอญัธานี ก่อตัง้โดยนายบุญยง อัศรัสกร รวมแหลง่ผลิตและตลาดในท่ี
เดียวกันพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับครบวงจรระดับโลก 
ดงันัน้นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี จึงเป็นนิคมฯ เฉพาะทางท่ีมีโรงงาน / บริษัทท่ีผลิตอุตสาหกรรม
ด้านอัญมณีและเคร่ืองประดับเพียงอย่างเดียว ปัจจุบนัมีโรงงานอุตสาหกรรม / บริษัท รวมกว่า 
120 บริษัท มีจ านวนพนักงานมากถึง 15,000 คน มีหน่วยงานภาครัฐท่ีให้การสนับสนุนหลาย
หน่วยงาน เช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
กรมศุลกากร กรมสง่เสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมสง่เสริมการสง่ออก เป็น
ต้น 
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ระบบถนนในโครงการ 
การคมนาคมภายในพืน้ท่ีโครงการ อาศยัระบบถนนของโครงการ โดยมีถนนสายประธาน

เป็นถนนเข้า ออกโครงการซึ่งมีเขตทางกว้าง 25 เมตร ผิวจราจรกว้าง 16 เมตร ทางเท้ากว้างข้าง
ละ 4.5 เมตร เข้าสูถ่นนสายรองประธานซึ่งมีเขตทางกว้าง 18 เมตร ผิวจราจรกว้าง 12 เมตร ทาง
เท้ากว้างข้างละ 3 เมตร ท่ีสดุปลายถนนท่ีเป็นทางตนัจะมีท่ีกลบัรถ ซึง่มีเขตทางกว้าง 9.5 เมตร ผิว
จราจรกว้าง 6 เมตร และทางเท้ากว้างข้างละ 2 เมตร โดยโครงสร้างของถนนมีผิวจราจรเป็น
คอนกรีตเสริมเหลก็และทางเท้าเป็นบลอ็กปถูนนส าเร็จรูป  
 
การระบายน า้ฝน 

สภาพพืน้ ท่ีของโครงการเดิมเป็นท่ีราบลุ่ม มีค่าระดับดินเฉลี่ย +0.25 เมตร จาก
ระดับน า้ทะเลปานกลาง ดังนัน้การปรับปรุงพืน้ท่ีเพื่อป้องกันน า้ท่วมได้ท าการถมดินจนค่าระดับ
เม่ือปรับปรุงแล้วอยูท่ี่ระดบัถนนเดิมในโครงการ ซึง่จะท าให้การระบายน า้ฝนลงสูร่ะบบรางระบาย
น า้เดิมของโครงตอ่เข้ากบัประตนู า้ลงสูค่ลองสิงโตท าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
การพัฒนาพืน้ที่ป้องกันน า้ท่วม 

โครงการมีมาตรการพัฒนาพืน้ท่ีป้องกันน า้ท่วม ในกรณีท่ีมีฝนตกหนักโดยท าการ
ก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กไว้โดยรอบโครงการพืน้ป้องกันดินทลาย โดยก าแพงกัน
ดินดงักลา่วมีความกว้างประมาณ 30 ซม. และมีมาตรการเสริมปอ้งกันน า้จากภายนอกไม่ให้ไหล
เข้าพืน้ท่ีของโครงการ โดยภายในโครงการได้มีการออกแบบบอ่พกั ทอ่ระบายน า้และช่องระบายน า้
ในทางเท้า โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อระบายน า้ 24” ต ่ากว่าผิวการจราจร 0.05 เมตรเพื่อ
ระบายน า้จากผิวการจราจรและทางเท้าภายในโครงการลงสูท่อ่ระบายน า้หลกัของโครงการ 
 
ระบบน า้ประปา 

แหล่งน า้เพื่อการอุปโภค บริโภคภายในโครงการ มาจากการประปานครหลวง โดย
โครงการได้ต่อท่อรับน า้จากจุดแยกของท่อเมนของการประปานครหลวง โดยได้ลงทุนวางท่อเมน
ประปาขนาด 300 มม. ความยาวประมาณ 4.6 กิโลเมตร จากด้านถนนอ่อนนชุมาจนถึงโครงการ  
 
ระบบไฟฟ้า 

นิคมอุตสาหกรรมอญัธานีตัง้อยูใ่นเขตของการไฟฟา้นครหลวง และมีสถานีไฟฟา้ยอ่ยอยู่
ในบริเวณใกล้กับโครงการ ปริมาณไฟฟ้าท่ีสถานนีไฟฟ้าย่อยสามารจัดหาได้มีพอเพียงกับความ
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ต้องการภายในโครงการ  ระบบไฟฟ้าภายในโครงการจะเป็นระบบ Over Head Line จากสถานี
ไฟฟา้ยอ่ยของไฟฟา้นครหลวงเดินตามแนวติดกบัแนวถนนปอ้นให้กบัหม้อแปลงและผา่นไปยงัแผง
จ่ายไฟหลกั MDB แบ่งเป็น Feeder เพื่อจ่ายให้กับผู้ ใช้รายย่อย โดยยึดติดกับอาคารและติดตัง้
มิเตอร์บริเวณอาคาร 

 
 

ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนการบ าบดัน า้เสยีในนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี 
 

ระบบบ าบัดน า้เสียของนิคมอตุสาหกรรมอญัธานี 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานีได้ใช้ระบบบ าบดัน า้เสียแบบเร่งตะกอน (Activated 

Sludge Process) (ภาพประกอบ 4) โดยน า้เสียจากโรงงานต่างๆ ในนิคมฯ จะผ่านเข้ามารวมกัน
โดยระบบท่อใต้ดิน (Infiuent) เข้าสู่ระบบบ าบัดส่วนกลางของนิคมฯ และจะถูกคัดแยกขยะออก
โดยเคร่ืองแยกขยะอัตโนมัติ (Autometic Bar screen) และน า้เสียจะถูกสูบไปไว้ท่ีบ่อตกตะกอน
ขัน้ต้น (Primary Sedimentation Tank) จากนัน้จะผา่นไปท่ีบ่อเติมอากาศเพื่อเลีย้งเชือ้จุลินทรีย์ท่ี
ใช้ในการบ าบัดน า้เสีย และตกตะกอนต่อในบ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank) ตะกอนท่ีได้
จากบอ่ตกตะกอนขัน้ต้นและบอ่ตกตะกอน (Sludge) หลงัเติมอากาศ จะถกูรวบรวมเข้าสูเ่คร่ืองรีด
ตะกอน (Belt Press) ส่วนน า้ใสหลงัการตกตะกอนจะถูกส่งไปรอท่ีบ่อพัก (Hoding Pond) ก่อน
ปลอ่ยสูล่ ารางสาธารณะ การจัดการน า้เสียในนิคมฯ จะด าเนินการภายใต้มาตรการจดัการระบบ
บ าบดัน า้เสีย โดยใช้ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 
เร่ืองค่ามาตรฐานน า้ทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ทางนิคมอุตสาหกรรมอัญ
ธานีมีความสามารถในการบ าบดัน า้เสียท่ี 2,500 ลกูบาศก์เมตร / วนั แตปั่จจุบนัมีปริมาณน า้เสีย
เฉลีย่วนัละ 1,800 ลกูบาศก์เมตร / วนั 
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8. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
Xiao, Xu, Xie, Yang, and Zeng (2014) ได้ศึกษาความได้เปรียบของ  Sequencing 

Batch Biofilm Reactor : SBBR ส าหรับการบ าบดัน า้เสียท่ีมีความแปรปรวนสงู เปรียบเทียบกับ
ระบบท่ีมีการไหลของน า้เสยีแบบตอ่เน่ือง พบวา่การเดินระบบเป็นพกัๆ จะมีข้อได้เปรียบกวา่ระบบ
การไหลแบบต่อเน่ืองเพราะว่า การกระจายตวัของตะกอนจุลนิทรีย์จะสามารถท าได้ดีกวา่ จึงท าให้
ระบบสามารถรองรับการเปลีย่นแปลงภาระอยา่งเฉียบพลนัได้ดีกวา่ 

 
บญัจรัตน์ โจลานนัท์ (2538) ได้ศกึษาถึงประสทิธิภาพของระบบ Aerobic packed bed 

ในการบ าบัดน า้เสียจากโรงอาหาร  พบว่า ประสิทธิภาพการลดค่า  COD, BOD และ  SS ท่ี
ระยะเวลาเก็บกัก  4 ชั่วโมง ค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์  40.47 g-COD/m2.d เท่ากับร้อยละ 
93.72,98.72 และ 97.07 ตามล าดบั และมีปริมาณสารแขวนลอยในน า้เสียท่ีผ่านการบ าบดัแล้ว
เฉลีย่ 3.8มก./ลติร 

 
ศกัด์ิสทิธ์ิ อ่ิมแมน (2551) ศกึษาการกรองด้วยเยื่อกรองอลัตราฟิลเตรชนั พบว่าการแปร

ผันความดันจาก110-150 kPa พบว่าความดันท่ีสูงขึน้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการก าจัด
สารอินทรีย์แต่ไม่มีผลตอ่การก าจดัไอออน ความดนัท่ีเพิ่มขึน้ไม่แตกต่างกันในการก าจัดความขุ่น
ซึง่มีประสทิธิภาพในการก าจดัสารแขวนลอยได้ 99% 

 
สกุลยา ทบัอุไร (2554) ศึกษาการประยุกต์ใช้กระบวนการอัลตราฟิลเตรชันส าหรับการ

ก าจดัสารอินทรีย์ธรรมชาติในกระบวนการผลิตน า้ประปา โดยท าการทดสอบน า้ผิวดินจากอ่างเก็บ
น า้สุระและน า้ทิ ง้จากระบบบ าบัดน า้เสีย  ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัด
นครราชสมีา เป็นกรณีศกึษาด้วยกระบวนการกรองเม่ือน าน า้ทิง้จากระบบบ าบดัน า้เสียมาศึกษา
ความเป็นไปได้ในการน าน า้กลบัมาใช้ใหม่พบวา่น า้ทิง้จากระบบบ าบดัน า้เสยีเม่ือผา่นกระบวนการ
บ าบดัขัน้ต้นแล้วไม่สามารถลดค่าสารอินทรีย์ละลายน า้ให้เหลอืน้อยกวา่ 4 มิลลิกรัมตอ่ลิตร จึงมี
ความจ าเป็นต้องน าน า้ทิง้จากระบบบ าบดัน า้เสียมาผ่านระบบกรองอัลตราฟิลเตรชันเพื่อลดค่า
สารอินทรีย์ละลายน า้ตอ่ไป 
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ดรุณี ศิริวิไล จ าลอง โพธ์ิบุญ และ วิสาขา ภู่จินดา (2015) ศึกษาการจัดการน า้เสียของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ต าบลเมืองแกลง จังหวดัระยอง เน่ืองจากเทศบาลต าบลเมืองแกลง
เคยประสบปัญหาน า้เนา่เสยี สง่กลิ่นเหม็น สตัว์น า้ในแม่น า้ประแสลอยตายเป็นจ านวนมาก ทาง
เทศบาลต าบลเมืองแกลงได้ท าการจดัการน า้เสยีเพื่อแก้ไขปัญหาน า้เสยีของเทศบาล โดยการใช้ถัง
ดกัไขมันและการใช้น า้หมักจุลนิทรีย์ (EM) เติมลงในแหลง่น า้ ซึ่งเป็นวิธีท่ีงา่ย ประหยดัค่าใช้จ่าย 
ใช้เทคโนโลยีท่ีไม่สงู แตไ่ด้ผลการบ าบดัท่ีดี และจากการจดัการน า้เสียและขยะของเทศบาล สง่ผล
ให้เทศบาลต าบลเมืองแกลงได้รับรางวลัด้านสิง่แวดล้อมหลายรางวลั 

 
Piadeh Farzad, Alavi Moghaddam, and Mardan (2014) ศึกษาการจัดการน า้เสียท่ี

นิคมอุตสาหกรรมของอิหร่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม โดยน าเสนอถึงสถานการณ์และประสบการณ์ของระบบการน าน า้เสียกลบัมาใช้ใหม่
เพื่อการอุตสาหกรรมและการชลประทาน ณ ขณะนี ้689 นิคมอุตสาหกรรมท่ีสร้างขึน้ในอิหร่าน 
และ 37 % ของปริมาณน า้เสียท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดได้ถูกบ าบัดโดยโรงบ าบัดน า้เสีย ซึ่งได้รับการ
รายงานว่ามีน า้เสียท่ีผ่านการบ าบัดแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ในด้านชลประทานถึง 20.25  % 
เน่ืองจากการก าหนดความต้องการน า้ในด้านอุตสาหกรรมและการขาดแคลนทรัพยากรน า้  โดย
นโยบายดงักลา่วได้มีการด าเนินการพฒันาหลากหลายแนวทางร่วมกับ AUTs มาตัง้แต่ปี 2008 
โดยเน้นท่ีการลดคา่ BOD, COD, TSS และ TDS เป็นหลกั และน า้เสยีท่ีมีค่าตา่งๆ สงู ซึง่ขึน้อยูก่ับ
เป้าหมายในการใช้เยื่อ (Membrane) ในการกรอง เช่น SF, MF, UF หรือ RO และระบบชีวภาพท่ี
เลือกใช้ เช่น การจับตัวและการกรอง, DAF หรือ MBR  นอกจากนีย้ังใช้ AC และ O3 เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบ าบดัซึ่งแสดงถึงผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพสูงในการน าน า้
เสยีกลบัมาใช้ใหม่ และความส าเร็จในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศอิหร่าน 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวจัิย 

 

ปัจจุบนัมีความต้องการใช้น า้ประปาและน า้ใช้ส าหรับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 
ปริมาณน า้ท่ีมีอยูน่ัน้เร่ิมมีน้อยลงและในบางช่วงของปีจะประสบกบัภาวะภยัแล้ง ดงันัน้การน าน า้
ทิง้กลบัมาใช้ใหม่จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง น า้ทิง้ท่ีจะน ามาใช้ซ า้ควรผ่านการบ าบัดเพื่อให้ได้
คุณภาพท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีต้องการใช้น า้  เช่น น า้ท่ีต้องการใช้ในกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรม น า้ท่ีต้องการใช้ในการผลติน า้ประปา น า้ท่ีต้องการใช้ในการล้างถนนและรดน า้ต้นไม้ 
เป็นต้น งานวิจัยนี ้เป็นการศึกษาเพื่อหาวิธีการปรับปรุงคุณภาพน า้จากระบบบ าบัดน า้เสียให้
สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี โดยกระบวนการอัลตราฟิลเทรชัน โดยมี
รายละเอียดวิธีการด าเนินงานวิจยัดงันี ้

1. พืน้ท่ีศกึษา 
2. การศกึษาคณุสมบติัทางกายภาพและเคมีของน า้ทิง้ 
3. วิธีการเก็บตวัอยา่งน า้ 

3.1 ขัน้ตอนการด าเนินงานเก็บตวัอยา่งน า้จากระบบบ าบดัน า้เสยี  
3.2 พารามิเตอร์ในการตรวจวิเคราะห์ 

4. วสัดแุละอุปกรณ์ในการวิจยั 
5. วิธีการด าเนินการทดลองการน าน า้ทิง้เพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่ 

5.1 วิธีการเก็บตวัอยา่งน า้ท่ีผา่นกระบวนการกรอง 
5.2 ขัน้ตอนการเก็บตวัอยา่งน า้ท่ีผา่นกระบวนการกรอง 
5.3 พารามิเตอร์ในการตรวจวิเคราะห์น า้ท่ีผา่นกระบวนการกรอง 
5.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 

 
1. พืน้ที่ศึกษา 

จะด าเนินการเก็บตวัอย่างจากระบบบ าบัดน า้เสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอัญ
ธานี เขตประเวศ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้วิจัยจะใช้วิธีการเก็บตวัอยา่งน า้
ทิง้โดยวิธีเก็บแบบจ้วง (Grab sampling) การเก็บตวัอยา่งแบบนีส้ามารถใช้เป็นตวัแทนของน า้ทิง้
ท่ีระบายออกจากนิคมอุตสาหกรรมว่ามีคุณสมบัติเป็นอย่างไร โดยจุดเก็บตัวอย่างท าการเก็บ
ตวัอยา่งน า้ทิง้ท่ีได้หลงัผา่นระบบการบ าบดัตามภาพประกอบ 5 



  30 

2. การศึกษาคุณสมบัตทิางกายภาพของน า้ทิง้ 
การศึกษาวิจัยนี ้จะด าเนินการเก็บตวัอย่างจาก ระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางของนิคม

อุตสาหกรรมอัญธานี ซึ่งระบบบ าบดัน า้เสียของนิคมฯ เป็นระบบตะกอนเร่ง (Activated sludge) 
แบบ Extended aeration ซึ่งออกแบบมาให้สามารถรองรับน า้เสียได้ 2,500 ลบ.ม./วัน การเก็บ
ตวัอย่างน า้ท่ีถูกวิธีในปริมาณท่ีเหมาะสมต่อการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้ทัง้นีต้้องไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเน่ืองจากวิธีเก็บและการขนสง่ อีกทัง้ยงัสามารถใช้เป็นตวัแทนท่ีดีของแหล่งน า้นัน้ 
(กรมอนามัย, 2537) วิธีเก็บท่ีเหมาะสมเพื่อให้ได้ตัวแทนท่ีดีของน า้ทิง้ ผู้ วิจัยจะใช้วิธีการเก็บ
ตวัอย่างน า้ทิง้ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559 เร่ือง
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน า้ทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ในข้อ 
7.2 เป็นวิธีการเก็บแบบจ้วง (Grab Sampling) โดยใช้วสัดุท่ีใช้บรรจุตวัอย่างน า้เสียเป็นวสัดุท่ีไม่
ท าปฏิกิริยากับกรด-ด่าง และมลพิษในตวัอย่างน า้มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เปราะหรือแตกง่าย 
สามารถล้างท าความสะอาดได้งา่ย มีฝาปิดสนิทในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัจะใช้ขวดพลาสติกสขีาวขุ่น
อย่างดีท่ีแข็งและทนความร้อน ขนาด 2 ลิตร ซึ่งเป็นขนาดพอเหมาะท่ีจะบรรจุตัวอย่างน า้ได้
เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์  
 

2.1 ขอบเขตของต าแหน่งของจุดเก็บตัวอย่างน า้ จ านวน 5 ต าแหน่ง 
2.1.1 เก็บตวัอยา่งน า้ทิง้ท่ีได้หลงัจากผา่นระบบบ าบดัน า้เสยีตาม ภาพประกอบ 5 
2.1.2 เก็บตัวอย่างน า้จากระบบการกรองด้วยวสัดุเส้นใย Polypropylene แล้วผ่าน

ระบบการกรองด้วย คาร์บอนแบบเกล็ด (GAC) แล้วผ่านระบบการกรองด้วยระบบอัลตราฟิลเทร
ชนั 

2.1.3 เก็บตัวอย่างน า้จากระบบการกรองด้วยวสัดุเส้นใย Polypropylene แล้วผ่าน
ระบบการกรองด้วย คาร์บอนแบบอัดแท่ง (Carbon block) แล้วผา่นระบบการกรองด้วยระบบอัล
ตราฟิลเทรชนั 

2.1.4 เก็บตวัอยา่งน า้จากระบบการกรองทรายแล้วผา่นระบบการกรองด้วย คาร์บอน
แบบเกลด็ (GAC) แล้วผา่นระบบการกรองด้วยระบบอลัตราฟิลเทรชนั  

2.1.5 เก็บตวัอยา่งน า้จากระบบการกรองทรายแล้วผา่นระบบการกรองด้วย คาร์บอน
แบบอดัแทง่ (Carbon Block) แล้วผา่นระบบการกรองด้วยระบบอลัตราฟิลเทรชนั 
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ภาพประกอบ 5 ต าแหน่งของจุดเกบ็ตวัอย่างน ้า 
 

3. วิธีการเก็บตัวอย่างน า้ 
การเก็บตวัอยา่งน า้จะใช้วิธี การเก็บแบบจ้วง (Grab sampling) เป็นการเก็บตวัอยา่งน า้

แบบจ้วงเอาโดยตรงแล้วน าไปวิเคราะห์หาค่าท่ีต้องการทราบ ดงันัน้ ตวัอยา่งน า้จะแสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะสมบติัของน า้ ณ จุดเก็บเฉพาะเวลานัน้ คือเลือกเก็บบริเวณท่ีต้องการตวัอย่างโดยตรง 
จากนัน้น ามาน าไปวิเคราะห์หาคา่ท่ีต้องการทราบตอ่ไป 

 
3.1 ขัน้ตอนการด าเนินงานเก็บตัวอย่างน า้จากระบบบ าบัดน า้เสีย  

3.1.1 ด าเนินการเก็บตวัอย่างน า้เสีย จ านวน 5 จุดเก็บตวัอยา่ง (ตามภาพประกอบท่ี 
5) ทกุเดือน เดือนละ 2 ครัง้ เป็นเวลา 7 เดือน รวมทัง้สิน้ 70 ตวัอยา่ง 

3.1.2 ตรวจวดัคณุภาพน า้หน้างานทกุครัง้ท่ีท าการเก็บตวัอยา่งน า้ 
3.1.3 น าน า้เสียท่ีได้ในแต่ละเดือนเพื่อส่งเข้าห้องปฏิบัติการด าเนินการวิเคราะห์

ตอ่ไป รวมทัง้สิน้ 70 ตวัอยา่ง  
 

3.2 พารามิเตอร์ที่การตรวจวิเคราะห์ดังนี ้ 
3.2.1 อุณหภูมิ (Temperature) ตรวจวดัด้วยเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ ยี่ห้อ Lutron รุ่น 

WA-2017SD  
3.2.2 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ตรวจด้วยวิธีตรวจวัดด้วยพีเอชมิเตอร์ ยี่ ห้อ 

Lutron รุ่น WA-2017SD 
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3.2.3 ค่า DO (Dissolved Oxygen) ตรวจวัดด้วยเคร่ืองดีโอมิเตอร์ (DO meter) 
ยี่ห้อ Lutron รุ่น WA-2017SD 

3.2.4 ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) เป็นการวดัความสกปรกของน า้
คิดเปรียบเทียบในรูปของปริมาณออกซิเจน (O2) ท่ีลดลงเน่ืองจากจุลชีพจ าพวกแบคทีเรีย 
(Bacteria) น าไปใช้ในกระบวนการยอ่ยสลายสารอินทรีย์ (Organic) โดยการหาคา่ความต่างของ
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในตัวอย่างน า้ท่ีวดัได้วนัแรก (DO0) กับปริมาณออกซิเจนท่ีละลายใน
ตวัอยา่งน า้เดียวกนัท่ีเก็บไว้ในตู้ควบคมุอุณหภมิู (incubator) 20 ± 1°C เป็นเวลา 5 วนั (DO5) 

 

BOD = DO0 - DO5 

 
DO0 = คา่ออกซิเจนละลายในน า้ท่ีไตเตรตได้ในวนัแรก 
DO5 = คา่เฉลีย่ออกซิเจนละลายในน า้ท่ีไตเตรตได้ หลงัจากเก็บไว้ในตู้ควบคมุ
อุณหภมิู 20 ± 1°C เป็นเวลา 5 วนั 

 
3.2.5 ค่า COD (Chemical Oxygen Demand) วิธีตรวจวดัค่า COD ด้วยวิธีการเร่ง

ปฏิกิริยาแบบปิด (Closed reflux)  สารประกอบอินทรีย์สามารถถกูออกซิไดซ์ได้ด้วยตวัออกซิไดซ์
ท่ีรุนแรง ในการวิเคราะห์หาคา่ซีโอดี ในท่ีนีจ้ะใช้โพแทสเซียมไดโครเมต (Potassium Dichromate; 
K2Cr2 O7) เป็นตวัออกซิไดซ์ (Oxidizing Agent) ในสารละลายกรดซลัฟิวริกโดยใช้ซิลเวอร์ซลัเฟต
เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ในสภาวะท่ีร้อนและมีความเป็น กรดสงู สารผสมระหวา่งกรดโครมิกและกรด
ซลัฟิวริกจะออกซิไดซ์สารประกอบอินทรีย์ในสารละลายการ วิเคราะห์หาคา่ซีโอดีท าได้โดยการหา
ปริมาณของโพแทสเซียมไดโครเมตท่ีใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ทัง้หมด  ในตวัอย่างแล้วค านวณ
เทียบเป็นปริมาณออกซิเจน โพแทสเซียมไดโครเมตท่ีทราบปริมาณและความเข้มข้นท่ีแน่นอนและ
จะถกูเติมลงในน า้ตวัอยา่งใน ปริมาณท่ีมากเกินพอแตท่ราบปริมาณท่ีแนน่อน หลงัจากการรีฟลกัซ์
ตวัอยา่งท่ี 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชัว่โมงโพแทสเซียมไดโครเมตท่ีเหลอื(ยงัไม่ถูกริดิวซ์)ใน
สารละลายหลงัจากการรีฟลกัซ์หาได้โดยการไตเตรทกับสารละลายมาตรฐานเฟอรัสแอมโมเนียม
ซลัเฟต (Standard Ferrous Ammonium Sulfate Solution) โดยใช้เฟอโรอีน (Ferroin) เป็นอินดิเค
เตอร์ 

3.2.6 ค่า SS (Suspended Solids) ใช้วิธีตรวจวัดค่า ส่วนท่ีไม่ละลายในน า้แต่มี
ขนาดเล็กพอท่ีจะแขวนลอย (suspend) อยู่ในน า้ได้ หาได้โดยการกรองตวัอย่างน า้ด้วยกระดาษ
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กรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter, GF/C) แล้วน าไปอบให้แห้งท่ีอุณหภมิู 103-105๐C โดยมีวิธีการ
ดงันี ้

3.2.6.1 น ากระดาษกรอง GF/C มาชั่งโดยเคร่ืองชั่งละเอียด สมมติได้น า้หนกั = 
C กรัม น าไปวางบน evaporating dish หรือ petri dish ก็ได้ 

3.2.6.2 วางกระดาษกรองลงบน Buchner’s funnel ซึ่งต่อเข้ากับ เคร่ืองดูด
อากาศโดยใช้ปากคีบท่ีสะอาด ใช้น า้กลัน่ฉีดบนกระดาษกรองให้ทัว่ แล้วเปิดป๊ัมดดูอากาศเพื่อให้
กระดาษกรองแนบสนิทดีกบักรวย 

3.2.6.3 ปิเปตตวัอย่างน า้ 50-100 มล.(ปริมาตรท่ีใช้ขึน้กับของแข็งแขวนลอยใน
น า้) ใสไ่ปบนกระดาษกรอง ทีละน้อยพร้อมกับเปิดป๊ัมดูดอากาศพยายามให้ของแข็งกระจายไป
ทัว่ๆกระดาษกรอง 

3.2.6.4 ใช้น า้กลัน่ฉีดล้างของแข็งท่ีติดอยู่ข้างกรวยจนหมดและรอจนกว่าจะ
แห้ง แล้วใช้ปากคีบคอ่ยๆหยิบกระดาษกรองออกน าไปวางบนภาชนะท่ีใสเ่ดิม 

3.2.6.5 น าไปอบให้แห้งในตู้ อบ ท่ีมีอุณหภูมิ  103-105๐C นานประมาณ 1 
ชม. ท าให้เย็นใน desiccator แล้วน าไปชัง่น า้หนกั  สมมติได้ = D กรัม 

 
                                       SS, mg/l            =          (D – C) x 106   
                                                                            ml sample 
 
4. วัสดุและอุปกรณ์ในการวิจัย 

4.1 ขวดบีโอดี ขนาด 300 ml. พร้อมจุกแก้ว และฝาพลาสติกท่ีปิดได้สนิท 
4.2 ขวดวดัปริมาตร (Volumetric flask) 
4.3 บิวเรต (Burette) 
4.4 ขวดรูปชมพู ่(Erlenmeyer flask) ขนาดความจุ 500 mL 
4.5 ตู้ควบคมุอุณหภมิู (Incubator)  
4.6 ปิเปต (Pipette) 
4.7 กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 1000 ml. 
4.8 อุปกรณ์เติมอากาศ 
4.9 ภาชนะท่ีใช้ในการย่อยสลาย (Digestion Vessel) ควรใช้หลอดทดลองท่ีเป็นบอโรซิ

ลิเคต ซึ่งมีขนาด 16 x 100 มม. หรือ 20 x 150 มม. หรือ 25 x 150 มม. พร้อมทัง้ฝาจุกท่ีบุด้วย 
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TFE ห รือ ใช้ บ อ โรซิ ลิ เคตแอมพู ล  (Borosilicate Ampules) ขนาดความจุ ด  10 ลบ .ซม . 
เส้นผา่ศนูย์กลาง 19 -20 มม. ซึง่มีความลกึ 45 ถึง 50 มม. 

4.10 ฮีตติงบล็อค (Heating Block) เป็นอลมิูเนียมหลอ่ (Cast Aluminum) มีช่องหลายๆ 
ช่องซึง่มีความลกึ 45 ถึง 50 มม. เป็นช่องท่ีจะให้หลอดหรือแอมพลูตัง้อยูไ่ด้พอดี 

4.11 เคร่ืองเช่ือมแอมพลู (ampule sealer) ใช้แมคเคนิเคิบซีลเลอร์ (mechanical sealer 
4.12 เคร่ืองมือวัดมือวัดค่า ยี่ ห้อ Lutron รุ่น WA-2017SD เพื่อวัดค่า pH, ORP, CD, 

TDS, DO, SALT จดัท าขึน้เพื่อก าหนดแนวทางในการใช้งานเคร่ืองมือ 
4.13 หวัวดัส าหรับวดัคา่ pH ( pH electrode  ) รุ่น PE-03 
4.14 หวัวดัส าหรับวดัคา่ ORP ( ORP Probe ) รุ่น S500C 
4.15 หวัวดัส าหรับวดัคา่ CD/TDS/SALT ( CD/TDS/SALT Probe ) รุ่น CDPB-03 
4.16 หวัวดัส าหรับวดัคา่ DO ( DO Probe ) รุ่น OXPB-11 
4.17 หวัวดัส าหรับวดัอุณหภมิู ( Temp. Probe ) รุ่น TP-07 
 

5. ค าจ ากัดความ (Definition)  
pH   คือ คา่ความเป็นกรด-ดา่ง ในน า้เสยี 
ORP คือ ชนิดของดชันีท่ีแสดงถึงระดบัความสามารถในการเกิดออกซิเดชันและการเกิด

รีดกัชนั 
CD   คือคา่การน าไฟฟา้ (Conductivity) ของน า้เสยีมีหนว่ยวดัเป็น uS หรือ mS 
TDS  คือ ปริมาณของแข็งละลายน า้ทัง้หมด ท่ีมีอยูใ่นน า้เสีย มีหน่วยวดัเป็น mg/L หรือ 

ppm 
DO    คือ ปริมาณออกซิเจน ( Dissolved Oxygen )ท่ีละลายอยู่ในน า้เสีย มีหน่วยวัด

เป็น mg/L 
Salt    คือ ปริมาณเกลอืท่ีละลายอยูใ่นน า้เสยี มีหนว่ยวดัเป็น % โดยน า้หนกั 
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6. วิธีการใช้งาน 
6.1 ส่วนประกอบตัวเคร่ืองวัดค่า 

 

 
ภาพประกอบ 6 ภาพส่วนประกอบตวัเครื่อง 

 

1. จอแสดงผล    11. น๊อตฝาปิดแบตเตอร์ร่ี 
2. ปุ่ มเปิด-ปิด เคร่ือง   12. เกลยีวเช่ือมขาตัง้ 
3. ปุ่ ม Hold,  ESC      13. ช่องเสยีบหวัวดัอุณหภมิู 
4. ปุ่ ม REC,  Enter    14. ช่องเสยีบหวัวดั DO 
5. ปุ่ มเลอืกโหมดการใช้งาน   15. ช่องเสยีบ CD/TDS/SALT 
6. ปุ่ มเลอืกฟังก์ชนัการใช้งาน  16. ช่องเสยีบหวัวดั pH 
7. ปุ่ ม Time    17. ช่อง adapter (DC 9V) 
8. ปุ่ ม Logger    18. ปุ่ ม Reset 
9. ขาตัง้     19. input terminal RS-232 
10. ช่องใสแ่บตเตอร์ร่ี   20. ช่องใส ่SD card 
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6.2 รายละเอียดตัวเคร่ือง 
6.2.1 เคร่ืองวดั pH, CD, TDS, DO, SALT  
6.2.2 สามารถบนัทกึข้อมลูด้วย SD card 
6.2.3 สามารถรองรับ SD card ได้ตัง้แต ่1 – 16 GB 
6.2.4 ไม่จ าเป็นต้องใช้ software ในการดาวน์โหลดข้อมลู 
6.2.5 สามารถดขู้อมลูในรูปไฟล์ Excel โดยน า SD card ไปเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ 

 

6.3 การวัด CD / TDS / SALT 
ช่วงการวดั    CD 200 uS - 200 mS  

      TDS 200 - 200,000 ppm 
Salt 0 – 12 % (โดยน า้หนกั) 

 
ความละเอียดการแสดงผล CD 0.1 uS, 0.001 – 0.1mS  

TDS 0.1, 1, 10, 100 ppm 
Salt 0.01 % Salt 

 
ความแม่นย า   CD ± 2% + 1d  

TDS ± 2% + 1d 
Salt ± 0.5% Salt value   

 
อุณหภมิูในการใช้งาน  CD 0 – 60 °C  

TDS 0 – 60 °C  
Salt 0 – 60 °C 
 

6.4 การวัด DO 
ช่วงการวดั   0 – 20 mg/L 
ความละเอียดการแสดงผล 0.1 mg/L 
ความแม่นย า   ± 0.4 mg/L 
อุณหภมิูในการใช้งาน  0 – 50 °C 
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6.5 การวัด pH  

ช่วงการวดั   0 – 14 pH 
ความละเอียดการแสดงผล 0.01 pH 
ความแม่นย า   ± 0.02 pH + 2d 
อุณหภมิูในการใช้งาน  0 – 50 °C 

 
6.6 การวัดอุณหภมูิ  

ช่วงการวดั   0 – 50 °C 
ความแม่นย า   ± 0.8 °C  / 1.5 °F 

 
6.7 การเลือกโหมดการใช้งาน 

6.7.1 การเลอืกโหมดการใช้งาน 
เปิดเคร่ือง โดยกดปุ่ มเปิด-ปิด 
เคร่ืองมือสามารถเลอืกโหมดการวดัได้ 
กดปุ่ ม “Mode” เพื่อเลอืกโหมดในการวดั 
กดปุ่ ม “Mode” ซ า้ๆ เพื่อเปลีย่นโหมดการวดัเป็นโหมดอ่ืน 
หน้าจอจะแสดงโหมดท่ีเลอืก 
 

6.7.2 การใช้งานโหมดวดั pH 
เปิดเคร่ือง เลอืกโหมดการวดัเป็น “PH” 
เช่ือมตอ่ Probe เข้ากบัเคร่ือง ในช่อง “PH IN” 
จุ่มหวั Probe ลงในน า้ท่ีต้องการตรวจวดั และกวนเลก็น้อย 
หน้าจอจะแสดงคา่ pH 

 
  



  39 

6.7.3 การวดัคา่ Conductivity 
เปิดเคร่ือง เลอืกโหมดการวดัเป็น “Cd” 
เลือกช่วงในการวดั โดยกดปุ่ ม “RANGE” ไปเร่ือยๆ เพื่อเลือกช่วงในการวัด 

โดยสามารถเลอืกได้ตัง้แต ่200 uS, 2 mS, 20 mS, 200 mS และ Auto 
เช่ือมต่อ Probe ส าหรับวดั CD/TDS/SALT เข้ากับเคร่ือง ในช่องเสียบ “CD 

IN” 
จุ่มหวั Probe ลงในน า้ท่ีต้องการตรวจวดั และกวนเลก็น้อย 
หน้าจอจะแสดงคา่ Conductivity ในหนว่ย mS หรือ uS 
หมายเหต ุ: กรณีท่ียงัไม่จุ่มหวั Probe ลงในน า้ท่ีต้องการตรวจวดั หน้าจอจะ

แสดงคา่เป็น 0  ให้กดปุ่ ม  “” ค้างไว้  10  วินาที  หน้าจอจะแสดงคา่เป็น  0   
 

6.7.5 การวดัคา่ TDS 
เปิดเคร่ือง เลอืกโหมดการวดัเป็น “tdS” 
เช่ือมตอ่ Probe เข้ากบัเคร่ือง ในช่อง “CD IN” 
จุ่มหวั Probe ลงในน า้ท่ีต้องการตรวจวดั และกวนเลก็น้อย 
หน้าจอจะแสดงคา่ tdS ในหนว่ย ppm 

 
6.7.6 การใช้งานโหมดการวดั Salt 

เปิดเคร่ือง เลอืกโหมดการวดัเป็น “SALt” 
เช่ือมตอ่ Probe ส าหรับวดั เข้ากบัเคร่ือง ในช่อง “CD IN” 
จุ่มหวั Probe ลงในน า้ท่ีต้องการตรวจวดั และกวนเลก็น้อย 
หน้าจอจะแสดงคา่ SALT ในหนว่ย % โดยน า้หนกั ( pcnt ) 

 
6.7.7 การใช้งานโหมดการวดั DO 

เปิดเคร่ือง เลอืกโหมดการวดัเป็น “do” 
เช่ือมตอ่ Probe ส าหรับวดั DO เข้ากบัเคร่ือง ในช่อง “DO IN” 
จุ่มหวัProbe ลงในน า้ท่ีต้องการตรวจวดัความลกึอยา่งน้อย 10 ซม. 
หน้าจอจะแสดงคา่ DO ในหนว่ย มิลลกิรัมตอ่ลติร ( mg/L ) 
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7. วิธีการด าเนินการทดลองการน าน า้ทิง้เพื่อน ากลับไปใช้ใหม่ 
การศึกษาวิจัยนีจ้ะท าการทดสอบน า้ทิง้จากระบบบ าบดัน า้เสียภายในนิคมอุตสาหกรรม 

อญัธานี โดยทดสอบด้วยกระบวนการกรองผา่นเยื่อกรองในระดบัต้นแบบ เพื่อศึกษาประสทิธิภาพ
ของการกรองและความเป็นไปได้ในการน าน า้ทิง้กลบัมาใช้ใหม่ 
 

 

 

ภาพประกอบ 7 การด าเนินการทดลองการน าน า้ทิง้ผา่นกระบวนการกรองในรูปแบบท่ีแตกตา่ง 
 

7.1 วิธีการเก็บตัวอย่างน า้ที่ผ่านกระบวนการกรอง  
ใช้วิ ธีการเก็บแบบจ้วง (Grab sampling) เป็นการเก็บตัวอย่างน า้แบบจ้วงเอา

โดยตรงแล้วน าไปวิเคราะห์หาคา่ท่ีต้องการทราบ 
 

7.2 ขัน้ตอนการด าเนินงานเก็บตัวอย่างน า้ที่ผ่านกระบวนการกรอง 

 เก็บตวัอยา่งน า้ทิง้ท่ีได้หลงัจากผา่นระบบการบ าบดัตาม ภาพประกอบ 7 

 เก็บตวัอยา่งน า้จากระบบการกรองด้วยวสัดเุส้นใย Polypropylene แล้วผา่น
ระบบการกรองด้วย คาร์บอนแบบเกลด็ (GAC) แล้วผา่นระบบการกรองด้วย
ระบบอลัตราฟิลเทรชนั 



  41 

 เก็บตวัอยา่งน า้จากระบบการกรองด้วยวสัดเุส้นใย Polypropylene แล้วผา่น
ระบบการกรองด้วย คาร์บอนแบบอัดแท่ง (Carbon Block) แล้วผ่านระบบ
การกรองด้วยระบบอลัตราฟิลเทรชนั 

 เก็บตัวอย่างน า้จากระบบการกรองทรายแล้วผ่านระบบการกรองด้วย 
คาร์บอนแบบเกลด็(GAC) แล้วผา่นระบบกรองด้วยระบบอลัตราฟิลเทรชนั  

 เก็บตัวอย่างน า้จากระบบการกรองทรายแล้วผ่านระบบการกรองด้วย 
คาร์บอนแบบอัดแท่ง (Carbon Block) แล้วผ่านระบบการกรองด้วย
ระบบอลัตราฟิลเทรชนั 

 ด าเนินการตรวจวดัคณุภาพน า้หน้างานทกุครัง้ท่ีท าการเก็บตวัอยา่งน า้ 

 น าน า้ท่ีผา่นกระบวนการกรอง ในแตล่ะตวัอยา่งด าเนินการวิเคราะห์ ตอ่ไป 

 บนัทกึผลการทดลอง 
 

7.3 พารามิเตอร์ในการตรวจวิเคราะห์น า้ที่ผ่านกระบวนการกรอง 
อุณหภูมิ (Temperature) ตรวจวัดด้วยเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ ยี่ห้อ Lutron รุ่น WA-

2017SD 
คา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) ตรวจวดัด้วยพีเอชมิเตอร์ ยี่ห้อ Lutron รุ่น WA-2017SD 
ค่า DO (Dissolved Oxygen) ตรวจวัดด้วยเคร่ืองดีโอมิเตอร์  (DO meter) ยี่ ห้อ 

Lutron รุ่น WA-2017SD 
ค่า BOD (Biological Oxygen Demand) ตรวจวัดด้วยวิธีเอไซด์โมดิฟิเคชัน Azide 

modification method 
ค่า COD (Chemical Oxygen Demand) ตรวจวัดด้วยวิธีการเร่งปฏิกิริยาแบบปิด 

(Closed reflux)   
ค่า SS (Suspended Solids) ตรวจวัดด้วยวิ ธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว

มาตรฐาน 
ค่า TDS (Total Dissolved Solids) ตรวจวัดด้วยเคร่ืองวัดค่า TDS (TDS meter) 

ยี่ห้อ Lutron รุ่น WA-2017SD 
ค่ าการน า ไฟฟ้ า  (Conductivity)  ต รวจวัด ด้ วย  เค ร่ือ งวัด ค่ าการน า ไฟฟ้ า 

(Conductivity meter) ยี่ห้อ Lutron รุ่น WA-2017SD 
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7.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
การวิเคราะห์หาค่าความสมัพนัธ์ของค่าพารามิเตอร์ตา่งๆ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

SPSS (Statistical Package for the Social Science) และทดสอบค่าทางสถิติโดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน Analysis of variance (ANOVA) 
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บทที่ 4 
ผลการศกึษา 

 

พืน้ที่ศึกษา 
การศึกษาวิจัยนี ้ด าเนินการเก็บตัวอย่างจาก ระบบบ าบัดน า้ เสียส่วนกลางของนิคม

อุตสาหกรรมอัญธานี ระบบบ าบัดน า้เสียของนิคมฯ  เป็นระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 
แบบ Extended Aeration ท่ีออกแบบมาให้สามารถรองรับน า้เสยีได้ 2,500 ลบ.ม./วนั  

 
ผลการวิเคราะห์คณุภาพน า้ทิง้จากระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลางในนิคมอุตสาหกรรมอัญ

ธานี ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2560 – พฤษภาคม 2561 พบว่า ค่า BOD มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 11.17 
มิลลกิรัมตอ่ลติร โดยเม่ือเทียบกบัคา่มาตรฐานคณุภาพน า้ทิง้ คา่ BOD จะต้องไม่เกิน 20 มิลลกิรัม
ต่อลิตร แสดงว่ามีค่าเป็นไปตามค่ามาตรฐาน และค่า pH เฉลี่ยเท่ากับ 6.94 ค่าอุณหภูมิเฉลี่ย 
เท่ากับ 31.09 องศาเซลเซียส ค่า TDS มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  722.07 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า Color มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 34.64 เอดีเอ็มไอ (ตาราง 3) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน า้ทิง้
ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน า้ทิง้จากนิคมอุตสาหกรรมตามประกาศของกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559 แล้วพบว่าน า้ทิง้จากระบบบ าบัดน า้เสียส่วนกลางในนิคม
อุตสาหกรรมอัญธานี มีคา่เป็นไปตามคา่มาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้จากนิคมอุตสาหกรรม 
สามารถระบายทิง้ลงสูแ่หลง่น า้สาธารณะหรือออกสูส่ิง่แวดล้อมได้ 
 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์คา่เฉลีย่คณุภาพน า้ทิง้จากระบบบ าบดัน า้เสยี 
 

Station BOD 
(mg/L) 

pH DO 
(mg/L) 

Temp. 
( °C) 

Cond. 
(μmhos/cm) 

TDS 
(mg/L) 

Turbid 
(NTU) 

Color 
(ADMI) 

มาตราฐาน < 20 5.5 - 9.0 - < 40 - < 3000 - 300 

ค่า S.D. 4.440 .280 .954 1.261 .133 96.481 1.773 11.057 

น า้ทิง้จากระบบบ าบัดน า้เสีย 11.17 6.94 4.63 31.09 1.14 722.07 6.09 34.64 
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จากนัน้ได้ด าเนินการน าน า้ทิง้ท่ีออกจากระบบบ าบดัน า้เสยีไปทดสอบกระบวนการกรอง
ระดบัต้นแบบท่ีแตกตา่งกนั 4 รูปแบบ ได้แก่ 

 

 
 

ภาพประกอบ 8 ระบบการกรองด้วยวสัดเุส้นใย Polypropylene แล้วผา่นระบบการกรองด้วย 
คาร์บอนแบบเกลด็ (GAC) แล้วผา่นระบบการกรองด้วยระบบอลัตราฟิลเทรชนั  

 

 
 

ภาพประกอบ 9 ระบบการกรองด้วยวสัดเุส้นใย Polypropylene แล้วผา่นระบบการกรองด้วย 
คาร์บอนแบบอดัแทง่ (Carbon Block) แล้วผา่นระบบการกรองด้วยระบบอลัตราฟิลเทรชนั  

 

 
 

ภาพประกอบ 10 ระบบการกรองทรายแล้วผา่นระบบการกรองด้วยทราย แล้วผา่นคาร์บอนแบบ
เกลด็ (GAC) แล้วผา่นระบบการกรองด้วยระบบอลัตราฟิลเทรชนั  
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ภาพประกอบ 11 ระบบการกรองทราย แล้วผา่นระบบการกรองด้วย คาร์บอนแบบอดัแทง่ 
(Carbon Block) แล้วผา่นระบบการกรองด้วยระบบอลัตราฟิลเทรชนั  

 

อัลตราฟิลเทรชัน  (Ultra Filtration : UF) เป็นระบบการกรองท่ีให้น า้ไหลผ่านเส้นใย
สงัเคราะห์ท่ีมีรูพรุนความละเอียดประมาณ 0.01 ไมครอน ซึ่งท าให้ ตะกอน สารแขวนลอย โลหะ
หนกัอ่ืนๆ รวมทัง้เชือ้แบคทีเรียท่ีมีขนาดใหญ่กว่ารูพรุนของเยื่อกรองไม่สามารถแทรกตวัเล็ดลอด
ผา่นไปได้ มีเพียงน า้ใสท่ีสามารถไหลผา่น โดยสิง่ปนเปือ้นท่ีถูกดกัจับไว้จะถกูก าจัดออกจากระบบ
เป็นระยะ เพื่อป้องกันการตกค้างสะสม ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้งานระบบอัลตราฟิลเทรชัน
มากมาย เช่น ระบบผลิตน า้ประปา, การน าน า้ทิง้กลับมาใช้ใหม่ , การผลิตน า้ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมผลติน า้ด่ืม หรือแม้แตก่ารกรองน า้เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน  
 
ตาราง 4 มาตรฐานควบคมุการกระบายน า้ทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม 
 

ดชันีคณุภาพน า้ คา่มาตรฐาน 

คา่ความเป็นกรดดา่ง (pH) 5.5-9.0 

อณุหภมู ิ(Temperature) ไมเ่กิน 40 องศาเซลเซียส 

สี (Color) ไมเ่กิน 300 ADMI 

ของแขง็ละลายน า้ทัง้หมด  (Total Dissolved Solids หรือ TDS) ไมเ่กิน 3,000 mg/L 
BOD (Biochemical Oxygen Demand) ไมเ่กิน 20 mg/L 

ของแขง็แขวนลอยทงัหมด(Total Suspended Solids) ไมเ่กิน 50 mg/L 

คา่การน าไฟฟา้ (Conductivity) - 
คา่ความขุน่ของน า้ (Turbidity) - 

Do (Dissolved Oxygen) - 

 

ท่ีมา http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water04_img01.html 



  46 

ผลการน าระบบการกรองทัง้ 4 รูปแบบมาใช้เพื่อน าน า้ทิง้จากระบบบ าบัดน า้เสียให้
สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้นัน้ ต้องพิจารณาเปรียบเทียบจากค่าดชันีตรวจวดัคณุภาพมาตรฐาน
ควบคุมการกระบายน า้ทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ซึง่ผลการวิจยัท่ีได้มีดงันี ้
 

ตาราง 5 แสดงคา่ BOD ของน า้ทิง้ท่ีออกจากระบบบ าบดัและผา่นการกรองทัง้ 4 แบบ 
 

ค่า BOD  

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

น ้ำออกจำกระบบบ้ำบัด 12.20 7.40 8.30 7.70 12.20 12.80 15.20 12.40 11.00 14.00 8.30 8.30 7.00 12.00 11.17 

PP -> GAC -> UF ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

PP -> C BLOCK -> UF ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Sand -> GAC -> UF ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Sand -> C BLOCK -> UF ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 

หมายเหต:ุ Non Detectable บีโอดี < 2.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
 

1. การวิเคราะห์ค่า BOD 
เป็นตวัแทนของสารอินทรีย์ (เศษอาหารและสิ่งปฏิกูล) ท่ีมีอยู่ในน า้ ซึ่งบอกถึงปริมาณ

ออกซิเจนท่ีจุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน า้  ค่า BOD เพิ่มขึน้ส่งผลให้
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายอยูใ่นน า้ลดน้อยลงซึ่งเป็นอนัตรายต่อการด ารงชีวิตของพืชและสตัว์น า้ 
ถ้าคา่ BOD สงูมากแสดงวา่น า้นัน้เนา่เสยีมาก น า้ท่ีมีคณุภาพดี ควรมีค่า BOD ไม่เกิน 6 มิลลกิรัม
ตอ่ลติร พระราชบญัญัติน า้ทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรม ก าหนดไว้วา่ น า้ทิง้ก่อนปลอ่ยลงสูแ่หลง่น า้
ธรรมชาติ ต้องมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 5) ซึ่งผลการตรวจค่า BOD ใน
นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี พบว่า น า้ท่ีออกจากระบบบ าบดัมีค่า BOD เฉลี่ย 11.17 มิลลิกรัมต่อ
ลติร ซึ่งไม่เกินคา่มาตรฐานควบคุม เม่ือน ามาผา่นกระบวนการกรองทัง้ 4 แบบ พบคา่ BOD น้อย
กว่า 2.0 มิลลิกรัมตอ่ลิตร แสดงว่า การกรองทัง้ 4 แบบ มีประสิทธิภาพในการกรองสารอินทรีย์ได้
ประสทิธิภาพไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตาราง 6 คา่ pH ของน า้ออกจากระบบบ าบดัและผา่นกระบวนการกรองทัง้ 4 แบบ 
 

ค่า pH 

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

น ้ำออกจำกระบบบ้ำบัด 
7.08 7.24 6.85 6.83 6.89 6.65 7.30 7.03 7.06 6.98 6.78 6.72 6.97 6.82 6.94 

PP -> GAC -> UF 
7.01 7.45 6.80 7.00 6.95 6.95 6.46 6.37 7.24 7.10 6.43 7.31 7.28 7.12 6.96 

PP -> C BLOCK -> UF 
7.11 7.43 6.99 6.97 6.98 6.96 6.74 6.39 7.31 7.18 6.59 7.11 7.45 7.21 7.03 

Sand -> GAC -> UF 
7.05 7.39 6.95 7.22 6.94 7.05 6.76 7.06 7.24 7.08 6.95 8.14 7.36 7.20 7.17 

Sand -> C BLOCK -> UF 
7.10 7.41 7.08 7.11 6.97 6.86 6.75 7.01 7.14 7.16 6.94 7.21 7.37 7.13 7.09 

 
 

2. ค่า pH  
เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงความเป็นกรดหรือด่างของน า้ ซึ่งเป็นการวัดความเข้มข้นของธาต ุ

ไฮโดรเจน (H) ท่ีมีอยู่ในน า้เสีย ไม่มีหน่วยแต่มีตารางบอกจากค่า 1 ถึง 14  น า้เสียท่ีมีคุณสมบัติ
เป็นกรดจะมีค่า pH น้อยกว่า 7 เป็นด่างจะมีค่า pH มากกวา่ 7 และเป็นกลางจะมีค่า pH เทา่กับ 
7 (ธงชัย พรรณสวัสด์ิ & วิบูลย์ลักษณ์ วิสุทธิศักด์ิ, 2540) ค่า pH มีความส าคัญมากต่อระบบ
บ าบดัทางชีวภาพ เพราะจุลนิทรีย์ในระบบจะท างานได้ดีในช่วง pH 6.8-8 เท่านัน้ น า้เสียชุมชนจะ
คอ่นข้างเป็นกลาง ไม่เหมือนกับน า้เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีแปรเปลี่ยนไปตามประเภทของ
อุตสาหกรรม จากการวิจัย ค่า pH ของน า้ท่ีออกจากระบบบ าบัด มีค่าเฉลี่ย 6.94 เม่ือผ่าน
กระบวนการกรองทัง้ 4 แบบ พบวา่ การกรองด้วย PP -> GAC -> UF มีคา่ pH เฉลีย่ 6.96 ซึง่มีคา่
ใกล้เคียงจากน า้ท่ีออกจากระบบบ าบดัมีฤทธ์ิเป็นกรดอ่อน กรองแบบ PP -> C BLOCK -> UF มี
คา่ pH เฉลีย่ 7.03 กรองแบบ Sand -> GAC -> UF มีคา่ pH เฉลีย่ 7.17 และกรองแบบ Sand -> 
C BLOCK -> UF มีคา่ pH เฉลีย่ 7.09 ซึง่มีฤทธ์ิเป็นกลาง 
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ตาราง 7 คา่ DO ของน า้ออกจากระบบบ าบดัและผา่นกระบวนการกรองทัง้ 4 แบบ 
 

ค่า DO 
จุดเก็บน า้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ค่าเฉล่ีย 
น ้ำออกจำกระบบบ้ำบัด 4.59 5.22 3.95 4.94 4.70 4.27 5.12 4.62 4.60 4.52 4.58 4.62 4.89 4.22 4.63 

PP -> GAC -> UF 4.48 4.07 2.71 3.43 3.97 4.14 3.52 3.06 3.31 3.32 2.75 5.11 3.08 3.13 3.58 

PP -> C BLOCK -> UF 4.18 3.67 2.60 3.10 2.81 3.89 2.21 2.69 2.67 3.20 1.80 4.91 3.06 2.98 3.13 

Sand -> GAC -> UF 3.12 3.52 2.18 1.58 4.14 4.41 2.68 3.12 3.12 3.45 4.46 4.83 3.00 3.38 3.36 
Sand -> C BLOCK -> UF 3.47 3.53 2.09 2.81 2.67 2.53 2.35 1.62 2.34 2.41 2.32 5.17 3.14 3.31 2.84 

 
3. ค่า DO (Dissolved Oxygen) 

คา่ปริมาณออกซิเจนซึง่ละลายอยูใ่นน า้เป็นลกัษณะส าคญัท่ีจะบง่บอกให้ทราบวา่ แหลง่
น า้นัน้มีปริมาณออกซิเจนเพียงพอต่อความต้องการของสิ่งมีชีวิตหรือไม่  แบคทีเรียท่ีเป็น
สารอินทรีย์ในน า้ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายสารอนินทรีย์ ความต้องการออกซิเจนของ
แบคทีเรียนีจ้ะท าให้ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน า้ลดลง ดงันัน้น า้สะอาดจะมีคา่ DO สงู และน า้
เสียจะมีค่า DO ต ่า มาตรฐานของน า้ท่ีมีคุณภาพดีโดยทัว่ไปจะมีค่า DO ประมาณ 5-8 ppm น า้
เสยีจะมีค่า DO ต ่ากว่า 3 ppm ผลการวิจยัพบวา่ น า้ท่ีออกจากระบบบ าบดั มีค่า DO 4.63 ppm 
น า้ท่ีผ่านกระบวนการกรองแบบ PP -> GAC -> UF มีค่า DO สูงท่ีสุด รองลงมาแบบ Sand -> 
GAC -> UF, PP -> C BLOCK -> UF และ Sand -> C BLOCK -> UF ท่ีระดบั 3.58, 3.36, 3.13 
และ 2.84 ppm ตามล าดับ ซึ่งจะพบว่า น า้ท่ีออกจากระบบบ าบัดมีค่า DO มากกว่าน า้ท่ีผ่าน
กระบวนการกรองนัน้อาจเป็นเพราะในระบบบ าบดัมีการเติมออกซิเจนในระบบตลอดเวลาเพื่อให้
จุลินทรีย์น าไปใช้ในการย่อยสลายจึงท าให้มีปริมาณออกซิเจนสงูกวา่น า้ท่ีน ามาผ่านกระบวนการ
กรอง ซึง่มีความสะอาดกวา่น า้ท่ีผา่นระบบบ าบดัเพียงอยา่งเดียว 

 
ตาราง 8 คา่การน าไฟฟา้ของน า้ออกจากระบบบ าบดัและผา่นกระบวนการกรองทัง้ 4 แบบ 
 

ค่า Cond. (mS) 

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

น ้าออกจากระบบบ้าบัด 1.16 1.16 1.00 1.03 1.05 1.11 1.16 1.06 1.97 1.14 1.09 1.01 1.02 1.05 1.14 

PP -> GAC -> UF 1.16 1.14 1.01 1.03 1.05 1.11 1.09 1.13 1.00 1.09 0.93 0.89 1.08 0.94 1.05 

PP -> C BLOCK -> UF 1.16 1.15 1.01 1.01 1.05 1.11 1.06 1.12 1.00 1.09 0.92 0.87 1.01 0.94 1.04 

Sand -> GAC -> UF 1.16 1.14 1.03 1.03 1.06 1.11 1.11 1.13 0.91 1.09 0.98 0.95 1.02 0.94 1.05 

Sand -> C BLOCK -> UF 1.16 1.11 1.02 1.03 1.05 1.12 1.09 1.14 0.99 1.05 0.95 1.06 1.02 0.93 1.05 
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4. ค่าการน าไฟฟ้า (Conductivity) 
บอกถึงความสามารถของน า้ท่ีกระแสไฟฟา้สามารถไหลผ่าน ทัง้นีข้ึน้อยูก่ับความเข้มข้น

ของอิออนโดยรวมในน า้ และอุณหภูมิขณะท าการวดัค่าการน าไฟฟ้า ค่าการน าไฟฟ้ายงัขึน้อยู่กับ
อุณหภูมิด้วย ถ้าอุณหภูมิสงูค่าการน าไฟฟ้าก็จะยิ่งมากขึน้  น า้ทิง้ท่ีถูกปล่อยลงสู่แหล่งน า้อาจ
สง่ผลต่อค่าการน าไฟฟา้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสว่นประกอบของน า้ทิง้นัน้ด้วย จากการวิจยั น า้ท่ีออกจาก
ระบบบ าบดัมีคา่การน าไฟฟ้าเฉลีย่ 1.14 mS เม่ือผ่านกระบวนการกรองแบบ PP -> GAC -> UF, 
Sand -> GAC -> UF และ Sand -> C BLOCK -> UF มีคา่การน าไฟฟา้เท่ากันท่ีระดบั 1.05 mS 
และกรองแบบ PP -> C BLOCK -> UFมีค่าการน าไฟฟ้า 1.04 mS ซึ่งการกรองทัง้ 4 แบบ มีค่า
การน าไฟฟา้ไม่แตกตา่งกนัมาก  
 

ตาราง 9 คา่ TDS ของน า้ออกจากระบบบ าบดัและผา่นกระบวนการกรองทัง้ 4 แบบ 
 

ค่า TDS 

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

น ้าออกจากระบบบ้าบัด 771.00 768.00 670.00 691.00 701.00 716.00 768.00 797.00 649.00 761.00 724.00 678.00 715.00 700.00 722.07 

PP -> GAC -> UF 774.00 760.00 674.00 686.00 701.00 740.00 730.00 725.00 669.00 725.00 619.00 590.00 680.00 625.00 692.71 

PP -> C BLOCK -> UF 770.00 764.00 673.00 677.00 699.00 742.00 700.00 720.00 667.00 726.00 624.00 577.00 675.00 623.00 688.36 

Sand -> GAC -> UF 774.00 762.00 687.00 689.00 705.00 746.00 729.00 732.00 608.00 726.00 647.00 637.00 686.00 628.00 696.86 

Sand -> C BLOCK -> 
UF 

775.00 740.00 676.00 680.00 701.00 747.00 723.00 725.00 662.00 704.00 629.00 690.00 679.00 618.00 696.36 

 

5. ค่าของแข็งละลายน า้ทัง้หมด (Total Dissolved Solids: TDS)  
บอกถึงปริมาณของแข็งท่ีละลายเจือปนในน า้ ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปลา่ การวดัค่า 

TDS มีหน่วยเป็น mg/ L (ppm) หากพบว่าในน า้มีค่า TDS มาก แสดงว่าในน า้นัน้มีสารละลาย
แปลกปลอมมาก ค่า TDS จะเป็นตัวบ่งบอกถึง ค่าความกระด้างของน า้ได้ เน่ืองจากค่าความ
กระด้างของน า้เป็นสาเหตขุองการก่อตวัของหินปนู จากการวิจยัพบว่าน า้ท่ีออกจากระบบบ าบดัมี
ค่า TDS เฉลี่ย 722.07 เม่ือน ามาผ่านการกรองแบบ PP -> C BLOCK -> UF มีค่าเฉลี่ย TDS 
น้อยท่ีสดุท่ีระดบั 688.36 ppm ซึ่งบ่งบอกว่ามีสารละลายแปลกปลอมในน า้น้อยท่ีสดุ รองลงมา
เป็นการกรองแบบ PP -> GAC -> UF, Sand -> C BLOCK -> UF และ Sand -> GAC -> UF ท่ี
คา่เฉลีย่ 692.71, 696.36 และ 696.86 ppm ตามล าดบั 
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ตาราง 10 คา่อุณหภมิูของน า้ออกจากระบบบ าบดัและผา่นกระบวนการกรองทัง้ 4 แบบ 
 

ค่า Temp. 

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

น ้าออกจากระบบบ้าบัด 32.10 33.00 31.70 30.90 31.60 31.80 30.60 30.10 29.90 30.70 30.90 30.10 30.80 31.10 31.09 

PP -> GAC -> UF 32.00 32.50 31.60 31.40 32.20 31.30 32.10 33.00 30.20 32.40 32.90 36.30 32.30 31.90 32.29 

PP -> C BLOCK -> UF 32.30 32.40 31.90 31.30 32.10 31.20 32.40 33.10 30.20 32.10 32.80 35.70 32.50 31.90 32.28 

Sand -> GAC -> UF 32.30 32.50 32.00 31.50 32.00 31.30 32.60 33.50 31.10 31.80 33.40 36.40 32.30 32.10 32.49 

Sand -> C BLOCK -> 
UF 

32.20 32.80 32.20 31.40 31.60 31.20 32.90 33.10 31.30 31.90 33.70 35.10 32.90 31.80 32.44 

 
6. อุณหภมู ิ(Temperature)  

อุณหภูมิจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในระบบบ าบดั เม่ืออุณหภูมิสูงขึน้จะ
ช่วยเร่งให้เกิดการย่อยสลายเร็วขึน้ แตต้่องไม่สงูเกินมาตรฐานควบคมุท่ีก าหนด คือ อุณหภมิูต้อง
สงูไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส เพราะจะท าให้พืชและสตัว์น า้ขนาดเล็กในแม่น า้ล าคลองตายได้ สง่ผล
กระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหาร จากการวิจัยครัง้นี ้อุณหภูมิน า้ท่ีออกจากระบบบ าบดัมีค่าเฉลี่ย 
31.09 องศาเซลเซียส เม่ือน าน า้ผา่นระบบการกรองพบว่า การกรองแบบ Sand -> GAC -> UF มี
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสดุ รองมา Sand -> C BLOCK -> UF มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ 32.44 และกรอง
แบบ PP -> GAC -> UF กับแบบ PP -> C BLOCK -> UF มีอุณหภูมิเฉลีย่เท่ากันท่ี 32.29 องศา
เซลเซียส 

 
ตาราง 11 คา่ระดบัความขุน่ของน า้ 

 

ท่ีมา http://www.eastern-energy.net/product-en-702400-Turbidity+Meter.html 
 
  

ระดับความขุ่น ค่าความขุ่น (NTU) 

น า้ใส ไม่เกิน 25 

น า้ขุน่ปานกลาง 25-100 

น า้ขุน่มาก 100 
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7. ค่าความขุ่นของน า้ (Turbidity) 
ความขุน่เป็นคณุลกัษณะท่ีส าคญัอยา่งหนึง่ของน า้ ซึ่งเป็นดชันีท่ีใช้ตรวจวดัคณุภาพมาก

พอสมควร ความขุ่นเกิดจากการท่ีในน า้มีสารท่ีไม่ละลายน า้ขนาดเล็กแขวนลอยซึ่งอาจเป็นไปได้
ทัง้สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ เช่น ดิน ทราย แพลงค์ตอน สารอินทรีย์ขนาดเล็กหรือจุลินทรีย์ 
เป็นต้น ถ้าน า้มีปริมาณสารแขวนลอยดงักลา่วอยูใ่นปริมาณมากเม่ือสอ่งมากระทบสารแขวนลอย
นีจ้ะท าให้เกิดการหกัเหของแสงกระจดักระจายไป ท าให้มองเห็นน า้มีลกัษณะขุ่น สารแขวนลอยท่ี
อยู่ในน า้นีอ้าจจะมีหรือไม่มีผลต่อสุขภาพอนามัยหรือระบบนิเวศน์วิทยาของแหล่งน า้ก็ได้ สาร
แขวนลอยบางชนิดท่ีท าให้น า้มีความขุน่อาจจะไม่มีผลกระทบต่อสขุภาพของผู้บริโภคมากนกั แต่
ท าให้น า้นัน้ไม่นา่น ามาใช้ประโยชน์ในการอุปโภคหรือบริโภค ท าให้นา่รังเกียจและมีผลต่อการน า
น า้มาใช้ประโยชน์ เช่น มีผลกระทบต่อระบบการกรองท าให้เคร่ืองกรองอุดตันและเสียเร็ว มีผลต่อ
ระบบการฆ่าเชือ้ด้วยคลอรีน เน่ืองจากแขวนลอยจะห่อหุ้มจุลินทรีย์ไว้ ท าให้คลอรีนไม่สามารถ
ท าลายจุลินทรย์ได้ (ไพฑูรย์ หมายมัน่สมสขุ, 2553) นอกจากนีค้วามขุน่ยงัสง่ผลตอ่สิง่มีชีวิตในน า้
และการสังเคราะห์แสงของพืชน า้ เน่ืองจากความขุ่นของน า้จะบดบังแสงอาทิตย์ท าให้พืชไม่
สามารถสงัเคราะห์แสงได้เต็มท่ี มีผลต่อการมองเห็นของสตัว์น า้และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตท่ี
อาศัยอยู่ในน า้ ซึ่งการวัดค่าความขุ่นของน า้หน่วยท่ีใช้ คือเอ็นทียู (Nephelometric Turbidity 
Unit, NTU) จากตารางท่ี ค่ามาตรฐานความขุ่นของน า้ประปา ควรมีค่าไม่เกิน 5 NTU และแหลง่
น า้ทัว่ไปไม่ควรมีคา่ความขุน่เกิน 100 NTU เพราะสง่ผลกระทบตอ่การด ารงชีวิตของสตัว์และพืชท่ี
อยูใ่นน า้ 

 
ตาราง 12 คา่สขีองน า้ท่ีออกจากระบบบ าบดัและผา่นกระบวนการกรอง 4 แบบ 
 

Color water (ADMI) 

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

น า้ออกจากระบบบ าบดั 
30.00 35.00 35.00 30.00 35.00 35.00 50.00 35.00 25.00 30.00 40.00 35.00 30.00 40.00 34.64 

PP -> GAC -> UF 
15.00 10.00 15.00 15.00 15.00 20.00 10.00 15.00 15.00 10.00 20.00 20.00 0.00 5.00 13.21 

PP -> C BLOCK -> UF 
10.00 20.00 10.00 5.00 10.00 5.00 10.00 10.00 10.00 20.00 5.00 10.00 0.00 5.00 9.29 

Sand -> GAC -> UF 
15.00 15.00 10.00 5.00 10.00 5.00 15.00 10.00 15.00 15.00 5.00 10.00 5.00 10.00 10.36 

Sand -> C BLOCK -> 
UF 

5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 5.00 10.00 5.00 5.00 10.00 0.00 10.00 10.00 7.86 
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8. สีของน า้ (Color) 
โดยทัว่ไปในแหลง่น า้ในธรรมชาติสีของน า้จะเป็นสีเหลืองจนถึงสีน า้ตาลซึ่งจะเปลี่ยนไป

ตามสภาพแวดล้อม ชนิด ความเข้มข้น และปริมาณของสารละลายหรือสารแขวนลอย  สีของน า้
เกิดจากการปนเปือ้นของสารต่างๆ ทัง้ท่ีเป็นสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ทัง้ท่ีละลายน า้และไม่
ละลายน า้ สีของน า้จะขึน้อยู่กับความเป็นกรด-ด่างของน า้ โดยสีของน า้จะเพิ่มขึน้เม่ือความเป็น
กรด-ด่างเพิ่มขึน้  สขีองน า้นัน้สามารถถูกก าจัดออกได้เพื่อท าให้น า้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ 
ปัจจุบนัมีการวดัคา่สอียูห่ลายหนว่ย แตท่ี่นิยมใช้คือ หนว่ยเอดีเอ็มไอ (ADMI unit) ซึง่สขีองน า้มีคา่
มาตรฐานไม่เกิน 300 ADMI และส าหรับประกาศของการนิคมอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2560 ค่า
มาตรฐานสีของน า้ทิง้ท่ีระบายลงสูร่ะบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางในนิคมอุตสาหกรรม ไม่เกิน 600 
ADMI โดยทัว่ไปการวดัคา่สีจะเป็นการวดัค่าสจีริง คือ สีท่ีได้หลงัจากการก าจัดเอาสารแขวนลอย
ออกแล้ว ซึ่งการก าจัดสารแขวนลอยออกนัน้ ก็มีใช้กัน 2 วิธี คือ 1) วิธีการกรอง Filtration system 
ผ่าน calcined filter aids และ micrometallic filter crucible ขนาด 40 um 2) วิธีการหมุนเหวี่ยง 
Centrifuge system 

 การวดัคา่สีในหน่วย ADMI เป็นการตรวจสอบการปนเปือ้นของสีย้อม (Dye) และเม็ดส ี
(Pigment) ในน า้ โดยการวดัค่าสีในหน่วย ADMI จะตรวจวดัปริมาณของสี (Color Value) ในทุก
หนว่ยส ีไม่เน้นท่ีสีใดสีหนึ่งโดยการตรวจวดัจะเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน EPA ซึง่เหมาะ
ส าหรับการวดัค่าสีของน า้ในโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม การตรวจวดัค่าสีในหน่วย ADMI เป็น
การวิเคราะห์คา่สด้ีวยเคร่ือง Spectrophotometer ท่ีความยาวคลืน่ 400-700 nm ซึง่เป็นการวดัค่า
สีท่ีแท้จริง โดยวดัปริมาณเม็ดสีตัง้แต่เฉดสีม่วงถึงเฉดสีแดง ซึ่งผลการศึกษาน า้ท่ีออกจากระบบ
บ าบดัมีคา่สขีองน า้เฉลีย่ 34.64 ADMI เม่ือน ามาผา่นกระบวนการกรองทัง้ 4 แบบ พบวา่การกรอง
ด้วย Sand -> C BLOCK -> UF มีค่าสีน้อยท่ีสุด รองลงมา PP -> C BLOCK -> UF ,Sand -> 
GAC -> UF และ PP -> GAC -> UF ท่ีระดบั 7.86, 9.29, 10.36 และ 13.21 ตามล าดบั 
 
การเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของน า้ที่กระบวนการกรองทัง้ 4 แบบ 

จากภาพประกอบ 12  การกรองทัง้ 4 แบบ ไม่พบ ค่า BOD การกรองแบบ PP -> C 
BLOCK -> UF พบค่า pH เฉลี่ย เป็นกลางมากท่ีสดุท่ีระดับ 7.03 การกรองแบบ PP -> GAC -> 
UF มีคา่ DO เฉลีย่มากท่ีสดุ ท่ีระดบั 3.58 ppm เพราะค่า DO มากจะบอกถึงปริมาณออกซิเจนใน
น า้ การกรองแบบ PP -> C BLOCK -> UF  ค่าการน าไฟฟ้าน้อยท่ีสดุท่ีระดับ 1.04 mS ซึ่งมีค่า
ใกล้เคียงกับการกรองทัง้ 3 แบบ การกรองแบบ Sand -> GAC -> UF มีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยสงูท่ีสดุ 
ท่ีระดบั 32.49  องศาเซลเซียส การกรองแบบ Sand -> C BLOCK -> UF มีค่าความขุน่น้อยท่ีสดุ
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ท่ีระดับ 2.35 NTU ซึ่งค่าความขุ่นน้อยแสดงว่าน า้มีความใสมาก การกรองแบบ  Sand -> C 
BLOCK -> UF มีค่าสีของน า้น้อยท่ีสดุ ท่ีระดับ 7.86 ADMI บ่งบอกถึงการปนเปือ้นของน า้น้อย
ท่ีสุด  การกรองแบบ  PP -> C BLOCK -> UF มีค่ า  TDS น้ อย ท่ีสุด ท่ี ระดับ  688.36 ppm 
(ภาพประกอบ 12) ซึง่คา่ TDS น้อยบง่บอกถึงสารละลายแปลกปลอมในน า้ก็จะน้อยด้วย 

 

 

ภาพประกอบ 12 กราฟแสดงคา่คณุภาพของน า้ท่ีออกจากระบบบ าบดัและการกรองทัง้ 4 แบบ 
 

 
ภาพประกอบ 13 กราฟแสดงคา่ TDS ของน า้ท่ีออกจากระบบบ าบดัและการกรองทัง้ 4 แบบ 
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ตาราง 13 แสดงเปรียบเทียบคา่ต ่าสดุ สงูสดุ และคา่เฉลีย่ของดชันีคณุภาพน า้ท่ีผา่นกระบวนการ
กรองทัง้ 4 แบบ 
 

ดชันีคณุภาพน า้ จดุเก็บน า้ Min Max 𝑥̅  F Sig 

BOD PP -> GAC -> UF 0.000 0.000 0.00 

  
PP -> C BLOCK -> UF 0.000 0.000 0.00 

Sand -> GAC -> UF 0.000 0.000 0.00 

Sand -> C BLOCK -> UF 0.000 0.000 0.00 

pH PP -> GAC -> UF 6.370 7.450 6.96 

1.269 .295 
PP -> C BLOCK -> UF 6.390 7.450 7.03 

Sand -> GAC -> UF 6.760 8.140 7.17 

Sand -> C BLOCK -> UF 6.750 7.410 7.09 

DO PP -> GAC -> UF 2.710 5.110 3.58 

2.078 .114 
PP -> C BLOCK -> UF 1.800 4.910 3.13 

Sand -> GAC -> UF 1.580 4.830 3.36 

Sand -> C BLOCK -> UF 1.620 5.170 2.84 

Temp PP -> GAC -> UF 30.200 36.300 32.29 

.096 .962 
PP -> C BLOCK -> UF 30.200 35.700 32.28 

Sand -> GAC -> UF 31.100 36.400 32.49 

Sand -> C BLOCK -> UF 31.200 35.100 32.44 

Cond PP -> GAC -> UF .888 1.162 1.05 

.103 .958 
PP -> C BLOCK -> UF .866 1.159 1.04 

Sand -> GAC -> UF .913 1.161 1.05 

Sand -> C BLOCK -> UF .928 1.156 1.05 

TDS PP -> GAC -> UF 6.190 774.000 648.94 

.600 .618 
PP -> C BLOCK -> UF 577.000 770.000 688.36 

Sand -> GAC -> UF 608.000 774.000 696.86 

Sand -> C BLOCK -> UF 618.000 747.000 696.36 

Turbid PP -> GAC -> UF 1.220 4.040 2.77 

.632 .598 
PP -> C BLOCK -> UF 1.140 3.900 2.58 

Sand -> GAC -> UF 1.660 3.960 2.68 

Sand -> C BLOCK -> UF 1.290 3.840 2.35 

Color water PP -> GAC -> UF 0.000 20.000 13.21 

3.676 .018 
PP -> C BLOCK -> UF 0.000 20.000 9.29 

Sand -> GAC -> UF 5.000 15.000 10.36 

Sand -> C BLOCK -> UF 0.000 15.000 7.86 
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จากตารางท่ี 13 เปรียบเทียบค่าต ่าสุด สูงสุด และค่าเฉลี่ยของดัชนีคุณภาพน า้ท่ีผ่าน
กระบวนการกรองทัง้  4 แบบ พบว่า ค่า pH, ค่า Do, อุณหภูมิ, ค่าการน าไฟฟ้า (Conductivity), 
ค่าความขุ่น (Turbid) และ ค่า TDS ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั แต่ค่า Color water มีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 

ตาราง 14 การหาคา่การกระจายของข้อมลู 
 

Parameter N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

BOD 70 .000 15.200 2.12571 4.440808 

pH 70 6.370 8.140 7.03886 .280959 

DO 70 1.580 5.220 3.50629 .954186 

Temp 70 29.900 36.400 32.11714 1.261006 

Cond 70 .866 1.974 1.06493 .133558 

TDS 70 6.190 797.000 690.51700 96.481087 

Turbid 70 1.140 8.440 3.29429 1.773064 

Color water 70 .000 50.000 15.42857 11.057913 

 

การวดัการกระจายของข้อมลูท่ีนิยมน ามาใช้กนัอยา่งแพร่หลาย และเป็นปัจจัยส าคญัใน
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะข้อมลูคา่เฉลีย่ท่ีได้รับวา่มีคณุภาพท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์หรือไม่ กลา่วกันอย่างง่ายคือ หากค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าการกระจายตวั
น้อย แสดงว่าข้อมูลในค่าเฉลี่ยนัน้ใกล้เคียงกัน ในทางตรงกันข้าม หากคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีคา่การกระจายตวัมาก แสดงวา่ข้อมูลในคา่เฉลี่ยแตกต่างกันมาก ซึง่อาจจะสง่ผลให้ผลลพัธ์ของ
การวิจัยคลาดเคลื่อนได้ จากตารางท่ี 17 แสดงค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการกรองในรูปแบบตา่งๆ วา่สามารถปรับปรุงคณุภาพของน า้ทิง้ให้ดีขึน้ 
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บทที่ 5  
สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 

 

สรุปผลการทดลอง 
จากการศึกษาพบวา่ น า้ท่ีออกจากระบบบ าบดั มีคา่ BOD เฉลี่ยเทา่กบั 10.63 มิลลกิรัม

ต่อลิตร ซึ่งเป็นไปตามมาตราฐานน า้ทิง้ ค่า BOD จะต้องไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า pH 
เฉลี่ยเท่ากับ 6.9 ค่าอุณหภูมิเฉลี่ย เท่ากับ 31.09 องศาเซลเซียส ค่า TDS มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
722.07 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า Color มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 34.64 ADMI มีค่าเป็นไปตามค่ามาตรฐาน
ควบคมุการระบายน า้ทิง้จากนิคมอุตสาหกรรมตามประกาศของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม พ.ศ.2559 ตามมาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้จากนิคมอุตสาหกรรมตามประกาศ
ของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559 สามารถระบายทิง้ลงสู่แหล่งน า้
สาธารณะหรือออกสูส่ิง่แวดล้อมได้  

 
คุณภาพน า้ทิง้ท่ีผ่านกระบวนการกรองระดบัต้นทัง้ 4 รูปแบบ มีค่าคุณภาพน า้ทิง้ผ่าน

ตามเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพน า้ท่ีต้องการน าน า้ทิง้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในโรงงาน
อุตสาหกรรม (Asano, 1998) โดยน า้ทิง้ท่ีผ่านกระบวนการกรองทัง้ 4 รูปแบบ มีคุณภาพท่ีดีขึน้ 
โดยจะเห็นวา่ค่า BOD ทัง้ 4 รูปแบบ จากผลการวิเคราะห์จะพบค่า BOD น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรซึ่งเป็นค่าท่ีมีความแตกต่างอย่างไม่ มีนัยส าคัญ  และค่า pH, DO, อุณหภูมิ , และ ค่า 
Conductivity ยงัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมทัง้พบว่า ค่า TDS ค่า Turbidity ซึ่งเป็นค่าท่ีแสดงถึง
ความขุน่ของน า้ และคา่ Color เป็นค่าท่ีแสดงถึงสท่ีีปรากฏหรือความใสของน า้ มีค่าลดลงเม่ือผา่น
ระบบการกรองทัง้ 4 รูปแบบ โดยพบว่า น า้ทิง้ท่ีผ่านระบบการกรองรูปแบบท่ี 1 มีค่า TDS น้อย
ท่ีสดุ เท่ากับ 648.94 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ในขณะท่ีระบบการกรองรูปแบบท่ี 4 พบคา่ Turbidity และ 
Color น้อยท่ีสุด เท่ากับ 2.35 NTU และ 7.86 เอดีเอ็มไอ ตามล าดับ  เม่ือเปรียบเทียบกับ
คุณลกัษณะของมาตรฐานคุณภาพน า้ประปาของการประปาส่วนภูมิภาค  ตามค าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011 พบว่าค่ามาตรฐาน Turbidity ต้องมีค่า < 4 NTU และค่า 
Color < 15 ADMI จากผลการวิเคราะห์การกรองทัง้ 4 รูปแบบการกรองทัง้ Turbidity และค่า 
Color มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยา่งชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สกุลยา ทบัอุไร (2554) 
ซึ่งศึกษา การประยุกต์ใช้กระบวนการอัลตราฟิลเทรชันส าหรับการก าจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติใน
กระบวนการผลิตน า้ประปา โดยท าการทดสอบน า้ผิวดินจากอ่างเก็บน า้สรุะและน า้ทิง้จากระบบ
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บ าบดัน า้เสยี ภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีจงัหวดันครราชสมีา เร่ืองคุณลกัษณะของน า้ท่ี
เข้าและออกจากระบบกรองอัลตราฟิลเทรชันของน า้ทิง้จากระบบบ าบัดน า้เสีย สามารถลดค่า
ความขุน่ (Turbidity) และน า้จะมีลกัษณะใสขึน้ 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการวิจัยครัง้นี ้ระบบการกรองทัง้ 4 รูปแบบนัน้ สามารถน ามาใช้เพื่อน าน า้ทิง้จาก
ระบบบ าบดัน า้เสยีให้สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ เม่ือพิจารณาจากคา่ BOD, DO, Turbidity และ  
Color พบวา่ไม่วา่จะผา่นรูปแบบการกรองแบบใดก็ไม่มีคา่ความแตกตา่งกนั สว่นการกรองรูปแบบ
ท่ี 3 : Sand -> GAC -> UF สามารถปรับสภาพ pH, Temperature. และ DO ได้ดีท่ีสดุ ในขณะท่ี
รูปแบบการกรองรูปแบบท่ี 1: PP -> GAC -> UF สามารถกรองคา่ TDS ได้ดีท่ีสดุ ซึง่เม่ือพิจารณา
ภาพรวมทัง้คุณภาพน า้และปัจจัยทางด้างเศรษฐศาสตร์แล้วสามารถวิเคราะห์ได้ว่า รูปแบบท่ี 3 
คือ ระบบการกรองทรายแล้วผ่านระบบการกรองด้วย คาร์บอนแบบเกล็ด (GAC) แล้วผ่านระบบ
การกรองด้วยระบบอัลตราฟิลเทรชัน จะเป็นรูปแบบท่ีดีท่ีสดุ เน่ืองจากวสัดทุรายส าหรับการกรอง
น า้และคาร์บอนเกล็ดส าหรับการปรับสภาพน า้ สามารถหาซือ้ได้ง่ายและมีราคาท่ีเหมาะสมตาม
กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและการบ ารุงรักษาก็มี
คา่ใช้จ่ายท่ีไม่สงูเช่นกนั โดยรูปแบบท่ี 3 นีย้งัสามารถน าน า้ทิง้กลบัมาใช้ซ า้ในโรงงานอุตสาหกรรม
ได้ท าให้ลดปริมาณการใช้น า้ประปาลง โดยอตัราการผลติน า้ขึน้อยูก่ับการใช้ป๊ัมแรงดนั แตอ่ยา่งไร
ก็ตามการน าน า้ทิง้จากระบบบ าบัดน า้เสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ยังมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการและบ ารุงรักษาสูง เม่ือเปรียบเทียบกับการผลิตน า้จากแหล่งน า้ดิบธรรมชาติด้วย
กระบวนการปรับคุณภาพน า้ทัว่ไป ดงันัน้การประยุกต์ใช้กระบวนการกรองโดยมีระบบการกรอง
ด้วยระบบอลัตราฟิลเทรชนัเป็นขัน้ตอนสดุท้ายของทัง้ 4 รูปแบบซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การน าไปใช้
งานจริงในอนาคต 
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การใช้ประโยชน์จากน า้ทิง้โดยการน าน า้กลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการกรอง 
น า้ทิง้จากระบบบ าบดัน า้เสยีท่ีผา่นกระบวนการกรองจะมีค่าดชันีคณุภาพน า้ดีกว่าน า้ท่ี

ผา่นระบบบ าบดัเพียงอย่างเดียว มีค่ามาตรฐานคุณภาพน า้ทิง้ตามมาตรฐานควบคุมการระบาย
น า้ทิง้จากนิคมอุตสาหกรรมตามประกาศของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี มีดงันี ้

 
ใช้ส าหรับรดน า้ต้นไม้รอบนิคมฯ อัญธานี ซึ่งมีต้นไม้ทัง้ขนาดใหญ่ ขนาดเลก็ และสนาม

หญ้า การรดน า้ต้นไม้ต้องใช้ปริมาณในการรดค่อนข้างมาก ดงันัน้ การน าน า้รีไซเคิลมาใช้จึงท าให้
ลดการใช้ปริมาณน า้ลง และไม่เสยีทรัพยากรโดยเปลา่ประโยชน์ 

 
ใช้ในการกระบวนการล้างเคร่ืองจักร ในระบบบ าบัดมีเคร่ืองรีดตะกอนหนึ่งชุด ซึ่งเป็น

สว่นหนึ่งในการบ าบดัน า้เสียซึ่งเคร่ืองจักรชุดนีจ้ะต้องใช้น า้สะอาดหรือน า้ประปาเข้าไปล้างชุดผ้า
รีดตะกอนตลอดเวลาท่ีเคร่ืองจักรท างาน ซึง่การใช้น า้สะอาดหรือน า้ประปา มีความจ าเป็นต้องใช้
ถึง 7 ลกูบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ในหนึ่งวนัเคร่ืองรีดตะกอนนีท้ างาน 12 ชั่วโมง ซึง่การน าน า้กลบัมา
ใช้ใหม่ด้วยวิธีการกรองสามารถลดการใช้น า้ไปได้ถึง 84 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 
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ภาพประกอบ 14 การน าน า้ท่ีผา่นกระบวนการกรองไปรดน า้ต้นไม้ 
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ภาพประกอบ 15 การน าน า้ท่ีผา่นกระบวนการกรองไปล้างเคร่ืองจกัร 
 

ปัจจุบนัการประยกุต์ใช้งานระบบอัลตราฟิลเทรชนัมีมากมาย โดยกระบวนการนีนิ้ยมมา
ประยกุต์ใช้กนัอยา่งแพร่หลาย เช่น ระบบผลิตน า้ประปา, การน าน า้ทิง้กลบัมาใช้ใหม่, การผลติน า้
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมผลิตน า้ด่ืม หรือแม้แต่การกรองน า้เพื่อใช้บริโภคใน
ครัวเรือน ฯลฯ อย่างไรก็ตามการน าน า้ทิง้จากระบบบ าบัดน า้เสียแบบเร่งตะกอน (Activated 
Sludge Process) ในนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี พบวา่ได้ผลการทดสอบมีค่ามาตรฐานเป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559 เร่ืองก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน า้ทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม และพบว่าน า้ทิง้ท่ีผ่าน
ระบบการกรองระดบัต้นแบบทัง้ 4 รูปแบบ สามารถน าน า้ทิง้ท่ีผา่นกระบวนการกรองกลบัมาใช้ซ า้
ภายในโรงงานได้ มีประสทิธิภาพในการลดค่า BOD, DO, TDS, Conductivity, Turbidity และค่า 
Color ดงันัน้คณุภาพน า้ทิง้ท่ีผา่นระบบการกรองระดบัต้นแบบทัง้ 4 รูปแบบ ท่ีแตกตา่งกนั จะได้ค่า
ตามมาตรฐานท่ีไม่ต่างกันและหากน าด้านราคาท่ีเหมาะสมตามกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ 
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการการบ ารุงรักษาและมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีไม่สูงมา
พิจารณา รูปแบบระบบการกรองทรายแล้วผ่านระบบการกรองด้วย คาร์บอนแบบเกล็ด (GAC) 
แล้วผา่นระบบการกรองด้วยระบบอลัตราฟิลเทรชันเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสดุ สามารถน าน า้ทิง้
กลบัมาใช้ซ า้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ท าให้ลดปริมาณการใช้น า้ประปาลง ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การน าไปใช้งานจริงในอนาคตตอ่ไป  
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ความสามารถน าน า้ทิง้กลบัมาใช้ซ า้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ท าให้ลดปริมาณการใช้
น า้ประปาลงมีเคร่ืองจกัรจะต้องใช้น า้สะอาดหรือน า้ประปาเข้าไปล้างชุดผ้ารีดตะกอนตลอดเวลาท่ี
เคร่ืองจกัรท างาน การใช้น า้สะอาดหรือน า้ประปา ในการใช้กบัชุดรีดตะกอนมีความจ าเป็นต้องใช้
ถึง 7 ลกูบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ในหนึ่งวนัเคร่ืองรีดตะกอนนีท้ างาน 12 ชั่วโมง ซึง่การน าน า้กลบัมา
ใช้ใหม่ด้วยวิธีการกรองสามารถลดการใช้น า้ไปได้ถึง 84 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือท าให้ลด
คา่ใช้จ่ายน า้ประปาได้ถึง 45,360 บาทตอ่เดือนหรือ 544,320 บาทตอ่ปี ตามตารางที่ 15 
 

ตาราง 15 แสดงอตัราคา่ใช้จ่ายน า้ประปาท่ีสามารถประหยดัได้ 
 

ต้องใช้น า้สะอาดล้างชดุผ้ารีดตะกอน 7 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง 
ต้องใช้น า้ประปา 12 ชัว่โมงตอ่วนั 
อตัราการใช้น า้ประปา 84 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 
อตัราคา่น า้ประปา 18 บาทตอ่ลกูบาศก์เมตร 
อตัราคา่น า้ประปาตอ่วนั 1,512  บาทตอ่วนั 
อตัราคา่น า้ประปาตอ่เดือน 45,360  บาทตอ่เดือน 
อตัราคา่น า้ประปาตอ่ปี 544,320 บาทตอ่ปี 
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ภาคผนวก ก 
ตารางแสดงการบันทกึข้อมูล 

 
 

ตาราง 16 แสดงคา่การบนัทกึข้อมลูครัง้ท่ี 1 เดือนพฤศจิกายน 2560 
 

จุดเก็บน า้ BOD pH DO  
(mg/L) 

Temp. 
(°C) 

Cond. 
(mS) 

TDS 
(ppm) 

Turbid 
(NTU) 

Color 
water 

PP ND 4.81 32.3 1.126 749 7.22 40 4.81 
PP -> GAC  ND 4.17 31.8 1.154 770 4.90 15 4.17 
PP -> GAC -> UF ND 4.48 32 1.162 774 2.38 15 4.48 
PP -> C BLOCK ND 4.59 32.4 1.177 784 3.78 35 4.59 
PP -> C BLOCK -> UF ND 4.18 32.3 1.159 770 3.90 10 4.18 
Sand  ND 5.35 31.8 1.149 765 4.76 15 5.35 
Sand -> GAC  ND 4.35 32.1 1.176 784 3.96 10 4.35 
Sand -> GAC -> UF ND 3.12 32.3 1.161 774 2.38 15 3.12 
Sand -> C BLOCK ND 3.33 31.8 1.171 778 4.76 15 3.33 
Sand -> C BLOCK -> UF ND 3.47 32.2 1.156 775 3.68 10 3.47 

 

หมายเหต:ุ Non Detectable บีโอดี < 2.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
 

ตาราง 17 แสดงคา่การบนัทกึข้อมลูครัง้ท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน 2560 
 

จุดเก็บน า้ BOD pH DO  
(mg/L) 

Temp. 
(°C) 

Cond. 
(mS) 

TDS 
(ppm) 

Turbid 
(NTU) 

Color 
water 

PP ND 7.36 5.22 32.2 1.136 756 2.36 15 

PP -> GAC  ND 7.45 4.89 32.3 1.139 760 5.64 30 
PP -> GAC -> UF ND 7.45 4.07 32.5 1.14 760 1.75 10 

PP -> C BLOCK ND 7.59 4.22 32.5 1.134 754 1.93 5 

PP -> C BLOCK -> UF ND 7.43 3.67 32.4 1.15 764 1.14 20 
Sand  ND 7.09 5 31.6 1.103 737 3.55 10 
Sand -> GAC  ND 7.33 5.27 32 1.124 766 2.52 20 
Sand -> GAC -> UF ND 7.39 3.52 32.5 1.141 762 2.93 15 
Sand -> C BLOCK ND 7.33 3.66 32.1 1.133 760 2.64 25 
Sand -> C BLOCK -> UF ND 7.41 3.53 32.8 1.113 740 1.90 10 

 

หมายเหต:ุ Non Detectable บีโอดี < 2.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
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ตาราง 18 แสดงคา่การบนัทกึข้อมลูครัง้ท่ี 3 เดือนธันวาคม 2560 
 

จุดเก็บน า้ BOD pH DO  
(mg/L) 

Temp. 
(°C) 

Cond. 
(mS) 

TDS 
(ppm) 

Turbid 
(NTU) 

Color 
water 

PP ND 6.66 4.32 31.3 0.987 658 4.92 35 
PP -> GAC  ND 6.65 4.07 31.3 1.015 678 2.05 5 
PP -> GAC -> UF ND 6.8 2.71 31.6 1.011 674 3.30 15 
PP -> C BLOCK ND 7.1 4.21 31.8 1.015 677 1.41 20 
PP -> C BLOCK -> UF ND 6.99 1.6 31.9 1.012 673 2.40 10 
Sand  ND 6.73 4.12 31.5 1.01 673 2.11 5 

Sand -> GAC  ND 7.04 4.22 31.7 1.027 683 1.62 5 
Sand -> GAC -> UF ND 6.95 2.18 32 1.028 687 2.50 10 

Sand -> C BLOCK ND 7.11 3.22 32 1.01 675 1.18 5 

Sand -> C BLOCK -> UF ND 7.08 2.09 32.2 1.017 676 1.90 5 

 

หมายเหต:ุ Non Detectable บีโอดี < 2.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
 

ตาราง 19 แสดงคา่การบนัทกึข้อมลูครัง้ท่ี 4 เดือนธันวาคม 2560 
 

จุดเก็บน า้ BOD pH DO  
(mg/L) 

Temp. 
(°C) 

Cond. 
(mS) 

TDS 
(ppm) 

Turbid 
(NTU) 

Color 
water 

PP ND 6.83 5.18 30.9 1.023 683 3.02 10 

PP -> GAC  ND 7.05 4.77 31.3 1.034 690 2.68 15 
PP -> GAC -> UF ND 7.00 3.43 31.4 1.03 686 2.38 15 
PP -> C BLOCK ND 7.15 4.78 31.6 1.021 681 2.59 10 
PP -> C BLOCK -> UF ND 6.97 3.1 31.3 1.014 677 2.32 5 
Sand  ND 6.82 4.1 30.9 1.029 686 7.68 20 

Sand -> GAC  ND 6.77 4.17 31 1.027 686 4.10 15 
Sand -> GAC -> UF ND 7.22 1.58 31.5 1.025 689 2.55 5 
Sand -> C BLOCK ND 6.93 3.6 31.1 1.023 682 4.45 15 
Sand -> C BLOCK -> UF ND 7.11 2.81 31.4 1.026 680 1.29 5 

 

หมายเหต:ุ Non Detectable บีโอดี < 2.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
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ตาราง 20 แสดงคา่การบนัทกึข้อมลูครัง้ท่ี 5 เดือนมกราคม 2561 
 

จุดเก็บน า้ BOD pH DO  
(mg/L) 

Temp. 
(°C) 

Cond. 
(mS) 

TDS 
(ppm) 

Turbid 
(NTU) 

Color 
water 

PP ND 7.17 4.84 32.4 1.062 705 7.22 40 
PP -> GAC  ND 7.01 4.61 32.2 1.056 703 4.90 15 
PP -> GAC -> UF ND 6.95 3.97 32.2 1.053 701 3.90 15 
PP -> C BLOCK ND 6.98 3.96 32.1 1.054 702 3.78 35 
PP -> C BLOCK -> UF ND 6.98 2.81 32.1 1.05 699 3.78 10 
Sand  ND 6.86 4.55 31.6 1.047 699 4.76 15 

Sand -> GAC  ND 6.83 3.57 31.3 1.048 699 3.96 10 
Sand -> GAC -> UF ND 6.94 4.14 32 1.055 705 3.96 10 

Sand -> C BLOCK ND 6.84 4.3 31.5 1.053 698 4.76 15 

Sand -> C BLOCK -> UF ND 6.97 2.67 31.6 1.054 701 3.76 15 

 

หมายเหต:ุ Non Detectable บีโอดี < 2.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
 

ตาราง 21 แสดงคา่การบนัทกึข้อมลูครัง้ท่ี 6 เดือนมกราคม 2561 
 

จุดเก็บน า้ BOD pH DO  
(mg/L) 

Temp. 
(°C) 

Cond. 
(mS) 

TDS 
(ppm) 

Turbid 
(NTU) 

Color 
water 

PP ND 6.65 4.79 31.8 1.116 743 2.36 15 

PP -> GAC  ND 6.82 4.8 31.2 1.124 747 5.64 30 
PP -> GAC -> UF ND 6.95 4.14 31.3 1.112 740 2.38 20 
PP -> C BLOCK ND 6.76 3.68 31.4 1.11 734 1.93 5 
PP -> C BLOCK -> UF ND 6.96 3.89 31.2 1.113 742 2.32 5 
Sand  ND 6.81 4.63 31.1 1.109 738 3.55 10 

Sand -> GAC  ND 6.92 4.75 31.2 1.119 747 2.52 20 
Sand -> GAC -> UF ND 7.05 4.41 31.3 1.114 746 2.55 5 
Sand -> C BLOCK ND 7.00 2.5 31.2 1.125 733 2.64 25 
Sand -> C BLOCK -> UF ND 6.86 2.53 31.2 1.123 747 2.64 15 

 

หมายเหต:ุ Non Detectable บีโอดี < 2.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
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ตาราง 22 แสดงคา่การบนัทกึข้อมลูครัง้ท่ี 7 เดือนกมุภาพนัธ์ 2561 
 

จุดเก็บน า้ BOD pH DO  
(mg/L) 

Temp. 
(°C) 

Cond. 
(mS) 

TDS 
(ppm) 

Turbid 
(NTU) 

Color 
water 

PP ND 6.56 4.14 31.5 1.088 725 4.92 35 
PP -> GAC  ND 6.63 4.45 31.6 1.095 731 2.05 5 
PP -> GAC -> UF ND 6.46 3.52 32.1 1.094 730 3.68 10 
PP -> C BLOCK ND 6.74 3.73 32 1.091 727 1.41 20 
PP -> C BLOCK -> UF ND 6.74 2.21 32.4 1.055 700 3.76 10 
Sand  ND 6.53 3.92 32.1 1.092 728 2.11 5 

Sand -> GAC  ND 6.53 3.62 32.3 1.105 735 1.62 5 
Sand -> GAC -> UF ND 6.76 2.68 32.6 1.106 729 3.09 20 

Sand -> C BLOCK ND 6.77 2.65 32.5 1.098 733 1.18 5 

Sand -> C BLOCK -> UF ND 6.75 2.35 32.9 1.093 723 2.16 15 

 

หมายเหต:ุ Non Detectable บีโอดี < 2.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
 

ตาราง 23 แสดงคา่การบนัทกึข้อมลูครัง้ท่ี 8 เดือนกมุภาพนัธ์ 2561 
 

จุดเก็บน า้ BOD pH DO  
(mg/L) 

Temp. 
(°C) 

Cond. 
(mS) 

TDS 
(ppm) 

Turbid 
(NTU) 

Color 
water 

PP ND 6.67 4.25 32.1 1.13 724 3.02 10 

PP -> GAC  ND 6.52 3.66 33 1.136 730 2.68 15 
PP -> GAC -> UF ND 6.37 3.06 33 1.133 725 2.64 15 
PP -> C BLOCK ND 6.63 3.24 33 1.125 731 2.59 10 
PP -> C BLOCK -> UF ND 6.39 2.69 33.1 1.123 720 3.76 10 
Sand  ND 6.95 4.13 32.3 1.137 732 7.68 20 

Sand -> GAC  ND 7.13 4.67 33.2 1.133 721 4.10 15 
Sand -> GAC -> UF ND 7.06 3.12 33.5 1.127 732 2.75 10 
Sand -> C BLOCK ND 7.12 2.36 33.3 1.139 724 4.45 15 
Sand -> C BLOCK -> UF ND 7.01 1.62 33.1 1.137 725 2.29 10 

 

หมายเหต:ุ Non Detectable บีโอดี < 2.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
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ตาราง 24 แสดงคา่การบนัทกึข้อมลูครัง้ท่ี 9 เดือนมีนาคม 2561 
 

จุดเก็บน า้ BOD pH DO  
(mg/L) 

Temp. 
(°C) 

Cond. 
(mS) 

TDS 
(ppm) 

Turbid 
(NTU) 

Color 
water 

PP ND 7.13 4.13 32.2 1.094 727 7.22 40 
PP -> GAC  ND 7.10 4.00 32.6 1.093 738 4.90 15 
PP -> GAC -> UF ND 7.10 3.32 32.4 1.090 725 2.75 10 
PP -> C BLOCK ND 7.09 3.41 32.0 1.061 727 3.78 35 
PP -> C BLOCK -> UF ND 7.18 3.20 32.1 1.088 726 1.14 20 
Sand  ND 7.14 3.81 31.5 1.089 726 4.76 15 

Sand -> GAC  ND 6.91 3.47 31.7 1.088 727 3.96 10 
Sand -> GAC -> UF ND 7.08 3.45 31.8 1.087 726 2.93 15 

Sand -> C BLOCK ND 7.17 2.65 32.0 1.087 723 4.76 15 

Sand -> C BLOCK -> UF ND 7.16 2.41 31.9 1.053 704 1.90 10 

 

หมายเหต:ุ Non Detectable บีโอดี < 2.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
 

ตาราง 25 แสดงคา่การบนัทกึข้อมลูครัง้ท่ี 10 เดือนมีนาคม 2561 
 

จุดเก็บน า้ BOD pH DO  
(mg/L) 

Temp. 
(°C) 

Cond. 
(mS) 

TDS 
(ppm) 

Turbid 
(NTU) 

Color 
water 

PP ND 6.74 4.41 34.0 0.959 645 2.36 15 
PP -> GAC  ND 6.76 3.89 33.5 0.945 626 5.64 30 
PP -> GAC -> UF ND 6.43 2.75 32.9 0.926 6.19 3.38 25 

PP -> C BLOCK ND 6.93 3.10 34.0 0.925 617 1.93 5 
PP -> C BLOCK -> UF ND 6.59 1.80 32.8 0.921 624 2.32 5 
Sand  ND 6.86 2.89 33.4 0.980 650 3.55 10 
Sand -> GAC  ND 6.92 3.45 33.4 0.997 660 2.52 20 
Sand -> GAC -> UF ND 6.95 4.46 33.4 0.976 647 2.55 5 

Sand -> C BLOCK ND 6.96 2.71 33.6 0.959 643 2.64 25 
Sand -> C BLOCK -> UF ND 6.94 2.32 33.7 0.952 629 2.32 10 

 

หมายเหต:ุ Non Detectable บีโอดี < 2.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
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ตาราง 26 แสดงคา่การบนัทกึข้อมลูครัง้ท่ี 11 เดือนเมษายน 2561 
 

จุดเก็บน า้ BOD pH DO  
(mg/L) 

Temp. 
(°C) 

Cond. 
(mS) 

TDS 
(ppm) 

Turbid 
(NTU) 

Color 
water 

PP ND 7.01 4.97 35.5 0.885 590 4.92 35 
PP -> GAC  ND 7.06 4.85 36.0 0.884 591 2.05 5 
PP -> GAC -> UF ND 7.31 5.11 36.3 0.888 590 7.04 30 
PP -> C BLOCK ND 7.21 4.82 36.5 0.856 568 1.41 20 
PP -> C BLOCK -> UF ND 7.11 4.91 35.7 0.866 577 3.79 20 
Sand  ND 6.88 5.00 35.6 0.866 579 2.11 5 

Sand -> GAC  ND 7.74 4.82 36.0 0.896 598 1.62 5 
Sand -> GAC -> UF ND 8.14 4.83 36.4 0.954 637 1.75 10 

Sand -> C BLOCK ND 7.70 4.81 36.3 0.836 556 1.18 5 

Sand -> C BLOCK -> UF ND 7.21 5.17 35.1 1.061 690 1.46 0 

 

หมายเหต:ุ Non Detectable บีโอดี < 2.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
 

ตาราง 27 แสดงคา่การบนัทกึข้อมลูครัง้ท่ี 12 เดือนเมษายน 2561 
 

จุดเก็บน า้ BOD pH DO  
(mg/L) 

Temp. 
(°C) 

Cond. 
(mS) 

TDS 
(ppm) 

Turbid 
(NTU) 

Color 
water 

PP ND 7.38 4.79 33.9 1.031 690 1.98 10 
PP -> GAC  ND 7.36 3.53 32.0 1.023 683 1.44 15 
PP -> GAC -> UF ND 7.28 3.08 32.3 1.079 680 0.71 0 

PP -> C BLOCK ND 7.38 3.70 32.1 1.022 685 1.22 10 
PP -> C BLOCK -> UF ND 7.45 3.06 32.5 1.014 675 0.44 0 
Sand  ND 7.31 3.81 33.5 1.031 684 2.88 20 
Sand -> GAC  ND 7.33 3.81 33.0 1.018 687 2.37 15 
Sand -> GAC -> UF ND 7.36 3.00 32.3 1.024 686 1.66 5 

Sand -> C BLOCK ND 7.36 3.66 32.0 1.025 681 2.68 20 
Sand -> C BLOCK -> UF ND 7.37 3.14 32.9 1.022 679 1.89 10 

 

หมายเหต:ุ Non Detectable บีโอดี < 2.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
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ตาราง 28 แสดงคา่การบนัทกึข้อมลูครัง้ท่ี 13 เดือนพฤษภาคม 2561 
 

จุดเก็บน า้ BOD pH DO  
(mg/L) 

Temp. 
(°C) 

Cond. 
(mS) 

TDS 
(ppm) 

Turbid 
(NTU) 

Color 
water 

PP ND 7.18 4.03 31.0 0.933 621 3.02 10 
PP -> GAC  ND 7.19 3.58 31.2 0.930 620 2.68 15 
PP -> GAC -> UF ND 7.12 3.13 31.9 0.937 625 1.65 5 
PP -> C BLOCK ND 7.19 4.02 31.3 0.929 620 2.59 10 
PP -> C BLOCK -> UF ND 7.21 2.98 31.9 0.935 623 1.67 5 
Sand  ND 7.23 4.27 31.0 0.932 623 7.68 20 

Sand -> GAC  ND 7.21 3.80 31.9 0.935 622 4.10 15 
Sand -> GAC -> UF ND 7.2 3.38 32.1 0.937 628 3.44 10 

Sand -> C BLOCK ND 7.19 3.86 31.8 0.933 624 4.45 15 

Sand -> C BLOCK -> UF ND 7.13 3.31 31.8 0.928 618 3.84 10 

 

หมายเหต:ุ Non Detectable บีโอดี < 2.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
 

ตาราง 29 แสดงคา่การบนัทกึข้อมลูครัง้ท่ี 14 เดือนพฤษภาคม 2561 
 

จุดเก็บน า้ BOD pH DO  
(mg/L) 

Temp. 
(°C) 

Cond. 
(mS) 

TDS 
(ppm) 

Turbid 
(NTU) 

Color 
water 

PP ND 6.83 5.18 30.9 1.023 683 3.02 10 
PP -> GAC  ND 7.05 4.77 31.3 1.034 690 2.68 15 
PP -> GAC -> UF ND 7.12 3.13 31.9 0.937 625 1.65 5 

PP -> C BLOCK ND 7.19 4.02 31.3 0.929 620 2.59 10 
PP -> C BLOCK -> UF ND 7.21 2.98 31.9 0.935 623 1.67 5 
Sand  ND 7.14 3.81 31.5 1.089 726 4.76 15 
Sand -> GAC  ND 6.91 3.47 31.7 1.088 727 3.96 10 
Sand -> GAC -> UF ND 7.2 3.38 32.1 0.937 628 3.44 10 

Sand -> C BLOCK ND 7.08 3.33 31.8 1.171 778 4.76 15 
Sand -> C BLOCK -> UF ND 7.13 3.31 31.8 0.928 618 3.84 10 

 

หมายเหต:ุ Non Detectable บีโอดี < 2.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร  
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