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๑ 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 

มลพิษทางน้ํา หรือ น้ําเสีย คือ ภาวะของน้ําท่ีมีการปนเปอนของ
สารหรือส่ิงปฏิกูลที่ไมพึงปรารถนาปนอยู  การปนเปอนของส่ิง
สกปรกเหลานี้ทําใหคุณสมบัติของน้ําเปล่ียนแปลงไปจนอยูใน
สภาพท่ีไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนได และยังกอใหเกิด
อันตรายและโรคภัยไขเจ็บตอผูใชน้ําเสียนั้น โดยแหลงท่ีมาของ
มลพิษทางน้ํ า  ส วนใหญ มาจาก  น้ํ าเสียของแหล งชุมชน 
(Domestic Wastewater) ซึ่งเกิดจากกิจกรรมประจําวันของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชน และกิจกรรมท่ีเปนอาชีพ ไดแก น้ําเสีย
ท่ีเกิดจากการประกอบอาหารและชําระลางส่ิงสกปรกทั้งหลาย
ภายในครัวเรือน และอาคารประเภทตางๆ เชน อาคารบานเรือน 
หมูบานจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม ตลาดสด โรงพยาบาล เปนตน 

ประชาชนท่ีอาศัยอยูในบานเรือนเด่ียว อยูรวมกันเปนกลุม
ชุมชน หรือยานที่อยูอาศัยลวนมีสวนกอใหเกิดน้ําเสียจากการใชน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันดวยกันทั้ งสิ้น แมวา
บานเรือนบางสวนจะมีการบําบัดน้ําเสียจากสวมดวยบอเกรอะ หรือ
เลือกใชถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปขนาดเล็กมาใชงานก็ตาม น้ําทิ้ง 
ท่ีออกจากบอหรือถังบําบัดเหลานี้จะถูกระบายทิ้งสูคลองหรือ 
ทอระบายน้ําสาธารณะ ซึ่งไหลลงสูแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ํา
ธรรมชาติในท่ีสุด นอกจากนี้ ในชุมชนเมืองอีกหลายแหงของ
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๒ 

ประเทศยังไมมีระบบการจัดการน้ําเสียท่ีดี ทําใหน้ําเสียท่ีเกิดขึ้นถูก
ระบายลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ ทําใหแหลงน้ํานั้นมีสภาพ
เสื่อมโทรมหรือน้ําเนาเสียมีสีดําและสงกล่ินเหม็น จนไมสามารถใช
ประโยชนไดในที่สุด  

ดังนั้น เพื่อชวยกันลดปญหามลพิษทางน้ําของแหลงน้ํา 
ในอนาคต และเปนการปองกันมิใหมีการระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา
โดยตรง จึงควรมีการจัดการน้ําเสียจากแหลงกําเนิดชุมชนอยาง
เหมาะสม  โดยเริ่มตนจากแหลงกําเนิดน้ําเสียขนาดเล็กจาก
บานเรือนกอนเปนอันดับแรก ถาแตละบานเรือนสามารถกําจัด  
น้ําเสียไดอยางเหมาะสม น้ําเสียจากชุมชนก็จะไมเปนปญหาใหญ
ของประเทศไทยอีกตอไป  
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๓ 

บทที่ ๒  
น้ําเสียจากบานเรือน 

 

๒.๑ น้ําเสียจากบานเรือนมาจากไหน  
น้ําเสียจากชุมชนสวนใหญเกิดจากกิจกรรมการใชน้ํา 

ของผูท่ีพักอาศัยภายในอาคารบานเรือน เชน การอาบน้ําชําระลาง
รางกาย การขับถาย การประกอบอาหาร การลางภาชนะ การซักลาง 
เปนตน ซึ่งมีอัตราการไหลของน้ําเสีย ปริมาณ และลักษณะน้ําเสีย 
ท่ีแตกตางกันตามกิจกรรมตางๆ ดังแสดงในรูปที่ ๒.๑ โดยปริมาณ  
น้ําเสียท่ีปลอยทิ้งจากบานเรือนจะมีคาประมาณรอยละ ๘๐ ของ
ปริมาณน้ําใช หรืออาจประเมินไดจากจํานวนผูอยูอาศัยในบานเรือน 

รูปที่ ๒.๑ น้ําเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมตางๆ ภายในบานเรือน 
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๒.๒ ลักษณะน้ําเสียที่เกิดจากบานเรือน  
ลักษณะน้ําเสียท่ีเกิดจากบานเรือนมีความแตกตางกันขึ้นอยู

กับกิจกรรมการใชน้ําและชวงเวลาของการเกิดน้ําเสีย เชน น้ําเสีย
จากครัว (การประกอบอาหาร การลางภาชนะ) จะมี เศษอาหาร 
ไขมันและน้ํามันเจือปนเปนหลัก และน้ําเสียท่ีเกิดจากการซักลาง
หรือการอาบน้ํา จะมีสบู สารซักฟอก  สําหรับน้ําเสียจากสวมจะมี
ส่ิงปฏิกูลและแอมโมเนียเจือปนอยูในน้ําเสียดวย ซึ่งลักษณะน้ําเสีย 
ท่ีเกิดจากบานเรือนประกอบดวยองคประกอบตางๆ แบงออกเปน
ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีววิทยา ดังนี้ 

 ทางกายภาพ 
ของแข็งในน้ําเสีย มี ๓ ประเภทหลัก คือ ของแข็งท่ีสามารถ

ตกตะกอนได ของแข็งแขวนลอย และของแข็งละลายน้ํา สําหรับ
ของแข็งซึ่งมีองคประกอบของสารอินทรียท่ีสามารถตกตะกอน 
ในแหลงน้ําได ทําใหเกิดการใชออกซิเจนในแหลงน้ําและสงผล
กระทบใหเกิดสภาวะไมมีออกซิเจนใตน้ําได รวมทั้งเกิดการสะสม
ของตะกอนของแข็งท่ียอยสลายไดชา ทําใหแหลงนํ้าเกิดการตื้นเขิน 
มีความขุนสูง และมีผลกระทบตอการดํารงชีพของสัตวนํ้า 

 ทางเคมี 
๑) สารอินทรีย ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ซึ่งเกิด

จากเศษขาว กวยเตี๋ยว น้ําแกง เศษใบตอง พืชผัก การชะลาง 
ทําความสะอาด เปนตน สารอินทรียในน้ําเสียจะถูกยอยสลายได 
โดยจุลินทรียท่ีใชออกซิเจน ทําใหระดับออกซิเจนท่ีละลายอยูในน้ํา 
(Dissolved Oxygen) ลดลงจนเกิดสภาพเนาเหม็นได ปริมาณของ
สารอินทรียในน้ํานิยมวัดดวยคาบีโอดี (BOD) เมื่อคาบีโอดีในน้ําสูง 
แสดงวาสารอินทรียปะปนอยูมาก กอใหเกิดการเนาเหม็นไดงาย 
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๒) สารอนินทรีย ไดแก แรธาตุตางๆ ที่อาจไมทําใหเกิด 
น้ําเนาเหม็น แตอาจเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิต ทําใหเกิดสภาพ 
น้ําปนเปอนหรือเปนอุปสรรคในกระบวนการผลิตน้ําประปา เชน 
หินปูน สารเคมีจากน้ํ ายาซักลาง ซึ่ งประกอบดวย คลอไรด 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร เปนตน 

๓) โลหะหนักและสารพิษ โดยปกติโลหะหนักและสารพิษ 
ท่ีจะปะปนมากับน้ําเสียจากบานเรือนมีปริมาณท่ีนอยมากหรือตรวจ
ไมพบ ซึ่งหากพบในแหลงชุมชนอาจมาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน
บางประเภท เชน รานชุบโลหะ อูซอมรถ หรือจากการใชยาฆาแมลง 
เปนตน 

๔) น้ํามันและไขมัน สวนใหญมาจากพืชและสัตวท่ีใชทํา 
อาหาร สบู และฟองสารซักฟอกจากการอาบน้ําและชําระลาง  
สารเหลานี้มีน้ํ าหนักเบาและลอยน้ํ า ทําให เกิดสภาพไมนาดู 
และขัดขวางการถายเทออกซิเจนจากอากาศสูแหลงน้ํา สงผล
กระทบตอสัตวน้ําและคุณภาพน้ํา นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มคา 
ความสกปรกในน้ํา 

๕) สารลดแรงตึงผิว/สารซักฟอก ไดแก ผงซักฟอก สบู 
ฟองจะกีดกันการกระจายของออกซิเจนในอากาศสูน้ํา และอาจเปน
อันตรายตอส่ิงมีชีวิตในน้ํา 

๖) ธาตุอาหาร ไดแก ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เมื่อมี
ปริมาณสูงจะทําใหเกิดการเจริญเติบโต และเพิ่มปริมาณอยาง
รวดเร็วของสาหราย (Algae Bloom) ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญทําใหระดับ
ออกซิเจนในแหลงน้ําลดลงต่ํามากในชวงกลางคืน อีกทั้งยังทําใหเกิด
วัชพืชน้ํา ซึ่งเปนปญหาแกการสัญจรทางน้ํา ไนโตรเจนเปนธาตุ
จําเปนในการสรางเซลลของส่ิงมีชีวิต ไนโตรเจนจะเปล่ียนสภาพ 
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เปนแอมโมเนีย ถาหากในน้ํามีออกซิเจนพอเพียงก็จะถูกยอยสลาย
เปนไนไทรตและไนเตรท ดังนั้น การปลอยน้ําเสียท่ีมีสารประกอบ
ไนโตรเจนสูงจึงทําใหออกซิเจนท่ีมีอยูในแหลงน้ําลดนอยลง 

๗) ซัลไฟด  (Sulfide) เปนสารประกอบของกํามะถัน  
ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของโปรตีน เชน เนื้อสัตว และมีอยูใน 
น้ํ า เสี ยจากอาคารบ าน เรือนโดยเฉพาะกาก อุ จจาระ เมื่ อ
สารประกอบอินทรียจากเศษอาหาร ทั้งพืชและสัตวถูกจุลินทรีย
ยอยในสภาวะไมมีอากาศ เชน ในบอสวม หรือทองรองน้ําครํา  
จะกลายเปนกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) หรือกาซไขเนา ซึ่งมีกล่ิน
เหม็น แตถาหากมีออกซิเจนพอเพียงก็จะถูกแปรสภาพตอไปเปน
สารท่ีมีชื่อเรียกวา “ซัลเฟต” ซึ่งไมมีกล่ิน ดังนั้น ระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบไรอากาศ จึงมักมีกล่ินเหม็นอันเกิดจากกาซไขเนานี้ 

 ทางชีวภาพ  
จุลินทรีย น้ําเสียจากบานเรือนมีจุลินทรียจํานวนมากปะปน

มากับน้ําเสีย เชน แบคทีเรีย เชื้อรา โปรโตซัว ไวรัส เปนตน  
ซึ่งจุลินทรียเหลานี้จะทําใหออกซิเจนในน้ําลดลงไดอยางรวดเร็ว 
ทําใหเกิดสภาพ เนาเหม็น และจุลินทรียบางชนิดอาจเปนเชื้อโรค 
ท่ีเปนอันตรายตอประชาชนได 

๒.๓ ผลกระทบของน้ําเสีย 
ปญหาการระบายน้ําเสียจากบานเรือนสวนใหญจะเปนปญหา

ดานสารอินทรีย ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

๑) สารอินทรีย หรือสารประกอบอินทรีย หมายถึง สารท่ีมี
ธาตุคารบอน (C) เปนองคประกอบทั้งท่ีเกิดจากส่ิงมีชีวิตและเกิด
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จากการสังเคราะห เชน ส่ิงขับถายหรือส่ิงปฏิกูลจากมนุษยและสัตว 
ซากพืช ซากสัตว เศษอาหาร เศษผักผลไม เศษใบไม เศษแกลบ เปนตน 
สารอินทรียสวนใหญสามารถยอยสลายไดโดยจุลินทรียท่ีอาศัยอยู
ตามธรรมชาติ  

สารอินทรียทําใหคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมเกิดการเนาเสีย
และมีกล่ินเหม็น เนื่องจากจุลินทรียกลุมท่ีใชออกซิเจนจะใช
ออกซิเจนละลายในน้ําในการยอยสลายสารอินทรีย และเมื่อ
ออกซิเจนละลายในน้ํามีปริมาณนอยลง จุลินทรียกลุมท่ีไมใช
ออกซิเจนจะยอยสลายสารอินทรียที่เหลือตอเกิดเปนสารตางๆ เชน 
กาซไขเนา (ไฮโดรเจนซัลไฟด) ซึ่งทําใหเกิดกล่ินเหม็น และกาซ
มีเทน 

๒) น้ํ ามั นและไขมั น  เชน น้ํ ามั นรถยนต  น้ํ ามั นเครื่อง 
น้ํามันหลอลื่น น้ํามันทอดอาหาร และน้ํามันท่ีผานการใชงาน เปนตน 

เนื่องจากน้ํ ามันจะลอยเปนฟลมบนผิวน้ํ าขัดขวาง 
การแลกเปล่ียนถายเทออกซิเจนระหวางน้ําและอากาศ สงผลตอ
คุณภาพน้ํา และเปนพิษตอสัตวและพืชท่ีอาศัยอยูในแหลงน้ํา 
รวมทั้งสงผลตอระบบนิเวศทางน้ํา 

๓) เชื้อโรค หมายถึง จุลินทรียซึ่งสามารถกอใหเกิดการ 
ติดเชื้อหรือโรคติดเชื้อได เชน ไวรัส แบคทีเรีย รา โปรโตซัว และ
หนอนพยาธิท่ีมาของเชื้อโรค ไดแก ส่ิงขับถายหรือส่ิงปฏิกูลจาก
มนุษยและสัตว ซากสตัว 

เชื้อโรคกอใหเกิดการแพรกระจายโรคตางๆ สูมนุษยและ
สัตว เชน โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบผิวหนัง 
เปนตน 
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๘ 

บทที่ ๓ 
การจัดการน้ําเสียสําหรับบานเรือน 

 

น้ําเสียจากบานเรือนไมวาจะอยูใกลหรือไกลจากแหลงน้ํา  
เมื่อถูกปลอยทิ้งลงสูแหลงน้ําโดยไมมีการบําบัดกอนจะสงผลกระทบ
ตอคุณภาพน้ํา ทําใหแหลงน้ําธรรมชาติมีคุณภาพเสื่อมโทรม  
ไมสามารถใชประโยชนในการอุปโภคหรือบริโภค นอกจากการ
คมนาคมเทานั้น ดังนั้น การปองกันมลพิษจากบานเรือนโดยการ
ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียท่ีใชเทคโนโลยีอยางงายและเหมาะสม 
จะเปนการชวยลดระดับความรุนแรงของมลพิษทางน้ําในเบื้องตน 
อีกทั้งเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษา
สภาวะแวดลอมของชุมชนนั้นๆ ซึ่งการจัดการน้ําเสียจากบานเรือน
ตองมีการนําน้ําเสียท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ ในบานเรือนเขาสู
กระบวนการบําบัดใหหมดทุกกิจกรรมท่ีมีน้ําเสีย และการบําบัด 
น้ําเสียขั้นตนนี้ควรเปนกระบวนการท่ีใชคาใชจายในการกอสราง 
และบํารุงรักษาต่ํา ดําเนินการกอสรางไดในระยะเวลาสั้น และงาย
ตอการควบคุมดูแล  
๓.๑ แนวทางการจัดการน้ําเสียจากบานเรือน มี ๒ แนวทาง คือ 

แนวทางท่ี ๑ ชุมชนท่ียังไมมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
โดยบานเรือนแตละหลังควรมีการบําบัดน้ําเสียของตัวเองดวยการ
บําบัดน้ําเสียขั้นตน ดวยบอดักไขมันและบอเกรอะ และตามดวย
ระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก เพื่อใหน้ําท้ิงมีคุณภาพดีขึ้นกอนปลอย
เขาทอระบายน้ําสาธารณะ หรือ บอซึมลงดิน 
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๙ 

รูปที่ ๓.๑ การจัดการน้ําเสียจากบานเรือนสําหรับชุมชนท่ี 
ยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม 

แนวทางท่ี ๒ กลุมชุมชนใชระบบบําบัดน้ําเสียรวมแบบกลุม
อาคาร (Cluster) โดยกลุมบานเรือนรวมหลายหลังมีการบําบัด 
น้ําเสียขั้นตนดวยบอดักไขมันและบอเกรอะแตละหลัง แลวสงน้ําเสีย
เขาทอรวบรวมน้ําเสียไปบําบัดท่ีระบบบําบัดน้ําเสียรวมแบบ 
กลุมอาคาร (Cluster) กอนปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

รูปที่ ๓.๒ การจัดการน้ําเสียจากบานเรือนหลายหลังในชุมชน 
ท่ีมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมแบบกลุมอาคาร 
 
 
 

ครัว

สวม

อื่นๆ

บอดักไขมัน

บอเกรอะ
ระบบบําบัดน้ํา
เสียแบบติดกับที่ 

(Onsite)

ทอระบายน้ํา

ซึมลงดนิ
(บานเรือนแตละหลัง)

กลุมอาคาร/บานเรือน

ครัว

สวม

อื่นๆ

บอดักไขมัน

บอเกรอะ
แหลงน้ํา
สาธารณะ

ระบบ
รวบรวม
น้ําเสีย

ระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบกลุมอาคาร

(Cluster)
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๓.๒ การรวบรวมน้ําเสียจากกิจกรรมตางๆ ภายในบานเรือน  
ระบบรวบรวมน้ําเสียของบานเรือนตองสามารถรวบรวม 

น้ําเสียจากกิจกรรมตางๆ ทั้งหมด ไมวาจะเปนน้ําเสียจากหองครัว 
หองน้ํา หองสวม และพื้นท่ีซักลาง ซึ่งวิธีรวบรวมน้ําเสียท่ีดีท่ีสุด  
คือการรวบรวมน้ําเสียมาเขาระบบบําบัดน้ําเสียท่ีจุดเดียวโดยใช 
แนวทอเดียว แตในสภาพจริงแลวอาจไมสามารถรวบรวมน้ําเสียแบบนี้
ไดทุกบาน เนื่องจากบานแตละหลังมีลักษณะของบานหรือการ
ออกแบบแตกตางกันออกไป เชน ตําแหนงของหองครัวอยูหางจาก
หองน้ํา หรือบางบานมีหองน้ําทั้งในบานและนอกบาน เปนตน การ
รวบรวมน้ําเสียจากจุดตางๆ ในบานเรือน อาจสรุปเปนรูปแบบตาง  ๆ
ดังนี้ 

 (๑) การรวบรวมน้ําเสียเพื่อนํามาบําบัดท่ีจุดเดียว  

หมายเหตุ:  สัญลักษณ                              แนวทางเลือก 
รูปท่ี ๓.๓ การรวบรวมน้ําเสยีมาบําบัดท่ีจุดเดียว 

น้ําเสียจากครัว
หรือทีล่างชาม

ซึมลงดิน

น้ําเสียจากหองสวม

น้ําเสียจากหองน้ํา

บอเกรอะ

บอดักขยะ บอดักไขมัน

บอกรองไรอากาศ บอซึม

ระบายลงรางหรอื
ทอน้ําสาธารณะ
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วิธีการนี้เหมาะสําหรับบานเรือนท่ีสามารถรวบรวมทอน้ําเสีย
ทั้งหมดของบานมาเขาระบบบําบัดน้ําเสียท่ีจุดเดียว ไดแก น้ําเสีย
จากหองครัว หองน้ํา หองสวม และพื้นท่ีซักลาง ถูกรวบรวมมาท่ี
ระบบบําบัดน้ําเสีย ณ จุดใดจุดหนึ่งของบานเรือน 
 

(๒) การรวบรวมน้ําเสียเพือ่นํามาบําบัดท่ีหลายจุด  
หากน้ําเสียท่ี เกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ ของบานเรือน 

อยูหางกัน เชน หองครัวอาจอยูใกลกับพื้นท่ีซักลางแตอยูหางจาก
หองน้ํา - สวม หรือมีพื้นท่ีครัวแยกจากสวนอื่นๆ เปนตน ในกรณีนี้
ตองรวบรวมน้ําเสียจากกิจกรรมตางๆ ของบานและนําเขาสูระบบ
บําบัดน้ําเสียตางชุดท่ีติดตั้งไวในตําแหนงท่ีเหมาะสมโดยไมจําเปน 
ตองอยูท่ีเดียวกัน วิธีนี้เหมาะสําหรับบานเรือนท่ีรวบรวมทอน้ําเสีย
ทั้งหมดเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียท่ีจุดเดียวไมได ยกตัวอยางเชน 

 วิธีท่ี ๑ แนวทอแรกรวบรวมน้ําเสียท่ีเกิดจากหองน้ําและ
หองสวมเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียชุดที่ ๑ สวนแนวทอที่ ๒ รวบรวม  
น้ําเสียท่ีเกิดจากการซักลางและหองครัวเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียชุดท่ี ๒ 

 วิธี ท่ี  ๒ แนวทอแรกรวบรวมน้ําเสียท่ี เกิดจากหองน้ํา  
หองสวม และการซักลาง เขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย ชุดท่ี ๑ สวนแนวทอ
ท่ี ๒ รับน้ําเสียจากหองครัวเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียชุดท่ี ๒ 
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๑๒ 

รูปท่ี ๓.๔ ระบบทอรวบรวมน้ําเสยีจากบานเรือนเพื่อแยกบําบัด 
๓.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับบานเรือน 
 รูปแบบการบําบัดน้ํ าเสียจากบานเรือนแตกตางกันไป 
ตามลักษณะของน้ําเสีย ไดแก น้ําเสียจากครัว บําบัดดวยการ
กรองผานตะแกรงดักเศษอาหาร แลวใหน้ําเสียไหลเขาถังดักไขมัน 
ในถังนี้ไขมันจะลอยตัวจับกันเปนฝาหรือกากแข็งท่ีผิวหนาน้ําซ่ึงตอง
ตักทิ้ง สองขั้นตอนนี้เพื่อลดความสกปรกของน้ําเสียในขั้นตน และ
หากมีเศษอาหารมากอาจตองบําบัดดวยถังเกรอะอีกครั้ง น้ําเสีย
จากสวม ท่ีบําบัดโดยใชถังเกรอะ จุลินทรียแบบไมใชอากาศท่ีมีอยู
ในน้ําเสียอยูแลวจะยอยสลายอุจจาระหรือส่ิงเจือปนอื่นๆ ท่ีจมตัว
อยูกนถัง สวนท่ีเปนไขมันท่ียังเหลืออยูจะลอยตัวขึ้นเปนกากแข็ง 
ท่ีผิวน้ํา จากนั้นน้ําเสียจะถูกสงเขาบอหรือถังบําบัดแบบใชอากาศ
หรือแบบไมใชอากาศซึ่งภายในถังติดตั้งตัวกลาง (Media) เพื่อให
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จุลินทรียยึดเกาะ จุลินทรียเหลานี้จะยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย
ท่ีไหลผานชั้นกรอง น้ําเสียท่ีผานการบําบัดจะเรียกวา น้ําทิ้ง ซึ่งจะ
ถูกสงตอไปท่ีสวนปรับสภาพน้ําทิ้ง (Polishing Unit) เพ่ือแยกตะกอน
จุลินทรียและปรับสภาพน้ําท้ิงใหมีคุณภาพดีขึ้นอีกกอนระบายออก
สูส่ิงแวดลอม สําหรับน้ําเสียจากการอาบและซักลาง ไหลผาน 
บอเกรอะเพื่อกําจัดสารอินทรีย เศษไขมัน คราบสบู และผานไปยัง
บอกรองไรอากาศเชนกัน  
 น้ําเสียท่ีผานเฉพาะบอเกรอะจะยังคงมีความสกปรกเหลืออยู
จํานวนมาก จึงไมควรปลอยลงทางน้ําสาธารณะโดยตรง ในพื้นท่ี
หรือชุมชนท่ีบานเรือนตั้งอยูหางกัน และไมมีทอระบายน้ําสาธารณะ
น้ําเสียท่ีผานบอเกรอะแลวอาจระบายลงบอซึมหรือลานซึมใหลงดินได 
แตหากจะระบายน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําจะตองมีการบําบัดใหน้ําทิ้ง 
มีคุณภาพดีกอน โดยการติดตั้งบอหรือถังบําบัดน้ําเสียแบบใช
อากาศหรือไมใชอากาศเพิ่มเติม  

การระบายน้ําท้ิงลงสูแหลงน้ําสาธารณะมีอยู ๒ ลักษณะ คือ 
ระบายลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติโดยตรง และระบายลงสูทอระบายน้ํา 
สําหรับบานเรือนท่ีตั้งอยูในเมืองซึ่งมีพื้นที่จํากัด หรือ ตั้งอยูใกลทอ
ระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําธรรมชาติ การระบายน้ําทิ้งจาก
บอเกรอะ หรือจากระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับท่ี (Onsite) ออกสู
แหลงน้ําสาธารณะอาจมีความเหมาะสมมากกวาการสรางระบบซึม
ไวในบริเวณบาน แตทั้งนี้ตองคํานึงถึงพื้นท่ีท่ีดินยอมใหน้ําซึมผานได 
และระดับของทอระบายน้ําท่ีออกจากบานเรือน และผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะการระบายลงแหลงน้ําโดยตรง  
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ระบบบําบัดน้ําเสียจากบานเรือนท่ีเหมาะสม ประกอบดวย 

หมายเหตุ: สัญลักษณ                       แนวทางเลือก 
รูปท่ี ๓.๕ ผังขั้นตอนการบําบัดน้ําเสยี 

๑) บอดักขยะ  
บอดักขยะเปนสวนหน่ึงของการบําบัดน้ําเสียขั้นตน จะถูก

ติดตั้งไวเพ่ือแยกเศษอาหาร เศษขยะ ออกจากน้ําเสียกอนท่ีจะไหล
ไปสูบอดักไขมัน หรือบอบําบัดน้ําเสีย สวนสําคัญท่ีสุดสําหรับบอดัก
ขยะ ไดแก ตะแกรงดักขยะ โดยรูปแบบของตะแกรงท่ีใชอาจจะเปน
แบบราง (Bar Screen) หรือแบบกลอง (Box Screen) ซึ่งประสิทธิภาพ
ในการดักเศษอาหารหรือเศษขยะจะขึ้นอยูกับขนาดชองเปดของ
ตะแกรง อยางไรก็ตามในกรณีท่ีใชตะแกรงแบบกลอง หากชองเปด
ของตะแกรงเล็กเกินไปก็จะทําใหประสิทธิภาพ ในการดักขยะลด
ต่ําลงได เนื่องจากนํ้าจะไหลลนออกมาขางนอกตะแกรง และ ทําให
เศษอาหารหรือเศษขยะหลุดมาขางนอกดวย โดยวัสดุท่ีใชทําตะแกรง
ควรเปนวัสดุท่ีไมเปนสนิม เชน ตาขายพลาสติก เพ่ือไมใหเกิดการ 
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๑๕ 

ผุกรอนและเกิดชองวางทําใหขยะหลุดออกมาไดความลาดเอียงของ
ตะแกรงทํามุมระหวาง ๓๐ – ๔๐ กับแนวระนาบ  

รูปที ่๓.๖ ตัวอยางตะแกรงดักขยะ 
 วิธีการกอสรางบอดักขยะ  
๑. ขุดหลุมใหกวางกวาบอท่ีจะสรางอยางนอย ๐.๕ เมตร 

โดยรอบเพื่อความสะดวกในการบดอัดดิน และทรายรองกนหลุม 
รวมทั้งเทคอนกรีตกนหลุมดวย 

๒. เทคอนกรีตกนหลุมหนา ๘ – ๑๐ เซนติเมตร อาจเสริม
ตะแกรงเหล็กหรือไมก็ได 

๓. กอผนังอิฐครึ่งแผนโดยรอบเปนบอรูปส่ีเหล่ียมลูกบาศก
ตามขนาดความกวาง ยาว และลึก ท่ีกําหนด ผนังดานท่ีมีทอระบาย
ตอเขาและออกตองอุดยารอยตอของทอใหสนิท 

๔. บริเวณพื้นรองทอ ควรปรับพื้นรองทอดวยทรายใหแนน
กอนวางทอเพื่อกันทอทรุดตัว 

๕. นําเหล็กตะแกรงซึ่งทําเปนโครงสามเหล่ียม ดังรูปขางบน 
มีมุมเอียงและมุมฉากขนาดหนากวาง เทากับขนาดหนากวางของบอ  
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๑๖ 

การบํารุงดูแลรักษา 
๑. สํารวจดูขยะท่ีตกคางอยูในตะแกรงทุกวัน ถามีปริมาณมาก

ใหทําการดึงตะแกรงขึ้นมาจากบอ แลวนําเศษอาหารหรือเศษขยะ 
ในตะแกรงไปทิ้ งฉีดน้ํ าลางตะแกรงก อนท่ีนําไปติดตั้ งในบอ
เหมือนเดิม 

๒. ทําการแยกเศษอาหารหรือขยะขนาดใหญออกกอนทําการ
ลางภาชนะเพื่อปองกันการไหลไปอุดตันในทอ 

๓. ในแตละสัปดาหใหทําการสํารวจวาในบอดักขยะมีเศษ
อาหารสะสมอยูหรือไม โดยใชไมหยั่งดู ความลึก หากพบวามี
ตะกอนสะสมใหนําเอาตะกอนเหลานั้นออกจากบอ ซึ่งอาจทําไดโดย
การนําขันผูกติดกับดามไมตักขึ้นมาเพื่อปองกันการสะสมของ
ตะกอนทําใหเกิดการเนาเหม็น 

๒) บอดักไขมัน  
น้ําเสียจากหองครัวจะมีน้ํามันและไขมันปนเปอนอยูมาก 

หากไมกําจัดออกจะทําใหทอระบายน้ําอุดตัน และหากระบายออกสู
แหลงน้ําภายนอกจะสงผลกระทบตอแหลงน้ําธรรมชาติ ดังนั้น หาก
มีการลดน้ํามันและไขมัน ณ แหลงกําเนิด จะชวยลดปญหาและ
ผลกระทบตอแหลงน้ําธรรมชาติไดโดย 

๑. ลดปริมาณการใชน้ํามันและไขมันในการประกอบ
อาหาร โดยเนนการใชในปริมาณท่ีจําเปนเทานั้น 

๒. ไมเทน้ํามันใชแลวลงน้ําทิ้งหรือทอระบายน้ํา 
๓. กวาดเศษอาหารออกจากภาชนะกอนนําไปลาง 
๔. เช็ดคราบน้ํามันและไขมันท่ีติดอยูกับภาชนะใหหมด 

กอนการลางทําความสะอาดดวยน้ําสะอาด 
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๑๗ 

๕. แยกน้ํามันใชแลวใสภาชนะเพื่อนําไปกําจัดหรือแปรรูป 
๖. ติดตั้งบอดักไขมัน 

การกําจัดน้ํามันและไขมันโดยใชบอดักไขมัน เปนการแยก
ไขมันไมใหไหลปนไปกับน้ํากอนปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือ
ทอระบายน้ํา ซึ่งเปนวิธีการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการลด
น้ํามันและไขมันท่ีปนเปอนในน้ําเสียจากบานเรือน โดยทั่วไปบอดัก
ไขมันจะเปนบอทรงกลมหรือส่ีเหล่ียม ประกอบดวยแผนกั้นหรือ
ระบบทอเพื่อแยกชั้นไขมันและสวนท่ีเปนน้ําออกจากกัน สําหรับ
สภาพอากาศของประเทศไทยซึ่งมีอากาศรอน การจับตัวของไขมัน
จะชา ดังนั้น บอดักไขมันควรมีเวลาเก็บกักไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง ซึ่ง
บอดักไขมันจะสามารถกําจัดไขมันไดประมาณรอยละ ๖๐ หากมี
การดูแลท่ีดี 

หลักการทํางาน 
 ขั้นตอนท่ี ๑ น้ําเสียจะผานเขามาท่ีตะแกรงดักเศษอาหาร  
ซึ่งทําหนาท่ีแยกเศษอาหารท่ีปะปนมากับน้ําเสียท่ีเกิดขึ้นในหองครัว 
และสามารถถอดออกลางทําความสะอาดไดโดยงาย 

ขั้นตอนท่ี ๒ น้ําทิ้งจากขั้นตอนแรกจะไหลผานมายังสวน 
ดักไขมัน โดยไขมันท่ีแยกตัวออกจากน้ําทิ้งจะลอยขึ้นแยกเปนชั้น
เหนือผิวน้ําตามการออกแบบซึ่งควรมีระยะเวลาเก็บกัก (Detention 
time) ไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง ผูใชงานจะตองตักไขมันสวนนี้ออกไปใช
ประโยชนหรือนําไปกําจัด  

ขั้นตอนท่ี ๓ น้ําทิ้งท่ีอยูใตชั้นไขมันจะไหลลนออกเพื่อผานเขา
สูการบําบัดขั้นตอไป กอนปลอยน้ําทิ้งออก 
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๑๘ 

รูปแบบถังหรือบอดักไขมันสําหรับบานเรือน 
ถังดักไขมันท่ีเปนท่ีนิยมใชกันอยูในบานเรือน ไดแก ๑) ถังดัก

ไขมันแบบสําเร็จรูป ๒) บอดักไขมัน แบบวงขอบซีเมนต และ ๓) ถังดัก
ไขมันอยางงาย 

(๑) ถังดักไขมันสําเร็จรูป 
ถังดักไขมันสําเร็จรูป มักจะทําจากพลาสติกหรือไฟเบอร-

กลาสหรือวัสดุสังเคราะหอื่นๆ ซึ่งแข็งแรง ตัวถังมีทั้งแบบท่ีสามารถ
ติดตั้งโดยการฝงใตดินหรือวางบนพื้น มีใหเลือกหลายขนาด ผูใช
สามารถเลือกไดตามปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรม โดยปกติถัง
จะแบงเปน ๒ สวน คือ สวนท่ีเปนตะแกรงดักเศษอาหารและสวนแยก
ไขมัน  

รูปที่ ๓.๗ ถังดักไขมันสําเร็จรูป 
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๑๙ 

 (๒) บอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต 
 บอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนตสามารถทําไดเอง จึงมีราคา
ถูกกวาถังดักไขมันสําเร็จรูป และสามารถปรับใหเหมาะสมกับพื้นที่
และปริมาณนํ้าท่ีใช สรางไดโดยใชวงขอบซีเมนต ซึ่งมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางตั้งแต ๐.๘ – ๑.๒ เมตร นํามาวางซอนกันเปนตัวบอจนมี
ปริมาตรตามตองการ เจาะรูตามขนาดทอน้ําเขาและทอน้ําออก  
โดยทอน้ําออกตองอยูต่ํากวาทอน้ําเขาประมาณ ๕ – ๑๐ เซนติเมตร 
ฉาบปูนกอวงซีเมนตทั้งดานในและดานนอก เพื่อไมใหน้ําซึมออกนอก
บอ หากตองการปริมาตรมากๆ สามารถเพิ่มขนาดเสนผานศูนยกลาง
ของวงขอบซีเมนต บอดักไขมันแบบนี้เหมาะสําหรับบานเรือนท่ีมีพื้นท่ี 

รูปที่ ๓.๘ บอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต 
(๓) ถังดักไขมันอยางงาย 

ถังดักไขมันอยางงายเปนถังดักไขมันแบบภูมิปญญา
ชาวบานท่ีสามารถประดิษฐใชไดเองในครัวเรือน โดยใชวัสดุท่ีหางาย 
ตัวอยาง ถังดักไขมันอยางงาย ไดแก ถังดักไขมันแบบนําถังน้ํา 
มาประยุกตใชซึ่งเปนถังดักไขมันอยางงายและประหยัด เหมาะสําหรับ
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๒๐ 

บานเรือน โดยมีสวนประกอบ คือ ถังน้ําพลาสติกท่ีมีขายทั่วไปใน
ทองตลาด ขนาดประมาณ ๒๐ ลิตร ใชทอพีวีซีพรอมขอตอสามทาง
ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๒ นิ้ว เจาะรูถังน้ําพลาสติกแลวตอทอพีวีซี
ยาดวยกาวพลาสติกแบบใชความรอนละลาย โดยใหทอเขาอยูสูงกวา
ทอออกประมาณ ๕ เซนติเมตร นําตะกราพลาสติกที่เปนตะแกรง 
มาประกอบเขากับไมแขวนเสื้ออลูมิเนียมหรือลวดท่ีทําเป นหูหิ้ว  
แขวนไวท่ีทางน้ําเขาเพื่อดักขยะและเศษอาหาร สวนทอน้ําออกนั้น 
ใหตอทอในถังใหลึกลงไปถึง กนถัง โดยปรายทอ อยูหางจากกนถัง
ประมาณ ๑๕ เซนติเมตร  

รูปที่ ๓.๙ ถังดักไขมันอยางงาย 

การติดตั้งถังหรือบอดักไขมัน 
 การติดตั้งควรมีการกําหนดตําแหนงใหใกลและระดับต่ํากวา 
อางลางจาน โดยเดินทอน้ําเสียจากอางลางจานมาเขาถังหรือบอดัก
ไขมัน แลวเดินทอน้ําทิ้งจากถังหรือบอดักไขมันไปยังทอหรือราง
ระบายน้ํา หรือระบบบําบัดน้ําเสีย 
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๒๑ 

รูปที่ ๓.๑๐ ตําแหนงการติดตั้งถังหรือบอดักไขมัน 

การดูแลรักษาถังหรือบอดักไขมัน 
ปญหาสําคัญของถังหรือบอดักไขมัน ก็คือ การขาดการดูแล

รักษาอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะทําใหเกิดความสกปรกและกล่ินเหม็น  
เกิดการอุดตันหรืออาจเปนที่อยูอาศัยของแมลงสาบและสัตวพาหะ
อื่นๆ ได รวมทั้งทําใหถังหรือบอดักไขมันเต็มและแยกไขมันไดไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งการดูแลรักษาควรดําเนินการอยาง
สม่ําเสมอ ดังนี้ 

๑. ตองนําเศษอาหารท่ีติดคางในตะกราดักเศษอาหารออกทิ้ง 
ในถุงขยะอยางนอยทุกวัน (เนื่องจาก เศษอาหารจะบูดเนา) และหาม
นําตะแกรงดักเศษอาหารออกแลวปลอยใหเศษอาหาร/ขยะเขาไปในถัง
หรือบอดักไขมัน 

๒. ไมใชของมีคม/แหลม ทะลวงหรือแทงผลักใหเศษขยะไหลผาน
ตะแกรงไปเขาถังหรือบอดักไขมัน เพราะจะทําใหเศษอาหารอุดตันได 

๓. หมั่นตรวจปริมาณกากไขมันเพื่อตักไขมันท่ีลอยอยูบนผิวน้ํา
ออกจากถังหรือบอดักไขมันทุกวัน ถามีนอยอาจเวนชวงหางได 
ตามสมควร แตไมควรนอยกวาสัปดาหละครั้ง  
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๒๒ 

๔. หมั่นตรวจสอบสภาพของทอระบายน้ําท่ีรับน้ําจากถังหรือบอ
ดักไขมัน หากพบวามีไขมันเปนกอนหรือเปนคราบหนา จะตองตัก
ไขมันจากถังหรือบอดักไขมันใหมีความถ่ีมากกวาเดิม 

๕. นําไขมันท่ีตักทิ้ งแลวโดยปลอยใหน้ํ าซึมออกจนไขมัน
ตกตะกอนใสถุงใหมิดชิดทิ้งในถังขยะรวม หรือนําไขมันไปทําปุยหมัก 
สบู หรือเทียนก็ได 

๖. หามนําน้ําเสียอื่นๆ ซึ่งไมมีไขมัน เชน น้ําลางมือ น้ําอาบ 
น้ําซัก น้ําฝน ฯลฯ เขามาในถังหรือบอดักไขมัน 

๗. ลางถังหรือบอดักไขมันอยางสม่ําเสมอ อยางนอยทุก ๖ เดือน 
 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ ๓.๑๑ การตักไขมันออกจากถังดักไขมัน 

๓) บอเกรอะ 
บอเกรอะใชเปนบอเก็บและยอยสลายของเสียและน้ําเสีย 

สวนใหญฝงอยูใตดิน บอเกรอะทําหนาท่ีบําบัดสารอินทรีย ปองกัน
ตะกอนลอย (กากหรือฝาไขมัน) และตะกอนจมไมใหไหลปนไปกับน้ํา 
ท่ีผานการบําบัด ลักษณะของบอเกรอะจะเปนบอปด ของเสียและ 
น้ําเสียตองไมสามารถซึมออกได ไมมีการเติมอากาศภายในบอจึงเปน
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บอแบบไรอากาศ กระบวนการบําบัดน้ําเสียของบอเกรอะจะเปนแบบ
ชีวภาพ โดยอาศัยแบคทีเรียท่ีไมใชออกซิเจนในการยอยสลาย
สารอินทรียในน้ําเสีย หลังจากการยอยสารอินทรียแลว จะเกิดกาซ 
น้ํา และกากตะกอน และเนื่องจากมีกากตะกอนเกิดข้ึนในบอเกรอะ  
จึงออกแบบลักษณะการไหลของน้ําภายในถังใหไหลผานแผนกั้นหรือ
การวางทอเพื่อลดความเร็วของน้ําไม ใหตะกอนฟุงกระจาย และ
ปองกันการลัดวงจร และบอเกรอะจะตองมีทอระบายกาซท่ีเกิดข้ึน
ภายในบอ ปกติน้ําเสียจะมีเวลากักพักในบอเกรอะประมาณ ๑ วัน 
โดยปกติทั่วไปบอเกรอะมักใชสําหรับการบําบัดน้ําเสียจากสวม แตจะ
ใชบําบัดน้ําเสียจากครัวเพื่อดักไขมันหรือน้ําเสียอื่นๆ ดวยก็ได  
บอเกรอะท่ีใชอยูตามบานเรือนก็มักนิยมสรางโดยใชวงขอบซีเมนต  
ซึ่งมีจําหนายตามรานคาวัสดุกอสรางทั่วไป แตปจจุบันมีการสราง 
ถังเกรอะสําเร็จรูปจําหนายโดยใชหลักการเดียวกัน 

เนื่องจากประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียของบอเกรอะ 
ไมสูงนัก ประมาณรอยละ ๔๐ – ๖๐ น้ําทิ้งจากบอจึงยังคงมีคาบีโอดีสูง 
จึงไมควรปลอยทิ้งลงลําน้ําธรรมชาติหรอืทอระบายสาธารณะโดยตรง 
โดยอาจจะติดตั้ งบอซึมหรือติดตั้ งระบบํ าบัดน้ํ าเสียตอท าย 
กอนระบายน้ําทิ้งออกส่ิงแวดลอมภายนอก  

การออกแบบบ อเกรอะให สามารถกํ าจัดของแข็ ง 
ท่ีตกตะกอนไดทั้งหมด โดยออกแบบใหมีลักษณะดังนี้ 

 ๑. มีปริมาตรเก็บกักน้ําเสียได ๒๔ ชั่วโมง ในขณะท่ีในบอ
มีการสะสมของกากตะกอนและฝาไขมันสูงสุด หรือปริมาตรเก็บกัก
กากน้ําเสียได ๓ วัน ในขณะท่ีเริ่มตนใชงาน 

 ๒. มีทางน้ํ าเขาและออกท่ีปองกันการหลุดออกไป 
ของกากตะกอนหรือฝา 
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 ๓. มีปริมาตรสําหรับเก็บกักกากตะกอนไดพอเพียง 
เพื่อปองกันไมใหกากตะกอนหรือฝาหรือกากไขมันหลุดออกไปกับ 
น้ําเสียท่ีออกจากบอเกรอะ 

 ๔. ตองมีการระบายอากาศ เพื่อระบายกาซมีเทน กาซ
คารบอนไดออกไซด และกาซไฮโรเจนซัลไฟด หรือกาซไขเนา 

รูปที ่๓.๑๒ ตัวอยางบอเกรอะ 
 การบํารุงดูแลรักษา 
๑. ตักหรือดูดตะกอนออกจากบอเกรอะ ทั้งนี้ความสูงของชั้น

ตะกอนควรต่ํากวาทางน้ําออก เพราะตะกอนอาจหลุดไปกับน้ําทิ้ง  
ทําใหระบบซึมอุดตันได ควรตรวจสอบความหนาชั้นตะกอนอยางนอย
ปละ ๑ ครั้ง 

๒. หามเทสารท่ีปนพิษตอจุลินทรียลงในบอเกรอะ เชน น้ํากรด
หรือดางเขมขน น้ํายาลางหองน้ําเขมขน คลอรีนเขมขน ฯลฯ เพราะจะ
ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของบอเกรอะลดลง และน้ําทิ้งไมได
คุณภาพตามท่ีตองการ 
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๓. หามทิ้งสารอนินทรียหรือสารยอยยากลงในบอเกรอะ เชน 
พลาสติก ผาอนามัย ฯลฯ ซึ่งนอกจาก มีผลทําใหสวมเต็มกอนกําหนด
แลวยังอาจเกิดการอุดตันในทอระบายได 

๔. กรณีระดับน้ําในบอเกรอะสูงและราดสวมไมลง ใหตรวจดู
การระบายของบอซึม (ถามี) วามีการซึมออกดีหรือไม ถาไมมีบอซึม
ปญหาอาจมาจากน้ําภายนอกไหลทวมเขามาในถัง ตองแกไขโดยการ
ยกถังข้ึนสูง ในกรณีใชบอเกรอะสําเร็จรูป ใหติดตอผูแทนจําหนาย
เพื่อตรวจสอบและแกไขตอไป 

๔) บอกรองไรอากาศ  
บอกรองไรอากาศเปนระบบบําบัดแบบไม ใชอากาศ

เชนเดียวกับบอเกรอะ แตมีประสิทธิภาพในการบําบัดของเสีย
มากกวา โดยภายในถังชวงกลางจะมีชั้นตัวกลาง (Media) บรรจุอยู 
ตัวกลางท่ีใชกันมีหลายชนิด เชน หิน หลอดพลาสติก ลูกบอล
พลาสติก กรงพลาสติก และวัสดุโปรงอื่นๆ ตัวกลางเหลานี้มีพื้นท่ีผิว
มาก เพื่อใหจุลินทรียยึดเกาะและยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย 

น้ําเสียจะไหลเขาทางดานลางของบอแลวไหลขึ้นผานชั้น
ตัวกลาง จากนั้นจึงไหลออกทางทอดานบน ขณะท่ีไหลผานชั้น
ตัวกลางจุลินทรียชนิดไมใชอากาศจะยอยสารอินทรียในน้ําเสีย 
เปลี่ยนสภาพใหกลายเปนกาซกับน้ํา น้ําทิ้งท่ีไหลลนออกไปจะมีคา 
ความสกปรก หรือคาบีโอดีลดลง 

การท่ีจุลินทรียกระจายอยูในถังอยางสม่ําเสมอ สามารถ
ยอยสลายของเสียไดอยางทั่วถึงจากดานลางจนถึงดานบน ทําให
ประสิทธิภาพในการกําจัดของเสียสูงกวาระบบบอเกรอะ แตอาจเกิด
ปญหาจากการอุดตันของตัวกลางภายในถังและทําใหนํ้าไมไหล ดังนั้น
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จึงตองมีการกําจัดสารแขวนลอยตางๆ ออกกอน เชน มีตะแกรง 
ดักขยะและบอดักไขมันไวหนาระบบ หรือถาใชบําบัดน้ําสวมก็ควร
ผานเขาบอเกรอะกอน บอกรองไรอากาศอาจสรางดวยวงขอบซีเมนต
หรือคอนกรีตในท่ี หรือใชถังสําเร็จรูปท่ีมีการผลิตออกจําหนาย 
ในปจจุบัน 

รูปที่ ๓.๑๓ การติดตั้งชั้นตัวกลางภายในบอกรองไรอากาศ  
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๒๗ 

การบํารุงดูแลรักษา 
๑. ในระยะแรกที่ปลอยน้ําเสียเขาบอกรองไรอากาศจะยังไมมี

การบําบัดเกิดขึ้น เนื่องจากยังไมมีจุลินทรีย การเกิดขึ้นของจุลินทรีย
อาจเรงไดโดยการตักเอาสลัดจหรือขี้เลนจากบอเกรอะหรือทองรอง
หรือกนทอระบายของเทศบาล ซึ่งมีจุลินทรียชนิดไมใชอากาศมาใสใน
ถังกรองประมาณ ๒ - ๓ ปบ 

๒. น้ําท่ีเขาบอกรองไรอากาศจะเปนน้ําท่ีไมมีขยะหรือกอนไขมัน
ปะปน เพราะจะทําใหตัวกลางอุดตันเร็ว วิธีแกไขการอุดตัน คือ ฉีดน้ํา
สะอาดชะลางทางดานบนและระบายน้ําสวนลางออกไปพรอมๆ กัน 

๓. หากพบวาน้ําท่ีไหลออกมีอัตราเร็วกวาปกติและมีตะกอน 
ติดออกมาดวย อาจเกิดจากกาซภายในถังสะสมและดันทะลุตัวกลาง
ขึ้นมาเปนชอง ตองแกไขดวยการฉีดน้ําลางตัวกลางเชนเดียวกับขอ ๒ 

๕) การระบายน้ําท้ิงจากบานเรือน 
น้ําทิ้งท่ีผานการบําบัดในรูปแบบขางตน ซึ่งมีคาน้ําทิ้ง 

ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดสามารถระบายออกสูภายนอกได  
ซึ่งการระบายน้ําทิ้งจากบานเรือนนั้นสามารถทําไดหลายรูปแบบ  
โดยรูปแบบของการระบายน้ําทิ้งจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน 
ชนิดของดินท่ีอยูบริเวณที่ทําการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะทาง
ระหวางระบบบําบัดถึงแหลงน้ําธรรมชาติหรือทอระบายน้ําสาธารณะ 
และราคาของท่ีดิน เปนตน  
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๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่๓.๑๔ รูปแบบการระบายน้ําท้ิงจากบานเรือน 
รูปแบบระบบระบายน้าํทิ้งจากบานเรือนทั่วไปแบงเปน ๒ 

แบบคือ 
๕.๑) ระบบซึม น้ําเสียท่ีผานการบําบัดขั้นตนจะยังมี

ความสกปรกเหลืออยู ไมสามารถปลอยลงทางน้ําสาธารณะได
โดยตรง ตองใชวิธีระบายซึมลงดินโดยผานทางบอซึมหรือลานซึม 

บอซึม  
ระบบบอซึมเปนระบบระบายน้ําทิ้งที่เหมาะสมกับ

บานเรือน โดยอาศัยกระบวนการดูดซึมของดินเปนหลัก ตําแหนงของ
บอซึมจะถูกติดตั้งอยูใตผิวดินบริเวณใกลเคียงกับระบบบําบัดน้ําเสีย 
การทํางานของระบบเริ่มจากการท่ีน้ําเสียไหลผานระบบบําบัด 
น้ําเสียกอน และไหลเขาสูบอซึม ซึ่งน้ําทิ้งสามารถซึมออกสูดิน 
โดยรอบผานทางรูเล็กๆ ท่ีเจาะไวรอบบอ น้ําทิ้งท่ีซึมผานออกมาจาก
บอจะถูกอนุภาคของเม็ดดินกรองเพื่อกําจัดสารแขวนลอยท่ีเหลืออยู
ในน้ําทิ้งออกไป  ในขณะท่ีสารประกอบอินทรียตางๆ จะถูกจุลินทรีย

ระบบบําบัดน้ําเสีย 

ระบบซึม 

ระบบระบายออกสู
สาธารณะ 

บอซึม 

ลาน
ซึม แหลงน้ํา 

ทอระบายน้ํา
สาธารณะ 
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๒๙ 

ท่ีอาศัยอยูในดินทําการยอยสลายไปพรอมๆ กัน บอซึมนิยมใชกับ
ครัวเรือนหรืออาคารขนาดเล็กซึ่งมีพื้นท่ีระบายไมมากนัก อยูในชุมชน
ท่ีไมหนาแนนและหางไกลจากบอน้ําตื้นซึ่งใชน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค 

บริเวณสรางบอซึมนั้นถาดินรับการซึมของนํ้าไมดี 
อาจทําใหน้ําเออลนขึ้นสูผิวดินได หรือหากภายหลังบริเวณนั้นเกิด
การอุดตันก็จะทําใหน้ําเออลนขึ้นสูผิวดินเชนกัน ดังนั้นอายุการใชงาน
ของ หลุมซึมจึงนานประมาณ (๖ – ๗ ป) อยางไรก็ตาม หลุมซึมนี้อาจ
ทําหลายๆ หลุมหางจากกัน แลวตอทอสวนบนเขาหากัน ระยะหาง
ของหลุมซึมแตละหลุมตองหางไมนอยกวา ๓ เทาของเสนผาน
ศูนยกลางของ หลุมซึมนั้น วิธีงายๆ ในการดูวาดินซึมดีหรือไม 
คือ การดูลั กษณะของเนื้อดิน ควรเป นดินท่ีมีความรวนซุ ย  
มีสวนประกอบของดินเหนียวนอย ซึ่งเปนวิธีท่ีหยาบแตก็สามารถ
ประมาณอัตราการซึมของดินไดคราวๆ 

รูปที่ ๓.๑๕ ระบบระบายน้ําแบบบอซึม 
ลานซึม  
ในกรณีท่ีน้ําทิ้งมีปริมาณมากและมีพื้นท่ีดินกวาง

พอเพียง เปนระบบสิ้นเปลืองคาใชจายนอย ซึ่งประกอบดวยระบบทอ
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เจาะรูฝงใตดิน เพื่อกระจายน้ําทิ้งใหซึมลงดิน แตในการออกแบบควร
มีการทดสอบคุณสมบัติการซึมของดินเสียกอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓.๑๖ ระบบระบายน้ําแบบลานซึม 
ขอพึงระวงัในการระบายน้ําท้ิงโดยใชระบบซึม 
๑) ควรมีพื้นท่ีเพียงพอสําหรับการขุดบอหรือวางระบบซึม  

และควรอยูหางจากบานหรือชุมชนหนาแนนไมนอยกวา ๒ – ๔ เมตร 
เพื่อปองกันปญหากล่ินและสุขอนามัยท่ีอาจเกิดขึ้น 

๒) ตองคํานึงถึงชนิดของดินบริเวณท่ีตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย  
และการเดินทอระบายน้ําทิ้งดวย โดยปรึกษาชางผูติดตั้ง วิศวกร หรือ
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อปองกันทอทรุด หักหรือเสียหาย 

๓) ตองไมเปนพื้นท่ีที่นํ้าทวมขังหรือทวมถึง 
๔) ระดับน้ําใตดินบริเวณนั้นอยูลึกลงไปตลอดเวลา โดยกนบอ

ตองอยูสูงจากระดับน้ําใตดินสูงสุดไมนอยกวา ๐.๖ – ๑.๐ เมตร 

น้ําเสีย 

บอกระจายน้ํา 

บอเกรอะ 

ทอกระเบื้องใยหิน  ๑๐๐ มม. เจาะรู  ๑ ซม. ทุกระยะ ๑๐ ซม. 

ไมมากกวา ๑๐ ม. 

๒ ม. 



คู่มือการจัดการน้ำเสียชุมชนภาคประชาชน 31๓๑ 

๕.๒) ระบบระบายออกสูแหลงสาธารณะ 
การระบายน้ํ าทิ้ งลงสูแหลงสาธารณะมีอยู  ๒ 

ลักษณะ คือการระบายลงสูแหลงน้ําธรรมชาติและการระบายลงสูทอ
ระบายน้ํา โดยการระบายน้ําทิ้งดวยการระบายออกสูแหลงสาธารณะ
มีความเหมาะสมกับบานเรือนท่ีตั้งอยูในเมือง โดยมีขอจํากัดในเรื่อง
พื้นท่ีหรือบานเรือนท่ีอยูใกลทอระบายน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ํา
ธรรมชาติ ซึ่งมีความเหมาะสมมากกวาการสรางระบบซึมไวภายใน
บาน นอกจากนี้ระบบระบายน้ํารูปแบบนี้ยังเหมาะสมกับบานเรือน 
ท่ีตั้งอยูในพื้นที่ท่ีดินยอมใหน้ําซึมผานไดชา อยางไรก็ตามในการใช
ระบบระบายน้ํารูปแบบดังกลาวตองคํานึงถึงระดับของทอระบาย 
ท่ีออกจากบานเรือน และผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีจะเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะการระบายลงแหลงน้ําโดยตรง การระบายลงทอระบายน้ํา
สาธารณะท่ีเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวม น้ําอาจไมตองลดความ
สกปรกมาก หากอยูในพื้นท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสียก็สามารถนําน้ํา
ลงสูทอระบายน้ําเพื่อนําไปบําบัดน้ําเสียได แตตองจายคาบริการ
บําบัดน้ําเสียใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใชเปนคาใชจาย
ในการเดินระบบฯ สําหรับการระบายลงแหลงนํ้าสาธารณะโดยตรง 
การบําบัดน้ําเสียตองมีคุณภาพน้ําทิ้งผานตามเกณฑมาตรฐาน 
ท่ีกําหนดไว 

การระบายน้าํทิ้งลงสูแหลงสาธารณะ ตองคํานึงถึง 
๑) ระยะทางจากท่ีตั้งของระบบบําบัดน้ําเสียถึงทอ

ระบายน้ําสาธารณะ แหลงน้ําธรรมชาติ ไมควรอยูหางกันมากเกินไป
จนเดินทอไมไดหรือมีราคามากเกินควร 
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๒) ตองคํานึงถึงชนิดของดินบริเวณท่ีตั้งระบบ
บําบัดน้ําเสียและการเดินทอระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียดวย 
โดยปรึกษาชางผูติดตั้ง วิศวกร หรือผูเชี่ยวชาญเพื่อปองกันทอทรุด หัก 
หรือเสียหาย 

๓) การตอทอระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
เชื่อมตอกับทอระบายน้าํสาธารณะหรือระบายลงสูแหลงน้าํสาธารณะ
ควรมีระดับปลายทออยูสูงกวาระดับน้ําสูงสุดในหนาฝน หรือชวงท่ีมี
น้ําทวมอยางนอย ๑๕ เซนติเมตร เพื่อปองกันการไหลยอนของน้ํา 
เขาสูระบบ ในกรณีน้ําทวม หากไมสามารถทําไดตองติดตั้งบอพักน้ํา
แลวใชเครื่องสูบน้ําระบายน้ําเสียจากบอพักน้ําสูทอระบายน้ํา
สาธารณะหรือแหลงน้ําธรรมชาติแทน 

๔) ในกรณีท่ีระบายน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
ตองคํานึงการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ในบริเวณใกลเคียงดวย 
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บทที่ ๔  
การลดปริมาณน้ําเสียและการใชประโยชนจากกากไขมัน 
๔.๑ การลดปริมาณน้ําเสีย 

ผูใชน้ําสวนใหญมักมีพฤติกรรมการใชน้ําฟุมเฟอย ควรเปล่ียน
วิธีการใชน้ําตามความเคยชิน มาเปนการใชน้ําอยางรูคุณคา ไมปลอย
ใหน้ําไหลทิ้งไปโดยเปลาประโยชน เพื่อเปนการลดปริมาณน้ําเสียท่ีจะ
ระบายออกสูส่ิงแวดลอมและประหยัดคาใชจายในการบําบัดน้ําเสีย 
โดยใชหลัก ๓Rs : Reduce Reuse Recycle มีดังนี้  

 Reduce: การใชนอย 
 การใชนอยหรือใชน้ําเทาท่ีจําเปน โดยไมใชน้ําอยางฟุมเฟอย 

เชน 
๑) การอาบน้ํา : ใชฝกบัวจะส้ินเปลืองน้ํานอยที่สุด รูฝกบัว 

ยิ่งเล็กยิ่งประหยัดน้ํา ปดฝกบัวในขณะ ท่ีถูสบูจะใชน้ําเพียง ๓๐ ลิตร 
หากไมปดจะใชน้ําถึง ๙๐ ลิตร และหากใชอางอาบน้ําจะใชน้ําถึง 
๑๑๐ – ๒๐๐ ลิตร  

๒) การโกนหนวด : โกนหนวดแลวใชกระดาษเช็ดกอน จึงใชน้ํา
จากแกวมาลางอีกครั้ง ลางมีดโกนหนวด โดยการจุมลางในแกว  
จะประหยัดกวาลางโดยตรงจากกอก 

๓) การแปรงฟน : ในขณะแปรงฟนไมควรเปดกอกน้ําทิ้งไวจะทํา
ใหน้ําไหลสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน  ในระยะเวลาท่ีแปรงฟน 
๕ นาที อาจสูญเสียน้ํามากถึง ๔๐ ลิตร ดังนั้นควรใชภาชนะรองน้ําไว
หรือเปดน้ําใชหลังแปรงฟนเสร็จ จะใชน้ําเพียง ๕ – ๘ ลิตร  
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๔) การใชชักโครก : การใชชักโครกจะใชน้ําถึง ๘ – ๑๒ ลิตร 
ตอครั้ง เพื่อการประหยัดควรใชถุง/ขวดบรรจุน้ํามาใสในโถน้ําเพื่อลด
การใชน้ํา หากใชชักโครกควรติดตั้งโถปสสาวะและโถสวมแยกจากกัน 
สําหรับโถสวมแบบตักราดจะสิ้นเปลืองน้ํานอยกวาแบบชักโครก 
หลายเทา โดยควรพิจารณาความเหมาะสมในการติดตั้งดวย และไมใช
ชักโครกเปนท่ีทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิด เพราะจะทําให
สูญเสียน้ําจากการกดชักโครก เพื่อไลสิง่ของลงทอ  

๕) การซักผา : การซักผาดวยมือ ประหยัดน้ํากวาการซักผา
ดวยเครื่องซักผา เพราะการซักผาดวยเครื่องแตละครั้ง จะตองใชน้ํา
ถึง ๑๐๐ – ๒๐๐ ลิตร รวมทั้งตองใชกระแสไฟฟาดวย แตเวลานี้หลาย
บานก็จําเปนตองใชเครื่องซักผา จึงควรรวบรวมผาใหพอดีกับความจุ
ของเครื่อง ตั้งโปรแกรมใหเหมาะสมกับชนิดผา แลวอยาลืมปด 
กอกน้ําเมื่อน้ําเต็มภาชนะรองรับไมวาจะซักดวยมือหรือซักดวยเครื่อง 

๖) การลางถวยชามภาชนะ : ถวยชาม ภาชนะใสอาหาร
ทั้งหลาย กอนจะลางทําความสะอาด ควรกวาดเศษอาหารรวมทั้ง
คราบไขมันทิ้งกอนลางน้ํา น้ํายาลางจานท่ีใชควรเลือกชนิดท่ีมี
สวนผสมของสารท่ียอยสลายไดทางชีวภาพ หรือทําจากน้ําสกัดจาก
ธรรมชาติ (Biodegradable) เพ่ือลดสารตกคางในแหลงน้ํา การลาง
ภาชนะควรรวบรวมไวลางพรอมๆ กัน ในอางหรือกะละมัง ไมควร
เปดน้ําลางจากกอก เพราะจะสิ้นเปลืองน้ําจํานวนมากโดยไมจําเปน 
ขอนี้นอกจากจะประหยัดน้ํ าแลว ยังประหยัดน้ํ ายาลางจาน  
และปองกันเศษอาหารรวมทั้งไขมันไปอุดทอระบาย และยังชวย
ปองกันน้ําเสียไดอีกดวย หากเปนไปไดควรติดตั้งถังดักไขมันจากอาง
ลางจานในหองครัว เพื่อชวยลดความสกปรกของน้ําทิ้ง 
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๗) การลางผักผลไม : ควรลางพืชผักและผลไมในอางหรือ
ภาชนะท่ีมีการกักเก็บน้ําไวเพียงพอ เพราะการลางดวยน้ําท่ีไหลจาก
กอกน้ําโดยตรง จะใชน้ํามากกวาการลางดวยน้ําท่ีบรรจุไวในภาชนะ
ถึงรอยละ ๕๐ 

๘) การเช็ดพื้น : ควรใชภาชนะรองน้ําและใชอุปกรณในการขัด 
เช็ด ถู จะใชน้ํานอยกวาการใชสายยาง ฉีดลางทําความสะอาดพื้น
โดยตรง 

๙) การรดน้ําตนไม : ควรใชผักบัวรดน้ําตนไมแทนการใชสายยาง
ตอจากกอกน้ําโดยตรง หากเปนพื้นท่ีบริเวณกวางก็ควรใชสปริงเกอร
จะประหยัดน้ําไดมากกวา และไมควรรดน้ําตนไมตอนแดดจัด  
เพราะนํ้าจะระเหยไปอยางรวดเร็ว ใหรดตอนเชาท่ีอากาศยังเย็นอยู 
การระเหยจะต่ํากวา ซึ่งจะชวยใหประหยัดน้ํา  

๑๐) การลางรถ : ควรใชไมขนไกลูบปดฝุนออกกอน แลวจึงลางรถ
โดยใชถังรองน้ําพรอมผาหรือฟองน้ําลาง ไมควรใชสายยางและเปด 
น้ําไหลในขณะท่ีลางรถ เพราะจะใชน้ํามากถึง ๔๐๐ ลิตร แตถาลางดวย
น้ําและฟองน้ําในกระปองหรือภาชนะบรรจุน้ํา จะลดการใชน้ําไดมากถึง
๓๐๐ ลิตรตอการลางหนึ่งครั้ง ลดความถ่ีในการลางรถลง เชน จาก
สัปดาหละ ๒ ครั้ง ก็เหลือแคสัปดาหละครั้งก็พอ ซึ่งวิธีนี้จะชวย
ประหยัดน้ําไดโดยตรง และไมควรลางรถบอยครั้งจนเกินไป เพราะ
นอกจากจะมีความสิ้นเปลืองน้ําแลว ยังทําใหเกิดสนิมท่ีตัวถังไดดวย  

๑๑) เวลามีแขกมาเยี่ยมท่ีบาน : ใหเสิรฟน้ําแคประมาณ ๗๐% 
ของแกว หรือใชแกวใบเล็กเสิรฟแทน เพราะบางคนดื่มน้ําไมเยอะ 
หรืออาจจัดเตรียมเหยือกใสน้ําไวสําหรับเติมใหแขกบางคนท่ีชอบดื่ม
น้ําเยอะก็ได เพราะการเติมน้ําทีละนิดยอมดีกวาเหลือทิ้ง 
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๑๒) หมั่นตรวจสอบสุขภัณฑ อุปกรณใหอยุในสภาพดีอยูเสมอ 
หากเกิดการผิดปกติจากการไหลของน้ําประปาควรตรวจสอบดังนี้  
ปดกอกน้ําทุกตัว ดูการเคล่ือนไหวของมาตรวัดน้ํา หากมีทอรั่วจะมี
การเคลื่อนไหวของมาตรวัดน้ํา หรือสังเกตพื้นดินบริเวณเสนทอผาน
เปยกชื้นแฉะ แสดงวามีทอแตกทอรั่ว จึงควรมีการซอมแซมแกไข น้ํา
ท่ีไหลมาทีละหยด ทั้งวันอาจสูญเสียถึง ๔๐๐ ลิตร แตถาหยดมาก
อาจจะสูญเสียถึง ๓,๐๐๐ ลิตรตอวัน 

 Reuse : การใชซ้ํา 
การใชซํ้า คือ การนําน้ําท่ีผานกิจกรรมการใชตางๆ แลว และ

ยังมีสภาพดีกลับไปใชในกิจกรรมอื่นๆ ซ้ํา เชน 
๑) การนําน้ําจากการลางถวยชาม หรือการลางผักผลไมไปใช 

รดน้ําตนไมหรือทําความสะอาดพื้น 
๒) กรณีลางถวยชามภาชนะในอางน้ํา ๒ หรือ ๓ น้ํา อาจนําน้ํา

ในอางสุดทายซึ่งมีความสกปรกนอย กลับมาใชซํ้าในอางแรกได 
๓) น้ําดื่มท่ีเหลือในแกวนําไปรดน้ําตนไมใชทําความสะอาด

พื้นผิว ชําระความสกปรกส่ิงตางๆ ได 
 Recycle : การนําน้ํามาใชใหม 

การนําน้ําท่ีผานการใชแลวจากกิจกรรมตางๆ ซ่ึงมีความ
สกปรกอยูไปปรับปรุงคุณภาพน้ํา และนํากลับมาใชใหม ซึ่งวิธีการนี้
หากเปนในภาคอุตสาหกรรมจะลดคาใชจายในการซื้อน้ําประปาได 
โดยสามารถใชน้ําท่ีผานการปรับปรุงคุณภาพแลวกลับมาใชไดในบาง
กิจกรรม 
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๔.๒ การนําน้ํากลับมาใชประโยชน 
 น้ําทิ้งจากบานเรือนซ่ึงผานกระบวนการบําบัดและมีคามลพิษ

ตามท่ีกําหนดสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดหลายรูปแบบ อยางไร
ก็ตามการนํากลับมาใชของนํ้าทิ้งจากบานเรือนควรมีเกณฑในการ
พิจารณา คือ ควรลงทุนต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ําท้ิงซึ่งเกิดจาก
บานเรือนมีไมมาก ดังนั้น การลงทุนกับระบบการนํากลับมาใช
ประโยชนจึงไมเปนการลงทุนท่ีคุมคา สําหรับรูปแบบท่ีเหมาะสมของ
การนําน้ําทิ้งจากบานเรือนกลับมาใชประโยชน เชน การใชในการ 
รดน้ําตนไม สนามหญา หรือลางพื้นบริเวณรอบๆ ตัวบาน ควรตอง
ผานการฆาเชื้อ ซึ่งวิธีการฆาเชื้อนั้นมีหลายวิธีดวยกัน โดยแตละวิธี
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการนําน้ําทิ้งกลับไปใช เชน หากใชวิธีการ
เติมคลอรีนควรทําการเติมคลอรีนใหมีปริมาณคลอรีนตกคาง ๐.๕ – ๑.๐
มิลลิกรัมตอลิตร และควรมีระยะเวลาสัมผัสไมนอยกวา ๑๕ นาที
หรือการใชแสงรังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet, UV) หรือระบบ
โอโซน (Ozone) ในการฆาเชื้อ 

 สําหรับผลกระทบจากการนําน้ําทิ้งกลับมาใชประโยชนเปนส่ิง
สําคัญ เชน การนําน้ําทิ้งกลับไปใชสําหรับรดน้ําตนไม หรือสนาม
หญา ตองคํานึงถึงคนหรือสัตวเลี้ยง ท่ีอาจเขามาสัมผัสน้ําทิ้งจากการ
รดน้ําตนไม ซึ่งตองปองกันโดยการติดปายประกาศวามีการใชน้ําทิ้ง
ในการรดน้ําตนไมหรือสนามหญาใหชัดเจน เปนตน แตสําหรับการนํา
น้ําท้ิงกลับไปใชสําหรับรดพืชผักในสวนเพื่อบริโภค ตองระมัดระวัง
อยางมากเนื่องจากเชื้อโรคท่ีปนเปอนมากับน้ําทิ้งจะเปนอันตรายตอ
สุขภาพและชีวิต หากเปนไปไดควรหลีกเล่ียงหรือตองทําการตรวจวัด
ค า 
โคลิฟอรมแบคทีเรียไมใหเกิน ๑๐๐ ตอ ๑๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร 

๓๗ 

๔.๒ การนําน้ํากลับมาใชประโยชน 
 น้ําทิ้งจากบานเรือนซ่ึงผานกระบวนการบําบัดและมีคามลพิษ

ตามท่ีกําหนดสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดหลายรูปแบบ อยางไร
ก็ตามการนํากลับมาใชของนํ้าทิ้งจากบานเรือนควรมีเกณฑในการ
พิจารณา คือ ควรลงทุนต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ําท้ิงซึ่งเกิดจาก
บานเรือนมีไมมาก ดังนั้น การลงทุนกับระบบการนํากลับมาใช
ประโยชนจึงไมเปนการลงทุนท่ีคุมคา สําหรับรูปแบบท่ีเหมาะสมของ
การนําน้ําทิ้งจากบานเรือนกลับมาใชประโยชน เชน การใชในการ 
รดน้ําตนไม สนามหญา หรือลางพื้นบริเวณรอบๆ ตัวบาน ควรตอง
ผานการฆาเชื้อ ซึ่งวิธีการฆาเชื้อนั้นมีหลายวิธีดวยกัน โดยแตละวิธี
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการนําน้ําทิ้งกลับไปใช เชน หากใชวิธีการ
เติมคลอรีนควรทําการเติมคลอรีนใหมีปริมาณคลอรีนตกคาง ๐.๕ – ๑.๐
มิลลิกรัมตอลิตร และควรมีระยะเวลาสัมผัสไมนอยกวา ๑๕ นาที
หรือการใชแสงรังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet, UV) หรือระบบ
โอโซน (Ozone) ในการฆาเชื้อ 

 สําหรับผลกระทบจากการนําน้ําทิ้งกลับมาใชประโยชนเปนส่ิง
สําคัญ เชน การนําน้ําทิ้งกลับไปใชสําหรับรดน้ําตนไม หรือสนาม
หญา ตองคํานึงถึงคนหรือสัตวเลี้ยง ท่ีอาจเขามาสัมผัสน้ําทิ้งจากการ
รดน้ําตนไม ซึ่งตองปองกันโดยการติดปายประกาศวามีการใชน้ําทิ้ง
ในการรดน้ําตนไมหรือสนามหญาใหชัดเจน เปนตน แตสําหรับการนํา
น้ําท้ิงกลับไปใชสําหรับรดพืชผักในสวนเพื่อบริโภค ตองระมัดระวัง
อยางมากเนื่องจากเชื้อโรคท่ีปนเปอนมากับน้ําทิ้งจะเปนอันตรายตอ
สุขภาพและชีวิต หากเปนไปไดควรหลีกเล่ียงหรือตองทําการตรวจวัด
ค า 
โคลิฟอรมแบคทีเรียไมใหเกิน ๑๐๐ ตอ ๑๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร 

๓๗ 

๔.๒ การนําน้ํากลับมาใชประโยชน 
 น้ําทิ้งจากบานเรือนซ่ึงผานกระบวนการบําบัดและมีคามลพิษ

ตามท่ีกําหนดสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดหลายรูปแบบ อยางไร
ก็ตามการนํากลับมาใชของนํ้าทิ้งจากบานเรือนควรมีเกณฑในการ
พิจารณา คือ ควรลงทุนต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ําท้ิงซึ่งเกิดจาก
บานเรือนมีไมมาก ดังนั้น การลงทุนกับระบบการนํากลับมาใช
ประโยชนจึงไมเปนการลงทุนท่ีคุมคา สําหรับรูปแบบท่ีเหมาะสมของ
การนําน้ําทิ้งจากบานเรือนกลับมาใชประโยชน เชน การใชในการ 
รดน้ําตนไม สนามหญา หรือลางพื้นบริเวณรอบๆ ตัวบาน ควรตอง
ผานการฆาเชื้อ ซึ่งวิธีการฆาเชื้อนั้นมีหลายวิธีดวยกัน โดยแตละวิธี
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการนําน้ําทิ้งกลับไปใช เชน หากใชวิธีการ
เติมคลอรีนควรทําการเติมคลอรีนใหมีปริมาณคลอรีนตกคาง ๐.๕ – ๑.๐
มิลลิกรัมตอลิตร และควรมีระยะเวลาสัมผัสไมนอยกวา ๑๕ นาที
หรือการใชแสงรังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet, UV) หรือระบบ
โอโซน (Ozone) ในการฆาเชื้อ 

 สําหรับผลกระทบจากการนําน้ําทิ้งกลับมาใชประโยชนเปนส่ิง
สําคัญ เชน การนําน้ําทิ้งกลับไปใชสําหรับรดน้ําตนไม หรือสนาม
หญา ตองคํานึงถึงคนหรือสัตวเลี้ยง ท่ีอาจเขามาสัมผัสน้ําทิ้งจากการ
รดน้ําตนไม ซึ่งตองปองกันโดยการติดปายประกาศวามีการใชน้ําทิ้ง
ในการรดน้ําตนไมหรือสนามหญาใหชัดเจน เปนตน แตสําหรับการนํา
น้ําท้ิงกลับไปใชสําหรับรดพืชผักในสวนเพื่อบริโภค ตองระมัดระวัง
อยางมากเนื่องจากเชื้อโรคท่ีปนเปอนมากับน้ําทิ้งจะเปนอันตรายตอ
สุขภาพและชีวิต หากเปนไปไดควรหลีกเล่ียงหรือตองทําการตรวจวัด
ค า 
โคลิฟอรมแบคทีเรียไมใหเกิน ๑๐๐ ตอ ๑๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร 
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 ผลกระทบอีกประการในสวนของนํ้าทิ้งท่ีนํากลับไปใชสําหรับ
การรดน้ําตนไม สนามหญา จําเปนท่ีจะตองคํานึงถึงคาไนโตรเจน 
และฟอสฟอรัสท่ีอาจมีคาสูงจนเกินไปจนอาจเปนอันตรายตอพืช 
บางชนิดได โดยปริมาณไนโตรเจนควรมีคาไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัมตอลิตร 

๔.๓ การแปรรูปกากไขมันสําหรับบานเรือน 
กากไขมันจากบอดักไขมัน สามารถนําไปใช ในการผลิต

ผลิตภัณฑท่ีมีประโยชนไดอยางหลากหลาย ไมวาจะเปนเทียนหอม 
หรือเทียนแฟนซี สบูเหลวเพื่อการซักลาง ปุยหมัก น้ํามันไบโอดีเซล 
เชื้อเพลิงอัดแทง สบูกรด น้ํายาขัดรองเทา แวกซขัดพื้น โดยในการ
เลือกทําผลิตภัณฑประเภทไหนนั้นขึ้นอยูกับปริมาณของกากไขมัน 
ความสกปรกของกากไขมัน ความพรอมดานบุคลากร สถานท่ี  
และความคุมทุน  

การแปรรูปกากไขมันท่ีเหมาะสมสําหรับบานเรือน คือ การทํา
ปุยหมัก โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติกากไขมัน และความคุมทุน 
เนื่องจากปริมาณกากไขมันท่ีไดมีจํานวนคอนขางนอย ตองใช
ระยะเวลาในการรวบรวมกากไขมัน จากบานเรือนแตละหลังและเกิด
การผสมของกากไขมันท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอการทําความสะอาดกากไขมันท่ีรวบรวมมาได ดังนั้น 
กากไขมันท่ีไดจากบานเรือนจึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปแปรรูปเปน
ปุยหมัก ซึ่งไมจําเปนตองทําความสะอาดกากไขมัน มีขั้นตอนและ
วิธีการไมยุงยากซับซอน 
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๓๙ 

วัสดุอุปกรณ 
๑. กากไขมันสกปรก ๓๐๐ กรัม   ๓. มูลโคแหง ๕๐๐ กรัม 
๒. เศษวัสดุธรรมชาติ    ๔. ฝกบัวสําหรับพรมน้ํา 
    (ขุยมะพราว) ๗๐๐ กรัม   ๕. ถุงมือ 
วิธีทํา 

นํากากไขมันสกปรก เศษวัสดุธรรมชาติและมูลโคแหง ผสมใหเขา
กันตามอัตราสวน (๓:๗:๕) เติมน้ําเล็กนอยเพื่อชวยในการคลุกเคลา 
หมักทิ้งไว ๒ – ๓ วัน พรมน้ําและพลิกกลับกองปุยสม่ําเสมอ การหมัก
ท่ีดีควรมีความชื้นประมาณ ๔๕ – ๕๐ เปอรเซนต โดยสังเกตเมื่อกําดู
จะมีน้ําหยดออกมาประมาณ ๒ – ๓ หยด ทิ้งไว ๒ – ๓ เดือน จะไดปุย
หมักท่ีมีสีดําคลํ้า มีเนื้อละเอียดคลายดิน ซึ่งมีสารอินทรียและธาตุ
อาหารท่ีเปนประโยชนตอพืชสามารถนําไปใชแทนปุยเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๔.๑ ผังการทําปุยหมัก 

+ + กากไขมันสกปรก 
๓๐๐ กรัม 

วัสดเุหลือทิ้ง 
เชน ขุยมะพราว  

๗๐๐ กรัม 
มูลโค 

๕๐ กรัม 

คลุกเคลา
สวนผสม 

พรมน้ําและกลับกองปุย
อยางสม่ําเสมอ 

บม 

ปุย
หมัก 

๒ – ๓ เดือน 
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๔๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี ๔.๒ ขั้นตอนการทาํปุยหมัก 

๔.๔ การกําจัดกากไขมันที่ไมสามารถนําไปใชประโยชนได 
 เนื่องจากกากไขมันที่ผลิตไดจากบานเรือนแตละหลังมีจํานวน

นอย จึงมักถูกทิ้งปนกับขยะประเภทอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดการปนเปอนของ
สารเคมี สารพิษ หรือความสกปรกอื่นๆ จนทําใหไมสามารถนํากาก
ไขมันเหลานี้ไปแปรรูปได ดังนั้น การกําจัดกากไขมันอาจใชวิธีการ  
ฝงกลบดวยกระบวนการตามหลักสุขาภิบาลสําหรับในพื้นท่ีท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีอยูแลว เพื่อปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
เชน การปนเปอนของน้ําชะกากไขมันไหลซึมลงสูชั้นน้ําใตดิน หรือการ
นําไปเผาทําลายในเตาเผาท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 
 
 

กากไขมัน
สกปรก 

วัสดุธรรมชาติ
เหลือทิ้ง มูลโค 

คลุกเคลา 
สวนผสม 

พรมน้ํา กลับกองปุย 

บม 
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๔๑ 

2CO4CH

ขอควรระวัง 
 ไมควรขุดหลุมฝงกากไขมันลงในดินอยางไมถูกหลักสุขาภิบาล 
เพราะจะทํ าให เกิดการหมักแบบไรอากาศ ส งผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม เชน ตนไม ตนพืชขาดน้ําตาย เนื่องจากน้ําและอากาศ
ไมสามารถซึมผานลงสูดินได กาซมีเทนและกาซคารบอนไดออกไซด
กระจายสูอากาศ กอใหเกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งทําใหโลกรอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี ๔.๓ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการขุดหลุมฝงกากไขมัน 
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๔๒ 

บทที่ ๕  
การจัดการน้ําเสียแบบรวมกลุมอาคารและ 

ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
๕.๑ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบรวมกลุมอาคาร  

(Cluster Wastewater System) 
 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบรวมกลุมอาคาร หมายถึง ระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสีย ท่ีรับน้ําเสียจากบานเรือนหรืออาคารตั้งแตสองหลัง
ขึ้นไป ซึ่งไมใชพื้นท่ีทั้งหมดของชุมชน มาทําการบําบัดยังระบบบําบัด 
น้ําเสียท่ีตั้งอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสมใกลบานเรือนหรือกลุมอาคาร  

รูปท่ี ๕.๑ รูปแบบระบบบําบัดน้ําเสยีแบบกลุมอาคาร  
(Cluster Wastewater System) 
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๔๓ 

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบรวมกลุมอาคารเปนแนวทางสําคัญ
แนวทางหนึ่งท่ีจะชวยแกไขปญหาน้ําเสียจากแหลงชุมชนขนาดเล็ก 
ท่ีมีขอจํากัดดานงบประมาณในการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ซึ่งมีคาใชจายสูง จึงทําใหไมสามารถจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ใหกับทุกพื้นท่ีชุมชนได 

ขอดีของการจัดการน้ําเสยีแบบรวมกลุมอาคาร 
 ๑. เหมาะกับชุมชนขนาดเล็ก หรือชุมชนท่ีประชากรอยูอาศัย

หนาแนนในบางพื้นท่ีของชุมชน หรือพื้นท่ีบางสวนของชุมชนท่ีเปน
พื้นท่ีวิกฤต จึงไมตองเสียคาใชจายในการกอสรางระบบรวบรวม 
น้ําเสียมาก  

๒. สามารถดําเนินการกอสรางเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีปญหาน้ําเสีย
รุนแรงกอนได 

๓. ปริมาณน้ําเสียท่ีนํามาบําบัดจะนอยลง ลดความซับซอน 
ในการดําเนินงานระบบท่ีมีขนาดเล็ก สงผลใหงายตอการเดินระบบ
และดูแลรักษาระบบ รวมทั้ งลดคาใชจายและบุคลากรในการ
ควบคุมดูแลในการเดินระบบฯ ดวย 

๔. มีรูปแบบการบําบัดน้ําเสียหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบ
กอสรางหลายๆ บอ หรือแบบ compact system ท่ีใชพื้นท่ีนอยมาก  
ซึ่งสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีชุมชน 

๕. ระบบนี้สามารถนําน้าํทิง้ท่ีผานการบําบัดแลวกลับมาใชใหมได
หากไดรับการจัดการท่ีดี  
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๔๔ 

ขอจํากัดของการจัดการน้ําเสยีแบบรวมกลุมอาคาร 
๑. อาจจําเปนตองกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียเพิ่มเติม 

เพื่อรวบรวมน้ําเสียเขามาบําบัด 
๒. ยังคงตองใชบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจในการดูแลระบบ 

เพื่อควบคุมคุณภาพของน้ําทิ้ง 
๓. พื้นท่ีในการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย อาจตองอยูใน 

เขตชุมชน ซึ่งจะทําใหหาพื้นท่ีไดยาก 

หลักเกณฑการเลือกพืน้ท่ี 
๑. เปนพื้นท่ีท่ีมีระบบทอรวบรวมน้ําเสียแลว ไมตองกอสราง

ระบบทอรวบรวมน้ําเสียหลักเพิ่มเติม  
๒. อยูใกลบานเรือนหรือกลุมอาคารเพื่อใหการรวบรวมน้ําเสีย

สะดวก และอยูใกลแหลงระบายน้ํา 
๓. พื้นท่ีควรมีลักษณะของดินเปนดินเหนียว หรือเปนดินตะกอน

ท่ีมีการซึมผานของน้ําต่ํา และกรณีท่ีมีดินทรายปนอยูหรือไมสามารถ
ปองกันการไหลของน้ําลงสูน้ําใตดิน บริเวณดังกลาวจะตองไมมีการ
ใชน้ําจากน้ําบอตื้นในรัศมีประมาณ ๓๐ เมตร 

๔. มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบเรียบ และควรอยูต่ํากวา
พื้นท่ีชุมชนท่ีจะรับน้ํามาบําบัด เพื่อลดคาใชจายในการสูบยกน้ําเสีย
เขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

๕. ไมตั้งอยูในพื้นท่ีมีประชาชนบุกรุก เพื่อทําประโยชนหรืออยู
อาศัย เนื่องจากจะมีผลตอระยะเวลาการเขาพื้นท่ีและการสงมอบ
พื้นท่ีเพื่อการกอสราง 
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๖. ไมตั้งอยูในพื้นที่อุดมสมบูรณ ดวยพันธุพืช พันธุสัตว หรือ
เปนแหลงเพาะพันธุของปลาและนกน้ํา  

๗. พื้นท่ีโครงการตองอยูหางจากโครงการกอสรางระบบ
โครงขายถนน หรือเสนทางสัญจรทั้งทางบก และน้ําของประชาชน 
ในพื้นท่ี 

๘. ท่ีตั้งโครงการตองไมอยูในพื้นท่ีน้ําทวมถึง และไมมีน้ําขัง 
หรือหากมีน้ําทวมแลว ปริมาณจะตองไมมาก อยูในวิสัยท่ีสูบออก 
เพื่อทําการกอสรางได  

๙. ไมตั้งอยูใกลกับโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีสําคัญ รวมถึง
แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของชุมชน 

๑๐. มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการเขาถึงอาคาร 
จากพื้นท่ีโดยรอบ รวมทั้งความสะดวกในการเขาไปดูแลบํารุงรักษา
ระบบดวย ตองมีถนนเขาถึงพื้นท่ีโครงการไดสะดวก รวมถึงมีระบบ
ไฟฟาและแสงสวางในพื้นท่ีโครงการ 

๑๑. จุดระบายน้ําทิ้ง ไมควรอยูเหนือจุดสูบน้ําดิบ เพื่อนําไป
ผลิตน้ําประปาของชุมชน หรือเปนอางเก็บน้ํา ฝาย ท่ีจะนําน้ําไปใช
ประโยชนในการอุปโภค 

๑๒. ชุมชนในพื้นท่ีใหการยอมรับและใหความรวมมือในการ
ดําเนินการ 
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๔๖ 

๕.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  
 ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน หมายถึง ระบบบําบัดน้ําเสีย
ชนิดท่ีมีการกอสรางเพื่อรวบรวม น้ําเสียจากกิจกรรมทุกประเภท 
ในชุมชนมาบําบัด ณ จุดใดจุดหนึ่ง โดยระบบทอรวบรวมน้ําเสียนั้นมีอยู 
๒ รูปแบบหลัก คือ ระบบทอรวบรวมรวม และระบบทอรวบรวมแยก 
สําหรับระบบบําบัดน้ําเสียนั้นมีไดหลากหลายรูปแบบ โดยสามารถ
แบงออกเปนระบบท่ีใชวิ ธีการบําบัดทางกายภาพ ทางชีวภาพ  
และการใชสารเคมี  

รูปท่ี ๕.๒ รูปแบบระบบบําบัดน้ําเสยีรวมของชุมชน 
ระบบบําบัดน้ําเสียทางชีววิทยาเปนวิธีการบําบัดท่ีนิยมใชกัน

มากท่ีสุดสําหรับน้ําเสียชุมชน ซึ่งมีการปนเปอนของสารอินทรียอยูใน
รูปละลายน้ํา หรือแขวนลอย โดยอาศัยจุลินทรียในน้ําเสียชวยในการ
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๔๗ 

บําบัด ระบบบําบัดน้ําเสียทางชีววิทยายังแบงออกเปนระบบบําบัด 
น้ําเสียแบบไรอากาศและใชออกซิเจน ระบบบําบัดน้ําเสียแบบ 
ไรอากาศ เชน ระบบน้ําเสียแบบบอหมักไรอากาศ ถังไรอากาศแบบชั้น
ตะกอนจุลินทรีย ถังไรอากาศแบบแผนกั้น เปนตน สวนระบบบําบัด 
น้ําเสียแบบใชออกซิเจน ไดแก ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร 
แบบสระเติมอากาศ แบบตะกอนเรง เปนตน 

ระบบบําบัดน้ําเสียบัดน้ําเสียรวมของชุนในประเทศไทยใชระบบ
บําบัดน้ําเสียดวยวิธีชีววิทยาแบบใชออกซิเจนเปนหลัก เนื่องจาก 
น้ําเสียชุมชนมีปริมาณสารอินทรียปนเปอนหลากหลายประเภท  
จากกิจกรรมของมนุษย จําพวกการซักลาง ชําระรางกาย แตความ
เขมขนเฉลี่ยของสารอินทรียในน้ําเสียไมสูงพอแกการบําบัดแบบไร
อากาศ ดังเชนน้ําเสียจากแหลงเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม หากแต
สามารถใชระบบบําบัดแบบใชออกซิเจนไดทันที โดยไมตองเติม
สารอาหารท่ีจําเปนตอการทํางานของจุลินทรียเพิ่มลงไปในระบบบําบัด  

ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ แบงออกเปน ๕ 
ประเภทใหญๆ ไดแก  

 ระบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond: SP)  
 ระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL)  
 ระบบแอ็กทิเวเต็ดสลัดจหรือระบบตะกอนเรง (Activated 

Sludge: AS)  
 ระบบบึงประดิษฐ (Constructed Wetland: CW)  
 ระบบแผนหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor: RBC)  
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๔๘ 

ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนบางแหงใชรูปแบบในการบําบัด
น้ําเสียมากกวา ๑ รูปแบบ ไดแก การใชระบบบอปรับเสถียร (SP) 
รวมกับระบบบึงประดิษฐ (CW) หรือระบบบอปรับเสถียร รวมกับ
ระบบแอ็กติเวเต็ดสลัดจ (AS) เชน ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล
นครหาดใหญ จังหวัดสงขลา และระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนคร
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เปนตน 

รูปท่ี ๕.๓ ประเภทระบบบําบัดน้ําเสยีรวมของชุมชน 
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