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การพัฒนาเทคโนโลยีของการบําบัดน้าํเสีย 
(Technology Development of Wastewater Treatment) 

 
ขนิษฐา หทยัสมิทธ* สมบัติ ฑีฆทรัพย ** 

 
 *สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ภาควชิาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหริรัญจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
**ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย   
200 ถนนรังสิต-ปทุมธานี แขวงรังสิต เขตธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  

 
เมื่อพ.ศ. 855 สมัยยุคกลาง (Middle 

Age) ชาวโรมปลอยน้ําเสียและสิ่งปฏิกูลตางๆ
ลงสูแมน้ําไทเบอร (Tiber) จนเกิดปญหามลพิษ
ทางน้ํา  ทําใหแหลงน้ําสกปรกและเกิดโรค
ระบาดขึ้น ตอมาชาวโรมไดสรางทอสงน้ําเพื่อ
แยกน้ําดื่มกับน้ําทิ้งออกจากกัน  

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มลพิษทางน้ํา
มีความซับซอนและมีสารพิษรายแรงมากขึ้น จน
ธรรมชาติไมสามารถบําบัดและฟนฟูสภาพ
แหลงน้ําเองได ซ่ึงสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
ของมนุษยและสิ่งแวดลอม ดังเชนเชน เมื่อวันที่ 
24 มีนาคม พ  .ศ .  2532  เรือบรรทุกน้ํามันของ
บริษัทเอกซอน วอลเดซ (Exxon Valdez) เกิด 
ร่ัวบริเวณอาว  ปรินซ วิลเลียม ซาวด (Prince 
William Sound)  เมืองอลาสกา (Alaska) สงผล
ใหคราบน้ํามันลอยปกคลุมผิวหนาทะเลกวาง
ประมาณ 3,400 ตารางกิโลเมตร ทําใหสัตวน้ํา
เสียชีวิตเปนจํานวนมาก (ภาพที่ 1)  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 เรือบรรทุกน้ํามันของบริษัทเอกซอน 
วอลเดซรั่วบริเวณอาว  ปรินซ วิลเลียม 
ซาวด 

ที่มา (Ferrara, 2010) 
 

 นอกจากนี้เหตุการณปนเปอนของสาร 
เมทิล เมอรคิวรี (methyl mercury, CH3Hg) ซ่ึง
เปนสารประกอบอินทรียของปรอทในน้ําเสีย
ของบริษัท ชิสโส ที่ระบายออกสูอาวมินามะตะ 
ประเทศญี่ปุน ทําใหเกิดการสะสมสารพิษนี้ใน
สัตวทะเลและมนุษยจนเปนสาเหตุของโรคมนิา-
มาตะ (Minamata)  ที่รูจักกันโดยทั่วไป (ภาพที่ 
2) เด็กที่เปนโรคมินามาตะมีอาการสมองพิการ
และระบบประสาทไมทํางาน 
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ภาพที่ 2 เด็กญีปุ่นที่เปนโรคมินามาตะ 
        ที่มา (เพญ็โฉม ตั้ง, 2550) 
 

  น้ําเสีย ในพระราชบัญญัติสงเสริม
ส่ิงแวดลอม พ .ศ.  2535 หมายถึง ของเสียที่อยูใน
สภาพเปนของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปน
หรือปนเปอนอยูในของเหลวนั้น คุณลักษณะ
ของน้ํา เสียทางกายภาพ  ไดแก  สี  ความขุน 
อุณหภูมิ  กล่ิน  ทางเคมี  ไดแก  สารอินทรีย 
ไนโตรเจน  ฟอสเฟต  และทางชีวภาพ  เชน 
จุลินทรีย สาหราย เปนตน (เกรียงศักดิ์ อุดมสิน
โรจน, 2542)  

การพัฒนาเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย
ในชวงแรกเกิดขึ้นเมื่อประมาณ  พ .ศ .  2393 
กระบวนการบําบัดน้ําเสียใชการฉีดสเปรยลงใน
ดิน (land spraying) เพื่อใหดินยอยสลายของเสีย
เอง ตอมาในชวง พ.ศ. 2393-2413 มีการศึกษา
การเปาอากาศลงในน้ําเสีย ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของ
ระบบบําบัดแบบบอเติมอากาศ (aerated lagoon) 
และแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ (activated sludge 
process, AS) 

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศ 
(ภาพที่ 3  )  เปนระบบบําบัดน้ํ า เสียแบบบอ
ธรรมชาติที่มีการเติมออกซิเจนจากเครื่องเติม
อากาศ (aerator) เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ําใหมี
ปริมาณเพียงพอสําหรับจุ ลินทรียสามารถ

นําไปใชยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย ดัง
สมการ  

 

 
 
 

ภาพที่ 3 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติม 

                     อากาศ 
      ที่มา (WPL, 2010) 

 

ระบบนี้ ส ามารถลดปริมาณความ
สกปรกของน้ําเสียในรูปคาบีโอดี (biochemical 
oxygen demand, BOD) ไดรอยละ 80-95 
ระยะเวลาเก็บกักน้ํ าภายในบอเติมอากาศ
ประมาณ 3-10 วัน และเครื่องเติมอากาศจะตอง
ออกแบบใหมีประสิทธิภาพ  

ตอมา ป พ.ศ. 2458 ไดเร่ิมมีการศึกษา
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ (ภาพ
ที่ 4) ซ่ึงเปนระบบบําบัดน้ําเสียที่มีการศึกษากัน
อยางแพรหลาย และยังเปนที่นิยมใชงานกัน
อยางกวางขวางในปจจุบัน หลักการของระบบ
แอกทิเวเต็ดสลัดจเปนวิธีบําบัดน้ําเสียโดยเลี้ยง
แบคทีเรียพวกที่ใชออกซิเจน (aerobic bacteria) 
ใหอยูในรูปสารแขวนลอย เพื่อทําหนาที่ยอย
สลายสารอินทรียในน้ําเสีย ระบบบําบัดนี้
ประกอบดวย 2 สวน คือ ถังเติมอากาศ (aeration 

Org   + Bact   CO2 + H2O + cell+ Org  
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tank) ทําหนาที่กําจัดสารอินทรีย และถัง
ตกตะกอน (sedimentation tank)  ทําหนาที่
ตกตะกอนแบคทีเรียที่ติดมาจากถังเติมอากาศ 
กอนปลอยน้ําที่ผานการบําบัดสูส่ิงแวดลอม  

 

 
 

ภาพที่ 4 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ 

ที่มา (Pearson Company, 2001)  

ตอมามีการประยุกตระบบแอกทิเวเต็ด
สลัดจจากการเติมอากาศแบบเปาใหทั่วทั้งถัง
ปฏิกรณมาเปนระบบเติมอากาศตามแนวยาว 
(plug flow) ในปจจุบันเรียกระบบนี้วา “ระบบ
บําบัดน้ําเสียแบบคลองวนเวียน(oxidation ditch, 
OD)”  (ภาพที่ 5) หลักการของระบบนี้เร่ิมจาก
การสรางสภาวะแอนอกซิค โซน (anoxic zone) 
ซ่ึ ง เปนสภาวะที่มีออกซิ เจนมากและนอย
สลับกันไป   สามารถบําบัดไนโตรเจนและ
ฟอสเฟตไดดี เหมาะกับการบําบัดน้ําเสียตาม
โรงพยาบาล และโรงฆาสัตว 

 
ภาพที่ 5 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบคลองวนเวียน 

 ที่มา (DBS Manufacturing, 2008) 

ในชวง ป พ.ศ. 2443-2468 ไดมี
การศึกษาระบบที่ใชจํานวนจุลินทรียนอยลงโดย
สรางที่ยึดเกาะ (media) เรียกวา ระบบการตรึง
ฟลมจุลินทรีย (fixed-film ) ซ่ึงมี 2 แบบใหญๆ 
ดังนี้ 
 1. ระบบบําบัดน้ําเสียแบบแผนหมุน
ชีวภาพ (rotating biological contactor, RBC) 
 2. ระบบบําบัดน้ําเสียแบบโปรยกรอง 
(trickling filter) 

ระบบบํ าบัดน้ํ า เสี ยแบบแผนหมุน
ชีวภาพ (ภาพที่ 6) มีกลไกในการบําบัดน้ําเสียที่
อาศัยจุลินทรียแบบใชอากาศจํานวนมากที่ยึด
เกาะติดบนแผนจานหมุนในการยอยสลาย
สารอินทรียในน้ําเสียโดยการหมุนแผนจานผาน
น้ําเสีย ซ่ึงเมื่อแผนจานหมุนขึ้นมาสัมผัสกับ
อากาศก็จะพาเอาฟลมจุลินทรียขึ้นสูอากาศดวย 
ทําใหจุลินทรียไดรับออกซิเจนจากอากาศ และ
ใชในการยอยสลายสารอินทรีย ในน้ํ า เสี ย 
ตอจากนั้นแผนจานจะหมุนลงไปสัมผัสกับน้ํา
เสียในถังปฏิกิริยาอีกครั้ง ทําใหออกซิเจนสวนที่
เหลือผสมกับน้ําเสีย ซ่ึงเปนการเติมออกซิเจน
ใหกับน้ําเสียอีกสวนหนึ่ง สลับกันไปเปนวัฏ-
จักร แตเมื่อมีจํานวนจุลินทรียยึดเกาะแผนจาน
หมุนหนามากขึ้น จะทําใหมีตะกอนจุลินทรีย
บางสวนหลุดลอกจากแผนจานเนื่องจากแรง
เฉือนของการหมุน ซ่ึงจะเปนการรักษาความ
หนาของแผนฟลมใหคอนขางคงที่โดยอัตโนมัติ  
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ภาพที่ 6 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบแผนหมนุ 
              ชีวภาพ 
ที่มา (González, 1996) 
 

 
 

ภาพที่ 7 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบโปรยกรอง 
   ที่มา (Wikipedia, 2010) 

 
ระบบบําบัดน้ํา เสียแบบโปรยกรอง 

(ภาพที่ 7  ) เปนระบบที่น้ําเสียถูกฉีดเปนฝอยตก
ลงมายังกอนหิน หรือพลาสติกซึ่งเปนที่เจริญ
ของจุลินทรีย จุลินทรียที่เกาะอยูกับกอนหินหรือ
พลาสติกเหลานี้จะยอยสลายอินทรียวัตถุในน้ํา

ขณะที่น้ําเสียไหลผานกอนหินออกไป การทํา
ใหน้ําเสียเปนฝอยเพื่อตองการเติมออกซิเจน
ใหกับจุลินทรีย และกําจัดแกสคารบอนไดออก-
ไซดในน้ําเสียออกไป  

ตอมาหลังป พ.ศ.  2513 ซ่ึงเปนยุคที่โลก
เกิดภาวะวิกฤตดานพลังงาน เนื่องจากการจํากัด
การผลิตน้ํามันโดยกลุมประเทศโอเปค ทําให
เกิดความจําเปนตองคิดคนพัฒนาระบบบําบัดน้ํา
เสียที่ใชแบคทีเรียยอยสลายสารอินทรียแบบไร
อากาศ ซ่ึงทําใหประหยัดพลังงานมากขึ้น และมี
การพัฒนารูปแบบตางๆ  ขึ้นใชงาน โดยเนนการ
ออกแบบถังหมักหรือบอหมักสําหรับเปนที่เก็บ
น้ําเสียและเกิดการยอยสลายสารอินทรียในน้ํา
ใหกลายเปนแกสมี เทน  ที่สามารถใช เปน
พลังงานทดแทนน้ํามันได เชน ถังหมักแบบไร
อากาศในโรงเลี้ยงสุกร ระบบบําบัดแบบยูเอเอส
บี  (upflow anaerobic sludge blanket, UASB) 
ซ่ึงเปนระบบบําบัดที่มีการปอนน้ําเสียเขาระบบ
จากดานลางของถังปฏิกรณขึ้นสูดานบน (up-
flow feeding) โดยปจจัยสําคัญของระบบนี้คือ
เม็ดตะกอนจุลินทรีย (anaerobic granules) ที่
เจริญเติบโตอยูในลักษณะเเขวนลอย (ภาพที่ 8)  

 
 

 
 

ภาพที่ 8 เม็ดตะกอนจุลินทรีย 
               ที่มา (Field, 2005) 
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 สําหรับประเทศไทยเริ่มมีกฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมฉบับแรกในป พ.ศ. 2518 
เ รียกวา  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2518 ตอมามี
การแกไขเพิ่มเติมเปนฉบับที่ 2 บังคับใชในป 
พ  .ศ .  2521 และฉบับที่ 3 ในป พ  .ศ . 2522 ซ่ึงใน
สมัยรัฐบาลของนายอานันท ปนยารชุน ไดมีราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมขึ้นใหม 
โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.
2535 เรียกวา พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยมุง
กระจายอํานาจของการวางแผนและปฏิบัติการ
ส่ิงแวดลอมลงสูทองถ่ิน ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร า งของสํ านักงานคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติแบงเปน 3 หนวยงาน 
ไดแก กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม และสํานักนโยบายและแผน
ส่ิงแวดลอม (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2553) 
 จากการปรับโครงสรางการจัดการดาน
ส่ิงแวดลอมครั้งนี้กอใหเกิดมาตรฐานลักษณะ
ของน้ํ าทิ้ งต างๆ  การออกกฎหมายสําหรับ
โรงงานที่ตองมีการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยสู
ส่ิงแวดลอม และผลักดันการจัดการระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชนใหเกิดเปนรูปธรรม ซ่ึงจากรายงาน
สถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2551 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2552) พบวาประเทศไทยมี
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน100 แหง มี
ความสามารถในการบําบัดน้ําเสียประมาณ 3.2 
ลานลูกบาศกเมตร/วัน แบงออกเปน ระบบแบบ
บอปรับเสถียร 42 แหง ระบบแบบบอปรับ
เสถียรรวมกับบึงประดิษฐ 3 แหง ระบบแบบบอ

เติมอากาศ 16 แหง ระบบแบบคลองวนเวียน 17 
แหง ระบบแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ 19 แหง 
ระบบแบบจานหมุนชีวภาพ 1 แหง และระบบ
แบบบึงประดิษฐ (wetland) 2 แหง สําหรับ
โรงงานสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมมี
จํานวน 103,751 โรงงาน (สถาบันสิ่งแวดลอม
ไทย, 2553) โดยประเภทของโรงงานที่ 2 และ 3 
จะตองมีระบบบําบัดน้ําเสียผานมาตรฐานกอน
ทิ้งสูส่ิงแวดลอม ซ่ึงสวนใหญระบบบําบัดน้ํา
เสียเปนระบบแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ ระบบ
แบบบอเติมอากาศ  และระบบแบบบอปรับ
เสถียร 
 

บทสรุป 
เทคโนโลยีที่ใชในการบําบัดน้ําเสียถูก

พัฒนาขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคเดียวกันคือบําบัด
น้ํ า เสี ยใหมีคุณภาพดีและผ านมาตราฐาน
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงเทคโนโลยีเหลานี้ควรคํานึงถึง
ประเภทของน้ําเสีย หากน้ําเสียมีความสกปรก
และปนเปอนของสารพิษมาก ควรใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง แตถาน้ําเสียมี
ความสกปรกและปนเปอนของสารพิษนอย ควร
เลือกเทคโนโลยีที่งายตอการดูแล และเหมาะสม
กับทองถ่ินนั้นๆ เชน กังหันน้ําชัยพัฒนาซึ่งเปน
เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ําหมุนชาแบบทุนลอย 
ทําใหเพิ่มออกซิเจนในน้ําไดดีจากการเคลื่อนที่
ของกังหัน  สามารถนําไปใชไดทุกสถานที่ และ
งายตอการซอมบํารุงของเจาหนาที่ ตลอดจน
โครงการพระราชดํ า ริแหลมผัก เบี้ ยที่ ใ ช
เทคโนโลยีบําบัดน้ําเสียแบบธรรมชาติชวย
ธรรมชาติ โดยใชพืชที่มีในทองถ่ิน เชน กกกลม 
ธูปฤษี หญาประเภทตางๆ นอกจากสามารถ
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บําบัดน้ําเสียแลว ยังสามารถนําพืชที่เหลือไปทํา
หัตถกรรม และเลี้ยงสัตวไดอีกดวย 
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