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โครงการ 
“โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร” รุ่นที่ 12 

ในระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันจ านวนกลุ่มแรงงานประเทศเพ่ือนบ้านที่ได้เข้ามาในพ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรสาครมี
มากกว่า 4 แสนราย ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตของชาวจังหวัดสมุทรสาคร จากสังคมเกษตรกรรม 
เปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพบ้านเรือนของชุมชน
เป็นอาคารพาณิชย์มากขึ้น มีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างตามชุมชน เนื่องจากระบบการจัดเก็บและสถานที่
ก าจัดขยะไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งมีการก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมหลายแห่ง ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เป็นโรงงานที่สร้างมานานจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง   ท าให้ระบบบ าบัดมลพิษไม่มีประสิทธิภาพ มลพิษที่ออกจากโรงงานบางแห่งจึงมี
ค่าเกินมาตรฐาน โรงงานมีความหนาแน่น และอยู่ใกล้ชุมชน ท าให้มีเรื่องร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบอยู่
บ่อยครั้ง เช่น ปัญหากลิ่นเหม็นน้ าเสีย น้ าในคลองมีคุณภาพต่ า มีดินตะกอนสะสมอยู่ที่พ้ืนคลองเป็นจ านวน
มาก ในขณะที่วิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองมีการทิ้งขยะ
มูลฝอยและน้ าเสีย   ลงคลองสาธารณะมากขึ้น  เกิดปัญหาน้ าเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น นอกจากนี้  พืชพันธุ์ต้นไม้ท้องถิ่นเริ่มสูญหาย พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่
มีการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายและมีการขยายตัวของกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่เป็นไปอย่างไม่
ยั่งยืน ส่งผลกระทบให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สูญเสียความสมดุล ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ น าไปสู่ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่
นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นท่ี 

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 หมวด 4 มาตรา 45 (7) และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 17 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร          
ได้เล็งเห็นความส าคัญของการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า 
“เมืองน่าท างาน บ้านน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน” และมีความเห็นว่าการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนซึ่งจะกลายเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครในอนาคต จึงควรมีการ
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่ไปกับการพัฒนาจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึง
ได้ร่วมมือกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดท าโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับ
เยาวชนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน โดยเฉพาะการฝึกฝน
ทักษะให้เยาวชนได้รู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผล ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแ วดล้อมของจังหวัด
สมุทรสาครได้ในเบื้องต้น รูปแบบกิจกรรมจะเน้นการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
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เป็นปัญหาหลักของจังหวัดใน 4 ด้าน อันได้แก่ มลพิษทางอากาศและกลิ่น ขยะมูลฝอย มลพิษทางน้ า และ
การจัดการป่าชายเลน  

การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้ อมขององค์การบริหารจังหวัดสมุทรสาคร                                   
รุ่นที่ 12 ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562 โดยมีระยะเวลาการศึกษาอบรม
อย่างน้อย 16 วัน เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งเนื้อหาการสอน      
การฝึกทักษะจากการทดลอง พร้อมทั้งการปฏิบัติจริง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการท าโครงงานกลุ่ม
ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จะมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมก าหนดเนื้อหาและวิธีการจัดอบรมให้กับ
เยาวชน โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ตลอดจนเพ่ือสร้างเครือข่ายและ
แกนน าของเยาวชนในการสื่อสารไปสู่ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่นให้ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครต่อไป  

 
   3.1 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครในปัจจุบัน 

2. เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตส านึกในการร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ือให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสร้างเครือข่ายและแกนน าในการร่วม

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาคร 
4. เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

   3.2 กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 - 2 จ านวน 86 คน 
   3.3 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ  

1. สัญชาติไทยและศึกษาในสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครหรือมีทะเบียนบ้านอยู่ใน
จังหวัดสมุทรสาคร 

2. ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 – 2  
3. ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมของปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. หากคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 2.50 จะต้องเป็นผู้มีความสนใจหรือมีจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม 

   3.4. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
1. การบรรยายและท ากิจกรรมในห้องเรียน และการศึกษาดูงานภาคสนาม 
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2. การฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และในการฝึก
ปฏิบัติการภาคสนาม 

3. การทัศนศึกษาเพ่ือเรียนรู้การจัดการและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์จริง 
4. การน าเสนอแนวคิดในรูปแบบโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครเป็นส าคัญ 
   3.5 องค์กรจัดงาน 
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
   3.6 สถานที่ด าเนินการ 

1. ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
2. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. สถานที่ศึกษาดูงานตามความเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน 

 
   3.7 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 (ระยะเวลาการศึกษาอบรมอย่างน้อย 16 วัน) 
   3.8 การประเมินผลส าเร็จโครงการ 

1. Pre-Post test เพ่ือประเมินความรู้ทางวิชาการท้ังก่อนและหลังการฝึกอบรม 
2. ประเมินผลการเรียนการสอนรายหัวข้อ และประเมินวิทยากร 
3. สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 

   3.9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครในปัจจุบัน  
2. เยาวชนเกิดจิตส านึกในการร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
3. เยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สามารถสร้างเครือข่ายและแกนน าในการร่วมแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครได้ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ท าให้
ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขท้ังปวง 

4. มีโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมของชุมชนในจังหวัด 
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   3.10 ก าหดการ 
 

ก าหนดการ 
โครงการ “โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร” รุ่นที่ 12 

ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562 
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 
ช่วงท่ี 1 
09.30 – 10.00 น. 
10.00 – 10.30 น. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ลงทะเบียน 
พิธีเปิดโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 11 

 ประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
นายธนวัฒน์ ทองโต  กล่าวต้อนรับ 

 ประธานคณะกรรมการ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
รุ่นที่ 12  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานในพิธี
กล่าวเปิดงาน โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 12 

 ถ่ายภาพที่ระลึก 

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
ช่วงท่ี 2 
10.45 – 11.15 น. 
 
 
 

 

 แนะน าทีมวิทยากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพ่ีเลี้ยงของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 แนะน าการท าโครงงานกลุ่มภายใต้หัวข้อ “การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
สมุทรสาคร” โดยประธานโครงการฯ 

11.15 – 12.00 น. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre Test) 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ อบจ.สมุทรสาคร 
13.00 – 13.30 น. 
13.30 – 15.30 น. 

 แบ่งกลุ่มนักเรียน 

 กิจกรรมการละลายพฤติกรรมเพ่ือสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ 
      โดย ทีมพ่ีสันทนาการ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

15.30 น. เยาวชนเดินทางกลับ 
 



โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ในระหว่างวันที ่22 เมษายน – 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

6 

 

  

วัน-เวลา (น.) กิจกรรม สถานที ่ วิทยากร/ 
หัวหน้าภาคสนาม 

หมายเหตุ 

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 
09.00 – 12.00 ฟังบรรยายเรื่อง 

        การจัดการขยะ 
ห้องบรรยาย 4215   

คณะสิ่งแวดล้อมฯ 

ผศ .  ดร .  อัจฉรา 
อัศวรุจิกุลชัย 

 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมฯ 
13.00 – 15.00 กิจกรรมฐานเรียนรู้  

         - เยี่ยมชมศึกษาแปลงปุ๋ยหมักชีวภาพ
ของ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล 
(นั่งรถราง) 
…………….- LAB การหาค่าความร้อนในขยะ 

ห้องปฏิบัติการ 

ทางวิทยาศาสตร์ 

นางจิรวีฐ์  
แสงทอง 
นางสาวลัดดา  
เสียงอ่อน 

 

15.00 – 16.00 เตรียมการท าโครงงานกลุ่ม  
        หัวข้อ “การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ในจังหวัดสมุทรสาคร” 
 

ห้องบรรยาย 4215  

คณะสิ่งแวดล้อมฯ 

อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
 

 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 
09.00 – 12.00  ฟังบรรยาย 

        การหาความหนาแน่นของขยะในพ้ืนที่
ชายฝั่ง และการจ าแนกประเภทของขยะ 

ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทรัพยากรป่าชายเลน 
ที่ 2 จ.สมุทรสาคร 

ผศ .  ดร .  อัจฉรา 
อัศวรุจิกุลชัย 

 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมฯ 
13.00 – 16.00 กิจกรรมฐานเรียนรู้  

        การหาความหนาแน่นของขยะในพ้ืนที่
ชายฝั่ง และการจ าแนกประเภทของขยะ 

ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทรัพยากรป่าชายเลน 
ที่ 2 จ.สมุทรสาคร 

 

ผศ .  ดร .  อัจฉรา 
อัศวรุจิกุลชัย 

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 
09.00 – 12.00 ฟังบรรยายเรื่อง 

        การจัดการป่าชายเลน  
ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทรัพยากรป่าชายเลน 
ที่ 2 จ.สมุทรสาคร 

รศ. ดร. นาฎสุดา 
ภูมิจ านงค์ 

 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 2 สมุทรสาคร 
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วัน-เวลา (น.) กิจกรรม สถานที ่ วิทยากร/ 
หัวหน้าภาคสนาม 

หมายเหตุ 

13.00 – 15.00 กิจกรรมฐานเรียนรู้  
         วิธีการเก็บตัวอย่าง(แบ่งกลุ่มศึกษา) 
 

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทรัพยากร
ป่าชายเลน ที่ 2 

 จ.สมุทรสาคร 

รศ. ดร. นาฎสุดา 
ภูมิจ านงค์ 

 

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 
09.00 – 12.00 ศึกษาดูงาน 

        พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน 
โรงเผาถ่านชุมชนบ้านเขายี่สาร  

อ.อัมพวา 

จ.สมุทรสงคราม 

รศ. ดร. นาฎสุดา 
ภูมิจ านงค์ 

 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร จ.สมุทรสงคราม 
13.00 – 16.00 ศึกษาดูงาน 

        การจัดการป่าชายเลนโดยชุมชนของ
โรงเรียนบางตะบูนวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

ร.ร. บางตะบูนวิทยา 

จ.เพชรบุรี 

รศ. ดร. นาฎสุดา 
ภูมิจ านงค์ 

 

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 
09.00 – 12.00 ฟังบรรยายเรื่อง  

        มลพิษทางน้ าและการจัดการน้ า   
ห้องบรรยาย 4215 
คณะสิ่งแวดล้อมฯ  

อ.ดร.นรินทร์  
บุญตานนท์ 
 

 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมฯ 
13.00 – 15.00 กิจกรรมฐานเรียนรู้ 

        มลพิษทางน้ าและการจัดการน้ า 
ห้องบรรยาย 4215   
คณะสิ่งแวดล้อมฯ  

อ.ดร.นรินทร์  
บุญตานนท์ 
 

 

15.00 – 16.00 เตรียมการท าโครงงานกลุ่ม  
        หัวข้อ “การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ในจังหวัดสมุทรสาคร” 

ห้องบรรยาย 4215  

คณะสิ่งแวดล้อมฯ 

อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
 

 

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 
09.00 – 12.00 กิจกรรมฐานเรียนรู้.  

ฐานที่  1 การเก็บตัวอย่าง  และตรวจวัด
วิเคราะห์คุณภาพน้ า ระบบนิเวศน้ านิ่ง  
ฐานที่  2 การเก็บตัวอย่าง  และตรวจวัด
วิเคราะห์คุณภาพน้ า ระบบนิเวศน้ าไหล 

ลานชั้น G อาคาร
สิ่งแวดล้อมพัฒนดล 

เจ้าหน้าที่ LAB ทุก
ทุกท่าน 
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วัน-เวลา (น.) กิจกรรม สถานที ่ วิทยากร/ 
หัวหน้าภาคสนาม 

หมายเหตุ 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมฯ 
13.00 – 16.00 ศึกษาดูงาน  

        การจัดการน้ าภาษีเจริญโมเดล 
ณ สภาองค์กรชุมชน ต.ตลาดกระทุ่มแบน 
 

อ.กระทุ่มแบน 

จ.สมุทรสาคร 

อ.ดร.นรินทร์  
บุญตานนท์ 

 

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 
09.00 – 12.00 ฟังบรรยายเรื่อง 

        มลพิษทางอากาศ และกลิ่นรบกวน 
 

หอ้งบรรยาย 4215 

คณะสิ่งแวดล้อมฯ  

ผศ.ดร.วินัย   
นุตมากุล 

 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมฯ 
13.00 – 15.00 กิจกรรมฐานเรียนรู้    

        ศึกษาวิธี เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์
อากาศเสีย-กลิ่น 

ลานชั้น G อาคาร
สิ่งแวดล้อมพัฒนดล 

นายต้องชนะ 
สกุลเกียรติปัญญา 
นางสาวสวรรยา 
แซ่แต ้
 

 

15.00 – 16.00 เตรียมการท าโครงงานกลุ่ม  
        หัวข้อ “การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ในจังหวัดสมุทรสาคร” 
 

ห้องบรรยาย 4215 

คณะสิ่งแวดล้อมฯ 

อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
 

 

วันพฤหัสบดทีี่ 2 พฤษภาคม 2562 
09.00 – 12.00  ศึกษาดูงาน 

        การตรวจวัดระดับเสียงจากยานพาหนะ
และโรงงานอุตสาหกรรม และการตรวจวัดกลิ่น
รบกวน ณ กรมควบคุมมลพิษ 
 

กรมควบคุมมลพิษ ผศ.ดร.วินัย   
นุตมากุล 

 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมฯ 
13.00 – 16.00 ศึกษาดูงาน  

        การตรวจวัดระดับเสียงจากยานพาหนะ
และโรงงานอุตสาหกรรม และการตรวจวัดกลิ่น
รบกวน ณ กรมควบคุมมลพิษ 

กรมควบคุมมลพิษ ผศ.ดร.วินัย   
นุตมากุล 
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วัน-เวลา (น.) กิจกรรม สถานที ่ วิทยากร/ 
หัวหน้าภาคสนาม 

หมายเหตุ 

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 
09.00 – 12.00 ศึกษาและส ารวจพื้นที่ชุมชน 

        ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ 
ตลาดมหาชัย ณ จ.สมุทสาคร 
 

ตลาดมหาชัย  
จ.สมุทรสาคร 

อ.ดร.นรินทร์  
บุญตานนท์ 
และคณะ 

 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ อบจ.สมุทรสาคร 
13.00 – 16.00 สรุปผลการศึกษาและส ารวจพื้นที่ชุมชน  

         พร้อมน าเสนอ 
อบจ.สมุทรสาคร อ.ดร.นรินทร์  

บุญตานนท์ 
และคณะ 

 

วันเสาร์ที ่4 พฤษภาคม 2562 
09.00 – 12.00 เตรียมการท าโครงงานกลุ่ม  

         หัวข้อ “การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ในจังหวัดสมุทรสาคร” 

เหลือง-4116 

ชมพู-4117 

เขียว-4118 

ส้ม-4119 

ฟ้า-4120 

ม่วง-4121 

แดง-4122 

น้ าตาล-4126 

 

อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
 

 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมฯ 
13.00 – 16.00 เตรียมการท าโครงงานกลุ่ม  

         หัวข้อ “การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ในจังหวัดสมุทรสาคร” 

เหลือง-4116 

ชมพู-4117 

เขียว-4118 

ส้ม-4119 

ฟ้า-4120 

ม่วง-4121 

แดง-4122 

น้ าตาล-4126 

 

อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
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วัน-เวลา (น.) กิจกรรม สถานที ่ วิทยากร/ 
หัวหน้าภาคสนาม 

หมายเหตุ 

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 
06.00 – 09.00  ออกเดินทางจาก อบจ.สมุทรสาคร     
09.00 – 12.00 ศึกษาดูงาน  

          ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน  
อ.เมือง  
จ.สมทุรสงคราม 

อ.ดร.นรินทร์  
บุญตานนท์ 
และคณะ 
 

 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.00 ศึกษาดูงาน  

          ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน  
อ.เมือง  
จ.สมทุรสงคราม 

อ.ดร.นรินทร์  
บุญตานนท์ 
และคณะ 
 

 

14.00 – 15.30 เดินทางไปยัง โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ จ.เพชรบุรี 
15.30 – 16.30 ศึกษาดูงาน 

          อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.
เพชรบุรี 

อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี อ.ดร.นรินทร์  
บุญตานนท์ 
และคณะ 

 

16.30 – 18.00 เดินทางไปยัง  
         อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
เข้าท่ีพักและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี อ.ดร.นรินทร์  
บุญตานนท์ 
และคณะ 

 

18.00 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.00 กิจกรรมภาคค่ า  

         สรุปการศึกษาดูงานประจ าวัน 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี อ.ดร.นรินทร์  

บุญตานนท์ 
และคณะ 

 

21.00 เข้านอน  
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 
05.00 – 07.00 ตื่นนอน อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี   
07.00 - 08.00 รับประทานอาหารเช้า 
09.00 – 11.00 ศึกษาดูงาน 

          โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ 
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี อ.ดร.นรินทร์  

บุญตานนท์ 
และคณะ 

 

11.00 – 12.00 เดินทางไปยัง โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ 
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ 
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วัน-เวลา (น.) กิจกรรม สถานที ่ วิทยากร/ 
หัวหน้าภาคสนาม 

หมายเหตุ 

13.00 – 16.00 ศึกษาดูงาน 
         โ ค ร งก า รศึ กษ า วิ จั ย แล ะ พัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  
 

อ.บ้านแหลม  
จ.เพชรบุรี 

อ.ดร.นรินทร์  
บุญตานนท์ 
และคณะ 

 

16.00 – 20.00 เดินทางกลับ อบจ.สมุทรสาคร 
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 
09.00 – 12.00 เตรียมการท าโครงงานกลุ่ม  

       หัวข้อ “การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ในจังหวัดสมุทรสาคร” 

เหลือง-4114  

ชมพู-4115 

เขียว-4116 

ส้ม-4117 

ฟ้า-4118 

ม่วง-4119 

แดง-4120 

น้ าตาล-4121 

 

 

 

อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
 

 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมฯ 
13.00 – 16.00 เตรียมการท าโครงงานกลุ่ม  

   รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูล รวมทั้ง
รูปแบบที่ใช้ในการน าเสนอโครงงานกลุ่ม 

เหลือง-4114  

ชมพู-4115 

เขียว-4116 

ส้ม-4117 

ฟ้า-4118 

ม่วง-4119 

แดง-4120 

น้ าตาล-4121 

 

อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
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วัน-เวลา (น.) กิจกรรม สถานที ่ วิทยากร/ 
หัวหน้าภาคสนาม 

หมายเหตุ 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 
09.00 – 12.00 เตรียมการท าโครงงานกลุ่ม  

       หัวข้อ “การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ในจังหวัดสมุทรสาคร” 

เหลือง-4114  

ชมพู-4116  

เขียว-4117 

ส้ม-4118 

ฟ้า-4119 

ม่วง-4120 

แดง-4215 

น้ าตาล-ห้องเทพพนม 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
 

 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมฯ 
13.00 – 16.00 เตรียมการท าโครงงานกลุ่ม  

   รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูล รวมทั้ง
รูปแบบที่ใช้ในการน าเสนอโครงงานกลุ่ม 

เหลือง-4114  

ชมพู-4116  

เขียว-4117 

ส้ม-4118 

ฟ้า-4119 

ม่วง-4120 

แดง-4215 

น้ าตาล-ห้องเทพพนม 

 

 

 

 

อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
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วัน-เวลา (น.) กิจกรรม สถานที ่ วิทยากร/ 
หัวหน้าภาคสนาม 

หมายเหตุ 

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 
09.0 – 12.00  เยาวชนท า Post test และแบบประเมินผลโครงการโดยภาพรวม (45 นาที) 

 เยาวชนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอโครงงาน  “การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ในจังหวัด
สมุทรสาคร” โดยใช้เวลากลุ่มละ 10 นาที และถาม-ตอบ 5 นาที รวมกลุ่มละ 15 นาท ี

 คณะกรรมการตัดสิน และส่งผลคะแนนให้เจ้าหน้าที่รวบรวมผล 
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวันที่ อบจ.สมุทรสาคร 
13.00 – 16.00 พิธีปิดโครงการ 

 ชมวีดิทัศน์รวมภาพกิจกรรม 

 มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสินโครงงาน 
กล่าวรายงาน 

 ประธานโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นท่ี 12 
กล่าวรายงาน 

มอบเกียรติบัตรและมอบรางวัล 

 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ 
และผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเกียรติบัตรและมอบรางวัล 
การประกวดโครงงานกลุ่ม 

กล่าวปิดงาน  

 กล่าวปิดงาน โดย นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 ถ่ายภาพที่ระลึก 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ชนิดและองค์ประกอบของขยะ 

 
สถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันที่เกิดภาวะวิกฤตอันเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของโลกซึ่งมี

ปัญหาสืบเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ในโลกที่มุ่งสร้างเทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต 
แต่ผลพวงของเทคโนโลยีเหล่านั้นส่งผลกระทบโดยก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศวิทยาและกระทบต่อมวลมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกท าให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่
ต้องการความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขจากทุกคนในทุกระดับ  

ขยะมูลฝอย คือ เศษของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการใช้สอยของมนุษย์ ขยะมูลฝอย อาจ
มีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามแหล่งที่ก่อให้เกิดขยะนั้นๆ เช่น ขยะจากบ้านเรือน  ที่พักอาศัย มีลักษณะ
เป็นเศษอาหารที่เหลือจากการหุงต้ม เศษผ้าและเศษของที่ไม่ใช้แล้วต่างๆ เป็นต้น ขยะจากตลาดมักจะเป็น
พวกเศษอาหารสด ผัก ผลไม้ ส่วนขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรม
นั้นๆ  

 

1.1 ประเภทของขยะมูลฝอย 
1.จ าแนกตามพิษภัยท่ีเกิดขึ้นกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มี 2 ประเภท คือ 
1.)  ขยะทั่วไป (General waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่มีอันตรายน้อย ได้แก่ พวกเศษอาหาร 

เศษกระดาษ เศษผ้า พลาสติก เศษหญ้า และใบไม้ ฯลฯ 
2.)  ขยะอันตราย (Hazardous waste) เป็นขยะที่มีภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม อาจมีสารพิษ ติดไฟ 

หรือระเบิดง่าย ปนเปื้อนเชื้อโรค เช่น ไฟแช็กแก๊ส กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หรืออาจเป็นพวก
ส าลีและผ้าพันแผลจากสถานพยาบาลที่มีเชื้อโรค 

2.จ าแนกตามลักษณะของขยะ มี 2 ประเภท คือ 
1.)  ขยะเปียกหรือขยะสด (Garbage) มีความชื้นปนอยู่มากกว่าร้อยละ 50 จึงติดไฟได้ยากส่วน

ใหญ่ได้แก่ เศษอาหาร เศษเนื้อ เศษผัก และผักผลไม้จากบ้านเรือน ร้านจ าหน่ายอาหารและตลาดสด รวมทั้ง
ซากพืชและสัตว์ที่ยังไม่เน่าเปื่อย ขยะประเภทนี้จะท าให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นเนื่องจากแบคทีเรียย่อยสลาย
อินทรียสาร นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคโดยติดไปกับแมลง หนู และสัตว์อ่ืนที่มาตอมหรือกินเป็น
อาหาร 

2.)  ขยะแห้ง (Rubbish) คือ สิ่งเหลือใช้ที่มีความชื้นอยู่น้อยจึงไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น จ าแนกได้ 2 
ชนิด คือ 

-  ขยะที่เป็นเชื้อเพลิง เป็นพวกที่ติดไฟได ้เช่น เศษผ้า เศษกระดาษ หญ้า ใบไม้ กิ่งไม้แห้ง 
-  ขยะที่ไม่เป็นเชื้อเพลิง ได้แก่ เศษโลหะ เศษแก้ว และเศษก้อนอิฐ 
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1.2 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย (Composition of Solid Wastes)  
       การศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

-  เพ่ีอประเมินความเป็นไปได้และวางแผนเพื่อน ามูลฝอยบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ 
-  เพ่ือประเมินความจ าเป็นในการปรับปรุงคุณภาพมูลฝอยขั้นต้น (Pre-Treatment) 
-  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก าจัดมูลฝอยในขั้นต่อไป เช่น การหมักท าปุ๋ย เป็นต้น 
-  เพ่ือจ าแนกชนิดของมูลฝอย 

        -  เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของขยะมูลฝอยในอนาคต 
        -  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาออกแบบวิธีก าจัดมูลฝอยที่เหมาะสม 

การศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย แยกได้เป็น 2 ส่วน คือ 
  1)  องค์ประกอบทางกายภาพ ประกอบด้วย สารติดไฟ เช่น กระดาษ ผ้าและสิ่งทอ ขยะเปียก 
ใบไม้และหญ้า พลาสติก ยางและหนัง สารไม่ติดไฟ เช่น โลหะ อโลหะ หิน ดินเผา กระดูก และถ่านไฟฉาย 
เป็นต้น ตลอดจนความหนาแน่นของขยะ 
         2)   องค์ประกอบทางเคมี ประกอบด้วย The three Component ซึ่งได้แก่ moisture content 
(หาได้โดยใช้ขยะสดบด 50 – 100 กรัม น ามาอบที่อุณหภูมิ 75 C  จนน้ าหนักคงที่ ซึ่งดีกว่าการอบที่
อุณหภูมิ 103C  เนื่องจาก NH3 – N และ lipids จะระเหยที่อุณหภูมิสูงกว่า 75 C) volatile solids (หา
ได้โดยใช้ขยะแห้งบด 3 – 6 กรัม เผาที่อุณหภูมิ 600 – 650 C นาน 2 ชั่วโมง) และ ashes เป็นส่วนที่
เหลือหลังจากเผา) ส่วนประกอบของธาตุต่างๆ ในขยะ เช่น คาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน ซัลเฟอร์ และ
คลอไรด์ เป็นต้น ตลอดจนค่าความร้อนต่ าสุด เป็นองค์ประทางเคมีที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ในการเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนและไนโตรเจน เพื่อที่จะประเมินความเหมาะสมในการน าขยะ
มูลฝอยมาหมักท าปุ๋ย  

ข้อมูลองค์ประกอบของขยะ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดการขยะตั้งแต่ การผลิต
ขยะ  การเก็บขน  การขนส่ง การแปรสภาพขยะ และการฝังกลบขยะ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลองค์ประกอบของ
ขยะ ทางด้านกายภาพ มีประโยชน์ในการวางแผนในขั้นตอนการผลิตขยะ หากมีเปอร์เซ็นต์พลาสติกมาก 
ควรจะต้องพิจารณาว่าท าไมเปอร์เซ็ฯต์พลาสติกจึงสูง และจะสามารถลดการผลิตขยะพลาสติกลงได้อย่างไร 
เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกน้อยลง การเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ผลิตขยะพลาสติกน้อยลง หรือจัดการให้มี
ระบบการน าขยะพลาสติกกลับไป recycle ให้เมากขึ้น หรืออกข้อก าหนดให้ผู้ผลิตสินค้าลดการผลิตขยะ
พลาสติกลง เช่น ก าหนดเป้าหมายให้ผู้ผลิตน้ าดื่มต้องค่อยๆ ลดการใช้ขวดบรรจุที่ท าด้วยพลาสติกลง และ
ให้เพ่ิมการใช้ขวดแก้วที่ reuse ได้หลายๆ รอบให้มากขึ้น 
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รูปที่ 1-1  การท า quatering ขยะมูลฝอยก่อนน ามาท าการคดัแยก 

 
 ข้อมูลความหนาแน่นของขยะมีประโยชน์ในการวางแผนในขั้นตอนการเก็บขนเช่น หากขยะมีความ
หนาแน่นสูง หรือมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นสูง ควรเลือกใช้รถเก็บขยะแบบธรรมดา แต่ถ้าขยะมีความหนาแน่นต่ า
หรือมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นต่ าควรเลือกใช้รถเก็บขยะแบบอัดและถ้าขยะมีเปอร์เซ็นต์ กระดาษ พลาสติกสูง 
ควรให้มีการแยกขยะตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บกักที่แหล่งก าเนิด เพ่ือสามารถน ากระดาษและพลาสติกไป 
recycle ได้สะดวกมากขึ้น 
 ข้อมูลองค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของขยะสามารถช่วยในการางแผนเลือกกระบนการแปร
สภาพขยะให้เหมาะสมกับขยะนั้นๆ ส าหรับข้อมูลทางด้านองค์ระกอบของธาตุต่าง ๆ สารพิษและปริมาณ
เถ้า มีประโยชน์ในการวางแผนในการฝังกลบ เป็นต้น 
 องค์ประกอบทางกายภาพของขยะเปลี่ยนไปตามสถานที่ผลิตขยะ ฤดูกาล สภาวะทางเศรษฐกิจและ
ปัจจัยอื่นๆ เป็นต้น (ตารางท่ี 1- 1) 
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ตารางท่ี 1- 1  องค์ประกอบทางกายภาพของขยะจากที่พักอาศัยของประเทศที่มีรายได้ต่ า กลาง และสูง 
 

องค์ประกอบ   (นน.%) ประเทศที่รายได้ต่ าก ประเทศที่รายได้ปานกลาง 
ก 

ประเทศที่ รายได้สูง 
ก,ข 

อินทรีย์    
เศษอาหาร 40 – 85ค 20 – 65 6 – 30 
กระดาษ 1 – 10 8 – 30 20 – 45 
กระดาษกล่อง   5 – 15 
พลาสติก 1 – 5 2 – 6 2 – 8 
ผ้าและสิ่งทอ 1 – 5 2 – 10 2 – 6 
ยาง   0 – 2 
หนัง 1 – 5 1 – 4 0 – 2 
Yard wastes   10 – 20 
ไม้ 1 – 5 1 – 10 1 – 4 
สารอินทรีย์อื่นๆ - - - 
อนินทรีย์    
แก้ว 1 – 10 1 – 10 4 – 12 
กระป๋องดีบุก   2 – 8 
อลูมิเนียม 1 – 5 1 – 5 0 – 1 
โลหะอ่ืนๆ   1 – 4 
เถ้าและเศษผง 1 – 40 1 – 30 0 – 10 

 

ก ประเทศรายได้ต่ า : รายได้ต่อคนน้อยกว่า 750 เหรีญสหรัฐ ในปี 1990 
  ประเทศรายได้ปานกลาง : รายได้ต่อคนมากกว่า 750 – น้อยกว่า 5,000 เหรียญสหรัญในปี 1990 
  ประเทศรายได้สูง : รายได้ต่อคนมากกว่า 5,000 เหรียญสหรัฐ ในปี 1990 
ข ประเทศรายได้สูงส่วนมากเป็นประเทศอุตสาหกรรม  
ค เศษอาหารหลักๆ ประกอบด้วย ขยะจากการเตรียมอาหาร เช่น เปลือกข้าวโพด เปลือกแตง และใบตอง เป็นต้น 
 
1.3 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 

ขยะมูลฝอยมีแหล่งก าเนิดต่าง ๆ กัน ซึ่งจะมีผลต่อชนิดและส่วนประกอบของขยะมูลฝอย ดังได้สรุป
รวมไว้ในตารางแสดงแหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอย 
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ที่มา: ส านักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร, 2543 
 

ตารางท่ี 1-1  แสดงแหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอย 
 

แหล่งก าเนิด กิจกรรมและสถานที่ก่อให้เกิดขยะ    แหล่งก าเนิด 
ที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยว บ้านแถว และอพาร์ทเมนท์    

เป็นต้น 
เศษอาหาร กระดาษ กระดาษกล่อง พลาสติก 
ผ้าและสิ่งทอ หนัง เศษหญ้า ไม ้แก้ว กระป๋อง
ดีบุก อลูมิเนียม โลหะอ่ืนๆ ขี้เถ้า ใบไม้ ขยะ
อันตรายจากบา้นเรือน เปน็ต้น 
 

พาณิชยกรรม ร้านค้า ภัตตาคาร ตลาด โรงแรม โรง
พิมพ์ ปั๊มน้ ามัน และร้านซ่อมรถยนต์ 

กระดาษ กระดาษกล่อง พลาสติก ไม้ เศษ
อาหาร แก้ว โลหะ ขยะอันตรายจากบ้านเรือน 
เป็นต้น 
 

สถาบนั โรงเรียน โรงพยาบาล เรือนจ า และ
ศูนย์ราชการ 

กระดาษ กระดาษกล่อง พลาสติก ไม้ เศษ
อาหาร แก้ว โลหะ ขยะอันตรายจากบ้านเรือน 
เป็นต้น 
 

การก่อสร้างและ
ท าลายสิ่งก่อสร้าง 

สถานที่ก่อสร้างใหม่ ถนนที่ก าลงัซ่อม 
และอาคารร้ือถอน เป็นต้น 

ไม้ เศษเหล็ก และเศษคอนกรีต เป็นต้น 
 
 

สถานทีบ่ริการของ
ชุมชน (ไม่รวมระบบ
บ าบดัน้ าเสีย) 

การกวาดถนน การแต่งสวน การล้าง
ท่อระบายน้ า สวนสาธารณะ ชายหาด 
และสถานที่พักผ่อนอื่นๆ 

ขยะพิเศษ ขยะแห้ง ขยะจากการกวาดถนน 
ขยะจากการแต่งสวนและการตดัแต่งต้นไม้ 
กรวดทรายจากการลา้งท่อระบายน้ าและขยะ
ทั่วไปจากสวนสาธารณะ ชายหาด และสถานที่
พักผ่อน เป็นตน้ 
 

โรงบ าบัดน้ าและน้ า
เสีย และเตาเผาขยะ 

กระบวนการบ าบดัน้ าและน้ าเสยี ตะกอนจากโรงงานบ าบัดน้ า และน้ าเสีย 
 
 

ขยะจากชุมชน ทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น ทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น 
 

อุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เชน่ โรงกลั่น
น้ ามัน โรงงานอุตสาหกรรมเคมีและ
โรงไฟฟา้ เป็นตน้ 

ของเสียจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 
เศษวัสดุ ขยะพิเศษ ชยะอันตราย เป็นต้น 
 
 

เกษตรกรรม ไร่นา สวนผลไม้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว ์และ
โรงงานผลิตนมเนย เปน็ต้น 

เศษอาหาร ของเสียจากการเกษตร ขยะแห้ง 
และขยะอันตราย เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 1-2  แสดงระยะเวลาที่ขยะแต่ละชนิดย่อยสลายตามธรรมชาติ 
 

ชนิดของขยะ          ระยะเวลาย่อยสลาย 
เศษกระดาษ 2-5 เดือน 
เปลือกส้ม 6 เดือน 
ถ้วยกระดาษเคลือบ 5 ป ี
ก้นกรองบุหรี่ 12 ป ี
รองเท้าหนัง 25-40 ปี 
กระป๋องอลูมิเนียม 80-100 ปี 
ถุงพลาสติก 450 ป ี
โฟม ไม่ย่อยสลายควรหลีกเลี่ยงการใช้ 

                     ที่มา: http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_rubbish.html 
 

1.4  ผลของขยะต่อสิ่งแวดล้อม 
ขยะมูลฝอยนั้นนับวันจะเพ่ิมมากขึ้นตามจ านวนของประชากรถ้าหากไม่มีการก าจัดขยะมูลฝอยให้

ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ปัญหาความสกปรกต่าง ๆ ที่เกิดจากขยะมูลฝอย จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ใน
ความเป็นจริงแล้วขยะมูลฝอยจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก  และจะมีผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของมนุษย์ด้วย ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้เนื่องจาก  

1.  ปัญหาภาวะน้ า  
น้ าเสียที่เกิดจากกองขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้ เป็นน้ าเสียที่มีความสกปรกสูงมากซึ่งมีทั้งสารอินทรีย์ 

สารอนินทรีย์ เชื้อโรค และสารพิษต่าง ๆ เจือปนอยู่ เมื่อน้ าเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลไปตามพ้ืนดินบริเวณ
ใด ก็จะท าให้บริเวณนั้นเกิดความสกปรกและความเสื่อมโทรม  

2.  ปัญหามลภาวะอากาศ  
ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้ในเขตชุมชน หรือที่กองทิ้งไว้ในแหล่งก าจัด ขยะมูลฝอยเหล่านั้นส่งกลิ่น

เหม็นน่ารังเกียจออกมา เศษชิ้นส่วนของขยะมูลฝอย จะสามารถปลิวไปในอากาศท าให้เกิดความสกปรกแก่
บรรยากาศซึ่งมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ สร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ข้างเคียง และความ
สกปรกให้กับบริเวณข้างเคียงได้ นอกจากนี้ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้นานๆ จะมีก๊าซที่เกิดจากการหมักขึ้น 
ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ ซึ่งติดไฟหรือเกิดระเบิดข้ึนได้ และก๊าซไข่เน่า (ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น  

3.  เป็นบ่อเกิดของโรค  
การเก็บขยะมูลฝอยไปท าลายไม่หมดก็ดี การก าจัดหรือการท าลายขยะมูลฝอยโดยไม่ถูกวิธีก็ดี  เป็น

บ่อเกิดของเชื้อโรคต่างๆ และกองขยะที่หมักหมมกันอยู่ก็จะเป็นแหล่งก าเนิด และเป็นอาหารของหนู 
แมลงวัน และสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆ ซึ่งเป็นพาหะน าโรคมาสู่คนได้ 
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4.  ท าให้บ้านเรือนขาดความสะอาดและความสวยงาม  
จนอาจเป็นการเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงในด้านการรักษาความสะอาดของประเทศชาติและมีผลกระทบ

ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วย 
5.  การสูญเสียทางเศรษฐกิจ  
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมและการก าจัดขยะของกรุงเทพฯโดยเฉลี่ยลูกบาศก์เมตรละ 19.95 

บาท สหรัฐอเมริกา 60,160 บาท/คน/ปี เงินค่าธรรมเนียม ที่เก็บได้เป็นเงินชดเชยส่วนหนึ่งเท่านั้น 
นอกจากนี้การก าจัดขยะที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบ ท าให้สูญเสียทางเศรษฐกิจด้านอ่ืนๆ ตามมาอีกด้วย 
เช่น ขยะที่ทิ้งลงในแหล่งน้ า ท าให้น้ าสกปรกหรือเน่าเสีย เป็นการท าลายทรัพยากรสัตว์น้ า 
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บทที่ 2 
การประเมินปริมาณขยะมูลฝอย 

 
ประเทศไทยมีปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายๆ ประการ  

ที่น่าจับตาเป็นพิเศษคือปริมาณมูลฝอยที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของแต่ละชุมชน เห็นได้ชัดเจนคือชุมชนขนาด
ใหญ่ ดังแสดงในตารางที่ 2-1  
 
ตารางท่ี 2-1 ตัวอย่างปริมาณขยะมูลฝอยรายจังหวัดทั่วประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549 
 

           ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

วัตถุประสงค์ในการประเมินปริมาณขยะ  
- เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยให้เพียงพอ โดยพิจารณาด้านจ านวน

รูปร่างลักษณะ และความจุภาชนะ 
- เพ่ือประกอบการวางแผนการจัดเตรียมพาหนะที่จะใช้เก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยจากแหล่งเกิด

ไปยังสถานที่ก าจัดมูลฝอย  
 

2.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณขยะมูลฝอย 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการเกิดมูลฝอย ได้แก่ 
1. ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เช่น ชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับภูเขา จะผลิตมูลฝอยที่เป็นของป่ามาก ส่วน

ชุมชนที่ตั้งอยู่ติดทะเล จะมีมูลฝอยที่เก่ียวกับผลผลิตทางทะเล เป็นต้น 
2. ฤดกูาล โดยในแต่ละฤดูกาล จะมีผลผลิตที่ท าให้เกิดมูลฝอยแตกต่างกัน เช่นผลไม้ในแต่ละฤดูหรือ

ฤดูกาลท่องเที่ยวของแต่ละท้องที่ เป็นต้น  
3.  อุปนิสัยของประชาชนในชุมชน 
4.  ความหนาแน่นของประชากรและลักษณะชุมชน 

จังหวัด 

ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/วัน) 

ปี 2548 ปี 2549 

รวม 
ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม 
ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

ทั่วประเทศไทย 31,032 12,739 18,293 31,609 12,912 18,697 

กรุงเทพมหานคร 8,291 - - 8,403 - - 

สมุทรปราการ 1,152 868 284 1,196 876 320 

สมุทรสาคร 508 354 154 525 359 166 

ระยอง 428 275 153 441 282 159 
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5. สภาวะทางเศรษฐกิจ 
6. การบริการเก็บขนและก าจัดมูลฝอย 
7. สภาพการน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 
8. กฎหมายข้อบังคับและความร่วมมือของประชาชน 

 

2.2 การหาปริมาณขยะมูลฝอย 
การหาปริมาณมูลฝอยสามารถหาได้ 2 ลักษณะ คือ  
2.2.1 การชั่งน้ าหนัก  
วิธีนี้ท าโดยการชั่งน้ าหนักมูลฝอยโดยใช้เครื่องชั่งขนาดใหญ่ที่สามารถชั่งรถเก็บขนมูลฝอยได้  หาก

ต้องการข้อมูลที่แน่นอนให้ชั่ง 7 หรือ 14 วันต่อเนื่องขึ้นไปแต่หากไม่มีเวลา จะต้องชั่งอย่างน้อย 4-5 วัน โดย
ให้ครอบคลุมทั้งมูลฝอยที่ผลิตในวันหยุดและวันปกติ หากวันที่ชั่งตรงกับวันเทศกาลของชุมชน จะต้อง
ค านึงถึงว่า หน้าเทศกาลประชาชนจะผลิตมูลฝอยออกมามากกว่าปกติ ข้อมูลที่ได้รับจากการชั่ง  จะได้ตัว
เลขที่แน่นอนกว่าการวัดปริมาตร  

2.2.2 การค านวณหาปริมาตร  
วิธีนี้ท าได้ง่ายกว่า โดยคิดจากปริมาตรของรถที่บรรทุกมูลฝอยการหาปริมาณมูลฝอยชุมชน  ว่าใน

การเก็บขนแต่ละเที่ยว ได้มูลฝอยกี่ลูกบาศก์เมตร โดยค านวณจากปริมาตรรถเก็บขน  และเปอร์เซ็นต์การ
บรรทุก จากนั้นจะน าข้อมูลความหนาแน่นปกติของมูลฝอย (ดังกล่าวมาแล้วในบทที่ 1) มาเทียบ จะได้
ปริมาณมูลฝอยโดยประมาณของชุมชนต่อวัน จ าเป็นต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณมูลฝอยกับเวลา
และประชากร ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ในค่า "อัตราการเกิดมูลฝอย" 

 

2.3 อัตราการเกิดมูลฝอย  
การประเมินอัตราการเกิดมูลฝอย สามารถท าได้โดย 
การชั่งน้ าหนักหรือวัดปริมาตรมูลฝอยที่เก็บขนได้ และเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรที่

ให้บริการ เพ่ือค านวณหาปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด และปริมาณมูลฝอยที่ตกค้าง จะได้ "อัตราการเกิด
มูลฝอย" ซึ่งหาอัตราการเกิดมูลฝอยโดยคิดเป็นอัตราการเกิดเฉลี่ยต่อหัวประชากรต่อวัน โดยน าปริมาณมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นต่อวันของพ้ืนที่ หารด้วยจ านวนประชากรทั้งหมด  

อัตราการเกิดมูลฝอยจากข้อมูลที่ได้มีผู้ศึกษาไว้ หากเป็นชุมชนขนาดเล็กที่ยังไม่มีระบบเก็บ
รวบรวมมูลฝอย ให้ใช้ข้อมูลที่มีผู้ศึกษาไว้ในการประเมินอัตราการเกิดและปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน 
ดังแสดงในตารางที่   2-2 
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ตารางท่ี 2-2  ตัวอย่างการผลิตมูลฝอย จ าแนกตามแหล่งก าเนิด 
 

แหล่งก าเนิด อัตราการผลิตมูลฝอย 

ชุมชนที่พักอาศัย (รวมทุกกิจกรรม)  

 ชุมชนระดับเทศบาลเมือง 0.8 ก.ก./คน/วัน 

 ชุมชนระดับเทศบาลต าบล 0.6 ก.ก./คน/วัน 

 ชุมชนระดับ อบต. 0.4 ก.ก./คน/วัน 

บ้านพักอาศัย 0.2 – 0.3 ก.ก./คน/วัน 
โรงงานอุตสาหกรรม 18 ก.ก./พื้นท่ีประกอบการ 1 ไร่ 
สถานพยาบาล 0.24 - 0.46 ก.ก./เตียง/วัน 
แหล่งท่องเที่ยว  

 กลุ่มที่ไม่มีที่พักอาศัย 0.02 – 0.66 ก.ก./คน/วัน 
 กลุ่มที่ไม่มีที่พักค้างคืน 0.06 – 0.45 ก.ก./คน/วัน 

          ที่มา: สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์, 2541 (มูลฝอยของเสียที่เป็ยภัย) 
 

2.4 การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย 
องค์ประกอบที่มีความจ าเป็นในการน ามาประกอบการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยในอนาคต ได้แก่ 
- การเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากร 
- การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการครองชีพ 
- การขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
- การเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและพฤติกรรมในการบริโภค 
เนื่องจากปริมาณมูลฝอยมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับจ านวนประชากร การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอย

จึงต้องท าการคาดการณ์ปริมาณจ านวนประชากรในอนาคต และใช้ค านวณร่วมกับ "ค่าอัตราการผลิตมูลฝอย"  
จึงต้องมีการกล่าวถึงเรื่องประชากร ให้พอเข้าใจ 
             2.4.1 ประชากรศึกษา  

หลักในการศึกษาด้านประชากรและการคาดประมาณประชากรในอนาคตต้องกระท าตามขั้นตอนดังนี้ 
1) ศึกษาประชากรย้อนหลัง จากทะเบียนราษฎร์  
เพ่ือทราบอัตราการเพ่ิมของประชากร โดยทั่วไปจะต้องศึกษาย้อนหลังไปประมาณ 10 ปี หรือ

มากกว่าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ในการค านวณหาอัตราการเพ่ิมของ
ประชากรนิยมใช้หุ่นจ าลองทางคณิตศาสตร์ คือ Exponential Growth Rate, Geometric Growth Rate 
และ Arithmetic Growth Rate  

2) คาดประมาณประชากรในอนาคต 20 ปี  
โดยใช้หุ่นจ าลองทั้ง 3 แบบ โดยอาศัยอัตราการเพ่ิมประชากรจากข้อมูลที่ได้ศึกษาย้อนหลังไว้แล้ว 

ดังตัวอย่างการคาดประมาณประชากร 20 ปี ของเทศบาลต าบลสะอาดตา ดังแสดงในตารางที่ 2-3 



โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ระหว่างวันที ่22 เมษายน – 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 

24 

 

3)  เปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร 10 ปีย้อนหลังเป็นรายปี  
เพ่ือดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจนครบ เลือกหุ่นจ าลองที่ใช้ค านวณที่เหมาะสมมากที่สุด เป็น

หุ่นจ าลองที่ใช้ในการคาดประมาณประชากรที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 20 ปีข้างหน้า ซึ่งจากตัวอย่างการคาด
ประมาณประชากรเทศบาลต าบลสะอาดตา จะให้ค่าการคาดประมาณที่แตกต่างกัน โดยในหุ่นจ าลองอัตรา
การเพ่ิมแบบ Exponential Growth Model จะมีค่าของการคาดประมาณสูงที่สุด รองลงมาคือหุ่นจ าลอง
แบบ Geometric Growth Model และหุ่นจ าลองแบบ Arithmetic Growth Model ตามล าดับ  
ตารางท่ี 2-3  การคาดการณ์ประชากรในอนาคต 20 ปี ของเทศบาลต าบลสะอาดตา 
 

พ.ศ. 
จ านวนประชากรคาดประมาณ (คน) 

Exponential Growth 
Model 

Geometric Growth 
Model 

Arithmetic Growth 
Model 

2542 35,880 35,874 35,815 
2543 36,569 36,555 36,425 
2544 37,270 37,250 37,035 
2545 37,985 37,958 37,645 
2546 38,713 38,679 38,255 
2547 39,456 39,414 38,865 
2548 40,213 40,163 39,475 
2549 40,984 40,926 40,085 
2550 41,770 41,703 40,695 
2551 42,572 42,496 41,305 
2552 43,388 43,303 41,915 
2553 44,220 44,126 42,525 
2554 45,069 44,964 43,135 
2555 45,933 47,576 43,745 
2556 46,814 45,819 44,355 
2557 47,712 48,480 44,965 
2558 48,627 46,689 45,575 
2559 49,560 49,401 46,185 
2560 50,511 50,340 46,795 
2561 51,480 51,297 47,405 
2562 52,467 52,271 48,015 
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4)  หาประชากรที่อยู่อาศัย ซึ่งหาได้จาก 
 
 

 
 

ประชากรที่อพยพโดยไม่แจ้งย้ายออก ได้แก่ ประชากรที่อพยพออกไปประกอบอาชีพนอกพ้ืนที่แต่
ไม่ได้แจ้งย้ายออก และประชากรแฝง หมายถึง ประชากรที่อพยพเข้ามาในพ้ืนที่เพ่ือประกอบอาชีพ แต่ไม่ได้
แจ้งย้ายเข้า ประชากรทั้ง 2 ส่วนจะหาได้โดยการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามส ารวจให้ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ 
จากนั้นน ามาเปรียบเทียบเป็นร้อยละของประชากรที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน  ดังตัวอย่างประชากรที่อยู่อาศัย
ของเทศบาลต าบลสะอาดตาในตารางที่ 2-4 
 

ตารางท่ี 2-4  แสดงการคาดการณ์ประชากรแฝงและประชากรที่อาศัยอยู่ ของเทศบาลต าบลสะอาดตา 
 

พ.ศ. 
ประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ (คน) ประชากรแฝง 

(คน) 
ประชากรอยู่

อาศัย 

(คน) 
คาดการณ์ อพยพไม่แจ้งย้าย อยู่ในพื้นที่จริง 

2542 35,874 1,794 34,080 2,872 36,952 
2543 36,555 1,828 34,727 2,926 37,653 
2544 37,250 1,863 35,388 2,982 38,369 
2545 37,958 1,898 36,060 3,039 39,099 
2546 38,679 1,934 36,745 3,096 39,841 
2547 39,414 1,971 37,443 3,155 40,598 
2548 40,163 2,008 38,155 3,215 41,370 
2549 40,926 2,046 38,880 3,276 42,156 
2550 41,703 2,085 39,618 3,338 42,956 
2551 42,496 2,125 40,371 3,402 43,773 
2552 43,303 2,165 41,138 3,466 44,604 
2553 44,126 2,206 41,920 3,532 45,452 
2554 44,964 2,248 42,716 3,599 46,315 
2555 47,576 2,291 43,528 3,668 47,196 
2556 45,819 2,334 44,355 3,737 48,092 
2557 48,480 2,379 45,197 3,808 49,006 
2558 46,689 2,424 46,056 3,881 49,937 
2559 49,401 2,470 46,931 3,955 50,886 
2560 50,340 2,517 47,823 4,030 51,853 
2561 51,297 2,596 49,331 4,157 53,487 
2562 52,271 2,614 49,657 4,184 53,842 

ประชากรทีอ่ยู่อาศัย  =  (ประชากรในทะเบียน - ประชากรอพยพออกโดยไม่แจ้งย้าย)+ ประชากรแฝง 
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5)  หาจ านวนประชากรทั้งหมด จากสูตร  
 

                 ประชากรทั้งหมด  =  ประชากรที่อยู่อาศัย + ประชากรจร 
 
ประชากรเป็นประชากรที่อาศัยอยู่นอกพ้ืนที่ แต่เข้ามาท ากิจกรรมในพ้ืนที่โดยไม่ค้างคืน เช่น อาจ

เขา้มาตอนเช้าและกลับออกไปตอนเย็น ทั้งนี้อาจจะเข้ามาเพ่ือประกอบอาชีพ หรือเพ่ือท่องเที่ยว ประชากร
ส่วนนี้สามารถหาได้จากจ านวนผู้โดยสารรถยนต์ การตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยว จ านวนคนงาน
ก่อสร้าง โดยต้องระมัดระวังไม่ให้นับซ้ ากับจ านวนประชากรส่วนอ่ืนๆ ดังตัวอย่างประชากรทั้งหมดของ
เทศบาลต าบลสะอาดตา ในตารางที่ 2-5 

 
ตารางท่ี 2-5  แสดงประชากรจร และประชากรทั้งหมดของเทศบาลต าบลสะอาดตา 
 

พ.ศ. 
ประชากรอยู่อาศัย 

(คน) 
ประชากรจร 

(คน) 
ประชากรทั้งหมด 

(คน) 

2542 36,952 1,848 38,800 
2543 37,653 1,885 39,538 
2544 38,369 1,918 40,289 
2545 39,099 1,955 41,054 
2546 39,841 1,993 41,834 
2547 40,598 2,031 42,629 
2548 41,370 2,068 43,439 
2549 42,156 2,108 44,264 
2550 42,956 2,149 45,105 
2551 43,773 2,189 45,962 
2552 44,604 2,232 46,836 
2553 45,452 2,275 47,726 
2554 46,315 2,316 48,631 
2555 47,196 2,360 49,556 
2556 48,092 2,405 50,497 
2557 49,006 2,450 51,456 
2558 49,937 2,497 52,434 
2559 50,886 2,545 53,431 
2560 51,853 2,594 54,447 
2561 53,487 2,674 56,162 
2562 53,842 2,692 56,534 
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2.4.2 การคาดประมาณปริมาณมูลฝอยในอนาคต 
จากอัตราการเกิดมูลฝอย อัตราการเพ่ิมของอัตราการเกิดมูลฝอย และประชากรทั้งหมด จะน าไป

หาปริมาณมูลฝอยสะสมระยะเวลา 20 ปี ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังตัวอย่างเพ่ือวางแผนในการจัดการทั้งระบบ
เก็บรวบรวม ระบบขนส่ง และระบบก าจัดมูลฝอย พร้อมขอรับการสนับสนุนด้านการจัดการจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบต่อไป 
ตารางที่ 2-6  แสดงอัตราการเกิด อัตราการเพ่ิมของขยะมูลฝอย ปริมารมูลฝอยและปริมาณมูลฝอยสะสม

ของเทศบาลต าบลสะอาดตา 20 ปี  
 

ปี พ.ศ. 

ประชากร
ทั้งหมด 

(คน) 

อัตราการเพ่ิม
ของอัตราการ

เกิดมูลฝอย (%) 

อัตราการเกิด 

มูลฝอย 

(ก.ก./คน/
วัน) 

ปริมาณ      
มูลฝอยต่อวัน 

(ตัน/วัน) 

ปริมาณ        
มูลฝอยต่อปี  

(ตัน/ปี) 

ปริมาณ      
มูลฝอยสะสม 

(ตัน) 

2542 38,800 - 0.350 13.58 4,956.74 4,956 
2543 39,538 0.5 0.352 13.91 5,076.17 10,032 
2544 40,289 0.5 0.354 14.24 5,187.48 15,231 
2545 41,054 0.5 0.355 14.59 5,323.74 20,555 
2546 41,834 0.5 0.357 14.94 5,452.02 26,007 
2547 42,629 0.5 0.359 15.30 5,583.38 31,590 
2548 43,439 0.5 0.361 15.67 5,717.91 37,308 
2549 44,264 0.5 0.362 16.04 5,855.69 43,164 
2550 45,105 0.5 0.364 16.43 5,996.78 49,161 
2551 45,962 0.5 0.366 16.83 6,141.27 55,302 
2552 46,836 1.0 0.370 17.32 6,320.54 61,623 
2553 47,726 1.0 0.373 17.82 6,505.03 68,128 
2554 48,632 1.0 0.377 18.34 6,694.91 74,823 
2555 49,556 1.0 0.381 18.88 6,890.34 81,713 
2556 50,498 1.0 0.385 19.43 7,091.47 88,804 
2557 51,457 1.0 0.389 20.00 7,298.47 96,103 
2558 52,435 1.0 0.392 20.58 7,511.51 103,614 
2559 53,431 1.0 0.396 21.18 7,730.77 111,345 
2560 54,447 1.0 0.400 21.80 7,956.43 119,302 
2561 55,481 1.0 0.404 22.43 8,188.68 127,490 
2562 56,535 1.0 0.408 23.09 8,427.71 135,918 
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บทที่ 3 
การจัดการขยะ 

 
 การจัดการขยะเป็นการกระท าใดๆที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการขยะ หรือของเสีย ได้แก่ 
การลดปริมาณ(Minimization) การวิเคราะห์ (Analysis) การแยกขยะ (Separation) การรวบรวม 
(Storage) การเก็บขน (Collection) การขนส่ง (Transportation) การขนถ่าย (Transfer) การบ าบัด 
(Treatment) การก าจัด (Disposal) รวมทั้งการน ามาใช้ประโยชน์ (Recycling) ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ปัญหาขยะ (ส านักงานรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร, 2540) 
 

ตารางท่ี 3 -1  รูปแบบการจัดการขยะชุมชนของประเทศไทย  
 

รูปแบบ 
จ านวน 
(แห่ง) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

สัดส่วน 
(เปอร์เซ็นต์) 

ฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล 79 2,519 24 

เทกอง (บนพื้น, หลุม, บ่อ) 281 4,439 41 

เผาทิ้ง (บนพื้น, ในหลุม) 538 3,675 35 
 
3.1 การลดปริมาณ(Minimization) 

3.1.1 การลดปริมาณขยะท่ีแหล่งก าเนิด (Source reduction) 
เป็นการลดปริมาณของขยะและความเป็นพิษของขยะที่จะผลิต เป็นล าดับแรกของการจัดการขยะ 

เพราะสามารถลดปริมาณของขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ และลดผลกระทบ
จากขยะ การลดขยะที่แหล่งก าเนิดอาจกระท าได้โดยการออกแบบการผลิตและการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ให้
ใช้สารที่เป็นพิษน้อยที่สุด ใช้ปริมาณวัสดุน้อยที่สุดและให้มีอายุการใช้งานนานๆ ซึ่งอาจกระท าได้ทั้งระดับ
บ้านเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และวัสดุ ตลอดจนการ reuse ผลิตภัณฑ์และวัสดุ  

3.1.2 การลดปริมาณขยะโดยผู้บริโภค 
 การลดปริมาณขยะที่น าเสนอในข้างต้นนั้นเป็นการลดปริมาณขยะโดยผู้ผลิต ส่วนตัวผู้บริโภคเองก็มี
ส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะได้ โดยมีแนวคิดอยู่ 7R คือ  

1. REFUSE การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะรวมทั้งเป็นมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม หรือ ขยะมีพิษอ่ืน ๆ  

2. REFILL การเลือกใช้สินค้าชนิดเติมซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์น้อยชิ้นกว่า ขยะก็น้อยกว่าด้วย  
3. RETURN การเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์กลับสู่ผู้ผลิตได้ เช่น ขวดเครื่องดื่มประเภท

ต่าง ๆ  
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4. REPAIR การซ่อมแซมเครื่องใช้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ไม่ให้กลายเป็นขยะ  
5. REUSE การน าบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ใช้ถุงผ้าไปจับจ่ายใช้สอยแทนถุงพลาสติก  
6. RECYCLE การแยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ให้ง่ายต่อการจัดเก็บและส่งแปรรูป เช่น บรรจุภัณฑ์ 

พลาสติก แก้ว กระป๋องเครื่องดื่มต่าง ๆ  
7. REDUCE การลดการบริโภคและหาทางเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานของสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  

 
3.2 การแยกขยะ (Separation) 

เป็นขั้นตอนการแยกขยะที่แหล่งก าเนิด เช่นการแยกกระดาษหนังสือพิมพ์ กล่องกระดาษ ขวด 
yard wastes กระป๋องอลูมิเนียม  และเศษเหล็ก เป็นต้น ในปัจจุบันบางทีอาจมีการแยก Hazardous 
wastes ออกจากขยะบ้านเรือนทั่วไป 

เกณฑ์การคัดแยกขยะ 
ได้จัดให้มีการคัดแยกขยะออกเป็น 5 ประเภท คือ ขยะเศษอาหาร ขยะน ากลับมาใช้ได้ ขยะน า

กลับมาใช้ไม่ได ้ขยะพิษ และขยะเศษวัสดุ ซึ่งเกณฑ์การคัดแยกขยะและชนิดของขยะแต่ละประเภทได้แสดง
ไว้ดังแผนผังการคัดแยกขยะและการน าขยะไปใช้ประโยชน์ในรูปที่ 3-1 
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รูปที่ 3-1  แสดงระบบการจัดแยกและจัดการขยะ 
 
 
 
 

ขยะมูลฝอย 

ขยะเศษอาหาร ขยะน ากลบัมาใช้ได้ ขยะน ากลบัมาใช้ไม่ได้ ขยะพษิ ขยะเศษวสัดุ 

ขยะเศษอาหาร ขยะน ากลบัมาใช้ได้ ขยะน ากลบัมาใช้ไม่ได้ ขยะพษิ ขยะเศษวสัดุ 

• เศษอาหาร • กระดาษใชแ้ลว้ 2 หนา้ • กล่องโฟมใส่อาหาร    • ถ่านไฟฉาย      • ใบไม/้เศษไม ้ 

• เศษผกัผลไม ้        • ขยะอิเลคทรอนิกส์  • กระดาษทิชชู        • ขวดแชมพ ู      • โลหะ/เศษวสัดุ 
              จอคอมพิวเตอร์  • ฟรอยด ์         • ขวดน ้ ายาขดัหอ้งน ้ า 

         • กระดาษหนงัสือพิมพ ์ • พลาสติกหุม้อาหาร      • ขวดสเปรย/์สี 

         • คลิบหนีบกระดาษ/โลหะ • ถุงขนม/ถุงก๊อบแก๊บ    • กระป๋องสี/น ้ามนั 

 เก็บรวบรวม • ขวดพลาสติก, ขวดแกว้ • กระป๋องใส่อาหาร      • หลอดไฟฟ้า, แบตเตอร่ี 

(ชัง่น ้ าหนกั) • กล่องนม, กล่องน ้ าผลไม ้          • ขวดกาวลาเท็กส์/กาวตราชา้ง 
        • กระป๋องน ้ าอดัลม                  

                                                                                  เก็บรวบรวมแยกชนิด    เก็บรวบรวม 

  ท าปุ๋ยหมกั  เก็บรวบรวมแยกชนิด       (ชัง่น ้าหนกั)         เก็บรวบรวมแยกชนิด               (ชัง่น ้ าหนกั) 

ท าก๊าซชีวภาพ     (ชัง่น ้ าหนกั)                      (ชัง่น ้าหนกั) 

                                                                         

   น าฝากธนาคารขยะ             ส่งให ้กทม.       ส่งให ้กทม.             ท าปุ๋ยหมกั/ขาย/ 

                         ส่งให ้กทม. 
              ขาย 
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3.2.1 การแบ่งแยกประเภทของถังรองรับขยะ 
การแบ่งประเภทของถังรองรับขยะให้เป็นไปตามประเภทของขยะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความ

สะดวกในการคัดแยกขยะได้ง่ายขึ้น ถังท่ีใช้คัดแยกขยะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท โดยใช้ถังขยะสีต่างๆ ซึ่งมีถุง
บรรจุภายในถังเพ่ือความสะดวกในการรวบรวมและ ไม่ตกหล่นพร้อมทั้งติดสัญลักษณ์ไว้ที่ถัง ซึ่งก าหนดให้ถัง
ขยะสีเขียว สีเหลือง สีน้ าเงิน สีแดง และสีเทาใช้ส าหรับรองรับขยะประเภทขยะเศษอาหาร ขยะน ากลับมา
ใช้ได้ ขยะน ากลับมาใช้ไม่ได้ ขยะพิษ ขยะเศษวัสดุ ตามล าดับ ซึ่งสีของถังขยะที่ใช้เป็นระบบสีที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานตามกรมควบคุมมลพิษ 

 

 

ถังสีฟ้า  
รองรับขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ รีไซเคิลยาก แต่ไม่เป็นพิษ เช่น 
พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่ส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษ
อาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร 

 

ถังสีเขียว  
รองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมักท า
ปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ 

 

ถังสีเหลือง 
รองรับขยะที่สามารถน ามารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ 
พลาสติก โลหะ   

 

ถังสีเทา - ส้ม 
รองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น หลอด
ฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋อง 
ยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ 

 
รูปที่ 3-2  สัญลักษณ์ส าหรับติดถังขยะแต่ละประเภท 

 
3.3 การเก็บรวบรวม และการขนส่ง (Storage, Collection and Transportation)  

ระบบรวบรวมและขนส่งมูลฝอย คือ กระบวนการรวบรวมมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดต่างๆ  
เพ่ือน ามูลฝอยไปก าจัด หรือท าลาย ณ สถานที่ก าจัดมูลฝอยที่ก าหนดไว้ ระบบเก็บรวบรวมมูลฝอย จะ
ประกอบด้วย  

1. การวางแผนจัดการมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดมูลฝอย  เช่น การคัดแยกขยะ 
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2. การจัดหาภาชนะรองรับ ณ แหล่งก าเนิดมูลฝอย  
3. การจัดหาภาชนะและจุดพักรวมมูลฝอย 
4. การจัดหาพาหนะเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดไปยังสถานีก าจัดมูลฝอย และ

หากจ าเป็นก็จะมีสถานีขนถ่ายมูลฝอยด้วย 
การเก็บรวบรวมเริ่มตั้งแต่การเก็บขยะมูลฝอยใส่ไว้ในภาชนะ ไปจนถึงการรวบรวมขยะมูลฝอยจาก

แหล่งต่างๆ แล้วน าไปใส่ยานพาหนะเพ่ือที่จะขนถ่ายต่อไปยังแหล่งก าจัด หรือท าประโยชน์อื่นๆ แล้วแต่กรณี  
3.3.1 การขนส่ง (Transportation)  
เป็นการน าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชนใส่ยานพาหนะแล้วนั้น ไปยังสถานที่ก าจัดหรือท า

ประโยชน์อย่างอ่ืน ซึ่งอาจเป็นการขนส่งโดยตรงจากแหล่งก าเนิดเลยทีเดียว หรืออาจขนไปพักรวมไว้ที่ ใดที่
หนึ่งซึ่งเรียกว่า สถานีขนถ่ายก่อนก็ได้ 

-  ชนิดของรถเก็บขนมูลฝอย 
รถเก็บขนมูลฝอยมีหลายชนิด ดังแสดงในรูปที่ 3-3 แต่ละชนิดมีข้อดีและข้อเสียในการใช้งาน

แตกต่างกัน การเลือกใช้รถเก็บขนมูลฝอยที่มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน
แต่ละวัน รวมทั้งควรค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าด าเนินการ  

รถเทท้าย (Dumping Truck) มีความจุตั้งแต่ 7-10 ลบ.ม. เป็นรถที่สามารถใช้งานได้อย่าง
หลากหลาย สามารถบรรทุกวัสดุฝังกลบได้ด้วย เหมาะส าหรับหน่วยงานขนาดเล็ก เช่น เทศบาลเล็กๆ อบต. 
เป็นต้น  

รถเปิดข้างเทท้าย (Side Loading and Dumping Truck) มีความจุตั้งแต่ 7-12 ลบ.ม. เหมาะ
ส าหรับเทศบาลทั่วไป ซึ่งมีความหนาแน่นของชุมชนไม่สูงมากนัก เส้นทางเดินรถสะดวกพอสมควร 
การจราจรไม่ติดขัด 

รถบรรทุกคอนเทนเนอร์ (Container Hauling Truck) มีความจุประมาณ 6-8 ลบ.ม. เหมาะกับ
ชุมชนที่มีความหนาแน่น และรถเก็บขนเข้าไปไม่ถึง โดยให้ประชาชนน ามูลฝอยมาทิ้งในถังคอนเทนเนอร์แล้ว
ให้รถมาเก็บ 

รถอัดมูลฝอย (Compactor Truck) มีความจุมูลฝอยประมาณ 5-6 ตัน เหมาะส าหรับเมืองใหญ่ๆ 
ที่มีปริมาณมูลฝอยมาก สภาพถนนดี และมีการจราจรหนาแน่น 

รถปิคอัพเทท้าย ( Pick up) และรถแต๋น  มีความจุประมาณ 3 ลบ.ม. มีความคล่องตัวสูง สามารถ
เข้าไปเก็บขนมูลฝอยในที่แคบๆ ใช้พนักงานเก็บขนน้อย คือประมาณ 2 คน เหมาะส าหรับชุมชนที่มีถนน
แคบ หรือมีปริมาณมูลฝอยไม่มากนัก  

รถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อชนิดพิเศษ ขนาดความจุประมาณ 8-10 ลบ.ม. มีใช้เฉพาะเมืองใหญ่ๆ
เท่านั้น เช่น ก.ท.ม. เป็นต้น 
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รูปที่ 3-3 รถเก็บขนมลูฝอยชนิดต่างๆ 

 
3.3.2 แนวทางการวางเส้นทางเก็บขนมูลฝอย 

- เส้นทางการเก็บขนนั้นควรจะไม่วิ่งทับเส้นทางกันซ้ าไปมา  

- ความถี่ของการเก็บขนของขยะมูลฝอยในแต่ละจุด 

- จุดเริ่มต้นที่จะเก็บขนไม่ควรจะอยู่ไกลจากสถานีจอดรถเก็บขนและจุดสุดท้ายของการเก็บ
ขนควรจะอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ทีจ่ะน ามูลฝอยไปก าจัด 

- จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการเก็บขนควรอยู่ใกล้เคียงกับถนนสายหลัก 
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- ในการเลือกเส้นทางการเก็บขนพยายามไม่ให้มีรถเก็บขนต้องเลี้ยวขวาบนถนนสามแยก 
หรือสี่แยก คือพยายามให้เป็นการเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดบนถนนสามแยกหรือสี่แยกเพ่ือ
ประหยัดเวลาในการติดสัญญาณไฟจราจร 

- ในพ้ืนที่ที่เป็นที่ลาด เนินเขา ควรจะเริ่มเก็บขนจากพ้ืนที่ด้านบนเนินไล่ลงไปยังที่ต่ ากว่า 
และเก็บทั้งสองฝั่งของถนน เพ่ือความปลอดภัย และเป็นการประหยัดพลังงาน 

- พ้ืนที่เก็บขนจุดสุดท้ายควรจะเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับสถานที่ที่จะน าขยะมูลฝอยไปก าจัด 

- ในพ้ืนที่ที่มีปัญหาการจราจรติดขัดควรจะต้องออกไปเก็บในเวลาเช้าตรู่ หรือหลีกเลี่ยง
ชั่วโมงเร่งด่วน 

- ในจุดที่มีปริมาณขยะมากเป็นจุดที่ควรจะต้องไปเก็บเป็นอันดับแรก 

- ในเส้นทางการเก็บขนท่ีเป็นทางตันควรให้พนักงานเก็บขนเดินเข้าไปเก็บหรือให้รถถอยหลัง
เข้าไปเก็บ หรือขับเข้าไปเก็บแล้วเลี้ยววนกลับออกมา 
 

3.3.4 สถานีขนถ่ายมูลฝอย (Transfer Station) 
หมายถึง สถานที่ส าหรับถ่ายเทขยะมูลฝอยจากรถเก็บขนขยะมูลฝอยลงสู่ภาชนะขนาดใหญ่เพ่ือ

ขนส่งไปยังสถานที่แปรสภาพหรือก าจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากปัญหาสถานที่ในการก าจัดขยะมูลฝอย
จ าเป็นต้องอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและแหล่งชุมชน ดังนั้นการมีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยนั้น จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการจัดการขยะมูลฝอยและนอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักเพ่ือที่จะใช้เป็นที่ขน
ถ่ายขยะมูลฝอยจากรถเก็บขนขนาดเล็กไปยังรถขนขยะมูลฝอยขนาดใหญ่เพ่ือส่งไปยังสถานที่ก าจัดต่อไป
แล้วนั้นยังสามารถใช้เป็ยสถานที่คัดแยกขยะที่สามารถน ามารีไซเคิลหรือขยะสารพิษที่เก็บจากบ้านเรือนได้
อีกด้วย ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณขยะท่ีจะน าไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดมูลฝอยต่อไป 

ความจ าเป็นที่จะต้องมีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 

- ขึ้นอยู่กับแต่ละชุมชน 

- การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นหลักในการพิจารณาเปรียบเทียบราคา
ระหว่างการมีสถานีขนถ่ายและการขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจัดโดยไม่มีสถานีขนถ่าย 

- การเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและการด าเนินการสถานีขนถ่ายขยะมูล
ฝอย การลดค่าใช้จ่ายของการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบไม่มีสถานีขนถ่าย  โดยลด
ระยะเวลาในการขนส่งขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดไปยังสถานที่ก าจัดและลดการเสียเวลา
ของพนักงานที่จะต้องเดินทางไปกับรถเก็บขน 
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3.4 การเข้ากระบวนการและเปลี่ยนรูปขยะ (Processing and Transformation of Solid Wastes) 
 Processing รวมถึงการแยกขยะขนาดใหญ่ (bulky items) การแยกขนาดโดยใช้ตะแกรง 
(screens) การแยกโดยใช้แรงคน การลดขนาด (size reduction) เช่น การบด (shredding) การแยกโดยใช้
แม่เหล็ก การลดปริมาตรโดยการอัดและการเผา 
 Transformation เป็นกระบวนการลดปริมาตรและน้ าหนักของขยะเพ่ือที่จะท าการฝังกลบต่อไป 
และเพ่ือนะผลผลิตและพลังงานออกมาใช้ ตัวอย่างเช่น 

- กระบวนการเปลี่ยนรูปขยะทางเคมี (chemical transformation process) เช่น การเผา
ขยะ (combustion) โดยได้พลังงานความร้อนออกมาใช้ 

- กระบวนการเปลี่ยนรูปขยะทางชีวภาพ (biological transformation process) เช่น การ
หมักท าปุ๋ย 
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แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปริมาณขยะทีก่ าจดั 
1,000 ตนั/วนั    100 % 

อนิทรียสาร 
600 ตนั/วนั        60 %
 100 % 

อนินทรียสาร 
400 ตนั/วนั        40 %
 100 % 

ศักยภาพท าปุ๋ ยหมกั 80 % 
480 ตนั/วนั             48 %
 100 % 

เหลอืทิง้คดัออก 20 % 
120 ตนั/วนั       12 %           
 100 % 

ศักยภาพรีไซเคลิ 40 % 
160 ตนั/วนั         16 %
 100 % 

เหลอืทิง้คดัออก 60 % 
240 ตนั/วนั       24 %           
 100 % 

ส่วนทีน่ าไปหมกั 90 % 
342 ตนั/วนั             43 %
 100 % 

เหลอืขั้นสุดท้าย 10 % 
48 ตนั/วนั             5 %
 100 % 

รีไซเคลิได้  60 % 
96 ตนั/วนั       9.6 %
  

เหลอืขั้นสุดท้าย 40 % 
64 ตนั/วนั           6.4 %
 100 % 

ก าจดัโดยเตาเผา  
472 ตนั/วนั         47.4 %
 100 % 

เผาไหม้ได้ 60 % 
283 ตนั/วนั           28.4 %
 100 % 

เผาไหม้ไม่ได้ 40 % 
189 ตนั/วนั         19 %
 100 % 

ผลติไฟฟ้า  85 % 
241 ตนั/วนั   24.1 %
  

ขีเ้ถ้า 15 % 
42 ตนั/วนั          4.2 %
 100 % 

ฝังกลบ 
231 ตนั/วนั      23.3 %
 100 % 

แปรสภาพเป็นปุ๋ ย 40 % 
173 ตนั/วนั           17 %
 100 % 

ขายไฟฟ้าได้/วนั   
14,443 บ. 

ขายปุ๋ ย/วนั  
2,000 บ./ตนั   345,600 บ.
 100 % 

ขายวสัดุรีไซเคลิ/วนั  
1,000 บ./ตนั   9,600 บ.
 100 % 
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3.5 การก าจัดขยะมูลฝอย 
3.5.1 การหมักท าปุ๋ย (composting)  
เป็นการย่อยสลายอินทรีย์สารโดยขบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์เป็นตัวการย่อยสลายให้แปร

สภาพเป็นแร่ธาตุที่มีลักษณะค่อนข้างคงรูป มีสีด าค่อนข้างแห้ง และมีค่าที่สามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
ของดิน ขบวนการหมักปุ๋ยสามารถแบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ ขบวนการหมักแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic 
Decomposition) ซึ่งเป็นการสร้างสภาวะที่จุลินทรีย์ชนิดที่ด ารงชีพโดยใช้ออกซิเจนช่วยย่อยสารอาหาร  
แล้วเกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและกลายสภาพเป็นแร่ธาตุ เป็นขบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน 
(Anaerobic Decomposition) เป็นการสร้างสภาวะให้เกิดจุลินทรีย์ชนิดที่ด ารงชีพโดยไม่ใช้ออกซิเจนเป็น
ตัวช่วยย่อยสารอาหารและแปรสภาพกลายเป็นแร่ธาตุ 

ขบวนการนี้มักจะเกิดก๊าซที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น เช่น ก๊าซไข่เน่า (Hydrogen Sulfide: H2S) แต่
ขบวนการนี้จะเกิดผลดีท าให้เกิดก๊าซมีเทน (Methane gas) ซึ่งเป็นก๊าซที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เป็น
เชื้อเพลิงได้ โดยที่การหมักท าปุ๋ยจากมูลฝอยที่เกิดผลดีนั้น จะต้องมีสภาวะที่เหมาะสมในการหมัก ดังแสดง
ในตารางที ่3-2 

 
ตารางท่ี 3-2  แสดงสภาวะที่เหมาะสมในการท าปุ๋ยหมัก 
 

สิ่งท่ีต้องค านึงถึง สภาวะท่ีเอื้ออ านวยต่อการหมักท าปุ๋ย 
ชนิดของมูลฝอย -ประกอบด้วยมูลฝอยที่เน่าเปื่อยได้ง่าย 

-วัสดุที่ไม่เหมาะสมต่อการหมักท าปุ๋ย ไม่ควรเกิน 50 % 
ของมูลฝอยทั้งหมด 

C/N ratio ของมูลฝอย -C/N ratio ของมูลฝอยที่เหมาะสม คือ 25 – 30  
C/P ratio ของมูลฝอย -C/P ratio ของมูลฝอยที่เหมาะสม คือ 35 – 150 
ความชื้น -ความชื้นที่เหมาะสม คือ 55 -  65 % 
ขนาดของมลูฝอย -ควรบดหรือตัดมูลฝอยให้มีขนาด 2.5 – 5 ซ.ม. 
อุณหภูมิ -โดยเฉลี่ยประมาณ  55 C (สูงสุด) 
ปริมาณอากาศ -ถ้าหมักแบบใช้อากาศต้องใช้อากาศ 10 – 30 fts3/lb-d 
การกลับมูลฝอย -ควรมีการพลิกกลับเป็นครั้งคราว 
สภาพกรดด่าง -ไม่ต้องควบคุมมากนัก 

 
วิธีการหมักท าปุ๋ย กรรมวิธีการหมักท าปุ๋ย แบ่งเป็น 2 วิธีใหญ่ๆ คือ 
1) การหมักแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Composting)  มีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นดังนี้ 
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Organic matter + O2  + nutrients       bacteria     newcells + resistant organic matter+ 
CO2 + H2O 

+ NH3 + SO4
-2  + ……+ heat 

 

 การหมักแบบใช้ออกซิเจน มีหลายแบบ เช่น 
1.1) Windrow Composting ชนิด high – rate มีขนาดกองที่มีพ้ืนที่หน้าตัด (cross section) 

เล็กกว่า คือ มีขนาดสูง 6–7 ฟุต กว้าง 14–16 ฟุต ท าเป็นกองยาวๆ ขนาดของขยะ 1–3 นิ้ว ความชื้น 50–

60 % มีการกลับขยะสัปดาห์ละ 2 ครั้ง อุณหภูมิประมาณ 55 C การหมักจะเกิดขึ้นใน 3–4 สัปดาห์ 
หลังจากนั้นต้องบ่ม (cure) อีก 3–4 สัปดาห์โดยไม่ต้องกลับขยะ 

1.2) Aerated Static Pile Composting ท าเป็นกองสูง 7 – 8 ฟุต อาจมีชั้นของปุ๋ยหมักที่ผ่านการ
ร่อน (screened compost) อยู่ข้างบนของขยะที่จะหมักเพ่ือเป็นฉนวนความร้อน (insulator) และป้อง
กลิ่น ใต้กองมีท่ออากาศเพ่ือให้มีออกซิเจนในการย่อยสลายขยะและช่วยควบคุมอุณหภูมิในกอง จะเกิดการ
หมักใน 3- 4 สัปดาห์ จากนั้นบ่มต่ออีก 4 สัปดาห์หรือนานกว่านั้น 

1.3) In – Vessel Composting เป็นการหมักท าปุ๋ยในภาชนะท่ีปิดมีระบบการเติมอากาศ ท าให้ลด
กลิ่นและเวลาในการหมักได้ และสามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมได้ เช่น การไหลของอากาศ อุณหภูมิ 
ความเข้มข้นของออกซิเจน ระบบนี้ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจาก สามารถควบคุมกระบวนการหมัก
และกลิ่นได้ผลเร็ว เสียค่าแรงงานน้อยลง ต้องการใช้พ้ืนที่น้อยลงโดยทั่วไปใช้เวลาเก็บกัก (detention 
time) 1 – 2 สัปดาห์ และใช้เวลา 4 - 12 สัปดาห์ในการบ่ม 

2) การหมักแบบไมใ่ช้ออกซิเจน (Anaerobic Composting) มีปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนดังนี้ 
 

Organic matter + H2 O + nutrients       bacteria      newcells + resistant organic matter + 
CO2 + CH4            + NH3 + H2S   +   heat 

 

ในการด าเนินการ ถังหมักที่ใช้หมักขยะกับตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย พบว่าก๊าซที่ออกมามี 
CH4 50 – 60 %  
 กระบวนการแบบใช้และไม่ใช้ออกซิเจน ให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันโดยทั่วไปการด าเนินการ
กระบวนการแบบไม่ใช้ออกซิเจนจะซับซ้อนกว่ากระบวนการที่ใช้ออกซิเจน แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการ
แบบไม่ใช้ออกซิเจนให้ผลประโยชน์ของการน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ในรูปของ CH4 ซึ่งท าให้กระบวนการนี้
เป็นกระบนการที่ผลิตพลังงาน (Net energy producer) ส่วนกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนเป็นกระบวนการที่
ใช้พลังงาน (Net energy user) เพราะใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายขยะ แต่ก็จะให้ประโยชน์ในแง่ของการ 
operate ที่ง่ายกว่าและลดปริมาตรของขยะได้มาก ประโยชน์ของแต่ละกระบวนการได้สรุปไว้ในตารางที่  
3-3 
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ตารางที่ 3 – 3  การเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการหมักท าปุ๋ยแบบใช้ออกซิเจนกับกระบวนการย่อย
สลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน ของส่วนที่เป็นสารอินทรีย์ของขยะจากชุมชน 

 

ลักษณะสมบัติ กระบวนการที่ใช้ออกซิเจน กระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจน 
การใช้พลังงาน ใช้พลังงาน ผลิตพลังงาน 
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย Humus,CO2 ,H2O Sludge, CO2,CH4 
การลดปริมาณ จนถึง 50 % จนถึง 50 % 
เวลาที่ใช้ในกระบวนการ 20-30 วัน 20-40วัน 
วัตถุประสงค์หลัก ลดปริมาณขยะ ผลิตพลังงาน 
วัตถุประสงค์รอง ผลิตปุ๋ยหมัก ลดปริมาณขยะ และท าขยะให้เสถียร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-4  กระบวนการก าจัดมูลฝอยด้วยวิธีหมักท าปุ๋ย 
 

3.5.2 กระบวนการเผาขยะ (Thermal Processing) 
การเผาขยะจะช่วยลดปริมาตรขยะลงอย่างมาก ท าให้ปริมาณขยะที่ส่งเข้าเตาเผาเหลือเป็นขี้เถ้า

ประมาณไม่เกิน 10% (โดยปริมาตร) หรือประมาณ 25-30% (โดยน้ าหนัก) ซึ่งขี้เถ้าที่ได้จะถูกน าไปฝังกลบ
อย่างถูกวิธีหรือใช้ผลิตเป็นวัสดุก่อสร้างต่อไป นอกจากนี้ในบางพ้ืนที่ที่มีปริมาณขยะอยู่มาก สามารถที่จะน า
พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาขยะมาใช้ในการผลิตไอน้ าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าได้  

      การเผาไหม้โดยทั่วไปแล้วแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ  
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       1.  การเผาไหม้ขยะมวลรวม (Mass-Fired Combustion Systems) เป็นการเผาไหม้ขยะโดยรวม
ทั้งหมด ขยะที่เข้าสู่รูปแบบการเผานี้ จะไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปและคัดแยกก่อนเข้าเตาเผา  

  2.  การเผาไหม้ขยะเพ่ือเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel - Fired Combustion Systems) 
เป็นการเผาไหม้ขยะที่มีการแปรรูป และคัดแยกมาก่อนเพ่ือให้ได้พลังงานจากการเผาไหม้ ขยะที่แยกออกจะ
เป็นขยะที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ เช่น แก้ว เหล็ก โลหะ รวมทั้งขยะที่มีการปนเปื้อน ท าให้พลังงานจากการ
เผาไหม้มีค่าสูงโดยสม่ าเสมอ การควบคุมการเผาไหม้ท าได้ง่าย พลังงานที่ได้จากขยะมูลฝอยนี้มีค่าสูงกว่า
ขยะมูลฝอยในรูปแบบมวลรวมมาก  

การเลือกแบบเตาเผา รูปแบบเตาเผาที่นิยมในปัจจุบันมี 3 แบบดังนี้ 
เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ (Stroker-Fired Incinerator) นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน  

แผงตะกรับท าหน้าที่ในการป้อนมูลฝอยในเตาเผา วิธีการเผามูลฝอยในภาวะอากาศมากเกินพอ (Excess 
air) และอาจใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเสริมในการเผาไหม้ด้วย อุณหภูมิในเตาประมาณ 850-1,200 องศาเซลเซียส 
ดังรูปที่ 3-5 

 
                                   รูปที่ 3-5  เตาเผาแบบ Stoker - Fire Incinerator 

 
เตาเผาชนิดควบคุมการเผาไหม้ (Pyrolytic Incinerator) เป็นเตาเผาที่แบ่งการเผาไหม้เป็น         

2 ขั้นตอน ในขั้นตอนแรกจะควบคุมการเผาไหม้มูลฝอยในสภาวะไร้อากาศ หรือใช้อากาศค่อนข้างน้อย  
(Staved air) ที่อุณหภูมิประมาณ 450 องศาเซลเซียส และในขั้นสุดท้ายจะเป็นการเผาไหม้ในสภาวะที่มี
อากาศมากเกินพอ (Excess air) และอาจใช้น้ ามันเชื้อเพลิงด้วย อุณหภูมิในเตาอาจสูงถึง 1,000-1,200 องศา
เซลเซียส ดังรูปที่ 3-6 
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รูปที่ 3-6  เตาเผาแบบ Pyrolytic Incinerator 

 
เตาเผาชนิดใช้ตัวกลางน าความร้อน (Fluidized-Bed Incinerator) เป็นเตาเผาที่ภายในมีตัวกลาง

ช่วงส่งผ่านความร้อน ซึ่งได้แก่ แร่ควอทซ์ หรือทรายแม่น้ า ขนาด 1 มิลลิเมตร เตาเผาประเภทนี้ต้องมีการ
ถูกย่อยให้มีขนาดเล็กก่อน ตัวกลางและมูลฝอยจะถูกกวนผสมกันในเตาและเผาไหม้ โดยใช้อากาศมากเกิน
พอ ท าให้ได้อุณหภูมิถึง 850-1,200 องศาเซลเซียส  

ระบบการน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ (energy recover systems) 
 (1) พลังงานในรูปไอน้ า (steam) ที่ใช้ในกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมหรือการให้ความร้อน

ในอาคาร ใช้กับกังหันไอน้ า (steam turbine) เพ่ือสร้างพลังงานกลหรือพลังงานไฟฟ้า 
(2) พลังงานในรูปก๊าซและของเหลวเช่นเครื่องกลเชื้อเพลิง ( fuel engine) กังหันก๊าซ (gas 

turbine) หรือการใช้ต้มหม้อต้ม (boiler)เพ่ือให้เกิดไอน้ า   
ข้อดีข้อเสียของระบบการเผาในเตาเผา 
การเผามูลฝอยในเตาเผาเป็นวิธีที่สามารถท าลายวัสดุเหลืดทิ้งที่สามารถติดไฟได้ในปริมาณมาก  

สามารถลดปริมาตรมูลฝอยได้ถึง 85-95% โดยมีข้อดีข้อเสียที่น ามาพิจารณาในการเปรียบเทียบกับระบบ
ก าจัดอื่นๆ ดังนี้ 

1) ข้อดี 
-  เทคโนโลยีการเผาไหม้ได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดี 
-  วัสดุเหลือทิ้งที่เป็นอินทรีย์สารเกือบทั้งหมด สามารถเผาไหม้ได้ โดยมีผลผลิตคือพลังงาน

ความร้อน แก๊สและกากเถ้า 
-  พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้มูลฝอยสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้เช่น  การ

น ามาให้ความร้อน การผลิตกระแสไฟฟ้า 
-  สามารถก าจัดมูลฝอยได้ทีละมาก ๆ 
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-  ไม่ต้องการพื้นที่มากมายเพื่อใช้ก่อสร้างระบบ 
2) ข้อเสีย 

-  อุปกรณ์ราคาแพงและใช้งานยาก 
-  อาจต้องใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ มาช่วยเผา เช่น แก๊ส น้ ามัน ถ่านหิน เป็นต้น 
-  เกิดเป็นเถ้าลอยและแก๊สพิษ จ าเป็นต้องมีการบ าบัดแก๊สให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่

ทางราชการก าหนด ก่อนที่จะปล่อยออกจากปล่องเตาเผาด้วย 
-  ค่าเดินระบบแพง ค่าซ่อมบ ารุงสูง 
-  ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญควบคุมการท างานอย่างใกล้ชิด 
 

3.5.3 กระบวนการฝังกลบขยะ (Landfill process) 
สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย (Landfill Facility) หมายความถึงสถานที่จัดการขยะมูลฝอยที่น าขยะ

มูลฝอยมาเทกองในพ้ืนที่ที่จัดเตรียมไว้ใช้เครื่องจักรกลบดอัดให้แน่น ใช้ดินกลบทับเป็นชั้นๆ และได้
จัดเตรียมมาตรการป้องกันน้ าชะขยะไหลซึมลงสู่แหล่งน้ าใต้ดิน การป้องกันกลิ่นและแมลงรบกวนและการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคสู่สภาพแวดล้อมโดยรอบ ดังแสดงในรูปที่ 3-7 

 

 
รูปที่ 3-7  กระบวนการฝังกลบมูลฝอย 

 
หลุมฝังกลบขยะ หมายถึง บริเวณท่ีเป็นที่ทิ้งเศษขยะบนพ้ืนดิน แบ่งได้เป็น 
1. หลุมฝังกลบขยะที่ถูกสุขลักษณะ (sanitary landfills) ควรมีลักษณะดังนี้ 

1) ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสัตว์ โดยไม่เป็นแหล่งอาหารหรือ
แหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ และแมลงที่เป็นพาหะของโรค 

     2) ไม่เป็นสาเหตุให้เกิดการปนเปื้อนต่อดินและแหล่งน้ า 
     3) ไม่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ อันเนื่องมาจาก เสียง กลิ่น ควัน ผง และ        

ฝุ่นละออง 
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     4) ไม่ท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมหรือท าให้สิ่งแวดล้อมเสียหายน้อยที่สุด 
 2. Secure landfills เป็นหลุมฝังกลบกากของเสียอันตรายซึ่งจะต้องท าการฝังกลบอย่างปลอดภัย 
(Secure landfills) โดยจะต้องมีการบุกันซึม 2 ชั้น ด้วยแผ่นวัสดุกันซึม ซึ่งโดยทั่วไปจะท าด้วย high 
density polyethylene (HDPE) และมีระบบรวบรวมน้ าชะขยะ ตลอดจนบ่อสังเกตการณ์เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณใกล้เคียงสถานที่ฝังกลบกากของเสีย หลุมฝังกลบของเสียอันตรายจะต้องได้
มาตรฐาน เกณฑ์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนดในการออกแบบและก่อสร้างหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย 
และการตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน 

รูปแบบการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลมีอยู่ 3 วิธี คือ 
1) วิธีฝังกลบบนพื้นราบ (Area Method) 
เป็นวิธีฝังกลบที่เริ่มจากระดับดินเดิม โดยไม่มีการขุดดิน ท าการบดอัดขยะมูลฝอยตามแนวราบก่อน 

แล้วค่อยบดอัดทับในชั้นถัดข้ึนไปสูงขึ้นเรื่อยๆ จนได้ระดับตามที่ก าหนด ต้องท าคันดินตามแนวขอบพ้ืนที่เพ่ือ
ท าหน้าที่เป็นผนัง หรือขอบยันการบดอัดขยะมูลฝอย และท าหน้าที่ป้องกันน้ าเสียที่เกิดจากการย่อยสลาย
ของขยะไม่ให้ซึมออกด้านนอก การก าจัดด้วยวิธีนี้จ าเป็นต้องจัดหาที่ดินมาจากที่อ่ืนเพ่ือน ามาท าคันดิน ท า
ให้เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขึ้น 

 
รูปที่ 3-8  วิธีฝังกลบบนพ้ืนราบ 

 
2) วิธีฝังกลบแบบขุดร่อง (Trent Method) 
เป็นวิธีฝังกลบที่เริ่มจากระดับที่ต่ ากว่าระดับดินเดิม โดยท าการขุดดินลงไปให้ได้ระดับตามที่ก าหนด 

แล้วจึงเริ่มบดอัดมูลฝอยให้เป็นชั้น จนได้ระดับขยะมูลฝอยบดอัดแต่ละชั้นโดยทั่วไปความลึกของการขุดร่อง
จะถูกก าหนดด้วยระดับน้ าใต้ดิน โดยยึดระดับน้ าในฤดูฝนเป็นเกณฑ์ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนต่อน้ า
ใต้ดิน  
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รูปที่ 3-9  วิธีฝังกลบแบบขุดร่อง 
 

3) วิธีฝังกลบแบบหุบเขา (Canyon Method) 
เป็นวิธีฝังกลบบทพื้นที่ท่ีมีลักษณะเป็นแอ่งขนาดใหญ่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเกิดจากการ

ขุด เช่น หุบเขา ห้วย บ่อ เหมือง ฯลฯ วิธีการในการฝังกลบและอัดมูลฝอยในบ่อแต่ละแห่งอาจแตกต่างกัน
ไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่นั้นๆ เช่น ถ้าพ้ืนของบ่อมีสภาพค่อนข้างราบ อาจใช้วิธีการฝัง
กลบแบบขุดร่องหรือแบบที่ราบแล้วแต่กรณี การฝังกลบมูลฝอยโดยวิธีนี้จะต้องจัดหาวัสดุกลบทับมาเตรียม
ไว้ เนื่องจากเป็นบ่อโล่งไม่มีวัสดุใช้กลบทับ รูปแบบการฝังกลบแบบหุบเขาดังแสดงใน 

 
รูปที่ 3-10  วิธีฝังกลบแบบหุบเขา 

 
เกณฑ์การคัดเลือกที่ฝังกลบมูลฝอยด้านสิ่งแวดล้อม 

- เป็นพื้นที่ท่ีอยู่ห่างไกลจากชุมชนและท่ีอยู่อาศัยของประชาชน 



โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ระหว่างวันที ่22 เมษายน – 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 

45 

 

- เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ าผิวดินที่เป็นสาธารณประโยชน์เพ่ือการอุปโภคบริโภค  เพ่ือมิ
ให้โอกาสปนเปื้อนกับแหล่งน้ ามัน 

- เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกลจากเขตถนนหลวง หรือเส้นทางที่ประชาชนสัญจรอยู่เป็นประจ า ใน
ระยะทางห่างพอสมควร ไม่ท าให้สูญเสียทัศนียภาพของพ้ืนที่โดยรอบ 

- พ้ืนที่ไม่อยู่ในเขตที่จะต้องอนุรักษ์ใช้เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารหรือพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  และพ้ืนที่ที่มี
ความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3-11  การด าเนินการฝังกลบขยะ (a) การขุดหลุมและการดาดพ้ืน (b) การฝังกลบขยะ (c) 

    ภาพตัดขวางของหลุมฝังกลบที่เสร็จแล้ว 
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แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร 
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรจะเน้นรูปแบบของการวางแผนจัดการมูลฝอยที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องส่งเข้าไปท าลายด้วยระบบต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด  
สามารถน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของการใช้น้ าและแปรรูปเพ่ือใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) 
รวมถึงการก าจัดที่ได้ผลพลอยได้ เช่น ปุ๋ยหมัก หรือพลังงาน โดยสรุปวิธีการด าเนินการตามแนวทางมีดังนี้ 
คือ 

การลดปริมาณผลิตมูลฝอย  ต้องมีการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการลดการผลิตมูลฝอยใน
แต่ละวัน ได้แก่ 

1) ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ์โดยการใช้สินค้าชนิดเติมใหม่ เช่น ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน น้ ายาท าความ
สะอาด และถ่านไฟฉายชนิดชาร์ตใหม่ เป็นต้น 

2) เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพมีบรรจุภัณฑ์ห่อน้อย อายุการใช้งานยาวนาน และตัวสินค้าไม่เป็น
มลพิษ 

3) ลดการใช้วัสดุก าจัดยา เช่นโฟมบรรจุอาหารและถุงพลาสติก 
จัดการระบบรีไซเคิลเพื่อน าไปสู่การแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ 

1) รณรงค์ให้ประชาชนแยกประเภทของเสียที่สามารถน าลับมาใช้ประโยชน์ได้  เช่น ขวด กระดาษ 
พลาสติก และโลหะ 

2) จัดระบบที่เอ้ือต่อการท าขยะรีไซเคิล 

3) จัดภาชนะ (ถุง/ถัง) แยกประเภทขยะมูลฝอยที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน 

4) จัดระบบบริการเก็บโดย 

- หน่วยงานท้องถิ่นจัดเก็บเอง  

- จัดกลุ่มประชาชนที่มีอาชีพรับซื้อของเก่าให้ช่วยเก็บขยะ Recycle  

- ประสานงานกับร้านรับซื้อของเก่าในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 

- จัดระบบตามแหล่งเกิดขยะขนาดใหญ่ เช่น ตลาดสด โรงเรียน  

5) จัดกลุ่มอาสาสมัครหรือชมรมหรือนักเรียนให้มีการน าวัสดุมาแปรสภาพเป็นสินค้า Recycle 

6) จัดตั้งศูนย์รีไซเคิล หากพ้ืนที่ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นปริมาณมาก ๆ 
อาจจะมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งสามารถจะรองรับจากชุมชนใกล้เคียงหรือรับซื้อ
จากประชาชนโดยตรง  

การขนส่ง 
1) ระยะทางไม่ไกลให้รถขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่ก าจัดโดยตรง 
2) ระยะทางไกลและมีปริมาณขยะมูลฝอยมาก อาจจะต้องสร้างสถานีเพ่ือเทจากรถเก็บขนมูลฝอย

ลงสู่รถบรรทุกขนาดใหญ่ 
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 ระบบก าจัด 
1) เลือกระบบก าจัดแบบผสมผสาน เนื่องจากปัญหาขาดพ้ืนที่จึงก าหนดให้ปรับปรุงพ้ืนที่ก าจัดมูล

ฝอยที่มีอยู่เดิม และพัฒนาให้เป็นศูนย์ก าจัดมูลฝอย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
2) จัดระบบคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย 
3) ระบบก าจัดผสมผสานหลายๆ ระบบในพื้นที่เดียวกัน ได้แก่ หมักท าปุ๋ย เตาเผา และฝังกลบ เป็น

ต้น ตัวอย่างเช่น การก าจัดมูลฝอยของกทม. 
 

การผลิตพลังงานจากขยะชุมชน 

กระทรวงพลังงานมีนโยบายจะส่งเสริมการน าขยะมาใช้เป็นพลังงานทดแทนการใช้พลังงานที่ต้อง
น าเข้าและช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสม ซึ่งนอกจากจะส่งผล
กระทบในระดับชุมชนแล้วยังส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอีกด้วย 
 แผนการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะชุมชน ปี 2551-2554 ด้วยการสนับสนุนให้น าขยะมา
ผลิตพลังงานโดยแบ่งตามปริมาณขยะของแต่ละเทศบาลและอบต. ได้แก่ เทศบาลที่มีขยะมากกว่า 100 ตัน/
วัน สนับสนุนให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในการผลิตพลังงาน เทศบาลที่มีขยะ 50-100 ตัน/วัน, 10-50 ตัน/วัน 
และ 5-10 ตัน/วัน ส่งเสริมให้ติดตั้งระบบบ่อหมักผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับการผลิตเชื้อเพลิงขยะ โดยปรับ
ขนาดระบบให้เหมาะสมกับปริมาณขยะ ส าหรับเทศบาลที่มีขยะน้อยกว่า 5 ตัน/วัน และ อบต. จะส่งเสริมให้
ใช้ถังหมกัก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ขนาดเล็ก  

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
การก าจัดขยะชุมชนในพ้ืนที่ต่างๆ ส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการฝังกลบ ซึ่งที่ถูกต้องควรจะเป็นการฝังกลบ

อย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) โดยสามารถผลิตก๊าซจากหลุมขยะ (Landfill Gas) เป็นผล
พลอยได้ได้ด้วย แต่เทคโนโลยีการผลิตก๊าซจากหลุมขยะในเมืองไทยในปัจจุบันยังคงประสบปัญหาด้าน
คุณภาพและปริมาณซึ่งไม่คงที่ของก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น ปัจจุบันมีเฉพาะที่เทศบาลเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง ที่ใช้เทคโนโลยีระบบ CSTR เพ่ือย่อยสลายขยะอินทรีย์ในถังหมักแบบไร้อากาศ 

ระบบแก๊ซซิฟิเคชั่น (Gasification Systems) 
      ระบบแก๊สซิฟิเคชั่นเป็นกระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ (MSW Gasification) ซึ่งเป็น
กระบวนการท าให้ขยะเป็นก๊าซโดยการท าปฏิกิริยาสันดาปแบบไม่สมบูรณ์ (partial combustion) กล่าวคือ
สารอินทรีย์ในขยะจะท าปฏิกิริยากับอากาศหรือออกซิเจนปริมาณจ ากัด ท าให้เกิดก๊าซซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนและมีเทน เรียกว่า producer gas ในกรณีที่ใช้อากาศเป็นก๊าซท า
ปฏิกิริยา ก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จะมีค่าความร้อนต่ าประมาณ 3 – 5 MJ/Nm3 แต่ถ้าใช้ออกซิเจนเป็นก๊าซท า
ปฏิกิริยา ก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จะมีค่าความร้อนสูงกว่าคือ ประมาณ 15 – 20  MJ/Nm3  
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 ระบบไพโรไลซิส (Pyrolysis Systems) 
  ระบบไพโรไลซิสเป็นกระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงแข็งประกอบไปด้วยกระบวนการ

สลายตัว (decomposition) และกระบวนการกลั่นสลาย (devolatilization) ของโมเลกุลสารอินทรีย์ใน
ขยะ ที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1,200 – 1,400 ºC ในบรรยากาศที่ควบคุมปริมาณออกซิเจน เพ่ือผลิตสาร
ระเหยและถ่านชาร์   ในขั้นตอนของกระบวนการกลั่นสลายหรือที่เรียกว่าไพโรไลซิส (pyrolysis) นี้ ขยะจะ
สลายตัวด้วยความร้อนเกิดเป็นสารระเหย เช่น มีเทน และส่วนที่เหลือยังคงสภาพของแข็งอยู่เรียกว่า ถ่าน
ชาร์ สารระเหยจะท าปฏิกิริยาสันดาปแบบไม่สมบูรณ์ต่อที่อุณหภูมิสูงหรือปฏิกิริยาทุติยภูมิ  (secondary 
reaction) ในขณะที่ถ่านชาร์จะถูกก๊าซซิฟายต่อโดยอากาศ ออกซิเจน หรือไอน้ า ได้เป็นก๊าซเชื้อเพลิง 
ตัวอย่างเช่น เซลลูโลส (C6H10O5) ถ้าผ่านกระบวนการไพโรไลซิสจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้ 

 

3(C6H10O5)                 8H2O + C6H8O + 2CO + 2CO2 + CH4 + H2 + 7C 
 

เมื่อ    C6H8O = liquid tar or oil compounds 
              C = char 

อุณหภูมิในการท า Pyrolysis มีผลต่อสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้ (ก๊าซ ของเหลว  และถ่าน) และมีผลต่อ
องค์ประกอบของก๊าซที่ได้ด้วย 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                      รูปที่ 3-12  กระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิง 
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ระบบผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF 
เชื้อเพลิงขยะ (RDF) เป็นการปรับปรุง และแปลงสภาพของขยะมูลฝอย ให้เป็นเชื้อเพลิงแข็งที่มี

คุณสมบัติในด้าน ค่าความร้อน (Heating Value) ความชื้น ขนาด และความหนาแน่น เหมาะสมในการใช้
เป็นเชื้อเพลิงป้อนหม้อไอน้ าเพ่ือผลิตไฟฟ้าหรือความร้อน  และมีองค์ประกอบทั้งทางเคมีและกายภาพ
สม่ าเสมอ คุณลักษณะทั่วไปของเชื้อเพลิงขยะประกอบด้วย  

 

- ปลอดเชื้อโรคจากการอบด้วยความร้อน ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรค ไม่มีกลิ่น  

- มีขนาดเหมาะสมต่อการป้อนเตาเผา-หม้อไอน้ า (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15-30 มิลลิเมตร ความยาว 
30-150 มิลลิเมตร)  

- มีความหนาแน่นมากกว่าขยะมูลฝอยและชีวมวลทั่วไป (450-600 kg/m3) เหมาะสมต่อการ
จัดเก็บ และขนส่ง  

- มีค่าความร้อนสูงเทียบเท่ากับชีวมวล (~ 13-18 MJ/kg) และมีความชื้นต่ า (~ 5-10%)  

- ลดปัญหามลภาวะจากการเผาไหม้ เช่น NOx และไดออกซินและฟูราน  
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ถังหมักแบบไร้อากาศ(Anaerobic Digestion)  
      การใช้เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) ในการบ าบัดและผลิต
พลังงานจากขยะอินทรีย์นั้น เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในทวีปยุโรปในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา 
โดยทั่วไประบบจะประกอบด้วยระบบรับและคัดแยกขยะมูลฝอย ถังหมักย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ  ระบบ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ได้  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
      
 

รูปที่ 3-14  กระบวนการต่างๆในระบบย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ 
 

ปฏิกิริยาการย่อยสลายแบบไร้อากาศที่เกิดขึ้นในถังหมัก จะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพ  ปุ๋ยน้ า และ
วัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน โดยก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นจะประกอบด้วยก๊าซมีเทน  60-70% โดยปริมาตร ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 30-40% โดยปริมาตร ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่ป้อนเข้าระบบ  
 
 
 
 
 

ขยะมูลฝอย 

โรงรับและระบบคดัแยก 

มูลฝอยอนิทรีย์ 

ระบบย่อยแบบไม่ใช้อากาศ 

ปุ๋ ยและวสัดุปรับสภาพดนิ 

ก๊าซชีวภาพ 

มูลฝอยรีไซเคลิ 

พลงังานไฟฟ้า 

วสัดุคดัทิง้ 

การฝังกลบอย่างถูก
หลกัสุขาภิบาล 
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รูปที่ 3-15  ถังหมักแบบไร้อากาศของเทศบาลเมืองระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-16  โครงการต้นแบบระบบย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ (ราชาเทวะ) 
ข้อดี  

1. เหมาะกับขยะที่มีอัตราส่วนสารอินทรีย์สูง 
2. ลดกลิ่นเหม็นของมูลฝอย เนื่องจากเป็นกระบวนการย่อยสลายในระบบปิด 
3. ได้ก๊าซชีวภาพส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อน 
4. วัสดุที่ย่อยเสร็จแล้วสามารถใช้เป็นวัสดุปรับสภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์ได้ 
5. ลดการใช้พ้ืนที่ในการก าจัดมูลฝอยเมื่อเทียบกับระบบฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ และสามารถลด

ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องน าไปก าจัดในขั้นตอนสุดท้ายได้   
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ข้อเสีย  
1. ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากขยะได้ทั้งหมด เช่นขยะอินทรีย์ที่อยู่ในรูปของแข็ง เช่น เศษไม้หรือขยะ

พลาสติก ซึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้แต่ต้องน ามาฝังกลบแทน 
2. ต้องลงทุนระบบคัดแยกขยะมูลฝอยท าให้เงินลงทุนโครงการฯ สูงขึ้น 
3. ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จขึ้นอยู่กับความเข้าใจของประชาชนในการคัดแยกขยะและทิ้งอย่าง

ถูกต้อง มิเช่นนั้นจะมีปัญหากับการจัดการและประสิทธิภาพของระบบ  
 

องค์ประกอบที่ส าคัญในการเดินระบบถังหมักย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ 
การเดินระบบย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนค่อนข้างจะมีความละเอียดอ่อน เนื่องจากระบบจะต้อง

มีความสมดุลในตัวระบบเอง หากไม่สมดุลจะท าให้ก๊าซชีวภาพที่ได้มีคุณภาพและปริมาณลดลง จนถึงระดับ
ที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ องค์ประกอบที่มีส่วนส าคัญในการเดินระบบได้แก่  

- สัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) เป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์บอน
ต่อไนโตรเจนในขยะอินทรีย์  

- ควบคุมปริมาณของเหลวในระบบ (Dilution) โดยการเติมน้ า หรือของเหลวเข้าไปในระบบเพ่ือ
รักษาระดับปริมาณของแข็งรวมในระบบให้ถูกต้อง 

- ควบคุมสภาพความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยค่าที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วง 6.5 – 7.5 ค่า pH  

- ควบคุม อุณหภูมิ (Temperature) โดยทั่วไประบบย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนสามารถแบ่ง
ช่วงอุณหภูมิการท างานของระบบ  

- อัตราอินทรียสารที่ป้อนเข้าระบบ (Organic Loading Rate)  

- ระยะเวลากักเก็บ (Retention Time) เป็นระยะเวลาทั้งหมดที่อินทรียสารอยู่ในระบบ  

- วัตถุมีพิษ (Toxicity) ซึ่งได้แก่ โลหะหนัก และสารเคมี โดยจะยับยั้งการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย  

- การกวนผสม (Agitation) เป็นขั้นตอนที่ท าให้อินทรียสารและจุลินทรีย์ในระบบเกิดการ
คลุกเคล้าผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล      
1. หลักการท างานของเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากหลุมฝังกลบฯ     
 ก๊าซชีวภาพที่ได้จากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย เกิดจากปฏิกิริยาการย่อยสลายทางชีวเคมีของขยะมูล
ฝอยในบริเวณหลุมฝังกลบ โดยช่วงแรกจะเป็นการย่อยสลายแบบใช้อากาศ จากนั้นจึงเป็นการย่อยสลาย
แบบไม่ใช้อากาศท าให้ได้ก๊าซมีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
ไนโตรเจน    
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2. องค์ประกอบของเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากหลุมฝังกลบฯ ได้แก่                  
 1. ระบบบ าบัดขั้นต้น (Pre-treatment System) ได้แก่ การคัดแยก การบดย่อยขยะมูลฝอยให้มี
ขนาดเล็กลง           
 2.การด าเนินการฝังกลบในพ้ืนที่ ได้แก่ ระบบฝังกลบแบบพ้ืนที่ (Area Method) การฝังกลบแบบ
ร่อง (Trench Method) และการฝังกลบแบบบ่อ (Ram Method)      
 3. ระบบควบคุมทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบรวบรวมน้ าชะขยะ (Leachate Collection 
System) ระบบบ าบัดน้ าเสีย และระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน (Groundwater Monitoring System) 
และน้ าผิวดิน            
 4. ระบบรวบรวมก๊าซชีวภาพ ได้แก่ Passive System เป็นระบบควบคุมก๊าซชีวภาพที่ง่ายที่สุด 
มักจะใช้งานกับสถานที่ฝังกลบขนาดเล็ก, Active Syste      
  5. ระบบผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ         
 6. การปิดพ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การปิดชั้นฝังกลบรายวัน (Daily 
Cover) การปิดชั้นฝังกลบบริเวณด้านบนและด้านข้าง (Intermediate Cover) และการปิดชั้นฝังกลบขั้น
สุดท้าย (Final Cover)               
3. จุดเด่นของเทคโนโลยีการผลิตพลังงานโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย  
 1. ด้านเทคนิค           
  - สามารถใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพที่ได้หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยได้หลายทาง เช่น การน าไปผลิต
เป็นพลังงานกระแสไฟฟ้า ใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงทดแทนก๊าซธรรมชาติ ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับหม้อไอน้ าใน
งานอุตสาหกรรม  
  - ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทน   
  - ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของเจ้าของโครงการ เนื่องจากมีรายได้จากการขายไฟฟ้ามา
ทดแทนลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทน    
 2.  ด้านสิ่งแวดล้อม         
 - ช่วยลดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญเนื่องจากกลิ่น แมลง และสัตว์พาหะน าโรค   
 - ลดปัญหาความเสี่ยงของความเป็นพิษและสารก่อมะเร็ง (Carcinogenic Substance) ในก๊าซ
ชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย         
 - ลดความเสี่ยงจากการเกิดระเบิดและไฟไหม้จากก๊าซชีวภาพที่เกิดจากหลุมฝังกลบ  
 - ลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds)    
 - ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการระเหยก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย  
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กลั่นน้ ามันจากพลาสติก 

การเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ของเหลวและก๊าซ เป็นวิธีที่ท าให้ได้สารไฮโครคาร์บอนหลาย
ชนิด ซึ่งอาจเป็นเชื้อเพลิงโดยตรง หรือกลั่นแยกเป็นสารบริสุทธิ์ เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตพลาสติกเร
ซินได้เช่นเดียวกันกับวัตถุดิบที่ได้จากปิโตรเลียม โดยวิธีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้แล้วให้เป็น
ของเหลวเรียกว่า ลิควิแฟกชัน(Liquefaction) ซึ่งเป็นวิธีไพโรไลซีส ใช้ความร้อนสูงภายใต้สุญญากาศและใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst) เพ่ือช่วยให้สารแยกตัวเป็นของเหลวให้ง่ายขึ้น  เครื่องแปลงขยะพลาสติกประเภท 
PE ด้วยกรรมวิธีให้ความร้อนแบบไร้อากาศ (Pyrolysis) จนท าให้ขยะพลาสติกเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
โมเลกุล และส่วนหนึ่งเกิดการควบแน่นจนกลายเป็นของเหลว ซึ่งในที่นี้ขอเรียกว่า “Syn Oil” (Synthetic 
Diesel)   สามารถน าไปใช้กับเครื่องยนต์การเกษตร เรือประมง และเครื่องยนต์รอบต่ าทั่วไป อีกทั้งยัง
สามารถน าไปผสมกับน้ ามันดีเซลเพื่อใช้กับรถยนต์ได้อีกด้วย พลาสติกเหล่านี้จะถูกทิ้งทับถมไว้ในบ่อฝังกลบ
ขยะของเทศบาลมากที่สุด  
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รูปที่ 3-17  แผนภาพการกลั่นน้ ามันจากพลาสติก 
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รูปที่ 3-18  ระบบจัดการขยะชุมชนขนาด 50,100 และ 150 ตันต่อวัน 
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บทที่ 4 
การจัดการของเสียอันตราย 

 
4.1 ค าจ ากัดความ 

วัตถุอันตราย หมายถึง วัตถุที่ระเบิดได้ ไวไฟ ออกซิไดเซอร์ มีพิษ ท าให้เกิดโรค มีรังสี  เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม กัดกร่อน ระคายเคือง หรือสิ่งอื่นใดท่ีอาจอันตรายต่อคนหรือสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะสมบตัิของเสียอันตราย แบ่งออกเป็น  7 ลักษณะดังนี้ 
1) ติดไฟง่าย (Ignitability) ได้แก่ สารที่ติดไฟได้ และอาจท าให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ถ้ามีปริมาณมากพอ 
2) ท าปฏิกิริยาได้ง่าย (Reactivity) หรืออาจเกิดการระเบิดได้ง่าย (Explosiveness) ได้แก่สารที่

สามารถท าปฏิกิริยาได้เมื่อมีภาวะที่เหมาะสม โดยอาจท าให้เกิดก๊าซต่างๆ หรือเกิดการระเบิด
ที่รุนแรงได้ 

3) ท าให้เกิดการกัดกร่อน (Corrosivity) ได้แก่สารที่สามารถท าให้เกิดปฏิกิริยาการกัดกร่อน
โลหะได้ จึงท าให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งของที่เป็นโลหะ 

4) มีความเป็นพิษ (Toxicity) ได้แก่สารที่มีความเป็นพิษในตัวมันเอง สามารถท าให้เกิดอันตราย
ต่อมนุษย์และสภาวะแวดล้อมได้ เช่นพวกสารเคมีที่เป็นพิษ 

5) ถูกชะล้างได้ง่าย (Leachatibility) ได้แก่สารที่ถูกชะล้างให้ปะปนมากับสิ่งแวดล้อม เช่นใน
แหล่งน้ าที่มีน้ าเสียจากกองมูลฝอย หรือสารเคมีประเภทโบรไมด์ เป็นต้น 

6) มีเชื้อโรคปะปนอยู่ (Pathogenicity) ได้แก่ของเสียที่ติดเชื้อโรคต่าง ๆ จากสถานพยาบาล 
โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการเพาะเชื้อโรค ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง โดยเรียกมูลฝอยเหล่านี้ว่า "มูล
ฝอยติดเชื้อ" 

7) เป็นตัวก าเนิดรังสี (Radioactivity) ได้แก่สารกัมมันตภาพรังสีประเภทต่าง ๆ กากสาร
กัมมันตภาพรังสีรวมทั้งภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ ที่มีการปนเปื้อน    

 

4.2 แหล่งที่มาของของเสียอันตราย 
 แหล่งที่มาของของเสียอันตรายได้แก่แหล่งที่มีกิจกรรมต่างๆ กัน  ทั้งที่ เกิดจากการด ารง
ชีวิตประจ าวันหรือกระบวนการเกี่ยวกับการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม  ดังนั้นจึงสามารถจ าแนก
แหล่งที่มาของของเสียอันตรายได้ดังนี้ 

1) ที่พักอาศัย (Domestic Waste) ของเสียอันตรายที่เกิดจากการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
ชุมชนได้แก่ ยาที่หมดอายุ สารเคมีต่างๆ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้าที่เลิกใช้ สี เป็นต้น  

2) สถานบริการด้านสุขภาพ (Health Service Area) สถานบริการด้านสุขภาพ ซึ่งได้แก่ 
โรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา สถานีอนามัย ของเสียอันตรายที่เกิดจากแหล่งดังกล่าว จะมีทั้งสารเคมี และ
เชื้อโรค ซึ่งเกิดจากการด าเนินกิจกรรมในการดูแลรักษาด้านสุขภาพ  
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3) เขตอุตสาหกรรม (Industrial Area) ได้แก่บริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งอยู่ และ
มีการผลิตของเสียอันตรายขึ้น  

4) เขตเกษตรกรรม (Agricultural Area) ได้แก่บริเวณที่มีการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ ซึ่งของ
เสียอันตรายที่เกิดจากพ้ืนที่ดังกล่าว ได้แก่ สารเคมีปราบศัตรูพืชและสัตว์  ยาชนิดต่างๆที่ใช้ในการควบคุม
และป้องกันโรคในพืชและสัตว์ ซึ่งรวมไปทั้งภาชนะบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นด้วย  

 

4.3 การจัดการของเสียอันตราย 
การจัดการของเสียอันตรายต่อไปนี้ จะขอกล่าว 3 กลุ่มที่มีความส าคัญต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน ได้แก่ ของเสียอันตรายจากอาคารบ้านเรือน ของเสียอันตรายจากสถานบริการทางสุขภาพ  และ
ของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยทั่วไปแล้วของเสียอันตรายจะมีวิธีการจัดการที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 

- การผลิตของเสีย (Waste Generation) 

- การเก็บกัก (Storage) 

- การรวบรวมเก็บขน (Collection) 

- การบ าบัด (Treatment) 

- การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycling) 

- การก าจัด (Disposal) 
 

4.3.1 มูลฝอยอันตรายจากอาคารบ้านเรือนในชุมชน 
มูลฝอยอันตรายที่พบโดยทั่วไปจะเป็นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งมีสารปรอทติดอยู่ตามขั้ว และ

แบตเตอรี่ ที่มีสารแคดเมียม ผสมอยู่ในก้อน ดังนั้นแนวทางการจัดการจึงควรเป็นดังนี้ 

- การผลิตของเสีย (Waste Generation)โดยทั่วไปแล้วมูลฝอยอันตรายที่มาจากอาคาร
บ้านเรือน จะน้อยมาก มีการประเมินว่ามูลฝอยอันตรายจากอาคารบ้านเรือนนี้ประมาณ 0.30% ของมูล
ฝอยทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน ดังนั้น จึงสามารถประมาณคร่าว ๆ ว่ามีประมาณเท่าใด 

- การเก็บกัก (Storage) เทศบาลหรือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการเก็บกักมูลฝอย ควรมีการคัดแยก
มูลฝอยอันตรายเหล่านี้ออกจากมูลฝอยทั่วไป โดยการจัดเตรียมภาชนะรองรับต่างหาก ภาชนะดังกล่าวต้อง
มีฝาปิดมิดชิด ทาสีแดงให้เห็นเด่นชัด มีข้อความบอก หรือแสดงว่าเป็นภาชนะรองรับมูลฝอยอันตราย  ห้าม
คุ้ยเขี่ย และขอความร่วมมือจากประชาชน ให้แยกมูลฝอยดังกล่าว  และน ามาทิ้งในที่ที่จัดเตรียมไว้ 
นอกจากนี้ภาชนะที่รองรับจะต้องตั้งไว้จุดที่เหมาะสม ห่างจากบ้านเรือนพอสมควร และไม่มีการรั่วไหลของ
ภาชนะ 

- การเก็บรวบรวมและขนส่ง (Collection & Transportation) รถเก็บขนมูลฝอยของ
หน่วยงานรับผิดชอบ ควรมีภาชนะพิเศษ ที่ใช้รองรับมูลฝอยอันตรายโดยแยกกันเด็ดขาดจากมูลฝอยทั่วไป 
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หรืออาจจัดหารถเที่ยวพิเศษที่ใช้เก็บขนมูลฝอยชนิดนี้โดยเฉพาะ ในการเก็บขนมูลฝอยอันตราย ควร
ด าเนินการทุกวัน ห้ามมิให้มีการตกค้าง เพ่ือป้องกันการคุ้ยเขี่ยจากคนหาของเก่า หรือสัตว์ 

- การบ าบัด (Treatment) ส าหรับมูลฝอยอันตรายที่เป็นสารเคมีหรือสารฆ่าแมลง  ให้
ผู้รับผิดชอบท าลายฤทธิ์อย่างง่ายก่อน โดยการเติมสารละลายด่าง เช่น ปูนขาว (CaCO3)หรือโซเดียมไฮดร
อกไซด์ (NaOH) ส่วนมูลฝอยอันตรายอ่ืนๆ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายให้เตรียมไปท าลายได้เลย 

- การก าจัด (Disposal) ได้แก่ การท าลายหรือการก าจัดขั้นสุดท้าย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่
มีสารปรอท ให้บดให้มีขนาดเล็กแล้วผสมกับสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ (Na2S) เพ่ือให้ตกตะกอนเป็น HgS 
แล้วผสมกับปูนซีเมนต์ให้เป็นก้อนและฝังลงดิน ส่วนถ่านไฟฉายที่มีแคดเมียมให้ใช้สารละลายด่าง เช่น
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) จะท าให้ตกตะกอน จากนั้นน าตะกอนมาตากและผสมกับปูนซีเมนต์ให้เป็น
ก้อนและฝังลงดิน จะเห็นได้ว่าการท าลายมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ไม่สะดวกกับทางเทศบาลหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบเอง การท าลายมูลฝอยอันตรายเหล่านี้ สถานที่ก าจัดมูลฝอยดังกล่าวจึงต้องอยู่ห่างจากชุมชน 
และแหล่งน้ าธรรมชาติ ระดับน้ าใต้ดินจะต้องอยู่ลึกมาก ๆ และที่ส าคัญจะต้องมีการป้องกันการปนเปื้อนต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างดี 

-  การน ากลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ให้ทางเทศบาลหรือท้องถิ่นติดต่อกับบริษัทผู้ผลิต 
เช่น ผู้ผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์ เพื่อรับซื้อและน ากลับไปใช้ใหม่ จะเป็นวิธีที่ดีและเหมาะสม ส่วนแมงกานีส
นั้น จะต้องก าจัดเองต่อไป เนื่องจากเทคโนโลยีในการน ากลับมาใช้ใหม่ของสารดังกล่าวยังไม่มีวิธีที่ดีพอ 
 

4.3.2 มูลฝอยอันตรายจากสถานพยาบาล 
 การก าจัดมูลฝอยอันตรายจากสถานพยาบาล จะต้องเป็นหน้าที่ของสถานพยาบาลนั้น ๆ ให้
เหมาะสมส าหรับแต่ละชนิด มูลฝอยอันตรายจากสถานพยาบาลมีหลายประเภท บางประเภทสถานพยาบาล
สามารถจัดการได้เอง เช่น มูลฝอยติดเชื้อ สามารถฆ่าเชื้อและก าจัดขั้นสุดท้ายได้เลย และมีมูลฝอยอันตราย
บางประเภทที่สถานพยาบาลจะต้องส่งคืนผู้ผลิตให้จัดการอย่างเหมาะสมต่อไป 
  
แนวทางในการจัดการมูลฝอยอันตรายจากสถานพยาบาลมีดังนี้ 

- การผลิตของเสีย (Waste Generation) อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลมี
ประมาณ 0.2-0.3 กิโลกรัม/เตียง-วัน ดังนั้นจึงสามารถประเมินปริมาณมูลฝอยเหล่านี้ได้คร่าว ๆ ส่วนมูล
ฝอยอันตรายอ่ืน ๆ จะขึ้นอยู่กับการด าเนินกิจกรรมของสถานพยาบาลเอง  และการวางแผน เช่น หาก
สถานพยาบาลมีการใช้รังสีในการรักษาและการตรวจวินิจฉัยมาก ก็จะมีมูลฝอยอันตรายเหล่านี้เกิดข้ึน  

- การแยกเก็บรวบรวม (Pre-Collection or Segregation) สถานพยาบาลจะต้องมีการแยก
เก็บรวบรวมมูลฝอย ณ แหล่งเกิดอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายเหล่านี้ออกจากมูล
ฝอยทั่วไป โดยการจัดเตรียมภาชนะรองรับต่างหาก ภาชนะดังกล่าวต้องมีฝาปิดมิดชิด ทาสีแดงให้เห็น
เด่นชัด มีข้อความบอก หรือแสดงว่าเป็นภาชนะรองรับมูลฝอยอันตราย มูลฝอยที่เป็นมูลฝอยติดเชื้อจะต้อง
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แยกออกต่างหากเพ่ือเตรียมฆ่าเชื้อเบื้องต้น ส่วนกากกัมมันตภาพรังสีหรือยาอันตรายที่หมดอายุ ให้แยกเก็บ
ต่างหาก โดยจะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 

-  การบ าบัดเบื้องต้น (Pre-Treatment) ถ้าเป็นมูลฝอยติดเชื้อให้ฆ่าเชื้อโรคหรือบ าบัด
เบื้องต้นก่อน เช่น ใช้ Sodium Hypochloride 0.1-0.5 % ราดลงภาชนะให้ทั่วถึง อย่างไรก็ตาม หาก
สถานพยาบาลมีวิธีการเก็บรวบรวมมูลฝอยที่ดี อาจไม่ต้องมีการบ าบัดเบื้องต้นก็ได้ แต่ถ้าเป็นมูลฝอย
อันตรายชนิดอื่น ควรปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 

- การเก็บรวบรวม เก็บกักและขนส่งภายในสถานพยาบาล ( Initial Collection, Storage 
& Transportation) ถ้าเป็นมูลฝอยติดเชื้อให้ปิดปากถุงหรือฝาถังให้สนิท แล้วเตรียมล าเลียงจาก
แหล่งก าเนิด ให้เตรียมภาชนะชุดใหม่รองรับไว้แทนด้วย ส าหรับถุงรองรับมูลฝอยนั้น ไม่ควรบรรจุมูลฝอยจน
เต็มและควรผูกปากถงุให้ห่างจากปากถุงประมาณ 1 ใน 4 ของความยาวของถุง แล้วล าเลียงมูลฝอยติดเชื้อที่
บรรจุในถุงหรือถังรองรับมูลฝอยออกมารวมกันในรถเข็นหรือรถบรรทุกมูลฝอยภายในอาคาร ท าการเก็บ
รวบรวมจนครบทุกๆ ส่วนของอาคาร ห้ามมิให้มีการเปิดปากถุงอีกเป็นอันขาด 

ช่องทิ้งมูลฝอยของตัวอาคาร ถ้ามีลิฟต์ให้ล าเลียงทางลิฟต์ ระหว่างการล าเลียงภายใน ที่เก็บกักมูล
ฝอยติดเชื้อต้องเป็นที่เฉพาะ ห้ามใช้รวมกับมูลฝอยทั่วไป มีสถานที่ตั้งที่เหมาะสม มีการควบคุมอุณหภูมิ

ภายในห้องเก็บกักมูลฝอย โดยมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 150 C ระยะเวลาในการเก็บกักมูลฝอยเพ่ือรอการ
เผา ให้เก็บไว้ในเวลาอันสั้นที่สุดเท่าที่จะท าได้ (ไม่ควรเกิน 3 วัน)  

-  การเก็บขนและขนส่งมูลฝอยไปก าจัดนอกสถานพยาบาล (External Collection and 
Transportation) รถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อต้องเป็นรถเก็บขนเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น  มีที่ปิดมิดชิด 
ควบคุมอุณหภูมิในรถได้ เมื่อบรรทุกแล้วไม่ท าให้ถุงหรือภาชนะรองรับมูลฝอยแตกหรือฉีกขาด จนเป็นเหตุ
ให้มีของเสียที่เป็นของเหลวไหลออกมาจากตัวรถได้ รถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อควรมีลักษณะแตกต่างไปจากรถ
เก็บขนมูลฝอยธรรมดา เช่น มีสัญลักษณ์ หรือค าเตือนให้รู้ว่าเป็นรถเก็บขนของเสียที่เป็นอันตราย  

-   การบ าบัด (Treatment) น ามูลฝอยติดเชื้อทั้งหมดเข้าเตาเผา ซึ่งเป็นวิธีการบ าบัดดีที่สุด 

และเตาเผาต้องมีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 8710 C และมีอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษที่เกิดจากการเผาด้วย 
ภาชนะรองรับมูลฝอยที่เป็นถุงพลาสติก หรือถังพลาสติกให้ใช้ครั้งเดียว  โดยเผาท าลายไปพร้อมกับมูลฝอย 
ส าหรับภาชนะรองรับมูลฝอยที่ท าด้วยวัสดุทนทานชนิดอ่ืน เช่น โลหะสแตนเลส หากจะกลับมาใช้ต้องมีการ
ฆ่าเชื้อโรคเสียก่อนหรืออาจใช้ถุงพลาสติกวางซ้อนไว้ด้านในของภาชนะอีกชั้นหนึ่ง  

-  การก าจัด (Disposal) เถ้าที่เกิดจากเตาเผาต้องน าไปฝังดิน หรือส่งต่อให้หน่วยราชการส่วน
ท้องถิ่นรับผิดชอบน าไปท าลายอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป โดยเฉพาะการฝังกลบในหลุมฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล 
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4.3.3 ของเสียอันตรายอุตสาหกรรม 
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอุตสาหกรรมเป็นส าคัญ  ดังได้กล่าวไว้แล้วว่ามูลฝอยจาก

อุตสาหกรรมมีอยู่ 2 กลุ่มคือ กลุ่มมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยอันตราย ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมูลฝอยอันตรายที่
เกิดจากกระบวนการผลิตเป็นส าคัญ มีข้ันตอนการจัดการดังต่อไปนี้ 

- แหล่งก าเนิด อันเป็นที่เกิดของเสียอันตราย หากทราบประเภท ชนิด ความเป็นพิษและอันตราย
ของของเสียเหล่านั้นย่อมจะสามารถด าเนินการได้ง่าย อาทิ การคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง การท าลาย 
ณ สถานที่ก าจัด แต่ถ้าหากไม่สามารถทราบได้เลยก็จะเป็นการยากมากในการจัดการหรือการท าลาย 
โดยทั่วไปของเสียอันตรายมักจะเป็นวัตถุดิบหรือผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

- การเก็บกัก การเก็บกักของเสียอันตรายไว้ในที่ปลอดภัยและเหมาะสม ตามคุณสมบัติของของ
เสีย เช่น ของเสียที่มีรูปเป็นของแข็ง ของเหลว ของกึ่งของเหลว หรือแม้แต่เป็นลักษณะก๊าซจะต้องมีภาชนะ
บรรจุที่ป้องกันการรั่วไหล หกหล่นได้ดี ปัญหาที่พบโดยทั่วไปจะเป็นการหกหล่นหรือกองปะปนกับของเสีย
อันตรายประเภทอ่ืนๆ 

- การรวบรวมเก็บขนโดยการขนย้ายของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิดเพ่ือไปที่ก าจัด จะต้องมี
การจัดรถบรรทุกที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยกับทั้งยานพาหนะและพนักงานขับรถ และมีกฎระเบียบว่า
ด้วยการขนส่งของเสียอันตรายในถนนบางสายและเก็บขนได้เฉพาะเวลาที่ก าหนดให้เท่านั้น  อาทิ การขน
กากของเสียที่อยู่ในรูปของเหลว เช่น พวกน้ ามันจากสถานีบริการน้ ามัน  จะต้องบรรทุกใส่รถบรรทุกที่ปิด
สนิทและป้องกันการติดไฟขณะขนส่งบนถนน รวมทั้งพนักงานขับรถต้องได้รับใบอนุญาตในการขับรถบรรทุก
ของเสียอันตรายเป็นต้น 

- การน ากลับไปใช้ใหม่ (Recovery หรือ Recycling) เป็นกระบวนการที่สามารถน าของของ
เสียอันตรายกลับไปใช้ใหม่ตามความเหมาะสมของคุณภาพ ปริมาณ และความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งเป็นการ
เพ่ิมคุณค่าของของเสียที่ไม่ต้องการ ดังนั้นขั้นตอนนี้ผู้จัดการจะต้องรับทราบข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในการ
ด าเนินการที่ท าให้เกิดของเสียขึ้น ซึ่งอาจจะต้องใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information Exchange) เช่น 
การแลกเปลี่ยนตัวท าละลายหรือการฟ้ืนฟูน้ ามันเก่าท่ีใช้แล้วให้เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ า 

- การบ าบัด (Treatment) เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง คุณสมบัติทางกายภาพหรือ
ทางเคมีของของเสียอันตราย ให้ลดความรุนแรงของอันตรายลง หรืออาจจะหมดฤทธิ์ได้ อยู่ในสภาพที่ง่าย
ต่อการจัดการ ซึ่งวิธีการบ าบัดสามารถท าได้หลายวิธี อาทิ การเผา การปรับเสถียร การตกตะกอน  การ
บ าบัดทางชีวภาพ ซึ่งการบ าบัดจะเหลือกากตะกอนหรือเศษของเสียอันตราย จ าเป็นต้องด าเนินการต่อไปอีก
ขั้นตอนหนึ่ง 

- การก าจัด (Disposal) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการของเสียอันตรายที่จะต้องก าจัดของ
เสียในรูปแบบต่างๆ ให้หมดไปหรือไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย ไม่ก่อความเดือดร้อนอีกต่อไป อาทิ ในหลุมฝังกลบ
ของเสียอันตราย (Secured Landfill) ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป ซึ่งจะต้องมีความมั่นใจถึง
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ความปลอดภัยของหลุมฝังกลบของเสียอันตราย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบก่อสร้างหลุมฝังกลบรวมทั้งการ
ควบคุมการท างาน การตรวจสอบหลุมฝังกลบอย่างมีหลักเกณฑ์ สรุปผังการจัดการของเสียอันตราย ได้ดังรูป
ที่ 4-1 และ 4-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4-1  แผนการจัดการของเสียอันตราย 
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รูปที่ 4-2  แผนการจัดการของเสียอันตรายแบบบูรณาการ 

 

4.4 การก าจัดของเสียอันตราย (Hazardous Waste Disposal) 
ในการก าจัดของของเสียอันตรายที่นิยมท ากัน ได้แก่ การฝังกลบในหลุมที่ปลอดภัย (Secured 

Landfill Disposal) ไม่ก่ออันตรายต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งการเผาในเตาเผา ( Incinerator) ที่สามารถ
เปลี่ยนรูปของของเสียให้เหลือน้อยและมีความเป็นพิษน้อยลง 

4.4.1 การบ าบัดของเสียอันตรายด้วยการเผาในเตาเผา (Thermal Treatment) 
เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า การบ าบัดของเสียอันตรายด้วยวิธีการเผาในเตาเผา เป็นวิธีที่ยอมรับได้ 

เพราะสามารถควบคุมการลุกไหม้และมลสารต่างๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้ได้อย่างปลอดภัย  เตาเผาของเสีย
อันตรายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการท าลายของเสียให้กลายสภาพไปเป็นอย่างอ่ืนที่มีอันตรายน้อยลง และลด
ปริมาตรลงได้อย่างมาก เหมาะส าหรับของเสียประเภทที่ติดไฟที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก 

ภายในเตาเผาจะเกิดการเผาไหม้ที่สามารถท าลายสารพิษที่เกิดจากปฏิกิริยาการลุกไหม้ได้อย่างดี  
และสามารถควบคุมปรมิาณมลสารที่ปลดปล่อยออกไปสู่บรรยากาศได้อย่างมั่นใจ ดังนั้น การเผาไหม้ภายใน
เตาเผาจึงต้องใช้อุณหภูมิสูงประมาณ 800-1,200 ºC ที่เชื่อว่าสามารถท าลายมลสารได้ อย่างไรก็ตามเตาเผา



โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ระหว่างวันที ่22 เมษายน – 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 

65 

 

ของเสียอันตรายอาจจะก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศหลายประเภทที่จะต้องระมัดระวัง  รวมทั้งการเผาไหม้
ไม่ดี ก็จะเกิดเถ้าที่ก้นเตาเผาเป็นจ านวนมาก เตาเผามักจะถูกใช้กับของเสียอันตรายประเภทเหล่านี้ 

- ของเสียอันตรายทางชีวภาพที่ปะปนด้วยเชื้อโรค 

- ของเสียที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก โดยเฉพาะของเสียที่มีโครงสร้างของสารประกอบ
คาร์บอน (C) 

- ของเสียที่ง่ายต่อการระเหยได้ดี โดยเฉพาะเป็นของเสียประเภทตัวท าลาย 

- ของเสียที่มีจุดวาบไฟต่ า และไม่เกิดการระเบิดที่รุนแรงจนควบคุมไม่ได้ 

- ของเสียที่ไม่ปลอดภัยต่อการน าไปฝังกลบในหลุมฝังกลบ เช่น พวกที่ปะปนด้วยเชื้อโรค เป็น
ต้น 

 อย่างไรก็ตาม เตาเผาถูกใช้เผาพวกสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มของสารอินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วย คาร์บอน 
ไฮโดรเจน และไนโตรเจนเป็นส าคัญส าหรับการเลือกของเสียที่จะเผาในเตาเผานั้น ที่นิยมใช้เตาเผามีดังนี้ 

- ของเสียที่เป็นสารท าละลาย (Solvent wastes) 

- ของเสียที่เป็นกลุ่มปิโตรเลียม และน้ ามัน(waste oils, oil emulsions and oil mixtures) 

- ของเสียที่เป็นกลุ่มพลาสติกและกาว (plastic rubber and latex wastes) 

- ของเสียจากโรงพยาบาล (hospital wastes) 

- ของเสียประเภทยาป้องกันและปราบศัตรูพืช (pesticide wastes) 

- ของเสียที่เป็นเกี่ยวกับเภสัชกรรม (pharmaceutical wastes) 

- ของเสียที่จากโรงกลั่น (refinery wastes) 

- ของเสียที่เป็นกลุ่มฟีนอล (phenolic wastes) 

- ของเสียที่เป็นกลุ่มอินทรีย์สาร (organic wastes) 

- ของเสียที่เป็นกลุ่มดินที่มีการปนเปื้อนด้วยสารเคมีอันตราย(solid materials contaminated 
with hazardous chemicals (e.g. Oil, PCBs)) 

- ของเสียที่เป็นกลุ่มน้ าที่มีการปนเปื้อนด้วยสารเคมีอันตราย (water contaminated with 
hazardous chemicals) 

เตาเผาไม่ได้เหมาะสมส าหรับของเสียอันตรายทุกชนิด แต่มีข้อจ ากัดของการท าลายของเสียอยู่
บ้าง ซึ่งไม่ควรใช้เตาเผาส าหรับของเสียต่อไปนี้ 

- ของเสียที่สามารถระเบิดได้ (Highly explosive wastes) 

- ของเสียที่ปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี (radioactive wastes) 
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1) ปัจจัยส าคัญต่อการท างานของเตาเผา  
ในการท างานของเตาเผามีวัตถุประสงค์หลักคือ การท าลายของเสียให้สมบูรณ์โดยเหลือกากเถ้า

น้อยที่สุด โดยการเปลี่ยนรูปของของเสียให้กลับเป็นของแข็งและก๊าซ ดังนั้นเตาเผาจะท างานได้ดีตามที่
ต้องการมากน้อยประการใด จะข้ึนอยู่กับปัจจัย 3 ประการ อันได้แก ่

- อุณหภูมิในการเผาไหม้ภายในห้องเผา (temperature) 

- เวลา (residence time) ในการเผาไหม้ของเสียควรจะได้ถูกเผาไหม้สมบูรณ์ 

- เกิดภาวการณ์ปั่นป่วน (turbulence) ภายในหัวเตา เพ่ือให้เกิดการลุกติดไฟของของเสียได้อย่าง
ทัว่ถึง 

2) ประเภทของเตาเผาของเสียอันตราย เตาเผาที่นิยมใช้ในการท าลายของเสียอันตราย มีดังนี้  

- แบบ Rotary Kiln เป็นแบบห้องเผาที่สามารถหมุนพลิกได้ตลอดห้องเผา โดยจะหมุนไป
ตลอดเวลาที่เกิดการลุกไหม้ของของเสียภายในห้องเผา ซึ่งจะหมุนในอัตราความเร็วต่ าประมาณ 0.5-2 รอบ
ต่อนาที ตามแนวนอน 

- เตาเผาแบบ Multiple-hearth incinerator หรือ Multiple chamber เป็นเตาขนาดเล็ก 
ที่นิยมใช้ส าหรับของเสียที่มีปริมาณไม่มาก สามารถเผาของเสียที่เป็นของแข็ง ของเหลวและก๊าซได้ โดยมี
การท างานในการเผาจ านวนมากกว่า 2 ห้องเผา ที่มีหัวเผาในห้องเผา 2 หัวเผา มีลักษณะการท างานเป็น
แบบ Excess air และ Control air แล้วแต่ลักษณะของของเสียที่จะเผา  

- เตาเผาแบบ Fluidized-Bed เป็นเตาเผาที่อาศัยการส่งถ่ายความร้อนผ่านเม็ดกรวดหรือทราบ
ให้ส่งต่อไปยังของเสียในห้องเผา มีหลักการท างานคือมีการให้ความร้อนจากส่วนล่างสุดของห้องเผาผ่านเม็ด
กรวดหรือทรายแล้วส่งต่อไปที่ของเสีย โดยเม็ดกรวดหรือทรายมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา เมื่อของเสียติดไฟ
แล้ว จะกลายเป็นเถ้าจะตกลงมาที่ก้นเตาเผา การควบคุมอุณหภูมิในห้องเผาอาศัย Thermosensor ที่
ควบคุมอุณหภูมิในห้องเผา แล้วไปควบคุมหัวเผาที่อยู่ข้างล่างให้ไฟจุดติดและดับได้ ข้อดีของเตาเผาแบบนี้
เหมาะสมส าหรับของเสียที่ลุกติดไฟรุนแรง และมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก ข้อเสียของเตาเผาแบบนี้คือจะต้องท า
การตัดของเสียให้เป็นชิ้นเล็กๆ ก่อน ไม่เช่นนั้นจะท าให้การลุกติดไฟไม่ดี  

3) อุปกรณ์การควบคุมอากาศเสีย (Air-Pollution Control)   
 มวลสารที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ขยะ ประกอบด้วย ฝุ่น และก๊าซหลายชนิด  ซึ่งต้องมีการน ามา
บ าบัดก่อนระบายออกสู่บรรยากาศภายนอก ก๊าซที่เกิดขึ้นนี้บางชนิดสามารถควบคุมได้จากการเผาไหม้ 
ในขณะที่บางชนิดต้องใช้สารเคมีในการก าจัด ขึ้นอยู่กับประเภท  มลสารที่เกิดขึ้นนี้ประกอบด้วย ฝุ่น 
(Particulate) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โลหะ 
ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ไดออกซินและฟูราน (Dioxins และ Furans)  
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 การก าจัดฝุ่นที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ สามารถใช้อุปกรณ์ดักจับฝุ่นซึ่งมีประสิทธิภาพในการดักจับ
ฝุ่นตั้งแต่ 50-99.5% ขึ้นอยู่กับประเภทและหลักการท างาน เช่น เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ ถุงกรอง 
ไซโคลน ฯลฯ โดยการเลือกใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับขนาดของฝุ่นที่เกิดขึ้น  เงินลงทุน ค่าด าเนินงาน
และบ ารุงรักษาที่เหมาะสมเป็นต้น รายละเอียดแสดงในตารางต่อไปนี้             
 
ตารางที่ 4-1  แสดงคุณลักษณะของเครื่องดักจับฝุ่นแต่ละประเภท 
 

ประเภท  
 

ขนาดฝุ่นที่สามารถ 
ดักจับได้ (Micron) 

ประสิทธิภาพ 
การดักจับฝุ่น 

 

เงินลงทุน 
 

O&M 
 

เครื่องดักจับฝุ่นไฟฟา้สถิตย์
(Electrostatic Precipitator) 

20 ~ 0.05 
 

90 ~ 99.5 
 

สูง 
 

ต่ า - ปานกลาง 
 

ถุงกรอง (Bag Filter) 20 ~ 0.1 
 

90 ~ 99 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง - สูง 
 

ไซโคลน (Cyclone) 100 ~ 3 
 

75 ~ 85 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

เครื่องดักจับฝุ่นแบบใช้แรงโน้มถ่วง 
(Gravitational Dust Collector) 

1000 ~ 50 
 

40 ~ 60 
 

ต่ า 
 

ต่ า 
 

เครื่องดักจับฝุ่นแบบใช้แรงเฉื่อย(Inertia 
Dust Collector) 

100 ~ 10 
 

50 ~ 70 
 

ต่ า 
 

ต่ า 
 

ที่มา :  Commentary of Guideline for Structure of Waste Treatment Facilities, “Japan Waste 
Management Association”  

 ส าหรับการก าจัดก๊าซพิษต่างๆ และไดออกซินและฟูราน มีวิธีการในการบ าบัดซึ่งจะท าให้การปล่อย
สารไดออกซินลดลงมาต่ ากว่าระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมได้ ประกอบด้วย      

1. การควบคุมการเผาไหม้ให้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และควบคุมให้มีอุณหภูมิการเผาไหม้สูงกว่า 
850 C อย่างน้อย 2 วินาที          
 2.  การบ าบัดแบบแห้ง โดยการพ่นอนุภาคสารเคมีในรูปของแข็ง เข้าไปท าปฏิกิริยากับก๊าซเสีย เช่น 
Calcium carbonate, Calcium hidroxide, Calcium oxide, Megnesium oxide, Calcium 
megnesium bicarbonate เพ่ือให้ก๊าซพิษหรือก๊าซกรด เปลี่ยนรูปไปเป็นสารที่เป็นกลาง   
 3.  การบ าบัดแบบแห้ง โดยการพ่นสารละลายด่างเข้าไปท าปฏิกิริยาเช่นเดียวกับข้อ (2)   
 4.  การฉีดแอมโมเนียเพ่ือลดออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)      
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 5.  บางโรงงานเผาขยะ ได้มีการใช้หอดูดซับซึ่งมี Activated Carbon หรือพ่น Activated Carbon 
เพ่ือใช้ในการดูดซับไดออกซินและฟูราน ในขั้นตอนสุดท้ายของระบบ  

 
ตารางท่ี 4-2  มาตรฐานก๊าซทิ้งจากโรงไฟฟ้าและเตาเผาขยะ  
 

สารมลพิษ  
 

โรงเผาขยะ 
อันตราย  
 

โรงไฟฟ้าชีวมวล 
(ที่สร้างใหม่)  
 

โรงเผาขยะ 
ชุมชนขนาด 
1-50 ตัน/วัน  
 

โรงเผาขยะ 
ชุมชนขนาด 
>1-50 ตัน/วัน  
 

ฝุ่นละออง(Particulate) 
 

ไฮโดรเจนครอไรด ์(HCl) 
 

 
 

คาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 
 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
 
 

ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) 
 

สารไดออกซิน/ฟูราน – TEQ 
 

ปรอท 
 

โลหะประเภท Semi Volatile Matter 
ได้แก่ Cadmium (Cd) and Lead 
(Pb) 
 

โลหะประเภท Low Volatile Matter 
ได้แก่ Arsenic (Ar), Beryllium (Br), 
Chromium (Cr) 
 

ความทึบแสง (Opacity) 

35 mg/Nm3  
 

40 mg/Nm3  
 

 
 

115 mg/Nm3  
 

80 mg/Nm3  
 
 

150 mg/Nm3  
 
 

0.5 ng/Nm3 
 

 0.1 mg/Nm3  
 

0.2 mg/Nm3  
 
 

1 mg/Nm3  
 
 
 

Not specify  
 

120 mg/Nm3  
 

Not specify  
 

 
 

Not specify  
 

60 ppm  
 
 

200 ppm 
 
 
 
 

 Not specify  
 

Not specify  
 
 

Not specify  
 
 
 

Not specify  
 

400 mg/Nm3  
 

136 ppm 
(~ 220 mg/Nm3)  
 

Not specify  
 

30 ppm 
(~ 87 mg/Nm3)  
 

250 pp 
(~ 520 mg/Nm3)  
 

30 ng/Nm3  
 

Not specify  
 

Not specify  
 
 

Not specify  
 
 

 
20%  
 

120 mg/Nm3  
 

25 ppm 
(~ 40 mg/Nm3) 
  

Not specify  
 

30 ppm 
(~ 87 mg/Nm3) 
  

180 ppm 
(~ 375 mg/Nm3) 
  

30 ng/Nm3  
 

Not specify  
 

Not specify  
 
 

Not specify  
 
 
 

10% 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
หมายเหตุ :  รายงานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สภาวะอากาศแห้ง ที่ความดัน 1 บรรยากาศ (760 mmHg,) 

อากาศส่วนเกิน 50% หรือออกซิเจนส่วนเกิน (O2) 7%  
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4.4.2 การฝังกลบของเสียอันตราย (Secured Landfill) 
การจัดการของเสียอันตรายมีความจ าเป็นต้องครอบคลุมขบวนการต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนไปถึงการเก็บ

ไว้ในที่ปลอดภัยที่สุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ อีก 
โดยทั่วไปแล้วการจัดการที่ดีจะต้องพิจารณาถึงการป้องกันพิษภัยที่จะเกิดขึ้นในขณะที่มี การ

ด าเนินการเก็บขน รวบรวม และล าเลียง ตลอดจนขั้นตอนการลดปริมาณของของเสียอันตรายลงให้มี
ปริมาตรน้อยที่สุดและมีพิษน้อยที่สุด ซึ่งหมายถึงการบ าบัดให้อยู่ในสภาพที่ไม่ส่งผลอันตรายใด ๆ ได้อีก 
(Detoxification) จากนั้นก็เป็นขั้นตอนการก าจัด ซึ่งหมายถึงการฝังกลบขั้นสุดท้ายในหลุมฝังกลบ 
(Landfill) หรือในเตาเผา (Incinerator) แต่ต้องไม่ลืมว่าของเสียอันตรายบางอย่างเผาได้และเผาไม่ได้ ดังนั้น
จึงเป็นหน้าที่ของวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้ก าหนดความเหมาะสม 

ส าหรับวิธีในการฝังกลบของเสียอันตราย (Secured Landfill) เป็นวิธีการที่นิยมกันมากในหลายๆ 
ประเทศทั่วโลก ซึ่งเหมาะสมและสามารถก าจัดของเสียอันตรายที่มีลักษณะเป็นของแข็งหรือของกึ่งแข็ง  
(Solid or Semi Solid) ดังนั้น ขั้นตอนที่จะน าของเสียอันตรายไปฝังกลบจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการ       
3 ขั้นตอนดังนี้ 

- การท าให้หมดฤทธิ์ที่เป็นอันตราย (Detoxification) 

- การคัดแยกของเสียอันตรายที่เป็นพิษต่างกัน (Separation) 

- การท าให้เสถียรและอัดเป็นก้อน (Stabilization and Solidification) 
  เมื่อผ่านกระบวนการทั้ง 3 ขั้นตอนไปแล้วก็ย่อมจะแน่ใจว่าปลอดภัยและมั่นใจต่อการน าไปฝัง

กลบในหลุมฝังกลบที่ได้เตรียมไว้ (Secured Landfill) 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการฝังกลบของเสียอันตรายที่ไม่ถูกวิธี  

  ในกรณีที่ด าเนินการฝังกลบของเสียอันตรายโดยไม่มีการป้องกันที่ดี จะเกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมต่างๆ อาทิ ภาวะมลพิษทางน้ า ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน การฟุ้งกระจายของของเสียอันตราย
ที่เกิดจากการพัดพาของลมบริเวณที่ฝังกลบ ดังนั้นในการฝังกลบของเสียอันตรายจ าเป็นต้องจัดหาสถานที่ที่
อยู่ห่างไกลชุมชน ห่างไกลพ้ืนที่เกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์มากที่สุด  จึงจะมั่นใจว่า
ปลอดภัยในการคัดเลือกสถานที่จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมก่อนการตัดสินใจ  โดยมีขั้นตอนการตัดสินใจ
ดังนี้ 

- ปริมาณและประเภทของของเสียอันตรายที่จะน าไปก าจัด (ฝังกลบ) 

- การจ าแนกปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นจากการที่น าของเสียอันตรายมารวมกันทั้งที่เป็นปฏิกิริยา
ทางเคมีและฟิสิกส์ 

- การศึกษาในรายละเอียดของลักษณะของดิน, อุทกธรณี, และอุทกวิทยา 

- การศึกษาระบบการขนส่งและรูปแบบการล าเลียงของเสียอันตราย ตลอดจนการเกิด
อุบัติเหตุจากการขนส่ง 
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- ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดข้ึนจากการด าเนินการฝังกลบ 

- การลดผลกระทบโดยเฉพาะความขัดแย้งทางด้านสังคมที่จะเกิดขึ้น 

- ส าหรับในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อชุมชน ต่อทรัพยากรแหล่งน้ า
หรือคุณภาพอากาศ สมควรจะต้องมีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

การออกแบบพ้ืนที่ฝังกลบของเสียอันตราย 
ในการออกแบบหลุมฝังกลบของเสียอันตรายโดยทั่วไปแล้ว  ต้องค านึงถึงความปลอดภัยต่อ

สภาพแวดล้อมเป็นส าคัญ ไม่ว่าของเสียจะมาในลักษณะใด ที่จ าเป็นอย่างยิ่งคือการท าให้ของเสียนั้นหมด
ฤทธิ์หมดสภาพอันตรายต่อไป ตลอดจนการเกิดเสถียรภาพที่ไม่สามารถท าปฏิกิริยากับสารใดๆ ได้อีก จึง
สามารถน ามาฝังกลบในที่ดินที่ได้จัดเตรียมไว้ 

ประเด็นส าคัญของการพิจารณาสภาพแวดล้อม ได้แก่ การป้องกันการปนเปื้อนน้ าใต้ดินทั้งในสภาพ
น้ าใต้ดิน (Subsurface water) และน้ าบาดาล (Groundwater) นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาประเด็นของ
น้ าท่า (Surface-runoff) ที่เกิดจากพ้ืนที่ข้างเคียงและในบริเวณพ้ืนที่ฝังกลบ ส่วนประเด็นอ่ืนๆ เป็นประเด็น
รองลงไป แต่อย่างไรก็ตามในการออกแบบสิ่งที่ผู้ออกแบบต้องค านึงถึงมี ดังนี้ 

(1) ระบบป้องกันน้ าใต้ดินจากการปนเปื้อนของน้ าชะมูลฝอยอันตราย  (Leachate)  ซึ่งจะ
กระท าโดยระบบการเลือกใช้วัสดุป้องกันการซึมหรือการไหลผ่านของน้ าชะมูลฝอยอันตราย  (Sealing 
System or Liner System) วัสดุที่ใช้ได้แก่ ดินเหนียวบดอัดแน่น (Clay Liner) และแผ่นพลาสติก (Plastic 
sheet) ที่สามารถมั่นใจว่าจะไม่เกิดการซึมผ่านของน้ าชะมูลฝอยไปได้ การจัดท าระบบป้องกันน้ าซึมผ่าน
สามารถกระท าได้ 2 ชั้น (Double liner ) 

(2) การลดปริมาณน้ าที่ปนมากับกากของเสียอันตรายให้เหลือน้อยที่สุด อันจะมีผลต่อระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสียจากหลุมฝังกลบ 

(3) ระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยอันตราย (Leachate Collection System) โดยรวบรวมน้ า
ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในหลุมฝังกลบไปบ าบัดให้มีคุณภาพเหมาะสมก่อนระบายสู่ธรรมชาติ 

(4) ระบบระบายน้ าผิวดินที่เกิดขึ้นในบริเวณหลุมฝังกลบ (Drainage System) ที่จะต้องถูก
รวบรวมและระบายออกจากบริเวณสถานที่โดยเร็วที่สุด หากแต่มีการปนเปื้อนด้วยกากของเสียอันตราย
จะต้องผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียก่อน 

(5) วัสดุกลบทับกากมูลฝอยในแต่ละชั้น (Daily Cover) ที่มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านได้ดี
ที่สุด ทั้งนี้จะได้ป้องกันน้ าฝนที่ตกลงมาในหลุมฝังกลบให้น้อยที่สุด 

(6) ระบบฝังกลบชั้นสุดท้าย (Final Cover) เป็นวัสดุที่ป้องกันการซึมผ่านได้ดี เช่นเดียวกันกับ
วัสดุกลบทับในแต่ละชั้น แต่ส าหรับในชั้นสุดท้ายจะต้องมีแผ่นพลาสติกคลุมปิดอีกครั้ง เพ่ือความแน่ใจว่าไม่มี
น้ าฝนซึมผ่านลงไปได ้
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(7) การปรับปรุงบริเวณผิวบนหลุมฝังกลบ เป็นขั้นตอนการปรับแต่งหลุมฝังกลบให้กลมกลืนกับ
ธรรมชาติมากที่สุด โดยการคลุมด้วยดินธรรมชาติที่หาได้ในบริเวณนั้น กลมทับอีกชั้นหนึ่งให้มีความหนาไม่
น้อยกว่า 60 เซนติเมตร แล้วปลูกหญ้าปกคลุมอีกครั้งหนึ่ง 

(8) ระบบระบายก๊าซท่ีเกิดจากหลุมฝังกลบ จะต้องต่อระบบให้ก๊าซที่เกิดขึ้นจากหลุมฝังกลบได้
ระบายออกตามธรรมชาติ (Gas Vents)  

(9) ระบบการติดตามและตรวจสอบสภาพแวดล้อมบริเวณหลุมฝังกลบ  รวมทั้งพ้ืนที่ข้างเคียง 
(Environmental Monitoring and Measurement) ได้แก่ การติดตามคุณภาพน้ าบ่อตื้น บ่อบาดาล การ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศ และพันธุ์พืชต่างๆ ที่อยู่รอบๆ รวมทั้งนิเวศท่ีส าคัญ 

ลักษณะรายละเอียดของการออกแบบจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ แต่สิ่ง
ที่เหมือนกันก็คือระบบการป้องกันน้ าใต้ดิน และควรให้อยู่ห่างไกลชุมชนมากที่สุด 

การปูก้นหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ าชะมูลฝอยอันตราย  
               การปูก้นหลุมฝังกลบเป็นงานที่ส าคัญอันดับแรกที่จะต้องจัดท า เพราะจะเป็นการป้องกันน้ าชะ
มูลฝอยไม่ให้ไหลออกจากหลุมไปปนเปื้อนน้ าใต้ดิน และในขณะเดียวกันก็ป้องกันน้ าใต้ดินไหลลงจากข้าง
นอกเข้าสู่หลุมฝังกลบโดยทั่วไปแล้ว ในการปูก้นหลุมฝังกลบจะต้องพิจารณาส่วนส าคัญดังนี้ 

- ปรับพื้นดินเดิมให้เรียบ พร้อมที่จะปูดินเหนียวที่มีอัตราการซึมผ่านของน้ าต่ าสุด (Native  Soil 
Foundation) 

- การปูดินเหนียวเป็นชั้นป้องกันการซึมผ่านของน้ า (Clay Liner) ที่มีค่า Permeability     1.0 
x 10-7 cm/sec. 

- การปูด้วยพลาสติกสังเคราะห์ (Flexible membrane liner, FML) 

- ชั้นรวบรวมน้ าเสียในกรณีที่เกิดการรั่วแตกของชั้นป้องกันการซึมชั้นบน(Leak detection layer) 

- การปูด้วยพลาสติกสังเคราะห์ (Flexible membrane liner, FML) 

- ชั้นรวบรวมน้ าเสียจากหลุมฝังกลบ (Leachate Collection Layer) 

- ชั้นกรองน้ าเสีย (Filter Medium) เพ่ือกรองน้ าเสียจากหลุมฝังกลบไม่ให้เกิดการอุดตันใน
ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
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บทที่ 5 
การรีไซเคิล (Recycle) 

 
 การแปรรูปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ หรือกระบวนการที่เรียกว่า "รีไซเคิล" คือ การน าเอาของ

เสียที่ผ่านการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ที่อาจเหมือนเดิม หรือไม่เหมือนเดิมก็ได้นั้น น ากลับมาใช้ใหม่ ของใช้แล้ว
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งของใช้แล้วที่มาจากบ้านเรือน ร้านค้า ตลาดเทศบาล จนถึงภาคอุตสาหกรรม   ซึ่งวัสดุที่
น ามารีไซเคิล “recyclables” หรือ “recyclates” นั้น ได้แก่ กระดาษ แก้ว กระจก อลูมิเนียม และ
พลาสติก “การรีไซเคิล” เป็นหนึ่งในวิธีการลดขยะ ลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและลด
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้ถูกน ามาใช้สิ้นเปลืองมากเกินไป  การแปรรูปของใช้แล้วกลับมาใช้
ใหม่มีกระบวนการอยู ่4 ขั้นตอน ได้แก่  

1. การเก็บรวบรวม 
2. การแยกประเภทวัสดุแต่ละชนิดออกจากกัน  
3. การผลิตหรือปรับปรุง  
4. การน ามาใช้ประโยชน์ในขั้นตอนการผลิตหรือปรับปรุง วัสดุที่แตกต่างชนิดกัน จะมีกรรมวิธีใน

การผลิต แตกต่างกัน เช่น ขวด แก้วที่ต่างสี พลาสติกที่ต่างชนิด หรือกระดาษที่เนื้อกระดาษ และสีที่
แตกต่างกัน ต้องแยกประเภทออกจากกัน 

เมื่อผ่านขั้นตอนการผลิตแล้วของเสียที่ใช้แล้วเหล่านี้จะกลายมาอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ใหม่จากนั้น
จึงเข้าสู่ขั้นตอนในการน ามาใช้ประโยชน์ ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจึงสามารถสังเกตได้จากเครื่องหมายที่ประทับไว้ 
บนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทุกครั้ง  
 

 
 

รูปที่ 5-1  สัญลักษณ์รีไซเคิล 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Recycle001.svg
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การรีไซเคิล ท าให้โลกมีจ านวนขยะลดน้อยลง และช่วยลดปริมาณการน าทรัพยากรธรรมชาติมา
ใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมให้น้อยลง ลดการถลุงแร่บริสุทธิ์ และลดปริมาณการโค่นท าลายป่าไม้
ลงด้วย การหมุนเวียนน ามาผลิตใหม่ยังเป็นการลดการใช้พลังงานจากใต้พิภพ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่อากาศ และลดภาวะการเกิดฝนกรด  

ส าหรับประเทศไทยนั้น จากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม พบว่า ศักยภาพของวัสดุเหลือใช้ที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้จากมูลฝอยที่เก็บขนได้
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศมีประมาณร้อยละ 16-34 ของปริมาณมูลฝอยที่เก็บได้ แต่
มีเพียงร้อยละ 7 หรือประมาณ 2,360 ตันต่อวันเท่านั้น ที่มีการน ากลับมาใช้ประโยชน์ การน ากลับมาใช้ใหม่ 
จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพ่ิมคุณภาพให้กับชีวิตเพ่ิมคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อมและช่วยถนอมรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไว้ได้ดีที่สุด  

 
5.1 การรีไซเคิลกระดาษ 
 ปัญหาใหญ่ของขยะประเภทหนึ่งคือ ผลิตภัณฑ์ในรูปกระดาษที่ผลิต ออกมาเป็นจ านวนมากและ
ในจ านวน ที่ผลิตออกมาอย่างมหาศาลนี้มีเพียง ไม่ถึง 30 เปอร์เซนต์ที่ได้มีการน ากระดาษที่ใช้แล้วไป ท า
ผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง จ านวนที่เหลือจึงกลายเป็นขยะอยู่ในแหล่ง ทิ้งขยะในปีหนึ่ง ๆ ปรากฏว่าด้วยจ านวน
นับล้าน ๆ ของใบปลิวโฆษณาทางไปรษณีย์ คูปอง ใบขอบริจาค แคตตาล็อกต่าง ๆ และหน้าโฆษณาในหน้า
หนังสือพิมพ์ จะมีเพียงประมาณนับพันแผ่นเท่านั้นที่ได้ผ่านการอ่านและที่เหลือนอกจากนั้นได้กลายเป็นขยะ
ในถังขยะโดยไม่ผ่านการอ่านเลย จึงเป็นการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองที่สุด  

กระดาษทุกชนิดที่เราใช้ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ผลิตจากเนื้อเยื่อของต้นไม้ และมีกระดาษหลายชนิดที่
เมื่อใช้แล้วสามารถน ามาผลิตใช้ได้อีก เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษบันทึก กระดาษส าเนา กระดาษ
พิมพ์ดีด กระดาษคอมพิวเตอร์ บัตรรายการ และซองจดหมายสีขาว ส าหรับกระดาษที่ไม่สามารถน าหลับมา
ผลิตใหม่ เช่น กระดาษที่ติดกาวหรืออาบมัน เนื่องจากความร้อนจะท าให้สารเคลือบกระดาษละลายแล้วไป
อุดตันเครื่องจักรท าให้เกิดความเสียหายได้  

การรีไซเคิลกระดาษเริ่มต้นด้วยกระบวนการใช้น้ า และสารเคมีก าจัดหมึกที่ปนเปื้อนออกไป ท าให้
กระดาษเหล่านั้นกลายเป็นเนื้อเยื่อ จากนั้นจึงท าความสะอาดเนื้อเยื่อ เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการผลิตเส้นใยที่
สามารถน าไปผลิตเป็นกระดาษต่อไป  

กระดาษท่ีใช้แล้วเมื่อน ามาผลิตขึ้นใช้ใหม่มีกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนโดยเฉพาะ จะต้องก าจัด
สีที่ปนเปื้อนออกให้หมดเพราะการเจือปนแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจท าให้กระดาษที่ผลิตใหม่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
ไฟเบอร์ในเนื้อเยื่อกระดาษจะลดน้อยลงทุกขั้นตอนของกระบวนการรีไซเคิล กระดาษที่ผลิตขึ้นใหม่จึงมี
คุณภาพด้อยลง มีเพียงร้อยละ 3 เปอร์เซ็นต์ของกระดาษหนังสือพิมพ์เท่านั้นที่สามารถน าไปผลิตเป็น
สิ่งพิมพ์ได้ใหม่ กระดาษรีไซเคิลส่วนใหญ่จึงเหมาะส าหรับท าเป็นกล่องบรรจุสินค้าท าเป็นฝ้าเพดานหรือ
ฉนวนกันความร้อน 
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กระดาษที่ค้าขายกันในวงการตลาดของรีไซเคิล ได้แก่ กระดาษสีขาวล้วน กระดาษสี กระดาษลัง 
หนังสือพิมพ์ ราคาอยู่ในช่วง 0.50-3.5 บาท/ก.ก. ขึ้นอยู่กับชนิดของกระดาษ โดยกระดาษที่น าไปย่อยแล้ว
ผลิตออกมาใหม่ส่วนใหญ่จะผลิตออกมาเป็นลัง กล่อง หรือกระดาษสีน้ าตาลที่มีเนื้อค่อนข้างหยาบกว่า
กระดาษจากต้นไม้ 

 

5.2 การรีไซเคิลอลูมิเนียม 
อลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีสีขาวคล้าย เงินน้ าหนักเบา และมีคุณสมบัติที่อ่อนตัวซึ่งสามารถ ท าเป็น

รูปร่างต่าง ๆ ได้ ในการผลิต อลูมิเนียมจึงมักผสม ทองแดงและสังกะสีเพ่ือเพ่ิมความแกร่ง ให้กับเนื้อ
อลูมิเนียม เนื่องจากอลูมิเนียมเป็นภาชนะที่สามารถ ซึมซับความเย็นได้อย่างรวดเร็ว ท าให้อลูมิเนียมเป็นที่
นิยมในการน ามาผลิตกระป๋องบรรจุเครื่องดื่ม และวัสดุอีกหลายชนิด เช่น น้ าอัดลม เบียร์ โซดา กระดาษ 
ตะกั่ว ถาดใส่อาหาร ภาชนะในครัว ฯลฯ 

ปัจจุบัน อลูมิเนียมถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดและมีข้อดีคือ สามารถน าไป รีไซเคิลได้
กระป๋องอลูมิเนียมทุกใบสามารถส่งคืนกลับโรงงานเพื่อน าไปผลิตเป็นกระป๋องใหม่ได้โดยไม่มีขีดจ ากัดจ านวน
ครั้งของการผลิต เมื่อกระป๋องอลูมิเนียมถูกส่งเข้าโรงงานแล้วจะถูกบดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วหลอมให้เป็น
แท่งแข็งจากนั้นอลูมิเนียมแท่งจะถูกน าไปรีดให้เป็นแผ่นแบนบางเพ่ือส่งต่อไปยังโรงงานผลิตกระป๋องเพ่ือ
ผลิตเป็นกระป๋องอลูมิเนียมใหม่  

การรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียม จะท าให้ประหยัดพลังงานความร้อนได้ถึง 20 เท่าและช่วยลด
มลพิษทางอากาศได้ถึงร้อยละ 95 ของการผลิตกระป๋องใหม่โดยใช้อลูมิเนียมจากธรรมชาติ ส าหรับกระป๋อง
ที่ผลิตขึ้นจากเหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของดีบุกอยู่เล็กน้อย เพ่ือป้องกันการเกิดสนิมนั้นใช้ส าหรับบรรจุอาหาร
กระป๋องส าเร็จรูป ผลไม้กระป๋อง ผักกระป๋อง น้ าผลไม้ ฯลฯ เมื่อใช้แล้วก็สามารถน ามารีไซเคิลกระป๋องนั้น
ได้ โดยเริ่มต้นจากการก าจัดดีบุกที่เคลือบกระป๋องออกก่อนและเหลือไว้เฉพาะส่วนที่เป็นกล้าแล้วจึงน าไป
หลอมเพ่ือผลิตเป็นกระป๋องขึ้นใหม่ การรีไซเคิลกระป๋องดีบุกจะช่วยลดพลังงานในการผลิตกระป๋องใหม่ได้
โดยใช้โลหะจากธรรมชาติ ได้ถึงร้อยละ 75  

อลูมิเนียมที่ขายกันในตลาดรีไซเคิล ได้แก่ อลูมิเนียมบาง อลูมิเนียมหนา กระป๋องอลูมิเนียม เช่น 
กระป๋องเบียร์น้ าอัดลม ราคาอยู่ในช่วง 25-45 บาท/ก.ก. ขึ้นอยู่กับชนิดของอลูมิเนียม สแตนเลส ราคาอยู่
ในช่วง 10-40 บาท / ก.ก. นอกจากนี้ยังมีพวกโลหะอ่ืนๆด้วย เช่น เหล็ก ได้แก่ เหล็กบาง เหล็กหนา ราคา
อยู่ในช่วง 1.50-5 บาท/ก.ก. ขึ้นอยู่กับชนิดของเหล็ก ทองแดง ได้แก่ ทองแดงปอกและทองแดงเผา ราคา
ราคาอยู่ในช่วง 85-95 บาท/ก.ก. ขึ้นอยู่กับชนิดของทองแดง และสังกะสี เช่น กระป๋อง ปี๊บ ราคาอยู่ในช่วง 
1-1.50 บาท/ก.ก 
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5.3 การรีไซเคิลแก้ว 
แก้วเป็นวัสดุที่มีผิวราบเรียบแข็งและใส แต่เปราะบางและแตกร้าวได้ง่าย มนุษย์ผลิตแก้ว ขึ้น จาก

การหลอมละลายของวัสดุธรรมชาติ คือ ทราย เถ้าโซดา หินปูน และแร่เฟลสปาร์โดยสามารถหลอมให้เป็น
รูปร่าง และสีสันแปลก ๆ แตกต่างกันได้และไม่รั่วง่ายจึงนิยมน า แก้วมาท าเป็นภาชนะใส่ของต่าง ๆ เช่น 
อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องส าอาง ฯลฯ เพราะแก้วไม่ท าปฏิกิริยากับสารใด ๆ ที่จะให้สารที่ใส่ภาชนะแก้ว
นั้น ๆ ต้องเปลี่ยนคุณสมบัติ แก้วจึงเป็นภาชนะท่ีใช้ประโยชน์ได้มาก ที่สุด 

ในแต่ละปีจะมีขวดแก้วที่ผ่าน การใช้แล้วไม่ต่ ากว่า 28 พันล้าน ใบที่ถูกทิ้งให้เป็นขยะออกสู่
สิ่งแวดล้อมแก้วบางชนิดใช้แล้วสามารถน ามาล้างท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคแล้วหมุนเวียนน ามาบรรจุใหม่ได้
ซ้ าอีกได้อย่างน้อยถึง 30 ครั้ง โดยผู้ผลิตสินค้าประเภทเดิม เช่น ขวดเครื่องดื่ม แก้วบางชนิด ผลิตขึ้นเป็น
เนื้อแก้วบางเบาเพ่ือความสะดวกในการพกพา แต่ไม่สามารถน ามาล้างเพ่ือใช้ใหม่ได้ แต่สามารถรวบรวม
ส่งคืนโรงงานเพื่อส่งเข้าสู่ระบบการผลิตขึ้นใหม่ท่ีเรียกว่า กระบวนการรีไซเคิล  

แก้ว ที่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลจะถูกทุบและบดให้แตกละเอียดก่อนจะน าไปหลอมในเตาหลอม  
รวมกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพ่ือเป็นส่วนในการผลิตแก้วใหม่ การรีไซเคิลแก้ว สามารถช่วยลดพลังงาน
ความร้อนท่ีใช้ในการผลิตได้มากกว่าการผลิตแก้วจากวัตถุดิบจาก ธรรมชาติ พลังงานที่ประหยัดได้จากแก้วรี
ไซเคิล 1 ใบจะเท่ากับปริมาณไฟฟ้าที่ใช้กับหลอดไฟขนาด 400 วัตต์ นานถึง 4 ชั่วโมง  
 

5.4 การรีไซเคิลพลาสติก 
พลาสติก ผลิตขึ้นจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และอาจผลิตเพ่ือให้มีสีต่าง ๆ ใสแข็งหรืออ่อนก็ได้ และ

ยังสามารถหลอมละลายเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้โดยใช้แรงดันและความร้อนและคุณสมบัติของพลาสติกคือ ไม่
สลายตัว ประโยชน์ของพลาสติก คือ น้ าหนักเบา ท าให้สะดวกต่อการถือหิ้ว และการขนส่ง ตลอด จนมี
ความทนทานอยู่ได้เป็นเวลานาน และเนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์ได้มากพลาสติกจึงเข้ามาแทนที่ 

อย่างไรก็ตามถึงแม้พลาสติกจะมีประโยชน์  แต่ก็มีข้อเสียคือพลาสติกผลิตมาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ เช่น น้ ามัน ถ่านหิน นอกจากนี้ ก็ยากต่อการน ามารีไซเคิล 
และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และที่ส าคัญเนื่องจากพลาสติกมีหลายชนิด การน ามาผลิตใช้ใหม่จะต้องแยก
พลาสติกแต่ละชนิดออกจากกัน ปัจจุบันจึงมีเพียงถุงพลาสติกเท่านั้นที่สามารถน ามาผลิตใช้ใหม่ได้ แต่มีการ
น าถุงพลาสติกท่ีใช้แล้วเพียงร้อยละ 3 ของจ านวนถุงพลาสติกท่ีผลิตออกมาเท่านั้นที่น ากลับเข้าสู่โรงงานเพ่ือ
การรีไซเคิล ดังนั้น พลาสติกท่ีถูกทิ้งขยะในปัจจุบันจึงคงอยู่ในสภาพแวดล้อมไปอีกนานนับหลายร้อยปี  

พลาสติกท่ีค้าขายกันในวงการตลาดของรีไซเคิล ได้แก่ พลาสติกใสเหมือนแก้ว เช่น ขวดน้ ามัน ขวด
น้ าดื่มบางยี่ห้อ พลาสติกขุ่น เช่น ขวดน้ าโพลาริส ราคาอยู่ในช่วง 8-15 บาท/ก.ก. พลาสติกรวม เช่น ขวดยา
สระผม ขวดน้ ายาซักผ้า ขวดโลชั่น ขวดแป้ง ถัง กาละมัง ขัน ราคาอยู่ในช่วง 3-6 บาท/ก.ก. ขึ้นอยู่กับชนิด
ของพลาสติก ส่วนยางในรถยนต์ที่ขายกันในตลาดรีไซเคิล ราคาอยู่ในช่วง 4-5 บาท / ก.ก. ส่วนท่อพีวีซี ที่
ขายกันในตลาดรีไซเคิล ราคาอยู่ในช่วง 8-9 บาท / ก.ก. 
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5.5 การรีไซเคิลน้ ามัน 
 น้ ามันเก่ามีอยู่ 2 ประเภท คือ น้ ามันพืชซึ่งเป็นน ามันเก่าจากการปรุงอาหาร และน้ ามันเครื่องยนต์ที่
ไม่ใช้แล้ว ในส่วนแรกนั้น ปัจจุบันมีการรีไซเคิลน ามาใช้ผลิตเป็นผงซักฟอกได้ ซ่ึง "โครงการโรงงานผงซักฟอก
และสบู่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม" ซ่ึงด าเนนิการโดยองค์กรพัฒนาเอกชนร่วมกับกลุ่มชุมชนแออัดท่ีคลองเตย ได้
ผลิตผงซักฟอกจากน้ ามันที่เหลือจากการปรุงอาหารออกมาจ าหน่ายได้เป็นส าเร็จแล้ว ส่วนน้ ามันเครื่องของ
รถยนต์นั้น ในต่างประเทศก็มีการรีไซเคิลน ามาท าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้หลายอย่าง เช่น เป็นเชื้อเพลิง หรือ
น้ ามันหล่อลื่น ส่วนในประเทศไทยยังไม่มีการรีไซเคิลน้ ามันประเภทนี้เลย น้ ามันเครื่องเก่าที่ขายกันในตลาดรี
ไซเคิล ราคาอยู่ในช่วง 3-3.50 บาท / ก.ก. 
 

5.6 การรีไซเคิลแบตเตอรี่และถ่านไฟฉาย 
แบตเตอรี่และถ่านไฟฉายเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ขยะประเภทนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เพราะมีโลหะ

หนักที่เป็นอันตรายเป็นองค์ประกอบ เช่น แคดเมียม ตะกั่ว ลิเทียม แมงกานีสไดออกไซด์ ปรอท นิกเกิล เงิน
และสังกะสี ถ้าท้ิงลงที่ฝังขยะ โลหะหนักเหล่านี้ก็อาจรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ าใต้ดินแต่ถ้าน าไปเผาก็จะปล่อยก๊าซ
ออกมาอีกทั้งขี้เถ้าจากการเผาขยะก็ยังคงมีพิษต่อสิ่งมีชีวิตอยู่ ในต่างประเทศได้มีการแยกขยะประเภทนี้ไว้
เพ่ือการรีไซเคิลโดยเฉพาะเพ่ือก าจัดโลหะหนักท่ีเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนการก าจัดกากของเสียและก าจัด
กากก็มีอยู่บ้าง แต่ในประเทศไทยเองเท่าท่ีทราบยังไม่พบว่ามีการรีไซเคิลขยะประเภทนี้แต่อย่างใด  

แบตเตอรี่ที่ขายกันในตลาดรีไซเคิล ได้แก่ แบตเตอรี่ด า และแบตเตอรี่ขาว ราคาอยู่ในช่วง 3.50-6 
บาท/ก.ก. ขึ้นอยู่กับชนิดของแบตเตอรี่ 

 

5.7 การรีไซเคิลเศษอาหารและอินทรียวัตถุ 
ขยะประเภทนี้สามารถน าไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ หรือน ามาใช้เป็นปุ๋ยหมักได้ โดยผ่านการย่อย

สลายของจุลินทรีย์ซึ่งปุ๋ยหมักนี้ จะเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะส าหรับการปลูกพืชทุกชนิด การหมักปุ๋ยนี้
สามารถท าลายเชื้อโรคได้หลายชนิดที่อุณหภูมิ 50-70 องศาเซลเซียส  

ขั้นตอนในการหมักท าปุ๋ยจะต้องมีการคัดแยกมูลฝอย ที่ย่อยสลายไม่ได้ออกก่อนจากนั้นท าการบด
ให้ขนาดชิ้นของมูลฝอยเล็กลง แล้วจึงล าเลียงสู่ขบวนการหมัก ระยะเวลาที่ใช้หมักประมาณ 3 เดือนหรือ 1 
ปี ขึ้นอยู่กับรูปแบบวิธีการหมักที่ใช้ มูลฝอยที่หมักได้จะมีปริมาณลดลงประมาณร้อยละ 50 ปัจจุบันมีโรงงาน
ท าปุ๋ยหมักของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ด าเนินการผลิตปุ๋ยหมักออกใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน 

จะเห็นได้ว่าราคาของขยะที่เราคัดแยกนั้นจะแตกต่างกันไปตามชนิดของวัสดุ ดังนั้นหากมีการคัด
แยกอย่างละเอียด เราก็จะขายได้ราคามากกว่าเก็บปะปนกัน ยกตัวอย่างเช่นพลาสติก หากเราเก็บพลาสติก
รวม 1 กิโลกรัม รวมกับขวดน้ าโพลาริส 1 กิโลกรัมไว้ในถุงเดียวกัน จะขายได้ในราคาพลาสติกรวม คือ 3 
บาท/ก.ก. ได้เงินแค ่4 บาท แต่ถ้าเราแยกจะขายได้เงิน 11 บาท 

อย่างไรก็ดีราคาของเก่าที่ร้านรับซื้อ จะมีความแตกต่างกันไป เช่นเดียวกันการรับซื้อของอ่ืนๆ ที่
ต้องดูความต้องการของตลาดเหมือนกับราคายางพารา ซึ่งก็มีช่วงราคาขึ้นๆลงๆตามราคาของตลาดโลก แต่
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ละร้านที่รับซื้อก็จะให้ราคาแตกต่างกันไป ความหลากหลายของชนิดวัสดุที่รับซื้อก็เช่นกันอาจจะไม่
เหมือนกัน เช่น น้ ามันเครื่องเก่า บางร้านก็ไม่ได้รับซื้อ เป็นต้น 

นอกจากนี้วัสดุบางอย่างที่เราไม่คิดว่าจะมีการรับซื้อกันในบางพ้ืนที่กลับมีการรับซื้อ เช่น เศษผ้า 
ขั้วหลอดไฟที่เป็นอลูมิเนียม เศษไม ้ถังน้ ามันเก่าขนาด 200 ลิตร เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-2  แนวทางการการจัดการการแปรรูปขยะเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 

ขยะ 100 % 

ระบบขยะเปียก 60 % 

ขยะเปียก  ขยะแหง้  

ระบบขยะแหง้ 40 % 

ระบบการหมกั /ฝังกลบ 

ส่วนท่ีหมกัไม่ได ้12 %  
อินทรียวตัถุ 48 %  

ระบบเตาเผา ระบบยอ่ย ระบบแปรรูปวสัดุรีไซเคิล 

ผลิตไฟฟ้า 

การแปรรูปกาก/เถา้ 

ตลาด 

เถา้ (Ash) 

ปุ๋ย 

ผลิตภณัฑท่ี์
ไดจ้ากการ
แปรรูป 

ผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้าง/ตกแต่ง
หรือวสัดุก่อสร้าง 

ปุ๋ ย 17 % ขาย กก.  
ละ 2 บาท  

ความร้อน  

อินทรียวตัถุ  ก๊าซ  

ขยะกลุ่ม 1 = 9.6% 
ขายกก.ละ 1 บาท ขยะกลุ่ม 2 = 6.4%  ขยะกลุ่ม 3 = 24%  

ขยะยอ่ยสลาย
ได ้

ขยะทัว่ไป/ขยะมี
พิษ/ขยะรีไซเคิล 

กาก (Sludge)  

  แยกขยะก่อนท้ิง 
สร้างจิตสาธารณะ  ลดปริมาณ ก าจดัง่าย  ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
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รศ.ดร. นาฏสุดา ภูมิจ านงค ์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ระบบนิเวศป่าชายเลน (Mangrove ecosystem) 
 
1) ความหมายป่าชายเลน 

หมายถึง สังคมพืชที่ประกอบด้วย พันธุ์ไม้หลายชนิด หลายตระกูล และเป็นพวกที่มีใบเขียวตลอดปี 
ซึ่งมีลักษณะทางสรีระวิทยา และความต้องการสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกัน และยังหมายถึงกลุ่มของสังคมพืชที่
ขึ้นอยู่บริเวณปากแม่น้้า ชายฝั่งทะเล หรืออ่าว ซึ่งเป็นบริเวณที่มีระดับน้้าทะเลท่วมถึงในช่วงที่น้้าทะเลขึ้น
สูงสุด ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้สกุลโกงกางเป็นไม้ส้าคัญและมีไม้ตระกูลอ่ืนปะปนอยู่ด้วย  
 
2) การกระจายของพื้นที่ป่าชายเลนทั่วโลก 

ป่าชายเลนของโลก    มีทั้งหมดประมาณ 113.43 ล้านไร่ ข้ึนกระจัดกระจายอยู่ในเขตร้อน 3 เขต  
2.1 เขตร้อนแถบเอเชีย    มีเนื้อที่ประมาณ 52.56 ล้านไร่ หรือ 46.40 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ป่า

ชายเลนทั้งหมด    
2.2 เขตร้อนอเมริกา        มีเนื้อที่ประมาณ 39.60 ล้านไร่ หรือ 34.90 เปอร์เซนต์ ของพื้นที่ป่า

ชายเลนทั้งหมด  
2.3 เขตร้อนอัฟริกา         มีพื้นที่ป่าชายเลนน้อยที่สุด ประมาณ 21.63 ล้านไร่ หรือ 18.70 

เปอร์เซ็นต์ ของพี้นที่ ป่าชายเลนทั้งหมด  

ประเทศที่มีพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สดุในโลก คือ ประเทศอินโดนิเซีย มีพื้นที่ประมาณ  26.57  ล้าน
ไร่ ประเทศที่มีพื้นที่ป่าชายเลนล าดับรองลงมา  คือ ประเทศบราซิล  ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ  15.63  ล้านไร่ 
 

 

รูปที่ 1 แสดงการกระจายของพืน้ที่ปา่ชายเลน 
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ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนมากเป็นอันดับ 9 ของประเทศในเขตร้อนแถบเอเชีย ตลอดชายฝั่ง
ของ 24 จังหวัด ประมาณ 2,614 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ป่าชายเลนร้อยละ 36 ของความยาวชายฝั่งทั้งหมด ใน
อดีตป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์มาก ซึ่งพบว่าพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2504 มีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 2,299,375 ไร่  ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลน รวมทั้งสิ้นประมาณ  1.50  ล้านไร่ 
 
2.3 ถิ่นก าเนิด 
 ป่าชายเลนจะพบเห็นทั่วไป ตามพื้นที่ชายฝั่งทะเล บริเวณปากน้้า อ่าว ทะเลสาบ ล้าคลอง และ

เกาะที่มีน้้าทะเลท่วมถึง 
 พื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดส้าหรับป่าชายเลนนั้นจะต้องเป็นท้องอ่าวที่มีน้้านิ่งๆ และมีแม่น้้าสายใหญ่ๆ 

ไหลลงมา ดังนั้น เมื่อกระแสน้้าในล้าแม่น้้าไหลลงมาปะทะเข้ากับกระแสน้้าทะเล กระแสน้้าใน
แม่น้้าก็จะเบาลงและหยุดนิ่ง เมื่อน้้านิ่ง โคลนเลนและวัตถุธาตุต่างๆ ซึ่งไหลปะปนมากับกระแสน้้า
ก็จะจมลง ท้าให้เกิดแผ่นดินโคลนหรือเลน ผืนใหญ่ขึ้นในบริเวณท้องอ่าวนั้น 

 
2.4 การกระจายของพื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทย 

ป่าชายเลนในประเทศไทย ซึ่งขึ้นอยู่กระจัดกระจายตามชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ภาคกลาง และ
ภาคใต้นั้น จากข้อมูลซึ่งส้ารวจ เมื่อ พ.ศ. 2529 จากภาพถ่ายดาวเทียมและการส้ารวจการใช้ประโยชน์พื้นที่
ภาคพื้นดิน ปรากฏว่ามีพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ 1,227,674 ไร่  

การกระจายและปริมาณของพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดต่างๆของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะมีมาก
ทางภาคใต้ซึ่งแบ่งออกเป็นภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งมีพื้นที่ป่าชายมากที่สุด โดยในปี 2547 มีพื้นที่เท่ากับ 
1,089,592.61 ไร่ ภาคใตฝ้ั่งอ่าวไทยมีพื้นที่อันดับสอง ในปี 2547 เท่ากับ 178,985.70 ไร่ และพื้นที่ในภาค
ตะวันออก และภาคกลาง เหลือพื้นที่ป่าชายเลยน้อยที่สุด เท่ากับ 152,309.76 และ 39ม733.80 ไร่ 
ตามล้าดับ ข้อมูลส้ารวจพื้นที่ป่าชายเลนปี 2552 พบว่า พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือ ภาคกลาง 
(สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์) รวม 75,683,.26 
ไร่ ภาคตะวันออก (ตราด, จันทบุรี, ระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา) รวม 161,550.42 ไร่ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
(ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สงขลา, ปัตตานี, นราธิวาส) รวม 182,934.01 ไร่ ภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน (ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, สตูล) รวม 1,104,892.87 ไร่ รวมพื้นที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ 
1,525,060.56 ไร่     คิดเป็น 0.475% ของพื้นที่ประเทศ  
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รูปที่ 2 การกระจายพื้นที่ปา่ชายเลนในประเทศไทย 
ตารางที่ 1 พืน้ที่ปา่ชายเลนประเทศไทย ปี 2547 และ ปี พ.ศ. 2552 
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จังหวัด                  พ.ศ. 2547 (ไร่) พ.ศ. 2552 (ไร่) 
 สมุทรปราการ  9,163.91 12,524.17 
กรุงเทพมหานคร  2,537.28 3,351.79 
 สมุทรสาคร  14,908.92 25,257.22 
 สมุทรสงคราม  14,112.42 14,272.75 
 เพชรบุร ี 6,550.71 18,568.75 
 ประจวบคีรีขันธ์  2,705.92 1,708.58 
รวมภาคกลาง  49,979.16 75,683.26 
 ตราด  57,503.64 61,974.19 
 จันทบุร ี 73,711.93 75,428.91 
 ระยอง  8,709.45 11,283.57 
 ชลบุร ี 4,510.31 5,554.41 
 ฉะเชิงเทรา  7,812.01 7,309.34 
รวมภาคตะวันออก  152,247.34 161,550.42 
ชุมพร  40,535.39 32,240.11 
 สุราษฏร์ธานี  32,510.28 46,574.20 
 นครศรีธรรมราช  66,098.51 73,549.60 
 พัทลุง  2,041.03 399.98 
 สงขลา  6,395.08 7,991.95 
 ปัตตานี  23,228.84 21,993.68 
 นราธิวาส  113.06 184.49 
รวมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  170,922.19 182,934.01 
 ระนอง  158,342.90 154,448.34 
 พังงา  271,627.74 275,316.68 
 ภูเก็ต  10,593.06 12,327.42 
 กระบี่  224,217.06 218,185.74 
 ตรัง  204,642.34 220,975.74 
 สตูล  215,602.75 223,638.95 
รวมภาคใต้ฝั่งอันดามัน  1,085,025.85 1,104,892.87 
รวมทั้งประเทศ  1,458,174.53 1,525,060.56 
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รูปที่ 3 พื้นทีป่่าชายประเทศไทย ระหว่างปี 2547 และ ปี 2552 กระจายตามภาค 1) ภาคตะวนัออก 2) 
ภาคกลาง 3) ภาคใตฝ้ั่งอันดามนั 4) ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

 
2.5 สภาพแวดล้อมของป่าชายเลน 

ป่าชายเลนขึ้นอยู่ในเขตน้้าขึ้นน้้าลง ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างแผ่นดินและทะเลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างมาก โดยปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทส้าคัญในการด้ารงชีวิตของพืชและ
สัตว์ในป่าชายเลนได้แก่ 
1. ภูมิประเทศชายฝั่ง  

เนื่องจากป่าชายเลนโดยทั่วไปมักพบบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีสภาพเป็นดินเลน และน้้าทะเลท่วมถึง
อย่างสม่้าเสมอ เพราะลักษณะภูมิประเทศเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะโครงสร้างในเรื่องชนิดและการ
กระจายของพรรณไม้ รวมถึงสัตว์น้้าที่อาศัยในป่าชายเลน อีกทั้งยังเป็นตัวก้าหนดขนาดพื้นที่ของป่าชายเลน
ด้วย การที่ป่าชายเลนมีขนาดเล็กหรือใหญ่จะส่งผลต่อการกระจายของชนิดพรรณไม้และสัตว์น้้าท้าให้มีความ
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ 
2. ภูมิอากาศ โดยปัจจัยเก่ียวกับภูมิอากาศที่ส้าคัญ ได้แก่ แสง อุณหภูมิ ฝน และลม 

2.1 แสง เป็นปัจจัยที่มีบทบาทส้าคัญอย่างมากในการสังเคราะห์แสงของพืชสีเขียวหรือพรรณไม้ใน
ป่าชายเลน 

2.2 อุณหภูมิ เป็นปัจจัยส้าคัญต่อขบวนการทางสรีรวิทยาของพรรณไม้ในป่าชายเลน โดยเฉพาะ
ขบวนการสังเคราะห์แสงและการหายใจ ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการด้ารงชีวิต เนื่องจากอุณหภูมิที่
สูงหรือต่้าเกินไปจะท้าให้การแตกยอดอ่อนของพรรณไม้ลดลง โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 25-30 
องศาเซลเซียส 
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พืน้ที่ป่าชายเลนประเทศไทย พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2552 
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2.3 ฝน โดยปริมาณ ระยะเวลาที่ฝนตก และการกระจายของฝนเป็นปัจจัยที่ส้าคัญต่อการกระจาย
และการเจริญเติบโต ตลอดจนการออกดอกของพรรณไม้ โดยปกติป่าชายเลนสามารถขึ้นอยู่และเจริญเติบโต
ได้ดีเมื่อพื้นที่ชายฝั่งมีฝนตกประมาณ 1,500-3,000 มิลลิเมตรต่อปี 

2.4 ลม จะมีอิทธิพลต่อการตกและการกระจายของฝน อีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อความเร็วของ
กระแสน้้าและคลื่นที่มีผลต่อการพังทลายของดิน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของป่าชาย
เลน 
3. น้ าขึ้นน้ าลง  

การขึ้นลงของน้้าทะเลบริเวณชายฝั่งเป็นปัจจัยที่ส้าคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นตัวก้าหนดการแบ่งเขต
พรรณไม้หรือสัตว์ในป่าชายเลนโดยช่วงเวลาที่น้้าขึ้น พื้นดินในป่าชายเลนจะถูกน้้าทะเลท่วมและจะโผล่พ้น
น้้าในช่วงน้้าลง ดังนั้น สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณนี้จะต้องพบกับสภาพจมอยู่ใต้น้้าในขณะที่น้้าขึ้นและล้าตัว
จะแห้งในขณะที่น้้าลงเช่นกัน 
 ความถี่ของน้้าทะเลท่วมถึง เป็นปัจจัยที่ส้าคัญมากอีกอย่างหนึ่งในการแบ่งเขตของพันธุ์ไม้ป่าชาย
เลน คือ ความถี่ในการท่วมถึงของน้้าทะเล ได้มีผู้แบ่งเขตพันธุ์ไม้ออกเป็นบริเวณต่างๆ ตามการท่วมของน้้า
ทะเล ได้แก่ พื้นที่น้้าท่วมถึงทุกคร้ัง ซึ่งจะมีเฉพาะไม้โกงกาง พื้นที่น้้าท่วมขณะที่มีน้้าขึ้นสูงปานกลางจะมีไม้
แสมขาว แสมทะเล ไม้ล้าพูทะเล และพื้นที่ริมฝั่งแม่น้้าจะมีไม้โกงกางใบใหญ่ขึ้น พื้นที่น้้าท่วมถึงขณะที่น้้าขึ้น
สูงตามปกติ เป็นบริเวณที่ไม้โกงกางหนาแน่น และมีไม้ชนิดอ่ืน เช่น ไม้โปรงแดง ไม้ตะบูนขาว และไม้ถั่วด้า 
เป็นต้น พื้นที่น้้าท่วมถึงเมื่อน้้าขึ้นสูงสุดเท่านั้น จะมีไม้ถั่ว ไม้ตะบูน และไม้ตาตุ่ม เป็นต้น นอกจากนั้นยังมี
พื้นที่น้้าท่วมเม่ือน้้าขึ้นสูงสุดเป็นพิเศษเท่านั้น โดยที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นไม้พังกาหัวสุ่มดอกแดง ไม้หลุมพอ
ทะเล ไม้หงอนไก่ทะเล ไม้ตาตุ่ม และต้นจาก 
การเปลี่ยนแปลงระดับน้้าทะเลในแต่ละวัน เรียกว่า น้้าขึ้นน้้าลง โดยในบางพื้นที่จะมีน้้าขึ้นน้้าลง 2 ครั้งใน
เวลาหนึ่งวัน กล่าวคือ มีน้้าขึ้น 2 ครั้ง และน้้าลง 2 ครั้ง แต่บางพื้นที่ในรอบหนึ่งวันอาจจะมีน้้าขึ้น 1 ครั้ง 
และน้้าลง 1 ครั้ง 

ระดับความสูงของน้้าขึ้นน้้าลงในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไป โดยบางวันอาจจะมี
น้้าขึ้นสูงมากและน้้าลงต่้ามาก เราเรียกช่วงวันที่มีน้้าขึ้นสูงมากและลงต่้ามาก ว่า ช่วงน้้าเกิด ในขณะที่บางวนั
จะมีน้้าขึ้นสูงไม่มากและน้้าลงไม่มาก เราเรียกช่วงนี้ว่า ช่วงน้้าตาย การเปลี่ยนแปลงของระดับความแตกต่าง
ระหว่างน้้าขึ้นสูงสุดหรือน้้าลงต่้าสุดในรอบหนึ่งจะมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน ตามจันทรคติ การ
เปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ เมื่อโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ เรียง
ตัวอยู่ในแนวเดียวกัน คือ ในช่วงคืนจันทร์เพ็ญ (ขึ้น 15 ค่้า) หรือ เดือนมืด (แรม 15 ค่้า) จะเป็นช่วงที่มีความ
แตกต่างระหว่างระดับน้้าขึ้นน้้าลงแตกต่างกันมาก เรียกว่า “น้้าเกิด หรือ น้้าเป็น (Spring tides)” โดยที่
ระดับน้้าทะเลขึ้นสูงสุดบนด้านที่หันเข้าหาดวงจันทร์และด้านตรงข้ามดวงจันทร์ และระดับน้้าทะเลจะลง
ต่้าสุดบนด้านที่ตั้งฉากกับดวงจันทร์ โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ท้าให้ ณ ต้าแหน่งหนึ่งๆ บนพื้นผิวโลก จึง
เคลื่อนผ่านบริเวณที่เกิดน้้าขึ้น และน้้าลง ทั้งสองด้าน จึงท้าให้เกิดน้้าขึ้นน้้าลง วันละ 2 ครั้ง 
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ส่วนวันที่เห็นดวงจันทร์ครึ่งดวง เกิดจากโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ เรียงตัวในแนวตั้งฉากกัน 
คือ ในช่วงขึ้น 8 ค้่า และแรม 8 ค่้า ท้าให้แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไม่เสริมกัน จะเป็นช่วงที่
มีความแตกต่างระหว่างระดับน้้าขึ้นและน้้าลงน้อย เรียกว่า น้้าตาย (Neap tides) ความแตกต่างกันของ
ช่วงเวลาน้้าขึ้นและน้้าลงในแต่ละวัน จะท้าให้ช่วงเวลาที่สิ่งมีชีวิตจมอยู่ใต้น้้าและโผล่พ้นน้้าในแต่ละวันไม่
เท่ากัน ช่วงเวลาของน้้าขึ้นน้้าลงจะมีการท้านายไว้ล่วงหน้าในตารางน้้า ซึ่งจัดท้าโดยกรมอุทกศาสตร์เป็น
ประจ้าทุกปี การขึ้นลงของระดับน้้าทะเลมีความส้าคัญต่อผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณชายทะเลหรือชาวประมง ผู้ที่
ประกอบอาชีพบริเวณชายหาด โขดหิน ป่าชายเลน และแนวปะการัง หรือแม้แต่คนที่ขับเรือ และคนที่ว่าย
น้้าในทะเล โดยน้้าขึ้นน้้าลงจะเป็นตัวก้าหนดว่าป่าชายเลนจะอยู่ในสภาพน้้าท่วมหรือน้้าแห้งในช่วงเวลาไหน 
ซึ่งช่วงเวลาที่น้้าท่วมหรือน้้าแห้งจะสามารถท้านายได้ว่าสัตว์หรือพืชชนิดไหนจะสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ใน
พื้นที่ป่าชายเลน ทั้งนี้เนื่องจากการข้ึนลงของน้้าท้าให้อุณหภูมิ ระดับความเค็ม และปัจจัยอ่ืนๆ ในบริเวณป่า
ชายเลนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงมีเพียงสัตว์และพืชที่มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมมาก
เท่านั้นที่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ในระบบนิเวศป่าชายเลน น้้าขึ้นน้้าลงเป็นปัจจัยที่ส้าคัญที่อธิบายว่า ท้าไม
สัตว์และพืชหลายชนิดไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ในป่าชายเลนได้ 

แม้ว่าน้้าที่เข้ามาในป่าชายเลนในช่วงเวลาที่น้้าขึ้นในแต่ละวันจะช่วยปรับสภาพความเค็มในพื้นที่ป่า
ชายเลน แต่ก็เป็นสาเหตุที่ท้าให้เกิดน้้าท่วมขังในดินป่าชายเลน โดยน้้าจะซึมอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดิน
จนเต็ม ท้าให้ปริมาณก๊าซออกซิเจนในดินมีน้อย ส่งผลให้ดินในป่าชายเลนเกิดสภาพขาดออกซิเจน และมี
กลิ่นเหม็น ในบางช่วงเวลาเมื่อมีฝนตก น้้าจืดจากบนบกจะไหลลงสู่ร่องน้้าของระบบนิเวศป่าชายเลน น้้าจืด
จะเจือจางความเค็มของน้้าในป่าชายเลนให้มีความเค็มลดลง ในบางเวลาที่ฝนตกหนัก น้้าในบริเวณป่าชาย
เลนก็จะกลายเป็นน้้าจืด ดังนั้น สัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนนี้ อาจจะต้องเผชิญกับสภาพต่างๆ 
หลายแบบ เช่น อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นเกลือ สัมผัสกับอากาศและความร้อนจากแสงอาทิตย์ซึ่งจะท้าให้
ตัวสิ่งมีชีวิตเหล่านี้แห้ง สัมผัสกับน้้าเค็มหรือน้้าจืด มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้้าที่ค่อนข้างสูงหรือต่้า 
อยู่ในสภาพที่ขาดออกซิเจน การที่สิ่งมีชีวิตจะมีชีวิตอยู่รอดในสภาพแวดล้อมป่าชายเลนได้นั้น สิ่งมีชีวิต
จะต้องมีลักษณะพิเศษหรือมีการปรับตัวหลาย ๆ อย่างที่ช่วยให้มันมีชีวิตอยู่รอดได้ 
4. คลื่นและกระแสน้ า  

คลื่นบริเวณชายฝั่งมีความส้าคัญในแง่การกัดเซาะดินชายฝั่งท้าให้เกิดการพังทลายและการ
ตกตะกอน อีกทั้งกระแสน้้าจะมีส่วนช่วยในการขยายพรรณไม้ป่าชายเลน ท้าให้เกิดป่าชายเลนในพื้นที่ใหม่ๆ 
ทั้งการระบายน้้าและกระแสน้้าเขตของพันธุ์ไม้ในป่าชายเลน มีอิทธิพลจากการระบายน้้าและกระแสน้้า เช่น 
หากกระแสน้้าในเขตไม้โกงกางถูกปิดกั้นไม่มีการระบายออก อาจท้าให้สังคมไม้โกงกางเปลี่ยนสภาพไปได้ 
และบริเวณนี้มักถูกแทนที่ด้วยไม้ฝาดในเวลาต่อมา นอกจากนั้น ความสูงของไม้แสมทะเลจะถูกควบคุมโดย
การระบายน้้าของดินในบริเวณนั้นส่วนพืชชนิดอ่ืนที่มีความสูงแตกต่างกัน การระบายน้้าของดินจะเป็น
ตัวก้าหนดความเค็ม และความเป็นกรดด่าง (pH) ของน้้าในดิน 
5. ความเค็มของน้ า  
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เนื่องจากความเค็มของน้้าและความเค็มของน้้าในดินเป็นปัจจัยส้าคัญในการเจริญเติบโต การรอด
ตาย และการแบ่งเขตการขึ้นของพรรณไม้ในป่าชายเลน โดยป่าชายเลนสามารถเจริญเติบโตได้ดีบริเวณน้้า
กร่อยซึ่งมีความเค็มของน้้าและของน้้าในดินระหว่าง 10-30 ppt 
 

 
รูปที่ 2 แสดงการกระจายของความเค็ม 

 
น้ ากร่อย (อังกฤษ: Brackish water) คือน้้าทะเล (น้้าเค็ม) ผสมกับน้้าจืด สามารถพบได้ตามตาม

ปากอ่าวแม่น้้าออกทะเล เช่น สมุทรปราการ (ปากแม่น้้าแม่น้้าเจ้าพระยา) บริเวณสมุทรสาคร (ปากแม่น้้าท่า
จีน) สมุทรสงคราม (ปากแม่น้้า แม่กลอง) โดยทั่วไปแล้ว น้้ากร่อยหรือน้้าทะเลในสภาพปกติมีสภาพเป็นด่าง
อ่อน ๆ pH ราว 7.3 ไปจนถึง 8.5 เหตุที่น้้าทะเลมีสภาพเป็นด่างอ่อน ๆ เป็นเพราะในน้้าทะเลมีแร่ธาตุหลาย
ชนิด ที่ ท้าให้น้้าเป็นด่างอ่อน 

การตรวจวัดความเค็มของน้้า (SALINITY) 
การตรวจวัดความเค็ม เป็นการตรวจวัดปริมาณเกลือที่ละลายน้้าที่พบในน้้าเค็มหรือน้้ากร่อย โดยมี

หน่วยเป็นส่วนในหนึ่งพันส่วน (ppt ย่อมาจาก part per thousand) ความเค็มของน้้าทะเลของโลกมี
ค่าเฉลี่ย 35 ppt น้้าจืดมีค่าไม่เกิน 0.5 ppt น้้ากร่อยมีค่า 0.5 – 25 ppt ค่าความเค็มจะแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับปริมาณหยาดน้้าฟ้า น้้าจากหิมะละลาย หรือบริเวณรอยต่อระหว่างน้้าเค็มกับน้้าจืด เช่น บริเวณปาก
แม่น้้า ปริมาณของเกลือในน้้าเป็นตัวการส้าคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ชี้บ่งว่าจะพบสิ่งมีชีวิตชนิดใดในบริเวณแหล่งน้้า
นั้น ดังนั้นชนิดสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้้าจืดและที่อาศัยในน้้าเค็มจึงแตกต่างกันมาก พืชหรือสัตว์ที่อาศัยในน้้าจืด
จะมีเกลือในเซลล์มากกว่าในแหล่งน้้าที่อาศัยอยู่ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะก้าจัดเหลือออกมาเป็นของเสีย ส่วนพืช
หรือสัตว์ที่อาศัยในน้้าทะเลมีปริมาณของเกลือเท่ากับหรือน้อยกว่าสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่และมีกลไกของ
ร่างกายที่จะยังคงสภาพสมดุลของเกลือ นอกจากนี้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ยังสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงความ
เค็มในแหล่งน้้าที่อาศัยอยู่ได้ 
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ความเค็มที่ได้จากการวัดด้วยวิธีดังกล่าวมีหน่วยเป็นส่วนในพันส่วน (part per thousand , ppt) 
หรือใช้สัญลักษณ์ ‰ 

เครื่องมือวัดความเค็ม เรียก ซาลิโนมิเตอร์ (Salinometer) หรือ รีแฟรกโตซาลิโนมิเตอร์ 
(Refractosalinometer) วัดโดยใช้หลักการหักเหของแสง ยิ่งเค็มมาก ยิ่งหักเหมาก ต่อจากนั้นแปลงไปเป็น
สเกลของ ppt (part per thousand = ส่วนในพันส่วน) ซึ่งเป็นหน่วยของค่าความเค็มของน้้า ความเค็มกับ 
pH ไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรง เพียงแต่ว่าน้้าทะเลมี pH สูงกว่าน้้าจืด 
 
ตารางที่ 2 ค่าความเค็มของน้้า 
น้้าจืด น้้ากร่อย น้้าเกลือ/น้้าเค็ม น้้าเกลือเข้มข้น 
<0.05% 0.05-3% 3-5% >5% 
<0.5 psu 0.5-30 psu 30-50 ppt >50 psu 
 

ต่อมาได้มีการทบทวนค้านิยามของความเค็มอีกครั้งเมื่อได้มีการพัฒนาเทคนิคการหาความ 
เค็มจากการวัดค่าความน้าไฟฟ้า อุณหภูมิ และความดัน โดย The Practical Salinity Scale of 1978 เรียก 
ความเค็มใหม่ว่า practical salinity ซึ่งหมายถึง อัตราส่วนของค่าความน้าไฟฟ้าของน้้าทะเลต่อค่าความน้า
ไฟฟ้าของความเข้มข้นมาตรฐานของสารละลายโปแทสเซียมคลอไรด์ 

จากนิยามนี้จะไม่ใช้สัญลักษณ์ ‰ หรือ ppt เป็นหน่วยวัดความเค็มของน้้าอีกต่อไป แต่ 
จะใช้หน่วย practical salinity unit หรือ psu แสดงถึงค่าความเค็มที่วัดได้ อย่างไรก็ตามค่าความเค็ม 35 
practical salinity unit (psu) จะเท่ากับ 35 ‰ การวัดความเค็มจากค่าความน้าไฟฟ้าเป็นวิธีที่เที่ยงตรง
และใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน 
6. ออกซิเจนละลายน้ า  

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้าจะมีผลต่อการด้ารงชีวิตของพืชและสัตว์น้้าในป่าชายเลน 
โดยเฉพาะการหายใจและการสังเคราะห์แสง นอกจากนี้ยังมีผลต่อการย่อยสลายของเศษใบไม้หรืออินทรีย์
สารในระบบนิเวศป่าชายเลน การย่อยสลายเร็วหรือช้าจะขึ้นกับปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า แต่ปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้้าสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาตลอด 24 ชั่วโมง 
7. ดิน  

ดินในป่าชายเลนเกิดจากการทับถมของตะกอนที่ไหลมากับน้้าจากแหล่งต่างๆ โดยดินจะเป็นปัจจัย
จ้ากัดการเจริญเติบโตและการกระจายของไม้ในป่าชายเลน รวมถึงชนิด การเจริญเติบโต การกระจายและ
การด้ารงชีวิตของสัตว์ในป่าชายเลน ปกติป่าชายเลนที่พบบริเวณปากแม่น้้า และริมฝั่งทะเลที่เป็นหาดเลนนัน้ 
จะมีลักษณะเป็นดินโคลน พันธุ์ไม้ที่ขึ้นได้ต้องมีรากค้้าจุนที่แข็งแรง บางครั้งจะพบไม้แสมขึ้นในบริเวณที่เป็น
ดินโคลนหรือบริเวณที่เป็นชายหาดที่มีความลาดชันต่้า สามารถทนต่อสภาพดินทรายได้ ถ้าบริเวณนั้นมีน้้า
ทะเลท่วมถึง นอกจากนั้นยังพบว่าไม้แสมจะเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะทางด้านความสูง เมื่อบริเวณนั้นมี
การระบายน้้าที่ดี และพบไม้แสมขึ้นในป่าของไม้ถั่วขาว ซึ่งไม้ถั่วขาวนั้นจะขึ้นในบริเวณดินเหนียวทีม่ีลักษณะ
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ค่อนข้างแข็ง มีชั้นของฮิวมัส และมีการระบายน้้าที่ดี pH ของดินบริเวณใต้ต้นโกงกาง มีค่าเท่ากับ 6.6 และ
ดินใต้ต้นแสม มีค่าเท่ากับ 6.2 เมื่อดินทั้งสองบริเวณมีสภาพอ่ิมตัวด้วยน้้า แต่ถ้าเป็นดินแห้ง และอยู่ภายใต้
สภาวะที่มีออกซิเจน ดินในเขตไม้โกงกาง pH จะลดเหลือ 4.6 ในขณะที่ดินของเขตไม้แสมจะลดลงเหลือ 5.7 
  ความเค็มของน้ าในดิน 

ความเค็มของน้้าในดิน เป็นปัจจัยส้าคัญในการแบ่งเขตของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เช่น ไม้โกงกางใบ
ใหญ่ และแสม มีความทนทานต่อความเค็มได้สูง ไม้ล้าพูทะเลและไม้ล้าแพนชอบน้้าที่มีความเค็มค่อนข้างสูง 
และมักพบขึ้นอยู่บริเวณติดกับทะเล ส่วนไม้ล้าพูจะขึ้นบริเวณที่มีความเค็มน้อยกว่าประมาณ 10% ไม้พังกา
สุ่มดอกแดง จะทนต่อความเค็ม 10-20 % ไม้โปรงแดง จะขึ้นและเจริญเติบโตได้ในบริเวณ ที่มีความเค็ม
มากกว่า 30 %  
8. ธาตุอาหาร  

เนื่องจากการที่มีปริมาณธาตุอาหารที่เพียงพอนับเป็นสิ่งจ้าเป็นในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ป่าชายเลน โดยธาตุอาหารในป่าชายเลนมี 2 ประเภทใหญ่ คือ ธาตุอาหารประเภทอนินทรีย์สาร ซึ่งจ้าเป็น
ต่อการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปเตสเซียม โซเดียม แคลเซียม 
และแมกนีเซียม และประเภทอินทรีย์สาร คือ สารแขวนลอยที่มีขนาดประมาณ 1 ไมครอนหรือมากกว่า และ
ที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช ไดอะตอม สาหร่าย รากไม้ ซากสัตว์ เป็นต้น 
 
2.5 ลักษณะเด่นของพันธุ์ไม้ในป่าชายเลน 
 

พันธุ์พืชทุกชนิดในป่าชายเลน มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงลักษณะบางประการของส่วนต่างๆ ทั้งล้า
ต้น ใบ ดอก ผล ตลอดจนระบบรากให้เหมาะสม เพื่อทนทานต่อสภาพแวดล้อมป่าชายเลนโดยสามารถอยู่
รอด เจริญเติบโต และแพร่กระจายพันธุ์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง  
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รูปที่ 4 การปรับตัวของต้นไม้ในป่าชายเลน 

1. มีรากหายใจ (aerial roots) พบในพืชเกือบทุกชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีรากหายใจลักษณะ
ต่างกันไป เช่น แสม มีรากหายใจโผล่จากดิน ส่วนโกงกาง รากหายใจแทงออกจากต้นลงดิน เพื่อช่วยค้้ายัน
ล้าต้นด้วยรากเคเบิลแผ่จากล้าต้น รากให้อาหารที่ดีจะงอกออกมาจากรัศมีเหล่านี้และสร้างแพลตฟอร์มที่
เสถียร ออกซิเจนแพร่กระจายผ่านเนื้อเยื่อที่เป็นรูพรุน (spongy) ของ pneumatophore ไปยังส่วนที่เหลือ
ของพืช 

Prop roots ออกมาจากล้าต้นเพื่อให้การสนับสนุนเพิ่มเติม เยื่อหุ้มรากที่เฉพาะเจาะจงในป่าชาย
เลนบางชนิดช่วยป้องกันไม่ให้เกลือเข้าสู่ราก การปรับตัวส้าหรับการมีชีวิตในดินที่มีน้้าท่วมขัง 

โดยปกติแล้วในป่าชายเลนจะมีน้้าจะท่วมขังอยู่เสมอเนื่องจากอิทธิพลของน้้าขึ้นน้้าลง ดังนั้นดินใน
ป่าชายเลนจึงมีน้้าท่วมขังอยู่เป็นประจ้า ท้าให้ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถแพร่กระจายลงสู่ดินได้ 

อย่างไรก็ตามรากของต้นไม้ป่าชายเลนต้องการออกซิเจนเพื่อใช้ในการด้ารงชีวิตและการ
เจริญเติบโต ดังนั้น ต้นไม้จึงต้องพัฒนาวิธีการเพื่อที่รากของมันจะได้รับออกซิเจนต้นไม้ป่าชายเลนส่วนมาก
จึงมีรากอากาศ (pneumatophores) โผล่พ้นเหนือดิน ออกซิเจนจึงสามารถผ่านลงทางรากอากาศสู่รากที่
อยู่ใต้ดินได้ รูปทรงของรากอากาศมีตั้งแต่ผอมบางคล้ายแท่งดินสอ เช่น ต้นแสม จนกระทั่งเป็นปุ่มอ้วนๆ ซึ่ง
พบในต้นล้าแพน และต้นตะบูนด้า 

ต้นไม้แต่ละชนิดจะมีลักษณะรากเฉพาะของมันเอง ต้นโกงกางจะมีรากที่มองดูเหมือนกับสุ่มจับปลา 
ส่วนต้นแสมก็จะมีรากหายใจที่แหลมโผล่ออกมาจากใต้ดินมองดูเหมือนไม้ปลายแหลมขนาดใหญ่ และต้นถั่ว 
มีรากหายใจโผล่พ้นดินออกมามองดูเหมือนกับหัวเข่าของมนุษย์ 
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ต้นไม้ป่าชายเลนบางชนิดจะมีรูเล็กๆ จ้านวนมากที่บริเวณล้าต้นและรากที่โผล่ออกมา รูเหล่านี้จะ
น้าอากาศเข้าสู่ต้นพืช และภายในต้นไม้ก็จะมีเนื้อเยื่อฟองน้้าน้าออกซิเจนสู่รากเช่นกัน 

ในช่วงน้้าขึ้นนั้น น้้าบริเวณรอบๆ ต้นไม้ป่าชายเลนจะเป็นน้้าเค็ม เนื่องมาจากการท่วมขังของน้้า
ทะเล นอกจากนี้น้้ายังมีปริมาณมากเกินความต้องการของต้นไม้ ต้นไม้ป่าชายเลนต้องการน้้าจืด 

 

 

 

 
Knee root                                           Buttress root 

รูปที่ 5 รากของต้นไม้ปา่ชายเลน 
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ส้าหรับการเจริญเติบโต ส่วนน้้าเค็มนั้นสามารถที่จะทา้ลายหรือท้าให้ต้นไม้ปา่ชายเลนตายได้ ดังนั้น 
ป่าชายเลนจะต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะสามารถรับเอาน้้าจืดที่มันต้องการเพื่อการเจริญเติบโตดังนี้ คือ ต้นไม้
ป่าชายเลนบางชนิดป้องกันเกลือที่จะเข้ามาทางรากโดยวิธี pH excluders ต้นไม้ป่าชายเลนบางชนิดดูด
เกลือเข้าไปในล้าต้น แล้วขับเกลือออกทางรูใบ วิธีนี้เรียกว่า salt excrete พืชที่มีการขับเกลือออกทางใบ 
เช่น ต้นแสม ต้นเล็บมือนาง และเหงือกปลาหมอ เป็นต้น ต้นไม้ป่าชายเลนบางชนิดอาศัยอยู่ในสภาพที่มี
ความเค็มได้เนื่องจากมันสามารถสะสมน้้าเลี้ยงที่มีความเค็มได้มาก เรียกวิธีการนี้ว่า salt accumulators 
เห็นได้ชัดในต้นโกงกาง ล้าพู-ล้าแพน ที่ใบมีลักษณะอวบน้้า ต้นไม้ป่าชายเลนบางชนิดสามารถเก็บสะสม
เกลือไว้ในใบ หรือเปลือกไม้ เมื่อใบและเปลือกไม้หล่น เกลือก็ถูกก้าจัดทิ้งไป 

การที่ต้นไม้ป่าชายเลนจะเติบโตในบริเวณที่ดินมีน้้าท่วมขังได้เนื่องจากดินน้้าท่วมขังมีอากาศอยู่
น้อย จึงเป็นเหตุให้ป่าชายเลนมีระบบรากพิเศษและเซลล์ที่อากาศสามารถเข้าไปในต้นพืชได้ในขณะน้้าลด 
พืชที่อยู่ในดินน้้าท่วมขังจะไม่งอกเหมือนกับพืชที่ปลูกในดินปกติ เนื่องจากก๊าซออกซิเจนที่จะเข้าสู่รากนั้นมี
น้อยเกินไป ส่วนพืชที่ปลูกอยู่ในดินธรรมดานี้จะโตเร็วกว่าและจะมีความแข็งแรงมากกว่าพืชที่ขึ้นในดินน้้า
ท่วมขัง 

การปรับตัวเพื่อพยุงตัวเองในดินเลนเปียก 
ต้นไม้ป่าชายเลนเจริญเติบโตมีความสูงประมาณ 40 เมตร และเจริญเติบโตได้ดีในดินเลนนิ่ม ดังนั้น 

จึงถูกน้้าพัดให้ล้มลงได้ง่าย พรรณไม้ในป่าชายเลนจึงมีการปรับตัวหลายๆ อย่างเพื่อที่จะให้ล้าต้นยืนอยู่ได้ 
ต้นไม้ป่าชายเลน เช่น โกงกางจะมีรากค้้าจุนหรือรากพยุง (prop roots) และรากอากาศ รากเหล่านี้จะห้อย
จากล้าต้นหรือกิ่งลงสู่ดิน ต้นไม้ป่าชายเลนบางชนิดมีระบบรากเคเบิล (cable roots หรือ Pencil roots) 
เช่น ต้นแสม รากชนิดนี้จะออกมาครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อช่วยพยุงล้าต้นให้ยืนอยู่ได้ ส่วนต้นไม้ป่าชาย
เลนชนิดอื่นๆ เช่น โปรงแดง จะมีรากพูพอน (buttress roots) เช่นเดียวกันกับที่พบในต้นไม้ป่าเขตร้อน 

ลักษณะรากไม้ป่าชายเลน 
ต้นไม้ป่าชายเลนที่หยั่งรากลงลึกหรือเจาะรากฝังแน่นในดินมีไม่กี่ชนิด ส่วนมากแล้วต้นไม้ป่าชาย

เลนจะมีรากฝังตื้นๆ แต่อยู่หนาแน่น และอาจแผ่ปกคลุมเป็นพื้นที่กว้าง ต้นกล้าของต้นโกงกางจะมีส่วนเรดิ
เคิล (radicle) ยาว ซึ่งจะสามารถพัฒนาเป็นรากยึดได้ดี แต่เมื่อต้นกล้าเริ่มตั้งตัวในดินเลน ส่วนของเรดิเคิล
จะพัฒนาไปอีกเล็กน้อย บทบาทการท้าหน้าที่ของรากจะถูกรับช่วงโดยระบบกิ่งก้านของรากที่พัฒนามาจาก
ส่วนปลายสุดของรากค้้าจุน โดยรากนี้จะเจาะลึกลงใต้ดินประมาณ 1 ฟุต 

ส่วนต้นถั่วและโปรงแดงนั้น ระบบรากจะเป็นแบบเคเบิ้ล และจะส่งรากซึ่งมีลักษณะคล้ายหัวเข่า
ของมันโผล่ขึ้นมาเหนือผิวดินและสร้าง lenticels ซึ่งมีลักษณะเป็นตุ่ม ระบบรากของต้นแสม ล้าแพน และ
ต้นตะบูน จะไม่มีรากเกาะลึก แต่จะมีการพัฒนารากเคเบิ้ลที่หนาแน่น ซึ่งจะวางยาวใต้ผิวดินประมาณ 20 - 
50 เซนติเมตร ต้นแสมและต้นล้าแพน จะมีการพัฒนารากหลายๆ ชนิด ซึ่งประกอบด้วยรากเคเบิ้ลขนาด
ใหญ่ แล้วแยกออกเป็นรากสมองอกแทงลงใต้ดิน และมีรากอากาศ หรือ pneumatophores แทงออกสู่
ด้านบน รากอากาศนี้จะสร้างรากดูดอาหารจ้านวนมาก รากดูดอาหารจะยึดเกาะอยู่ในชั้นผิวดินที่อุดมไปด้วย
ธาตุอาหาร 
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บทบาทของรากอากาศ คือ การเจริญเติบโตขึ้นโผล่พ้นผิวดิน และรากดูดอาหารก็จะงอกออกมา
มากมายในชั้นดินที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ การหายใจของรากอากาศจะมีความส้าคัญน้อยกว่าบทบาทการ
สร้างรากดูดอาหาร ระบบการจับอากาศของรากนั้นจะพบในที่ติดกับ lenticel ของรากอากาศ หรือ prop 
roots เช่น เมื่อน้้าท่วมปกคลุมรากต้นแสม ความดันในระบบรากก็จะลดลง และจะเริ่มสูงขึ้นอีกครั้งเมื่อน้้า
เร่ิมลด แล้วรากก็จะดูดอากาศเข้ามาในรากอย่างรวดเร็ว 

รากอากาศเปรียบเสมือนปล่องที่เป็นตัวถ่ายอากาศของระบบรากในดินเลนที่ไม่มีอากาศ ดินโคลน
ชั้นลึกลงไปไม่เพียงเป็นชั้นที่ขาดออกซิเจนเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ดังนั้นรากสมอจึง
ไม่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซหรือสารอาหารกับดินรอบๆ มัน แต่บางครั้งก็พบก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในดินชั้นบน
ซึ่งรากดูดอาหารอาศัยอยู่ 

ส่วนต้นโปรงแดงและต้นถั่วจะมีรากเข่าที่ต่างกันไป รากเข่าจะโผล่ขึ้นเหนือดินแล้วจมลงดินอีกครั้ง 
รากนี้จะอยู่ติดกับรากเคเบิ้ล ซึ่งความจริงแล้วรากเข่านี้เป็นรากเคเบิ้ลของต้นไม้ 

นอกจากนี้ต้นไม้ในป่าชายเลนยังมีลักษณะที่ส้าคัญที่ใช้ในการปรับตัวคือ 
 

 2. เซลล์ผิวใบมีหนังหนา เป็นแผ่นมัน และมีปากใบ (stomata) ที่ผิวใบด้านล่างลักษณะเช่นนี้พบ
ในพืชทุกชนิดในป่าชายเลน ซึ่งมีหน้าที่ส้าหรับป้องกันการระเหยของน้้าจากส่วนของใบ 
 3. มีต่อมขับเกลือ (salt glands) พบอยู่ทั่วไปในส่วนของใบแสม ล้าพู ล้าแพน และเหงือกปลา
หมอ เป็นต้น หน้าที่ส้าคัญของต่อมขับเกลือ คือ ควบคุมระดับความเข้มข้นของเกลือในพืชโดยขับออกจาก
ส่วนใบ 

4. ใบมีลักษณะอวบน้ า (succulent leaves) โดยเฉพาะพืชพวกโกงกาง (Rhizophora) และล้าพู-
ล้าแพน (Sonneratia) ซึ่งเป็นลักษณะที่ช่วยเก็บรักษาน้้าจืด  

5. มีผลงอกขณะติดอยู่บนล้าต้น ที่เรียกว่า vivipary เช่น ในโกงกางซึ่งใน ดอก 1 ดอก มีรังไข่ 
(ovary) 1 อัน และมีโอวุล (ovule) 4 อัน แต่มีเพียงโอวุลเดียวที่เจริญเป็นเมล็ด และเมล็ดของพืชนี้ไม่มีการ
ฟักตัว จะเจริญทันทีขณะผลยังติดบนต้นแม่ จัดเป็น viviparous seed เพราะส่วนของต้นอ่อน (embryo) 
ในเมล็ดจะงอกส่วนของรากอ่อน (radicle) แทงทะลุออกมาทางปลายผลตามด้วยส่วนของ hypocotyl ซึ่ง
จะยืนยาวออกกลายเป็นฝักยาว 1 - 2 ฟุต เมื่อฝักแก่เต็มที่จะหล่นปักเลนโคนต้น หรือลอยไปตามกระแสน้้า 
ต่อมาจะงอกรากและเจริญเป็นต้นใหม่ต่อไป นอกจากโกงกางแล้ว ยังมีไม้ถั่ว พังกาหัวสุ่ม โปรง ต้นจาก 
เล็บมือนาง และแสม คือ พบผลหรือฝักหลุดจากต้นแม่แล้ว ท้าให้สามารถเจริญเติบโตทางด้านความสูงอย่าง
รวด เร็ว และชูขึ้นเหนือน้้าในระยะสั้น  
ป่าชายเลนก็เช่นเดียวกับพืชชนิดอ่ืนๆ ที่ต้องการแพร่กระจายเมล็ดพรรณหรือลูกหลานไปยังพื้นที่อ่ืน การ
แพร่กระจายแบบนี้ เรียกว่า dispersion โดยต้นไม้ป่าชายเลนจะมีฝักเมล็ดที่สามารถลอยน้้าได้ ฝักของต้นไม้
ป่าชายเลนบางชนิดสามารถที่จะเร่ิมเติบโตในขณะที่ยังติดอยู่กับต้น โดยสามารถงอกต้นอ่อนยาวถึง 1 เมตร 

นอกจากฝักเมล็ดสามารถลอยน้้าแล้ว ไม้ป่าชายเลนบางชนิดมีผลที่มีการงอกเป็นต้นอ่อนตั้งแต่อยู่
บนต้น ก่อนที่จะร่วงลงสู่พื้นดิน (Vivipary) ได้แก่ ต้นโกงกางใบเล็ก ต้นโกงกางใบใหญ่ ต้นแสม ต้น
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เล็บมือนาง และต้นถั่ว เป็นต้น โดยขณะที่ฝักต้นอ่อนยังคงอยู่บนต้น มันก็จะได้รับอาหารจากต้น ฝักต้นอ่อน
บางชนิดสามารถอาศัยอยู่บนต้นได้เป็นเวลานาน ท้าให้มันสะสมอาหารได้มาก เมื่อถึงเวลาที่ฝักต้นอ่อนร่วง
หล่นลงน้้า มันจึงสามารถอยู่ในน้้าได้นานและสามารถลอยไปได้ไกล ด้วยเหตุผลนี้จึงท้าให้ต้นไม้ป่าชายเลน
จากชายฝั่งแห่งหนึ่งสามารถที่จะแพร่กระจายไปยังที่อ่ืน ที่อยู่ห่างไกลออกไปได้ 

ฝักถั่วขาวงอก 
ฝักต้นอ่อนของไม้ป่าชายเลนจะลอยอยู่ในน้้าจนกระทั่งพบพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโต มันก็

จะปักรากลงในดินเลน และใช้อาหารที่มันสะสมไว้ในการเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะต้นกล้าอย่างรวดเร็ว 
 
ลักษณะการสืบพันธุ์ของต้นไม้ป่าชายเลนจะแตกต่างกันแล้วแต่ชนิด บางกลุ่มก็สืบพันธุ์โดยฝักต้นอ่อน 
(propagates) เช่น โกงกาง รังกะแท้ โปรง และต้นถั่ว เป็นต้น บางกลุ่มก็สืบพันธุ์โดยเมล็ด ได้แก่ แสม ต้น
ถั่ว ต้นเล็บมือนาง ต้นฝาด และต้นจาก เป็นต้น บางกลุ่มก็สามารถปลูกได้จากก่ิงและต้นกล้า เป็นต้น 

6. ต้นอ่อนหรือผลแก่ลอยน้ าได้ ท้าให้สามารถแพร่กระจายพันธุ์โดยทางน้้าได้ อย่างดี พบในพืช
เกือบทุกชนิดในป่าชายเลน 

7. มีระดับสารแทนนิน (tannin) ในเนื้อเยื่อสูง และแตกต่างกันออกไปในแต่ละชนิด การปรับตัวนี้
อาจจะเกิดขึ้นเพื่อการป้องกันอันตรายจากพวกเชื้อราต่างๆ 

8. สามารถทนทานได้ ในสภาวะที่ระดับความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ในใบสูง ทั้งนี้ เพื่อ
ความอยู่รอดเมื่อขึ้นอยู่ในน้้าทะเลที่เค็มได้ พันธุ์พืชทุกชนิดในป่าชายเลนสามารถปรับตัวดังกล่าวนี้ได้  
 
2.6 การแบ่งเขตของพันธุ์ไม้ในป่าชายเลน 

พันธุ์ไม้แต่ละชนิดในป่าชายเลนจะขึ้นเป็นแถบ หรือเป็นโซนแยกออกจากชนิดอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด
จากบริเวณชายฝั่งทะเลจนลึกเข้าในฝั่งด้านใน ซึ่งแตกต่างจากป่าบก โดยอาจมีสาเหตุมาจากความแตกต่าง
กันในเรื่องการออกราก และการเจริญเติบโตของลูกไม้ เพราะไม้แต่ละชนิด สามารถขึ้นอยู่ในบริเวณที่
แตกต่างกันตามระดับน้้าทะเล นอกจากนี้ ปัจจัยอ่ืนที่มาควบคุม ที่ส้าคัญ เช่น การท่วมของน้้าทะเล ชนิด
ของดิน ปริมาณเกลือในน้้าและดิน แสงสว่าง และปัจจัยอ่ืนๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วจงึท้าให้เกิดเป็นสังคมพืชที่มี
ลักษณะแตกต่างไปจากสังคมพืชอ่ืนๆอย่างเด่นชัด อย่างไรก็ดีปัจจัยที่ส้าคัญที่ท้าให้พันธุ์ไม้ของป่าชายเลน
ขึ้นอยู่ในเขต หรือเป็นโซนหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยทางกายภาพและเคมีภาพของดิน ความเค็มของน้้าในดิน 
การระบายน้้าและกระแสน้้า ความเปียกชื้นของดิน และความถี่ของน้้าทะเลท่วมถึงเป็นต้น  
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รูปที่ 6 การแบ่งเขตพืชพรรณปา่ชายเลน 

2.7 พันธุ์ไม้ส าคัญในป่าชายเลน 
ตารางที่ 3 พันธุ์ไม้ส้าคัญในป่าชายเลน 

โกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculata  ตาตุ่มทะเล Excoecaria agallocha 

โกงกางใบใหญ ่Rhizophora mucronata  ตีนเป็ดทะเล Cerbera odollam 

จาก Nypa fruticans  ถั่วขาว Bruguiera cylindrica 

จิกทะเล Barringtonia racemosa ถั่วด้า Bruguiera parviflora 

ชะเลือด Permna obtusifolia  เถากระเพาปลา Finlaysonia maritima 

แดงน้้า Amoora cucullata  เถาถอบแถบ Derris trifoliata 

ตะบูนขาว Xylocarpus granatum  เถาตรุษ Calycopteris floribunda 

ตะบูนด้า Xylocarpus moluccensis  เถามันแดง Combretum tetralophum 

ตะบัน Xylocarpus gangeticus  เทพี Caesalpinia crista 

น้้านอง Brownlowia tersa  ล้าพูทะเล Sonneratia alba 

โปรงขาว Ceriops decandra  เล็บมือนาง Aegiceras corniculatum 

โปรงแดง Ceriops tagal  แสม Aegialites rotundifolia 

เป้ง Phoenix paludosa  แสมขาว Avicennia alba 

ปรงทะเล Acrostichum aureum  แสมด้า Avicennia officinalis 
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ปรงหน ูAcrostichum speciosum  แสมทะเล Avicennia marina 

ปอทะเล Hibicus tiliaceus  สมอทะเล Sapium indicum 

ฝาดดอกขาว Lumnitzera racemosa  ส้ามะงา่ Clerodendrum inerme 

ฝาดดอกแดง Lumnitzera littorea  หงอนไก่ทะเล Heritiera littoralis 

พังกาหัวสุ่มดอกขาว Bruguiera sexangula  หลุมพอทะเล Intsia bijuga 

พังกาหัวสุ่มดอกแดง Bruguiera gymnorrhiza  หมัน Cordia Cochinchinensis 

โพธิ์ทะเล Thespesia populnea  หยีทะเล Derris indica 

มะนาวผ ีAtalantia monophylla  
เหงือกปลาหมอดอกขาว Acanthus 
ebracteatus 

รังกะแท้ Kandelia candel  
เหงือกปลาหมอดอกเครือ Acanthus 
volubilis  

ล้าพ ูSonneratia caseolaris  เหงือกปลาหมอดอกม่วง Acanthus ilicifolius 

ล้าแพน Sonneratia ovata  หวายลิง Flagellaria indica 

ล้าแพนทะเล Sonneratia griffithii    

 
ตารางที่ 4 คุณสมบัติด้านกายภาพ-เคมี ของป่าชายเลน 
 

พื้นที ่
 

การท่วมถึง
ของน้ า
ทะเล 

 
สมบัติของน้ า 

 
สมบัติของดิน 

 
พันธุ์ไม้ที่ขึ้น 

pH ความเค็ม 
(ppt) 

pH ลักษณะดิน 

ริมฝั่งทะเล
หรือแม่น้้า 

สม่้าเสมอ 6.7-7.2 15-30 6.2-6.8 ดินเลนอ่อน โกงกาง 

ริมฝั่งทะเล
หรือแม่น้้า 

สม่้าเสมอ 5.0-7.2 5-30 6.0-7.5 ดินเลนอ่อน 
ดินเลนปน

ทราย 

แสม 
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ริมฝั่งทะเล
หรือแม่น้้า 

สม่้าเสมอ 6.7-7.2 0.5-20 6.0-7.5 ดินเลนปน
ทราย 

ล้าพ-ู
ล้าแพน 

ด้านในของ
ป่าชายเลน 

น้้าท่วม
สม่้าเสมอถึง

เป็นคร้ัง
คราว 

6.0-7.0 15-30 7.0-8.0 ดินเลนตืน้ 
ดินเลนอ่อน-

แข็ง 

ถั่ว พังกาหัว
สุม 

ด้านในของ
ป่าชายเลน 

น้้าท่วม
สม่้าเสมอถึง

เป็นคร้ัง
คราว 

6.0-7.0 15-30 7.0-8.0 ดินเลนตืน้ 
ดินเลนอ่อน-

แข็ง 

โปรง 

ด้านในของ
ป่าชายเลน 

น้้าท่วมเปน็
คร้ังคราว 

6.0-7.0 10-25 7.0-8.0 ดินเลนแข็ง ตะบูน-
ตาตุ่ม 

 
 
2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างป่าชายเลนกับสัตว์น้ า 
      การที่ป่าชายเลนเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาตินั้นเนื่องมาจากป่าชายเลนเป็น
แหล่งผลิตธาตุอาหาร โดยซากพืชที่ร่วงหล่นของประเทศไทยโดยเฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อปี จะย่อย
สลายกลายเป็นธาตุอาหาร ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียมและโซเดียม 
รวมกันสูงถึง 118 กก./ไร่/ปี ส้าหรับไม้แสม 46 กก./ไร่/ปี ส้าหรับไม้โกงกาง ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
ของแพลงก์ตอนพืช ซึ่งจะเป็นอาหารของสัตว์อ่ืนๆ ซึ่งเราเรียกว่าห่วงโซ่อาหารอันเกิดจากพืชสีเขียวนี้ว่า 
Grazing food chains ห่วงโซ่อาหารอีกรูปแบบหนึ่งคือ ห่วงโซ่อาหารที่เริ่มต้นจากอินทรียสารไปสู่สัตว์อ่ืนๆ 
(Detrital food chains) คือ ห่วงโซ่อาหารชนิดนี้เกิดจากแพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์น้้าขนาดใหญ่ก็จะกินสัตว์น้้า
ขนาดเล็กเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกัน 
 
2.9 ความหลากหลายของสัตว์ป่าในป่าชายเลน 
      สัตว์ที่เป็นองค์ประกอบชองป่าชายเลน ได้แก่ ปลา ที่ส้าคัญได้แก่ ปลากระบอก ปลากระพง ปลา
นวลจันทร์ ปลากะรัง และปลาตีน กุ้งมีประมาณไม่น้อยกว่า 15 ชนิด ส้าหรับกุ้งที่พบเห็นทั่วไปในป่าชายเลน 
ได้แก่ กุ้งแช่บ๊วย กุ้งกุลาด้ากุ้งกะเปาะหรือกุ้งกะต่อม ปูที่พบในป่าชายเลนมีทั้งหมด 7 สกุล 54 ชนิด ที่พบ
มากได้แก่ ปูแสม ปูก้ามดาบ ปูทะเลหรือปูด้า หอยที่พบในป่าชายเลนมีหอยกาบเดียวไม่น้อยกว่า 17 ชนิด ที่
ส้าคัญได้แก่ หอยด้า หอยขี้นก หอยขี้กา และหอยกาบคู่ไม่น้อยกว่า 3 ชนิด ได้แก่ หอยนางรมและหอยเยาะ 
เป็นต้น นกที่พบในป่าชายเลนมีทั้งนกอพยพและนกประจ้าถิ่นมากกว่า 100 ชนิด เช่น นกยางควาย นกยาง
รอก นกเหยี่ยวไดท์ นกหัวโตและเหยี่ยว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีไม่น้อยกว่า 39 ชนิด ที่พบทั่วไปได้แก่ ค้างคาว 
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ลิงกัง นาก แมวป่า สัตว์เลื้อยคลานมีอย่างน้อย 25 ชนิด ซึ่งรวมทั้งงูต่างๆ กิ้งก่า เต่า และจระเข้ นอกจากนี้
ยังพบแมลงเป็นจ้านวนมากกว่า 38 ชนิด เช่น พวกผีเสื้อกลางคืน หนอนผีเสื้อ หนอนกอ แมลงปีกแข็ง ยุง 
ลิ้น และเพลี้ย 
  ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยยังพบว่าในแนวเขตเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ป่าบกกับป่าชาย
เลน เป็นบริเวณที่ความหลากหลายทางชีวภาพสูงทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ 
 

 
 

รูปที่ 7 สายใยอาหารในป่าชายเลน 
 
2.10 ประโยชน์ของป่าชายเลน 
 มีความส้าคัญในการเป็นแหล่งพลังงานและอาหาร  
 เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ  
 เพื่อเป็นเครื่องป้องกันแนวชายฝั่งทะเล  
 เพื่อควบคุมการกัดเซาะพังทลาย  
 เพื่อซับน้้าเสีย  
 เป็นแนวก้าบังกระแสน้้าเชี่ยวที่ปากแม่น้้าและพายุหมุน  
 ผลิตภัณฑ์จากไม้  
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 วัสดุก่อสร้าง  
 สิ่งทอและหนังสัตว์  
 อาหาร ยา และเครื่องดื่ม  
 การผลิตกรดจากเปลือกไม้ (tannin)   
 ให้ผลผลิตมวลชีวภาพ (biomass) แก่แหล่งประมง  

 (ก) แหล่งประมงใกล้ชายฝั่ง  
 (ข) เป็นแหล่งพักอาศัยของลูกปลาและลูกกุ้ง  

 ให้ผลผลิตมวลชีวภาพส้าหรับการเลี้ยงหอยแมลงภู่และปลา  
 
2.11 สาเหตุของการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลน 
 
 ในช่วงหลังปี 2522 เนื่องจากมีการตื่นตัวในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบุก

รุกพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีผลตอบแทนการลงทุนค่อนข้างสูง 
และมีระยะคืนทุนสั้นท้าให้ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลขยายตัวอย่างรวดเร็ว  

 การท้าเหมืองแร่  
 การท้านาเกลือ  
 การท้าเกษตรกรรม  
 การขยายตัวของชุมชน การสร้างท่าเทียบเรือ การสร้างถนนและสายส่งไฟฟ้า การสร้างโรงงาน

อุตสาหกรรม และการขุดลอกร่องน้้า 
 
2.12 ป่าชายเลนกับการกัดเซาะชายฝั่ง 
 ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศหนึ่งที่มีคุณค่ามหาศาล ทั้งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้้า แหล่งอาหาร และ
เป็นระบบนิเวศที่เชื่อมต่อระหว่างระบบนิเวศบกและระบบนิเวศน้้า ในขณะที่สถานการณ์โลกร้อนก้าลัง
คุกคามโลกมนุษย์ ณ ปัจจุบัน ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศหนึ่งที่จะช่วยลดความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝัง่ 
การลุกล้้าของน้้าทะเล และอ่ืน ๆในทางกลับกัน หากผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของน้้าทะเล จากภาวะโลกด
ร้อน อาจท้าลายพื้นที่ชายฝั่งลงอย่างสิ้นเชิง 

  ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ ระดับโลกก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย องค์การต่าง ๆ มี
การเรียกร้องให้ประชาคมโลกให้ความส้าคัญกับการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจั ง เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการ
รณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งมีการรณรงค์กันทั่วโลก ภาวะโลกร้อนนี้เป็นผลกระทบหนึ่งที่เกิดจาก
ปัญหาสิ่งแวดล้อม มีสาเหตุหลายประการ เช่น การลดลงของพื้นที่ป่าไม้การปล่อยก๊าซเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง  
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................ จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ป่าชายเลนทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของ  แม่น้้าท่าจีน เป็น
ทรัพยากรที่ส้าคัญของจังหวัด โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ป่าชายเลนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เพื่อให้การฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนของจังหวัดสมุทรสาครเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย โดยเน้นให้เยาวชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ให้เกิดความรัก ความ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง  

................. จังหวัดสมุทรสาครมีแม่น้้าท่าจีนเป็นแม่น้้าสายส้าคัญไหลผ่านออก สู่ทะเลที่ต้าบลบางหญ้าแพรก 
อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร ท้าให้เกิดเป็นระบบนิเวศน์น้้ากร่อยที่มีความเหมาะสมต่อการเกิดและแพร่พันธุ์  ไม้
ป่าชายเลนเป็นอย่างมาก ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งอาหาร 
แหล่งวางไข่และแหล่งอนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อน อีกทั้งยังเป็นป้อมปราการธรรมชาติในการป้องกันการพังทลาย
ของชายฝั่ง ปัจจุบันสภาพป่าชายเลนเสื่อมโทรมและถูกท้าลาย อย่างมากโดยการกระท้าของมนุษย์และ
ธรรมชาติ จากการศึกษาป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้้าท่าจีนและริมฝั่งแม่น้้าท่าจีน  พบว่าในปี พ.ศ.2518 มี
พื้นที่ป่าชายเลน 1 แสนกว่าไร่ แต่ในปี พ.ศ. 2536 ถูกท้าลายไปประมาณ 1 หมื่นกว่าไร่  

...................องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ด้าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรมในหลายภาคส่วนและให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครมีส่วนร่วมในการปลูกและดูแล  
รักษาป่าชายเลน ปลูกจิตส้านึกในการอนุรักษ์ หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรับมือภาวะ
โลกร้อนที่เกิดขึ้นจากการที่ พื้นที่ป่าลดลง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดการบริหารจัดการที่ดีและ
เหมาะสม ท้าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ นานับการที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน  

เอกสารประกอบการเขียน 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2552 ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
http://www.samutsakhon.org/t51/tree51.htm 
http://th.wikipedia./น้้ากร่อย  
http://www.samutsakhon.org/t51/tree51.htm 

http://www.samutsakhon.org/t51/tree51.htm
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อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท ์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
การจัดการน้้าเสีย 

 
ความหมายของน้้า 

น้้า (Water) เป็นสารประกอบที่ประกอบด๎วยธาตุไฮโดรเจน (Hydrogen) และออกซิเจน 
(Oxygen) ในอัตราสํวน 1 ตํอ 8 โดยน้้าหนักพบ 3 สถานะ คือ ของเหลว ของแข็ง 
(น้้าแข็งขั้วโลก) และก๏าซ (น้้าในบรรยากาศ) สูตรทางเคมี คือ H2O น้้าที่บริสุทธิ์จะเป็น

ของเหลวใส ไหลเทได๎ ไมํมีสีและไมํมีกลิ่น 
 
วัฏจักรของน้้า 

เร่ิมต๎นจากการระเหย (Evaporation) ของน้้าที่อยูํตามแหลํงน้้าตํางๆ ตั้งแตํ มหาสมุทร ทะเล ล้าน้้า คลองตํางๆ 
รวมทั้งจากพื้นดินด๎วย และยังจากการคายน้้าของพืช (Transpiration) กลายเป็นไอน้้า (Water Vapor) ซึ่ง
อุณหภูมิของไอน้้าจะสูงกวําจุดเดือด และเมื่ออากาศมีอุณหภูมิต่้า ไอน้้าจะเข๎ามารวมตัวกัน (Condensation) 
จากน้้าที่ตกสูํผิวโลกสํวนใหญํมาจากมหาสมุทรที่มีพื้นที่ประมาณ 70% ของพื้นที่ทั้งโลก และเมื่อมีการตกสูํพื้น
โลกประมาณ 10 % ในรูปของฝนและหิมะ จากนั้นบางสํวนก็จะซึมลงดินและลงสูํแหลํงน้้าตํางๆ และเกิดการ
ระเหยอีกคร้ังหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1 วัฎจักรของน้้า 
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น้้าที่ตกมาจากฟา้จะกระจายไปยังแหลํงน้้าตํางๆและบางสํวนจะซึมลงสูํดนิโดยมีสัดสวํน ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การกระจายตัวของแหลงํน้้าบนโลก 
 

ประเภทของแหล่งน้้า 
น้้าจากแหลํงน้้าธรรมชาติที่สามารถน้าไปใช๎ประโยชน์ในด๎านตํางๆ ของมนุษย์นั้นอาจจะเป็นทั้งน้้าจืด

(Lean & Hinrichsen 1994)
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จากแหลํงตํางๆ และน้้าทะเล สามารถจ้าแนกรายละเอียดได๎ดังตํอนี้ 
             1. แหล่งน้้าผิวดิน ได๎แกํ น้้าจากแมํน้้าตํางๆ ล้าน้้าธรรมชาติตํางๆ ห๎วย หนองน้้า คลอง บึง ตลอดจน 
อํางเก็บน้้า บริเวณดังกลําวนับวําเป็นแหลํงน้้าจืดที่ส้าคัญที่สุด น้้าจืดที่แชํขังอยูํตามแอํงน้้าบนผิวโลกมาจากน้้าฝน 
หิมะ การไหลซึมออกมาจากน้้าใต๎ดินแล๎วไหลไปรวมกันตามแมํน้้าล้าคลอง ปริมาณน้้าที่มีอยูํในแมํน้้าล้าคลองของ
แตํละแหํงบนพื้นโลกมีมากน๎อยแตกตํางกันออกไป ล้าน้้าอาจจะมีมากในชวํงฤดูหนึ่ง แตํในชํวงฤดูอื่นๆ ปริมาณน้้า
จะลดน๎อยลงไป ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยส้าคัญดังนี้ 
           (1) สภาพความผันแปรของปริมาณน้้าฝน 
           (2) ลักษณะภูมิประเทศ 
           (3) โครงสร๎างของดนิ 

เทําที่ผํานมาแหลํงน้้าผิวดินเป็นทรัพยากรสาธารณะที่ไมํต๎องมีการซื้อขาย จึงท้าให๎มีการใช๎น้้าอยําง
ฟุ่มเฟือย ประกอบกับจ้านวนประชากรซึ่งใช๎น้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว กิจการ
อุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม ซึ่งใช๎น้้าในกระบวนการผลิตเป็นจ้านวนมาก และสํวนใหญํไมํมีการน้าน้้าที่ใช๎
แล๎วกลับไปใช๎อีก แตํจะระบายน้้าทิ้งลงสูํแหลํงน้้าโดยตรง ซึ่งท้าให๎เกิดภาวะขาดแคลนน้้าเชํนเดียวกับคุณภาพ
ของน้้าผิวดินก็เสื่อมโทรมลงอยํางเห็นได๎ชัด ภาครัฐบาลและเอกชนได๎ตระหนักถึงความส้าคัญในเรื่องนี้ จึงมี
แนวความคิดที่จะพัฒนาแหลํงน้้าผิวดิน 
             2. แหล่งน้้าใต้ดิน (Underground water) น้้าใต๎ดินเกิดจากน้้าผิวดินซึมผํานดินชั้นตําง ๆ ลงไปถึงชั้น
ดินหรือหินที่น้้าซึมผํานไมํได๎ (Impervious rocks) น้้าใต๎ดินนี้จะไปสะสมตัวอยูํระหวํางชํองวํางของเนื้อดิน 
โดยเฉพาะชั้นดินเป็นกรวด ทราย หิน ปริมาณของน้้าที่ขังอยูํในชั้นของดินหรือชั้นของหินดังกลําวจะคํอย ๆ เพิ่ม
ปริมาณมากขึ้นในฤดูฝน และลดปริมาณลงในฤดูแล๎ง ปกติน้้าใต๎ดินจะมีการไหล ( run-off) ถํายเทระดับได๎
เชํนเดียวกับน้้าผิวดิน ในเขตชนบทได๎อาศัยน้้าใต๎ดินเป็นน้้าดื่ม เนื่องจากแหลํงน้้าใต๎ดินเป็นแหลํงน้้าที่สะอาด โดย
น้้าที่ขังอยูํใต๎ดินมาจากน้้าฝนที่ซึมผํานการกรองของชั้นดิน หิน กรวด ทราย มาหลายชั้นแล๎ว แหลํงน้้าใต๎ดินมี 2 
ประเภท 
             (1) น้้าใต๎ดินชั้นบนหรือน้้าในดิน พบในชั้นดินตื้น ๆ น้้าจะขังตัวอยูํระหวํางชั้นดินที่เนื้อแนํนเกือบไมํซึม
น้้าอยูํไมํลึกจากผิวดินมากนัก น้้าใต๎ดินประเภทนี้จะมีปริมาณมากในฤดูฝนและลดลงในฤดูแล๎ง น้้าในชั้นนี้มี
ออกซิเจนละลายอยูํพอประมาณ จะมีสารแขวนลอยอยูํมาก ความขุํนมาก 
             (2) น้้าบาดาล เป็นน้้าใต๎ดินที่อยูํลึกลงไป โดยซึมผํานชั้นดินและชั้นหินตําง ๆ ไปขังตัวอยูํชํองวําง
ระหวํางชั้นดินหรือชั้นหินซึ่งไมํยอมให๎น้้าผํานไปได๎อีก น้้าใต๎ดินประเภทนี้เป็นน้้าใต๎ดินที่แท๎จริงเรียกวํา 
Underground water หรือที่เรียกวําน้้าบาดาล น้้าบาดาลจะเป็นน้้าที่มีคุณภาพดี เพราะไหลผํานชั้นดินและชั้น
หิน ซึ่งท้าหน๎าที่คล๎ายการกรองน้้าธรรมชาติ มีลักษณะเป็นระบบทํอประปาที่สมบูรณ์ 
               3. แหล่งน้้าจากทะเล ทะเลและมหาสมุทรเป็นแหลํงก้าเนิดใหญํของวงจรน้้าในโลก ซึ่งหากขาดวงจร
ดังกลําวแล๎ว พื้นดินก็จะขาดความอุดมชุํมชื้น ขณะเดียวกันกระแสน้้าในมหาสมุทรก็เป็นปัจจัยส้าคัญที่ก้าหนด
สภาพภูมิอากาศรอบโลกด๎วย เชํน กระแสน้้าอํุนกัลฟ์สตรีมท้าให๎ยุโรปตะวันตกตอนเหนือมีสภาพภูมิอากาศอบอํุน
แทนที่จะเย็นมาก ๆ เหมือนกับพื้นที่อ่ืนๆ ที่อยูํใกล๎เขตขั้วโลกเหนือ หรือกระแสน้้าเย็นเบงกิวลา ท้าให๎บริเวณ
ชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต๎ของทวีปแอฟริกา กลายเป็นที่อุดมสมบูรณ์ด๎วยแพลงก์ตอนซึ่งเป็นอาหารส้าหรับปลานานา
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ชนิด เชํนเดียวกับบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต๎ที่มีกระแสน้้าเย็นและน้้าอํุนมาบรรจบกัน ท้าให๎บริเวณ
ดังกลําวมีสารอาหารสมบูรณ์ มีแพลงก์ตอนพืชและแพลงค์ตอนสัตว์ ซึ่งเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญํจ้านวน
มาก มนุษย์ได๎ใช๎ประโยชน์มากมายจากทะเล ไมํวําจะเป็นอาหารจ้าพวกโปรตีน การใช๎เป็นเส๎นทางคมนาคมที่
สะดวกและประหยัด หรือทรัพยากรใต๎ทะเลจ้าพวกน้้ามัน ก๏าซธรรมชาติ และแรํธาตุอ่ืน ๆ ที่ขุดเจาะมาใช๎
ประโยชน์ เชํน แมงกานีส ดีบุก อยํางไรก็ตามแม๎วําทะเลจะเป็นแหลํงน้้าขนาดใหญํ สามารถใช๎ประโยชน์ได๎หลาย
อยําง แตํเนื่องจากมีแรํธาตุสะสมอยูํเป็นจ้านวนมาก จึงท้าให๎น้้าทะเลมีรสเค็ม ดังนั้นบริเวณที่ขาดแคลนน้้าจืดที่
อยูํใกล๎กับทะเล จึงพยายามน้าน้้าทะเลมาแปรสภาพให๎กลายเป็นน้้าจืดเพื่อใช๎ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
กิจการอุตสาหกรรม การชลประทาน แตํ คําใช๎จํายในการท้าน้้าทะเลให๎เป็นน้้าจืดนั้นราคาแพงกวําการท้าน้้าจืด
ให๎บริสุทธิ์ 
                 4. แหล่งน้้าจากฟ้า น้้าจากฟ้าหรือน้้าฝน เป็นน้้าโดยตรงที่ได๎รับจากการกลั่นของไอน้้าใน
บรรยากาศ น้้าฝนเป็นแหลํงน้้าจืดที่ส้าคัญที่มนุษย์ใช๎ในการอุปโภคบริโภคอีกชนิดหนึ่ง ในประเทศไทย พบวํา 
ปริมาณน้้าฝนที่ตกในแตํละปีประมาณ 800,000 ล๎านลูกบาศก์เมตร และเป็นน้้าทําประมาณ 200,000 ล๎าน
ลูกบาศก์เมตร ที่เหลือไหลลงสูํใต๎ดินและระเหยคืนสูํบรรยากาศ ปริมาณน้้าที่สามารถเก็บกักไว๎ได๎ในรูปของอําง
เก็บน้้า ทั้งที่เป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรวมกันประมาณ 60,000 ล๎านลูกบาศก์เมตร 
(สถาบันวิจัยสภาวะแวดล๎อม, 2536) ปริมาณน้้าจืดที่ได๎จากน้้าฝนในแตํละบริเวณจะมากน๎อยเพียงใดข้ึนอยูํกับ 
                 (1) สภาพลมฟ้าอากาศ 
                 (2) ลักษณะภูมิประเทศ 
                 (3) ทิศทางของลม 
                 (4) ความสม่า้เสมอของฝนที่ตก 
                 (5) การกระจายของปริมาณน้า้ฝน 
                 (6) อิทธิพลอ่ืน ๆ เชํน ฤดูกาล พืน้ที่ปา่ไม๎ 
 

ประโยชน์ของน้้า 
1. เพื่อการอุปโภคและบริโภค 
น้้ามีความจ้าเป็นส้าหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด รํางกายของคนเราประกอบด๎วยน้้าประมาณ 60 - 70 % โดยต๎องใช๎ใน
การดื่มประมาณ 2 ลิตรตํอวัน และใช๎ในการบริโภคประมาณ 3 ลิตรตํอวัน รํางกายของเรายังใช๎น้้าเพื่อพา 
สารอาหารตํางๆ ไปยังเซลล์ เพื่อรักษาโครงสร๎างของรํางกาย และเพื่อการขับถํายของเสีย รวมทั้งเพื่อระบาย
ความร๎อนออกจากความร๎อนออกจากรํางกายด๎วย นอกจากนี้ เรายังใช๎น้้าในการอุปโภค ทั้งการท้าความสะอาด 
ซักล๎าง และกิจกรรมอ่ืนๆ องค์การสหประชาชาติประมาณการวํา มีประชากรโลกอีกประมาณ 2,000,000 ล๎าน
คนทั่วโลกที่ขาดแคลนน้้าใช๎อยํางเพียงพอ 
 
2. เพื่อการเกษตรกรรม 
การใช๎น้้าในการเกษตรกรรมนั้นประมาณวํา มนุษย์ใช๎น้้าเพื่อการเพาะปลูก 70% ของปริมาณน้้าที่มนุษย์ใช๎
ทั้งหมด เพื่อการผลิตธัญญพืชส้าหรับการบริโภค สํวนน้้าที่ใช๎ส้าหรับการเลี้ยงสัตว์แตํละชนิดจะมีความแตกตํางกัน
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ไป เชํน โคนม ม๎า หมู ไกํ ต๎องการน้้า 20, 12, 4, 0.04 แกลลอนตํอตัวตํอวัน น้้าจึงมีความส้าคัญมากในการผลิต
อาหารของมนุษย์ 
 
3. เพื่อการอุตสาหกรรม  
น้้าเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมตํางๆ ทั้งในสํวนของกระบวนการผลิตโดยตรง 
คือ เป็นสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์ ล๎างวัตถุดิบ และกิจกรรมตํางๆ ที่สนับสนุนการผลิต เชํน ใช๎ในการล๎าง
เครื่องจักร ล๎างพื้นโรงงาน และการหลํอเย็น เป็นต๎น อุตสาหกรรมแตํละประเภทมีความต๎องการน้้าในปริมาณและ
คุณภาพที่แตกตํางกันไป ดังกรณีของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ , เซรามิก, กระดาษ มีความจ้าเป็นที่ต๎อง
ใช๎ที่มีคุณภาพสูง คือ ปราศจากสิ่งปนเปื้อนตํางๆจึงจะสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพได๎ดี 
 
4. แหล่งทรัพยากร 
แหลํงน้้าเป็นแหลํงอาหารที่ส้าคัญของมนุษย์ โดยเฉพาะในทะเลซึ่งเป็นแหลํงทรัพยากรที่ใหญํที่สุด อาหารจาก
ทะเลเป็นอาหารที่ส้าคัญที่มนุษย์สามารถน้าไปใช๎ประโยชน์ได๎โดยไมํต๎องลงทุน และทะเลยังเป็นแหลํงเชื้อเพลิง
และพลังงาน เชํน น้้ามันและก๏าซธรรมชาติ เป็นต๎น 
 
5. เพื่อการคมนาคมขนส่ง  
ในอดีตการขนสํงทางน้้าเป็นการขนสํงที่ส้าคัญของมนุษย์ และในปัจจุบันก็ยังมีความส้าคัญอยูํ โดยเฉพาะการ
ขนสํงระหวํางประเทศ คือ การขนสํงทางทะเล เพราะสามารถขนสํงได๎คราวละมากๆ และคําใช๎จํายยังถูกกวําการ
ขนสํงทางอากาศมากอีกด๎วย ส้าหรับการขนสํงภายในประเทศนั้น การขนสํงทางน้้าก็ยังคงบทบาทส้าคัญ
โดยเฉพาะระยะทางไกลๆ จะเสียคําใช๎จํายน๎อยกวําทางบก 
 
6. เพื่อการสร้างพลังงาน  
ในการผลิตพลังงานไฟฟ้านั้น คําใช๎จํายที่มาจากการผลิตโดยใช๎กระแสน้้านั้นจะต่้ากวําการผลิตไฟฟ้าจากแหลํง
พลังงานอ่ืนๆ เชํน ถํานหิน น้้ามัน นิวเคลียร์ รวมทั้ง มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อยกวําด๎วย 
 
7. เพื่อการนันทนาการ  
แหลํงกักเก็บน้้าหลายแหํงเป็นสถานที่ทํองเที่ยวและพักผํอนหยํอนใจของมนุษย์ เชํน ชายฝั่งทะเล ทะเลสาบ 
แมํน้้า ล้าคลอง น้้าตกและล้าธาร เป็นต๎น กิจกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องจากสถานที่เหลํานี้มีมากมาย เชํน การ
วํายน้้า ตกปลา พายเรือ เป็นต๎น น้้าจึงเป็นสํวนหนึ่งในการด้ารงชีวิต 
 

ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้้า 
1. ปัญหาทางด้านปริมาณ 

1) การขาดแคลนน้้าหรือภัยแล้ง สาเหตุที่สา้คัญได๎แก ํ
- ป่าไม๎ถูกทา้ลายมากโดยเฉพาะป่าตน๎น้า้ลา้ธาร 
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- ลักษณะพื้นที่ไมํเหมาะสม เชํน ไมํมีแหลํงน้า้ ดินไมํดูดซับน้้า 
- ขาดการวางแผนการใช๎และอนุรักษ์น้้าที่เหมาะสม 
- ฝนตกน๎อยและฝนทิ้งชวํงเป็นเวลานาน 
2) การเกิดน้้าท่วม อาจเกิดจากสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุรํวมกัน
ดังตํอไปนี ้
- ฝนตกหนักติดตํอกันนานๆ  
- ป่าไม๎ถูกทา้ลายมาก ท้าให๎ไมํมสีิ่งใดจะชวํยดูดซับน้้าไว๎ 
- ภูมิประเทศเป็นที่ลุํมและการระบายน้้าไมํดี 
- น้้าทะเลหนุนสูงกวําปกต ิท้าให๎น้้าจากแผนํดินระบายลงสูํทะเลไมํได๎ 
- แหลํงเก็บกักน้้าตื้นเขินหรือไดร๎ับความเสียหาย จึงเก็บน้้าได๎นอ๎ยลง 

 
2. ปัญหาด้านคุณภาพของน้้าไม่เหมาะสม สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่  

1) การทิ้งสิ่งของและการระบายน้้าทิ้งลงสูํแหลํงน้้า ท้าให๎แหลํงน้้าสกปรกและเนําเหม็นจนไมํสามารถใช๎
ประโยชน์ได๎ มักเกิดตามชุมชนใหญํๆ ที่อยูํใกล๎แหลํงน้้า หรือท๎องถิ่นที่มีโรงงานอุตสาหกรรม 

2) สิ่งที่ปกคลุมผิวดินถูกชะล๎างและไหลลงสูํแหลํงน้้ามากกวําปกติ มีทั้งสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และสารเคมี
ตํางๆ ที่ใช๎ในกิจการตํางๆ ซึ่งท้าให๎น้้าขุํนได๎งํายโดยเฉพาะในฤดูฝน 

3) มีแรํธาตุเจือปนอยูํมากจนไมํเหมาะแกํการใช๎ประโยชน์ น้้าที่มีแรํธาตุปนอยูํเกินกวํา  50 พีพีเอ็มนั้น เมื่อ
น้ามาดื่มจะท้าให๎เกิดโรคนิ่วและโรคอ่ืนได๎ 

4) การใช๎สารเคมีที่มีพิษตกค๎าง เชํน สารที่ใช๎ป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ซึ่งเมื่อถูกฝนชะล๎างลงสูํแหลํง
น้้าจะกํอให๎เกิดอันตรายตํอสิ่งมีชีวิต 

 
3. ปัญหาการใชท้รัพยากรน้้าอย่างไม่เหมาะสม เช่น ใช้มากเกินความจ้าเป็นโดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะขาด

แคลนน้้า หรือการสูบน้้าใต้ดินขึ้นมาใช้มากจนดินทรุด เป็นตน้ 
ปี พ.ศ. 2541 ธนาคารโลกพยากรณ์วํา น้้าในโลกลดลง 1 ใน 3 ของปริมาณน้้าที่เคยมีเมื่อ 25 ปีกํอน และในปี 

ค.ศ. 2525 หรืออีก 25 ปีข๎างหน๎า การใช๎น้้าจะเพิ่มอีกประมาณร๎อยละ 65 เนื่องจากจ้านวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น 
การใช๎น้้าอยํางไมํถูกต๎องและขาดการดูแลรักษาทรัยากรน้้า ซึ่งจะเป็นผลให๎ประชากรโลกกวํา 3,000 ล๎านคน ใน 
52 ประเทศประสบปัญหาการขาดแคลนน้้า 

 
4.ปัญหาความเปลี่ยนแปลงของฟ้าอากาศ  

เนื่องจากปรากฏการณ์เอล นิโน (El Nino) และลา นินา (La Nina) โดยปรากฎการณ์เอลนิโนเป็น
ปรากฏการณ์ที์ผิดธรรมชาติจะเกิดขึ้นประมาณ 5 ปีตํอครั้ง นานครั้งละ 8 - 10 เดือน โดยกระแสน้้าอํุนใน
มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกบริเวณเส๎นศูนย์สูตรไหลย๎อนกลับไปแทนที่กระแสน้้าเย็นในมหาสมุทร แปซิฟิก
ตะวันออกลงไปถึงชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต๎ (ประเทศเปรู เอกวาดอร์ และชิลีตอนเหนือ) ท้า
ให๎ผิวน้้าที่เคยเย็นกลับอํุนขึ้นและที่เคยอํุนกลับเย็นลง 
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เมื่ออุณหภูมิของผิวน้้าเปลี่ยนแปลงไปก็จะสํงผลท้าให๎อุณหภูมิเหนือ
น้้าเปลี่ยนไปด๎วยเชํนกัน เป็นผลให๎เกิดความร๎อนและความแห๎งแล๎งใน
บริเวณที่เคยมีฝนชุก และเกิดฝนตกหนักในบริเวณที่เคยแห๎งแล๎งลม
และพายุเปลี่ยนทิศทาง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลําวเกิดเป็น
บริเวณกว๎าง จึงสํงผลกระทบตํอโลกอยํางกว๎างขวาง สามารถท้าลาย
ระบบนิเวศในซีกโลกใต๎ รวมทั้งพื้นที่บางสํวนเหนือเส๎นศูนย์สูตรได๎ 

สาหรํายทะเลบางแหํงตายเพราะอุณหภูมิสูง ปลาที่เคยอาศัยในน้้าอํุนต๎องวํายหนีไปหาน้้าเย็นท้าให๎มีปลาแปลก
ชนิดเพิ่มข้ึน และหลังการเกิดปรากฎการณ์เอล นิโน แล๎ว ก็จะเกิดปรากฏการณ์ลา นินา ซึ่งมีลักษณะตรงกันข๎าม
ตามมา โดยจะเกิดเมื่อกระแสน้้าอํุนและคลื่นความร๎อนในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต๎เคลื่อนย๎อนไปทางตะวันตก  
ท้าให๎บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกที่อุณหภูมิเริ่มเย็น จะมีการรวมตัวของไอน้้าปริมาณมาก ท้าให๎อากาศ
เย็นลง เกิดพายุ และฝนตกหนักโดยเฉพาะในกลุํมประเทศอาเซียน  

เอล นิโน เคยก่อตัวครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2525 - 2526 ซึ่งสํงผลท้าให๎อุณหภูมิผิวน้้าสูงกวําปกติถึง 9 องศาฟา
เรนไฮต์ ท้าลายชีวิตมนุษย์ทั่วโลกถึง 2,000 คน คําเสียหายประมาณ 481,000 ล๎านบาท ปะการังในทะเล
แคริบเบียนเสียความสมดุลไปร๎อยละ 50 - 97 แตํในปี พ.ศ. 2540 กลับกํอตัวกว๎างกวําเดิม ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ได๎
กว๎างใหญํกวําประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเขตน้้าอํุนนอกชายฝั่งประเทศเปรูขยายออกไปไกลกวํา 6,000 ไมล์ หรือ
ประมาณ 1 ใน 4 ของเส๎นรอบโลก อุณหภูมิผิวน้้าวัดได๎เทํากันและมีความหนาของน้้าถึง 6 นิ้ว สํงผลให๎เกิด
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เลวร๎ายที่สุดในรอบ 150 ปี โดยเร่ิมแสดงผลตั้งแตํเดือนเมษายน 2541 
 

มาตรฐานคุณภาพน้้า 
มาตรฐานคุณภาพแหลํงน้้าเปน็มาตรฐานคุณภาพสิง่แวดล๎อมชนิดหนึ่ง มีวัตถุประสงค์  
1. เพื่อควบคุมและรักษาคุณภาพน้า้ในแหลํงน้า้ให๎เหมาะสมกับการใช๎ประโยชน์ และมีความปลอดภัยตํอสุขภาพ

อนามัยของประชาชน 
2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร และสภาพแวดล๎อมตามธรรมชาติ 

หลักการส้าคัญในการก้าหนดมาตรฐานคุณภาพแหลํงน้้า ได๎แกํ การก้าหนดคํามาตรฐานเพื่อรักษา
คุณภาพน้้าให๎เหมาะสมกับการใช๎ประโยชน์การจัดแบํงลักษณะการใช๎ประโยชน์ของแหลํงน้้า และการก้าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้้า  
 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้า  
คํามาตรฐานคุณภาพน้้าที่ได๎จัดท้าขึ้น มีหลักเกณฑ์ที่สา้คัญดังนี ้ 
1. ความเหมาะสมตํอการน้ามาใช๎ประโยชน์ในกิจกรรมตํอละประเภทในกรณีที่แหลํงน้้านั้นมีการใช๎ประโยชน์

หลายด๎าน (Multi Purposes) โดยค้านึงถึงการใช๎ประโยชน์หลักเป็นส้าคัญ ทั้งนี้ ระดับมาตรฐานจะไมํ
ขัดแย๎งตํอการใช๎ประโยชน์หลายด๎านพร๎อมกัน 

2. สถานการณ์คุณภาพน้้าในแหลํงน้้าหลักของประเทศและแนวโน๎มของคุณภาพน้้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจาการพัฒนาด๎านตําง ๆ ในอนาคต 
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3. ค้านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์และสัตว์น้า้สํวนใหญํ  
4. ความรู๎สึกพึงพอใจในการยอมรับระดับคุณภาพน้้าในเขตตําง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ลุํมน้้าหลักและของ

ประชาชนสํวนใหญํ  
อยํางไรก็ตาม การปรับปรุงคํามาตรฐานในอนาคต จ้าเป็นจะต๎องพิจารณาถึงความเหมาะสมของระดับการ

ลงทุนและภาวะทางเศรษฐกิจในพื้นที่ลุํมน้้า ที่อยูํในแผนการพัฒนาตลอดจนความเป็นไปได๎ในเทคโนโลยีในการ
บ้าบัดของเสียและสารพิษจากแหลํงก้าเนิดของเสีย ซึ่งได๎แกํ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และ สังคมด๎วย  
 
วัตถุประสงค์ในการก้าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน ้า  
เพื่อเป็นแนวทางการรักษาคุณภาพน้้าในแหลํงน้้าที่คงสภาพดีเหมาะสมตํอการใข๎ประโยชน์ด๎านตําง ๆ และฟื้นฟู
คุณภาพน้้าในแหลํงน้้าที่เสื่อมโทรม หรือมีแนวโน๎มของการเสื่อมโทรมให๎มีสภาพที่ดีขึ้น   
 
เป้าหมายในการก้าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน ้าผิวดิน  
1. เพื่อให๎มีการจัดท้าแบํงประเภทแหลํงน้้าโดยมีมาตรฐานระดับที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับการใช๎ประโยชน์

ของแหลํงน้้า 
2. เพื่อให๎มีมาตรฐานคุณภาพน้้าและวิธีการตรวจสอบที่ เป็นหลักส้าหรับการวางโครงการตํางๆที่ต๎องค้านึงถึง

แหลํงน้้าเป็นส้าคัญ 
3. เพื่อรักษาคุณภาพแหลํงน้้าตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นต๎นน้้าล้าธารให๎ปราศจากการปนเปื้อนจากกิจกรรมใด ๆ 

ทั้งสิ้น  
ตารางที่ 1  การก้าหนดประเภทของแหลํงน้้าผิวดิน 
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น้้าเสียและแหล่งก้าเนิดน้้าเสีย 
น้้าเสีย ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ๎มแหํงชาติ พ.ศ.2535 หมายถึง ของ

เสียที่อยูํในสภาพของเหลวรวมทั้งมลสารที่ปะปนและปนเปื้อนอยูํในของเหลวนั้น หรือหมายถึงน้้าที่มสีิ่งเจือปน
ตํางๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้้าทีไ่มํเปน็ที่ต๎องการ และนาํรังเกียจของคนทั่วไป ไมํเหมาะสมสา้หรับใช๎
ประโยชน์อีกตํอไป หรือถ๎าปลํอยลงสูํลา้น้า้ธรรมชาติก็จะทา้ให๎คุณภาพน้้าของธรรมชาติเสียหายได๎ 
 
สารมลพิษทางน ้า 
สารที่กํอให๎เกิดมลพิษทางน้า้ ไดแ๎กํสารตํางที่มีอยูํในน้้า แล๎วกํอให๎เกิดภาวะมลพิษทางน้า้ขึ้น  
สารมลพิษทางน้้า สามารถจ้าแนกออกได๎เป็น 6 ประเภท ดังนีค้ือ  
1. สิ่งมีชีวิต (Biological agents) ได๎แกํสิ่งมชีีวิตที่ ทา้ให๎น้้าเสยีหรือเสื่อมคุณภาพ เชํน 
- จุลินทรีย์ที่ทา้ให๎เกิดโรค เชํน แบคทีเรีย โพรโตซัว ไวรสั รา ในน้้าจะพบจลุินทรียท์ี่เป็นสาเหตุของ โรค
อหิวาตกโรค โรคบิด ไทฟอยด์ โรคล้าไส๎อักเสบ ตบัอักเสบ เป็นต๎น 
- สาหรําย สาหรํายจะเจริญเติบโตในแหลํงน้้าที่มีสารอาหารมาก สาหรํายจะเพิ่มจ้านวนอยาํงรวดเร็ว ท้าให๎เกิด
การตายและการเนําของสาหรําย อันเป็นเหตุให๎น้้าเนําและแหลงํน้้าขาดออกซิเจน 
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ตารางที่ 2  มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหลํงน้้าผิวดิน 
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2. สารเคมีที่มีอยู่อุดมสมบูรณ์ หรือ เกินอุดมสมบูรณ์ (Chemical that enrich and over enrich) ได๎แกํ 
สารอินทรีย์ ซึ่งเป็นของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้้าตาล โรงงานผลิตสุรา  - เบียร์ โรงฆําสัตว์ โรงงาน
อาหารกระป๋อง ของเสียจากบ๎านเรือน ซึ่งของเสียที่ปลํอยออกมาจะมีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ผงซักฟอก 
ไฮโดรคาร์บอน และขยะปะปนอยูํ สํวนสารอนินทรีย์ได๎แกํน้้าที่มีเกลือไนเทรต และเกลือฟอสเฟต ที่มาจากการ
เกษตรกรรม สารอินทรีย์จะถูกยํอยสลาย โดยแบคทีเรียและเห็ด ราในน้้า เกิดเป็นสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของ
สาหรํายและพืชน้้าน้้าที่มีไนเทรตและฟอสเฟตอยูํในปริมาณสูงจะชํวยท้าให๎สาหรํายและพืชน้้าเติบโตและเพิ่ม
จ้านวนมากมายอยํางรวดเร็ว เมื่อสาหรํายและพืชน้้าตายจึงเกิดการเนําของน้้า เรียกวําเกิด ยูโทรพิเคชันขึ้น 
 
3. พิษของสารเคมี (Chemical poison) สารอนินทรีย์และสารอินทรีย์หลายชนิดที่กํอให๎เกิดอันตรายตํอสิ่งมีชีวิต
ที่ใช๎น้้าในการอุปโภค - บริโภค หรือบริโภคสัตว์น้้าจากแหลํงน้้าที่มีสารเคมีเป็นพิษเจือปนอยูํ สารอนินทรีย์ที่
จัดเป็นสารมลพิษทางน้้า ได๎แกํ โลหะหนัก เชํน โลหะที่มีความถํวงจ้าเพาะมากกวําน้้า 5 เทําขึ้นไป มีอัตราการ
ขยายตัวคํอนข๎างช๎า ท้าให๎สะสมอยูํในสิ่งแวดล๎อมได๎นานในรูปของตะกอน สิ่งมีชีวิตในน้้าจะได๎รับโลหะหนักจาก
น้้า พืชน้้า สัตว์น้้า จากการกินตามหํวงโซํอาหาร ดังนั้นจึงเกิดการสะสมโลหะหนักในเนื้อเยื่อสัตว์ และเนื้อเยื่อพืช 
โดยสะสมสารมลพิษเพิ่มข้ึนตามล้าดับขั้นการบริโภค 
                 โลหะหนักที่พบในแหลํงน้้า ได๎แกํ สารหนู ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม สังกะสีโครเมียม นิเกิล 
แมงกานิสเป็นต๎นโลหะหนักที่มีบทบาทตํอภาวะมลพิษทางน้้ามากที่สุดคือปรอท ตะกั่ว และแคดเมียม ถ๎ามีมาก
เกินขีดจ้ากัดแล๎วจะท้าให๎เป็นพิษตํอรํางกาย ดังเชํนพิษของปรอทท้าให๎เกิดโรคมินามาตะในชาวประมงญี่ปุ่น
บริเวณอําวมินามาตะ พิษของแคดเมียม ท้าให๎เกิดโรคอิไต-อิไต ในประเทศญี่ปุ่น ในประเทศไทย ประชาชนใน
อ้าเภอรํอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรคไข๎ด้า เนื่องจากน้้าดื่มมีสารหนูเจือปนอยูํมาก พิษของตะกั่วใน
ชุมชนคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต๎น 
                โรคไข๎ด้า เป็นโรคผิวหนังอันเกิดมาจากพิษสารหนูที่มีอยูํเกินขนาดตามแหลํงน้้าโรคนี้เกิดที่อ้าเภอ
รํอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชแหลํงน้้าธรรมชาติมีสารหนูถูกชะล๎างมาจากเหมืองแรํในอดีต โรคนี้ เป็นที่
สนใจเมื่อคนในอ้าเภอนี้เป็นโรคนี้กันมาก อาการที่ปรากฏ คือ ผิวหนังเร่ิมแข็งกระด๎าง ตามข๎อนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท๎า 
และบริเวณล้าตัว ผิวหนังใต๎รํมผ๎าออกลายเป็นจุดด้า ๆ แล๎วคํอยขยายวง เป็นจุดสลับขาวนําเกลียด เมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) ได๎มีครอบครัวหนึ่งสมาชิกจ้านวน 8 คนมีอาการดังกลําวข๎างต๎นไปตรวจที่
โรงพยาบาลประจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช แพทย์ผู๎ตรวจได๎น้าคนไข๎ไปพบนายแพทย์ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์แพทย์
ผู๎เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง จึงสามารถวิเคราะห์โรคได๎วําเป็นโรคที่เกิดจากพิษของสารหนูที่มีอยูํในแหลํงน้้า จากการ
ส้ารวจแหลํงน้้ากินน้้าใช๎ของชาวบา๎นจ้านวน 300 บํอ ปรากฏวําปริมาณสารหนูเกินขนาดมาตรฐานที่เป็นอันตราย
ทุกบํอ ปริมาณมาตรฐานที่จะใช๎น้้าบริโภคได๎ คือ 2 มิลลิกรัมตํอลิตร ผลการส้ารวจและวิเคราะห์พบสารหนูอยูํใน
แหลํงน้้าโดยเฉลี่ยมีมากกวํา 50 มิลลิกรัมตํอลิตร จากการส้ารวจพบวํามีนักเรียนเป็นโรคไข๎ด้ามากถึงร๎อยละ 20 
สํวนครูเป็นมากถึงร๎อยละ 70 ทางจังหวัดจึงเตือนให๎ดื่มน้้าฝนแทนน้้าจากบํอ เพื่อลดการได๎รับสารหนู เข๎าสะสม
ในรางกาย  
                   พิษจากอนินทรียสาร ได๎แกํพิษของยาฆําแมลง เชํน ดีดีที คลอเคน สารประกอบเบนซิน เชํน      
ฟีนอล ปัจจุบันพบสารชนิดใหมํที่เป็นพิษตํอสิ่งแวดล๎อม คือ โพลีคลอรีเนเตตไบเฟนิล ( polychlorinated 
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biphenyl or PCB) หรือ พีซีบี สารชนิดนี้สลายตัวยาก สารชนิดนี้ใช๎เป็นตัวระบายความร๎อนของเครื่องจักรใช๎ใน
การท้าหม๎อแปลงไฟฟ้า ท้าความสะอาดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อพีซีบีผํานลงแหลํงน้้าจะผํานเข๎าสูํสิ่งมีชีวิต
ตามโซํอาหาร เมื่อมนุษย์กินปลาหรือสัตว์น้้าที่มีพีซีบีสะสมอยูํมาก จะท้าให๎เกิดความผิดปกติและตายเนื่องจาก
ขบวนการทางสรีรวิทยาขัดข๎องจากการส้ารวจพีซีบี บริเวณขั้วโลกเหนือพบวําแมวน้้า นกเพนกวิน และสาหรํายมี
สารชนิดนี้อยูํในเนื้อเยื่อคํอนข๎างสูง 
 
4. สารลอยผิวหน้าน้้า สารแขวนลอยและตะกอน สารลอยผิวหน๎าน้้า คือน้้ามัน คราบน้้ามัน และสารอ่ืน ๆ ซึ่ง
บางชนิดติดไฟได๎ จึงเกิดอันตรายกับสัตว์น้้า นอกจากนี้ยังกั้นไมํให๎แสงผํานลงสูํน้้าและกั้นก๏าซออกซิเจนไมํให๎
สามารถแพรํลงสูํน้้าได๎ ตัวอยํางตํอไปนี้เป็นสารที่ลอยผิวหน๎าน้้า คือ ใบไม๎ กิ่งไม๎ แผํนโฟม ถุงพลาสติก กระป๋อง 
สารแขวนลอยและตะกอนที่มักจะเป็นอนุภาคของดินขนาดตําง ๆ ซึ่งท้าให๎น้้าขุํนจะตกตะกอนจมลงสูํก๎นแหลํงน้้า 
เมื่อมีน้้าหนักมากขึ้น 
 
5. สารกัมมันตภาพรังสี (Radioactive substance) เชํน ยูเรเนียม สตรอนเตรียม ซีเซียม ไอโอดีน เป็นต๎น สาร
กัมมันตภาพรังสีดังกลําวจะผํานลงสูํแหลํงน้้าได๎โดยวิธีตําง ๆ ดังนี้  
  - จากกระบวนการผลิตแรํยูเรเนียม  
  - จากการช้าระล๎างเครื่องนุํงหํมของเจ๎าหน๎าที่ห๎องปฏิบัติการดา๎นกัมมันตภาพรังสี  
  - จากของเสียซึ่งมาจากห๎องปฏิบัติการด๎านกัมมันตภาพรังสี  
  - ของเสียจากโรงพยาบาล ที่มกีารตรวจและรักษาโรคโดยสารกัมมันตภาพรังสี  
  - จากกระบวนการผลิตธาตุเชือ้เพลิงจากแรํยูเรเนียม  
  - น้้าจากโรงไฟฟา้ปรมาณู  
  - จากฝุ่นกัมมันตภาพรังสีซึง่เกิดจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร ์ 
 

สารกัมมันตภาพรังสีจากห๎องปฏิบัติการและโรงพยาบาลนั้นอยูํในระดับต่้า เมื่อผํานลงสูํแหลํงน้้าจะมี
การทับถมในก๎นแหลํงน้้าต่้า จึงกํอให๎เกิดปัญหาด๎านการขยายทางชีววิทยาต่้ากวําโรงไฟฟ้าปรมาณู และจากฝุ่น
กัมมันตภาพรังสีมาก ( Kupchella and Hyland. 1989 : 397)  

 
6. ความร้อน (Heat) เนื่องจากน้้าเป็นตัวน้าความร๎อนที่ดี จึงใช๎น้้าเป็นตัวระบายความร๎อนของเครื่องจักรใน
โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้้ามัน โรงงานปฏิกรณ์ปรมาณู น้้าที่ใช๎ระบายความร๎อนนี้ เม่ือผํานออกมาจากอุปกรณ์ตําง ๆ ที่
ต๎องการระบายความร๎อนก็จะมีอุณหภูมิสูงมากจึงกลายเป็นน้้าเสีย เมื่อถูกน้าลงสูํแหลํงน้้าธรรมชาติ จะท้าให๎น้้า
ในแหลํงน้้าธรรมชาติ มีอุณหภูมิสูงขึ้นอยํางรวดเร็ว เป็นอันตรายตํอตัวอํอนและตัวเต็มวัยของสัตว์น้้าในบริเวณนั้น 
อาจท้าให๎สัตว์น้้าตายหมด บางสํวนต๎องอพยพหนีไปหาที่อยูํใหมํ บริเวณนี้อาจไมํมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูํเลย 
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แหล่งก้าเนิดน้้าเสีย 
แหลํงก้าเนิดมลพิษที่สํงผลกระทบตํอคุณภาพน้้าในแหลํงน้้าแบํงออกเป็น 2 ประเภทใหญํ ๆ ได๎แกํ 

แหลํงที่มีจุดก้าเนิดแนํนอน (Point Source) ได๎แกํ แหลํงชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต๎น และแหลํง ที่มีจุด
ก้าเนิดไมํแนํนอน (Non-Point Source) ได๎แกํ การเกษตร เป็นต๎น 

น้้าเสียจากชุมชน ได๎แกํ น้า้เสยีที่เกิดจากกิจกรรมตําง ๆ ของประชาชนที่อาศัยอยูํในชุมชน น้้าเสียนี้ มี
สกปรกในรูปของสารอินทรีย์สงู 

น้้าเสียจากอุตสาหกรรม ได๎แกํ น้้าเสียที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรม ตั้งแตํขั้นตอนการล๎างวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิตจนถึงการท้าความสะอาดโรงงาน รวมทั้งน้้าเสียที่ยังไมํได๎รับการบ้าบัดหรือน้้าเสียที่ผํานการ
บ้าบัดแล๎ว แตํยังไมํเป็นไปตามมาตรฐานน้้าทิ้งอุตสาหกรรม องค์ประกอบของน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมจะ
แตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับอัตราการไหลของน้้าทิ้งประเภทและขนาดของโรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้้าเสียจากชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้้าเสียจากอุตสาหกรรม 
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น้้าเสียจากเกษตรกรรม ได๎แกํน้้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมทางการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ น้้าเสียจากการเพาะปลูก
จะมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม และสารพิษตําง ๆ ในปริมาณสูง สํวนน้้าเสียจากการเลี้ยงสัตว์ จะพบสิ่ง
สกปรกในรูปของสารอินทรีย์เป็นสํวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 

น้้าเสียจากเกษตรกรรม 
 
น้้าเสียจากสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย น้้าเสียประเภทนี้เกิดจาการที่มีการน้าขยะมูลฝอยไปกองทิ้งอยํางไมํถูกวิธี 
ท้าให๎เป็นแหลํงก้าเนิดน้้าเสียที่ส้าคัญอีกแหลํงหนึ่ง เนื่องจากขยะมูลฝอยประกอบด๎วยเศษอาหาร และของเนํา
เสีย  เมื่อฝนตกชะลงมาท้าให๎น้้าเสียไหลปนเปื้อนลงสูํแหลํงน้้าผิวดินและซึมลงสูํแหลํงน้้าใต๎ดินได๎ด๎วย 
 
แหล่งคมนาคมทางเรือ เป็นแหลํงมลพิษทางน้้าที่ส้าคัญแหลํงหนึ่งแตํมักจะถูกมองข๎ามไป สารมลพิษจากแหลํงนี้ 
คือ น้้ามันที่ใช๎กับเคร่ืองจักรกลของเรือ จะเล็ดลอดลงในน้้า เมื่อเรือขนสํงน้้ามันขนาดใหญํรั่ว หรือเกิดอุบัติเหตุจม
ลงน้้ามันจะกระจายเข๎าไปอยูํในแหลํงน้้า เกิดคราบน้้ามันปกคลุมผิวหน๎าน้้าเป็นบริเวณกว๎างขวางมากคลื่นจะซัด
คราบน้้ามันเข๎าหาฝั่งทะเล กํอความสกปรกและการขาดออกซิเจนในบริเวณนั้นได๎นาน  จนกระทั่งสิ่งมีชีวิตล๎ม
ตายลงมากมาย 
 
น้้าเสียจากแหล่งอื่นๆ การเกิดน้้าเสียจากสาเหตุอื่นๆ จะเกิดจากสาเหตุดังนี้ น้้าเสียที่เกิดจากขบวนการคมนาคม
ขนสํง การบริการ การกํอสร๎างและการรื้อถอน การพาณิชย์ การล๎างถนน อาคาร รถยนต์ และน้้าเสียจากกิจกรรม
ประมง เป็นต๎น 
 
ตัวอย่าง น ้าเสียที่เกิดจากท่าเรอืประมง 

น้้าเสียที่เกิดขึ้นจากทําเทียบเรือประมงฯ เกิดขึ้นจาก 5 กิจกรรมหลัก ได๎แกํ การขนถํายสัตว์น้้า การ
ล๎าง ท้าความสะอาดสัตว์น้้า การคัดแยกสัตว์น้้า การซื้อขายสัตว์น้้า และการล๎างท้าความสะอาดทําเทียบ
เรือประมงฯ และภาชนะบรรจุสัตว์น้้า ซึ่งจากการส้ารวจคุณภาพน้้าทิ้งจากทําเทียบเรือประมงฯ ทั่วประเทศในปี 
2543 โดยกรมควบคุมมลพิษ พบวําน้้าเสียมีคําบีโอดีอยูํในชํวง 46-12,780 มก./ล. คําสารแขวนลอยทั้งหมดอยูํ
ในชํวง 60-5,875 มก./ล. TKN อยูํในชํวง 0-1,059 มก./ล. รวมทั้งน้้ามัน และไขมันอยูํในชํวง 3-1,779 มก./ล. 
(ตารางที่ 3) และปริมาณน้้าเสียที่เกิดขึ้นจากทําเทียบเรือประมงฯ ขนาดตํางๆ ที่ท้าการส้ารวจ มีรายละเอียดในดัง
แสดงตารางที่ 4 
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รูปที่ 2  ขั้นตอนการด้าเนนิงานของทําเทียบเรือประมงฯ 
 
 

ตารางที ่3  ลักษณะน้า้เสียจากกิจกรรมทําเทียบเรือประมงฯ 

 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2543. 
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ตารางที ่4  ข๎อมูลปริมาณน้้าเสยีที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตํางๆ ของทําเทียบเรือประมงฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: * ไมํสามารถเก็บข๎อมูลปริมาณน้า้เสียแยกตามรายกิจกรรมได๎ เก็บแตํเพียงปริมาณน้้าเสียรวม 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2543. 
 
อยํางไรก็ดีคุณภาพและปริมาณของน้้าเสียจากทาํเทียบเรือประมงฯ ขึ้นอยูํกับปัจจัยตํางๆ ดังนี ้
 
1 การใช้ประโยชน์ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และแพปลา 
ลักษณะการใช๎ประโยชน์ของทําเทียบเรือประมงฯ จะสํงผลตํอคุณภาพและปริมาณของน้้าเสียได๎โดย 

1) ทําเทียบเรือประมงฯ ที่มีการด้าเนินงานครบวงจร คือมีการท้างานตั้งแตํการขนถําย ล๎าง คัดแยก 
และซื้อขายสัตว์น้้า รวมถึงการแปรสภาพสัตว์น้้า จะกํอให๎เกิดความสกปรกสูงสุด 

2) ทําเทียบเรือประมงฯ เพื่อการขนถํายสัตว์น้้าเพียงอยํางเดียว แตํไมํมีกิจกรรมการเทกอง การล๎าง และ
การคัดแยกสัตว์น้้ารวมทั้งหากในการชั่งสัตว์น้้าท้าในภาชนะบรรจุสัตว์น้้าที่สามารถป้องกันการรั่วซึมของเศษ
เนื้อเยื่อ เลือด เมือก และของเหลวจากการซื้อขายสัตว์น้้าได๎ จะมีปริมาณของเสียเกิดขึ้นน๎อยมาก 
 
2 กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และแพปลา 

1) การขนถํายสัตวน์้้า 
ของเสียซึ่งเกิดขึ้นในขั้นตอนการขนถํายสัตว์น้้าจะเกิดจากการหกและรั่วไหลของเศษสัตว์น้้า  เลือด เมือก 
ของเหลวจากสัตว์น้้า และน้้าที่ละลายจากน้้าแข็งที่ใช๎แชํแข็งสัตว์น้้า นอกจากนี้ยังมีน้้าทิ้งอีกสํวนหนึ่งที่เกิดขึ้นใน
ระหวํางขั้นตอนการขนถํายสัตว์น้้า คือ น้้าจากเรือประมง เนื่องจากในการน้าสัตว์น้้าออกจากห๎องเก็บสัตว์น้้าใต๎
ท๎องเรือประมงอวนล๎อมและอวนด้าจะต๎องสูบน้้าใสํลงในห๎องเก็บสัตว์น้้า เพื่อละลายน้้าแข็งและสามารถตักสัตว์
น้้าออกจากห๎องเก็บสัตว์น้้าได๎ น้้าที่สูบลงไปในห๎องเก็บสัตว์น้้าดังกลําวก็จะถูกปลํอยลงสูํแหลํงน้้าธรรมชาติซึ่งน้้า
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เหลํานี้จะมีความสกปรกสูงมาก (รูปที่ 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3  การระบายน้้าทิ้งจากกิจกรรมการขนถํายสัตว์น้า้ของเรือประมงอวนล๎อม 
 

2) การล๎างทา้ความสะอาดสัตวน์้้า 
การล๎างท้าความสะอาดสัตว์น้้าจะสํงผลตํอคุณภาพน้้าเสียที่ออกมา โดยจะขึ้นอยูํกับ (1) ปริมาณสัตว์น้้าที่ต๎องล๎าง 
(2) ความสกปรกของสัตว์น้้า (ขึ้นอยูํกับชนิดของสัตว์น้้าและวิธีการเก็บรักษาสัตว์น้้าหลังจับ) (3) วัตถุประสงค์ของ
การล๎างและวิธีการล๎าง (ล๎างเพื่อท้าความสะอาดหรือล๎างเพื่อละลายน้้าแข็ง)ในการล๎างสัตว์น้้าแตํละครั้งจะท้าให๎
เกิดน้้าเสียจ้านวนมากและมีความสกปรกสูงมากแตํโดยปกติแล๎วชาวประมงพยายามหลีกเลี่ยงการล๎างสัตว์น้้า
เนื่องจากจะท้าให๎สัตว์น้้าไมํสด และมีผลตํอราคาสัตว์น้้า แตํกิจกรรมการล๎างสัตว์น้้าก็ไมํสามารถตัดออกจาก
กิจกรรมบนทําเทียบเรือประมงฯ ได๎อยํางเด็ดขาดดังนั้นถ๎าหากมีการล๎างสัตว์น้้าบนทําเทียบเรือประมง แนวโน๎ม
ของคุณภาพและปริมาณน้้าทิ้งของทําเทียบเรือก็จะเพิ่มมากข้ึนด๎วย 
 
3) การคัดแยกสัตว์น้้า 
ของเสียจากขั้นตอนการคัดแยกสัตว์น้้าสํวนใหญํ ได๎แกํ เศษสัตว์น้้า เลือด เมือก และของเหลวจากสัตว์น้้าซึ่งจะ
ตกค๎างอยูํบนพื้นทําเทียบเรือ น้้าเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้มีปริมาณไมํมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้้าที่เกิดขึ้น
ในขั้นตอนการล๎างท้าความสะอาดสัตว์น้้าและการล๎างท้าความสะอาดทําเทียบเรือ แตํสํวนใหญํจะเป็นเศษชิ้นสํวน
สัตว์น้้า ซึ่งหากทิ้งลงแหลํงน้้าก็จะกํอให๎เกิดผลกระทบตามมา 
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รูปที่ 4  การล๎างท้าความสะอาดสัตว์น้า้ที่ทาํเทียบเรือประมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5  การคัดแยกสัตว์น้า้ที่ทาํเทียบเรือประมง (ก) เทกองที่พื้นและ (ข) คัดแยกบนโต๏ะคัดแยก 

4) การล๎างทา้ความสะอาดทําเทยีบเรือประมงฯ 
ของเสียที่เหลือตกค๎างบนทําเทียบเรือจะถูกล๎างลงสูํแหลํงน้้าธรรมชาติทุกวัน  โดยเกือบทั้งหมดใช๎น้้าในแหลํงน้้า
ธรรมชาติจากหน๎าทําหรืออาจจะใช๎น้้าบาดาลในบางทํา ซึ่งจะเห็นได๎วํา กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ใช๎น้้ามากที่สุด 
 
3 พื้นที่ของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และแพปลา 
ขนาดพื้นที่กิจกรรมทําเทียบเรือประมงฯ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สํงผลตํอปริมาณและคุณภาพของน้้าทิ้งอยํางไรก็ดี
ต๎องพิจารณาลักษณะการใช๎พื้นที่นั้นๆ ประกอบด๎วย 
 
4 ปริมาณสัตว์น้้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และแพปลา 
ปริมาณสัตว์น้้าที่ขนถํายผํานทําเทียบเรือประมงฯ สํงผลตํอปริมาณและคุณสมบัติของเสีย และผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นได๎นอกจากปัจจัยที่กลําวมาแล๎ว สภาพดิน ฟ้า อากาศ และฤดูกาล ก็เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่สํงผลกระทบตํอปริมาณและคุณภาพของของเสีย 
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ผลกระทบของน ้าเสีย 
 มีสีและกลิน่ที่นาํรังเกียจ ไมํสามารถใช๎อุปโภคและบริโภคได๎  
 เป็นอันตรายตํอสิง่มีชีวิตทั้งในน้า้ และในบริเวณใกล๎เคียงท้าให๎เสียความสมดุลทางธรรมชาติ เกิดผลกระทบ

ตํอระบบนิเวศและสิ่งแวดล๎อม  
 เป็นอันตรายตํอสุขภาพอนามัยของประชาชน เพราะเปน็แหลํงเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค และเป็นพาหนะน้าโรค

ตําง ๆ สูํมนุษย์ สัตว์ และพืช  
 ท้าลายทัศนียภาพ โดยเฉพาะแหลํงน้้าที่ใช๎ในการคมนาคมและแหลํงทํองเที่ยว  
 เป็นปัญหาตํอกระบวนการผลิตน้้าประปา ท้าให๎สิน้เปลืองคําใชจ๎ํายในการปรบัปรุงคุณภาพน้า้เพิ่มมากขึ้น 
 
ตัวอย่างผลกระทบของน ้าเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติชน 6/8/2546 

ข่าวสด 
23/3/2547  

เดลนิิวส์ 
27/5/2547   

กรุงเทพธุรกจิ 
28/9/2548   
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ข่าวสด 
13/3/2550  

กรุงเทพธุรกจิ 
13/3/2550   

โพสต์ทูเดย์ 13/3/2550  

โพสต์ทูเดย์ 
21/3/2550  

มติชน 17/3/2550  

เดลนิิวส์ 18/3/2550   

เดลนิิวส์ 19/3/2550   
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การก้าจัดน้้าเสียและการควบคุมมลพิษทางน้้า 
วิธีหนึ่งในการควบคุมการเกิดมลภาวะทางน้้า ก็คือการไมํผลิตสารมลพิษทางน้้า หรือผลิตให๎น๎อยลง

เทําที่จะท้าได๎หากเกิดมลพิษทางน้้าขึ้นแล๎วจะต๎องมีการก้าจัดมลพิษในน้้าให๎เหลือน๎อยที่สุด การก้าจัดน้้าเสียท้าได๎
หลายวิธี ดังนี้ 

1. การก้าจัดน้้าเสียโดยวิธีธรรมชาติ (Self purification)  
ในน้้าจะมีจุลินทรีย์โดยเฉพาะแบคทีเรีย ชนิดที่ใช๎ออกซิเจน ท้าหน๎าที่ก้าจัดสารมลพิษในน้้าเสียอยูํแล๎ว

โดยธรรมชาติ การยํอยสลายสารมลพิษที่เป็นสารอินทรีย์โดยแบคทีเรียท้า ให๎ลดการเนําเสียของน้้า หากมีการ
ควบคุมจ้านวนแบคทีเรียให๎อยูํในชํวงที่เหมาะสม ไมํมากจนเกินไป จนท้าให๎เกิดการขาดแคลนออกซิเจน หรือไมํ
น๎อยจนเกินไป จนเกิดการยํอยสลายไมํทัน นอกจากนั้นยังต๎องควบคุมปริมาณออกซิเจนในน้้าให๎มีมากพอ โดย
จัดการให๎อากาศในน้้ามีการหมุนเวียนตลอดเวลา เชํน จัดตั้งเครื่องตีน้้า หรือการพํนอากาศลงในน้้าเป็นต๎น 
 

2. การท้าให๎เจือจาง (Dilution) 
วิธีนี้เป็นการท้าให๎ของเสียหรือสารมลพิษเจือจางลงด๎วยน้้าจ้านวนมากพอ เชํนการระบายน้้าเสีย ลง

แมํน้้า ทะเล วิธีนี้ต๎องค้านึงถึงปริมาณของเสียที่แหลํงน้้าจะสามารถรับไว๎ได๎ด๎วย นั่นคือจะต๎องขึ้นอยูํกับปริมาตร
ของน้้า ที่จะใช๎ ในการเจือจาง และขึ้นกับอัตราการไหลของน้้าในแหลํงนี้ วิธีนี้จึงต๎องใช๎พื้นที่มาก ปริมาตรมาก จึง
จะท้าให๎เกิดความเจือจางขึ้นได๎ ตามมาตรฐานสากลนั้นน้้าสะอาด ควรมีคําบีโอดี 2 มิลลิกรัมตํอลิตร จึงใช๎เป็นน้้า
ดื่มได๎ หากคาํบีโอดีมากกวํา 4 มิลลิกรัมตํอลิตร ถือได๎วําน้้านั้นมีโอกาสเนําเสียได๎ สํวนน้้าทิ้งจากแหลํงชุมชน และ
แหลํงอุตสาหกรรมมีคําสารแขวนลอย 30 มิลลิกรัมตํอลิตรและคําบีโอดี 20 มิลลิกรัมตํอลิตร ดังนั้นน้้าทิ้งเมื่อถูก
เจือจางด๎วยน้้าเสียจากแมํน้้าหรือทะเล 8 เทําตัว จะท้าให๎คําบีโอดีไมํเกิน 4 มิลลิกรัมตํอลิตร จึงไมํมีความเนําเสีย 

 
3. การท้าให๎กลับสูํสภาพดี แล๎วน้ากลบัมาใช๎ใหมํ (Recycle)  
วิธีนี้เป็นการท้าน้้าเสียให๎กลับมาเป็นน้า้ดี เพื่อน้ามาใช๎ตํอไปได๎อกี มักกระท้าในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง

จะมีผลดีเกิดขึ้น คือลดปริมาณของเสียที่ปลํอยออกจากโรงงาน ประหยัดคําใช๎จํายในการผลิต เนื่องจากน้าน้้าที่ใช๎
แล๎วกลับมาใช๎ใหมํได๎อีก น้้าทีน่้ากลบัมาใช๎ใหมํนี้อาจมีคุณสมบัติด๎อยกวําน้า้ที่ใช๎คร้ังแรกดังนัน้จึงนา้ไปใช๎เปน็น้า้
ท้าความสะอาด รดตน๎ไม๎ เปน็ตน๎ 

 
4. การควบคุมการปลํอยน้้าเสยีลงสูํแหลํงน้้า 
การควบคุมการปลํอยน้า้เสียลงสูํแหลํงน้้าเป็นการป้องกันและลดการน้าสารมลพิษลงสูํแหลงํน้า้ กรม

โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได๎ก้าหนดมาตรฐานน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตํางๆให๎มีคํา
ของสารแขวนลอย 30 มิลลิกรัมตํอลิตร และคําบีโอดี 20 มิลลิกรัมตํอลิตร ดังนัน้โรงงานอุตสาหกรรมตํางๆ 
จะต๎องตั้งอุปกรณ์ก้าจัดน้้าเสียและด้าเนนิการก้าจัดน้้าเสยี ให๎ได๎มาตรฐาน ดังที่ก้าหนดไว๎กํอนปลํอยลงสูํแหลํงน้า้
ธรรมชาต ิ
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5. การบ้าบัดน้้าเสีย 
แหลํงน้้าที่เกิดน้า้เนําเสยีแล๎ว  จะต๎องห๎ามทิ้งสิง่ปฏิกูลของเสียลงในแหลํงน้า้นัน้อีก ทั้งนี้เพื่อให๎เวลาน้้า

เกิดกระบวนการก้าจัดของเสียโดยวิธีธรรมชาติ วิธนีี้ต๎องใช๎เวลานาน  ดังนั้นจงึสามารถเรํงเวลาให๎เร็วขึ้น ด๎วยการ
เพิ่มปริมาณออกซิเจนเพื่อให๎แบคทีเรียสามารถท้างานได๎ดีขึ้น 

6. การกักเก็บของเสีย ไว๎ระยะหนึ่งกํอนปลํอยออกจากแหลํงผลิต (Detention)  
              วิธีนี้ของเสียจะมีการสลายตัวเองตามธรรมชาติ ในชํวงเวลาที่กักเก็บไว๎ท้าให๎ปริมาณของเสีย 
 
หลักในการบ้าบดัน้้าเสีย 

การบ้าบัดน้้าเสีย  หมายถึง  การก้าจัดหรือท้าลายสิ่งปนเปื้อนในน้้าเสียให๎หมดไป หรือเหลือน๎อยที่สุด
ให๎ได๎มาตรฐานที่ก้าหนดและไมํท้าให๎เกิดมลพิษตํอสิ่งแวดล๎อม โดยทั่วไปขั้นตอนในการบ้า บัดน้้าเสียจะ
ประกอบด๎วย 
          1. การรวบรวมน้้าเสีย (Collection)  
          2. การบ้าบัดน้้าเสีย (Treatment)  
          3. การน้ากลับมาใช๎ประโยชน์ (Reuse and reclamation) 
 
ความส้าคัญของระบบบ้าบดัน า้เสีย  

โรงบ้าบัดน้้าเสียเป็นสถานที่รวบรวมน้้าเสียจากบ๎านเรือน แหลํ งพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และ
สถาบัน เข๎าสูํกระบวนการบ้าบัดแบบตําง ๆ เพื่อก้าจัดมลสารที่อยูํในน้้าเสีย ให๎มีคุณภาพดีขึ้นและไมํกํอให๎เกิดผล
เสียหายตํอแมํน้้า ล้าคลอง แหลํงน้้าธรรมชาติหรือสิ่งแวดล๎อมโดยรอบ โดยน้้าเสียที่ผํานการบ้าบัดแล๎วจะถูก
ระบายลงสูํแหลํงน้้าสาธารณะ หรือบางสํวนยังสามารถน้ากลับมาใช๎ประโยชน์ในด๎านการเกษตร อุตสาหกรรม 
และอ่ืนๆ  

แม๎วําน้้าจะเป็นแหลํงทรัพยากรที่มีการใช๎ซ้้าหลายครั้งวนเวียนเป็นวัฏจักร และมีกระบวนการท้าให๎
สะอาดโดยตัวมันเอง (Self Purification) แตํกระบวนการนี้ก็มีขีดความสามารถจ้ากัดในแตํละแหลํงน้้า ดังนั้น 
การบ้าบัดน้้าเสียจึงเป็นกลไกส้าคัญอันหนึ่งที่จะชํวยลดภาระของแหลํงน้้าในการท้าความสะอาดตัวเองตาม 
ธรรมชาติและชํวยป้องกันมิให๎สารมลพิษปนเปื้อนลงสูํแหลํงน้้าดิบในการผลิตน้้าประปา 
 
การรวบรวมน ้าเสีย 
ระบบทํอระบายน้้าเป็นระบบทํอที่มีการเชื่อมโยงเป็นเครือขํายที่ซับซ๎อนท้าหน๎าที่รวบรวมน้้าเสียจากที่พักอาศัย 
อุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม และสถาบัน ให๎ไหลไปตามทํอระบายน้้าซึ่งวางอยูํใต๎ดินไปสูํระบบบัดน้้าเสีย
กํอนที่จะปลํอยออกสูํสิ่งแวดล๎อม โดยปริมาณน้้าเสียที่เกิดขึ้นจะใกล๎เคียงกับอัตราการใช๎น้้าในชุมชนนั้นๆ และ
การไหลของน้้าเสียเข๎าระบบบ้าบัดน้้าเสียจะแปรผันตามชํวงการใช๎น้้าในแตํละวัน และแปรผันตามฤดูกาลในแตํ
ละปี ทั้งนี้ระบบทํอระบายน้้าจะต๎องมีความสามารถในการรองรับน้้าที่ไหลเข๎าทํอระบายน้้าได๎ทั้งหมดโดยไมํ
กํอให๎เกิดการรั่วซึมหรือท้าให๎เกิดน้้าทํวมขึ้นภายในชุมชน 
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การบ้าบัดน ้าเสีย 
การเลือกระบบบ้าบัดน้้าเสียขึ้นกับปัจจัยตํางๆ ได๎แกํ ลักษณะของน้้าเสีย ระดับการบ้าบัดน้้าเสียที่

ต๎องการ สภาพทั่วไปของท๎องถิ่น คําลงทุนกํอสร๎างและคําด้าเนินการดูแลและบ้ารุงรักษา และขนาดของที่ดินที่ใช๎
ในการ กํอสร๎าง เป็นต๎น ทั้งนี้ เพื่อให๎ระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ เลือกมีความเหมาะสมกับแ ตํละท๎องถิ่น ซึ่งมี
สภาพแวดล๎อมที่แตกตํางกัน โดยการบ้าบัดน้้าเสียสามารถแบํงได๎ตามกลไกที่ใช๎ในการก้าจัดสิ่งเจือปนในน้า้เสีย ได๎
ดังนี้ 

1. การบ้าบัดทางกายภาพ (Physical Treatment) เป็นวิธีการแยกเอาสิ่งเจือปนออกจากน้้าเสีย เชํน 
ของแข็งขนาดใหญํ กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร กรวด ทราย ไขมันและน้้ามัน โดยใช๎อุปกรณ์ในการบ้าบัดทาง
กายภาพ คือ ตะแกรงดักขยะ ถังดักกรวดทราย ถังดักไขมันและน้้ามัน และถังตกตะกอน ซึ่งจะเป็นการลด
ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่มีในน้้าเสียเป็นหลัก 

2. การบ้าบัดทางเคมี (Chemical Treatment) เป็นวิธีการบ้าบัดน้้าเสียโดยใช๎กระบวนการทางเคมี 
เพื่อท้าปฏิกิริยากับสิ่งเจือปนในน้้าเสีย วิธีการนี้จะใช๎ส้าหรับน้้าเสียที่มีสํวนประกอบอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
คือ คําพีเอชสูงหรือต่้าเกินไป มีสารพิษ มีโลหะหนัก มีของแข็งแขวนลอยที่ตกตะกอนยาก มีไขมันและน้้ามันที่
ละลายน้้า มีไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสที่สูงเกินไป และมีเชื้อโรค ทั้งนี้อุปกรณ์ที่ใช๎ในการบ้าบัดน้้าเสียด๎วยวิธีทาง
เคมี ได๎แกํ ถังกวนเร็ว ถังกวนช๎า ถังตกตะกอน ถังกรอง และถังฆําเชื้อโรค 

3. การบ้าบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment) เป็นวิธีการบ้าบัดน้้าเสียโดยใช๎กระบวนการทาง 
ชีวภาพหรือใช๎จุลินทรีย์ ในการก้าจัดสิ่งเจือปนในน้้าเสียโดยเฉพาะสารคาร์บอนอินทรีย์ ไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส โดยความสกปรกเหลํานี้จะถูกใช๎เป็นอาหารและเป็นแหลํงพลังงานของจุลินทรีย์ในถังเลี้ยงเชื้อเพื่อการ
เจริญเติบโต ท้าให๎น้้าเสียมีคําความสกปรกลดลง โดยจุลินทรีย์เหลํานี้อาจเป็นแบบใช๎ออกซิเจน ( Aerobic 
Organisms) หรือไมํใช๎ออกซิเจน (Anaerobic Organisms) ก็ได๎ ระบบบ้าบัดน้้าเสียที่อาศัยหลักการทางชีวภาพ 
ได๎แกํ ระบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activate Sludge, AS) ระบบแผํนจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological 
Contactor, RBC) ระบบคลอง วนเวียน (Oxidation Ditch, OD) ระบบบํอเติมอากาศ (Aerated Lagoon, AL) 
ระบบโปรยกรอง(Trickling Filter) ระบบบํอบ้าบัดน้้าเสีย (Stabilization Pond) ระบบยูเอเอสบี (Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket, UASB) และ ระบบกรองไร๎อากาศ (Anaerobic Filter, AF) เป็นต๎น 
 
การบ้าบดัน้า้เสีย สามารถแบํงได๎ตามขั้นตอนตํางๆ ดงันี ้

1. การบ้าบัดขั้นต้น (Preliminary Treatment) และการบ้าบัดเบื้องต๎น (Primary Treatment) : เป็น
การบ้าบัดเพื่อแยกทราย กรวด และของแข็งขนาดใหญํ ออกจากของเหลวหรือน้้าเสีย โดยเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช๎
ประกอบด๎วย ตะแกรงหยาบ (Coarse Screen) ตะแกรงละเอียด (Fine Screen) ถังดักกรวดทราย (Grit 
Chamber) ถังตกตะกอนเบื้องต๎น (Primary Sedimentation Tank) และเครื่องก้าจัดไขฝ้า (Skimming 
Devices) การบ้าบัด น้้าเสียขั้นนี้สามารถก้าจัดของแข็งแขวนลอยได๎ร๎อยละ 50 - 70 และก้าจัดสารอินทรีย์ซึ่งวัด
ในรูปของบีโอดีได๎ ร๎อยละ 25 - 40 

2. การบ้าบัดขั้นที่สอง (Secondary Treatment) : เป็นการบ้าบัดน้้าเสียที่ผํานกระบวนการบ้าบัด
ขั้นต๎นและการบ้าบัดเบื้องต๎นมาแล๎ว แตํยังคงมีของแข็งแขวนลอยขนาดเล็กและสารอินทรีย์ทั้งที่ละลายและไมํ
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ละลายในน้้าเสียเหลือค๎างอยูํ โดยทั่วไปการบ้าบัดขั้นที่สองหรือเรียกอีกอยํางวําการบ้าบัดทางชีวภาพ (Biological 
Treatment) จะอาศัยหลักการเลี้ยงจุลินทรีย์ในระบบภายใต๎สภาวะที่สามารถควบคุมได๎ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การกินสารอินทรีย์ได๎รวดเร็วกวําที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและแยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากน้้าทิ้งโดยใช๎ถัง
ตกตะกอน (Secondary Sedimentation Tank) ท้าให๎น้้าทิ้งมีคุณภาพดีขึ้น จากนั้นจึงผํานเข๎าระบบฆําเชื้อโรค 
(Disinfection) เพื่อให๎แนํใจวําไมํมีจุลินทรีย์ที่กํอให๎เกิดโรคปนเปื้อน กํอนจะระบายน้้าทิ้งลงสูํแหลํงน้้าธรรมชาติ 
หรือน้ากลับไป ใช๎ประโยชน์ (Reuse) การบ้าบัดน้้าเสียในขั้นนี้สามารถก้าจัดของแข็งแขวนลอยและสารอินทรีย์ซึ่ง
วัดในรูปของ บีโอดีได๎มากกวําร๎อยละ 80 

3. การบ้าบัดขั้นสูง (Advance Treatment หรือ Tertiary Treatment) : เป็นกระบวนการก้าจัด
สารอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) สี สารแขวนลอยที่ตกตะกอนยาก และอ่ืนๆ ซึ่งยังไมํได๎ถูกก้าจัดโดย
กระบวนการบ้าบัดขั้นที่สอง ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้้าให๎ดียิ่งขึ้นเพียงพอที่จะน้ากลับมาใช๎ใหมํ (Recycle) ได๎ 
นอกจากนี้ยังชํวย ป้องกันการเติบโตผิดปกติของสาหรํายที่เป็นสาเหตุท้าให๎เกิดน้้าเนํา แก๎ไขปัญหาความนํา
รังเกียจของแหลํงน้้าอันเนื่องจากสี และแก๎ไขปัญหาอ่ืนๆ ที่ระบบบ้าบัดขั้นที่สองมิสามารถก้าจัดได๎ กระบวนการ
บ้าบัดขั้นสูง ได๎แกํ 

การก าจัดฟอสฟอรัส ซึ่งมีทั้งแบบใช๎กระบวนการทางเคมีและแบบใช๎กระบวนการทางชีวภาพ 
การก าจัดไนโตรเจน ซึ่งมีทั้งแบบใช๎กระบวนการทางเคมีและแบบใช๎กระบวนการทางชีวภาพ โดย

วิธีการทางชีวภาพนั้นจะมี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเปลี่ยนแอมโมเนียไนโตรเจนให๎เป็น ไนเทรต ที่เกิดขึ้นใน
สภาวะแบบใช๎ออกซิเจน หรือที่เรียกวํา "กระบวนการไนทริฟิเคชั่น (Nitrification)" และขั้นตอนการเปลี่ยนไน
เทรตให๎เป็นก๏าซไนโตรเจน ซึ่งเกิดขึ้นในสภาวะไร๎ออกซิเจน หรือที่เรียกวํา "กระบวนการดีไนทริฟิเคชั่น 
(Denitrification)" 

การก าจัดฟอสฟอรัสและไนโตรเจนร่วมกันโดยกระบวนการทางชีวภาพ ซึ่งเป็นการใช๎ทั้งกระบวนการ
แบบใช๎อากาศและไมํใช๎อากาศในการก้าจัดไนโตรเจนโดยกระบวนการไนตริฟิเคชันและกระบวนการดีไนตริฟิเค
ชันรํวมกับกระบวนการจับใช๎ฟอสฟอรัสอยํางฟุ่มเฟือย (Phosphours Luxuty Uptake) ซึ่งต๎องมีการใช๎
กระบวนการแบบไมํใช๎อากาศตํอด๎วยกระบวนการใช๎อากาศด๎วยเชํนกัน ทั้งนี้จะต๎องมีการประยุกต์ใช๎โดยผู๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการดังกลําวเป็นอยํางดี 

การกรอง (Filtration) ซึ่งเป็นการก้าจัดสารที่ไมํต๎องการโดยวิธีการทางกายภาพ อันได๎แกํ สาร
แขวนลอยที่ตกตะกอนได๎ยาก เป็นต๎น 

การดูดติดผิว (Adsorption) ซึ่งเป็นการก้าจัดสารอินทรีย์ที่มีในน้้าเสียโดยการดูดติดบนพื้นผิวของ
ของแข็ง รวมถึงการก้าจัดกลิ่นหรือก๏าซที่เกิดขึ้นด๎วยวิธีการเดียวกัน 
 
การบ้าบัดกากตะกอนหรือสลัดจ์ (Sludge Treatment)  

ระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ใช๎หลักการทางชีวภาพจะมีกากตะกอนจุลินทรีย์หรือสลัดจ์เป็นผลผลิตตามมาด๎วย
เสมอ ซึ่งเป็นผลจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในการกินสารอินทรีย์ในน้้าเสีย ดังนั้นจึงจ้าเป็นต๎องบ้าบัดสลัดจ์
เหลํานั้น เพื่อไมํให๎เกิดปัญหาการเนําเหม็นของสลัดจ์ การเพิ่มภาวะมลพิษ และเป็นการท้าลายเชื้อโรคด๎วย นอก 
จากนี้การลดปริมาตรของสลัดจ์โดยการก้าจัดน้้าออกจากสลัดจ์ ชํวยให๎เกิดความสะดวกในการเก็บขนไปก้าจัดทิ้ง
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หรือน้าไปใช๎ประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งนี้ในการบ้าบัดสลัดประกอบด๎วยกระบวนการหลักๆ ได๎แกํ 
1. การท้าข้น (Thickener) โดยใช๎ถังท้าข๎นซึง่มีทั้งที่ใช๎กลไกการตกตะกอน (Sedimentation) และใช๎

กลไกการลอยตัว (Floatation) ท้าหน๎าที่ในการลดปริมาณสลัดจ์กํอนสํงไปบา้บัดโดยวิธีการอ่ืนตํอไป 
2. การท้าให๎สลัดจ์คงตัว (Stabilization) โดยการยํอยสลัดจ์ด๎วยกระบวนการใช๎อากาศ หรือ ใช๎

กระบวนการไร๎อากาศ เพื่อท้าหน๎าที่ในการลดสารอินทรีย์ในสลัดจ์ ท้าให๎สลัดจ์คงตัวสามารถน้าไปทิ้งได๎โดยไมํเนํา
เหม็น  

3. การปรับสภาพสลัดจ์ (Conditioning) เพื่อท้าให๎สลัดจ์มีความเหมาะสมกับการน้าไปใช๎ประโยชน์
ตํอไป เชํน ท้าปุ๋ย การใช๎ปรับสภาพดินส้าหรับใช๎ทางการเกษตร เป็นต๎น 
  4. การรีดน้้า (Dewatering) เพื่อลดปริมาณสลัดจ์ที่จะน้าไปทิ้งโดยการฝังกลบ การเผา หรือน้าไปใช๎
ประโยชน์อ่ืน ซึ่งท้าให๎เกิดความสะดวกในการขนสํง โดยอุปกรณ์ที่ใช๎ในการรีดน้้า ได๎แกํ เครื่องกรองสูญญากาศ 
(Vacuum filter) เครื่องอัดกรอง (Filter press) หรือเครื่องกรองหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) รวมถึงการลานตาก
สลัดจ์ (Sludge drying bed) 
 
การก้าจัดกากตะกอนหรือสลัดจ์ (Sludge Disposal) 

หลังจากสลัดจ์ที่เกิดขึ้นจากการบ้าบัดน้้าเสียได๎รับการบ้าบัดให๎มีความคงตัว ไมํมีกลิ่นเหม็น และ มี
ปริมาตรลดลง เพื่อความสะดวกในการขนสํงแล๎ว ในขั้นตํอมาก็คือ การน้าสลัดจ์เหลํานั้นไปก้าจัดทิ้งโดยวิธีการที่
เหมาะสม ซึ่งวิธีการก้าจัดทิ้งที่ใช๎ในปัจจุบัน ได๎แกํ 
การฝังกลบ (Landfill) เป็นการน้าสลัดจ์มาฝังในสถานที่ที่จัดเตรียมไว๎และกลบด๎วยชั้นดินทับอีก ชั้นหนึ่ง 
การหมักท าปุ๋ย (Composting) เป็นการน้าสลัดจ์มาหมักตํอเพื่อน้าไปใช๎เป็นปุ๋ย ซึ่งเป็นการน้าสลัดจ์กลับมาใช๎
ประโยชน์ในการเป็นปุ๋ยส้าหรับปลูกพืช เนื่องจากในสลัดจ์ประกอบด๎วยธาตุอาหารที่จ้าเป็นในการเจริญเติบโตของ
พืช ได๎แกํ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และแรํธาตุตํางๆ  
การเผา (Incineration) เป็นการน้าสลัดจ์ที่จวนแห๎ง (ตั้งแตํร๎อยละ 40 ของของแข็งขึ้นไป) มาเผา เพราะ
เนื่องจากไมํสามารถน้าไปใช๎ท้าปุ๋ยหรือฝังกลบได๎ 
 
หลักการป้องกันมลพิษทางน้้า 
วิธีในการป้องกันไมํให๎เกิดมลพิษทางน้้ามีหลายวิธี โดยที่เราสามารถมีสํวนรํวมในการรักษาสภาพที่ดีของแหลํงน้้า
ได๎โดย 
 ไมํทิ้งของเสียลงสูํแหลํงน้า้ และทางระบายน้้าสาธารณะ  
 บ้าบดัน้า้เสียขั้นตน๎ กํอนระบายลงแหลํงน้า้หรือทํอระบายน้า้  
 ชํวยกันลดปริมาณการใช๎น้า้ และลดปริมาณขยะในบ๎านเรือน 
 ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช๎สารเคมี ปุ๋ย สารก้าจัดศัตรูพืช ในกิจกรรมทางการเกษตรหรือสารเคมีที่ใช๎ใน

บ๎านเรือน  
 ควรน้าน้า้เสียกลับมาใชป๎ระโยชน์  
 ส้ารวจเพื่อลดปริมาณน้า้เสีย ของแตํละขั้นตอนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  
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 สร๎างจิตสา้นึกของประชาชนในตระหนักถึงความส้าคัญของการรักษาคุณภาพแหลํงน้า้ และประหยัดการใช๎
น้้าเทําที่จ้าเปน็ 

 
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 
การอนุรักษ์น้้า หมายถึงการป้องกันปัญหาที่พึงจะเกิดขึ้นกับน้้า และการน้าน้้ามาใช๎เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การด้ารงชีพของมนุษย์ เราจึงควรชํวยกันแก๎ปัญหาการสูญเสียทรัพยากรน้้าด๎วยการอนุรักษ์น้้าดังนี้ 

1. การปลูกป่า โดยเฉพาะการปลูกป่าบริเวณพื้นที่ต๎นน้้า หรือบริเวณพื้นที่ภูเขา เพื่อให๎ต๎นไม๎เป็นตัวกัก
เก็บน้้าตามธรรมชาติ ทั้งบนดินและใต๎ดิน แล๎วปลดปลํอยออกมาอยํางตํอเนื่องตลอดปี สามารถป้องกันปัญหาอ่ืน 
ได๎ เชํน ปัญหาการพังทลายของดิน ปัญหาการขาดแคลนน้้า และการเกิดน้้าทํวม 

2. การพัฒนาแหล่งน้้า เนื่องจากปัจจุบันแหลํงน้้าธรรมชาติตําง ๆ เกิดสภาพตื้นเขินเป็นสํวนใหญํ ท้าให๎
ปริมาณน้้าที่จะกักขังไว๎มีปริมาณลดลง การพัฒนาแหลํงน้้าเพื่อให๎มีน้้าเพียงพอจึงจ้าเป็นต๎องท้าการขุดลอกแหลํง
น้้าให๎กว๎างและลึกใกล๎เคียงกับสภาพเดิมหรือมากกวํา ตลอดจนการจัดหาแหลํงน้้าเพิ่มเติม อาจกระท้าโดยการขุด
เจาะน้้าบาดาลมาใช๎ ซึ่งต๎องระวังปัญหาการเกิดแผํนดินทรุด หรือการขุดเจาะแหลํงน้้าผิวดินเพิ่มเติม 

3. การสงวนน้้าไว้ใช้ เป็นการวางแผนการใช๎น้้าเพื่อให๎มีน้้าที่มีคุณภาพมาใช๎ตลอดฤดูกาล โดยเฉพาะ
ในชํวงฤดูแล๎ง ด๎วยวิธีการตําง ๆ เชํน การท้าบํอหรือสระเก็บน้้า การหาภาชนะขนาดใหญํเพื่อกักเก็บน้้าฝน (เชํน 
โอํงหรือแท็งก์น้้า) รวมทั้งการสร๎างอํางเก็บน้้า และระบบชลประทาน 

4. การใช้น้้าอย่างประหยัด เป็นการน้าน้้ามาใช๎ประโยชน์หลายอยํางอยํางตํอเนื่องและเกิดประโยชน์สูง
สูด ทั้งด๎านการอนุรักษ์น้้าและตัวผู๎ใช๎น้้าเอง กลําวคือ สามารถลดคําใช๎จํายเก่ียวกับคําน้้าลงได๎ ปริมาณน้้าเสียที่จะ
ทิ้งลงแหลํงน้้ามีปริมาณน๎อยลง และป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้้า 

5. การป้องกันการเกิดมลพิษของน้้า ปัญหาสํวนใหญํจะเกิดขึ้นในเมืองใหญํ ๆ ซึ่งมีประชากรอาศัยอยูํ
อยํางหนาแนํน หรือยํานอุตสาหกรรม การป้องกันปัญหามลพิษของน้้า จะต๎องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่ องมือ และ
เจ๎าหน๎าที่ต๎องปฏิบัติตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้าอยํางเครํงครัด น้้าเสียที่ปลํอยออกมาจาก
โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ต๎องควบคุมอยํางจริงจังและบังคับให๎มีการบ้าบัดน้้าเสียกํอนทิ้งหรือปลํอยลงสูํ
แหลํงน้้า ส้าหรับประชาชนทั่วไป สามารถชํวยป้องกันการเกิดน้้าเสียได๎ด๎วยการไมํทิ้งขยะ หรือสิ่งปฏิกูล หรือ
สารพิษลงสูํแหลํงน้้า 

6. การน้าน้้าที่ใช้แล้วกลับไปใช้ใหม่ น้้าที่ถูกน้าไปใช๎แล๎วในบางครั้งยังมีสภาพที่สามารถน้าไปใช๎
ประโยชน์ด๎านอ่ืนได๎ เชํน น้้าจากการล๎างภาชนะอาหารสามารถน้าไปใช๎รดน้้าต๎นไม๎ น้้าจากการซักผ๎าสามารถ
น้าไปถูบ๎าน สุดท๎ายน้าไปใช๎รดน้้าต๎นไม๎ได๎ เป็นต๎น ส้าหรับกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม น้้าที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตซึ่งมีอุณหภูมิสูง เม่ือปลํอยทิ้งไว๎ให๎เย็น สามารถน้าไปใช๎ใหมํได๎แม๎แตํน้้าเสียเมื่อผํานระบบบ้าบัด
สามารถน้าไปใช๎ในกิจกรรมบางอยํางของโรงงานได๎ เชํน การท้าความสะอาดโรงงาน อุปกรณ์เครื่องมือบางอยําง 
 
ตัวอย่างการน้าเอาน ้าเสียมาใช้ประโยชน ์
การผลิตก๊าซชีวภาพ 

ก๏าซชีวภาพ คือ ก๏าซที่เกิดจากการยํอยสลายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรียชนิดไมํใช๎ออกซิเจนในสภาวะไร๎
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อากาศ องค์ประกอบหลักของก๏าซชีวภาพ ได๎แกํ ก๏าซมีเทน (CH4) ประมาณ 60-70% ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด ์
(CO2) ประมาณ 28-38% ก๏าซอ่ืนๆ เชํน ไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) และไนโตรเจน (N2) เป็นตน๎ ประมาณ 2%  
      คุณสมบัติและประโยชน์ของก๏าซชีวภาพ เนื่องจากก๏าซชีวภาพมีก๏าซมีเทนเป็นสํวนประกอบหลัก จึงท้า
ให๎มีคุณสมบัติจุดติดไฟได๎ดีและสามารถน้าไปใช๎เป็นพลังงานทดแทนในรูปตํางๆ ได๎ เชํน  
            - เผาเพื่อใช๎ประโยชน์จากความร๎อนโดยตรง เชํน ใช๎กับเคร่ืองกกลูกสุกร และหม๎อต๎มไอน้้า (Steam 
Boiler) เป็นตน๎  
            - เผาเพื่อให๎ความร๎อนและใช๎ในการขับเคลื่อนเคร่ืองจักรกลตํางๆ เชํน ใช๎กับเครื่องยนต์เบนซินและ
เครื่องยนต์ดีเซล เป็นต๎น  
            - เผาเพื่อให๎ความร๎อนและใช๎ในการผลิตพลงังานไฟฟ้า 
       ผลเสียเมื่อปลํอยก๏าซชีวภาพทิ้งสูํบรรยากาศ เนื่องจากก๏าซชีวภาพมีสํวนประกอบหลักเป็นก๏าซมีเทนซึ่ง
เป็นก๏าซที่รํวม กํอภาวะเรือนกระจกที่ให๎ผลรุนแรงกวําก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 25 เทํา ดังนั้นหากปลํอย
ก๏าซชีวภาพทิ้งสูํบรรยากาศจะเป็นการเพิ่มอัตราการเกิดภาวะเรือนกระจกหรือเรํงให๎โลก มีอุณหภูมิสูงมากข้ึน 
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วิธีการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์น้้า 

 
การเก็บและรักษาตัวอย่างน้้า 
 น้้าตัวอยํางที่เก็บมาจะเป็นตัวแทนของน้้าที่ต๎องการจะศึกษาหรือวิเคราะห์  เพื่อให๎ทราบถึงคุณภาพ  ใน
การนี้ต๎องค้านึงถึงปริมาณของน้้าที่จะเก็บ  เวลา  ชนิดและแหลํงของน้้าที่จะเก็บวําเป็นน้้าดีหรือน้้าเสีย  การ
บรรยายถึงวิธีการเก็บตัวอยําง  อยํางละเอียดลออเพื่อน้าไปใช๎กับตัวอยํางทุกชนิด  และทุกที่นั้นเป็นไปได๎ยาก  
เพราะความแตกตํางกันของวัตถุประสงค์และวิธีที่ใช๎ในการวิเคราะห์  จึงขอกลําวโดยทั่วๆ ไป เทํานั้น 

1. ชนิดของตัวอย่าง 
      1.1 ตัวอย่างแยก (grap หรือ catch sample)  หมายถึง  ตัวอยํางที่เก็บ ณ เวลาและสถานที่
หนึ่ง  แล๎วน้ามาวิเคราะห์เป็นตัวอยํางๆ ไป  ตัวอยํางแยกนี้จะเป็นตัวแทนของแหลํงน้้านั้น  เฉพาะเวลาและจุดที่
เก็บเทํานั้น  อยํางไรก็ดี  ถ๎าปรากฏวําแหลํงน้้านั้นมีคุณภาพคํอนข๎างคงที่ ณ เวลาและจุดตํางๆ ก็อาจกลําวได๎วํา
ตัวอยํางนั้นเป็นตัวแทนของแหลํงน้้านั้นมากกวํา ณ เวลา และจุดที่ท้าการเก็บ  ในกรณีนี้ตัวอยํางแยกเพียง
ตัวอยํางเดียว  อาจใช๎เป็นตัวแทนของแหลํงน้้าบางแหํงได๎เลย  เชํน  น้้าประปา  น้้าผิวดิน  และน้้าบํอลึก 
 ถ๎าแหลํงน้้านั้นมีคุณภาพแปรผันตามเวลา  การเก็บตัวอยํางแยกในชํวงเวลาที่เหมาะสมมาท้าการ
วิเคราะห์จะชํวยให๎ทราบถึงขอบเขต  ความถี่และชํวงเวลาที่เปลี่ยนแปลงได๎  ชํวงเวลาในชั่ วโมง  หรือนานกวํานี้  
ในกรณีที่คุณภาพของแหลํงน้้าแปรผันตามระยะทางแทนที่จะแปรผันตามเวลา  ใช๎เก็บเป็นชุด (set)  ของตัวอยําง
จากจุดที่เหมาะสม  โดยให๎มีการเจาะจงเวลาน๎อยที่สุดเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่มีประโยชน์มากที่สุด 
      1.2 ตัวอย่างรวมแบบคอมโพสิต (composite samples)  หมายถึง  สํวนผสมของตัวอยํางแยก



โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมขององค์การบริหารสํวนจังหวัดสมุทรสาคร 
ในระหวํางวันที ่22 เมษายน – 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 

  128   

 

ที่ท้าการเก็บ ณ จุดเดียวกัน  แตํตํางเวลา  บางครั้งเรียกวําตัวอยํางรวมแบบตํางเวลา (time composite 
samples) มีประโยชน์ส้าหรับใช๎กับงานที่ต๎องการความเข๎มข๎นเฉลี่ย  เชํน  ในการค้านวณความสามารถที่จะ
บ้าบัดน้้าเสียหรือประสิทธิภาพของเครื่องจักรในโรงงานบ้าบัดน้้าเสียแทนที่จะท้าการวิเคราะห์ตัวอยํางแยกทุก
ตัวอยํางแล๎วน้ามาค้านวณหาคําเฉลี่ยของผลที่ได๎  อาจจะท้าตัวอยํางรวมของตัวอยํางแยกเหลํานี้แล๎วท้าการ
วิเคราะห์ครั้งเดียว  เป็นการประหยัดเวลาและคําใช๎จํายได๎อยํางมาก  ส้าหรับการวิเคราะห์ทั่วไปมักใช๎ ตัวอยําง
รวมในชํวงเวลา 24 ชั่วโมง  เป็นมาตรฐาน  แตํถ๎าต๎องการผลเฉพาะการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้้าทิ้งอาจ
ต๎องการตัวอยํางรวมที่เป็นตัวแทนของตัวอยํางในชํวงที่มีการปลํอยน้้าทิ้งนั้น  ตัวอยํางรวมที่ได๎ถือเป็นตัวอยําง
เฉลี่ย  ซึ่งภายใต๎สภาวะดังกลําวจะตัดปัญหาเกี่ยวกับเวลากักเก็บ (detention time) ไปได๎  โดยที่แตํละตัวอยําง
น้้าทิ้งที่เก็บขึ้นอยูํกับแฟคเตอร์เดียว  คืออัตราการไหล ณ เวลานั้น (คือผสมกันตามอัตราสํวนของปริมาณการ
ไหล) 
 ในการวิเคราะห์สํวนประกอบบางอยํางของน้้า  เชํน  แก๏สที่ละลายน้้า  คลอรีนตกค๎าง  อุณหภูมิและพี
เอช  คําเหลํานี้เปลี่ยนแปลงได๎งํายเมื่อเก็บรักษาตัวอยํางไว๎  ดังนั้น  จึงไมํเหมาะที่จะใช๎ตัวอยํางรวมแบบคอมโพ
สิต  เพราะตัวอยํางรวมแบบนี้ใช๎เฉพาะการหาคําสํวนประกอบที่ทราบได๎แนํนอนวําไมํมีการเปลี่ยนแปลงภายใต๎
สภาวะของการเก็บและรักษาตัวอยํางเทํานั้น  ซึ่งท้าได๎โดยน้าแตํละสํวนของตัวอยํางที่ท้าการเก็บ  โดยใช๎ขวด
ปากกว๎างซึ่งมีเส๎นผําศูนย์กลางอยํางน๎อย 35 มิลลิเมตร  และจุได๎อยํางน๎อย 120 มิลลิลิตร  เก็บแตํละสํวนเหลํานี้
ทุกชั่วโมง  บางกรณีอาจจะทุกครึ่งชั่วโมงหรือทุก 5 นาที  แล๎วน้ามาผสมกันในขวดใบใหญํขวดเดียว  เมื่อสิ้นสุด
เวลาการเก็บตัวอยําง  ถ๎าต๎องใช๎สารชํวยรักษา (preservatives) ให๎เติมลงในขวดเริ่มต๎นทุกขวดกํอนท้าการเก็บ  
ปกติมักท้าการรวมแตํละตัวอยํางในปริมาตรที่เป็นสัดสํวนกับปริมาตรที่ไหล  ส้าหรับน้้าโสโครก (sewage) น้้าทิ้ง
จากระบบบ้าบัดน้้าเสีย (effluent) และน้้าเสีย (wastewater) ปริมาตรสุดท๎าย 2-3 ลิตร  นับวําพอเพียง  ถ๎าจะ
ใช๎เคร่ืองมือเก็บตัวอยํางชนิดอัตโนมัติ  ควรเติมสารชํวยรักษาลงไปกํอน  ให๎ท้าความสะอาดเครื่องมือที่ใช๎ในการ
เก็บตัวอยําง  รวมทั้งขวดในแตํละวัน  เพื่อก้าจัดการเจริญเติบโตทางชีวะและการเกาะของตะกอน 
      1.3 ตัวอย่างรวมแบบอินทิเกรต (integrated samples) หมายถึง  สํวนผสมของตัวอยํางแยกที่
เก็บจากจุดตํางๆ กันตามแนวดิ่ง (ความลึก)  หรือแนวนอน (ระยะหํางจากฝั่ง)  ในเวลาเดียวกันหรือในเวลาที่ใกล๎
ที่สุด  ตัวอยํางที่จ้าเป็นต๎องเก็บโดยวิธีนี้  ได๎แกํ  แนํน้้า  ล้าธาร  ซึ่งคุณภาพแปรฝันตามความลึกและความกว๎าง  
ในการประเมินคําสํวนประกอบเฉลี่ยหรือปริมาณสารทั้งหมด (total loading) ให๎ใช๎ของผสมของตัวอยํางที่เป็น
ตัวแทนของจุดตํางๆ ในสํวนตัด (cross section) ของแหลํงน้้าซึ่งเป็นสัดสํวนกับการไหล 
 การเตรีมตัวอยํางรวมแบบอินทิเกรตนี้  ต๎องการเคร่ืองมือพอเศษในการเก็บตัวอยํางจากจุดที่ทราบความ
ลึก  โดยไมํมีการปะปนจากน้้าเบื้องบนเลย  นอกจากนี้ควรทราบเกี่ยวกับปริมาตรการเคลื่อนไหว  และ
สํวนประกอบตํางๆ  ของน้้าที่จะท้าการเก็บกํอนด๎วย  จะเห็นได๎วําการเก็บตัวอยํางรวมแบบนี้ยุํงยากและมีขั้นตอน
พิเศษกวําแบบอ่ืน   
 อุปกรณ์การเก็บตัวอยํางแสดงดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 เครื่องเก็บตัวอยํางน้า้แบบแนวตั้ง (Water Sampler Vertical Type) 

 
2. ปริมาณ   
ในการตรวจหาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้้า  โดยทั่วไปแล๎วปริมาตร 2 ลิตร  นับวําเพียงพอ  

แตํถ๎าจะท้าการหาสํวนประกอบอ่ืนเพิ่มเติมก็ต๎องใช๎ปริมาตรมากกวํานี้  ข๎อควรจ้าคือ  พยายามอยํางใช๎ตัวอยําง
เดียวกันส้าหรับการวิเคราะห์ทางเคมี  ทางแบคทีเรีย  และทางชีวะ (การใช๎กล๎องจุลทรรศน์)  เพราะวิธีที่ใช๎ในการ
เก็บและปฏิบัติตํอตัวอยํางจะแตกตํางกัน 

3. ช่วงระยะเวลาระหว่างการเก็บและการวิเคราะห์   
เป็นการยากที่จะบอกวําชํวงระยะเวลานี้เป็นเทําไร  เพราะขึ้นอยูํกับลักษณะของตัวอยําง  สารที่จะ

วิเคราะห์และวิธีในการเก็บรักษา  อยํางไรก็ตาม  เมื่อเก็บตัวอยํางน้้ามาแล๎วควรท้าการวิเคราะห์ให๎เร็วที่สุด  
เพราะยิ่งทิ้งไว๎นานสํวนประกอบของตัวอยํางน้้าอาจจะเปลี่ยนไป  เนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลชีพในน้้า  
ความผิดพลาดข๎อนี้อาจลดให๎น๎อยลงได๎โดยเก็บตัวอยํางน้้าไว๎ในที่มืดและที่อุณหภูมิต่้า (4 oC)  จนถึงเวลาที่จะท้า
การวิเคราะห์    

4. วิธีที่ใช้ในการเก็บรักษา   
การเก็บรักษาตัวอยํางท้าได๎ยาก  สารชํวยรักษาเกือบทุกตัวขัดขวางการหาสารบางตัว  ดังนั้นถ๎าเป็นไป

ได๎ควรท้าการวิเคราะห์ทันที  การเก็บรักษาตัวอยําสงที่อุณหภูมิต่้า  เพื่อท้าการวิเคราะห์ในวันถัดมาจัดวําเป็นวิธีที่
เหมาะสมที่สุด  ใช๎สารเคมีในการเก็บรักษาตํอเมื่อสารนั้น  ไมํขัดขวางการวิเคราะห์  ให๎เติมสารชํวยรักษาลงใน
ขวดเก็บตัวอยํางกํอนท้าการเก็บ  เพื่อวําทุกๆ สํวนของตัวอยํางจะถูกเก็บรักษาทันทีที่ท้าการเก็บ  เลือกสารชํวย
รักษาให๎ถูกกับสารที่จะท้าการวิเคราะห์   
 
Note 

ขวดเก็บตัวอยํางน้้า  ควรเป็นขวดที่ท้าด๎วยวัสดุเฉื่อย (inert material)  เชํน  แก๎วไพเร็กซ์ (pyrex)  
พลาสติกพวกโพลีเอทรีลลีน  หรือพวกยางแข็ง  เป็นต๎น  นิยมใช๎ขวดพลาสติกเพราะเบา  ราคาถูก  ขนสํงสะดวก  
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กํอนใช๎ควรล๎างให๎สะอาดด๎วยกรดโครมิก (เรียกน้้ายาท้าความสะอาด  หรือ cleaning mixture  เตรีมได๎โดยเติม
กรดก้ามะถันเข๎มข๎นลงไป 35 มิลลิลิตร ของโซดียมไดโครเมตอ่ิมตัวจนได๎ปริมาตร 1 ลิตร  ไมํใช๎โพแทสเซียมได
โครเมียมไดโครเมตเพราะละลายได๎น๎อยกวํา)  ขวดพลาสติกอาจใช๎ล๎างด๎วยกรดเกลือเข๎มข๎นแทน  หลังท้าความ
สะอาดด๎วยกรดแล๎ว  ล๎างกรดออกให๎หมดโดยใช๎น้้าก๏อก  แล๎วล๎างด๎วยน้้ากลั่นอีกหลายๆ ครั้ง 
 
การวิเคราะห์น้้าทางกายภาพ 
 1. อุณหภูมิ (Temperature) 

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในแหลํงน้้าเกิดขึ้นได๎จากการที่มีแสงสํองผํานลงไปในแหลํงน้้า  และมีการ
เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานความร๎อน อุณหภูมิเป็นปัจจัยที่ส้าคัญส้าหรับสิ่งมีชีวิตในน้้า เพราะอุณหภูมิจะมี
ผลตํอกระบวนการตํางๆ ในแหลํงน้้า ทั้งในเชิงกายภาพ ชีวภาพและเคมี ซึ่งอุณหภูมินี้จะมีผลตํอการเจริญเติบโต
และการแพรํกระจายของสิ่งมีชีวิต ความหนาแนํนของน้้า และการละลายของก๏าซและธาตุตํางๆ ในน้้า นอกจากนี้
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของน้้ายังสํงผลกระทบให๎สิ่งมีชีวิตในน้้าเปลี่ยนแปลงไปได๎  เชํน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
ความสามารถในการละลายน้้าของออกซิเจนลดลง หรือท้าให๎สารพิษบางอยํางมีความเป็นพิษมากข้ึน เป็นต๎น โดย
ปกติอุณหภูมิของน้้าตามธรรมชาติจะผันแปรตามอุณหภูมิของอากาศ ซึ่งขึ้นอยูํกับฤดูกาล ระดับความสูงและ
สภาพภูมิประเทศ นอกจากนี้ยังขึ้นอยูํกับความเข๎มของแสงจากดวงอาทิตย์ กระแสลม ปริมาณสารแขวนลอยหรือ
ความขุํน และสภาพแวดล๎อมทั่วๆ ไปของแหลํงน้้า   

เครื่องมือและอุปกรณ์  
 1. เทอร์โมมิเตอร์  
 2. pH meter  
วิธีการวิเคราะห์  
 1. ถ๎าแหลํงน้้ามีความลึกมากกวํา 2 เมตร ให๎หยํอน Water sampler เก็บตัวอยํางน้้าเพื่อวัด

อุณหภูมิที่ความลึก 1 เมตร ถ๎าแหลํงน้้ามีความลึกน๎อยกวํา 2 เมตร ให๎หยํอน Water 
sampler เก็บตัวอยํางน้้าเพื่อวัดอุณหภูมิที่กึ่งกลางความลึกของล้าน้้า  

 2. ปลํอย Messenger ลงไปกระแทก Water sampler เก็บตัวอยํางน้้า  
 3. ดึง Water sampler ขึ้นมาเปิดก๏อกเพื่อถํายน้้าตัวอยํางลงขวดเก็บตัวอยําง  
 4. ใช๎เทอร์โมมิเตอร์วัดทันทีที่ขึ้นสูํผิวน้้า (การอํานเทอร์โมมิเตอร์แสดงดังรูปที่ 2) 
 5. จดบันทึกคําที่อํานได๎พร๎อมระบุวันที่ และชํวงเวลาที่เก็บตัวอยํางด๎วย  
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รูปที่ 2 การอํานเทอร์โมมิเตอร์ 

 หมายเหตุ  
 1. ในกรณีที่ Water sampler มีเทอร์โมมิเตอร์ติดมาพร๎อมใน Water sampler ก็ให๎อํานคํา

อุณหภูมิของน้้าจาก Water sampler โดยตรง จดบันทึกคําที่อํานได๎  
 2. ในกรณีที่แหลํงน้้าเป็นแหลํงน้้าตื้นให๎ใช๎เทอร์โมมิเตอร์ติดจุํมลงไปในน้้าประมาณ  20 – 25 

เซนติเมตร (ลึกจากผิวน้้า) ปลํอยระยะเวลาพอประมาณ แล๎วอํานอุณหภูมิของน้้าโดยไมํต๎องยกเทอร์โมมิเตอร์พ๎น
จากน้้า จดบันทึกคําที่อํานได๎  

 2. ความโปร่งใสของน้้า (Transparency)  
ความโปรํงใสของน้้าเป็นการวัดหาความลึกของแหลํงน้้าในระดับที่สามารถจะมองเห็นได๎ด๎วยตา

เปลํา ซึ่งเป็นการแสดงถึงการสํองผํานของแสง โดยประมาณคําความลึกนี้จะเป็นคําที่บอกถึงระยะความลึกของ
เขตที่แสงสํองถึง โดยสามารถประมาณคําของ Compensation depth ได๎ ซึ่ง ณ จุดนี้จะพบวําอัตราการ
สังเคราะห์แสงเทํากับอัตราการหายใจ หากแหลํงน้้าใดมีคําความโปรํงใส อยูํในระหวําง 30 – 60 เซนติเมตร 
นับวํามีความเหมาะสมแกํการเจริญเติบโตของสัตว์น้้า หากมีคําต่้ากวํา 30 เซนติเมตร แสดงวําน้้านั้นมีคําความขุํน
มากเกินไป ซึ่งอาจท้าให๎เกิดการขาดแคลนออกซิเจนได๎ แตํถ๎าความโปรํงใสมีคํามากกวํา 60 เซนติเมตรขึ้นไป ก็
แสดงวําแหลํงน้้านั้นไมํคํอยสมบูรณ์    

เครื่องมือและอุปกรณ์  
Secchi disc เป็นแผํนโลหะหรือพลาสติกที่มีน้้าหนักถํวงรูปวงกลม เส๎นผํานศูนย์กลางยาว 

20 เซนติเมตร แบํงพื้นที่เป็น 4 สํวนเทํา ๆ กัน แตํละสํวนจะทาสีด้าและขาวสลับกัน ดังแสดงในรูปที่ 3 
วิธีวิเคราะห์  

1. น้า Secchi disc หยํอนด๎านข๎างของเรือในแนวดิ่ง จนถึงระดับที่มองไมํเห็นความแตกตําง
ของสีด้ากับสีขาว จึงวัดระดับความลึกนั้นและจดบันทึก สมมุติวํามีระยะทางเทํากับ X (ควรวัดในเวลาใกล๎เที่ยง 
เพื่อให๎รับแสงอาทิตย์โดยตรง และควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีรํมเงา และคลื่น)  

2. ดึง Secchi disc ขึ้นมาจนถึงระดับที่เห็นความแตกตํางของสีด้ากับสีขาว วัดระดับความลึก
พร๎อมจดบันทึก สมมุติมีระยะทางเทํากับ Y  

คํ า ค ว า ม โ ป รํ ง แ ส ง ข อ ง น้้ า ใ น แ ห ลํ ง น้้ า (Transparency) =   
หนํวยเป็น เซนติเมตร หรือ เมตร  



โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมขององค์การบริหารสํวนจังหวัดสมุทรสาคร 
ในระหวํางวันที ่22 เมษายน – 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 

  132   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3 แผํนวัดความโปรํงแสงของน้้า (Secchi disc) 
ที่มา : สถาบันสงํเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2540 

 
3. ความเค็ม (Salinity)  
ความเค็มของน้้า หมายถึง ปริมาณของแข็งทั้งหมด หรือเกลือแรํตํางๆ โดยเฉพาะโซเดียม คลอไรด์ 

(NaCl) ที่ละลายอยูํในน้้า โดยนิยมรายงานอยูํในรูปของหนํวยน้้าหนักของสารเป็นกรัมตํอกิโลกรัมของน้้า  หรือ 
สํวนในพันสํวน (part per thousand, ppt) ทั้งนี้หลังจากเกลือคาร์บอเนต (carbonate) ถูกเปลี่ยนเป็น Oxides 
และเกลือโบไมด์ (bromide) และไอโอไดด์ (iodide) ถูกแทนที่โดยคลอไรด์ (chloride) และอินทรีย์วัตถุ 
(organic matter) ถูกออกซิไซด์ไปทั้งหมด ความเค็มของน้้าจะมีคําแตกตํางกันไปตามแตํ  

สถานที่ ส้าหรับน้้าจืดมีคําความเค็มเทํากับศูนย์ (0 ppt) สํวนน้้าทะเลมีคําความเค็มโดยเฉลี่ยประมาณ 
35 สํวนในพัน (ppt) ความเค็มของน้้ามีผลตํอการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า โดยเฉพาะระบบการควบคุมปริมาณน้้าใน
รํางกาย (water regulatory system) ซึ่งมีผลให๎ตํอระบบ osmosis ในรํางกายของสัตว์น้้า นอกจากนี้ความเค็ม
ของน้้ามีผลตํอการใช๎ประโยชน์ของน้้าในด๎านการบริโภคและอุปโภค (ไมตรี และจารุวรรณ, มปป.)  

 
วิธีการศึกษา : วิธีวัดความเค็มด้วย Conductivity Meter และ วิธี Salinity Refractometer  

เครื่องมือและอุปกรณ์  
 1. Conductivity Meter  
 2. Salinity Refractometer  
 3. กระดาษทิชชู  
 4. บีกเกอร ์(Beaker)  

สารเคม ี 
 1. น้้ากลั่น  
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วิธีการ  
วิธีวัดความเค็มด้วย Conductivity Meter  
1. ใช๎น้้ากลั่นฉีดล๎างแทํงอิเลคโทรดให๎สะอาดและใช๎กระดาษทิชชูซับน้้าให๎แห๎ง  
2. จุํมอิเลคโทรดลงในบีกเกอร์ที่บรรจุตัวอยํางน้้า และปรับเครื่องมือให๎ได๎คํามาตรฐานตาม

ค้าแนะน้าในคูํมือของเคร่ืองมือนั้นๆ  
3. บิดปุ่มไปที่คําตรวจวัดอุณหภูมิน้้า ปรับอุณหภูมิของเครื่องให๎ตรงกับตัวอยํางน้้า แล๎วบิดปุ่ม

ตรวจวัดความเค็มของเคร่ืองมือ อํานคําความเค็มที่เคร่ืองวัดได๎และบันทึกข๎อมูล คําที่ได๎จะมี
หนํวยเป็น สํวนในพันสํวน (ppt)  

วิธีวัดความเค็มด้วย Salinity Refractometer (แสดงในรูปที่ 4) 
1. เปิดฝาแผํนพลาสติกใสของ salinity refractometer และหยดน้้ากลั่นลงบนกระจกปริซึม 

(prism) แล๎วเช็ดให๎สะอาดด๎วยกระดาษทิชชู และหยดตัวอยํางน้้า ประมาณ 2-3 หยด ลงบนกระจกปริซึม แล๎ว
คํอยๆ ปิดฝาแผํนพลาสติกใส ระวังอยําให๎เกิดฟองอากาศในตัวอยํางน้้าที่ปิดฝาแผํนพลาสติกแล๎ว  

2. ให๎หันด๎านของกระจกปริซึมของ salinity refractometer เข๎าหาด๎านที่มีแสง ใช๎ตาดูที่
บริเวณชํองเลนส์ตา (eyepiece) สังเกตพื้นที่วงกลมใน eyepiece จะปรากฏพื้นที่สี น้้าเงินด๎านบนละสีขาว
ด๎านลําง ให๎อํานคําบริเวณที่เขตพื้นที่สีน้้าเงินบรรจบกับพื้นที่สีขาว คําที่อํานได๎เป็นคําความเค็มของตัวอยํางน้้า มี
หนํวยเป็น สํวนในพันสํวน (ppt)  

3. เทตัวอยํางน้้าทิ้ง ล๎างท้าความสะอาดกระจกปริซึมและฝาแผํนพลาสติกใสของ salinity 
refractometer ด๎วยน้้ากลั่น และเช็ดให๎แห๎งด๎วยกระดาษทิชชู  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 เครื่องวัดความเค็มของน้้า(Salinity Refractometer) 
 

4. ความขุ่นของน้้า (Turbidity)  
ความขุํน (Turbidity) หมายถึง น้้าที่มีพวกสารแขวนลอย ซึ่งขัดขวางทางเดินของแสงที่ผํานน้้า หรือมี

สารเคมีบางอยํางท้าให๎เกิดความขุํน เชํน เหล็ก แมงกานีส นอกจากนี้แบคทีเรีย แพลงก์ตอนที่อาศัยสารอาหารใน
น้้าในการอยูํรอดและเจริญเติบโตได๎ดี ก็สามารถท้าให๎น้้าขุํนได๎เชํนกัน ดังนั้น การวัดความขุํนของน้้า จึงเป็นการ
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วัดความเข๎มข๎นของแสงที่ลดลง เนื่องจากสารแขวนลอยดังกลําว สิ่งที่ท้าให๎น้้าเกิดความขุํนได๎แกํ อินทรียสาร อนิ
นทรียสาร และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ซึ่งมีขนาดระหวําง 1 – 10 ไมครอน โดยปรากฏอยูํในลักษณะของสาร
แขวนลอย เชํน อนุภาคของดิน ทราย หรือแพลงค์ตอน คําของความขุํนมีหนํวยในการตรวจวัดเป็น NTU    

 การวัดค่าความขุ่น (Turbidity): วิธีวัดโดยใช้ Spectrophoto Meter  
เครื่องมือและอุปกรณ์  
 1. Spectrophoto Meter (แสดงในรูปที่ 5) 
 2. กระดาษทิชชู  
 3. บีกเกอร์ (Beaker)  
สารเคม ี 
 1. น้้ากลั่นบริสุทธิ์คุณภาพสูง  
 2. สารละลายสต็อคความขุํนมาตรฐาน ซึ่งเตรียมได๎ดังตํอไปนี้  

2.1 สารละลายที่ 1 ละลาย 0.5 กรัม ไฮดราซีนซัลเฟต [Hydrazine Sulfate 
((NH2)2.H2SO4)] ในน้้ากลั่นและปรับปริมาตรให๎เป็น 50 มิลลิลิตร ในขวดวัดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร  

(ข้อควรระวัง สารไฮดราซีนซัลเฟตเป็นสารกํอมะเร็ง ควรหลีกเลี่ยงการสูดหายใจ เข๎าไป การ
กินและการสัมผัสทางผิวหนัง)   

2.2 สารละลายที่ 2 ละลาย 5.0 กรัม ของเฮกซาเมททิลีนเตตรามีน [Hexamethylene 
tetramine, (CH2)6N4] ในน้้ากลั่นและปรับปริมาตรให๎เป็น 50 มิลลิลิตร ในขวดวัดปริมาตรขนาด 50 
มิลลิลิตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 เครื่องวัดคําการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 
 

5. การน้าไฟฟ้า (Conductivity)  
เป็นการวัดความสามารถในการน้าไฟฟ้าของน้้า ซึ่งมีหนํวยเป็น “mho” ในน้้าธรรมชาติจะมีคํา

conductivity ต่้า จึงมีหนํวยเป็น “micromho” ในการวัดจึงใช๎อิเลคโทรดจุํมลงในน้้าลึก 1 เซนติเมตร ดังนั้น คํา
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การน้าไฟฟ้าเฉพาะจะมีหนํวยเป็น micromhos/cm ซึ่งคํานี้จะแปรผันขึ้นกับปริมาณ และคุณภาพของอิออน
ตํางๆ ในน้้า และที่ความเข๎มข๎นต่้า ๆ อิออนจะเคลื่อนที่และแสดงพฤติกรรมที่เป็นอิสระ การน้าไฟฟ้าจะมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณรวมของของแข็งที่ละลายน้้า (มั่นสิน, 2538)  

การวัดค่า Conductivity โดยใช้ Conductivity Meter  
เครื่องมือและอุปกรณ์  

 1. Conductivity Meter  (แสดงในรูปที่ 6) 
 2. กระดาษทิชชู  
 3. บีกเกอร์ (Beaker)  

สารเคม ี 
 1. น้้ากลั่น  
 2. สารละลาย KCl 0.01 โมลาร์ มีคาํ Conductivity เทํากับ 1413 micromhos/cm  

วิธีการ  
 1. ใช๎น้้ากลั่นฉีดล๎างแทํงอิเลคโทรดให๎สะอาดและใช๎กระดาษทิชชูซับน้้าให๎แห๎ง  
 2. จุํมอิเลคโทรดลงในบีกเกอร์ที่บรรจุสารละลาย KCl 0.01 โมลาร์ ปรับเครื่องมือให๎ได๎คํา 

มาตรฐานตามค้าแนะนา้ในคูํมือของเคร่ืองมือนั้นๆ โดยให๎บิดปุ่มไปที่คําสูงสุดกํอนถ๎าอํานคําไมํได๎จึงปรับมาที่คําต่้า  
 3. ใช๎น้้ากลั่นฉีดล๎างแทํงอิเลคโทรดให๎สะอาดและใช๎กระดาษทิชชูซับน้้าให๎แห๎ง  
 4. จุํมอิเลคโทรดลงในบีกเกอร์ที่บรรจุน้้าตัวอยํางที่จะตรวจวัด แล๎วจึงบิดปุ่มไปที่คําสูงสุดกํอน 

ถ๎าอํานคําไมํได๎จึงปรับมาที่คําต่้า คําที่ได๎จะมีหนํวยเป็น micromhos/cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 เครื่องตรวจวัดความน้าไฟฟ้า (Portable Conductivity Meter) 
6. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
การตรวจวิเคราะห์คําความเป็นกรดเป็นดําง หรือคํา pH ของน้้า เป็นการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทาง

เคม ีซึ่งคํา pH แสดงถึงความเป็นกรด-ดําง ของน้้า มีคําตั้งแตํ 0 – 14 โดยที่ การวัดคํา pH กระท้าได๎หลายวิธี ซึ่ง
วิธีที่งํายที่สุด คือ การใช๎กระดาษลิตมัส หรือ กระดาษวัด pH ซึ่งจะมีสีเปลี่ยนไปตามคํา pH ของน้้า เมื่อน้ามา
เทียบกับแถบสีมาตรฐาน จะได๎ คํา pH โดยประมาณ อีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช๎และให๎คําคํอนข๎างละเอียด คือ การใช๎ 
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pH Meter (ธงชัย และเพ็ชรพร, 2536)  
 

 
 

 
 

การวัดค่า pH : วิธีโดยใช้ pH Meter  
เครื่องมือและอุปกรณ์  

 1. pH Meter  (แสดงในรูปที่ 7) 
 2. กระดาษทิชชู  
 3. บีกเกอร์ (Beaker)  

สารเคม ี 
 1. pH buffer ซึ่งมีคําใกล๎เคียงกับ pH ของน้้าตัวอยําง  
 2. น้้ากลั่น  

วิธีการ  
 1. ใช๎น้้ากลั่นฉีดล๎างแทํงอิเลคโทรดให๎สะอาด ใช๎กระดาษทิชชูซับน้้าให๎แห๎ง  
 2. ใสํอิเลคโทรดลงในบีกเกอร์ที่บรรจุสารละลาย pH buffer (ซึ่ง pH buffer จะต๎องมีคํา pH 

ใกล๎เคียงกับน้้าตัวอยํางโดยทั่วไปจะใช๎ pH buffer ที่มีคํา pH อยูํที่ 4, 7 และ 9)  
 3. ปรับเคร่ืองมือให๎ได๎คํามาตรฐานตามค้าแนะน้าในคูํมือการใช๎เครื่องมือนั้นๆ  
 4. ใช๎น้้ากลั่นฉีดล๎างอิเลคโทรดอีกคร้ัง ซับน้้าให๎แห๎ง  
 5. จุํมอิเลคโทรดลงในน้้าตัวอยํางที่ต๎องการวัด pH (น้้าตัวอยํางที่น้ามาวัดจะต๎องมีอุณหภูมิ

ใกล๎เคียงหรือเทํากับอณุหภูมิของสารละลาย pH buffer ในข๎อ 2.)  
 6. อํานคํา pH ที่ได๎จากเคร่ืองวัด pH และบันทึกคํา pH ที่ได๎  

 
      

 
 
 
 
 
 

       รูปที่ 7   เครื่องตรวจวัดความเป็นกรด-ดําง          รูปที่ 7  เครื่องตรวจวัดความเป็นกรด-ดําง 
แบบพกพา (Portable pH Meter)                   แบบตั้งโต๏ะ (Benchtop pH Meter) 
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 การวิเคราะห์น้้าทางเคมี 
1. ออกซิเจนที่ละลายน้้า (Dissolved Oxygen, DO)  
ออกซิเจนเป็นก๏าซที่มีความส้าคัญตํอการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตํางๆ ที่อาศัยอยูํในแหลํงน้้า ออกซิเจน

ในน้้าได๎มาจากการสังเคราะห์แสงของพืชที่ปลํอยออกซิเจนอิสระออกมาละลายอยูํในน้้าและการแพรํของ
ออกซิเจนจากบรรยากาศลงสูํพื้นน้้า ปริมาณออกซิเจนละลายในน้้าขึ้นอยูํกับลักษณะทางกายภาพ เคมี และ
กระบวนการทางชีวเคมีในสิ่งมีชีวิต คําออกซิเจนที่ละลายน้้ามีความส้าคัญใช๎บอกให๎ทราบถึงแหลํงน้้ามีคุณภาพ
อยํางไรและมีความเหมาะสมเพียงใดตํอการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้้า  

หลักการการวิเคราะห์คําออกซิเจนที่ละลายน้้า คือ ออกซิเจนจะออกซิไดซ์ Mn+2ไปเป็น Mn+4
 
ภายใต๎

สภาวะเป็นดําง จะไปออกซิไดซ์ I- ไปเป็น I2
 
อิสระภายใต๎สภาวะที่เป็นกรดนั้นคือ ปริมาณของ I2

 
อิสระที่ถูกปลํอย

ออกมาจะสมมูลย์กับออกซิเจนละลายอยูํในน้้าตอนเริ่มต๎นและวัดได๎โดยการไตเตรทด๎วยสารละลายมาตรฐาน
โซเดียมไธโอซัลเฟต   

 วิธีการศึกษา : Azide Modification  
    เครื่องมือและอุปกรณ์  

 1. เครื่องแก๎วที่ใช๎ในการไตเตรท  
 2. แผํนกระเบื้องสีขาว หรือแผํนกระดาษสีขาว  
 3. ขวดแก๎วที่มีจุกปิดขนาด 300 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นขวดเฉพาะส้าหรับวิเคราะห์ BOD  
 4. บิวเรต  

    สารเคม ี 
1. Manganese sulfate solution ละลายแมงกานีสซัลเฟตโมโนไฮเดรต (MnSO4.H2O) 91 

กรัม ในน้้ากลั่นแล๎วท้าให๎เจือจางเป็น 250 มิลลิลิตร  
2. Alkali – Iodide – Azide reagent  

ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 100 กรัม และโซเดียมไอโอไดด์ (NaI) 33.75 กรัม 
ในน้้ากลั่นและเจือจางให๎เป็น 250 มิลลิลิตร  

3. น้้าแป้ง  
ละลายแป้ง (soluble starch) 4 กรัม และซาลิไซลิก (salicylic acid) 0.5 กรัมในน้้า
กลั่นร๎อน 250 มิลลิลิตร  

4. Sulfuric acid (conc.)  
5. สารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต (Standard sodium thiosulfate) 0.025 N.  

ละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตเพนตาไฮเดรต (Na2S2O3.5H2O) 6.205 กรัม และโซเดียม 
ไฮดรอกไซด์ (NaOH) 0.4 กรัม ในน้้ากลั่นและท้าให๎เจือจางเป็น 1 ลิตร เทียบคําความ
เข๎มข๎นที่แนํนอน (standardize) กับสารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไบไอโอเดต  

6. สารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไบไอโอเดต (0.025 N.)  
ละลายโปแตสเซียมไบไอโอเดต [(KH(IO3)2] 0.2031 กรัม (อบให๎แห๎งที่ 105 ºC กํอน
ชั่ง) ในน้้ากลั่น และปรับปริมาตรให๎เป็น 250 มิลลิลิตร  
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   วิธีเทียบค่าความเข้มข้น (Standardize)  
 1. ละลายโปแตสเซียมไอโอไดด์ (KI) ประมาณ 2 กรัม ในน้้ากลั่น 100-150 มิลลิลิตร  
 2. เติม 10 มิลลิลิตรของ 1 + 9 H2SO4

 
 

 3. ปิเปตสารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไบไอโอเดต 20 มิลลิลิตร  
 4. เจือจางด๎วยน้้ากลั่นให๎เป็น 200 มิลลิลิตร  
5. ไตเตรทกับสารละลายมาตรฐานโซดียมไธโอซัลเฟต โดยใช๎น้้าแป้งเป็นตัวบอกสี 

(indicator) ณ จุดยุติ (end point) สารละลายจะเปลี่ยนจากสีน้้าเงินเป็นสารละลายไมํมีสี  
 6. บันทึกปริมาตรของสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตที่ใช๎ในการไตเตรท  
 7. ค้านวณความเข๎มข๎นของสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต  

 
N1V1 = N2V2 

 
N1 = นอร์มัลของสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต  
V1 = ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตที่ใช๎ในการไตเตรท  
N2

 
 = นอร์มัลของสารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไบไอโอเดต  

V2 = ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไบไอโอเดต  
  
  วิธีการวิเคราะห์  

1. เก็บตัวอยํางน้้าที่ระดับความลึกที่ก้าหนดด๎วย Water Sampler แล๎วหยํอนทํอยางของ Sampler 
ลงในขวด BOD ให๎ถึงก๎นขวด ซึ่งเมื่อปลํอยให๎น้้าตัวอยํางไหลออกมาสัมผัสก๎นขวดโดยตรง วิธีนี้น้้าจะไลํที่อากาศ
ในขวดออกแล๎ว น้้าตัวอยํางก็ไหลลงสูํขวดแก๎วโดยสัมผัสหรือผํานอากาศน๎อยที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันออกซิเจน
ในขวดละลายลงสูํน้้า ซึ่งจะท้าให๎ข๎อมูลที่ได๎ผิดพลาด ปลํอยน้้าตัวอยํางลงสูํขวดแก๎วนี้ให๎ล๎น แล๎วจึงปิดด๎วยจุกแก๎ว 
ต๎องระวังไมํให๎มีฟองอากาศเกิดขึ้นในขวดด๎วย  

2. เติม 2 มิลลิลิตร MnSO4
 
ลงในขวด BOD โดยคํอยๆ สอดปิเปตลงไปใต๎ผิวน้้า  

3. เติม 2 มิลลิลิตร alkali – iodide – azide ลงในขวด BOD ด๎วยวิธีการเดียวกับข๎อ 2.  
4. ปิดจุกแก๎วแล๎วเขยํากลับไปกลับมาประมาณ 20 ครั้ง เพื่อให๎สารเคมีผสมผสานแล๎วเกิดปฏิกิริยา

ที่สมบูรณ์ ซึ่งจะเกิดตะกอนเบาขึ้น เขยําจนตะกอนเบานั้นเกิดขึ้นประมาณ 2 ใน 3 ของปริมาตรขวด แล๎วปลํอย
ให๎ตะกอนเบานั้นตกตะกอน  

5. เปิดจุกแก๎วอยํางระมัดระวัง แล๎วเติม 2 มิลลิลิตร H2SO4(conc.) แล๎วปิดจุกเขยําเบาๆ จนกระทั่ง
ตะกอนเบานั้นหายไป  

6. ขั้นตํอไปรินตัวอยํางน้้าที่จะวิเคราะห์ในขวด BOD นั้นออกมา 203 มิลลิลิตร ใสํลงในขวดรูปชมพูํ
ขนาด 500 มิลลิลิตร แล๎วน้าไปไตเตรทด๎วย 0.025 N. Standard sodium thiosulfate จนเป็นสีเหลืองอํอน 
เติม 1 มิลลิลิตรของน้้าแป้ง ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนสีไปเป็นสีน้้าเงิน แล๎วไตเตรทตํอจนกระทั่งสีน้้าเงินหายไป จด
บันทึกปริมาณของ Standard sodium thiosulfate ที่ถูกใช๎ในการไตเตรทจนถึงจุดยุติ (end point) ที่ดีสีของ
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สารละลายจะกลับเป็นสีน้้าเงินอีกเมื่อเวลาผํานไปประมาณ 1-2 นาที ซึ่งถ๎าการไตเตรทเกินจุดยุติ (end point) สี
ของสารละลาย (สีน้้าเงิน) จะไมํเกิดขึ้นอีก)  

 การค้านวณ  
ปริมาณของ Standard sodium thiosulfate = ปริมาณของออกซิเจนละลายน้้า  
หนํวยเป็นมิลลิกรัม/ลิตร (mg/l)  

  
2. แอมโมเนียไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen)  
แอมโมเนียเกิดจากการยํอยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์ไนโตรเจน น้้าที่มีแอมโมเนียสูงมักมี

แนวโน๎มวําเป็นน้้าที่สัมผัสกับน้้าเสียหรือน้้าสกปรก โดยปกติ NH3-N นี้จะอยูํในธรรมชาติในปริมาณน๎อยกวํา 1 
มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งจัดวําเป็นสภาพที่ไมํมีผลเป็นพิษเกิดขึ้น ในสภาพที่ความเข๎มข๎นของ NH3-N สูง จะเกิดพิษตํอ
สิ่งมีชีวิต โดยจะไปเพิ่ม pH ของน้้าให๎สูงขึ้น  

การวิเคราะห์หาแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) โดยใช๎วิธีเนสเลอไรเซชั่น (Nesslerization) สามารถใช๎
หาแอมโมเนียโดยตรง ซึ่งการหาโดยตรงจะต๎อง Pretreatment กํอน จะได๎ไมํท้าปฏิกิริยากับสารละลาย เนส
เลอรเ์กิดความขุํนขึ้น ในระหวํางขั้นตอนการท้าให๎เกิดสี แอมโมเนียในน้้าจะท้าปฏิกิริยากับน้้ายาเนสเลอร ์ได๎สารสี
เหลืองจนถึงสีน้้าตาล ความเข๎มข๎นของสีเป็นปฏิภาคโดยตรงกับปริมาณแอมโมเนีย การเติมสารละลายอีดีทีเอใน
ขั้นตอนนี้ ก็เพื่อยับยั้งการตกตะกอนของแคลเซียม และแมกนีเซียมที่เหลือ (จากการท้า Pretreatment) เมื่อเติม
น้้ายาเนสเลอร์วิธีนี้เหมาะส้าหรับใช๎หาแอมโมเนียในน้้าธรรมชาติหรือน้้าที่มีแอมโมเนียต่้า (น้้าคํอนข๎างสะอาด)    

วิธีการศึกษา : Nesslerization Method  
เครื่องมือและอุปกรณ์  

 1. Spectrophotometer Meter  
 2. กระดาษทิชชู  
 3. บีกเกอร ์(Beaker)  
 4. กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 50 มิลลิลิตร  

สารเคม ี 
1. สารละลายซิงค์ซัลเฟต (Zinc sulfate solution)  

ละลายซิงค์ซัลเฟต (ZnSO4.7H2O) 20 กรัม ในน้้ากลั่นและเจือจางให๎เป็น 200 มิลลิลิตร  
2. สารละลายอีดีทีเอ (EDTA solution)  

ละลายโซเดียมเอทธิลีนไดอะมีน เตตระอะซิเตตไดไฮเดรต (Disodium thylenediamine 
Tetraacetate Dihydrate) 50 กรัม ในน้้ากลั่น 60 มิลลิลิตร ที่มีโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 10 กรัม ละลาย
อยูํ ถ๎าจ้าเป็นก็ให๎อํุนเพื่อให๎ละลายอยํางสมบูรณ์ ปลํอยให๎เย็นเทําอุณหภูมิห๎อง เติมน้้ากลั่นให๎ครบ 100 มิลลิลิตร  

3. น้้ายาเนสเลอร์ (Nessler reagent)  
ละลาย HgI

2 
25 กรัม และ KI 17.5 กรัม ในน้้ากลั่น 15 มิลลิลิตร และเติมของผสมนี้ช๎าๆ 

พร๎อมคนลงในสารละลายที่เย็นของ NaOH 40 กรัม ในน้้ากลั่น 125 มิลลิลิตร เจือจางให๎เป็น 250 มิลลิลิตร เก็บ
ในขวดสีชา  
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4. สารละลายสต็อคแอมโมเนีย (Stock Ammonia Solution)  
ละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ (NH4Cl) ที่อบแห๎งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จ้านวน 

3.819 กรัม ในน้้ากลั่นและปรับปริมาตรเป็น1,000 มิลลิลิตร (สารละลายสต็อคนี้มีความ เข๎มข๎น 1000 มิลลิกรัม/
ลิตร แอมโมเนียไนโตรเจน)  

5. สารละลายมาตรฐานแอมโมเนียไนโตรเจน  
ปิเปตสารละลายสต็อคแอมโมเนียไนโตรเจน 5 มิลลิลิตร ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 500 

มิลลิลิตร และปรับปริมาตรด๎วยน้้ากลั่นเป็น 500 มิลลิลิตร (สารละลายมาตรฐานแอมโมเนียมีความเข๎มข๎น 10 
มิลลิกรัม/ลิตร)  

6. การเตรียมกราฟมาตรฐานแอมโมเนียดังนี้  
เตรียมอนุกรมของสารละลายแอมโมเนียมาตรฐาน ให๎มีความเข๎มข๎นของแอมโมเนีย

ไนโตรเจน 0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0 และ 2.4 มิลลิกรัม/ลิตร โดยการปิเปต 0, 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 มิลลิลิตร 
ของสารละลายมาตรฐานแอมโมเนียลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร ตามล้าดับ แล๎วเติมน้้ากลั่นจนได๎
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร แล๎วน้าไปวัดคําการดูดกลืนแสง (Absorbance) เชํนเดียวกับตัวอยําง พล็อตกราฟ
มาตรฐานระหวํางความเข๎มข๎นของแอมโมเนีย (มิลลิกรัม/ลิตร) กับคําการดูดกลืนแสง (Absorbance)  

วิธีการวิเคราะห์  
1. ตวงตัวอยํางน้้า 100 มิลลิลิตร ใสํลงในบีกเกอร์ขนาด 150 มิลลิลิตร  
2. เติมสารละลายซิงค์ซัลเฟต 1 มิลลิลิตร และปรับ pH เป็น 10.5 ด๎วย NaOH 6 N  
3. เขยําให๎เข๎ากัน ตั้งทิ้งไว๎ 2 – 3 นาที เพื่อให๎ตกตะกอน  
4. รินน้้าสํวนใสด๎านบน 50 มิลลิลิตร ใสํลงใน Flask 125 มิลลิลิตร  
5. เติมน้้ายาอีดีทีเอ 1 – 2 หยด (เพื่อยับยั้งการตกตะกอนของแคลเซียมและแมกนีเซียมที่
เหลือ)  
6. เติมน้้ายาเนสเลอร์ 2 มิลลิลิตร เขยําตั้งทิ้งไว๎ 15 นาที  
7. วัดคํา absorbance ที่ความยาวคลื่น 410 นาโนเมตร น้าไปตัดกับกราฟมาตรฐาน  
8. น้าอนุกรมของสารละลายมาตรฐานแอมโมเนียไนโตรเจน (จากสารเคมีข๎อที่ 6) มาท้า
การทดลองเชํนเดียวกับ ข๎อ 4 – 7 จะได๎กราฟมาตรฐานออกมา  

 การค้านวณ  
หาปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนกับกราฟมาตรฐาน  
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Y = คําการดูดกลืนแสงที่วัดได๎  
X = ความเข๎มข๎นของแอมโมเนีย-ไนโตรเจนที่ตรวจวัดได๎ หนํวยเป็น มิลลิกรัม/ลิตร  

3. ความกระด้างของน้้า (Hardness)  
ความกระด๎างของน้้า หมายถึง ปริมาณของเกลือแคลเซียม แมกนีเซียมที่ละลายอยูํในน้้า นอกจากนี้ ยัง

รวมถึงแรํธาตุอื่นๆ เชํน แรํโลหะ เป็นต๎น  
ความกระด๎างของน้้ามีความสัมพันธ์กับคําความเป็นดํางและความเป็นกรด-ดํางของน้้า นอกจากนี้ความ

กระด๎างของน้้ายังชํวยลดความเป็นพิษของสารพิษหลายชนิด โดยเฉพาะกลุํมโลหะหนัก ได๎แกํ ปรอท ตะกั่ว 
แคดเมียม เป็นต๎น   

ระดับความกระด๎างของน้้าขึ้นกับปริมาณ CaCO
3 
ในน้้า  

0 – 75 มิลลิกรัม/ลิตร CaCO
3 
 = soft water  

75 – 150 มิลลิกรัม/ลิตร CaCO
3  

= moderately hard water  
150–300 มิลลิกรัม/ลิตร CaCO

3 
= hard water  

> 300 มิลลิกรัม/ลิตร CaCO
3  

= very hard water  
วิธีการศึกษา : ETDA Titrimetric Method  

เครื่องมือและอุปกรณ์  
 1. บิวเรต ขนาด 50 มิลลิลิตร  
 2. ขวดเออร์เลนเมเยอร์ ขนาด 250 มิลลิลิตร  
 3. ปิเปต ขนาด 5 มิลลิลิตร  
 4. บีกเกอร ์ขนาด 150 มิลลิลิตร  

สารเคม ี 
1. Buffer Solution  

ละลาย 16.9 กรัม แอมโมเนียคลอไรด์ (NH4Cl
 
) ใน 143 มิลลิกรัมของแอมโมเนียม ไฮดรอก

ไซด์ (conc. NH4OH) หรือ Ammonia solution เติม 1.25 กรัม Magnesium salt EDTA เติมน้้ากลั่นจนครบ 
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250 มิลลิลิตร ใสในขวดพลาสติก  
2. Indicator Eriochrome Black T Dye  

ผสม 0.5 กรัม Eriochrome Black T กับ 100 กรัม NaCl  
3. สารละลายมาตรฐานอีดีทีเอ [EDTA] (0.01 M) ละลาย 3.723 กรัม disodium salt EDTA 

dihydrate ในน้้ากลั่น แล๎วเจือจางเป็น 1,000 มิลลิลิตร ตรวจความถูกต๎องโดยการไตรเตรทกับสารละลาย
มาตรฐานแคลเซียมที่ทราบความเข๎มข๎น ปรับความเข๎มข๎นของ EDTA ให๎ได๎ 1.0 มิลลิลิตร = 1.0 มิลลิกรัม 
แคลเซียมคาร์บอเนต  

4. สารละลายมาตรฐานแคลเซียม  
ชั่ง 1.000 กรัม ผงแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ซึ่งแห๎ง ใสํลงในขวดแก๎วรูปชมพูํขนาด 

500 มิลลิลิตร แล๎วเติม (1+1) HCl อยํางช๎าๆ จนกระทั่ง CaCO3 ทั้งหมดละลาย เติมน้้ากลั่น 200 มิลลิลิตร และ
ต๎มให๎เดือด 1-2 นาที ไลํ CO2

  
แล๎วท้าให๎เย็นลงเพื่อปรับ pH ให  ๎ได๎เทํากับ 5.0 ด๎วย NH

4
OH (3N) หรือ (1+1) 

HCl แล๎วถํายลงขวดวัดปริมาตรขนาด 1,000 มิลลิลิตร เติมน้้ากลั่นจนถึงขีดบอกปริมาตร สารละลายมาตรฐานนี้ 
1.0 มิลลิลิตร สมมูลย์กับ 1.0 มิลลิกรัม แคลเซียมคาร์บอเนต  

วิธีวิเคราะห์  
1. ปิเปตตัวอยํางน้้ามา 50 มิลลิลิตร ใสํลงในขวดแก๎วรูปชมพูํ ขนาด 250 มิลลิลิตร  
2. เติมสารละลายบัฟเฟอร์ 1 มิลลิลิตร จะให๎ pH 10 ± 0.1  
3. เติมอินดิเคเตอร์ชนิดผงแห๎ง ในปริมาตรประมาณปลายช๎อนตักสาร  
4. เขยําขวดแก๎วรูปชมพูํ สารละลายที่ได๎จะเป็นสีมํวงแดง  
5. น้าไปไตรเตรทกับสารละลายมาตรฐาน EDTA 0.01 โมลาร์  
6. จุดสิ้นสุดของปฏิกิริยาจะเปลี่ยนจากสารละลายสีมํวงแดงเป็นสีน้้าเงิน  
7. จดบันทึกปริมาตรของสารละลาย EDTA ที่ใช๎ไตเตรท  

 การค้านวณ  
Hardness (EDTA) as mg/l CaCO3

 
=          1000BA   

 
A = มิลลิลิตรของสารละลาย EDTA ที่ใช๎ไตรเตรทตัวอยําง  
B = มิลลิกรัม CaCO3 ซึ่งสมมูลย์กับ 1.00 มิลลิลิตร EDTA ที่ใช๎ไตเตรท 
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http://teenet.chiangmai.ac.th/btc/introbiogas.php 

 
มิลลิลิตรของสารละลาย 

http://www.il.mahidol.ac.th/course/ecology/chapter3/framechapter3_frame.htm
http://www.pcd.go.th/
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วินัย นุตมากุล 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มลพิษอากาศและกลิ่นรบกวน 

 
ปัญหาทางด้านมลพิษอากาศทีส่ าคัญๆในปัจจุบัน มีดังนี:้  
1. หมอกควันพิษ (Photochemical Smog) 
2. มลพิษภายในที่อยู่อาศัย (Indoor Air Pollution) 
3. ฝนกรด (Acid Rain/Acid Deposition) 
4. โลกร้อน (Global Warming) 
5.  มลพิษกลิ่นและการควบคุม 
 

1.หมอกควันพิษ (Photochemical Smog)  
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• กระทู้ค าถาม (Source: pantip.com) 

• ใครจัดอันดับให๎ "วังน้้าเขียว" เป็นแหลํงโอโซนอันดับ 7 ของโลก แล๎วอันดับ1คือที่ไหน โอโซนเป็นพิษตํอ
รํางกายไมํใชํเหรอ 

• มีรีสอร์ทหลายแหํงทั้งในเขาใหญํและวังน้้าเขียว มักเอาค้าวํา "แหลํงโอโซนอันดับ7ของโลก" มาโฆษณา
ในชํวงหลายปีที่ผํานมา ไมํทราบวําหนํวยงานใดเป็นผู๎จัดอันดับครับ แล๎วอันดับ 1 ของโลกคือที่ไหน 
ท้าไมไมํมีใครพูดถึงเลย เสิร์ชหาจากGoogle ก็ไมํเคยเห็นมีลิงก์การจัดอันดับใดๆนอกจากข๎อมูลที่เขียน
ขึ้นภายในประเทศ 
 

• อันที่จริงโอโซน (O3) มันเป็นพิษตํอรํางกายไมํใชํเหรอครับ ที่เป็นประโยชน์ตํอรํางกายคือ O2 ไมํใชํ O3 
หรือทํานใดมีข๎อมูล มันไมํนําใช๎ตัวชี้วัดสภาพอากาศที่ดีส้าหรับมนุษย์นะ ผมสงสัยมากๆ  

 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษอากาศ 

 London Smog(1952), Los Angeles Smog (1972), and  Kuala Lumpur Smog (2015) 

 
 
เหตุการณ์ London Smog (ธันวาคม 2495) 

 
Source: Pollution Control Department 
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เหตุการณ์หมอกควันพิษ (smog) ที่รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 
Source: Pollution Control Department 

 

• โรงพยาบาลก็ได๎รับแจ๎งเหตุวํา มีผู๎ป่วยด๎วยอาการหายใจไมํออก น้้าตาไหลพราก และถูกน้าสํงห๎อง
ฉุกเฉินโดยเร็วจ้านวนหลายสิบรายท้าให๎เกิดมีการประกาศเตือนถึงภัยร๎ายที่ไมํเคยตระหนักกันมากํอน  

• Dr. Haagen Smith นักวิจัยแหํงมหาวิทยาลัย California Institute of Technology ได๎ท้าการวิจัยหา
สาเหตุเป็นเวลาสองปีจึงได๎ข๎อสรุปวําก๏าซที่เป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยดังกลําวคือ โอโซน (O3) 
(Source: Pollution Control Department) 
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เหตุการณ์หมอกควันพิษ (smog) ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย 
 

 
ยอดอาคารแฝดเปโตรนาสในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย  

ทํามกลางสภาพอากาศที่ขมุกขมัวจากหมอกควันไฟปา่อินโดนีเซีย วันนี้ (15 ก.ย. 58) 
Source: Manager online 15/9/58 

 

 เอเอฟพี – ทางการมาเลเซียประกาศปิดโรงเรียนในเขตกรุงกัวลาลัมเปอร์และรัฐใกล๎เคียงในวันนี้ (15 
ก.ย.) หลังหมอกควันจากการเผาพื้นที่เกษตรกรรมบนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียลอยข๎ามมาปกคลุมถึง
เมืองหลวงแดนเสือเหลือง จนคํามลพิษพุํงสูงและสภาพอากาศขมุกขมัว 
 

จากเหตุการณ์ London Smog(1952), Los Angeles Smog (1972), and  Kuala Lumpur Smog 
(2015) สามารถสรุปได๎ดังตารางตํอไปนี้ 
 

เหตุการณ ์ สาเหตุการเกิด 
London Smog(1952) เกิดจากการใช๎ถํานหินคุณภาพต่า้มี S มาก   SO2 + ฝุ่น   

 
Los Angeles Smog (1972)   เกิดจาก VOC + NOx + แสงอาทิตย์  O3+ Oxidants 

 
Kuala Lumpur Smog (2015) 
 

เกิดจากเขมําควันจากอินโดนีเซีย 
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มลพิษอากาศ กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
สถานที่ตั้ง  

  โรงไฟฟ้าแมํเมาะ ตั้งอยูํที่ ต้าบลแมํเมาะ อ้าเภอแมํเมาะ จังหวัดล้าปาง หํางจากตัวเมืองล้าปาง 
เป็นระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร 
 

 
 
 

การส ารวจลิกไนต ์
 ประเทศไทยเร่ิมส้ารวจลิกไนต์ในปี 2460 ได๎พบแหลํงลิกไนต์ที่อ้าเภอแมํเมาะ   จังหวัดล้าปาง  

และ  ต้าบลคลองขนาน  อ้าเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่ 
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เหมืองแม่เมาะ 

 
 

• ในแอํงแมํเมาะมีปริมาณถํานลิกไนต์ถึง 120 ล๎านตัน   

• ในปี 2515 รัฐบาลอนุมัติให๎สร๎างโรงไฟฟ้าในระยะเร่ิมแรก มีเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าจ้านวน  2 เครื่อง 

• จนถึงปัจจุบันโรงไฟฟ้าแมํเมาะมี เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าทั้งหมด 13 เครื่อง 
 

การท างานของโรงไฟฟ้า 
โรงไฟฟ้าแมํเมาะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร๎อนใช๎ถํานหินให๎เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช๎น้้าเป็นตัวกลาง 
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วิเคราะห์ลักษณะการเกิดมลพษิของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
 การเกิดมลพิษอากาศมีปัจจัยมาจากลักษณะภูมิประเทศ ที่ตั้งของโรงไฟฟ้าแมํเมาะ ตั้งอยูํระหวํางหุบเขา
ที่ตั้งขนาบโรงไฟฟ้า ซึ่งท้าหน๎าที่คล๎ายก้าแพง 

 
 
ลักษณะภูมิอากาศ  

ลมประจ้าที่พัดพาผํานบริเวณโรงไฟฟ้าจะเป็นลมประจ้าตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต๎ ลม
จะไมํสามารถพัดผํานพื้นที่ได๎โดยตรงเนื่องจากมีเทือกเขาปิดกั้นแนวเส๎นทางพัดพาของลม 

อุณหภูมิเฉลี่ยในพื้นที่ในพื้นที่อยูํที่ 26.1 องศาเซลเซียส ซึ่งลักษณะอุณหภูมิที่เย็นของพื้นที่จะเป็นตัวปิด
กั้นการกระฟุ้งกระจายของกลุํมหมอกควัน 
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ตัวอย่างการเกิด inversion 
 Inversion เป็นปรากฏการณ์ทีส่ภาพภูมิอากาศมีลักษณะปิดเนือ่งจากเกิดภาวะอุณหภูมิผกผัน มีชั้น
อากาศที่ร๎อนกวํากดทับ สํงผลให๎สารมลพิษ เกิดการสะสมตัวและกระจายไปยงัพื้นที่ชุมชนใกลเ๎คียง  
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ตัวอย่างการเกิด inversion 
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 พลิกโฉมหน้า “โรงงานอุตสาหกรรมไทย” ก้าวสู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว” 

 เดินยุทธศาสตร์เชิงรุก ทั้งบู๊และบุ๋น ให้ภาคอุตสาหกรรมก้าวสู่มาตรฐาน ISO 26000 

 กรอ.วาดอนาคตโรงงานอุตสาหกรรมไทย เป็น Eco-Industrial Town 
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หมอกควัน"ล าปาง-แพร่"สูงเกินค่ามาตรฐาน-อันตรายต่อสุขภาพปชช. 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 15:20:22 น.   
 

 
จาก www.matichon.co.th 

 
 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ รายงานคําเฉลี่ยหมอกควันไฟจังหวัดล้าปางไปยังส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม จ.ล้าปาง และส้านักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล้าปาง ให๎
ได๎รับทราบวํา สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ ที่ตั้งอยูํใน จ.ล้าปาง 4 แหํง 
ได๎รายงานคําเฉลี่ยฝุ่นละอองในหมอกควันไฟ ที่ปกคลุมพื้นที่ จ.ล้าปาง อยูํอยํางหนาแนํน วัดได๎ 139 ไมโครกรัม
ตํอลูกบาศก์เมตร ถือวํา เป็นคําเฉลี่ยสูงสุดในภาคเหนือตอนบน และเป็นคําที่เกินมาตรฐาน 120 ไมโครกรัมตํอ
ลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศดังกลําวนั้น มีผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชน ที่หายใจในที่โลํงแจ๎ง 

สํวนจังหวัดที่มีคําสูงรองลงมา จาก จ.ล้าปาง คือ จ.แพร่ สถานีตรวจวัดที่ตั้งอยูํสถานีอุตุนิยมวิทยา อ.
เมือง จ.แพรํ วัดได๎ 127 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยถือวําเกินคํามาตรฐาน และเป็นอันตรายตํอสุขภาพ
รํางกายของประชาชนด๎วยเชํนกัน 
  
จากข๎อมูลรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบคําเฉลี่ยที่เกินคํามาตรฐานเพียง 2 
สถานี ใน จ.ล้าปาง และ จ.แพรํ โดยกรมควบคุมมลพิษ ได๎แจ๎งก้าชับให๎ทาง จ.ล้าปาง และ จ.แพรํ ด าเนินการ
อย่างเร่งด่วน ในการควบคุมไฟป่า และการจุดไฟเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.matichon.co.th/online/2013/02/13610873271361093281l.jpg
http://www.matichon.co.th/
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แม่สาย”ยังวิกฤต ฮอตสปอตไม่มี แต่ฝุ่นคลุมเมือง-PM10 พุ่งทะลุ 200 แล้ว 
เผยแพร่: 13 มี.ค. 2562 09:34   ปรับปรุง: 13 มี.ค. 2562 10:11     
 

 
โดย: ผู้จดัการออนไลน ์

 
เชียงราย – คุณภาพอากาศชายแดนแมํสาย-ตัวเมืองเชียงราย เลวร๎ายตํอเนื่อง..ลําสุดเช๎านี้คํา PM2.5-

PM10 ติดพรมแดนทะลุ 100 และ 200 ไมโครกรัม/ลบ.ม.(ตามล้าดับ) ทั้งที่ไมํมีฮอตสปอตโผลํในพื้นที่ แตํไฟ
ไหม๎ป่าเพื่อนบ๎านหนัก 
 นายสมศักดิ คณาค้า นายอ้าเภอแมํสาย จ.เชียงราย กลําววําสถานการณ์ฝุ่นละอองหมอกควันพื้นที่
ชายแดนแมํสาย เกิดจากภูมิประเทศมีลักษณะภูเขาล๎อมรอบเป็นแอํงกระทะ ประกอบกับอากาศเย็นท้าให๎เกิด
ความกดอากาศ และชํวง 2-3 วันที่ผํานมาก็เกิดไฟไหม๎ในฝั่งประเทศเพื่อนบ๎านเป็นบริเวณกว๎าง ท้าให๎ระดับฝุ่น
ละอองในอากาศพุํงสูง อยํางไรก็ตาม ขณะนี้ไฟไหม๎ป่า เริ่มลดลงแล๎ว จึงคาดวําอีกไมํกี่วันคําฝุ่นละออง-หมอก
ควันในอากาศ ก็คงจะลดลงตาม 
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ฝุ่นสยอง!เชียงใหม่วิกฤตหนักผู้ก ากับหนังโพสต์ภาพ นศ.สาวฝึกงานไอจามออกมาเป็นเลือด(ชมคลิป) 
เผยแพร่: 15 มี.ค. 2562 18:33   ปรับปรุง: 15 มี.ค. 2562 22:18    
 

 
โดย: ผู๎จัดการออนไลน ์

ศูนย์ขําวเชียงใหมํ-หมอกควัน และมลพิษจากไฟป่าที่เชียงใหมํยังวิกฤตหนักตํอเนื่อง กระทบสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่ ลําสุดเจ๎าของโปรดักชั่นผลิตภาพยนตร์โพสต์ภาพสยองพนักงานสาวของบริษัทไอเป็น
เลือดออกปากและจมูก กระทุ๎งหนํวยงานเรํงแก๎ไขปัญหา 

 

 
 
สภาพอากาศที่จังหวัดเชียงใหมํในขณะที่มีฝุ่น PM-10 เกินคํามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
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ฝุ่น PM-10 ?? 
ค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร?? 
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ฝุ่น PM-10 ?? 

• ฝุ่นที่มีขนาด ≤ 10 µ  

• 1 µ = 10-6 เมตร 

• วัดขนาดฝุ่น ????? 
 

 
รูปร่างต่างๆ ของอนุภาค 

วัดขนาดฝุ่น ????? 

• The aerodynamic diameter of an irregular particle is defined as the diameter of the 
spherical particle with a density of 1000 kg/m3 (1g/cm3)and the same settling velocity 
as the irregular particle. 
 

ค่ามาตรฐานคือ ?? 

• คํามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

• Standard conditions 25 ๐C 760 mm Hg   

• ต้องระบุ T และ P ด้วยไหม? 
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ตั้งแต่ปี 2548-2554 พบแนวโน้มโรคระบบทางเดินหายใจมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นทุกๆปีเฉลี่ยปีละ 
20,000-30,000 ราย เช่น โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด เป็นต้น 
 

 
Source : คม ชัด ลึก 14 ธ.ค.2555 

 

• ความหนาแนํนของรถยนต์สํวนบุคคลที่วิ่งในเขตพื้นที่กทม.นั้น สํงผลให๎มลพิษทางอากาศในกทม.มีความ
วิกฤติขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากปริมาณฝุ่นละอองขนาดไมํเกิน 10 ไมครอน และสารมลพิษอ่ืนๆเชํน ก๏าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๏าซโอโซนที่ถูกปลํอยออกมาใน
บรรยากาศนั้นสํงผลตํอสุขภาพของคนกรุงเทพฯ ที่ต๎องสูดเอาฝุ่นละอองหรืออากาศเป็นพิษเข๎าไปในปอด 

 
อ๎างอิง: MGR Online (13 ก.พ. 2561 20:56:00) 
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“ไม่แปลกใจที่คนจะป่วยทางเดินหายใจเยอะขนาดนี้ ฝุ่นในกรุงเทพฯ หนาแน่นมาก ใช้สปอตไลต์ส่องแล้ว
เห็นชัด ทดสอบทีส่วนลุมฯ กทม. ย้ า..นี่คืออากาศที่เราหายใจ 
 

 
 

• ตะลึง!! สํองสปอตไลต์ขึ้นฟ้า เห็นกลุํมฝุ่นลอยฟุ้ง!!  

• แตํ ผอ.กรมควบคุมโรค บอก “ไมํจ้าเป็นต๎องตื่นตระหนก” สถานการณ์ “ฝุ่น PM 2.5” ที่ลอยลํองอยูํทั่ว
กรุงไมํนําหํวง ที่เห็น “ฝุ่นเยอะ” เป็นเร่ืองปกติ  

• ด๎าน ผอ.ส้านักจัดการคุณภาพอากาศ ชํวยย้้า ปลายสัปดาห์นี้รับรองสภาพอากาศคลี่คลาย ไมํใชํ “กลุํม
เสี่ยง” ไมํจ้าเป็นต๎องพึ่งหน๎ากากอนามัยชนิดพิเศษ “N95” ค๎านกับข๎อมูลฝั่งรณรงค์ เตือน “หนํวยวัด
ฝุ่น” ภาครัฐไทยหละหลวมเกินไป หวั่นระดับอันตรายถึงขีดสีแดง!! 

• ยิ่งกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล๎เคียง ก้าลังตกอยูํในสภาวะวิกฤตทางอากาศ ประชาชนตํางตื่นตระหนกเรื่อง
ฝุ่นขนาดเล็กอยําง “ฝุ่น PM 2.5” ที่เล็กถึง “2.5 ไมครอน” หรือ “เล็กกวําเส๎นผําศูนย์กลางผมของ
คนเรา” แตํกลับมีอานุภาพร๎าย คืออาจท้าให๎ปอดอยูํในภาวะอันตราย ก็ยิ่งสํงให๎เรื่องราวดังกลําวสํงตํอ
ออกไปในวงกว๎างมากยิ่งขึ้น  

• ซึ่งจากการตรวจสอบแล๎วพบวํา คลิปสํองสปอตไลต์ดังกลําว ไมํใชํเหตุการณ์ในปัจจุบัน แตํคือคลิปที่
เผยแพรํเอาไว๎ตั้งแตํวันที่ 3 ก.พ.ปีที่แล๎วนั่นเอง 
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"ฝุ่น PM 2.5" ปกคลุมเมืองกรุง 
 

 
 

• ตามค้าพยากรณ์อากาศ หลังวันที่ 15 ก.พ.61 อากาศจะอํุนขึ้นแล๎ว  

• ท้าให๎ปรมิาณฝุ่นลดลง สภาพอากาศก็จะถํายเทมากข้ึน สถานการณ์เร่ืองนี้ก็นําจะดีขึ้น เพราะเมื่อสภาพ
อากาศเปิดแล๎ว ฝุ่นตํางๆ ที่มีอยูํตอนนี้ก็จะลอยตัวสูงขึ้น และสามารถพัดไปที่อื่นได๎ 

• สํวนเร่ืองจะกลับมาเป็นสภาพอากาศปิด หรือฝุ่นจะมีปริมาณลดลงไหม คงเป็นเร่ืองที่ใครก็ตอบไมํได๎  

• บอกได๎แคํวําต๎นตอหลักของของฝุ่น PM 2.5 มันมาจากควันไอเสียของรถยนต์  

• ซึ่งจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง ก็ข้ึนอยูํกับจ้านวนรถที่วิ่งในกรุงเทพฯ ถ๎ารถยิ่งติด ก็จะยิ่งมีปริมาณฝุ่นมากข้ึน 

• ที่ส้าคัญ อยากจะเน๎นวําสภาพอากาศตอนนี้ มันสํงผลตํอกลุํมเสี่ยงเทํานั้น ไมํได๎กระทบตํอคนที่สุขภาพ
ปกติ 

• ยิ่งถ๎าไมํได๎ยืนอยูํกลางแจ๎งตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นระยะเวลาที่จะท้าให๎สํงผลกระทบได๎ ก็ไมํจ้าเป็นต๎อง
ตื่นตระหนก  

• เพราะโดยปกติทั่วไปก็คงไมํได๎ยืนอยูํกลางแจ๎งกันทั้งวันอยูํแล๎ว 
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PM 10 อันตรายไหม?  
วัดจาก “เกินมาตรฐาน”ของใคร? 

• เถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ ผอ.ส้านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ชํวยอธิบายเรื่องปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในคลิปที่แชร์กันให๎วํอนโซเชียลฯ เอาไว๎ ทั้งยังยืนยันด๎วยน้้าเสียงสบายๆ วํา ปริมาณฝุ่นที่เกิน
มาตรฐานขณะนี้นั้น เกินมาแคํนิดเดียวเทํานั้นเอง โดยบอกเอาไว๎วํา จากมาตรฐาน 50 ลบ.ม. เกินมา
เป็น 50 กวําๆ ลบ.ม. เทํานั้นเอง ถือวําไมํได๎มากมายอะไร 

• “ตามคํามาตรฐานที่ “องค์การอนามัยโลก (WHO)" แนะน้าเอาไว๎เลยครับ โดยให๎แตํละประเทศเลือก
หยิบไปใช๎ ตามเกณฑ์การพัฒนาของแตํละประเทศวํา ควรใช๎ระดับไหน  

• เขาไมํได๎บังคับนะครับวํา ทุกประเทศต๎องใช๎เกณฑ์ที่เข๎มที่สุด เพราะฉะนั้น ไม่มีประเทศไหนหรอกครับ
ที่จะพยายามยึดมาตรฐานเข้มที่สุด ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น  

• ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็คือได้ถึงระดับที่ 2 แล้วครับ ก็คือ 50 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร  
 

มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเมืองใหญ่ทั่วโลก 
เผยแพรํ: 1 ก.พ. 2562 21:08   ปรับปรุง: 1 ก.พ. 2562 21:13    
 

 
โดย: ผู๎จัดการออนไลน ์
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• ไมํวําจะหยิบเอาคํามาตรฐานไหนก็ตามมาเทียบกับสภาพอากาศ ผลของมันจะนํากังวลก็ตํอเมื่อ เรา
ออกไปหายใจเอาฝุ่นเหลํานั้นเข๎ามาในปอด เป็นเวลานานติดตํอกันกวํา 24 ชั่วโมง  

• ซึ่งจะมีจ้านวน 2.5 เปอร์เซ็นต์ของผู๎ป่วยเทํานั้นที่มีความเสี่ยง  

• เพราะฉะนั้น ผลกระทบเรื่องฝุ่นทุกวันนี้ตํอคนทั่วไป เรียกได๎วําแทบจะไมํมีเลย มีแคํกลุํมที่อยูํในความ
เสี่ยง ที่ต๎องสวมหน๎ากากป้องกันตัวเอง 

• สํวนเร่ืองปริมาณฝุ่นจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกไหม หลังจากที่ก้าลังจะสงบลง คงเป็นเรื่องที่ยังบอกไมํได๎ เพราะ
ยังต๎องดูการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศควบคูํกันไปด๎วย  

• ถ๎าจะให๎ฝากประชาชนเร่ืองการดูแลเร่ืองนี้ คงฝากให๎ระวังเร่ืองการเป็นบํอเกิดของฝุ่นมากกวํา 

• หลังจากนี้ ทางหนํวยงานคงต๎องลงมาพูดคุยกับพี่น๎องประชาชนดูวํา จะยินยอมให๎มีการลดปริมาณการ
ใช๎รถยนต์ ซึ่งเป็นบํอเกิดของฝุ่นพวกนี้หรือเปลํา  

• หรือจะขอความรํวมมือให๎ชํวยควบคุมเรื่องไหนได๎บ๎าง และจะยอมรับมาตรการการแก๎ไขปัญหาได๎มาก
น๎อยขนาดไหนในอนาคต” 
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• จากข๎อมูลทั้งหมดนั้น อาจท้าให๎โลํงใจไปได๎วํา เรื่อง “ฝุ่น PM 2.5” ที่หลายคนก้าลังพยายามป้องกัน
ด๎วยการหา “หน๎ากากอนามัยแบบพิเศษ N95” มาสวมใสํ        ไมํได๎นําวิตกอยํางที่เคยคิด  

• แตํเมื่อน้าข๎อมูลจากภาครัฐดังกลําว มาเทียบกับข๎อมูลที่ทางองค์กรอิสระน้าเสนอเอาไว๎ กลับเห็นความ
ขัดแย๎งอยํางชัดเจน  
โดย ธารา บัวค้าศรี ผู๎อ้านวยการกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ประจ้าประเทศไทย เคยไลฟ์สดผําน
แฟนเพจ    “Greenpeace Thailand” แสดงความกังวลเร่ือง “มาตรวัดฝุ่น” ของภาครัฐเอาไว๎ด๎วย 

• ตลอด 10 ปีที่ผํานมา เราไมํคํอยรู๎เรื่องฝุ่นละออง “PM 2.5”  

• ทางกรมควบคุมฯ ก็มองวําฝุ่นละอองไมํเกินมาตรฐาน เพราะไปวัดที่ “PM 10” ซึ่งเป็นฝุ่นละอองขนาด
ใหญํกวํามาก สะท๎อนปัญหาระบบที่มีอยูํของประเทศไทย ในการที่จะเน๎นไปที่เร่ืองการป้องกัน การเตือน
ภัย และการปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน 

• ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย ค้านวณโดยเทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได๎แกํ  

- O3 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง, NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
- CO เฉลี่ย 8 ชั่วโมง, SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
- PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่ค้านวณได๎ของสารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีคําสูงสุด จะใช๎เป็นดัชนี
คุณภาพอากาศของวันนั้น 
 
 
 
 

การค านวณดัชนีคุณภาพอากาศรายวัน ของสารมลพิษทางอากาศแต่ละประเภท (i)  
จะค้านวณจากคําความเข๎มข๎นของสารมลพิษทางอากาศจากข๎อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และมี

สูตรการค้านวณดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/greenpeaceseath/videos/10155540380917098/
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PM 2.5 คัมแบ็ก! กทม.-เชียงใหม่ ติด 10 อันดับ เมืองหลวงที่อากาศแย่ที่สุดของโลก 
เผยแพร่: 12 มี.ค. 2562 11:40   ปรับปรุง: 12 มี.ค. 2562 12:26    
 

 
 

โดย: ผู๎จัดการออนไลน ์
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• ความยากของมันก็คือ จะท้ายังไงให๎คนเห็นต๎นตอของปัญหาเรื่องนี้  

• ถ๎าเรามัวแตํไปโทษอากาศปิดวาํ ท้าให๎มลพิษมันสูง  

• แตํถ๎าเรามองวํามลพิษสูงเพราะมีรถยนต์วิ่งเยอะเราก็จะมองเห็นต๎นตอของปัญหา  
ดังนั้น ตํอให๎อากาศปิดแคไํหน ก็จะไมํมีคําฝุน่ละอองพิษสูงขนาดนี้ 
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 เซาท์ ไชน่า มอร์นิ่ง โพสต์/เอเจนซี—หมอกมลพิษยังปกคลุมหลายพ้ืนที่ของประเทศจีนไมเ่ลิก  ก่อความ
วุ่นวายแก่การจราจรบนถนนทางหลวง การจราจรทางอากาศในหลายเขตก็หยุดชะงัก (29 ม.ค. 56) 
 

 
 

• กระทรวงสิ่งแวดล๎อมจีน รายงานวํา จากภาพถํายดาวเทียม หมอกมลพิษยังปกคลุมพื้นที่ 1.3 ล๎านตร.
กม.ในประเทศจีน จนถึงชํวง 10 โมงของเช๎านี้ ขยายวงกว๎างมากข้ึนคิดเป็นสัดสํวน 1 ใน 3 เทียบกับเมื่อ
วันจันทร์(28 ม.ค.) โดยขยายไปยังมณฑลและเขตตํางๆมากกวํา 10 แหํง 

• เขตที่ประสบหมอกพิษอยํางสาหัสสากรรจ์ที่สุด ได๎แกํ บรรดาเมืองในภาคเหนือ อาทิ นครปักกิ่ง 
และสือจยาจวง ไปถึงกลุํมเมืองทางใต๎ลงมา ได๎แกํ อํูฮั่น และเฉิงตู 

• ส าหรับในนครหลวงปักกิ่ง ดัชนีมลพิษของทางการ ระบุแตะระดับ 400 สูงกว่ามาตรฐานระดับ
ปลอดภัยต่อสุขภาพของประเทศ 3 เท่าตัว และช่วงที่เลวร้ายที่สุด ค่าดัชนีพุ่งถึง 454 ที่บริเวณศูนย์
กีฬาโอลิมปิกแห่งชาติ ในเขตเฉาหยัง เมื่อเวลา 4 โมงเย็น โดยระดับฝุ่นละเอียด หรือ PM2.5 แตะ
ระดับ 421 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกือบ 17 เท่าของระดับสูงสุดที่องค์การอนามัยโลก หรือฮู 
(WHO) แนะน า ทั้งนี้ ฮู แนะน า PM2.5 ควรต่ ากว่า 25 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

• สภาพหมอกหนาสร้างความวุ่นวายในหลายเขต กระทรวงคมนาคมรายงานว่า ปักกิ่งได้ปิดทางหลวง 
9 สาย ที่มณฑลเหอเป่ยปิดทางหลวง 5 สาย โดยบางพื้นที่หมอกหนาจนมองเห็นได้ไม่เกิน 50 เมตร 
และที่มณฑลหูเป่ยปิดทางหลวง 1 สาย หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรถชนในอู่ฮั่น เพราะสภาพการ
มองเห็นย่ าแย่มาก มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 15 ราย 
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• บรรดาสายการบินก็ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า อย่างเช่น สนามบินนานาชาตินครหลวงในปักกิ่ง 
รายงานการยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 50 เที่ยวบิน ขณะที่สนามบินนานาชาติแห่งซินเจิ้งในเมืองเจิ้ง
โจว มณฑลเหอหนัน ต้องยกเลิก และเลื่อนเที่ยวบิน เกือบ 400 เที่ยวบิน 

• ซินหวา—เมื่อเร็วๆนี้กระทรวงสิ่งแวดล้อมจีน ได้แถลงร่างเสนอมาตรการลดมลพิษจากฝุ่นละอองใน
อากาศ  เพื่อขอประชามติ โดยมีแผนว่าเม่ือจัดท าประชามติเป็น ที่เรียบร้อย ก็จะจัดตั้งกลไกควบคุม
และตรวจสอบ การปล่อยของเสีย จัดระบบให้ทั้งรัฐบาลและบริษัท มีส่วนร่วมรับผิดชอบ โดยระบบ
ดังกล่าวมุ่งไปที่การป้องกันฝุ่นละเอียด หรือ PM 2.5 และลดปริมาณ  PM 2.5 ในแต่ละปี (21 ก.พ. 
56) 
 

จีนเล็งห้าม "บาร์บีคิว" ช่วยลดมลพิษ 
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2. มลพิษภายในที่อยู่อาศัย/อาคารส านักงาน (Indoor Air Pollution 
 

 
 
มลพษิอากาศ 
 มลพิษอากาศ หมายถึง ภาวะของอากาศ ที่มีสารเจือปนอยูํในปริมาณที่มากพอและเป็นระยะเวลานาน

พอ ที่จะท้าให๎เกิดผลเสียตํอสุขภาพอนามัยของมนุษย์ สัตว์ พืช และวัสดุตํางๆ  
 สารดังกลําวอาจเป็นธาตุหรือสารประกอบ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระท้าของมนุษย์  
 อาจอยูํในรูปของก๏าซ หยดของเหลว หรืออนุภาคของแข็งก็ได๎  
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ณ. สภาวะอุณหภูม ิ25 oC และความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท 
ความสัมพันธ์ระหว่าง พีพีเอ็มกับ ไมโครกรัม/ลบ.ม.  คือ   
 

ไมโครกรัม/ลบ.ม. = พีพีเอ็ม x น.น. โมเลกุล x 103 
                                   24.5 
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สารมลพิษหลักที่ส าคัญ   คือ    
 ฝุ่นละออง (TSP,PM10,PM2.5)       
 ตะกั่ว (Pb)  
 ก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)      
 ก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
 ก๏าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
 ก๏าซโอโซน (O3) 
  VOCs  
 
ระบบภาวะมลพิษอากาศ (Air Pollution System)  

สํวนประกอบ  3 สํวนที่มีความสัมพันธ์กัน คือ 

• แหลํงก้าเนิดสารมลพิษอากาศ (Emission Sources) 

• อากาศหรือบรรยากาศ (Atmosphere) 

• ผู๎รับผลเสียหรือผลกระทบ (Receptors) 

 
ประเภทของแหล่งก าเนิดสารมลพิษอากาศ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. แหลํงก้าเนิดตามธรรมชาติ (Natural Sources) เชํน ภูเขาไฟระเบิด ไฟป่า ทะเลและ
มหาสมุทร ฯลฯ 

2. แหลํงก้าเนิดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (Man-Made Sources หรือ  Anthropogenic 
Sources )  

 
แหล่งก าเนิดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (Man-Made Sources)  แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 

• แหลํงก้าเนิดที่เคลื่อนที่ได๎ (Mobile Sources) ได๎แก ํรถยนต์ เรือยนต์ เครื่องบิน เป็นต๎น 

• แหลํงก้าเนิดที่อยูํกับที่ (Stationary Sources)  เชํน โรงงานอุตสาหกรรม (โดยสารมลพิษเกิด
จากการ ใช๎เชื้อเพลิงและกระบวนการผลิตตํางๆ)  

 
สารมลพิษเมื่อถูกปลํอยเข๎าสูํบรรยากาศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได๎ในหลายลักษณะด๎วยกันโดย 

• เร่ิมจากการกระจายตัว (Dispersion) 

• ตํอมาอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (Chemical Transformation) 

• ถูกดูดซึมเข๎าไปในหยดน้้าและอาจเกิดปฏิกิริยาภายในหยดน้้า 

• ตํอจากนั้นก็จะถูกก้าจัดออกไปจากบรรยากาศ โดยอาจตกลงสูํพื้นแบบแห๎ง และแบบเปียก 
(Dry and Wet Depositions) 
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ประเภทของสารมลพิษอากาศ 
แบํงตามลักษณะการเกิดได๎เป็น  2 ประเภท คือ 
 สารมลพิษอากาศปฐมภูมิ (Primary Air Pollutants) สารมลพิษอากาศที่เกิดขึ้นและถูกระบายออกจาก

แหลํงโดยตรง 
 สารมลพิษอากาศทุติยภูมิ (Secondary Air Pollutants) สารมลพิษอากาศที่ไมํได๎เกิดและถูกระบาย

ออกจากแหลํงก้าเนิดใดๆ แตํเกิดข้ึนในบรรยากาศทั่ว ๆ ไปจากปฏิกิริยาเคมี 
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ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซมีเทน 

 

 
 

• สารมลพิษหลักที่ส าคัญ   คือ    
 ฝุ่นละออง (TSP,PM10,PM2.5)       
 ตะกั่ว (Pb)  
 ก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)      
 ก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
 ก๏าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
 ก๏าซโอโซน (O3) 
  VOCs  

 
 
 
 
1. มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
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   มีเป้าหมายของการก้าหนดระดับคุณภาพอากาศท่ีไมํเป็นอันตรายตํอสุขภาพของ
ประชาชน 

  การก้าหนดมาตรฐาน จึงได๎ก้าหนดคําความเข๎มข๎นเฉลี่ยท่ีได๎รับ  แตกตํางกันไปตาม
ชํวงเวลาท่ีได๎สัมผัสด๎วย 

  ในประเทศไทยมีการก้าหนดคํามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศเป็นครั้งแรกใน
ปี พ.ศ. 2524 และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมใน พ.ศ. 2535 ดังแสดงในตารางท่ี 2.6 
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Whole air sampling for VOCs 

 

 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ 

• มีความส้าคัญมากที่สุด เนื่องจากเกี่ยวข๎องกับชีวิตและความแข็งแรงของมนุษย์ อันตรายอาจเริ่มตั้งแตํ
การกํอให๎เกิดความร้าคาญ  ระคายเคือง  เกิดการเปลี่ยนแปลงในรํางกายโดยไมํแสดงอาการ จนกระทั่ง
มีอาการชัดเจน และถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งเป็นอันตรายตํอสุขภาพโดยตรง 

• ผลกระทบทางอ๎อม เชํน จากโรคแทรกซ๎อน เมื่อรํางกายอํอนแอจากการได๎รับหรือสัมผัสกับสารมลพิษ
อากาศ 

• โดยทั่วไปมนุษย์จะรับสารมลพิษทางอากาศโดย 
 การหายใจ 
 การสัมผัสทางผวิหนัง 
 นัยน์ตา 

 
 
 
 
 

 
 



โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมขององค์การบริหารสํวนจังหวัดสมุทรสาคร 
ในระหวํางวันที ่22 เมษายน – 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 

187 

 

โฟโตเคมิคัลออกซิแดนท์  (Photochemical Oxidants) 
 ก๏าซโอโซนเป็นสารโฟโตเคมิคัลออกซิแดนท์ตัวหนึ่ง ซึ่งเกิดจาก Photochemical reactions ระหวําง
Hydrocarbons และ   NOx   โดยมี แสงอาทิตย์เป็นตัวชํวยเรํงปฏิกิริยา 

สารโฟโตเคมิคัลออกซิแดนท์ตัวอ่ืนๆได๎แกํ สารประกอบพวก Aldehydes, Ketones, Peroxyacyl 
nitrates (PAN) ซึ่งสารประกอบเหลํานี้จะกํอให๎เกิดสภาวะที่เรียกวําหมอกควันพิษ (Photochemical Smog) 

 

 
 

สารโฟโตเคมิคัลออกซิแดนท์          
  ที่ความเข๎มข๎นระหวําง 200-500 ไมโครกรัม/ลบ.ม. (0.1-0.25 พีพีเอ็ม): อาจมีผลตํอปอดของเด็ก 

ระบบทางเดินหายใจ เกิดการระคายเคืองตา  
  ที่ความเข๎มข๎นระหวําง 200-294 ไมโครกรัม/ลบ.ม. (0.1-0.15 พีพีเอ็ม): จะลดความสามารถในการออก

ก้าลังกาย ปอดของผู๎ป่วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรังจะลดการท้างานลงจึงได๎ก้าหนดคํา Cmax ใน 1 
ชั่วโมงของสารโฟโตเคมิคัล ออกซิแดนท์ในรูปของ O3  

 ต๎องไมํเกิน 0.1พีพีเอ็ม 
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ผลกระทบต่อพืช 

• ผลกระทบของสารมลพิษอากาศที่มีตํอพืชแตกตํางกันไปตามประเภทของสารมลพิษ 

• ระดับความรุนแรงที่มีตํอมนุษย์และพืชก็ไมํเทํากัน เชํน NOx หรือ CO มีผลกระทบตํอสุขภาพของมนุษย์
อยํางรุนแรง แตํมีผลกระทบตํอพืชน๎อย  สํวน HF หรือ C2H4                                  ถ๎ามีความ
เข๎มข๎นต่้าจะมีผลกระทบตํอรํางกายมนุษย์น๎อยมาก  แตํจะมีผลกระทบตํอพืชเป็นอยํางมาก 

 
ความรุนแรงของสารมลพิษอากาศที่มีต่อพืชแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับดังนี้ 
 มีพิษรุนแรง หมายถึง แม๎สารมลพิษอากาศจะมีความเข๎มข๎นต่้าในระดับppb ก็กํอให๎เกิดความเสียหายได๎ 

สารมลพิษในกลุํมนี้ได๎แกํ HF, SiF4, C2H4, Cl2, O3, PAN เป็นต๎น  
 มีพิษปานกลาง หมายถึง ถ๎าสารมลพิษอากาศมีความเข๎มข๎นตั้งแตํหลายร๎อย ppb จนถึงระดับ ppm จะ

กํอให๎เกิดความเสียหายได๎ สารมลพิษในกลุํมนี้ได๎แกํ SO2, SO3, H2SO4, NO2, และNO เป็นต๎น 
 มีพิษน๎อย หมายถึง ต๎องมีความเข๎มข๎นในอากาศในระดับตั้งแตํหลายสิบถึงหลายพัน ppm  สารมลพิษ

อากาศ จึงจะกํอให๎เกิดความเสียหายได๎ สารมลพิษในกลุํมนี้ ได๎แกํ HCHO, HCl, NH3, H2S, และ CO 
เป็นต๎น 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกดิความเสียหายของพืชที่ส าคัญๆได้แก่ 
 ประเภทและความเข๎มข๎นของสารมลพิษ  
 ระยะเวลาและจ้านวนคร้ังที่ได๎รบัสารมลพิษ  
 ระยะที่พืชเจริญเติบโตขณะทีไ่ดร๎ับสารมลพษิ, ประเภทและชนดิของพืช 
 คุณสมบัติของดิน, วิธีควบคุมการเพาะปลูก, การให๎ปุ๋ยและปริมาณที่ให๎ 
 ลักษณะพื้นที,่ สภาพอากาศ เปน็ต๎น 
 โดยทั่วไปความเสยีหายจะเกิดขึน้ในตอนกลางวันมากกวําตอนกลางคืน 
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3. ฝนกรด (Acid Rain/Acid Deposition) 
• น้้าบริสุทธิ์จะมีคํา pH เทํากับ 7  

• ในน้้าฝนจะมีคํา pH < 7 เนื่องจากจะมีก๏าซ CO2 ละลายปนอยูํด๎วย โดยถ๎าคํา pH ไมํน๎อยกวํา 
5.6 ก็ถือวํายังไมํมีปัญหาฝนกรด 

• ปัญหาฝนกรดเกิดจากการที่ในน้้าฝนมี HCl, HNO3, H2SO4 (ตัวใดตัวหนึ่งหรือมากกวําหนึ่งตัว) 
ละลายอยูํในปริมาณมากจนมีผลท้าให๎ pH < 5.6 โดยในปัจจุบันสํวนใหญํฝนกรดเกิดจาก 
HNO3 และ H2SO4 

•  
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ฝนกรด (Acid Rain/Acid Deposition) 
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การโปรยหินปนูจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อลดความเป็นกรดของน้้าในทะเลสาบของประเทศสวีเดน 
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4. โลกร้อน (Global Warming) 
ก๊าซเรือนกระจกตัวหลักๆที่มีผลต่อปัญหาโลกร้อนได้แก่ 

 คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สํงผลตํอปัญหาโลกร๎อน   57% 

 Chlorofluorocarbons (CFCs)    25% 

 Methane (CH4)      12% 

 Nitrous oxide (N2O)     6% 
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5. มลพิษกลิ่นและการควบคุม 
การร๎องเรียนเกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล๎อม 

สถานการณ์การร้องเรียนทางด้านมลพิษส่ิงแวดล้อมตั้งแต่ปี พ .ศ.2543-2548
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2549 

 
ข๎อมูลการรับเร่ืองร๎องเรียนตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง 31 มีนาคม 2550  

 
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2550 
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ค่ามาตรฐานความเข้มกลิ่นที่ก าหนดตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 

ที่ต้ังโรงงาน 
ค่าความเข้มกลิน่ที่บริเวณ 

ร้ัวหรือขอบเขตภายในโรงงาน 
ค่าความเข้มกลิน่ที่ปล่อง 
ระบายอากาศของโรงงาน 

เขตอุตสาหกรรม 30 1,000 

นอกเขตอุตสาหกรรม 15 300 

หมายเหตุ: คําความเข๎มกลิ่น (odor concentration) หมายความวํา คําแสดงสภาพกลิ่นซึ่งเป็น อัตราสํวนการ
เจือจางตัวอยํางอากาศที่มีกลิ่นด๎วยอากาศบริสุทธิ์จนเกือบจะไมํสามารถรับกลิ่นได๎ กลิ่นที่แรงกวําจะมีคําความ
เข๎มกลิ่นมากกวํา เพราะต๎องเจือจางด๎วยอากาศบริสุทธิ์ปริมาตรมากกวํา โดยท้าการวิเคราะห์กลิ่นด๎วยการดม 
(sensory test) 

 

โรงงานทั้ง 23 ประเภทที่เข้าข่ายการตรวจสอบกลิ่นตามมาตรฐานควบคุมความเข้มกลิ่น 
1. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบํมใบชาหรือใบยาสูบ 
2. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอยํางใดอยํางหน่ึงหรือหลายอยําง 
3. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใชํสัตว์น้้าอยํางใดอยํางหนึ่งหรือหลายอยําง 
4. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้้านมอยํางใดอยํางหน่ึงหรือหลายอยําง  
5. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้้าอยํางใดอยํางหน่ึงหรือหลายอยําง 
6. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ ามันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
7. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
8. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
9. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
10. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ าตาลซ่ึงท าจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวานอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง 
11. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต หรือขนมหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
12. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
13. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
14. โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา 
15. โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์ในการท าเย่ือกระดาษ 
16. โรงงานท าหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่นๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ 
17. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
18. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการท าเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์หรือน้ าอัดลม  
19. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
20. โรงงานหมัก ช าแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งส าเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ 
21. โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสีหรือแต่งขนสัตว์ 
22. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการท า เก็บรักษา หรือแบ่งบรรจุปุ๋ย ยกเว้นปุ๋ยเคมี 
23. โรงงานห้องเย็น 
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แหล่งก าเนิดมลพิษกลิ่น 

• โรงงานปลาป่น 

• โรงงานป่นกระดูกวัวควาย 

• โรงงานฟอกหนัง 

• ฯลฯ 
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กรณีศึกษา:โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ 
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Panelist 

Dilution ratio 
Threshold 

of  
every 

panelist 

Omitted 
Largest  

& 
smallest 

Dilution 
ratio 

30 100 300 1,000 3,000 10,000 

log 1.48 2.00 2.48 3.00 3.48 4.00 

A  O X     1.74 X 

B  O O O O X  3.24  

C  O O O O O X 3.74 X 

D  O O O O X  3.24  

E  O O O X   2.74  

F  O O X    2.24  

 
 
 
 
 
 

 Threshold of every panelist = 3.24 + 3.24 + 2.74 + 2.24 = 2.87   

                                                   4 

 ค่าความเขม้กล่ิน (Odor concentration) = 10 
x
 = 10 

2.87
 = 741 
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Static Olfactometer 

• Panel Screening 

 
Odour Standards for Panel Screening 
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SENSORY TEST (TRIANGLE ODOR BAG METHOD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apparatus for Supplying Odourless Air 

 

 
Apparatus for Supplying Odourless Air 
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The Triangle Odour Bag Method 
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AC’SCENT Dynamic Olfactometer 
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AC’SCENT Dynamic Olfactometer 
 
 
 
 
 

 
 

Swift Nasal Mask 
 
 
 



โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมขององค์การบริหารสํวนจังหวัดสมุทรสาคร 
ในระหวํางวันที ่22 เมษายน – 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 

211 

 

 
 

Dynascent Dynamic Olfactometer 
 
 

 
 

Dynascent Dynamic Olfactometer 
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Dynascent Dynamic Olfactometer 
 

 
 

Odourless Air Generator 
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Dynascent Dynamic Olfactometer 
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วิธีการควบคุมกลิ่น (Odour Pollution Control) 
ระบบบ าบัดกลิ่น 

 ระบบก้าจัดกลิ่นแตํละชนิดที่ถูกออกแบบขึ้นมา จะมีความสามารถในการก้าจัดกลิ่นได๎ตามชนิดหรือ
ประเภทของสารที่กํอให๎เกิดกลิ่น 

 สารที่กํอให๎เกิดกลิ่นมีมากมายมีทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ 

 การเลือกใช๎ระบบก้าจัดกลิ่น จึงต๎องพิจารณาถึงประสิทธิภาพของระบบก้าจัดกลิ่นให๎เหมาะสม 
 
การก าจัดกลิ่นแบ่งออกได้เป็น 3 วิธี 

 Wet deodorizing method 

 Dry deodorizing method 

 Combustion deodorizing method   
 
Combustion deodorizing method  แบ่งย่อยออกได้เป็น:ระบบก าจัดกลิ่นที่ใช้โดยทั่วไป ได้แก่ 

1. Direct combustion process  
2. Catalytic oxidation process 
3. Ozone-oxidation process 
4. Ozone-catalytic oxidation process 
5. Chemical scrubbing process 
6. Activated carbon-adsorption process 
7. Impregnated activated carbon-adsorption process 
8. Fixed bed air cooled exhaust 
9. Fixed bed biofiltration 
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1. Direct combustion process 
 หลักการ:อากาศเสียที่มีสารกํอให๎เกิดกลิ่นได๎รับความร๎อนที่อุณหภูมิระหวําง 750-800oC เผาไหม๎สารที่มี
กลิ่นที่เผาไหม๎ได๎ ท้าให๎อากาศเสียมีกลิ่นน๎อยลงหรือไมํมีกลิ่นเลย  

 
 

         Figure 1. Direct Combustion Process 
 

2. Catalytic oxidation process 
 หลักการ: อากาศเสียที่มีสารที่กํอให๎เกิดกลิ่นได๎รับความร๎อนที่อุณหภูมิระหวําง 250-350oC และผําน
Catalyst bed ที่ชํวยให๎เกิดการเผาไหม๎ได๎ที่อุณหภูมิไมํสูงมาก ท้าให๎สารที่มีกลิ่นที่เผาไหม๎ได๎ถูกเผาไหม๎ อากาศ
เสียจะมีกลิ่นน๎อยลงหรือไมํมีกลิ่นเลย  

 
Figure 2. Catalytic Oxidation Process 
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3. Ozone-oxidation process 
 หลักการ:โอโซนจะถูกฉีดสูํอากาศเสียที่มีสารกํอให๎เกิดกลิ่น เพื่อ Oxidize สารที่มีกลิ่น เนื่องจากโอโซน
เป็นสาร Strong Oxidizing จึงท้าให๎อากาศเสียมีกลิ่นลดน๎อยลง  
 

 
Figure 3. Ozone Oxidation Process 

 
4. Ozone-catalytic oxidation process 
 หลักการ:โอโซนจะถูกฉีดสูํอากาศเสียที่มีสารกํอให๎เกิดกลิ่น เพื่อ Oxidize สารที่มีกลิ่น เนื่องจากโอโซน
เป็นสาร Strong Oxidizing  รวมกับการท้าหน๎าที่ของ Catalyst ท้าให๎อากาศเสียมีกลิ่นลดน๎อยลง  
 

 
Figure 4. Ozone Catalytic Oxidation Process 
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5. Chemical scrubbing process 
 หลักการ: สารที่กํอให๎เกิดกลิ่นบางตัวมีสภาพเป็นเบส เชํน แอมโมเนีย จะท้าปฏิกิริยากับสารละลายกรด
ได๎เป็นสารประกอบตํางๆที่ไมํมีกลิ่นหรือมีกลิ่นน๎อยลง หรือสารที่กํอให๎เกิดกลิ่นบางตัวมีสภาพเป็นกรด เชํน ก๏าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ จะท้าปฏิกิริยากับสารละลายเบสได๎เป็นสารประกอบตํางๆที่ไมํมีกลิ่นหรือมีกลิ่นน๎อยลง 

 
Figure 5. Chemical Scrubbing Process 

 
6. Activated carbon-adsorption process 
 หลักการ:สารที่กํอให๎เกิดกลิ่นจะถูกดูดซับโดยActivated carbon ระบบนี้มักใช๎รํวมกับระบบก้าจัดกลิ่น
ระบบอ่ืนๆ  

 
 

Figure 6. Activated Carbon Adsorption Process 
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7. Impregnated activated carbon-adsorption process 
 หลักการ: Impregnated activated carbon (A/C) คือ  A/C  ที่ถูกเคลือบด๎วยสารเคมีบางชนิด เชํน 
กรด หรือ เบส อยํางใดอยํางหนึ่ง เพื่อให๎ความสามารถในการดูดซับมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นกวําการใช๎ A/C 
เพียงอยํางเดียว  

 
Figure 7. Impregnated Activated Carbon Process 

 
8. Fixed bed air cooled exhaust 
 หลักการ: ระบายอากาศที่มีไอน้้าและสารที่มีกลิ่นจากแหลํงก้าเนิดกลิ่น เมื่อลดอุณหภูมิของไอน้้าลงจน
กลั่นตัวเป็นน้้าได๎ จะสามารถลดปริมาตรของอากาศเสียลงได๎มาก จากนั้นก็น้าอากาศเสียที่เหลือไปก้าจัดด๎วยวิธี
อ่ืนตํอไป  

 
 

Figure 8. Fixed Bed Air Cooled Exhaust System 



โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล๎อมขององค์การบริหารสํวนจังหวัดสมุทรสาคร 
ในระหวํางวันที ่22 เมษายน – 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
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9. Fixed bed biofiltration 
 หลักการ: เป็นระบบที่ใช๎กันอยํางแพรํหลายช ในประเทศเยอรมันและเนเธอร์แลนด์ โดยใช๎กระบวนการ
ทางชีววิทยา โดยจุลินทรีย์ในสภาวะใช๎ออกซิเจนเพื่อก้าจัดสารอินทรีย์ที่มีกลิ่นในอากาศเสีย 

 
 

Figure 9. Fixed Bed Biofiltration 




