การวางแผนจัดการสิ่งแวดลอม (น้ําเสียและขยะ)
ผศ. ดร. เสนีย กาญจนวงศ **
1. การบําบัดน้ําเสีย
1.1 ) คําจํากัดความ ในที่นี้จะกลาวถึงน้ําเสียชุมชนน้ําเสียชุมชนเทานั้น น้ําเสียชุมชน หมายถึง
น้ําเสียที่มาจากอาคารบานเรือน ที่ไมใชการอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม แหลงที่มาของน้ําเสียชุม
ชน คือ
1) สวม ปจจุบันเทศบัญญัติบังคับใหมีการทําสวมแบบบอเกรอะน้ําทิ้ง ซึมลงเปนน้ําใตดิน
2) น้ําทิ้งทั่วไป ซึ่งระบายลงทอสาธารณะ รวมกับน้ําฝนแลวลงสูแหลงน้ํา
1.2 ) มาตรฐานน้ําทิ้งชุมชน ความเปนพิษจากน้ําเสียชุมชน มี 2 ชนิด คือ
1) สารอินทรีย ซึ่งวัดออกมาในรูปของคา BOD หรือ COD ถามีสารอินทรียมากจะทําให
แหลงน้ําที่ระบายลงไปเนาเสียได
2) เชื้อโรค ซึ่งวัดจากคา Coliforms ถามีมากอาจทําใหเกิดโรคระบาดได (เฉพาะโรคที่
แพรทางน้ํา เชน อหิวาตโรค ทองรวง บิด ฯลฯ)
ก) คา BOD คือตัวเลขที่บอกวาในน้ํามีสารอินทรียมากนอยเพียงไร จากสมการ
O2 + แบคทีเรีย + น้ําเสีย (สารอินทรีย)

→ CO2 + H2O + NH3 (แอมโมเนีย)

การวัดคา BOD โดยวัดคาออกซิเจน ( O2 ) เริ่มตน เรียกวาคา DO0 หลังจากนั้นอีก 5 วัน จึง
วัดคา DO5 คาออกซิเจนที่หายไปตั้งแตวันแรกถึงวันที่ 5 เปนคาออกซิเจนที่แบคทีเรียใชในการยอยสลาย
สารอินทรีย ซึ่งถาคาออกซิเจนเหลือมากแสดงวาแบคทีเรียใชออกซิเจนไปในการยอยสลายสารอินทรีย
นอยหรือในน้ํานั้นมีความสกปรกนอย แตถาคาออกซิเจนที่เหลือมีนอยแสดงวาแบคทีเรียใชออกซิเจนใน
การยอยสลายสารอินทรียมาก แสดงวาในน้ํานั้นมีความสกปรกมาก เหตุผลที่เลือกวัดคาออกซิเจนในวัน
ที่ 5 เนื่องจากในวันที่ 5 แบคทีเรียจะยอยสลายสารอินทรียไดประมาณ 70-80 % ซึ่งความจริงแลวถาจะให
แบคทีเรียยอยสลายไดหมดตองใชเวลาถึง 28 วัน ซึ่งนานเกินไปสําหรับการตองรอผลการทดลอง ทําให
ตองเสียเวลาโดยไมจําเปน
สรุป ถาคา BOD สูง แสดงวาสารอินทรียมีสูง
ถาคา BOD ต่ํา แสดงวาสารอินทรียมีนอย

**
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ข) คา COD เปนการหาปริมาณสารอินทรีย โดยใชสารเคมีโปแตสเซียมไดโครเมตยอย
สลายแทน จะใชเวลาเพียง 3 ชั่วโมง ซึ่งการวัดคา COD เปนวิธีที่ใหผลไดเร็วกวาการวัดคา BOD และคา
COD จะสูงกวา BOD เสมอ
ค) ของแข็งแขวนลอย คือ ของแข็งที่เหลือหลังจากการกรองดวยกระดาษกรอง ของแข็งที่
ผานกระดาษกรองไดเรียกวา ของแข็งที่ละลายน้ํา โดยปกติของแข็งแขวนลอยจะไหลไปตามน้ําได จะไม
ตกตะกอน แตถาอยูในน้ําที่ไมมีการไหลหรือน้ํานิ่งของแข็งแขวนลอยก็จะตกตะกอนไดบางสวน
ง) เชื้อโรค
ในน้ําเสียชุมชนจะมีเชื้อโรคซึ่งเรียกวา กลุมโรคที่แพรทางน้ํา ไดแก
อหิวาตกโรค ไขไทฟอยด ทองรวง เปนตน
วงจรของเชื้อโรค :

อุจจาระคนปวย → ลงสูแหลงน้ํา → คนปกติดื่มน้ํา → กลายเปนคน

ปวย

ปจจุบันสามารถปองกันเชื้อโรคไดโดยการมีระบบบัดน้ําเสีย และระบบประปาที่มีการเติม
คลอรีนฆาเชื้อโรค
เชื้อโรคในแหลงน้ํา มีมากมาย การวัดเชื้อโรคจะวัดจากคา Coliform bacteria ซึ่งเปนสารที่
อยูในลําไสของคน เปนตัวตรวจสอบเชื้อโรค ฉะนั้น ถาวัดจากแหลงน้ําพบวามี Coliform bacteria สูง จึง
ตั้งขอสมมุติฐานไดวา แหลงน้ํานั้นจะตองปนเปอนอุจจาระ ซึ่งในอุจจาระจะมีเชื้อโรค เราก็จะใช
Coliform bacteria เปนตัวบอกระดับของเชื้อโรค เพราะเชื้อโรคที่ออกมาจะมาพรอมกับ Coliform
bacteria คลอรีนเปนสารเคมีฆาเชื้อโรคได ฉะนั้นถาเติมในน้ําประปาแลวจะตรวจไมพบ Coliform
bacteria (คานอยกวา 2 MPN/100 มล.) (มาตรฐานน้ําดิบที่นํามาผลิตน้ําประปาจะตองมีคา Fecal
Coliform ไมเกิน 4,000 MPN/100 มล.) การตรวจวัดคา Coliform มีสองพวกคือ Fecal Coliform (มาจาก
อุจจาระสัตวเลือดอุน) กับ Total Coliform ซึ่งรวม Fecal Coliform และที่มีอยูในดินตามธรรมชาติดวย
น้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติทั่วๆ ไปจะมีคา Fecal Coliform ทั่วไป 50 – 2,000 MPN/100 มล.
ปจจุบันเรามีมาตรฐานน้ําทิ้งชุมชน ซึ่งมาตรฐานแบงออกเปน 5 ระดับ คือ มาตรฐาน ก, ข, ค, ง
และ จ
มาตรฐาน ก. ใชบังคับกับกิจกรรมที่มีขนาดใหญ เชน โรงแรมที่มีขนาด 200 หองขึ้นไปตองถือ
มาตรฐาน ก.
ตัวอยางขอกําหนดเรื่อง คา BOD มาตรฐาน ก. ไมเกิน 20 มก./ล. มาตรฐาน ข. ไมเกิน 30 มก./
ล. และมาตรฐาน ค. ไมเกิน 40 มก./ล. เปนตน
(โดยรายละเอียดสามารถดูไดจากระบบอินเตอรเน็ต ที่ website ของสํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม คือ www.oept.go.th )
ปจจุบันทองถิ่นเปนผูบังคับใชคามาตรฐานน้ําทิ้ง การบําบัดน้ําเสียจะตองใหเปนไปตามมาตรฐาน โดย
เทศบาลตองเขาไปตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียวามีการเดินเครื่องหรือไม มีการตรวจสอบน้ําที่ทิ้งออก
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จากระบบบําบัดน้ําเสีย หากเทศบาลวิเคราะหแลวน้ําทิ้งไมไดมาตรฐานก็ตองสั่งใหมีการปรับปรุงระบบ
บําบัดน้ําเสียใหม ซึ่งเทศบาลจะทําไดตองมีหอง lab แตเทศบาลสวนใหญยังไมมี แตอาจขอความ
อนุเคราะหจากหนวยงานอื่นที่มีหอง lab ไปกอนได ในเชียงใหมเอง เชน เทศบาลตําบลชางเผือก หรือ
องคการบริหารสวนตําบลสุเทพ ซึ่งจัดเปนหนวยปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตเมืองก็ยังมีเจาหนาที่ไม
พรอมที่จะทําการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพน้ําเองได
1.3) ระบบรวบรวมน้ําเสีย
มี 2 แบบ คือ
1.3.1) ระบบทอรวม จะรวมทั้งน้ําเสีย น้ําฝน โดยจะระบายออกมาทอเดียวกัน สวนใหญ
รอบปจะมีน้ําในทอไมมากนัก ถาฝนตกหนักน้ําจึงจะทวมมาครึ่งทอ หรือถาฝนตกหนักมากๆ น้ําอาจเต็ม
ทอหรือลนทอได ระบบทอรวมนี้ สวนใหญจะเกิดการตกตะกอนของน้ําเสียในเสนทอ เนื่องจากการวาง
ทอไมไดออกแบบใหมีความลาดชันอยางถูกตอง และสมัยกอนมักจะเลือกใชทอขนาดใหญไวกอน เมื่อ
เปนทอขนาดใหญแตมีน้ํานอยจะมีปญหาทําใหเกิดการตกตะกอน
1.3.2 ระบบทอแยก จะแยกทอน้ําเสียและน้ําฝนไวคนละทอ ซึ่งระบบนี้มีใชอยูบางแลว
เชน ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในกรณียังไมมีทอระบายน้ําเทศบาลควรใชระบบทอแยก เพราะจะสามารถ
แยกน้ําเสียไดดี หากเทศบาลมีงบประมาณไมพออาจใชทอ PVC เปนทอน้ําเสีย และขุดคูดินแทนทอหรือ
ทางระบายน้ําฝนก็ได เพราะการจัดการในระยะยาวจะงายกวาการใชระบบทอรวม
1.4 ชนิดของระบบบําบัดน้ําเสีย
แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
1.4.1 ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง ในระยะยาวเทศบาลเมืองทุกแหงจะมีเหมือนกับเทศ
บาลนครเชียงใหม คือ จะมีทอรวบรวมน้ําเสีย จะมีการสูบน้ํายกระดับเปนระยะ จนในที่สุดก็จะไปสูตัว
โรงบําบัดฯ ถาเมืองใหญๆ อาจมีโรงบําบัดฯ มากกวา 1 โรงก็ได เชน กรุงเทพฯ เปนตน แตกรณีเมืองเล็ก
มีโรงบําบัดฯ 1 โรง ระบบบําบัดฯ เปนภาระกิจของเทศบาลในการเดินระบบโดยสวนกลางหรือรัฐบาล
เปนผูสนับสนุนงบกอสรางเทานั้น
สวนประกอบของระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง ระบบหลักประกอบดวย
ก) Primary Treatment เปนการจัดการขั้นตนกอนการบําบัดฯ โดยใชตะแกรงเพื่อดักเศษ
ขยะที่มีขนาดใหญ ในตางประเทศการบําบัดน้ําเสียขั้น Primary Treatment นี้จะตองทําใหตกตะกอน
กอน แตของบานเราจะไมจําเปน เพราะตะกอนจะตกตะกอนตั้งแตอยูในทอระบายน้ําแลว เนื่องจากทอ
ระบายน้ําออกแบบ และกอสรางไมถูกหลักวิชา
ข) Secondary Treatment เปนการบําบัดน้ําเสียดวยวิธีทางชีวภาพ ตองมีการฆาเชื้อโรค
ฉะนั้นน้ําที่ออกจากระบบนี้จะตองมีคา Coliform bacteria ต่ํา ซึ่งจะปลอดภัยตอผูสัมผัสกับน้ํานั้นๆ
ปจจัยที่ตองพิจารณาไดแก พื้นที่ บุคลากรที่ตองดูแลการเดินระบบ คากอสราง คาใชจายในการเดินระบบ
ความยากงายในการเดินระบบ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบนี้จะใชระบบแบบใชออกซิเจน (Aerobic
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Treatment) ซึ่งขอดีของระบบ Aerobic คือ การเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นเร็ว แตตองสิ้นเปลืองพลังงาน จะใช
กับการบําบัดน้ําเสียชุมชน ซึ่งถือวาเปนน้ําเสียที่มีคา BOD ไมสูง แตถาเปนน้ําเสียจากโรงงานอุตสาห
กรรม ซึ่งมีคา BOD สูง กอนจะใชระบบ Aerobic จะตองมีการบําบัดขั้นตนโดยระบบแบบไรออกซิเจน
(Anaerobic Treatment) กอน
1.4.2 ระบบบําบัดแบบอยูติดกับที่ จะใชบังคับสําหรับอาคารที่ถูกกําหนดใหตองมีการควบ
คุมการระบายน้ําทิ้ง (มี 10 ประเภท) และหมูบานจัดสรร
1.5) ประเภทของระบบบําบัดน้ําเสีย
1.5.1) ระบบตะกอนเรง (Activated sludge) จะมีการเติมอากาศโดยการเติมออกซิเจน
ใหกับน้ํา จะมีแบคทีเรียซึ่งอยูในรูปของตะกอนเปนตัวยอยสลายสารอินทรียน้ําเสีย โดยมีกระบวนการ
คือ มีถังเติมอากาศและระบบเติมอากาศ จากนั้นจะเขาสูถังตกตะกอน น้ําที่ใสจะไหลออกไป สวนที่เปน
ตะกอนหรือแบคทีเรียจะจมลงสูดานลางของถัง แลวจึงสูบตะกอนหมุนเวียนมาเพื่อยอยสลายน้ําเสียในถัง
เติมอากาศใหม ซึ่งขั้นตอนนี้จะตองปมหมุนเวียนตะกอนตลอดเวลา ในขั้นตอนนี้จะทําใหมีแบคทีเรียเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ จึงตองระบายแบคทีเรียหรือตะกอนออก ซึ่งสุดทายแลวก็จะเขาสูลานตากทรายหรือเครื่อง
รีดตะกอนใหตะกอนแหง ระบบตะกอนเรงนี้จะใชพื้นที่นอย
ระบบเติมอากาศ การเติมอากาศทําไดหลายแบบ ไดแก
- เครื่องเติมอากาศ มีทั้งแบบรอบเร็วและแบบรอบชา โดยแบบรอบเร็วจะมีพัดขนาดเล็ก
ความเร็วจะเทากับ motor
จะสูบน้ําพนในแผนกระจายน้ํา และน้ําจะเปนฝอย
ออกซิเจนในอากาศก็จะละลายลงในน้ํา และแบบรอบชาจะมี motor เกียรทด และใบ
พัด รอบจะชาลงไป แตใบพัดจะใหญกวาแบบรอบเร็ว
- การใชลมเปา จะมีปมลมที่เรียกวา Blower ปมลมผานทางทอลม โดยลมจะผานหัว
กระจายลม หัวกระจายลมมีหลายแบบ สวนมากจะเปนยางหรือเซรามิค หัวกระจายลม
ที่ทําใหเกิดฟองอากาศเล็กจะมีประสิทธิภาพสูง ถาหัวกระจายลมทําใหเกิดฟองอากาศ
ใหญจะมีประสิทธิภาพต่ํา
- เครื่องเติมอากาศแบบจุม ซึ่งจะใชกันมากตามโรงบําบัดฯ ของโรงแรม และคอนโดมิ
เนียม โรงแรมและคอนโดมิเนียมสวนมากจะสรางระบบบําบัดน้ําเสียไวใตลานจอดรถ
หลักการการเติมอากาศแบบนี้คือ จะมี motor เหมือนกับปมและจะดูดน้ําพนออกขางๆ
จะมีทออากาศที่ตอขึ้นไปเหนือผิวน้ํา ขางในจะเกิดการดูดอากาศ (vacuum) จะมีอากาศ
ลงมาผสมกันดวย ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหมก็ใชการเติมอากาศแบบนี้
- แบบ Jet หลักการคือ จะสูบน้ําจากขางลางแลวพนออกขางบน จะทําใหสวนโครงสราง
ใหเกิดสูญญากาศ เพื่อดูดอากาศจากขางบนลงมา
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ระบบคูวนเวียน ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของระบบตะกอนเรง โรงพยาบาลประจําจังหวัดทุกแหง
ทั่วประเทศจะใชแบบนี้ เพราะระบบคูวนเวียนเปนแบบมาตรฐานของกรมอนามัย หลักการคือ จะมีถัง
เติมอากาศซึ่งมีลักษณะเปนบอน้ําแคบแตยาว ซึ่งจะทําใหน้ําไหลวนเวียนไปมา และเครื่องเติมอากาศจะ
หมุนในแนวนอน จะมีถังตกตะกอนและมีระบบสูบตะกอนหมุนเวียนเชนกัน
1.5.2 ระบบโปรย (Trickling Filter) จะใชกันมากในตางประเทศ ในประเทศไทยมีการ
ใชนอย หลักการ คือ จะมีถังสูงประมาณ 3 – 5 เมตร ดานในถังจะใสตัวกลาง ซึ่งใชไดทั้งที่เปนหินและ
พลาสติก ตัวกลางบางแบบมีลักษณะเปนชิ้นๆ บางครั้งทําเปน Module ประกอบเปนทอนๆ สมัยกอนใช
หินขนาด 2-4 นิ้ว แตหินมีน้ําหนักสูงพื้นที่ผิวต่ํา ตอมาจึงเลิกใชหิน น้ําจะไหลผานตัวกลาง ซึ่งตัวกลางจะ
ชื้นตลอดเวลา มีแบคทีเรียเกาะอยูรอบๆ ตัวกลาง ซึ่งพอทํางานตอไปจะมีแบคทีเรียเกาะรอบตัวกลางหนา
ขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดแรงเกาะของแบคทีเรียจะเสีย แบคทีเรียก็จะหลุดไป ฉะนั้นน้ําที่ลนออกไปถึงแมจะ
มีคา BOD ต่ําแตของแข็งแขวนลอยจะสูง ตองมีถังตกตะกอนในชวงทายเพื่อทําใหแบคทีเรียตกตะกอน
1.5.3 ระบบจานหมุนชีวภาพ (RBC) หลักการคลายๆ กับโปรยกรอง โดยใหตัวกลางซึ่ง
ทําจาก Polyethylen หมุนชาๆ ชวงที่ตัวกลางจุมลงไปในน้ํา แบคทีเรียที่อยูรอบๆ ก็จะเกิดการยอยสลาย
สารอินทรีย พอแบคทีเรียหนาขึ้น ในที่แบคทีเรียจะหลุดออกมา จึงตองมีถังตกตะกอนอีก
ระบบทั้ง 3 ประเภทจะมีตะกอนเกิดขึ้น ตองใชถังตกตะกอนซึ่งจะตองมีระบบการหมักตะกอน
ใหอยูตัวกอนทําใหแหง เชน ใสลานตาก ซึ่งเปนภาระที่เพิ่มขึ้น แตมีการใชพื้นที่นอย เชน มหาวิทยาลัย
เชียงใหมมีการบําบัดน้ําเสีย 5,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ใชเนื้อที่ประมาณ 2 ไร ซึ่งใชพื้นที่นอยมาก
ระบบนี้จึงสามารถไปตั้งกลางเมืองได เชน กรุงเทพฯ พัทยา หาดปาตอง ซึ่งจําเปนตองใชการบําบัด
ระบบนี้ แตการควบคุมจะตองมีความยุงยาก
1.5.4 ระบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ระบบนี้จะใชพื้นที่มากกวา 3 ระบบแรก
มีบอ 2 บอเปนบอดิน
บอแรก เปนบอเติมอากาศ จะมีเครื่องเติมอากาศอยู นิยมใชแบบทุนลอย จะมีแบคทีเรีย
ยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย โดยมีเครื่องเติมออกซิเจนน้ําจะลนจากบอแรกไปบอ 2
บอที่สอง จะไมมีเครื่องเติมอากาศ จะเปนบอที่ทําใหตกตะกอน แตจะไมเหมือนกับถัง
ตกตะกอน นั่นคือ บอตกตะกอนจะเก็บกักน้ําไดนาน (1-2 วัน) โดยตะกอนจะถูกปลอยใหจมและสะสม
อยูดานลางนานๆ 5-10 ป จึงจะมีการขุดลอกออก ซึ่งการควบคุมดูแลจะงาย แตตองการพื้นที่มาก น้ําลน
จากบอตกตะกอนนิยมฆาเชื้อโรคโดยการเติมคลอรีน
1.5.5 ระบบบอผึ่ง (Facnetative Pond) เทศบาลเมืองพะเยาใชแบบนี้ ระบบนี้จะมีการขุด
บอหลายๆ บอตอเนื่องกัน อยางนอยตองมี 2 บอขึ้นไป บอดินจะไมลึกมากประมาณ 1-1.5 เมตร บนผิว
น้ําที่แสงแดดสองลงมา สาหรายที่อยูในน้ําจะทําการสังเคราะหแสง แลวสาหรายจะปลอยออกซิเจนออก
มา จะมีแบคทีเรียเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แบคทีเรียจะยอยสารอินทรียในน้ําเสียแลวปลอย CO2 ออกมา
สาหรายก็จะใช CO2 นั้นในการสังเคราะหแสงตอไป
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ระบบนี้เปนระบบ Aerobic คือ ดานบนที่แสงแดดสองถึงจะมีออกซิเจนจึงไมเหม็น
สวนกนบอจะเนา แตไมมีผลตอขางบน
ระบบนี้เปนระบบที่มีคาใชจายนอยที่สุด แตจะใชพื้นที่มาก ตองอยูนอกเมือง ซึ่งจะทํา
ใหมีคาใชจายในการสูบน้ําไปถึงโรงบําบัดฯ สูง แตก็ขึ้นอยูกับระยะทางใกล-ไกล ถาสูบน้ําไปประมาณ
8-10 กิโลเมตร คาไฟในการสูบน้ําอาจจะมากกวาคาไฟเครื่องเติมอากาศของระบบตะกอนเรงก็ได แต
โดยหลักการแลวถาเทศบาลมีพื้นที่ลาดชันหรือเอียงไปดานใดดานหนึ่งน้ําก็จะไหลไปดานนั้นอยูแลวซึ่ง
จะสามารถวางทอระบายน้ําไปตามความลาดชันของพื้นที่ได พื้นที่ที่อยูนอกเมืองสวนใหญเปนพื้นที่
เกษตรซึ่งมีราคาไมแพงมาก ฉะนั้นเทศบาลจะสามารถสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่งไดโดยไมตอง
เสียคาใชจายในการสูบน้ําเลยก็ได แตในความเปนจริงแลวก็จําเปนตองมีการสูบน้ําเพื่อยกระดับน้ําบาง
ปจจุบันมีการใชระบบบําบัดฯ แบบนี้มาก เปนระบบที่กระทรวงวิทยาศาสตรฯ เนน
และใหการสนับสนุน ถามีการศึกษาความเหมาะสม ซึ่งเทศบาลควรจะดูทางเลือกหรือเลือกวิธีนี้เปน
พิเศษ
นอกจากระบบบําบัดน้ําเสียที่กลาวขางตนแลวยังมีระบบบําบัดน้ําเสียแบบอยูติดกับที่ (Onsite)
ซึ่งปจจุบันถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปมีอยูมากกวา 20 บริษัท เปนระบบที่ใชกับอาคารสํานักงาน ทั่วไปจะมี
2 ชุด
ชุดแรก เปนบอเกรอะ ปลอยใหตกตะกอน
ชุดสอง บางยี่หอทําเปนถังแบบเติมอากาศ และมีสวนที่ตกตะกอน และมีโซนฆา
เชื้อโรคโดยการใสคลอรีนเม็ดลงไปดวย บางยี่หอเปนแบบ Anaerobic Filter ที่มี
การตกตะกอนดานลาง (บอเกรอะ) แลวจะไหลผานตัวกลางที่มีแบคทีเรียเกาะอยู
แตไมมีการเติมคลอรีน ประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียแบบอยูกับที่สําเร็จรูป
พวกนี้จะคอนขางต่ํา
ตัวอยางระบบบําบัดน้ําเสีย ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีระบบบําบัดน้ําเสียซึ่งออกแบบในป 2523 เริ่มใชงานในป 2526 ถึง
ปจจุบันรวมระยะเวลา 18 ป ขณะนี้ใชงบประมาณ 39 ลานบาท เปนคาทอ 24 ลานบาท คาโรงบําบัด 15
ลานบาท ถาเปนปจจุบันคางบประมาณกอสรางอาจถึง 70 - 80 ลานบาท หรืออาจมากกวานี้ การออกแบบ
ระบบรับจากน้ําเสียทั่วไปซึ่งจะลงทอรวมโดยตรง น้ําจากสวมจะลงบอเกรอะ ทอที่ลนจากบอเกรอะจะ
ลงทอน้ําเสีย ฉะนั้นความสกปรกของน้ําเสียในมหาวิทยาลัยเชียงใหมก็จะมากกวาของเทศบาล ซึ่งไมรับ
น้ําเสียจากสวม โดยประมาณจะมีประชากรที่อยูอาศัย 13,000 -14,000 คน และมีพวกที่ไปกลับประมาณ
10,000 คน
แผนผัง ระบบทอจะเปนทอแยกขนาด 6 หรือ 8 นิ้ว ใหญสุด 60 ซม. มีสถานีสูบน้ํา 4 จุด พื้นที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2.9 ตร.กม. ใชระบบบําบัดแบบตะกอนเรง มีบอเติมอากาศ 2 ชุด เครื่องเติมอากาศ
ขนาด 25 แรงมมา 4 ตัว ถังตกตะกอนการเติมคลอรีนใชกาซเหลว ตะกอนจะสูบเขาไปถังหมักและลาน
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ตาก คาไฟฟาเดินระบบประมาณ 2.2 ลานบาท / ป มีพนักงาน full time 11 คน คิดคาบําบัดประมาณ 80
สตางคตอลูกบาศกเมตร โชคดีที่สภาพการระบายน้ําลาดเอียงลงไปยังโรงบําบัด จึงมีการสูบน้ําไมมา คา
กระแสไฟฟาสวนใหญจะอยูที่ตัวโรงบําบัด
ถาเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียจากนักศึกษา 90 บาท/คน/ป ก็จะไดเงินเปนคาใชจาย 2.2 ลาน
บาท / ป แตปจจุบันมหาวิทยาลัยไมไดเก็บ แตถาเปนเทศบาลคงจําเปนตองจัดเก็บคาใชจายเพื่อให
สามารถเดินระบบได
2. การจัดการขยะมูลฝอย
2.1) ปริมาณขยะ
ที่มาของขยะ มาจาก
ก) ขณะทําการผลิต เชน กาก เปลือก
ข) หลังจากการใชไปแลว (บริโภคแลวมีเหลือ) เชน เศษอาหาร
ทุกประเทศมีตัวเลขกลางของปริมาณขยะ เรียกวา "อัตราการทิ้งขยะ" เชนที่ญี่ปุน อัตราการทิ้ง
ขยะจะขึ้นอยูกับจํานวนประชากรเปนหลักคือ ถาประชากรมีจํานวนระหวาง 30,000 - 50,000 คน อัตรา
การทิ้งขยะเทากับ 960 กรัม / คน / วัน หรือเกือบ 1 กิโลกรัม/คน/วัน ถาเมืองเล็กขยะจะมีประมาณ 1 กก./
คน/วัน ถาเปนเมืองใหญจะมีขยะประมาณ 1.5 กก./คน/วัน นั่นคือ อัตราการทิ้งขยะจะมากหรือนอยขึ้น
อยูกับขนาดของเมือง ซึ่งขนาดของเมืองก็จะสัมพันธถึงฐานะความเปนอยูหรือกิจกรรมวามีกิจกรรมมาก
หรือนอย ปริมาณขยะในรอบปจะมีความแปรผัน
ในญี่ปุนจะมีขยะมากในชวงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม หรือในชวงปใหม เนื่องจากคนญี่ปุนจะทิ้งของเกาในชวงปใหมมาก
จากตัวเลขของกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พบวาตัวเลขกลางของชุมชน
ระดับเทศบาลของไทยมีอัตราการทิ้งขยะ 0.8 กก./คน/วัน หรือ 800 กรัม/คน/วัน เขตสุขาภิบาลประมาณ
600 กรัม/คน/วัน นอกเขตเทศบาลนอกเขตสุขาภิบาลหรือในเขต อบต. ประมาณ 0.4 กก./คน/วัน ตัวเลข
เหลานี้เปนตัวเลขกลางๆ แตละแหงอาจมีอัตราการทิ้งขยะไมเทากัน หากทําการสํารวจเองจะรูตัวเลขที่แน
นอนได
เชน เทศบาลเมืองจันทบุรี ปสํารวจ 2535 มีอัตราการเกิดมูลฝอยเทากับ 1.1 กก./คน/วัน
เทศบาลเมืองภูเก็ต ปสํารวจ 2535 มีอัตราการเกิดมูลฝอยเทากับ 1.37 กก./คน/วัน
เทศบาลเมืองภูเก็ตบริเวณหาดกะรน ปสํารวจ 2535 มีอัตราการเกิดมูลฝอยเทากับ 2.58 กก./คน
/วัน
เทศบาลเมืองภูเก็ตบริเวณหาดปาตอง ปสํารวจ 2535 มีอัตราการเกิดมูลฝอยเทากับ 3.0 กก./คน
/วัน
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จะเห็นวาบริเวณชายหาดจะมีอัตราการเกิดขยะมาก เนื่องจากมีจํานวนนักทองเที่ยวมาก ซึ่งนัก
ทองเที่ยวนี้จัดเปนประชากรแฝงที่ไมมีรายชื่อในทะเบียน เพราะจํานวนตัวเลขประชากรที่กลาวถึงจะเปน
ประชากรในทะเบียน ฉะนั้นในสถิติประชากรอาจนอยกวาจํานวนประชากรที่แทจริงก็ได
สรุปวา ขณะนี้เรามีตัวเลขกลางอัตราการทิ้งขยะมูลฝอย จากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ แตอัตราของ
แตละพื้นที่ไมเทากัน อันเนื่องจากปจจัยอื่นๆ ประกอบ ปริมาณขยะตอคนจะเพิ่มตามสภาพเศรษฐกิจ ใน
อนาคตอาจมีเทคโนโลยีในการผลิตที่ดีขึ้นเราก็จะมีปริมาณขยะตอคนนอยลงก็ได
2.2) สวนประกอบของขยะ
ขอมูลเมืองเชียงใหมป 2536 พบวา ขยะประกอบดวย ผักเศษอาหารประมาณ 43% กระดาษ
16% พลาสติก 12% ในบางฤดูกาลอาจจะมีอัตราขยะไมเทากัน เชน ถาเปนฤดูกาลที่ผลไมบางชนิดออก
ผลสัดสวนเหลานี้อาจเปลี่ยนแปลงได ตัวเลขความหนาแนน (Density) ของขยะรวม ๆ 1 ป เฉลี่ยมี
ประมาณ 212 กก. ขยะ 250 ตันก็จะมีปริมาตรประมาณ 1,200 ลูกบาศกเมตร
นอกจากองคประกอบแลวตองดูทางเทคนิค เชน คารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ความชื้น
ซึ่งจะบอกเราไดวา ขยะสมควรจะเอามาเผาหรือไม
สมมติ อบต. หนึ่งแหงมีประชากร 10,000 คน ถาเก็บขยะได 60% (ปกติจะไมสามารถเก็บ
ขยะได 100%) และอัตราการทิ้งขยะ 0.4 กก./คน/วัน จะมีขยะประมาณ 2.4 ตัน/วัน คิดความหนาแนน
ประมาณ 200 กก./คิวบิกเมตร จะเปนปริมาตรประมาณ 12 คิวบิกเมตร รถขยะมาตรฐานสามารถขนขยะ
ไดประมาณ 2 ตัน/คัน/เที่ยว ถา อบต. นี้ซื้อรถขนขยะมา 1 คัน คนขับ 1 คน คนงานประจํารถอีก 2 คน
แลวทํางานวันละ 1 เที่ยว (ซึ่งปกติถาจะใชรถใหคุมจะตองขนขยะวันละ 2 เที่ยว) หาก อบต. มีการใชรวม
กันอีก 2-3 อบต. ก็จะใชรถไดคุมคากวา
2.3) การบริหารจัดการขยะ มี 2 สวนคือ
ก) การเก็บขน (Collection)
ข) การกําจัด
หลายๆ เทศบาลใชวิธีจางเอกชนเก็บขนโดยเทศบาลทําระบบกําจัดเอง หรือจะจางเอกชน
ทําทั้งเก็บขยะและระบบกําจัดขยะก็ได
เทศบาลเชียงใหมเก็บขยะเอง แตจางเอกชนขนถายขยะไปกําจัดในหลุมผังกลบเอกชนซึ่งอยู
ที่อําเภอฮอด เทศบาลมีทั้งหมด 4 แขวง จางเอกชนเก็บขยะ 3 แขวง อีก 1 แขวงทําการเก็บขยะเอง หลัง
จากที่เก็บขยะแลวขยะจะถูกสงไปที่สถานีขนถาย เอกชนอีกรายก็เอารถเทรเลอรมาขนถายไป การขนถาย
กับการกําจัด โดยการขนถายที่เชียงใหมใชรถตักใสรถเทรเลอรแลวคลุมดวยผาอยางมิดชิด ในตาง
ประเทศที่สถานีขนถายจะมีเครื่องแยกขยะอาจจะใชเครื่องจักรหรือมือก็ได หรืออาจจะแยกตั้งแตจากครัว
เรือนก็ได แตในจังหวัดเชียงใหมไมมีระบบแยกขยะ โดยทั่วไปการแยกขยะจะมีความคุมทุนสูงกวา
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ระบบกําจัดขยะแบบครบวงจร ประชาชนจะแยกขยะจากบานเรือนไปเลย (ประชาชนจะให
ความรวมมือดีมากในประเทศแถบยุโรป) ในกรณีขยะรวมกันมาและแยกโดยเครื่องจะมีเครื่องตักขยะขึ้น
มีเครื่องบดเปนชิ้นเล็กๆ ใชลมเปา เพื่อแยกขยะสวนที่เบากับหนัก โดยขยะสวนที่เบาพวกกระดาษจะนํา
เขาเตาเผา สวนขยะที่หนักจะตกลงขางลาง และใชแมเหล็กแยกขยะสวนที่เปนเหล็กออก แยกแกวออก
สวนสุดทายจะเหลือแตขยะที่ใชไมได ขยะสวนที่ฝงกลบจะแยกไปฝงกลบ เตาเผาซึ่งมีขยะที่มีสาร
อินทรียน้ําหนักเบาเขาไปจะทําใหเตาเผาติดไฟไดงายไมตองฉีดน้ํามันเขาไปตลอดเวลา
ตัวอยางเทศบาลแมริม ที่มีเตาเผาสรางโดยกรมโยธาธิการ โดยยอดเก็บคาขยะจากบานเรือน
ไดประมาณ 2 แสนบาทตอป แตคาใชจายในการเผาขยะประมาณ 2 หมื่นบาทตอเดือน ซึ่งในที่สุดแลวก็
เลิกใชเตาเผาไป เพราะไมมีการแยกขยะ และการเผาขยะใหถูกหลักวิชาการจะตองมีการควบคุมอุณหภูมิ
มีการฉีดน้ํามัน ทําใหคาใชจายในการเผาสูง
การจัดการโดยหลุมฝงกลบจะเอาทุกอยางมาลงหลุมฝงกลบ ซึ่งเปนวิธีการที่เทศบาลสวน
ใหญใชกัน ซึ่งก็ทราบกันดีวาตองมีองคประกอบหลักที่ควรจะทําคือ
- มีการปูแผนไลเนอร (liner) ปจจุบันอาจจะใช แผน High Density Polyethylene
- มีระบบทอรวบรวมน้ําชะขยะเอาไปบําบัด
- มีระบบระบายกาซ ซึ่งกาซสามารถเอาไปใชเปนเชื้อเพลิงได
การฝงกลบขยะนิยมฝงเปนชั้นๆ เรียกวา เซลล ในชวงเย็นของแตละวันจะเอาดินกลบในแต
ละเซลล ซึ่งจําเปนตองมีอุปกรณหนักบางอยางนอยตองมีรถแบ็คโฮ ถาเปนระบบขนาดใหญอยางที่
เชียงใหม ที่หลุมฝงกลบเดิมคือที่ อําเภอสันทราย มีอุปกรณรถอัดขยะราคาหลายลานบาท ซึ่งการใชงาน
จะคุมคาเพราะจะทําใหขยะแนนขึ้น จากเดิมประมาณ 200-240 กก./ลูกบาศกเมตร ถาใชรถตีนตะขาบจะ
อัดขยะไดประมาณ 500-550 กก./ลูกบากศกเมตร แตรถบดอัดขยะจะอัดไดประมาณ 800 กก./ลูกบาศก
เมตร ทําใหใชพื้นที่นอยลง
การบริหารจัดการหลุมผังกลบ ถาทําหลุมฝงกลบในพื้นที่ที่เปนพื้นที่สีเขียว จะตองมีคันดิน
ที่จะระบายน้ําฝนขางนอกเพื่อกันไมใหน้ําไหลลงหลุมขยะ แลวฝงกลบขยะไปเรื่อยๆ จนกระทั่งหลุมเต็ม
ซึ่งปจจุบันนี้เทศบาลหลายๆ แหง จะมีปญหาน้ําจากขางนอกไหลเขามาในหลุม ถามีเฉพาะน้ําชะขยะใน
หลุมอยางเดียวสามารถจัดการได แตถามีน้ําจากดานนอกเขามาดวยจะทําใหเกิดปญหาการจัดการเพิ่มขึ้น
แนวคิดของการบริหารจัดการ
ปกติในแตละเทศบาลจะออกแบบหลุมฝงกลบที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลขึ้น จํานวนหลุมฝงไมคอยมาก อาจประมาณ 4 หลุม แตละหลุมจะใชเวลาฝง 5 –6 ป ฉะนั้น
เมื่อมีการวางแผนอุปกรณหลักที่ตองมีไดแก บริเวณเก็บดิน รถแบ็คโฮเพื่อเอาดินมากลบทุกวัน ถาจะทํา
ถูกหลักแตขนาดเมืองเล็กหรือจํานวนขยะไมมาก รถขนขยะไดวันละ 1-2 เที่ยว การกลบทุกวันจะเปน
การลงทุนที่ไมคุมคา แตถาขุดหลุมไปกอนแลวทิ้งไปเรื่อยๆ และกลบดินเปนครั้งคราว เชน ทุกสัปดาหก็
นาจะใชได เพราะถากลบดินทุกวันจะทําใหตองเสียคาใชจายสูง
สําหรับวิธีการกําจัดแบบอื่นๆ อาทิเชน
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- การทําปุยหมัก สามารถบริหารจัดการได แตวิธีนี้ตองแยกขยะกอน อยางนอยตองแยก
แกวและโลหะ การหมักที่เกิดขึ้นไดรวดเร็วจะตองเปนแบบระบบ Aerobic กรณีหมัก
แบบ Anaerobic ปฏิกิริยาจะเกิดชา
- เตาเผา ถาทําถูกหลักวิชาการจะตองมีองคประกอบหลายอยางที่คอนขางยุงยาก เชน
ระบบกําจัดอากาศเสีย เชน ใชวิธี Spray น้ํา ตองมีการแยกขยะออกเพื่อลดคาใชจายใน
การเผา
ควรมีการจําแนกและกําจัดวัตถุอันตรายจากขยะชุมชน เชน สี น้ํามันเครื่อง กระปอง DDT
หลอดนีออน หลอดไฟฉาย เปนตน
กลาวโดยสรุป ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เปนกิจกรรมเฉพาะที่เทศบาลตองดูแลไมวาจะ
เปนระบบใหญหรือเล็ก
ในอนาคตน้ําเสียจะไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักแตจะเคลื่อนไหวตาม
ประชากร สําหรับการกําจัดขยะปจจุบันนโยบายกระทรวงวิทยาศาสตรฯ กําหนดใหระบบกําจัดขยะเปน
ไปในรูปของศูนยกําจัดขยะ ฉะนั้นหากเทศบาลหลายของบประมาณทํารวมกันจะเปนไปไดมากกวาที่จะ
ของบประมาณเพียงเทศบาลเดียว โดยปริมาณขยะของทุกเทศบาลควรรวมออกมาแลวตองเทียบเทาเมือง
ขนาดใหญ (มีขยะตั้งแต 100 ตัน/วัน) เพราะไมวาจะใชวิธีกําจัดขยะแบบใดถาขยะมีนอยการลงทุนจะไม
คุมคา เนื่องจากการฝงกลบตองมีรถแบ็คโฮ พนักงาน คนขับรถ เปนตน และอนาคตลักษณะขยะอาจ
เปลี่ยนแปลงได เชน เมื่อ 20 ปที่แลวที่ยังไมมีการรณรงคเรื่องการ Recycle ตางก็คาดการณวาปจจุบัน
เมืองตางๆ จะตองมีขยะเพิ่มขึ้น แตในความเปนจริง เชน ที่เมืองพิษณุโลกสามารถลดขยะลงไดจากที่คาด
การณไวมาก ปจจุบันขยะมีเหลือไมถึง 50% จากที่คาดการณไว เนื่องจากเทศบาลเมืองพิษณุโลกมีการ
เนนเรื่องการ Recycle ฉะนั้นถาเรามีการแยกขยะ และหากโลกในอนาคตมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปลี่ยน
แปลงไปก็อาจทําใหปริมาณขยะเปลี่ยนแปลงไปดวย
ในแงของพื้นที่
ถาเปนระบบประปาควรอยูตนน้ําเหนือเมือง (หรือมีสถานีสูบอยูตนน้ําก็ได) โรงบําบัดน้ําเสีย
ควรจะอยูในที่ลุม
โรงพักขยะถาเปนเมืองขนาดเล็กอาจจะมีโรงพักขยะเพียงจุดเดียว แตถาเปนเมืองขนาดใหญอาจ
มีหลายจุด โรงกําจัดขยะสวนกลางของเทศบาลตางๆ ควรอยูในจุดหางชุมชนและเทศบาลตางๆ สามารถ
ขนขยะมาไดไมไกลมากนัก เชน ไมเกิน 30 กิโลเมตร
3. ขั้นตอนในการเสนอโครงการแกปญหาสิ่งแวดลอม
3.1) ศึกษาความเหมาะสม (Feasibility study) โดยเขียนโครงการสงผานไปยังจังหวัด (ราย
ละเอียดการเขียนโครงการสามารถหาไดจาก สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค) ถาจังหวัดเห็นวา เปนปญหาเรง
ดวนมีความจําเปน ปญหาหรือเรื่องที่เสนอจะถูกจัดลําดับเปนปญหาตนๆ และจะถูกบรรจุเขาไปในแผน
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สิ่งแวดลอมจังหวัด ถาไดรับงบประมาณมาทองถิ่นก็จะเปนผูเขาไปดูแลหรือเปนเจาของโครงการ ขั้น
ตอนในการทําโครงการมีดังนี้
3.1.1) ทํา TOR (Turn of Reference) ซึ่งเปนขอกําหนดกรอบการทํางาน โดย TOR จะจัด
สงใหบริษัทที่ปรึกษาทั้งหลาย เพื่อเสนอราคาและทําการศึกษาความเหมาะสม
กรอบเวลาจะอยูในชวง 8-10 เดือน ซึ่งจะไดรายงานออกมา 1 เลม โดยจะมีราย
ละเอียดในการดําเนินงานตางๆ เชน พื้นที่ ราคาคากอสราง คาใชจาย ชนิดระบบ
ฯลฯ
3.1.2) จัดหาที่ดิน ถาผลการศึกษาความเหมาะสมระบุใหใชที่ดินสาธารณะการหาที่ดินก็
จะงาย โดยการขออนุญาตใชที่ดินไดเลย แตถาผลการศึกษาความเหมาะสมระบุให
ซื้อที่ดินบริเวณใดบริเวณหนึ่งก็จะตองจัดหาซื้อที่ดินกอน
3.2) ออกรายละเอียดทางวิศวกรรม จะตองของบประมาณผานแผนสิ่งแวดลอมจังหวัด หลัง
จากไดรับงบประมาณมาแลวก็ตองจางบริษัทที่ปรึกษาซึ่งอาจจะเปนรายเดิมหรือรายใหมก็ได ผลการ
ศึกษาจะไดแบบแปลนรายละเอียด ราคากลาง และสเปคของระบบ ฯลฯ
3.3) ทองถิ่นเปดประมูลกอสรางตามแบบที่ไดมา
ขั้นตอนนี้จะตองของบประมาณตามราย
ละเอียดในขอ 2
3.4) การดําเนินงาน เมื่อกอสรางเสร็จแลวทองถิ่นตองดําเนินการ เดินระบบตอไป ระบบที่วาง
แผนไวจะประสบผลสําเร็จหรือไมจะขึ้นอยูกับการดําเนินงานในขั้นตอนนี้
ถาทองถิ่นไมศึกษาราย
ละเอียดในชวงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดอาจไดระบบที่ไมเหมาะสมหรือไมมี
งบประมาณเดินตามระบบ หรือไมสามารถเก็บคาบริการตามที่คาดไว โครงการก็จะไมประสบความ
สําเร็จ เชียงใหมมีการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย และกอสราง ดําเนินงานแลว แตมีปญหาคาใชจายใน
การเดินระบบ และยังไมสามารถจัดเก็บคาบําบัดได สําหรับทางดานตะวันตกของเมือง การกอสรางโรง
บําบัดน้ําเสียในดานตะวันออกของเมืองตอนนี้กําลังปรับปรุงแบบแปลน ซึ่งอยูในขั้นตอนที่ 2
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