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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมบัติของน้ําทิ้งจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม จํานวน 5 อาคาร ทําการเก็บตัวอยางและวิเคราะหคาพารามิเตอรตาง ๆ ดังนี้ ความเปนกรดดาง  ของแข็ง
ทั้งหมด  ของแข็งแขวนลอย  ความตองการออกซิเจนทางชีวเคมี ความตองการออกซิเจนทางเคมี  เหล็ก (Fe2+) 
โครเมียม (Cr3+) และปรอท (Hg2+) ทําการศึกษาในชวงเดือนกรกฎาคม 2552 ถึง เดือนมิถุนายน 2553  คาของ
พารามิเตอรแตละพารามิเตอร คือความเปนกรดดาง ของแข็งทั้งหมด ของแข็งแขวนลอย ความตองการออกซิเจนทาง
ชีวเคมี ความตองการออกซิเจนทางเคมี เหล็ก และปรอท เทากับ 5.97 – 6.80   324 – 1,165 มิลลิกรัมตอลิตร  29.39 -
176.67  มิลลิกรัมตอลิตร  223.79 - 1,031.83 มิลลิกรัมตอลิตร 442.84 – 1,755.64 มิลลิกรัมตอลิตร 0.6309 - 
2.5392 มิลลิกรัมตอลิตร และ 0.0095 - 0.0154 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ แตตรวจไมพบปรอท เมื่อเปรียบเทียบ
คุณภาพของน้ําทิ้งกับมาตรฐานที่กําหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
พบวาผลของคาของแข็งแขวนลอย ความตองการออกซิเจนทางชีวเคมี และความตองการออกซิเจนทางเคมี ไมผาน
เกณฑมาตรฐาน ซึ่งแสดงวาตองทําการบําบัดน้ําทิ้งกอนปลอยสูสภาพแวดลอม 
 
คําสําคัญ :  สมบัติน้ําทิ้ง  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

Abstract 
The purpose of this study was to characterized the wastewaters from five sources generated at 

the Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University. The samples were collected and analyzed for the 
following parameters: pH, Total Solid (TS), Suspended Solid (SS), Biochemical Oxygen (BOD),  
Chemical Oxygen Demand (COD), Ferrous ion (Fe2+), Chromium ion (Cr3+) and Mercury ion (Hg2+). The 
study was conducted during July 2009 – June 2010 period. The values of each parameter were          
5.97 – 6.80, 324 – 1,165 mg/l, 29.39 -176.67 mg/l, 223.79 - 1,031.83 mg/l, 442.84 – 1,755.64  mg/l, 0.9240 - 
4.4896 mg/l and 0.0058 - 0.0184 mg/l for pH, TS, SS, BOD, COD, Fe2+ and Cr3+, respectively. However, 
the Hg2+ was not detected. In comparison of this wastewater quality to the standards described by the 
Pollution Control Department, Ministry of Natural Resource and Environment, Thailand, it was found that 
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the SS, BOD and COD were out of range. It is implied that the wastewater must be treated before 
discharging into the environment. 
 
Keywords : Characterize of wastewater, Faculty of Agro-industry  
E-mail : Nunnapat@chiangmai.ac.th, nnp.manonun@gmail.com 
 

คํานํา 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีสาขาวิชาอยูทั้งหมด 5 สาขาวิชาไดแก สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชา
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ  และสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  แตละสาขาวิชาจะมีกระบวนวิชาที่มีปฏิบัติการ
ของนักศึกษาแตกตางกัน นอกจากนี้ยังมีกระบวนวิชาปญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี วิทยานิพนธของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และงานวิจัยของคณาจารย บุคลากร  ซึ่งงานตางๆเหลานี้จะตองมีการนําวัตถุดิบ
สําหรับการทดลอง อาหารเลี้ยงเชื้อ  สารเคมีตางๆ  มาใชในการปฏิบัติงาน  รวมถึงน้ําเสียที่เกิดจากการลางอุปกรณ
เครื่องแกว  สงผลใหมีน้ําทิ้งที่มีสมบัติแตกตางกันเกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนั้นน้ําเสียที่เกิดขึ้นในแตละ
สาขาวิชาจะมีองคประกอบที่อาจเปนสารอินทรีย สารอนินทรียและโลหะในปริมาณแตกตางกัน  

สังคมไทยทุกวันนี้กําลังประสบปญหาภาวะน้ําเนาเสีย (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2552) กลาววา  
น้ําเนาเสียมาจากสารอินทรียตางๆ  ที่ยอยสลายได เมื่อถูกทิ้งลงไปในแหลงน้ําจะถูกจุลินทรียในน้ํายอยสลายใน
กระบวนการยอยสลายของจุลินทรียนั้นจะตองใชออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ํา  หากมีสารอินทรียมากก็จะใช
ออกซิเจนทําการยอยสลายมาก  ทําใหปริมาณออกซิเจนในน้ําลดลงและจะทําใหสิ่งมีชีวิตในน้ํา  เชน ปลา กุง หรือ
สัตวน้ําบางชนิดไมสามารถอาศัยอยูได  ยิ่งเมื่อออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ําหมดไป แตยังมีสารอินทรียเหลืออยู  
จุลินทรียอีกชนิดหนึ่งซึ่งไมใชออกซิเจนในการยอยสลายเขามาทําหนาที่แทนซึ่งจะทําใหเกิดกาซมีเทน กาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟดหรือกาซไขเนาที่มีกลิ่นเหม็นและทําใหน้ํามีสีดําสกปรก  น้ําเนาที่เราเห็นตามปกตินั้น  นอกจากจะ
เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตที่อยูในน้ํานั้นแลวยังทําใหเกิดสภาพไมนาด ู แตน้ําบางแหงแมจะดูไมเนาเหม็น  ก็อาจเปน
อันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ําและสิ่งมีชีวิตโดยรอบรวมทั้งคนเราไดเหมือนกัน  ซึ่งก็คือน้ําที่มีสารพิษเจือปน เชน สาร
ปรอท สารตะกั่วหรือแคดเมยีม โดยสารพิษพวกนี้สวนใหญเกิดจากการปลอยออกจากโรงงานทั้งเล็กและใหญ  นอก 
จากนั้นน้ําจากไรนาที่ระบายลงสูแมน้ําลําคลอง  ก็ยังจะพาเอาสารเคมีที่ใชในไรนาเหลานั้นลงมาพรอมกันดวย 
เนื่องจากน้ําเสียมีปริมาณมากเกินขีดความสามารถที่แหลงน้ําธรรมชาติจะปรับตัวไดทัน  ทําใหแหลงน้ํามีคุณภาพ
เลวลงและในที่สุดก็กลายเปนน้ําเนาเสีย  สิ่งมีชีวิตที่ เคยอาศัยอยูในน้ําก็ไมอาจดํารงชีวิตอยูตอไปไดอีก 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2552) และจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแลวสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดย
สวนรวมและเปนภาระอนัยิ่งใหญในปจจุบัน  แหลงที่มาของน้ําเสียสวนใหญมาจากน้ําเสียจากแหลงชุมชน  เกิดจาก
กิจกรรมสําหรับการดํารงชีวิตของคนเรา เชน อาคารบานเรือน หมูบานจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม ตลาดสด 
โรงพยาบาล เปนตน    จากการศึกษาพบวาความเนาเสียของคูคลองเกิดจากน้ําเสียประเภทนี้ถึงประมาณ 75%    
น้ําเสียจากกิจกรรมอุตสาหกรรม ไดแก น้ําเสียจากขบวนผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งน้ําหลอเย็นที่มีความ
รอนสูง และน้ําเสียจากหองน้ําหองสวมของคนงานดวย  ความเนาเสียของคูคลองเกิดจากน้ําเสียประเภทนี้ประมาณ 
25%   แมจะมีปริมาณไมมากนัก  แตสิ่งสกปรกในน้ําเสียจะเปนพวกสารเคมีที่เปนพิษและพวกโลหะหนักตางๆ 
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รวมทั้งพวก สารอินทรียตางๆ ที่มีความเขมขนสูงดวย  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2552) กลาววาปญหาเรื่องน้ํา
เสียมักจะเกิดขึ้นควบคูไปกับความเจริญเติบโตของชุมชนและนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น  ในป 2551 ปญหามลพิษ
ที่ไดรับการรองเรียนมากที่สุด สองอันดับแรกยังเปนปญหาเดียวกับ ป พ.ศ. 2550 ไดแก ปญหากลิ่นเหม็น ปญหาฝุน
ละออง/เขมาควัน มีการรองเรียนคิดเปนรอยละ 43 และรอยละ 24 ปญหามลพิษที่ไดรับการรองเรียนเปนอันดับ
รองลงมาไดแก ปญหาเสียงดัง/เสียงรบกวน ปญหาน้ําเสีย มีการรองเรียนคิดเปนรอยละ 14 และรอยละ 11 (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2552)   ดังนั้นการศึกษาคุณภาพน้ําทิ้งนี้เปนวิธีการที่จะทําใหทราบลักษณะสมบัติทางเคมีของน้ํา
ทิ้ง ซึ่งจะเปนการบงบอกถึงคุณภาพของน้ําทิ้งเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐาน เพื่อจะใชเปนขอมูลในการวางแผน
จัดการน้ําทิ้งในอนาคตใหมีความเหมาะสมตอไป  
 

อุปกรณและวิธีการ 
ศึกษาคุณภาพตัวอยางน้ําทิ้งของคณะอุตสาหกรรมเกษตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม    จํานวน 5 อาคาร ไดแก 

1.อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOT)   2.อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (PKT)  3.อาคารสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (FST)  4.อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ (PDT)   5.อาคาร
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (FE)  โดยเก็บตัวอยางน้ํา 2 เดือนตอ 1 ครั้ง  ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 
2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2553 แลวตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําดังพารามิเตอรตางๆ ตอไปนี้ คาความเปนกรดดาง คา
ของแข็งทั้งหมด คาของแข็งแขวนลอย คาความตองการออกซิเจนทางชีวเคมี คาความตองการออกซิเจนทางเคมี
และโลหะ 3 ชนิด คือ เหล็ก ปรอท โครเมียม  (APHA, AWWA and WPCF, 1998) 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ผลการศึกษาสมบัติน้ําทิ้งของคณะอุตสาหกรรมเกษตรทั้ง 5 อาคาร แสดงดังรูปที ่1-8  
 

   
     รูปที1่. คาความเปนกรดดางของน้ําทิ้ง       รูปที2่. คาของแข็งทั้งหมดของน้ําทิ้ง 
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    รูปที3่. คาของแข็งแขวนลอยของน้ําทิ้ง                         รูปที4่. คาความตองการออกซิเจนทางชีวภาพของน้ําทิ้ง    

 

   
    รูปที่5. คาความตองการออกซิเจนทางเคมขีองน้ําทิ้ง       รูปที6่. คาความเขมขนของเหล็กในน้ําทิ้ง 
  

     
    รูปที7่. คาความเขมขนของโครเมียมในน้ําทิ้ง                 รูปที8่. คาความเขมขนของปรอทในน้ําทิ้ง 
 

จากรูปที1่-8  พบวาคุณภาพน้ําทิ้งของคณะอุตสาหกรรมเกษตรทั้ง 5 อาคาร  มีคาความเปนกรดดางแตกตาง
กันเล็กนอยคา   อาคาร FST มีคาของแข็งทั้งหมด  คาความตองการออกซิเจนทางชีวภาพ คาความตองการ
ออกซิเจนทางเคม ีสูงที่สุด  ทั้งนี้เนื่องจากอาคาร FST เปนอาคารที่ใชวัตถุดิบที่เปนประเภทอาหารสดในกระบวนวิชา
ปฏิบัติการมากที่สุดและมีปฏิบัติการเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตอาหารตางๆ  ตองใชน้ําในการลางพวกวัตถุดิบตางๆ 
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จึงทําใหน้ําทิ้งมีปริมาณสารอินทรียสูงกวาอาคารอื่นๆ  รองลงมาคือ อาคาร FE  สวนอาคารอื่นๆ มีคาใกลเคียงกัน   
อาคาร PDT มีคาของแข็งแขวนลอยสูงที่สุด สวนอาคารอื่นๆ มีคาใกลเคียงกัน    อาคาร FE มีคาของเหล็กสูงที่สุด  
สวนอาคารอื่นๆ มีคาไมแตกตางกันทั้งนี้เนื่องจากเหล็กเปนสวนประกอบในสารเคมีพื้นฐานทั่วไปในกระบวนวิชา
ปฏิบัติการจึงพบเหล็กในน้ําทิ้งของทุกอาคาร   ในชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ทุกอาคารมีคาของโครเมียมมาก
ที่สุด ทั้งนีเ้นื่องมาจากในชวงเวลาดังกลาวเปนชวงปดภาคการศึกษาจึงมีการกําจัดสารละลายตางๆ ในกระบวนวิชา
ปฏิบัติการที่ไมใชแลว ทําใหน้ําทิ้งมีคาโครเมียมสูงกวาทุกชวงเวลา   แตในการศึกษาครั้งนี้ตรวจไมพบปรอท ทั้งนี้
เนื่องจากปรอทอาจจะซึมซับลงไปในดินหรือไมมีการใชปรอทมากนักในกระบวนวิชาปฏิบัติการ 
 
ตารางที่ 1   คาเฉลี่ยคุณภาพน้ําทิ้งของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ระหวางเดือนกรกฎาคม 2552-มิถุนายน 2553 
 

Sampling  
Point 

pH TS 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

BOD 
(mg/l) 

COD 
(mg/l) 

Fe2+ 
(mg/l) 

Cr3+ 
(mg/l) 

 

Hg2+ 
(mg/l) 

BIOT 6.49 514 70.89 444.46 637.74 12.35 4.32 ND 
PKT 6.80 324 29.39 223.79 442.84 20.61 5.20 ND 
FST 6.05 1,165 92.24 1,031.83 1,755.64 36.96 0.23 ND 
PDT 5.97 614 176.67 486.33 888.06 95.12 0.71 ND 
FE 6.05 834 74.22 734.83 930.78 153.42 0.62 ND 

 
  จากตารางที่  2    พบวามีคาเฉลี่ยความเปนกรดดางอยูในชวง 5.97 – 6.80   ของแข็งทั้งหมดอยูในชวง 324 – 
1,165  มิลลิกรัมตอลิตร   ของแข็งแขวนลอยอยูในชวง 29.39 - 176.67  มิลลิกรัมตอลิตร   ความตองการออกซิเจนทาง
ชีวเคมีอยูในชวง 223.79 - 1,031.83 มิลลิกรัมตอลิตร  ความตองการออกซิเจนทางเคมีอยูในชวง 442.84 – 
1,755.64 มิลลิกรัมตอลิตร  สวนโลหะทั้ง 3 ชนิด  พบวาคาความเขมขนของเหล็กอยูในชวง 0.6309 - 2.5392 
มิลลิกรัมตอลิตร    คาความเขมขนของโครเมียมอยูในชวง 0.0095 - 0.0154 มิลลิกรัมตอลิตร   แตตรวจไมพบปรอท
ในตัวอยางน้ําทิ้งทั้ง 5 อาคาร  
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคุณภาพน้ําทิ้งของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พบวาปริมาณของแข็งทั้งหมด ของแข็ง
แขวนลอย ความตองการออกซิเจนทางชีวภาพ ความตองการออกซิเจนทางเคมี สูงกวาคามาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง
ของกรมควบคุมมลพิษ ดังนั้นจําเปนตองมีการบําบัดน้ําทิ้งโดยการกําจัดสารอินทรียใหไดตามมาตรฐานปริมาณ
สารอินทรียกอนการปลอยทั้งสูแหลงน้ําสาธารณะ       เนื่องจากปจจุบันคณะอุตสาหกรรมเกษตรยังไมมีระบบบําบัด
น้ําทิ้ง   ดังนั้นผลของคุณภาพน้ําทิ้งไดศึกษาในครั้งนี้จึงสามารถนําไปใชในการวางแผนการจัดการน้ําทิ้งของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมในอนาคต  
 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
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