การควบค ุมมลพิษ และการจัดการแหล่งมลพิษ
(POLLUTION CONTROL AND MANAGEMENT)
บทที่ 2 มลพิษทางน้า
เรือ่ ง แหล่งกาเนิดทางน้าและผลกระทบ

อาจารย์รงุ่ เรือง งาหอม
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ ุรีรมั ย์

• โลกปกคลุมด้วยผืนน้ ำถึงร้อยละ 70 แต่น้ ำสำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงจำกัด (โลกประกอบด้วยส่วนที่เป็ นน้ ำ 3 ส่วน และพื้นดิน 1 ส่วน)
• ปริ มำณน้ ำทั้งหมด (ร้อยละ 100) : ร้อยละ 97.5 เป็ นน้ ำเค็มในทะเลและมหำสมุทรที่มีควำมเค็มสูงไม่สำมำรถนำมำใช้อุปโภคและบริ โภคได้
สัดส่วนที่เหลือร้อยละ 2.5 เป็ นน้ ำจืด

ความต้ องการใช้ นา้ พ.ศ 2560
ภาค
อุตสาหกรรม
2.77%

รักษาระบบ
นิเวศ,
17.85%

ภาค
การเกษตร
75.10%

อุปโภคบริโภค
4.28%

การจัดสรรนา้ ในช่ วงฤดูฝน พ.ศ. 2561 และช่ วงฤดูแล้ง พ.ศ. 2561/2562
รักษาระบบนิเวศ
24.37%

รักษาระบบนิเวศ
17.84%
อุตสาหกรรม
13.00%
การเกษตร,
62.60%

อุปโภคบริโภค
6.57%

การเกษตร
52.78%

อุตสาหกรรม
13.76%

อุปโภคบริโภค
9.09%

ช่วงฤดูฝน พ.ศ. 2561

ช่วงฤดูแล้ง พ.ศ. 2561/2562

ที่มา: กรมชลประทำน (2561 : 1)
หมำยเหตุ : กำรรักษำระบบนิเวศ เช่น กำรผลักดันน้ ำเค็ม กำรผลักดันน้ ำเสี ย กำรรักษำระดับน้ ำเพื่อกำรเดินเรื อ

นิยาม
นา้ เสีย หมำยถึง ของเสี ยที่อยูใ่ นสภำพของเหลวรวมทั้งมลสำรที่ปะปนและปนเปื้ อนอยูใ่ นของเหลวนั้น (พรบ.
ส่งเสริ มและรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ.2535)

น้าเสี ย หมำยถึง น้ ำที่เสื่ อมคุณภำพหรื อน้ ำที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจำกธรรมชำติ เนื่ องจำกมีสำรต่ำง ๆ ปะปนอยู่
จนทำให้ไม่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ ทำให้มนุษย์ สัตว์ และพืชได้รับอันตรำยทั้งทำงตรงและทำงอ้อม (สุ ปรำณี
สิ ทธิพรหม. 2555 : 407)
มลพิษทางนา้ หมำยถึง น้ ำที่เสื่ อมคุณภำพ หรื อน้ ำที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจำกธรรมชำติ ทั้งนี้เนื่องมำจำกมีมวลสำร
สำรพิษ หรื อสำรปนเปื้ อนต่ำงๆ ปะปนเกินมำตรฐำนที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด จนทำให้ไม่สำมำรถนำน้ ำไปใช้
ประโยชน์ได้
มลพิษทางน้า หรือ น้าเสีย หมายถึง น้าที่มีคุณภาพเปลี่ยนไปจากธรรมชาติเดิมของน้าสู่ทางที่เลวลงท้าให้มีผลต่อการใช้
ประโยชน์จากน้าลดลงหรือเปลี่ยนแปลงไป

ประเภทของนา้ เสี ย
1. นา้ ขุ่นข้ น : น้ ำที่สำรแขวนลอย สำรละลำย รวมทั้งสำรอินทรี ยเ์ จือปนอยูจ่ ำนวนมำก ทำให้น้ ำมีสีเปลี่ยนไปจำกเดิม
เช่น สี ดำ สี แดง สี เขียว หรื อสี เทำ เป็ นอุปสรรคต่อกำรนำมำใช้ประโยชน์ กำรสังเครำะห์ดว้ ยแสงของพืชในน้ ำและกำร
ดำรงชีวติ ของสัตว์น้ ำ

2. นา้ ทีม่ เี ชื้อโรค : เชื้อแบคทีเรี ย ไวรัส พยำธิ โปรโตซัว เชื้อรำ โดยอำจจะเข้ำสู่ ร่ำงกำยโดยตรง คือ กำรบริ โภค สัมผัส
ทำงผิวหนังหรื อระบบกำรหำยใจ ซึ่งทำให้เกิดโรคทำงเดินอำหำร โรคตับ โรคระบบทำงหมุนเวียนของเลือด โรคพยำธิ
และโรคผิวหนัง
3. น้าเป็ นพิษ : น้ ำที่ มีสำรพิษเจื อปนอยูใ่ นระดับที่ อำจเป็ นอันตรำยต่อชีวิตมนุ ษย์และสัตว์น้ ำ เช่น สำรประกอบของ
ปรอท ตะกัว่ แคดเมียม สำรหนู เป็ นต้น ลักษณะกำรเป็ นพิษนั้นโลหะหนักมักสะสมอยูใ่ นห่ วงโซ่ อำหำร เมื่อมนุ ษย์
บริ โภคเข้ำไปโดยตรงหรื อทำงอ้อม เช่น บริ โภคผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ก็จะเข้ำมำสะสมในร่ ำงกำย ทำให้เกิดอันตรำย

4. นา้ เน่ าเสีย : น้ ำที่มีสำรอินทรี ยป์ ะปนอยูใ่ นปริ มำณมำก จุลินทรี ยใ์ ช้ออกซิเจนในกำรย่อยสลำยจนเหลือละลำยอยูใ่ นน้ ำ
น้อย น้ ำมี สีดำคล้ ำ และอำจส่ งกลิ่ นเหม็น เนื่ องจำกกำรปล่อยแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟต์ (H2S) จำกกำรย่อยสลำยของ
แบคทีเรี ยชนิ ดที่ไม่ใช้ออกซิ เจน (anaerobic bacteria) น้ ำประเภทนี้ เป็ นอันตรำยต่อกำรบริ โภค ประมง และทำให้แหล่ง
น้ ำสูญเสี ยคุณค่ำทำงด้ำนกำรพักผ่อนหย่อนใจ
5. น้าที่มีคราบน้ามัน : น้ ำที่มีน้ ำมันหรื อไขมันเจือปนอยูม่ ำกจนเป็ นอุปสรรคต่อกำรถ่ำยเทออกซิ เจนลงสู่ แหล่งน้ ำหรื อ
กำรดำรงชีวิตของสัตว์และพืชน้ ำ สำเหตุของกำรมีครำบน้ ำมันลงเจือปนในแหล่งน้ ำ ส่ วนมำกเกิดจำกกำรปล่อยน้ ำเสี ย
ของชุมชนลงสู่แหล่งน้ ำ กำรอุตสำหกรรมและกำรขนส่งทำงน้ ำ

6. น้ากร่ อย : น้ ำที่ ละลำยเกลือในดิน หรื อน้ ำทะเลไหลซึ มเข้ำมำเจื อปนจนน้ ำเสื่ อมคุณภำพ ไม่เหมำะในกำรใช้อุปโภค
บริ โภคหรื อกำรเกษตรกรรม
7. น้าที่มีกัมมันตภาพรังสี : น้ ำที่มีสำรกัมมันตรังสี เจือปนอยูน่ ะดับที่เป็ นอันตรำยต่อมนุษย์ โดยที่สำรกัมมันตรังสี อำจ
เกิดขึ้นได้จำกธรรมชำติในกำรสลำยตัวของแร่ หินหรื อเกิดจำกโรงงำนนิวเคลียร์ปล่อยน้ ำเสี ยลงสู่แหล่งน้ ำ
8. น้าร้ อน : น้ ำที่ได้รับกำรถ่ำยเทควำมร้อนจำกน้ ำทิ้ง จนมีอุณหภูมิสูงกว่ำที่ ควรจะเป็ นไปตำมธรรมชำติ ส่ วนมำกเกิ ด
จำกกำรระบำยน้ ำหล่อเย็นจำกโรงงำนอุตสำหกรรมลงสู่ แหล่งน้ ำ ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อกำรดำรงชี วิตและกำรแพร่ พนั ธุ์
ของสัตว์น้ ำและสิ่ งมีชีวติ อื่น ๆ โดยทำให้ออกซิเจนละลำยในน้ ำน้อยลง

คุณภาพน้ า

• แม่น้ ำตำปี ตอนบนมีคุณภำพน้ ำที่สุดอยูใ่ นเกณฑ์ดีมำก รองลงมำแม่น้ ำ
กก, แม่น้ ำแควน้อย, แม่น้ ำลี้ และแม่น้ ำเพชรบุรีตอนบน
• เสื่ อมโทรม ได้แก่ ลำตะคองตอนล่ำง, เจ้ำพระยำตอนล่ำง, ท่ำจีน
ตอนล่ำง, พังรำดตอนบน และระยองตอนล่ำง

• คุณภำพน้ ำผิวดินในภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
และภำคตะวันออก มีคุณภำพน้ ำเสื่ อมโทรมลงจำกปี 2561

สาเหตุของแหล่งน้ าธรรมชาติเน่ าเสีย
แหล่งน้ าผิวดิน
• การระบายนา้ เสียจากสถานประกอบการในชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และการเกษตรทีไ่ ม่เป็ นไปตามมาตรฐานนา้ ทิ้งลงสู่
แหล่งนา้ ทาให้มปี ริมาณการระบายของเสียเกินศักยภาพรองรับของแต่ละแหล่งนา้
• การบริหารจัดการนา้ เสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีขอ้ จากัดในเรื่องระบบบาบัดนา้ เสียรวมชุมชนทีย่ งั ไม่มปี ระสิทธิภาพ
เพียงพอ ไม่สามารถรวบรวมนา้ เสียทัง้ หมดมาบาบัดและนา้ เสียชุมชนบางแห่งไม่ได้มกี ารบาบัด
• การเพิม่ ขึ้นของ โรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมท่าเรือ ชายหาดท่องเทีย่ ว การเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ และมีการปล่อยนา้ เสียลงสู่
ทะเลโดยตรง ทาให้คุณภาพนา้ ผิวดินของประเทศเสือ่ มโทรม

แหล่งน้ าทะเลชายฝัง่
• อ่าวไทยตอนในซึง่ เชื่อมต่อกับปากแม่นา้ สายหลัก ได้แก่ ปากแม่นา้ เจ้าพระยา ปากแม่นา้ ท่าจีน และปากแม่นา้ แม่กลอง มีคุณภาพนา้
ทะเลชายฝัง่ ทีม่ คี วามเสือ่ มโทรม

• สาเหตุจากการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองริมฝัง่ ทะเล การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ ว การปล่อยนา้ ทิ้ง จากอุตสาหกรรมชายฝัง่ การ
พัฒนาชุมชนนากุง้ และการพัฒนาชายฝัง่ อืน่ ๆ เรืออวนลาก และอวนรุน

น้ าบาดาล
• ปัญหาการปนเปื้ อนของนา้ บาดาลมาจากกิจกรรมมนุษย์ ทัง้ จากการทิ้งของเสียและขยะมูลฝอยจากชุมชน จากหลุมฝังกลบขยะที่
เสือ่ มสภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน จากการลักลอบทิ้งสารอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม

10 สายนา้ ทีส่ กปรกทีส่ ุ ดในโลก
1. แม่น้ ำมิสซิ สซิ ปปี สหรัฐอเมริ กำ
2. แม่น้ ำบุรีคงคำ บังคลำเทศ
3. แม่น้ ำคงคำ อินเดีย
4. แม่น้ ำไนเจน ไนจีเรี ย
5. แม่น้ ำซำร์ โน อิตำลี
6. แม่น้ ำมำลิเลำ ฟิ ลิปปิ นส์
7. แม่น้ ำเหลือง จีน
8. แม่น้ ำสิ นธุ ปำกีสถำน/อินเดีย
9. แม่น้ ำแยงซี จีน
10.แม่น้ ำซิ ตำรัม อินโดนี เซี ย
ที่มำ : https://www.thaipbs.or.th/search?tab

แหล่ งมลพิษทางนา้ และสารพิษ
1. สารพิษทางนา้ จากสารเคมี
เหมืองและโรงหลอม
 โรงหลอมทำงำนต่อเนื่ องมำจำกกำรทำเหมื องแร่ กระบวนกำรหลอมใช้ควำมร้ อนสู ง และใช้สำรเคมี เข้มข้น เช่ น ไซยำไนต์หรื อกรด
กำมะถัน ส่วนหำงแร่ จำกกำรหลอม เป็ นของเสี ยที่ถูกเก็บไว้ในบ่อเกรอะ มีลกั ษณะเป็ นกรดเข้มข้น
 เหมืองใกล้เบียแมร์ ประเทศโรมำเนีย : บ่อเกรอะพัง ทำให้น้ ำเสี ยที่เป็ นพิษ 100 ล้ำนลิตร ไหลลงแม่น้ ำทิสซำ และไหลต่อไปยังแม่น้ ำดำนูป
และลงสู่ทะเลดำ รวมระยะทำงทั้งหมด1,250 กิโลเมตร ในเวลำเพียงหนึ่งเดือน
มลพิษทางนา้ จากยาที่ใช้ ทางการแพทย์
• อีสโทรเจน (ฮอร์โมน) พบยำคุมกำเนิดของผูห้ ญิง เป็ นสำรที่มีผลต่อระบบสื บพันธุ์ของสิ่ งมีชีวิต
• ปลำที่อยูใ่ นแหล่งน้ ำธรรมชำติได้รับอีสโทรเจนเป็ นผลให้เจริ ญเติบโตขึ้นมำอย่ำงผิดปกติ ปลำตัวผูบ้ ำงตัวเริ่ มผลิ ตฮอร์ โมนที่ควรจะมีใน
ปลำตัวเมียเท่ำนั้น และในปลำตัวเมียพบว่ำ อีสโทรเจนไปชะลอหรื อหยุดยั้งกำรผลิตไข่
อุตสาหกรรม
• น้ ำเสี ยปนเปื้ อนชนิดของสำรเคมีในปริ มำณแตกต่ำงกัน ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของอุตสำหกรรม วัตถุดิบที่ใช้ ตลอดจนกระบวนกำรผลิตที่ใช้
• อุตสำหกรรมในครอบครัว เช่ น อุตสำหกรรมทำแหนม ขนมจีน ย้อมผ้ำบำติก เป็ นต้น ถ้ำหำกอยู่ในชุมชนอำจจะเพิ่มมลสำรลงสู่ ระบบ
ระบำยน้ ำของชุมชนได้ เนื่องจำกไม่ตอ้ งจัดทำระบบบำบัดน้ ำเสี ยของตนเอง

2. สารพิษจากอุตสาหกรรมพลังงาน
การรั่วไหลของนา้ มัน
• อุบตั ิเหตุเรื อบรรทุกน้ ำมัน รั่ว แตก หรื อล่มในทะเล : น้ ำมันหลำยหลำยแกลลอนจะไหลลงสู่น้ ำทะเลและถูกซัด
ไปถึงชำยฝั่งใกล้เคียงได้
มลพิษจากความร้ อน
• โรงฟ้ ำปรมำณู เช่น ญี่ปุ่น และไต้หวัน ฟิ ลิปปิ นส์ และอินโดนี เซี ย จะนำน้ ำจำกแหล่งน้ ำใกล้ ๆ มำใช้เพื่อรักษำ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ไม่ให้ร้อนเกินไป น้ ำเย็นจะไหลผ่ำนไปตำมท่อ และควำมร้อนจะถูกถ่ำยเทจำกเครื่ องจักรไปสู่ น้ ำ
จำกนั้นน้ ำร้อนก็จะถูกปล่อยออกไปนอกโรงงำน
• กำรปล่อยน้ ำที่มีควำมร้อนออกไปสู่แม่น้ ำ ลำธำร หรื อทะเลสำบ จะส่งผลกระทบต่อสิ่ งมีชีวติ ในน้ ำ

3. สารพิษทางนา้ จากเกษตรกรรม
• เกษตรกรรม หมำยถึง กระบวนกำรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
• น้ ำเสี ยเกษตรกรรม : ประเภทที่อยูก่ บั ที่ เช่น ฟำร์มเลี้ยงสัตว์ และประเภทไม่มีแหล่งกำเนิดแน่นอน เช่น กำรเพำะปลูก
• กำรเกษตรเปลี่ยนแปลงไปสู่ ระบบอุตสำหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พื้นที่ ขนำดใหญ่ กำรใช้ปุ๋ย และสำรฆ่ ำ
ศัตรู พืช
• ฟำร์มระดับโรงงำน ที่มีกำรเลี้ยงสัตว์จำนวนมำกในพื้นที่ขนำดเล็ก เช่น ฟำร์มสัตว์ปีก หมู วัว และสัตว์อื่น ๆ
• น้ ำเสี ยที่ ถูกปล่อยออกมำจำกพื้นที่เลี้ยงสัตว์ มักจะเป็ นสำรอินทรี ยท์ ี่มีควำมเข้มข้นสู งซึ่ งมำจำกเศษอำหำรสัตว์และสิ่ ง
ปฏิกลู ที่สตั ว์ขบั ถ่ำยออกมำ ส่วนน้ ำเสี ยที่มำจำกพื้ที่เพำะปลูกมักมีกำรปนเปื้ อนสำรเคมี ปุ๋ ย ยำฆ่ำแมลง ยำฆ่ำวัชพืช
• ธำตุอำหำรที่มีอยูใ่ นปุ๋ ย จะไปเร่ งกำรเจริ ญเติบโตของสำหร่ ำยอย่ำงรวดเร็ วและเพิ่มปริ มำณขึ้นมหำศำล ปรำกฏกำรณื น้ ี
เรี ยกว่ำ สำหร่ ำยสะพรั่ง หรื อสำหร่ ำยบลูม (eutrophication)
• สำรเคมีที่ใช้ในกำรเกษตรถูกน้ ำฝนชะลงไปในแม่น้ ำ และไหลสู่ ทะเล และมหำสมุทร สำรเคมีที่ไหลตำมน้ ำมีควำม
เข้มข้นอยูท่ ี่น้ ำใกล้ชำยฝั่ง ซึ่งเป็ นที่อยูข่ องสัตว์ทะเลส่วนใหญ่ เช่น หอยนำงรม กุง้ ปู และปลำ

4. สารพิษทางนา้ จากนา้ เสี ยชุ มชน

น้ ำเสี ยที่ปล่อยทิง้ จำกบ้ำนเรื อน มีค่ำประมำณร้อยละ 80 ของปริ มำณน้ ำใช้

• น้ ำเสี ยชุมชน หรื อ น้ ำโสโครก ได้แก่ น้ ำทิ้งที่มำบ้ำนเรื อน ที่พกั อำศัย อำคำร ร้ำนค้ำ ภัตตำคำร โรงแรมหอพัก สถำน
บริ กำรอำบ อบนวด โรงพยำบำล โรงเรี ยน ศูนย์กำรค้ำหรื อห้ำงสรรพสิ นค้ำ ตลำด และที่ดินจัดสรร
• น้ ำเสี ยชุมชนเกิดจำกกิจกรรมของมนุษย์ เช่น กำรอุปโภคบริ โภค กำรชำระล้ำงร่ ำงกำย กำรขับถ่ำย กำรซักล้ำง กำร
ประกอบอำหำร มักปนเปื้ อนสิ่ งสกปรกพวกสำรอินทรี ย ์ เช่น เศษอำหำร อุจจำระ ปั สสำวะ ผงซักฟอก สบู่ และสำร
ลดแรงตึงผิว ตลอดจนจุลินทรี ยช์ นิดต่ำง ๆ ซึ่งเป็ นจุลินทรี ยท์ ี่ทำให้เกิดโรคและจุลินทรี ยท์ วั่ ไป
• น้ ำที่ผำ่ นกำรใช้จะกลำยเป็ นน้ ำสกปรก เรี ยกว่ำ น้ ำเสี ย หำกน้ ำเสี ยไม่มำก ธรรมชำติสำมำรถบำบัดให้คืนควำม
บริ สุทธิ์ได้ เมื่ออยูใ่ นแม่น้ ำ ทะเลสำบ ทะเล แต่เมื่อมีปริ มำณมำกจนเกินไป จึงจำเป็ นต้องสร้ำงโรงงำนขึ้นเพื่อทำ
ให้นก้ ลับมำสะอำดเหมือนเดิม เรี ยกว่ำ โรงบำบัดน้ ำเสี ย
• เมืองและชุมชนหลำยแห่งจะมีโรงบำบัดน้ ำเสี ย ซึ่งใช้วธิ ี กำรทำงวิทยำศำสตร์เพื่อกำจัดสำรพิษและฆ่ำเชื้อโรคที่อยู่
ในน้ ำ อย่ำงไรก็ตำมในหลำย ๆ แห่งทัว่ โลกจะประเทศที่กำลังพัฒนำหลำยประเทศ ไม่มีระบบของน้ ำใช้และโรงงำน
บำบัดน้ ำเสี ยที่ทนั สมัย น้ ำเสี ยที่ไม่ได้รับกำรบำบัดจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำต่ำง ๆ

