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กินอย่างไร.. . ให ้ส ุขภาพดี

กินอาหารครบ 5 หมู่ และหมั่นดูแลนํ้าหนักตัว 
เพราะไม่มีอาหารชนิดใดชนิดเดียวที่ให้สารอาหารต่าง ๆ ได้แก่ โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุ วิตามิน รวมทั้งนํ้า และใยอาหารในปริมาณ
ที่ร่างกายต้องการได้ทั้งหมด จึงจําเป็นต้องกินอาหารให้หลากหลาย จึงจะ
ได้สารอาหารต่างๆ ครบถ้วนเพียงพอ และหมั่นดูแลนํ้าหนักตัวเอง โดยให้
ใช้สูตร นํ้าหนักตัว (หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูง2 (หน่วยเป็นเมตร) 
ถ้าค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 18.5–25 แสดงว่าคุณมีนํ้าหนักตัวเหมาะสม

กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ
ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยที่ให้พลังงาน มีคาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
วิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร โดยเฉพาะข้าวกล้องมี กรดอะมิโนจําเป็น
และมีกลุ่มวิตามินบีมาก ทั้ง B1 B2 B3 B5 และ B6 เราจึงควรกินข้าวเป็น
หลักสลับกับอาหารประเภทแป้งอื่นๆ เป็นบางมื้อ แต่ควรคํานึงถึงปริมาณ
ข้าวและแป้งที่กินในแต่ละวันด้วย หากได้รับเกินความต้องการ แป้งจะถูก
เปลี่ยนเป็นไขมัน เก็บไว้ตามส่วนต่าง ๆ ทําให้เกิดโรคอ้วนได้
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ร่างกายเราต้องการสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารต่าง ๆ เพื่อให้สุขภาพที่ดี แต่เราจะรู้ได้

อย่างไรว่า ควรกินอาหารอะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด จึงจะได้สารอาหารครบถ้วน

และเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย “โภชนบัญญัติ 9 ประการ” 

ต่อไปนี้ เพื่อช่วยให้เราปรับพฤติกรรมการกินอาหาร

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม



กินอาหารท่ีมีไขมันแต่พอควร ไขมันเป็นอาหาร
ที่จําเป็นต่อสุขภาพ ให้พลังงาน ความอบอุ่นแก่
ร่างกาย ทั้งช่วยดูดซึมวิตามิน เอ ดี อี เค แต่ไม่ควรกิน
    มากเกินไป เพราะจะทําให้อ้วนและเกิดโรคอื่นตามมา 
          เช่น โรคไขมันในเลือดสูง และเสี่ยงต่อโรคหัวใจ 

            หลีกเล่ียงการกินอาหารรสหวานจัด
           และเค็มจัด การกินอาหารรสหวานจัด
จะได้พลังงานมากเกินไป ทําให้อ้วน ไม่ควร
กินนํ้าตาลเกินวันละ 40–55 กรัม (มากกว่า 
4 ช้อนโต๊ะ) ส่วนรสเค็มจัดเสี่ยงต่อภาวะความ
ดันโลหิตสูง จึงควรลดการเติมเครื่องปรุงรส
โดยไม่จําเป็น

กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจํา 
พืชผักและผลไม้นอกจากจะให้วิตามิน แร่ธาตุ
และใยอาหารแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงจากไขมัน
อุดตันในเส้นเลือด และช่วยทําให้เยื่อบุของเซลล์และ
อวัยวะต่างๆ แข็งแรงอีกด้วย ดังนั้น เพื่อการมีสุขภาพ
ที่สมบูรณ์และแข็งแรง เราจึงควรกินผักและผลไม้ให้
หลากหลายชนิดสลับกันไปตามฤดูกาล

               กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่และ     
               ถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจํา เนื้อสัตว์
ทุกชนิดมีโปรตีน แต่ควรกินชนิดไม่ติดมันเพื่อ
ลดการสะสมไขมันในร่างกาย และควรกินปลา
อย่างสมํ่าเสมอ เพราะปลาเป็นแหล่งโปรตีนที่ดี 
ย่อยง่าย ไขมันตํ่า ส่วนการกินปลาเล็กจะให้
แคลเซียม ทําให้กระดูกและฟันแข็งแรง เด็กวัย
เจริญเติบโตสามารถกินไข่ได้ทุกวัน แต่ผู้ใหญ่ควร
กินไม่เกิน 2-3 ฟอง/สัปดาห์ สําหรับถั่วเมล็ดแห้ง
เป็นโปรตีนที่ดี ราคาถูก ควรกินสลับเนื้อสัตว์เป็นประจํา

ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย นมมีโปรตีน 
วิตามิน และแคลเซียม ซึ่งสําคัญต่อการ
เจริญเติบโตและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและฟัน 
เด็กๆ ควรดื่ม 2-3 แก้ว ส่วนผู้มีปัญหาโรคอ้วนหรือมีไขมัน
ในเลือดสูงควรดื่มนมพร่องมันเนย กรณีดื่มนมเปรี้ยว ควร
เลือกชนิดที่ทําจากนมที่มีเนื้อนมในปริมาณสูงจะทําให้
ได้คุณค่าอาหารใกล้เคียงนมสด

            กินอาหารที่ปราศจากการปนเปื้อน 
            สภาพสังคมและการดําเนินชีวิตอย่างเร่งรีบใน
        ปัจจุบัน ทําให้เราหันมาซ้ืออาหารพร้อมทานมากกว่า
      ปรุงเองในครัวเรือน ซ่ึงมักมีเช้ือโรค พยาธิ สารพิษ หรือ
โลหะหนักที่เป็นอันตรายปนเปื้อน ฉะนั้น เราจึงควรเลือก
ซื้ออาหารจากแหล่งผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ปรุงสุกใหม่ บรรจุ
ในภาชนะสะอาด มีอุปกรณ์หยิบจับหรือตักแทนการใช้มือ

            งด/ลดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การด่ืมสุราหรือ
            เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจําทําให้
สมรรถภาพการทํางานลดลง ขาดสติ เกิดอุบัติเหตุง่าย 
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งยังเสี่ยงต่อโรคความดัน
โลหิตสูงและตับแข็งถึง 7 เท่า ของผู้ท่ีไม่ด่ืม รวมถึงเส่ียง
ต่อโรคแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้ มะเร็งหลอด
อาหาร และโรคขาดสารอาหาร
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กำาเน ิดและ
การพัฒนา
ของระบบ
บำาบ ัดน ้ ำา เส ีย
ทางชีวภาพ

      ปัจจุบันการบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพเป็นที่เข้าใจและยอมรับของคนทั่วโลก แต่จากการสอบถามพบว่า 

มีน้อยคนที่ทราบถึงความเป็นมาของการค้นพบระบบบําบัดทางชีวภาพ จึงขอนํามาเล่าสู่กันฟังดังนี้

      ในสมัยก่อนปี คศ.1890 เมืองทั่วไปยังมีคนอยู่ไม่หนาแน่น การทิ้งนํ้าเสียจึงไม่ก่อให้เกิดความรําคาญ

หรือเดือดร้อนมากนัก แต่เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ที่เริ่มมีคนอาศัยหนาแน่นพบว่าการทิ้งนํ้าเสียลงสู่

แม่นํ้าเทมส์ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้น ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบจุลชีพแล้ว แต่ทุกคนลงความเห็นว่าจุลชีพ

คือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ทําให้เกิดโรคและเป็นต้นเหตุของกลิ่นเน่าเหม็น ดังนั้นความพยายามที่จะบําบัด

นํ้าเสียจึงเป็นไปในรูปของการให้ความร้อน หรือใส่สารเคมีที่สามารถฆ่าจุลชีพเหล่านี้ก่อนทิ้งลงสู่แหล่งนํ้า ซึ่ง

ทั้งสองรูปแบบมีราคาแพงมาก และยังพบว่าสามารถบรรเทากลิ่นเหม็นของแม่นํ้าได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น 

วิศวกรของอังกฤษจึงได้พยายามแก้ไขอย่างถูกและง่าย โดยการสร้างท่อรวบรวมนํ้าเสียเลียบแม่นํ้า และนํา

นํ้าเสียไปท้ิงบริเวณนอกเมือง แต่ไม่เป็นผลสําเร็จมากนักเพราะกระแสนํ้าและคล่ืนในบางขณะจะพัดเอานํ้าเสีย

และกล่ินรุนแรงเหล่าน้ันกลับมาในเมืองอีก ต่อมาเพ่ือให้การแก้ไขเป็นไปอย่างถาวร จึงมีการพิจารณาทางเลือก

ดังนี้ คือ 1.สร้างระบบรวบรวมนํ้าเสียต่อไปให้ถึงทะเลเหนือ เพราะพบว่านํ้าเสียที่ทิ้งลงทะเลจะไม่ส่งกลิ่นเหม็น 

แต่ต้องลําเลียงไปไกลและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก 2.นํานํ้าเสียไปทิ้งลงดินและปล่อยให้แห้ง ซึ่งต้องใช้เวลานาน 

ต้องใช้พื้นที่ปริมาณมาก และลอนดอนก็เป็นเมืองที่ฝนตกชุก จึงไม่น่าจะทําได้เช่นกัน

      ระหว่างความพยายามที่จะหาทางเลือกที่ถูกและดีที่สุดอยู่นั้น หัวหน้านักเคมี ( Chief Chemist ) ชื่อ

วิลเลียม โจเซฟ ดิบดิน (William Joseph Dibdin) และผู้ช่วยชื่อ ออกัส ดูปรี (August Dupre) ของเมือง

ลอนดอนในขณะนั้น ทดลองใส่สารเคมีราคาถูกชนิดหนึ่ง (Sodium Permanganate) ที่ใส่ไปแล้วทําให้ก๊าซ

เกิดกลิ่นเหม็นลดลง จึงเสนอมาเป็นทางเลือกที่ 3 คณะกรรมการบริหารเมือง (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายศิลป์ฝ่าย

ปกครอง ไม่ใช่สายวิทย์) เลือกวิธีของดิบดิน เพราะเป็นทางเลือกที่ราคาถูกที่สุด ทั้งที่ไม่มีหลักวิทยาศาสตร์

รับรอง แต่เน่ืองจากการตรวจสอบของนักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มพบว่าก๊าซท่ีเกิดข้ึนเป็นออกซิเจน ซ่ึงไม่สามารถ

ทําปฏิกิริยาทางเคมีหรือให้ความร้อนเพื่อฆ่าจุลินทรีย์ได้เลย การตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารงานเมือง

ลอนดอนน้ี ทําให้ดิบดินถูกวิจารณ์อย่างมากจากนักวิทยาศาสตร์ท่ัวประเทศว่าหลอกลวงประชาชนและใช้อิทธิพล

ทางตําแหน่งในการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ แต่ดิบดินและดูปรีก็ไม่ได้ท้อถอยยังคงเช่ือม่ันในส่ิงท่ีเขาค้นพบ William Joseph Dibdin



      ปัจจุบันการบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพเป็นที่เข้าใจและยอมรับของคนทั่วโลก แต่จากการสอบถามพบว่า 

มีน้อยคนที่ทราบถึงความเป็นมาของการค้นพบระบบบําบัดทางชีวภาพ จึงขอนํามาเล่าสู่กันฟังดังนี้
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หรือเดือดร้อนมากนัก แต่เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ที่เริ่มมีคนอาศัยหนาแน่นพบว่าการทิ้งนํ้าเสียลงสู่

แม่นํ้าเทมส์ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้น ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบจุลชีพแล้ว แต่ทุกคนลงความเห็นว่าจุลชีพ
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นํ้าเสียจึงเป็นไปในรูปของการให้ความร้อน หรือใส่สารเคมีที่สามารถฆ่าจุลชีพเหล่านี้ก่อนทิ้งลงสู่แหล่งนํ้า ซึ่ง

ทั้งสองรูปแบบมีราคาแพงมาก และยังพบว่าสามารถบรรเทากลิ่นเหม็นของแม่นํ้าได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น 

วิศวกรของอังกฤษจึงได้พยายามแก้ไขอย่างถูกและง่าย โดยการสร้างท่อรวบรวมนํ้าเสียเลียบแม่นํ้า และนํา

นํ้าเสียไปท้ิงบริเวณนอกเมือง แต่ไม่เป็นผลสําเร็จมากนักเพราะกระแสนํ้าและคล่ืนในบางขณะจะพัดเอานํ้าเสีย

และกล่ินรุนแรงเหล่าน้ันกลับมาในเมืองอีก ต่อมาเพ่ือให้การแก้ไขเป็นไปอย่างถาวร จึงมีการพิจารณาทางเลือก

ดังนี้ คือ 1.สร้างระบบรวบรวมนํ้าเสียต่อไปให้ถึงทะเลเหนือ เพราะพบว่านํ้าเสียที่ทิ้งลงทะเลจะไม่ส่งกลิ่นเหม็น 

แต่ต้องลําเลียงไปไกลและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก 2.นํานํ้าเสียไปทิ้งลงดินและปล่อยให้แห้ง ซึ่งต้องใช้เวลานาน 

ต้องใช้พื้นที่ปริมาณมาก และลอนดอนก็เป็นเมืองที่ฝนตกชุก จึงไม่น่าจะทําได้เช่นกัน

      ระหว่างความพยายามที่จะหาทางเลือกที่ถูกและดีที่สุดอยู่นั้น หัวหน้านักเคมี ( Chief Chemist ) ชื่อ

วิลเลียม โจเซฟ ดิบดิน (William Joseph Dibdin) และผู้ช่วยชื่อ ออกัส ดูปรี (August Dupre) ของเมือง

ลอนดอนในขณะนั้น ทดลองใส่สารเคมีราคาถูกชนิดหนึ่ง (Sodium Permanganate) ที่ใส่ไปแล้วทําให้ก๊าซ

เกิดกลิ่นเหม็นลดลง จึงเสนอมาเป็นทางเลือกที่ 3 คณะกรรมการบริหารเมือง (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายศิลป์ฝ่าย

ปกครอง ไม่ใช่สายวิทย์) เลือกวิธีของดิบดิน เพราะเป็นทางเลือกที่ราคาถูกที่สุด ทั้งที่ไม่มีหลักวิทยาศาสตร์

รับรอง แต่เน่ืองจากการตรวจสอบของนักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มพบว่าก๊าซท่ีเกิดข้ึนเป็นออกซิเจน ซ่ึงไม่สามารถ

ทําปฏิกิริยาทางเคมีหรือให้ความร้อนเพื่อฆ่าจุลินทรีย์ได้เลย การตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารงานเมือง

ลอนดอนน้ี ทําให้ดิบดินถูกวิจารณ์อย่างมากจากนักวิทยาศาสตร์ท่ัวประเทศว่าหลอกลวงประชาชนและใช้อิทธิพล

ทางตําแหน่งในการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ แต่ดิบดินและดูปรีก็ไม่ได้ท้อถอยยังคงเช่ือม่ันในส่ิงท่ีเขาค้นพบ 

และค้นคว้าหาทางอธิบายต่อไปว่าทําไมกลิ่นเหล่านี้ถึงได้ลดลงได้ จนถึง
กับเสนอความเห็นที่ค้านกับคนทั้งโลก (ในสมัยนั้น) ว่าการบําบัดนํ้าเสีย
ควรต้องส่งเสริมให้จุลชีพในนํ้าเสียเหล่านั้นโตได้ดี ไม่ใช่การฆ่าทิ้ง และ
สามารถอัดอากาศลงไปเติมในนํ้าเสียเพื่อเติมออกซิเจน แทนที่จะต้องซื้อ
สารเคมีมาใส่ จากการเสนอผลงานหลายผลงานและสามารถแก้ปัญหาได้
จริง ทําให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายหันมาสนใจในระบบทางชีวภาพนี้ ดังนั้น 
ดิบดินจึงได้รับการยกย่อง (หลังจากการถูกว่าอย่างหนักหน่วง) ว่าเป็นบิดา
แห่งการบําบัดทางชีวภาพ
      นอกจากการอัดอากาศลงไปในนํ้าที่มีค่าไฟสูงมากเพราะต้องอัดจน
อากาศมีนํ้าหนักหรือความดันมากกว่าความลึกของนํ้าแล้ว นักวิชาการยัง
พบว่าสามารถทําในรูปแบบอื่นได้ เพียงให้มีองค์ประกอบครบ 3 ประการ 
ได้แก่ จุลชีพ อากาศ(หรือออกซิเจน) และนํ้าเสีย เช่น การสูบนํ้าโปรยลง
สู่จุลชีพที่ติดกับตัวกลางที่วางลอยอยู่ในอากาศ (Trickling Filter) หรือการ
หมุนเวียนตัวกลางท่ีมีจุลชีพติดอยู่ผ่านนํ้าและอากาศ (RotatingBiological 
Contactor) ซึ่งกินไฟน้อยกว่าระบบเติมอากาศลงไปในนํ้ามาก 2-4 เท่า  

สําหรับผู้เขียนเองค่อนข้างจะชอบระบบโปรยกรองมาก เพราะราคาก่อสร้าง
และดูแลรักษาตํ่า ประกอบกับได้ไปดูระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนมาหลายแห่ง 
ทั้งในอเมริกาและยุโรปก็เป็นระบบโปรยกรอง มีแต่ประเทศไทยของเรานี่ล่ะ
ที่ใช้ระบบเอเอส (Activated Sludge) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูง
มาก ส่วนระบบจานหมุนทางชีวภาพนั้น ทราบมาว่าค่าก่อสร้างสูงกว่าระบบ
อื่นหลายเท่า และยังมีค่าวัสดุสึกหรอราคาสูง จึงไม่เป็นที่นิยมใช้กัน
      จุลชีพเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมเพื่อดิ้นรน
ให้มีชีวิตอยู่และขยายพันธ์ุเช่นเดียวกับส่ิงมีชีวิตอ่ืน และเน่ืองจากขนาดท่ีเล็ก
และวงจรชีวิตท่ีส้ัน ทําให้การปรับตัวของจุลชีพอยู่ในสภาวะแปลกๆ จนทําให้
เกิดการค้นพบประโยชน์ต่างๆ เช่น ถ้าเติมอากาศไปนานๆ แล้วหมุนเวียน
นํ้าและจุลชีพกลับมาผสมกับนํ้าเสียที่เข้าระบบโดยไม่เติมอากาศ พบว่า
กลุ่มจุลชีพสามารถกําจัดไนโตรเจนในนํ้าออกไปได้ (Nitrification-Deni-
trification Process)
      เมื่อบังคับให้จุลชีพอยู่ในสภาวะอดอาหารสลับกับมีอาหารมากๆ พบว่า
จุลชีพย่อยสลายอาหาร (นํ้าเสีย) ได้เร็วกว่าปกติมาก (Contact Stabili-



zation Process) ถ้านํากลุ่มจุลชีพมาบังคับให้อยู่ในสภาวะเติมอากาศ
สลับกับสภาวะไม่เติมอากาศ พบว่าจุลชีพ (Phosphorus Accumulating 
Organisms) สามารถสะสมฟอสฟอรัสอยู่ในตัวมันได้มากขึ้นหลายเท่า 
ทําให้ปริมาณฟอสฟอรัสในนํ้าลดลง ซึ่งทั้งไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็น
ตัวการสําคัญที่ทําให้พืชนํ้าโตเร็ว (Eutrophication) ทําให้แหล่งนํ้าขาด
ออกซิเจนจนเป็นอันตรายกับสัตว์นํ้า และเมื่อนําจุลชีพที่โตในสภาวะเติม
อากาศมาอยู่ในสภาวะท่ีไม่เติมอากาศ จุลชีพสามารถดูดซับอินทรีย์ในนํ้าเสีย
มาเป็นสารให้พลังงาน (Polyhydroxy Alkanoates, PHAs) ในตัวจุลชีพ
ได้ ปัจจุบันได้มีการสกัดเอาสาร PHAs นี้มาผสมในพลาสติก (Bioplastic) 
เพื่อให้ถูกย่อยสลายในธรรมชาติได้ง่ายขึ้น
      ในการบําบัดนํ้าเสียปนเปื้อนสี ต้องให้นํ้าเสียผ่านทั้งระบบไร้อากาศ
และเติมอากาศ โดยสีจะสลายตัวออกในระบบไร้อากาศและจะถูกย่อยใน
ระบบเติมอากาศภายหลัง เมื่อเลี้ยงจุลชีพในระบบไร้อากาศ พบว่าสามารถ
สร้างก๊าซมีเทนซึ่งนํามาใช้เป็นพลังงานได้ และยังใช้สร้างก๊าซไฮโดรเจนซึ่ง
นับเป็นพลังงานสีเขียว (เผาแล้วไม่เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ได้อีกด้วย
      สมัยแรกของการบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพ มักนิยมใช้ระบบบําบัดแบบ
เติมอากาศ เนื่องจากจุลชีพย่อยสลายนํ้าเสียและเจริญเติบโตได้เร็ว ทําให้
ระบบบําบัดมีขนาดเล็กและนํ้าท้ิงมีคุณภาพดีมาก (ใส ไม่มีกล่ิน) แต่ภายหลัง
พบว่าการบําบัดแบบนี้ นอกจากใช้พลังงานมากแล้ว ยังทําให้เกิดตะกอน
จุลชีพปริมาณมาก จึงมีค่าใช้จ่ายในการกําจัดตะกอนสูง ปัจจุบันจึงได้พัฒนา
ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบไร้อากาศมากขึ้น เพราะเนื่องจากใช้พลังงานน้อย
แล้ว ยังสามารถผลิตพลังงาน (Methane Gas) ได้ เช่น ระบบยูเอเอสบี 
(Upflow Anaerobic Sludge Blanket) ท่ีนิยมกันมากท่ีสุด เพราะสามารถ
ทําให้ตะกอนหมุนจับตัวเป็นก้อน จนในถังปฏิกิริยามีปริมาณจุลชีพสูงมากและ
ไม่หลุดไปกับนํ้าท้ิง หรือระบบบีอาร์ (Anaerobic Baffle Reactor) ท่ีนิยม
 • Introduction to Environmental Engineering, 2nd Edition, P.Aarne Vesilind and Susan M. Morgan, 2004.
• Environmental Science: Earth as a Living :lanet, 4th Edition, Daniel B. Botkin and Edward A. Keller , 2003
• Wastewater Engineering : Treatment and Reuse, 4thEdition, Metcalf & Eddy Inc., 2003.
• green network issue 17 may 2011

รองลงมา โดยก้ันตะกอนเป็นห้องๆ เพ่ือพยายามกักตะกอนไว้ในระบบให้มาก
แต่ยังทําได้ไม่มากเท่าระบบยูเอสบี ประสิทธิภาพยังไม่ดีเท่า แต่ระบบไม่
เติมอากาศท้ังหลาย ยังนิยมใช้เฉพาะกับนํ้าเสียท่ีมีความสกปรกสูงๆ เท่าน้ัน 
เน่ืองจากนํ้าท้ิงจากระบบไร้อากาศยังไม่ทําให้สี ความเข้มข้น และกล่ินนํ้าเสีย
ผ่านมาตรฐานนํ้าท้ิงได้ ทําให้ยังต้องการระบบเติมอากาศก่อนปล่อยนํ้าท้ิงอยู่ดี 
ดังน้ัน การเลือกใช้ระบบไร้อากาศบําบัดนํ้าเสียจึงควรคํานึงถึงมูลค่าการลงทุน
ในการก่อสร้างและระยะเวลาคืนทุนท่ีได้จากการประหยัดพลังงานในการเติม
อากาศและพลังงานทดแทนที่ได้จากก๊าซชีวภาพประกอบกัน
      งานระบบบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพในปัจจุบันยากและท้าทายมากขึ้น 
เพราะนอกจากบําบัดนํ้าเสียให้มีสภาพดีแล้ว ยังต้องคํานึงถึงการกําจัดหรือ
ลดปริมาณตะกอนท่ีเกิดข้ึน การกําจัดกล่ินในระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย 
และรูปลักษณ์ของโรงบําบัด เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบข้างพอใจและ
ไม่เกิดความรําคาญ งานในอนาคตที่เริ่มทําบ้างแล้ว ได้แก่ การระวังสาร
ระเหยต่างๆ (Aerosols) ที่อาจมาจากระบบเติมและไม่เติมอากาศ ตลอด
จนคํานึงถึงปริมาณก๊าซชีวภาพที่อาจออกไปสู่บรรยากาศ เพราะพบว่าก๊าซ
ชีวภาพ (Methane) นี้ส่งผลกระทบให้อุณหภูมิของบรรยากาศโลกสูงขึ้น
มากกว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลายเท่า ไม่ว่างานระบบบําบัด
ทางชีวภาพจะยากเพียงใด ราคาในการบําบัดก็ยังตํ่ากว่าการบําบัดทางเคมี 
หรือทางกายภาพขั้นสูง เช่น อาร์โอ (Reverse Osmosis) หลายเท่า ทําให้
ยังเป็นทางเลือกอันดับแรกของผู้ประกอบการทั้งหลาย และระบบบําบัดนํ้า
ที่ใช้จุลชีพ ก็ยังเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนว่าถ้าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กสามารถ
ทนอยู่ได้ ผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์ก็คงจะไม่มากเท่าใดนัก ต่างกับระบบบําบัด
ทางเคมีที่มีแนวโน้มของการต่อต้านการใช้สารเคมีในชีวิตประจําวันมากขึ้น
ดังนั้นอนาคตของระบบบําบัดทางชีวภาพก็คงจะพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ



THE LEGACY HOTEL 
เดอะ เลกาซี่ โฮเทล

BUFFALO BILL STEAK HOUSE
บัฟฟาโร่ บิล สเต็ก เฮาส์

NAM YUEN RESORT
นํ้ายืน รีสอร์ท

NUCHADA RESORT
นุชฎา รีสอร์ท

RIMTARNINN HOTEL
ริมธาร อินน์

SRI SUK
ศรีสุข

THAI HOTEL KORAT 1
ไทยโฮเทล โคราช 1

SINTANA RESORT
สินธนา รีสอร์ท

BANYAN RESORT AND GOLF HUAHIN 
บันยัน รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ หัวหิน

HUA HIN BLUE WAVE BEACH RESORT

หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

SHAMA SUKHUMVIT BANGKOK 
ชามา สุขุมวิท กรุงเทพ

TOUCH STAR RESORT 
ทัชสตาร์ รีสอร์ท

THE MONMANEE
มนต์มณี

HILTON PATTAYA 
ฮิลตัน พัทยา

HOTEL M CHIANGMAI 
โฮเทล เอ็ม เชียงใหม่

BELLE VILLA RESORT, KHAO YAI 
เบลล์วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่

BELLE VILLA RESORT, PAI 
เบลล์วิลล่า รีสอร์ท ปาย

BELLE VILLA RESORT, CHIANGMAI 
เบลล์วิลล่า รีสอรืท เชียงใหม่

SURASAMMANAKHAN 
สุรสัมมนาคาร

ประกาศจากโรงแรม

รายชื ่อสมาช ิกใหม่ ในโครงการ
โรงแรมสร้างเสร ิมส ุขภาพ

ชาโต เดอ เขาใหญ่
อากาศหนาวมาเยือน ชาโต เดอ เขาใหญ่ แล้ว 
เพื ่อเป็นการต้อนรับลมหนาวและรับอากาศธรรมชาติบริสุทธิ ์จากเขาใหญ่
ขอแนะนำาให้ท่านพักผ่อน โดยงดเปิดเครื ่องปรับอากาศ 
ใช้การเปิดหน้าต่างเพื่อรับอากาศหนาวเย็นโดยธรรมชาติ 
แล้วท่านจะพบว่าได้สูดอากาศบริสุทธิ ์ที ่แท้จริง
นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้เครื ่องปรับอากาศ
ด้วยความปรารถนาดีและขอบคุณจากฝ่ายบริหาร ชาโต เดอ เขาใหญ่
ร่วมกันลดการใช้พลังงาน เพื่ออนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม
และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก

Green Leaflet issue 36 
บรรณาธิการ อําไพ เวชวิฐาน กองบรรณาธิการ นฤมล สังข์ทอง เลขากองบรรณาธิการ ชินวันธ์ วิลาสินีวรรณ 
การเงิน เยาวลักษณ์ ม่ันคง ศิลปกรรม ทิพาพร ติระธนะพิบูลย์ 
สํานักงาน มูลนิธิใบไม้เขียว ตึกการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย อาคารหลัง ช้ัน 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักมะสัน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2652-8321 โทรสาร 0-2652-8322
เว็บไซต์ www.greenleafthai.org อีเมล์ contact@greenleafthai.org, greenleafthai@gmail.com
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