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๑. บทนํา 

โรงพยาบาลเป็นกิจกรรมหน่ึงในชุมชนที่เป็นแหล่งกําเนิดนํ้าเสีย 
โดยโรงพยาบาลเป็นสถานที่บริการรักษาผู้เจ็บป่วย ดังน้ัน ของเสียที่เกิด
จากการให้บริการรักษาผู้เจ็บป่วยอาจมีเชื้อโรคปะปนได้ รวมทั้งนํ้าเสียที่
เกิดจากการล้างทําความสะอาดร่างกาย และอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ ก็อาจมี
เชื้อโรคและสิ่งสกปรกปนเปื้อน และอาจแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม
ภายนอกโรงพยาบาลได้ 

ข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษจากระบบศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูล
สิ่งแวดล้อม (EDX) ในปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยมีโรงพยาบาลจํานวนรวม 
๑,๒๒๑ แห่ง นํ้าเสียที่เกิดข้ึนจะถูกบําบัดและฆ่าเชื้อโรคก่อนระบายออกสู่
สิ่งแวดล้อม จากการรวบรวมข้อมูลโดยกรมควบคุมมลพิษในการติดตาม
ตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษจากอาคารประเภท ก และ ข พบว่า
โรงพยาบาลบางแห่งมีค่านํ้าทิ้งเกินค่ามาตรฐานแหล่งกําเนิดมลพิษจาก
อาคารประเภท ก และ ข พารามิเตอร์ส่วนใหญ่ที่เกินค่ามาตรฐานคือค่าบี
โอดี (BOD) รองลงมา คือ สารแขวนลอย (TSS) และทีเคเอ็น (TKN)  

คู่มือการจัดการนํ้าเสียจากโรงพยาบาลน้ีจะกล่าวถึงแนวทางการ
จัดการนํ้าเสียจากการให้บริการรักษาผู้เจ็บป่วยของโรงพยาบาล โดยใช้
กรณีตัวอย่าง วิธีสํารวจปัญหาสิ่งแวดล้อม และวิธีปฏิบัติเบื้องต้นในการ
จัดการมลพิษ เพื่อให้ผู้ประกอบการประเภทโรงพยาบาลสามารถใช้ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นแนวทางในการตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสียที่ใช้ในปัจจุบันว่า
มีความเหมาะสม และสามารถที่จะบําบัดนํ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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๒. แหล่งกําเนิดและลักษณะนํ้าเสียจากโรงพยาบาล 

 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กําหนดให้แหล่งกําเนิดมลพิษจากโรงพยาบาลต้องบําบัดนํ้าเสียให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยโรงพยาบาลที่เข้าข่ายเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
หมายถึง โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล ที่มีเตียงสําหรับรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของ
อาคารหรือกลุ่มของอาคารอาคาร ดังน้ี 

อาคารประเภท ก ต้ังแต่ ๓๐ เตียงข้ึนไป 

อาคารประเภท ข ต้ังแต่ ๑๐ เตียง แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง 
 

๒.๑      กิจกรรมท่ีเป็นแหล่งกําเนิดน้ําเสีย 

กิจกรรมที่เกิดจากการให้บริการรักษาผู้เจ็บป่วยต่างๆ ภายใน
โรงพยาบาลก่อให้เกิดนํ้าเสีย ดังน้ี 

๑. สถานที่ตรวจผู้ป่วยนอก มีผู้ป่วยและญาติมาใช้ห้องนํ้า  
๒. สถานที่ตรวจผู้ป่วยใน มีผู้ป่วยมารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 

รวมทั้งญาติมาเฝ้า ลักษณะนํ้าเสียจะแตกต่างกันตามสภาพการ
บริการ ลักษณะนํ้าเสียจึงอาจมีการปนเปื้อนนํ้ายาฆ่าเชื้อโรค ใน
การทําความสะอาดแผล 

๓. โรงซักผ้า ผ้าที่ซัก ได้แก่ เสื้อผ้าผู้ป่วย ปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียง 
ผ้าห่ม นํ้าเสียอาจปนเปื้อนเชื้อโรค นํ้ายาซักผ้า และนํ้าร้อน 



- ๓ - 

 

๔. โรงครัวและห้องอาหาร นํ้าเสียมีเศษอาหาร และไขมันปนเปื้อน
มาก  

๕. ห้องผ่าตัด ห้องคลอด และห้องเก็บศพ นํ้าเสียมีการปนเปื้อนของ
เลือด นํ้ายาฆ่าเชื้อโรค 

๖. ห้องปฏิบัติการ ลักษณะนํ้าเสียประกอบด้วยเชื้อโรคที่ตรวจ
วิเคราะห์ อาหารเลี้ยงเชื้อ และสารเคมีฆ่าเชื้อโรค 

๗. ห้องยา นํ้าเสียเกิดจากการปรุงยา 
๘. อาคารบ้านพักภายในโรงพยาบาล นํ้าเสียมีลักษณะเหมือนกับ 

นํ้าเสียชุมชน 

๙. อาคารสถานที่ทําการต่างๆ เช่น ตึกอํานวยการ มีนํ้าเสียจากอ่าง
ล้างมือ และนํ้าโสโครกจากชักโครก 
 

สรุปได้ว่านํ้าเสียจากโรงพยาบาลมีความสกปรกสูงกว่านํ้าเสียจาก
บ้านเรือน โดยมีทั้งนํ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมการดํารงชีวิต และนํ้าเสีย  
จากผู้ป่วยที่มีจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค ทั้งน้ีนํ้าเสียที่เกิดจากทุกกิจกรรม
ภายในโรงพยาบาล จะต้องได้รับการบําบัด และผ่านการฆ่าเชื้อโรคก่อน
ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม 
 

๒.๒     ลักษณะสมบัติน้ําเสีย 

 

ปริมาณนํ้าเสียจากโรงพยาบาลอยู่ในช่วง ๘๐๐ ลิตรต่อเตียงผู้ป่วย 
นํ้าเสียจากโรงพยาบาลมีลักษณะคล้ายกับนํ้าเสียจากบ้านเรือน มีการ
ปนเปื้อนของสารอินทรีย์และอาจมีสารอันตราย ได้แก่ จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิด
โรค ยาที่มีองค์ประกอบที่เป็นอันตราย สารเคมีฆ่าเชื้อโรค และสาร
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กัมมันตรังสี ซึ่งเกิดจากกิจกรรมการให้บริการรักษาผู้ป่วย มีองค์ประกอบ
ต่างๆ ดังน้ี 

 สารอินทรีย์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เช่น สิ่งขับถ่าย
จากคน เศษข้าว ก๋วยเต๋ียว พืชผัก นํ้ายาทําความสะอาด เป็นต้น 
สารอินทรีย์ในนํ้าเสียมีทั้งที่อยู่ในรูปสารแขวนลอยและสารละลาย 
ซึ่งสามารถถูกย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ทําให้เกิด
สภาพขาดออกซิเจน และอาจเกิดสภาพเน่าเสียได้ ปริมาณของ
สารอินทรีย์ในนํ้านิยมวัดด้วยค่าบีโอดี (BOD) เมื่อค่าบีโอดีในนํ้าสูง 
แสดงว่ามีสารอินทรีย์ปะปนอยู่มาก และสภาพเน่าเหม็นจะเกิดข้ึน
ได้ง่าย 

 จุลินทรีย์ นํ้าเสียจากโรงพยาบาลจะมีจุลินทรีย์เป็นจํานวนมาก
จุลินทรีย์เหล่าน้ีใช้ออกซิเจนในการดํารงชีวิตสามารถลดระดับของ
ออกซิเจนละลายนํ้า ทําให้เกิดสภาพเน่าเหม็น นอกจากน้ีจุลินทรีย์
บางชนิดอาจเป็นเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อประชาชน  

 โลหะหนักและสารพิษ อาจอยู่ในรูปของสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์
และสามารถสะสมอยู่ในวงจรอาหาร เกิดเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 
เช่น โลหะหนัก ยา สารเคมีต่างๆ ที่ใช้และถ่ายทิ้งลงในนํ้าเสียจาก
โรงพยาบาล 

พารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างนํ้าเสียจากสถานศึกษา ได้แก่ 
๑) ค่าพีเอช (pH) เป็นค่าแสดงความเป็นกรดเป็นด่าง ถ้าค่าพีเอชเท่ากับ ๗ 
แสดงว่านํ้าน้ันเป็นกลาง ถ้าค่าพีเอชตํ่ากว่า ๗ เป็นกรด ถ้าค่าพีเอชสูงกว่า 
๗ เป็นด่าง 
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๒) ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) คือ ปริมาณของ
ออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ใช้เป็นค่าวัดความ
สกปรกของนํ้า แสดงถึงปริมาณการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์
สามารถย่อยสลายได้ ถ้าค่าบีโอดีสูงแสดงว่านํ้าน้ันมีความสกปรกมาก 
๓) ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) หมายถึง ถ้ามีสารแขวนลอย
ในนํ้ามาก จะทําให้บดบังแสงจึงลดความสามารถในการสังเคราะห์แสงของ
พืชนํ้าหรือสาหร่ายลง 
๔) ค่าทีดีเอส (Total Dissolved Solid; TDS) หมายถึง ปริมาณรวมของ 
แร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายอยู่ในนํ้า 
๕) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เป็นค่าที่บ่งบอกสภาวะไร้อากาศของนํ้าตัวอย่าง 
ค่าซัลไฟด์ตามมาตรฐานต้องไม่เกิน ๑.๐ มก./ล. 
๖) ค่าไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen; TKN) เป็นค่า
แสดงความปนเปื้อนของไนโตรเจนในนํ้า ซึ่งหากมีไนโตรเจนในนํ้ามาก
เกินไป จะทําให้สิ่งมีชีวิตในนํ้าโดยเฉพาะพืชนํ้า เช่น สาหร่าย เป็นต้น 
เจริญเติบโตมากเกินไปจะไปแย่งออกซิเจน ทําให้เกิดปัญหานํ้าเน่าเสีย
ตามมา 
๗) ค่านํ้ามันและไขมัน เป็นอุปสรรคต่อการสังเคราะห์แสงของสิ่งมีชีวิตใน
นํ้า และกีดขวางการกระจายของออกซิเจนจากอากาศลงสู่นํ้า  

ปริมาณและลักษณะของนํ้าเสียที่เข้าระบบเป็นข้อมูลสําคัญในการ
ตรวจสอบความสามารถในการรองรับนํ้าเสียของระบบ การตรวจสอบ
ปริมาณนํ้าเสียมีวิธีการ ดังน้ี 
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๑) ปริมาณนํ้าเสียจากอาคารโรงพยาบาล 
ปริมาณของนํ้าเสียจากอาคารประเภทต่างๆ ในแต่ละแห่ง แต่ละ

ท้องที่ แต่ละกิจกรรม แต่ละเวลาจะมีความแตกต่างกันออกไปทั้งด้าน
ปริมาณและคุณลักษณะ โดยทั่วไปอาจใช้การคาดคะเนปริมาณนํ้าเสียที่จะ
ถูกทิ้งลงสู่ท่อหรือรางระบายนํ้าประมาณร้อยละ ๖๕-๙๐ ของปริมาณนํ้าใช้
ปริมาณนํ้าเสียที่เกิดข้ึนสามารถคํานวณได้ ๒ วิธ ีคือ  

๑.๑ คิดจากอัตราการใช้นํ้าต่อคน 

เช่น อัตรานํ้าใช้ = ๘๐๐ ลิตร/เตียงผู้ป่วย/วัน 

 จํานวนเตียงผู้ป่วย = ๑๐๐  คน  
ดังน้ัน ปริมาณนํ้าใช้จริง 
 = ๘๐๐ x ๑๐๐ ลิตร/วัน 

 = ๘๐,๐๐๐  ลิตร/วัน 

ดังน้ัน ปริมาณนํ้าเสียที่เกิดข้ึน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของนํ้าใช้ 
 = ๘๐,๐๐๐ x ๐.๘ = ๖๔,๐๐๐   ลิตร/วัน 

๑.๒ คิดจากอัตราการใช้นํ้าประปา 
กรณีอาคารสร้างเสร็จแล้ว สามารถคํานวณได้จาก 
ปริมาณนํ้าเสียที่เกิดข้ึน = ปริมาณนํ้าประปาที่ใช้  
   x ๐.๖๕ ถึง ๐.๙๐ 

กรณีอาคารยังไม่ได้ก่อสร้าง สามารถคํานวณปริมาณนํ้าเสียโดย
อาศัยข้อมูลจากอาคารประเภทเดียวกัน หรือจากเอกสารอ้างอิง 
 

๒) คุณลักษณะของนํ้าเสียจากอาคารโรงพยาบาล 
ค่าพารามิเตอร์ของนํ้าเสียจากโรงพยาบาลแสดงใน ตารางท่ี ๑ 
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ตารางท่ี ๑ ลักษณะนํ้าเสียจากโรงพยาบาล 

ดัชนีคุณภาพนํ้าเสีย ความเข้มข้น เฉล่ีย 

พีเอช ๖.๓ – ๘.๘ ๗.๓๔ 
ตะกอนหนัก (มล/ล.) ๒.๐ - ๒๒๒ ๖๐.๔ 
บีโอดี (มก/ล.) ๑๐.๔ -๓๒๘ ๒๘๒ 
ทีเคเอ็น (มก/ล.) ๕.๓ – ๔๔.๒ ๑๘.๓ 
สารแขวนลอย (มก/ล.) ๑.๐-๓๗๕ ๑๑๐.๘ 
โคลิฟอร์มรวม (MPN/๑๐๐ mL) ๔.๖x๑๐๓-๑.๑x๑๐๙ ๑.๕x๑๐๘ 

ฟีคัลโคลิฟอร์ม (MPN/๑๐๐ mL) ๙.๓x๑๐๒-๑.๑x๑๐๙ ๑.๒x๑๐๘ 
 

ท่ีมา : การศึกษาคุณลักษณะของนํ้าท้ิงก่อนและหลังการบําบัดด้วยระบบบําบัดนํ้าเสียของ
โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม ๒๕๔๑ 

 

 

 

๓. แนวทางท่ีดใีนการลดนํ้าเสียและความสกปรกในนํ้าเสีย 
 

 

๓.๑ การลดปริมาณการใช้น้ํา  
 

๑) การปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดนํ้า 

อุปกรณ์ประหยัดนํ้า ได้แก่ ก๊อกนํ้าแบบใช้ปุ่มกดหรือสัญญาณ
อัตโนมัติในการเปิดปิดนํ้า ฝักบัวอาบนํ้าที่มีการเติมอากาศ นํ้าจาก
การชักโครก ๓/๖ ลิตร (คือชักโครกที่สามารถเลือกกดนํ้า ๓ หรือ 
๖ ลิตรตามการใช้งาน) ซึ่งอุปกรณ์ประหยัดนํ้าต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  
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๒) การนํากลับมาใช้ซ้ํา/การใช้ใหม่ 
ในการหมุนเวียนนํ้าเพื่อนํากลับมาใช้ซ้ํา/ใช้ใหม่ (โดยต้องผ่านการ
ฆ่าเชื้อโรค) ได้แก่  

 การเวียนนํ้าที่ผ่านการบําบัดนํ้าเสียแล้วกลับมาใช้ซ้ํากับอาคาร
ที่มีพื้นที่สวน  

 การเวียนนํ้ามาใช้ซ้ําจากนํ้าใช้ (Gray Water) จากอาคาร
สํานักงาน โดยต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและความถูก
สุขลักษณะของผู้ใช้  

๓) การนํานํ้าฝน / นํ้าคอนเดนเสทจากหม้อนํ้ากลับมาใช้ใหม่ 
นํ้าฝนที่เก็บไว้สามารถนํากลับมาใช้ในห้องสุขา ล้างทําความ
สะอาดพื้น และรดนํ้าต้นไม้ โดยต้องผ่านค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้า 
ดังน้ันจึงจําเป็นต้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าก่อนนําไปใช้งาน
ตามความเหมาะสม 

๔) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้นํ้า 

 ตรวจสอบการรั่วไหลของนํ้า เพื่อลดการสูญเสียนํ้าอย่างเปล่า
ประโยชน์ โดยปิดปั๊มนํ้าและก๊อกนํ้าทั้งหมดแล้วตรวจสอบ
มิเตอร์ดู ถ้าหากตัวเลขมิเตอร์ยังเดินอยู่ก็แสดงว่ามีจุดรั่วไหล ให้
ค่อยตรวจสอบไปทีละจุดจนกว่าจะพบ 

 ติดต้ังมาตรวัดนํ้าและอุปกรณ์ควบคุมระดับที่ท่อส่งนํ้าหลัก 
 อุดรอยรั่ว หรือเปลี่ยนท่อที่ชํารุด 
 ติดต้ังอุปกรณ์อัตโนมัติควบคุมการไหลของนํ้าในท่อ 
 ทําแถบสีแยกให้ชัดเจนระหว่างท่อนํ้าทิ้งและท่อนํ้าดี 
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 นํานํ้าล้างในอ่างล้างจานที่สะอาดที่สุดกลับมาใช้ใหม่ (ใช้เป็น
นํ้าล้างภาชนะครั้งแรก) 

 หลีกเลี่ยงการล้างระบบนํ้าล้น 

 การเช็ดพื้น ควรใช้ภาชนะรองนํ้าและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะ
ก่อนที่จะนําไปเช็ดถู จะใช้นํ้าน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทํา
ความสะอาดพื้นโดยตรง 

 การรดนํ้าต้นไม้ ควรใช้สปริงเกลอร์ หรือใช้นํ้าที่เหลือจาก
กิจกรรมอื่นมารดต้นไม้ ก็จะช่วยประหยัดนํ้าลงได้ 

 รณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดนํ้าใช้และลดขยะ 

 

๓.๒   การลดความสกปรกของน้ําเสีย 

 

 เก็บกวาดทําความสะอาดภาชนะ พื้น ก่อนใช้นํ้าล้างทําความ
สะอาด 

 ติดต้ังตะแกรงดักขยะที่ท่อระบายนํ้า 
 ติด ต้ัง ถังดักไขมันที่มีประสิทธิภาพสําหรับโรงครัวและ
ห้องอาหาร 

 มีตะแกรงกรองเศษอาหารก่อนระบายนํ้าทิ้งลงบ่อดักไขมัน 

 ตักนํ้ามันในถังดักไขมันไปกําจัดอย่างเหมาะสมทุกสัปดาห ์

 

๓.๓      เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย 

 

 เปลี่ยนการออกแบบใหม่หรือปรับปรุงระบบบําบัดให้มี
ประสิทธิภาพ และสามารถบําบัดนํ้าเสียได้ตามมาตรฐาน 
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 เพิ่มระบบอัตโนมัติเข้าช่วย๕ทําให้การทํางานของระบบเป็นไป
อย่างต่อเน่ือง ทําให้ระบบได้ประสิทธิภาพสูง 

 ปรับปรุงข้อจํากัดในการปฏิบัติงาน เช่น ไม่วางสิ่งกีดขวาง
ระบบ ทําให้สามารถเข้าถึงระบบหรืออุปกรณ์ ทําให้ง่ายต่อการ
ดูแลและบํารุงรักษา 

 ปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 

 ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วย หรือปรับปรุงระบบบําบัดให้มี
ประสิทธิภาพดีข้ึน โดยการเพิ่มอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม 
หรือการเติมเชื้อจุลินทรีย์ (EM) เพิ่มประสิทธิภาพในระบบ
บําบัดทางชีวภาพ 

 

๓.๔   ปรับปรุงกระบวนการดําเนินการ 
 

๑) มีแผนงาน กระบวนการทํางานและข้ันตอนบํารุงรักษา
ระบบบําบัดที่ชัดเจน 

๒) มีการบันทึกการปฏิบัติงาน๕หากมีความผิดปกติ หรือมี
ปัญหาเกี่ยวกับระบบบําบัด หรืออุปกรณ์ต่างๆ จะได้มีข้อมูลหรือสามารถ
แก้ไขได้ทันท่วงที และสอดคล้องกับกฎกระทรวง “กําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ การเก็บสถิติ และข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงาน
สรุปการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕” ตามมาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓) มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
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๔. การดําเนินการตามกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา ๘๐ 

 

 

 

 

 อาคารประเภท ก และ ข ซึ่งถูกกําหนดให้เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ 
จะต้องดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ
การจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงาน
สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ทั้งน้ี จะย่อเป็น 
“กฎกระทรวงฯ ตามมาตรา ๘๐”) ให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกําเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นของตนเองมีหน้าที่ ดังน้ี 

๑. เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบหรือ
อุปกรณ์ และเครื่องมือดังกล่าวในแต่ละวัน และจัดทําบันทึก รายละเอียด
เป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ต้ังแหล่งกําเนิดมลพิษน้ัน โดยต้องจดบันทึกสถิติ
และข้อมูลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียตาม แบบ ทส.๑ ทุกวัน และ
เก็บไว้เป็นเวลา ๒ ปี เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลเป็นสถิติในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพระบบ และควรแก้ไขหรือปรับปรุงส่วนใด  

๒. สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียตาม แบบ ทส.๒ ทุก
เดือน และจัดส่งให้แก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินภายใน ๑๕ วันของเดือนถัดไป 

 เน่ืองจากตามกฎกระทรวงได้อธิบายว่า ผู้เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่
จะต้องปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงน้ี ตามภาพที่ ๑ โดยหัวข้อที่
เกี่ ยวข้องกับผู้ ครอบครองแหล่ งกํ าเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ ใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ได้แก่  
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 ๑. เจ้าของหรือครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ หมายถึง เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษตามตรา ๖๙ และมีระบบบําบัดนํ้าเสียตาม
มาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง  
 ๒. ผู้ควบคุมระบําบัดนํ้าเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสีย 
หมายถึง ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างบริการบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งได้รับอนุญาตตาม
มาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ๓. เจ้าพนักงานท้องถ่ิน หมายถึง  
 - นายกเทศมนตรี กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษต้ังอยู่ในเขตเทศบาล 
 - นายกองค์การบริหารส่วนตําบล กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษต้ังอยู่
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
 - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษต้ังอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 - ปลัดเมืองพัทยา กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษต้ังอยู่ในเขตเมืองพัทยา 
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ภาพท่ี ๑ ข้ันตอนการรายงานตามกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา ๘๐  
  

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ 

ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 

หรือ ผู้รับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสีย 

จัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการทํางาน
ของระบบบําบัดนํ้าเสีย และบันทึก

ข้อมูลตามแบบ ทส.๑ (ทุกวัน) 

ดาวน์โหลดแบบ ทส.๑ และ ทส.๒ จาก 

www.pcd.go.th หรือติดต่อขอรับได้ท่ี
กรมควบคุมมลพิษและสํานักงานเขต 

ทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
บําบัดนํ้าเสีย ตามแบบ ทส.๒ (ทุกเดือน) 

ทํารายงานเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินรับแบบ ทส.๒ โดยออก
ใบรับเป็นหลักฐานให้แก่ผู้เสนอรายงาน
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันท่ีได้รับรายงาน 

 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินรวบรวมรายงานแบบ 
ทส.๒ ส่งให้เจ้าพนักงานกรมควบคุมมลพิษ 

อย่างน้อยเดือนละ ๑ คร้ัง 
 

กรมควบคุมมลพิษรวบรวมรายงาน 

 

เก็บไว้ ณ แหล่งกําเนิดมลพิษ  
ระยะเวลา ๒ ปี 

 
ย่ืนด้วยตนเอง 

ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ 

วิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศกรมควบคุม 

ส่งทางไปรษณีย์/อีเล็กทรอนิกส์ 

ให้ถือวันท่ีส่งของผู้ส่งเป็นวันส่งรายงาน 

ทําความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา
ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเสนอไป

พร้อมรายงานท่ีรวบรวมส่งด้วยก็ได้ 

ใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินงานของเจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษ 
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๕. หลักการบําบัดน้ําเสียเบื้องต้น 

 

 

๕.๑   ประเภทของอาคารและมาตรฐานการควบคุม      
น้ําท้ิงจากโรงพยาบาล 

มาตรฐานควบคุมระบายนํ้าทิ้งจากอาคารขนาดต่างๆ แบ่งตาม
ขนาด และประเภทของโรงพยาบาลที่กําหนดมาตรฐานการระบายนํ้าทิ้ง
จากอาคาร ดังตารางท่ี ๒ 

ตารางท่ี ๒ มาตรฐานควบคุมระบายนํ้าทิ้งจากอาคารขนาดต่างๆ 

ดัชนีคุณภาพนํ้า 
 

หน่วย 

เกณฑ์กําหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุม
การระบายนํ้าท้ิง 

ก. ข. 

โรงพยาบาลของทางราชการ
หรือสถานพยาบาลตาม
กฎหมาย 

ต้ังแต่ ๓๐ เตียง ๑๐- ไม่ถึง ๓๐ เตียง 

๑. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)  ๕-๙ ๕-๙ 
๒. บีโอดี (BOD) มก./ล. ไม่เกิน ๒๐ ไม่เกิน ๓๐ 
๓. ปริมาณของแข็ง    

- ค่าสารแขวนลอย   มก./ล. ไม่เกิน ๓๐ ไม่เกิน ๔๐ 
- ค่าตะกอนหนัก  มล./ล. ไม่เกิน ๐.๕ ไม่เกิน ๐.๕ 
- ค่าสารท่ีละลายได้ท้ังหมด  มก./ล. ไม่เกิน ๕๐๐* ไม่เกิน ๕๐๐* 

๔. ซัลไฟด์ (Sulfide) มก./ล. ไม่เกิน ๑.๐ ไม่เกิน ๑.๐ 
๕. ทีเคเอ็น  มก./ล. ไม่เกิน ๓๕ ไม่เกิน ๓๕ 
๖. นํ้ามันและไขมัน  มก./ล. ไม่เกิน ๒๐ ไม่เกิน ๒๐ 
หมายเหตุ *เป็นค่าท่ีเพิ่มจากปริมาณค่าทีดีเอสในนํ้าใช้ตามปกต ิ

ท่ีมา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่มท่ี ๑๒๒ 

ตอนท่ี ๑๒๕ ง  ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
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๕.๒ เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย 

โรงพยาบาลเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคจากผู้ป่วยที่มารับการ
รักษาพยาบาล นํ้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ในโรงพยาบาล จึงมีการปนเปื้อน
ด้วยเชื้อโรคเหล่าน้ี ดังน้ัน หากระบบบําบัดนํ้าเสียมีประสิทธิภาพการบําบัดไม่
ดี ก็จะมีโอกาสเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
โรงพยาบาล นํ้าเสียจากโรงพยาบาลมีทั้งปริมาณความเข้มข้น และจุลินทรีย์ที่
ทําให้เกิดโรค ดังน้ัน นํ้าเสียที่เกิดจากอาคารให้บริการรักษาผู้ป่วยทุกหลัง
ภายในโรงพยาบาลต้องผ่านการบําบัดและใช้นํ้ายาฆ่าเชื้อโรคก่อนระบายออก
สู่คู/ท่อระบายนํ้าสาธารณะนอกโรงพยาบาล ดังภาพท่ี ๒ 

 

  

ภาพท่ี ๒ ตัวอย่างแผนผังการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียจากโรงพยาบาล 

สูบตะกอนของเสยีไป
กําจัดอย่างถูกวิธ ี

ตะแกรง 
บ่อเกรอะ 

นํ้าเสียจากครัว 

บ่อดักไขมัน 

นํ้าเสียจากแหล่งอืน่ๆ นํ้าเสียจากส้วม 

ระบบบําบัดแบบไม่ใช้อากาศ 

 

ระบบบําบัดแบบใช้อากาศ 

 

ฆ่าเช้ือโรค 

นํากลับไปใช้ใหม่ 

 

ระบายลงท่อระบาย
นํ้าสาธารณะ 
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ตะแกรง (screen) 

 

 

 

 

ตะแกรงที่ใช้ดักของแข็งแขวนลอยขนาดใหญ่ในนํ้าเสีย มี ๒ แบบ คือ 

o แบบหยาบประกอบด้วยเหล็กเส้น ซึ่งมีช่องว่างประมาณ ๒-๑๕ 

ซม. ต้ังเอียงทํามุม ๔๕°– ๖๐° กับแนวต้ัง เต็มรางระบายเพื่อดัก
วัตถุชิ้นใหญ่ๆ ที่ปนมากับนํ้าเสียออก ได้แก่ เศษไม้ ถุงพลาสติก 
กระดาษ และอื่นๆ 

o แบบละเอียดมีช่องเปิดเล็กมาก (๒-๖๕มม.) ใช้สําหรับดักเศษขยะ 
สารแขวนลอยที่มีขนาดเล็กเพื่อมิให้ตกตะกอนในบ่อบําบัดนํ้าเสีย  

ตะแกรงเหล่าน้ีจะขจัดของแข็งออกจากนํ้าเสียได้ประมาณร้อยละ ๕ – ๑๕ 

เป็นการช่วยป้องกันมิให้เครื่องสูบนํ้าต้องประสบปัญหากับการอุดตัน ส่วน
วัสดุต่าง ๆ ที่ติดหน้าตะแกรงจะต้องกําจัดออกทุกวัน โดยนําไปเผาหรือขจัด
รวมกับขยะต่อไป 

 

 

 

 

 

 

การบําบัดทางกายภาพ 
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บ่อดักไขมัน  

 

นํ้าเสียจากครัวหรือห้องอาหารมีนํ้ามันและไขมันสูงมาก หาก
ไม่กําจัดออกจะทําให้ท่อระบายนํ้าอุดตัน การใช้บ่อดักไขมัน (ภาพท่ี ๒) จะ
สามารถกําจัดไขมันได้มากกว่าร้อยละ ๖๐ บ่อดักไขมันมีทั้งแบบสําเร็จรูป 
หรือสามารถสร้างเองได้ โดยใช้วงขอบซีเมนต์หรือถังซีเมนต์หินขัด โดย
จะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะกักนํ้าเสียไว้ระยะหน่ึงเพื่อให้ไขมันและ
นํ้ามันมีโอกาสลอยตัวข้ึนมาสะสมกันอยู่บนผิวนํ้า ซึ่งจะต้องตักออกไป
กําจัดทุกวัน เช่น ใส่ถุงพลาสติกทิ้งฝากรถขยะหรือนําไปตากแห้งหรือหมัก
ทําปุ๋ย  
 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๓ ถังดักไขมันขนาดเล็ก 

  

 

 

การบําบัดทางชีวภาพใช้เพื่อกําจัดบีโอดีและไนโตรเจนในนํ้าเสีย 
เน่ืองจากโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีพื้นที่จํากัด ระบบบําบัดนํ้าเสียที่นิยมใช้
ได้แก่ ระบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ แต่ถ้าโรงพยาบาลมีพื้นที่มากก็สามารถใช้

การบําบัดทางชีวภาพ 
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ระบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์  (Activated Sludge  System)

คลองวนเวียน ระบบบ่อเติมอากาศ/ตกตะกอน บ่อผึ่ง ส่วนโรงพยาบาล
ขนาดเล็กก็อาจใช้ถังกรองไร้อากาศ  

 

  

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบแอกทิเวทเต็ดสลัดจ์ประกอบด้วย 
คือ ถังเติมอากาศ และถังตกตะกอน ถังเติมอากาศมีหน้าที่เป็นถังเลี้ยง
แบคทีเรียให้กินนํ้าเสียเป็นอาหาร ทําให้ความสกปรกลดลง  ส่วนแบคทีเรีย
จะแบ่งเซลเพิ่มจํานวนมากข้ึน ดังน้ันจึงต้องแยกแบคทีเรียออกจากนํ้าเสีย
ในถังตกตะกอน ก่อนจะระบายนํ้าเสียทิ้งได้ (ภาพท่ี ๔) 

ความลึกของถังเติมอากาศข้ึนอยู่กับโครงสร้างของอาคารและ
ความสามารถของเครื่องเติมอากาศที่ใช้ ส่วนรูปร่างของถังเติมอากาศควร
จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้มีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างมากที่สุดเท่าที่พื้นที่
จะอํานวย เพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนการควบคุมการทํางานได้หลายแบบใน
การแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน  

ระบบเติมอากาศจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสภาพและสถานที่ต้ัง
ของบริเวณบําบัดนํ้าเสีย ถ้าเป็นห้องปิดควรใช้ระบบเป่าอากาศลงไปในนํ้า 
หรือใช้เครื่องกลเติมอากาศแบบจมนํ้า เพราะหากเครื่องเติม
จะทําให้เกิดปัญหาเรื่องละอองนํ้าและการถ่ายเทอากาศได้  

 
ภาพท่ี ๔ ถังเติมอากาศระบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์

System) 

ส่วนโรงพยาบาล

เต็ดสลัดจ์ประกอบด้วย ๒ ส่วน 

คือ ถังเติมอากาศ และถังตกตะกอน ถังเติมอากาศมีหน้าที่เป็นถังเลี้ยง
ส่วนแบคทีเรีย

จะแบ่งเซลเพิ่มจํานวนมากข้ึน ดังน้ันจึงต้องแยกแบคทีเรียออกจากนํ้าเสีย

ความลึกของถังเติมอากาศข้ึนอยู่กับโครงสร้างของอาคารและ
ความสามารถของเครื่องเติมอากาศที่ใช้ ส่วนรูปร่างของถังเติมอากาศควร
จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้มีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างมากที่สุดเท่าที่พื้นที่
จะอํานวย เพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนการควบคุมการทํางานได้หลายแบบใน

ระบบเติมอากาศจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสภาพและสถานที่ต้ัง
ของบริเวณบําบัดนํ้าเสีย ถ้าเป็นห้องปิดควรใช้ระบบเป่าอากาศลงไปในนํ้า 
หรือใช้เครื่องกลเติมอากาศแบบจมนํ้า เพราะหากเครื่องเติมอากาศที่ผิวนํ้า

 
ถังเติมอากาศระบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ 
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คลองวนเวียน (Oxidation Ditch) 
 

 

เป็นระบบแอกทิเวทเต็ดสลัดจ์ประเภทหน่ึง แต่จะมีลักษณะ
แตกต่างจากระบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ คือ ถังเติมอากาศจะมีลักษณะเป็น
วงกลมหรือวงร ีทําให้ต้องใช้พื้นที่มากกว่าระบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ นํ้าเสีย
เข้าระบบแล้วจะไหลวนเวียนตามแนวยาวของถังเติมอากาศ และการกวน
จะใช้เครื่องกลเติมอากาศ ซึ่งตีนํ้าในแนวนอน (Horizontal Surface 

Aerator) ค่าความเข้มข้นของออกซิเจนละลายนํ้า ในถังเติมอากาศจะ
ลดลงเรื่อยๆ ตามความยาวของถัง จนกระทั่งมีค่าเป็นศูนย์ 
แอน็อกซิก (Anoxic Zone) ซึ่งจะมีระยะเวลาในช่วงน้ีไม่เกิน 
การที่ถังเติมอากาศมีสภาวะเช่นน้ีทําให้เกิดไนตริฟิเคชั่น (
และดีไนตริฟิเคชั่น (Denitrification) ข้ึนในถังเดียวกัน
สามารถบําบัดไนโตรเจนได้ดีข้ึนด้วย ดังภาพท่ี ๕ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๕ คลองวนเวียน 

 

แต่จะมีลักษณะ
ถังเติมอากาศจะมีลักษณะเป็น

เต็ดสลัดจ์ นํ้าเสีย
เข้าระบบแล้วจะไหลวนเวียนตามแนวยาวของถังเติมอากาศ และการกวน

Horizontal Surface 

ในถังเติมอากาศจะ
 เรียกว่าเขต 

ช่วงน้ีไม่เกิน ๑๐ นาที 
(Nitrification) 

ข้ึนในถังเดียวกัน ทําให้ระบบ
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บ่อผึ่ง (Ponding System) 
 

 

เป็นระบบบําบัดนํ้าเสียที่อาศัยธรรมชาติในการบําบัดส
นํ้าเสีย ดังภาพท่ี ๖ ซึ่งแบ่งตามลักษณะการทํางานได้ ๓ รูปแบบคือ

๑) บ่อหมัก (Anaerobic pond) ซึ่งมีความลึก ๒-๔ เมตร โดยจะรับ
สารอินทรีย์ได้สูงและจะถูกกําจัดโดยจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจน

๒) บ่อแฟคคัลเททีฟ (Facultative pond) ซึ่งมีความลึก 
โดยบ่อจะแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือส่วนบนของบ่อจะเป็นบ่อแบบมี
ออกซิเจนและส่วนล่างอยู่ในสภาพไม่มีออกซิเจน 

๓) บ่อบ่ม (Maturation pond) ซึ่งมีความลึก ๑-๑
สภาพมีออกซิเจนตลอดทั้งบ่อ ทําหน้าที่การตกตะกอนของแข็ง
และปรับปรุงคุณภาพนํ้าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งโดย
ปกติบ่อปรับเสถียรน้ันจะมีการต่ออนุกรมอย่างน้อย 
   

 

             

 

 

ภาพท่ี ๖ บ่อผึ่ง 

สารอินทรีย์ใน
รูปแบบคือ 

เมตร โดยจะรับ
สารอินทรีย์ได้สูงและจะถูกกําจัดโดยจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจน 

ซึ่งมีความลึก ๑-๑.๕ เมตร 
ส่วน คือส่วนบนของบ่อจะเป็นบ่อแบบมี

๑.๕ เมตร เป็น
สภาพมีออกซิเจนตลอดทั้งบ่อ ทําหน้าที่การตกตะกอนของแข็ง
และปรับปรุงคุณภาพนํ้าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งโดย
ปกติบ่อปรับเสถียรน้ันจะมีการต่ออนุกรมอย่างน้อย ๓ บ่อ 



- ๒๑ - 

 

ถังกรองไร้อากาศ 
 

ถังกรองไร้อากาศเป็นระบบบําบัดแบบไม่ใช้อากาศเช่นเดียวกับบ่อ
เกรอะ แต่มีประสิทธิภาพในการบําบัดของเสียมากกว่า โดยภายในถังช่วง
กลางจะมีชั้นตัวกลาง (Media) บรรจุอยู่ ตัวกลางที่ใช้กันมีหลายชนิด เช่น 
หิน หลอดพลาสติก ลูกบอลพลาสติก กรงพลาสติก และวัสดุโปร่งอื่นๆ 
ตัวกลางเหล่าน้ีจะมีพื้นที่ผิวมากเพื่อให้จุลินทรีย์ยึดเกาะได้มากข้ึน นํ้าเสีย
จะไหลเข้าทางด้านล่างของถังแล้วไหลข้ึนผ่านชั้นตัวกลาง จากน้ันจึงไหล
ออกทางท่อด้านบน ขณะที่ไหลผ่านชั้นตัวกลาง จุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ
จะย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้าเสีย เปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นก๊าซกับนํ้าทิ้ง
ที่ไหลล้นออกไปจะมีค่าบีโอดีลดลง ดังภาพท่ี ๗ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๗ ถังกรองไร้อากาศ 

 

 

 

วิธีฆ่าเชื้อโรคในนํ้าเสียที่นิยมกันมากที่สุด ได้แก่ การใช้คลอรีน ซึ่ง
ใช้ในรูปก๊าซหรือสารละลาย ข้อดีของการใช้ในรูปก๊าซ คือ เสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าการใช้ในรูปสายละลาย ข้อเสียคือ มีอันตรายมากกว่าและต้องขอ
อนุญาตหากมีไว้ครอบครองจากทางราชการ 

กระบวนการฆ่าเชื้อโรค 
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 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางาน 

ของแต่ละระบบ 

 

ตารางท่ี ๓ และ ๔ แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบําบัด
ของระบบบําบัดประเภทต่างๆ 

 

ตารางท่ี ๓ การเปรียบเทียบระบบบําบัดแต่ละประเภท 

ระบบบําบัด วิธีการควบคุม ประสิทธิภาพ
การกําจัด 

ข้อกําหนด อุปกรณ์ หมายเหตุ 

บ่อเติมอากาศ มีการกวนผสม
ห รื อ ร ะ บ บ  
Facultative 

สูง บ่อดินลึก 
๒.๔๔-๔.๘๘ 
ม. ; ๘.๕๕-

๑๗.๑  
ม๓/(ม๒-วัน) 

เคร่ืองเติม
อากาศ 

มีการกําจัดสลัดจ์
เป็นคร้ังคราว
เน่ืองจาก   มีการ
ตกตะกอน
ของแข็ง 

แอกทิเวทเต็ด
สลัดจ์/ 

คูวนเวียน 

มีการกวนผสม
หรือ plug มี
การหมุนเวียน
สลัดจ์ 

สารอินทรีย์ถูก
กําจัด  >  
๙๐% 

บ่อดินหรือ
คอนกรีตลึก 

๓.๖๖-๖.๑๐ ม.; 
๐.๕๖๑-๒.๖๒     
ม๓/(ม๒-วัน) 

เคร่ืองเติม
อากาศ; 
ถัง
ตกตะกอน
เพ่ือแยก
สลัดจ์
หมุนเวียน
กลับไปใช้
ใหม่ 

มีสลัดจ์ส่วนเกินท่ี
ต้องกําจัด 

ระบบท่ีใช้
แบคทีเรียท่ีไม่
ใช้ออกซิเจน 

ระบบกวน
ผสม; ระบบ
กรองไร้
ออกซิเจน  

ปานกลาง  ระบบแยก
ก๊าซเป็น
ระบบ
บําบัด
ข้ันต้น 
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ตารางท่ี ๔ ประสิทธิภาพการบําบัดของแต่ละหน่วยกระบวนการ 
หน่วย

กระบวน 

การบําบัด 

ประสิทธิภาพการบําบัด(ร้อยละ) 

บีโอด ี ซีโอด ี
สาร 

แขวนลอย 

ฟอสฟอรัส 

ท้ังหมด 

อินทรีย์ 

ไนโตรเจน 

แอมโมเนีย 

ไนโตรเจน 

ตะแกรง น้อยมาก น้อยมาก น้อยมาก น้อยมาก น้อยมาก น้อยมาก 

ถังดักไขมัน ๓๐ – ๖๐ ๓๐ - ๖๐ ๕๐ - ๖๕ น้อยมาก น้อยมาก น้อยมาก 

ระบบแอกทิ-

เวทเต็ดลัดจ ์
๘๐ - ๙๕ ๘๐ - ๘๕ ๘๐ - ๙๐ ๑๐ - ๒๕ ๑๕ - ๕๐ ๘ – ๑๕ 

ระบบอาร์บีซี ๘๐ - ๘๕ ๘๐ - ๘๕ ๘๐ - ๘๕ ๑๐ - ๒๔ ๑๕ - ๔๙ ๘ – ๑๔ 

การฆ่าเช้ือโรค น้อยมาก น้อยมาก น้อยมาก น้อยมาก น้อยมาก น้อยมาก 

ท่ีมา: Metcalf & Eddy, ๑๙๙๑ 

๖. การวิเคราะห์ปัญหาระบบบําบัดน้ําเสียจากอาคาร 
และแนวทางการปรับปรุง 

   

การวิเคราะห์ปัญหาระบบบําบัดนํ้าเสียอาคารและแนวทางการ
ปรับปรุงสามารถสรุปได้ตาม แผงผังภาพท่ี ๘ ดังน้ี 
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ภาพท่ี ๘ แผงผังการวิเคราะห์ปัญหาระบบบําบัดนํ้าเสียอาคารและแนว
ทางการปรับปรุง 

ข้ันตอนตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสีย 

ตรวจสอบข้อมูลรูปแบบ 

และรายละเอียดระบบบําบัดนํ้าเสีย 

- แบบก่อสร้างจริง 
- คู่มือการเดินระบบ 
- รายการคํานวณประกอบแบบ  

ตรวจสอบปริมาณและลักษณะนํ้าเสีย 

- ปริมาณนํ้าเสีย 
- ผลวิเคราะห์ลักษณะนํ้าเสีย (นํ้าเข้า – นํ้าออก) 

ตรวจสอบความสามารถการรองรับปริมาณนํ้าเสีย 

- ตรวจสอบรูปแบบ ขนาด ถังบําบัดนํ้าเสีย 
- ตรวจสอบทางกายภาพของระบบ เช่น สี กล่ิน ตะกอน เป็นต้น 

 

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 

วางแผนงานปรับปรุงระบบ 

รายงานสรุปผล 
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 ๖.๑      การตรวจสอบข้อมูล รูปแบบ และรายละเอียด 

  ระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าเสียให้มากที่สุด ข้อมูลที่

จําเป็นได้แก่  

� แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawings) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
รูปแบบระบบบําบัดนํ้าเสียขนาดถังบําบัด ตําแหน่งที่ ต้ัง
อุปกรณ์เครื่องจักรกล แนวเส้นท่อและวาล์ว และระบบไฟฟ้า
ควบคุม 

� คู่ มื อ ก า ร เ ดิ น ร ะ บ บ  ( Operation Manual) ซึ่ ง จ ะ
ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานของระบบบําบัดนํ้าเสียประเภท
น้ันๆ ข้อมูลอุปกรณ์เครื่องจักรกลในระบบ วิธีการควบคุม
ระบบ ปัญหาและวิธีการแก้ไข การตรวจสอบระบบ และ
รายละเอียดประกอบแบบ (Specification) ของอุปกรณ์ซึ่ง
จะบอกย่ีห้อ รุ่น และส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์ต่างๆ 

� รายการคํานวณประกอบแบบ (Calculation Sheet) เป็น
ข้อมูลในการออกแบบ เช่น ความสามารถในการรองรับนํ้าเสีย 
ลักษณะนํ้าเสียเข้าระบบ เกณฑ์การออกแบบ ขนาดถังบําบัด
และรายการคํานวณเลือกขนาดอุปกรณ์ต่างๆ  
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๖.๒      การตรวจสอบปริมาณและลักษณะของน้ําเสีย 

 

ปริมาณและลักษณะของนํ้าเสียที่เข้าระบบเป็นข้อมูลสําคัญใน
การตรวจสอบระบบ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบความสามารถใน
การรองรับนํ้าเสียของระบบ การตรวจสอบปริมาณนํ้าเสียสามารถทําได้
หลายวิธีแต่วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุด คือการประมาณจากปริมาณการใช้
นํ้าประปา โดยปริมาณนํ้าเสียที่เกิดข้ึนเท่ากับร้อยละ ๘๐ ของปริมาณนํ้าใช้
ประปา ส่วนลักษณะนํ้าเสียเข้าระบบต้องส่งไปวิเคราะห์ที่หน่วยงานหรือ
บริษัทรับวิเคราะห์นํ้าเสีย พารามิเตอร์ที่ควรทําการตรวจวัด ดังตารางท่ี ๕ 

 

ตารางท่ี ๕ พารามิเตอร์ที่ควรทําการตรวจวัดนํ้าเสีย 

พารามิเตอร์ หน่วย 
นํ้าเสียก่อนการ

บําบัด 
นํ้าเสียหลังผ่านการ

บําบัด 
ค่ามาตรฐาน

นํ้าท้ิง 
พีเอช -    

บีโอดี  มก./ล.    

สารแขวนลอย  มก./ล.    

ไนโตรเจนในรูปทีเค
เอ็น  

มก./ล.    

นํ้ามันและไขมัน  มก./ล.    

ซัลไฟด์ มก./ล.    

 

๖.๓  การตรวจสอบความสามารถรองรับน้ําเสียของระบบ 

  

 การตรวจสอบความสามารถรองรับนํ้าเสียของระบบในปัจจุบัน 
เป็นการนําเอาข้อมูลปริมาณลักษณะนํ้าเสีย ขนาดถัง และอุปกรณ์
เครื่องจักรกล จากการตรวจสอบข้างต้นมาตรวจสอบรายการคํานวณว่า
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ระบบมีความสามารถรองรับนํ้าเสียในปัจจุบันได้หรือไม่ โดยแยกตามหน่วย
การบําบัด เช่น บ่อเกรอะ ถังปรับสภาพ ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน ถังสูบ
ตะกอนย้อนกลับและถังสูบนํ้าทิ้ง เป็นต้น ผู้ตรวจสอบต้องอาศัยความรู้ด้าน
การออกแบบเบื้องต้น การเปรียบเทียบค่าออกแบบของระบบจริงใน
ปัจจุบันกับค่าเกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria) การหาข้อมูล
รายละเอียดความสามารถของอุปกรณ์ในระบบ เช่น อัตราการให้ออกซิเจน
ของเครื่องเติมอากาศ อัตราการสูบนํ้าของเครื่องสูบนํ้า เป็นต้น 

 กรณีที่ผู้ประกอบการมีรายการคํานวณประกอบแบบ ผู้ตรวจสอบ
ควรพิจารณาปริมาณและลักษณะนํ้าเสียขาเข้าในปัจจุบันเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลการออกแบบว่าระบบสามารถรองรับนํ้าเสียได้และหรือมีอุปกรณ์
ครบตามที่ออกแบบไว้หรือไม่  
 

๖.๔    การตรวจสอบสถานภาพของระบบ 

 การตรวจสอบสถานภาพของระบบเป็นการตรวจสอบลักษณะทาง

กายภาพต่างๆ ที่เป็นสิ่งบ่งบอกถึงการทํางานของระบบว่าสมบูรณ์เพียงใด 

ตัวอย่างการตรวจสอบทางกายภาพ ประกอบด้วย 

� สีของตะกอน ในถังเติมอากาศที่ดีควรเป็นสีนํ้าตาลเข้ม 
� กลิ่นของนํ้าในถังเติมอากาศ ที่มีการควบคุมที่ดีจะมีกลิ่น

คล้ายดิน  
 

 



- ๒๘ - 

 

� ฟอง  
o ถ้าพบฟองสีขาวในถังเติมอากาศแสดงว่าอายุตะกอน

จุลินทรีย์น้อยเกินไป 

o ถ้าพบฟองสีนํ้าตาลในถังเติมอากาศแสดงว่าอายุตะกอน
จุลินทรีย์มีอายุสูงเกินไป 

o นอกจากน้ันฟองยังมีสาเหตุจากสารเคมีหรือผงซักฟอกที่
เข้ามาในระบบก็ได้ 

� ลักษณะการเติมอากาศ ของเครื่องเติมอากาศต้องสามารถ
กวนผสมนํ้าได้อย่างทั่วถึงทั้งบ่อ  
� ตะกอนลอย ในถังตกตะกอนเกิดข้ึนได้จากหลายสาเหตุ ดังน้ี 

o มีนํ้ามันหลุดเข้ามาในระบบมากทําให้ตะกอนจุลินทรีย์
ตกตะกอนไม่ดี 

o การเติมอากาศมากเกินไป จนทําให้ฟองอากาศจับกับ
ตะกอนจุลินทรีย์ลอยข้ึนมาที่ผิวหน้า ปกติค่าออกซิเจน
ละลายในถังเติมอากาศควรอยู่ระหว่าง ๑-๒ มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 

o การเกิดมีตะกอนจุลินทรีย์ค้างอยู่ในถังตกตะกอนนาน
เกินไป 

o กระบวนการดีไนตริฟิเคชัน ซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนไน
เตรตในนํ้าแล้วเปลี่ยนเป็นก๊าซไนโตรเจนลอยข้ึนมาที่ผิว
นํ้าพร้อมกับยกตะกอนจุลินทรีย์ข้ึนมาด้วย 
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� ลักษณะของนํ้าท้ิง 
 ลักษณะของนํ้าทิ้งเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทํางานของ

ระบบ หากนํ้าทิ้งขุ่นอาจมีสาเหตุมาจากถังตกตะกอนทํางาน

ไม่ดีอาจเกิดจากนํ้าลัดวงจร หรืออาจเกิดจากอายุตะกอน

จุลินทรีย์ตํ่าและตะกอนมีความหนาแน่นน้อย 

๖.๕     การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข 

เมื่อทราบปัญหาที่เกิดข้ึนในระบบผู้ตรวจสอบต้องอาศัยความรู้
เกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าเสีย ในการวิเคราะห์ปัญหา ระบุสาเหตุพร้อมทั้ง
กําหนดวิธีการแก้ไข ในบางปัญหาอาจมีโอกาสเกิดจากหลายสาเหตุ ดังน้ัน
อาจต้องกําหนดแนวทางแก้ไขตามสาเหตุโดยดําเนินการแก้ไขตามลําดับ 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไข ดังตารางท่ี  ๖ 

 

ตารางท่ี ๖ สาเหตุปัญหาและวิธีการแก้ไข 
ข้อบกพร่องท่ีต้อง

แก้ไข 

ปัญหาท่ีเกิดจาก
ข้อบกพร่อง 

วิธีดําเนินการแก้ไข 

๑. เกิดตะกอนลอย
ที่ ผิ วห น้ า ใน ถั ง
ตกตะกอน 

ตะกอนลอยอาจ
หลุดไปกับนํ้าทิ้ ง 
ทําให้นํ้าทิ้งไม่ผ่าน
ตามมาตรฐานฯ 

๑. ทําการสูบตะกอนที่ทับถมและตะกอนที่
ลอย หน้าในถังตกตะกอนทิ้ง 

๒. ตรวจสอบการทํางานของบ่อดักไขมัน 
ตักไขมันทิ้งอย่างสมํ่าเสมอ 

๓. ตรวจสอบค่าปริมาณออกซิเจนละลาย
ในถังเติมอากาศ หากมีปริมาณต่ําให้เพิ่ม
การเติมอากาศ 
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ข้อบกพร่องท่ีต้อง
แก้ไข 

ปัญหาท่ีเกิดจาก
ข้อบกพร่อง 

วิธีดําเนินการแก้ไข 

๔. ปรับปรุงระบบสูบตะกอนย้อนกลับ 

๕. เพิ่มปริมาณการทิ้งตะกอน 

๒.ท่อระบาย
ตะกอนจากถัง
ตกตะกอนอุดตัน 

เกิดการทับถมของ
ต ะ ก อ น ใ น ถั ง
ตกตะกอน ทําให้
เกิดก๊าซจากการ
ห มั ก เ ป็ น ผ ล ใ ห้
ตะกอนลอยข้ึนที่
ผิวหน้า 

แก้ไขการอุดตันของท่อระบายตะกอน หาก
เดินระบบแล้วไม่ดีข้ึนหรือตะกอนตันในท่อ
ระบายตะกอนง่ายให้ทําการย้ายเคร่ืองสูบ
ตะกอนย้อนกลับมาไว้ในถังตะกอน 

 

๖.๖      การวางแผนงานการปรับปรุง 

เมื่อทราบวิธีการแก้ไข ผู้ตรวจสอบต้องวางแผนงานการปรับปรุง
โดยกําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมกําหนด
ระยะเวลาในการปรับปรุงระบบในแต่ละข้ันตอน เพื่อใช้เป็นแผนงาน
เป้าหมายของการดําเนินงานปรับปรุงระบบ 

 

๖.๗    สรุปผลการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

 เมื่อดําเนินการปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสียแล้วเสร็จ ผู้ตรวจสอบ
ต้องทําการติดตามผลการดําเนินงานและสรุปผลการปรับปรุงโดยการ
พิจารณาจากผลวิเคราะห์นํ้าทิ้ง พร้อมสรุประยะเวลาการดําเนินการ 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ  
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๗. การควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย 

   บ่อดักไขมัน 

ระบบบําบัดทางชีวภาพ 

 

 

  

 ต้องติดต้ังตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน  
 ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไป

ในบ่อดักไขมัน  
 ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออก ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร  
 ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ด้านหน้าตะแกรงออก

สม่ําเสมอ  
 ห้ามเอานํ้าจากส่วนอื่นๆ เช่น นํ้าล้างมือ นํ้าอาบ นํ้าซัก นํ้าฝน 

เป็นต้น เข้ามาในบ่อดักไขมัน  
 ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ 

นําไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย 
เพื่อให้รถเทศบาลนําไปกําจัดต่อไป  

 หมั่นตรวจดูท่อระบายนํ้าที่รับนํ้าจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมัน
อยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันถ่ี
มากข้ึนกว่าเดิม  
 

 

 ควบคุมปริมาณนํ้าเสียที่เข้าระบบบําบัดนํ้าเสียให้เป็นไปตาม
การออกแบบไม่มากหรือน้อยเกินไประบบบําบัดนํ้าเสียจึงจะสามารถ
ทํางานได้ดี 
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 ปริมาณของบีโอดีหรือซีโอดีในนํ้าเสียที่เข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย
ต้องมีความเหมาะสมกับประเภทของระบบน้ันๆ 

 ควบคุมอุณหภูมิของนํ้าเสียไม่ให้สูงมาก ควรอยู่ในช่วง ๒๐-๓๕ 
องศาเซลเซียส เพื่อความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 

 ควบคุมค่าพีเอชของระบบตกตะกอนทางเคมีให้เหมาะสมกับ
การสร้างตะกอนและสารช่วยสร้างตะกอน เช่น โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ เฟอร์

ริกซัลเฟต และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 

 บํารุงรักษาเครื่องเติมอากาศในระบบบําบัดนํ้าเสียให้สามารถ
ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ 

 ควบคุมปริมาณการเติมอากาศในบ่อเติมอากาศของระบบ
บําบัดนํ้าเสีย เพื่อรักษาความเข้มข้นของออกซิเจนละลายในนํ้า ๑-๓ มก./ล. 

 ทําความสะอาดหัวพ่นอากาศอย่างสม่ําเสมอเพื่อป้องกันการ
อุดตัน 

 ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการทํางานของจุลินทรีย์
ในระบบบําบัดนํ้าเสีย เช่น ปรับพีเอชนํ้าเสียให้เป็นกลาง เติมธาตุอาหารให้
เหมาะสม 

 ควบคุมปริมาณตะกอนในระบบบําบัดนํ้าเสียโดยให้มีตะกอน
อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปเพื่อคงประสิทธิภาพการ
ทํางาน 

 นํานํ้าเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้รดนํ้าต้นไม้ หรือล้างพื้น
ภายนอกอาคาร เพื่อลดประมาณที่ต้องระบายออกสู่ภายนอกหรือแหล่งนํ้า
ธรรมชาติ 
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๘.๑  เคร่ืองสูบนํ้า 

 

๘.   การบํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ําและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ท่ีใช้ในระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

 

 

 

 

 

   

� ทําความสะอาดบ่อสูบมิให้มีเศษไม้ 
ก้อนหิน พลาสติก ซึ่งอาจทําให้เกิด
ความเสียหาย และอาจทําให้เกิด
การอุดตันแก่เครื่องสูบนํ้าได้ โดย
ทําความสะอาดเดือนละครั้ง 
� ควรตรวจสอบระดับนํ้าในบ่อสูบให้

มีระดับห่างตัวเรือนเครื่องสูบตลอดเวลา ทั้งน้ีเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศ
ถูกดูดเข้าเครื่อง หรือเครื่องสูบนํ้าอาจจะร้อนจนถึงระดับเกิดความ
เสียหายได้ 
� ทําความสะอาดลูกลอยและสายปรับระดับ เปลี่ยนหรือซ่อมแซม

ชิ้นส่วนที่ชํารุดโดยทําตามข้อแนะนําเกี่ยวกับการควบคุมด้วยลูกลอย 
โดยปกติควรทําความสะอาดเดือนละครั้ง 
� ตรวจการทํางานของตู้ควบคุมอัตโนมัติโดยช่างไฟฟ้าเพื่อดูกระแสไฟฟ้า

ที่เข้ามอเตอร์ หากเป็นไปได้ควรตรวจทุกวัน 

� ตรวจสอบนํ้ามันหล่อลื่นซีลในห้องนํ้ามัน โดยการเปิดปลั๊กอุดแล้ว
นํ้ามันออกตรวจสอบ หากมีนํ้าเข้านํ้ามันจะมีสีขาวขุ่น จะต้องถ่าย
นํ้ามันเครื่อง  

การบํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ําและอุปกรณ์ต่าง ๆ             

  

มีระดับห่างตัวเรือนเครื่องสูบตลอดเวลา ทั้งน้ีเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศ
ถูกดูดเข้าเครื่อง หรือเครื่องสูบนํ้าอาจจะร้อนจนถึงระดับเกิดความ

ทําความสะอาดลูกลอยและสายปรับระดับ เปลี่ยนหรือซ่อมแซม
ชิ้นส่วนที่ชํารุดโดยทําตามข้อแนะนําเกี่ยวกับการควบคุมด้วยลูกลอย 

ตรวจการทํางานของตู้ควบคุมอัตโนมัติโดยช่างไฟฟ้าเพื่อดูกระแสไฟฟ้า

นํ้ามันหล่อลื่นซีลในห้องนํ้ามัน โดยการเปิดปลั๊กอุดแล้วเท
นํ้ามันจะมีสีขาวขุ่น จะต้องถ่าย
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๘.๒ บ่อสูบ 

๘.๓ หัวฟู่อากาศ (Air Diffuse) 

 

  

 

 

 

 ปรับระดับของลูกลอยเพื่อให้เครื่อง
สูบนํ้าทํางานได้เหมาะสมกับอัตรานํ้าเสียเข้า โดยปกติควรปรับลูกลอย
ให้ทํางานเฉลี่ย ๑๕ นาที/ครั้ง และให้หยุดพักทํางานแต่ละช่วงเวลา
นาที เช่นเดียวกัน 

 ควรมีเครื่องสูบนํ้าสํารองเผื่อในกรณีที่เกิดเครื่องสูบนํ้าเสียฉุกเฉิน 
ไม่มีระบบท่อนํ้าล้นฉุกเฉิน หรือเกิดจากกรณีฝนตกหนักและมีนํ้าไหลรั่ว
เข้าบ่อสูบ 

 ควรตัดวงจรไฟฟ้าก่อนที่จะลงไปซ่อมในบ่อสูบ 

 ควรเปิดฝาบ่อสูบทิ้งไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้ก๊าซที่สะสมอยู่ในบ่อ
สูบระเหยออกไปก่อนที่จะเข้าไปซ่อมบํารุง 

 ควรมีผู้ร่วมงานอย่างน้อย ๑ คน เพื่อคอยช่วยดึงเชือกซึ่งผูกติดกับเอว
ของผู้ที่ลงไปซ่อมบํารุงในบ่อสูบ 

 ไม่ควรสูบบุหรี่ขณะลงไปในบ่อสูบ เพราะอาจมีก๊าซมีเทนเป็นอันตรายได้
 ทาสีกันสนิมบันไดลงบ่อสูบทุกๆ ๖ เดือน 

 

 

 

 

 

สูบนํ้าทํางานได้เหมาะสมกับอัตรานํ้าเสียเข้า โดยปกติควรปรับลูกลอย
ครั้ง และให้หยุดพักทํางานแต่ละช่วงเวลา ๑๕ 

ควรมีเครื่องสูบนํ้าสํารองเผื่อในกรณีที่เกิดเครื่องสูบนํ้าเสียฉุกเฉิน และ
ไม่มีระบบท่อนํ้าล้นฉุกเฉิน หรือเกิดจากกรณีฝนตกหนักและมีนํ้าไหลรั่ว

ควรเปิดฝาบ่อสูบทิ้งไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้ก๊าซที่สะสมอยู่ในบ่อ

ซึ่งผูกติดกับเอว

ไม่ควรสูบบุหรี่ขณะลงไปในบ่อสูบ เพราะอาจมีก๊าซมีเทนเป็นอันตรายได้ 
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๘.๔ เคร่ืองเติมอากาศ (Air blower) 

 ควรอัดอากาศในปริมาณที่สูง เพื่อไล่เศษตะกอน เศษวัสดุที่ตกค้างใน
ระบบท่อหรือหัวฟู่อากาศ 

 ตรวจสอบการกระจายอากาศให้ทั่วถึง กรณีที่ปริมาณอากาศน้อยเกินไป 
ควรตรวจเช็คอุปกรณ์พร้อมทําความสะอาด และเพิ่มปริมาณอากาศให้มาก
ข้ึน 

 ตรวจสอบรอยรั่วตามท่อหลักเป็นประจํา และหมั่นตรวจตะกอนสะสม
อยู่ใต้ระบบเติมอากาศที่พื้นบ่อ เพราะอาจทําให้หัวฟูอากาศอุดตันได้ง่าย 
ควรลดปริมาณตะกอนสะสมหรือใช้เครื่องผสม (Mixer) เผื่อกวนนํ้า

 ตรวจสอบปริมาณออกซิเจนเป็นประจําเพื่อจะได้ปรับเพิ่มปริมาณ
อากาศให้พอเพียง 

 

 

  

 เริ่มเดินเครื่อง ต้องสังเกตการเป่าอากาศ
เกิดข้ึนปกติหรือไม่ ถ้ามีอากาศน้อยควร
ตรวจสอบระบบท่อว่ามีการรั่วไหลหรือไม่ 
ตรวจสอบช่องที่อากาศเข้าว่าอุดตันหรือไม ่

 ตรวจสอบระดับเสียงดังเมื่อเดินเครื่อง
หรื อ เกิ ดการสั่ นสะ เทือน ถ้าสู งมากควร
ตรวจสอบการหมุนของใบพัดว่าหมุนสมดุลหรือไม่ และตรวจสอบระบบเกียร์

 หากเครื่องร้อนผิดปกติ ให้ตรวจสอบนํ้ามันหล่อลื่น 
นํ้ามันหล่อลื่นไม่พอเพียง หรือการใช้นํ้ามันหล่อลื่นผิดประเภท 
แผ่นกรองนํ้ามันอุดตัน 
 

เศษวัสดุที่ตกค้างใน

ตรวจสอบการกระจายอากาศให้ทั่วถึง กรณีที่ปริมาณอากาศน้อยเกินไป 
ควรตรวจเช็คอุปกรณ์พร้อมทําความสะอาด และเพิ่มปริมาณอากาศให้มาก

หมั่นตรวจตะกอนสะสม
ราะอาจทําให้หัวฟูอากาศอุดตันได้ง่าย 

เผื่อกวนนํ้า 
ตรวจสอบปริมาณออกซิเจนเป็นประจําเพื่อจะได้ปรับเพิ่มปริมาณ

และตรวจสอบระบบเกียร ์
 การหล่อเย็น

หรือการใช้นํ้ามันหล่อลื่นผิดประเภท หรือเกิดจาก
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๙. แนวทางการตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย     

และข้อเสนอแนะเบื้องต้น 

 

 

จุดตรวจ
วิเคราะห์ 

กิจกรรม ข้อเสนอแนะ 

การรวบรวมนํ้า
เสยีและนํ้าฝน 

- ท่อรวบรวมนํ้าเสียต้องแยกกับท่อ
ระบายนํ้าฝน 

 

- ในกรณีท่ีมีจุดระบายนํ้าหลายจุด - ควรเก็บตัวอย่างนํ้าเสียทุกจุดท่ีเป็นจุด
ระบายนํ้าเสียเพื่อวิเคราะห์คุณภาพนํ้าท้ิง 

- สภาพนํ้าท้ิงท่ีระบายออกต้องไม่เป็น
ท่ีพึงรังเกียจ สภาพนํ้าใส ไม่มี
ตะกอนหรือขุ่น ไม่มีกลิ่นเหม็น 

- ต้องระมัดระวังถึงผลกระทบต่อความ 
รู้สึกของชมุชน และระมัดระวังถึง
ผลกระทบตอ่แหล่งนํ้า 

ข้อมูลของนํ้าเสีย 
- มีผลคุณภาพนํ้าเสียก่อนเข้าระบบ

บําบัดนํ้าเสียและหลังออกจากระบบ
บําบัดนํ้าเสีย 

- ศึกษาและตรวจสอบผลการวิเคราะห์
คุณภาพนํ้าเสีย 

- มีผลคุณภาพนํ้าท้ิงท่ีระบายออกตาม
มาตรฐานกําหนด  

- ดูรายละเอียดในข้อ ๕.๑  

การเดินระบบ
บําบัดนํ้าเสยีและ
การซ่อมบํารุง
ระบบบําบัดนํ้า
เสีย 

- ข้อมูลการเดินระบบบําบัด นํ้าเสีย
และการซ่อมบํารุง 

- ควรมีการบันทึกปริมาณนํ้าเสียท่ีเข้า
ระบบบําบัด ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและ
ปริมาณการใช้สารเคม ี

- มีคู่มือในการดําเนินระบบบําบัดนํ้า
เสีย 

- อธิบายวิธีการทํางานประจําวันและวิธี
ปฏิ บัติ ท่ี เหมาะสมในกรณี ท่ีมีสภาพ
ผิดปกติเกิดขึ้น 

- มีการจัดทําโปรแกรมซ่อมบํารุงเชิง
ป้องกันซึ่ งรวมถึงการสอบเทียบ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในระบบบําบัด  

- ดําเนินโปรแกรมไปตามข้อกําหนดของ
ผู้ผลิตหรือโดยคําแนะนําของวิศวกร
ผู้ออกแบบ 

ตะแกรงหยาบ 
- สามารถดักสิ่งของท่ีลอยนํ้า เช่น  

เศษขยะ๕เศษผ้า ใบไม้ ถุงพลาสติก 

- ควรมีการกําจัดเศษขยะออกจากตะแกรง
อย่างสม่ําเสมอ แล้วนําไปกําจัด 



- ๓๗ - 

 

จุดตรวจ
วิเคราะห์ 

กิจกรรม ข้อเสนอแนะ 

ถังกรองไร้อากาศ 
- นํ้าเสียไหลเข้าจากข้างล่างขึ้นข้างบน 

มีนํ้าท่วมตวักลางอยู่ตลอด เวลา 
- มีการกระจายนํ้าเสียอย่างสม่ําเสมอ 

ระบบแอกติเวท
เต็ดสลัดจ์แบบ
ผสมสมบูรณ์ 

- เคร่ืองเติมอากาศ สามารถเติม
อากาศในบ่อได้อย่างท่ัวถึง และ
ทํางานได้เป็นปกติ 

- การเติมอากาศในบ่ออย่างท่ัวถึงทําให้
ประสิทธิภาพของบ่อเติมอากาศดีขึ้น 

- สีของนํ้าในถังเติมอากาศ ควรจะมีสี
นํ้าตาลอ่อนจนถึงสีนํ้าตาลเข้ม และ
ลักษณะของนํ้าขุ่นข้น 

- หรือถ้าพบว่านํ้าเป็นสีดําหรือลักษณะนํ้า
ใสจาง ถือว่าระบบล้มเหลว ต้องปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ 

- ไม่ควรมีฟองปกคลุมอยู่บนผิวนํ้าใน
ถังเติมอากาศ 

- ถ้าพบว่ามีฟองปกคลุมอยู่ท่ัวผิวนํ้าในถัง 
แสดง ว่ าการ ทํางานของแบคที เ รี ย
ล้มเหลว หรืออาจมีปัญหาเน่ืองจาก
สารพิษ (toxic) ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

- ถ้าตักนํ้าในถังเติมอากาศ ๑ ลิตรมา
ตั้งท้ิงไว้ ๓๐ นาที ตะกอนควรจะ
แ ย ก อ อ ก จ า ก ชั้ น นํ้ า ป ริ ม า ต ร
ประมาณร้อยละ ๒๐-๓๐ ของ
ปริมาตรนํ้าท้ังหมด 

- ถ้าตะกอนไม่แยกชั้นอย่างชัดเจนแสดงว่า
ระบบล้มเหลวต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ
และแนวทางแก้ไข 

- ตรวจวัดค่า DO, SV๓๐, MLSS, SVI 

ในถังเติมอากาศ ควรมีค่าเป็นไปตาม
การออกแบบ หรือมีความเหมาะสม
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีใช้เป็นค่า
มาตรฐานอ้างอิงท่ีเชื่อถือได ้

- ถ้าพบว่าค่าดังกล่าวไม่เป็นไปตามช่วง
ค่าท่ีแนะนําต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

- นํ้าท่ีผิวบ่อตกตะกอนจะต้องใส หรือ
อาจจะมีสีเหลืองจางๆเหมือนกับนํ้า
ท้ิงท่ีผ่านการบําบัดแล้ว 

- กรณีพบว่านํ้าในบ่อตกตะกอนมี sludge 

ลอยขึ้นมา หรือเกิดฟองก๊าซถือว่าระบบ
มีปัญหาต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

บ่อผ่ึง 
- นํ้าในบ่อต้องไม่มีสาหร่าย/วัชพืช

มากเกินไป 

- ขุดลอกบ่อ (ถ้ามีความจําเป็น) 

 

ท่ีมา: ปรับปรุงจากคู่มือการกํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมการฆ่าสัตว์ประเภทฆ่าและชําแหละเน้ือ
ไก่ ๒๕๕๒ 



- ๓๘ - 

 

 

 

 

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคมุมลพิษ 

นายสุวิทย์ ขัตติยวงศ ์ รองอธิบดีกรมควบคมุมลพิษ 

นายเจนจบ สุขสด ฝ่ายคณุภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ 
 

 

 

นายยุทธชัย สาระไทย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 

นางสาวนันทพร คงสํารวย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 

นายวัชรไชย ขมินทกูล นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ 
นางสาวสุจติรา กันยาวลิาศ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 

นายสาธุคุณ พรหมหันต ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

นางสาวปาจรีย์  วงษ์ประยูร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
 

 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ และมีลิขสิทธ์ิในเอกสารฉบับน้ี 
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