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คำนำ 
 

ระบบบำบัดน้ำเสียดวยเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียชนิดไมไดกาซชีวภาพ โดยอาศัยกลุมจุลินทรีย
ที่ไมตองการใชออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) ทำการยอยสลายสารอินทรียในน้ำเสีย ซึ่งเปนวิธีการจัดน้ำ
เสียรูปแบบหน่ึง ที่ชวยลดปญหาดานสิ่งแวดลอม  

เพื่อใหการทำงานของระบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอเจาของธุรกิจ
ผูลงทุน ผูดูแลระบบและผูที่เกี่ยวของจำเปนตองมีความเขาใจหลักการทำงานของระบบฯ เสียกอน จึงสามารถ
สังเกตเห็นปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน ซึ่งจะชวยใหสามารถปองกันและแกไขไดถูกตอง โดยไมสงผลกระทบ
ตอการทำงานของระบบบำบัดในสวนอื่น ๆ  นอกจากน้ีแลว ควรคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยจากการใชงาน
ระบบ ซึ่งหากประมาทหรือละเลย อาจสงผลใหมีการเกิดอุบัติเหตุและนำมาซึ่งการสูญเสียทั้งชีวิต และ
ทรัพยสินของผูที่เกี่ยวของ  

คณะผูจัดทำหวังเปนอยางย่ิงวา คูมือฉบับน้ีจะเปนประโยชน และเสริมสรางความรูความเขาใจให
ผูเดินระบบ สามารถแกไขปญหา และนำไปประยุกตใชการจัดการน้ำเสียในฟารม เพื่อบำบัดน้ำเสียที่ระบาย
ออกสูสิ่งแวดลอม และสามารถอยูรวมกับชุมชนรอบขางไดอยางยังยืนตอไป หากมีขอผิดพลาดประการใด  
ทางคณะผูจัดทำขอรับคำแนะนำ และขออภัยมา ณ โอกาสน้ี 
 

 
                                                                                      คณะผูจัดทำ 
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บทท่ี 1 
  ที่มาและความสำคัญ 
 

ในปจจุบันการขยายตัวของประชากรและการขยายตัวของชุมชนเมืองมีอัตราเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว       
มีปริมาณความตองการอาหารเพิ่มสูง ฟารมปศุสัตวถือไดวาเปนภาคการผลิตที่สำคัญตอความมั่นคงทางดาน
อาหารของประเทศ เพื่อรองรับปริมาณความตองการดังกลาว ทำใหปจจุบันมีฟารมปศุสัตวเกิดข้ึนจำนวนมาก 
ซึ่งหากไมมีการจัดการของเสียทีถู่กวิธีและเหมาะสม ของเสียดังกลาวอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิง่แวดลอมกบั
ฟารมโดยตรง และชุมชนโดยรอบ แมวาในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดกำหนดใหกิจกรรม
การเลี้ยงสัตวเปนประเภทกิจกรรมที่ตองมีการควบคุมและขอใบอนุญาต มีระบบบำบัดน้ำเสียและของเสียที่ถูก
สุขลักษณะ แตผูประกอบการในฟารมสวนใหญ โดยเฉพาะขนาดเล็กและขนาดกลาง หลายพื้นที่ยังขาด
เทคโนโลยี ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับวิธีจัดการของเสียที่เหมาะสม จึงทำใหเกิดปญหาน้ำเสียและของเสีย
ในฟารมปศุสัตว ที่ยังคงเปนปญหาอยูในปจจุบัน 

ประเทศไทยมีฟารมกระจายอยูในชุมชนตางๆ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งน้ำเสียที่เกิดข้ึนจาก
กระบวนการเลี้ยงสัตวเหลาน้ี สามารถสรางมลภาวะดานสิ่งแวดลอม รวมถึงการปนเปอนจากการปลอยน้ำเสีย
ออกสูแหลงน้ำธรรมชาติ อีกทั้งยังสงผลกระทบดานสุขอนามัยและโรคติดตอชนิดตางๆ อีกหลายชนิด  ดังน้ัน           
การหาวิธีเพื่อจัดการน้ำเสียเหลาน้ันดวยวิธีการที่ถูกตองและเหมาะสม จะเปนการชวยลดปญหามลภาวะที่
เกิดข้ึนภายในฟารมพรอมทั้งเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีในการอยูรวมกันกับชุมชนรอบขางและสังคมโดยรวม
ตอไปดวย 
 ระบบบำบัดน้ำเสียดวยเทคโนโลยีบำบัดแบบไรอากาศ สามารถชวยแกปญหามลภาวะดังกลาวขางตน
ไดควบคูไปกับการควบคุมและลดมลภาวะในเรื่องของกลิ่นเหม็น แมลงวัน บำบัดน้ำเสีย และปรับปรุง
สภาพแวดลอมภายในฟารม ไดอยางสมบูรณและย่ังยืน โดยอาศัยกระบวนการยอยสลายสารอินทรียหรือน้ำ
เสียในสภาวะไรอากาศ (Anaerobic Digestion) ทำการยอยสลายสารอินทรียในน้ำเสีย สำหรับน้ำเสียที่ผาน
การบำบัดแลว สามารถหมุนเวียนกลับมาใชใหมภายในฟารม หรือทำการบำบัดตอดวยสระเปด จนสามารถ
ปลอยสูแหลงน้ำธรรมชาติภายนอกได สวนกากตะกอนของเสียที่ผานการหมักยอยแลว สามารถนำไปใชเปน
สารปรับปรุงดินคุณภาพดีที่นำไปใชในการเพาะปลูกไดเปนอยางดี   
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บทท่ี 2 
ประโยชนที่ไดจากการใชระบบบำบัดน้ำเสีย 

อนุรักษสิ่งแวดลอม 
การประยุกตใชระบบบำบัดน้ำเสียในการจัดการน้ำเสยีของฟารม จะชวยลดและแกไขปญหาเรื่อง

มลภาวะที่มีผลตอสภาพแวดลอมภายในฟารมและชุมชนโดยรวม โดยจะสามารถลดปญหาตาง ๆ ไดดังน้ี  
 

 กลิ่น : ระบบบำบัดน้ำเสยี จะชวยลดกลิ่นรบกวนจากของเสยีที่เกิดข้ึนจากการเลี้ยงของฟารมลง รวมทั้ง
กากตะกอนและน้ำเสียที่ผานการบำบัดแลว จะมีกลิ่นลดลงจากเดิม 

 

 แมลงวัน : เน่ืองจากของเสียและน้ำเสยีจากมูลสุกร จะถูกสงลำเลียงเขาสูระบบบำบดัน้ำเสยีทุกวัน จึงทำ
ใหแมลงวันไมสามารถใชของเสียและน้ำเสียเหลาน้ันเปนแหลงเพาะพันธุและแพรขยายพันธุได 
ซึ่งจะเปนการตัดวงจรชีวิตของแมลงวัน ทำใหปริมาณของแมลงวันที่สามารถเจริญเติบโตเปนตัว
เต็มวัยภายในฟารมลดลง 

 

 น้ำเสีย : ระบบบำบัดข้ันหลังที่มีขนาดเหมาะสมจะสามารถบำบัดน้ำเสียที่เกิดข้ึนไดทั้งหมด ซึ่งน้ำที่ผาน
การบำบัดแลวจะสามารถหมุนเวียนนำกลับมาใชประโยชนในการทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยง
สัตว หรือใชเพื่อการเพาะปลูกได  ในฤดูฝนน้ำที่ผานการบำบัดแลวน้ีจะถูกปลอยออกสูแหลงน้ำ
ภายนอกโดยไมมีปญหาตอสภาพแวดลอมอีกตอไป 

 

การหมุนเวียนนำ้ท่ีผานการบำบัดกลับมาใช 
น้ำที่ผานการบำบัดตามกระบวนการบำบัดข้ันหลังอยางเหมาะสม สามารถหมุนเวียนนำกลับมา

ใชใหมได เชน ใชลางโรงเรือน หรือนำไปรดแปลงเพาะปลูก ซึ่งจะเปนการชวยลดปริมาณการใชน้ำ และชวย
ประหยัดคาใชจายไดทางหน่ึงดวย 

 

   
 
 

รูปท่ี 1 การหมุนเวียนทีผ่านการบำบัดกลับมาใช 
 
 

ผลิตวัสดุปรบัปรุงดินเพ่ือการเกษตร 
 

กากของเสียที่ผานการหมักยอยในระบบบำบัดน้ำเสียแลว จะเปนสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ 
เพราะยังคงมีสารอาหารซึ่งมธีาตุหลักสำคัญตาง ๆ อยู ไดแก ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โปรแตสเซียม ซึ่งสามารถ
นำไปใชเพาะปลูกพืช หรือนำไปปรับปรุงบำรุงดินไดเปนอยางดี หากมีปริมาณมากสามารถนำมาบรรจุถุง
จำหนายในอนาคต 
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รูปท่ี 2 การนำกากตะกอนที่ออกจากบอหมักมาใชประโยชน 
 

พัฒนาคณุภาพชีวิตและสังคม 
 

เน่ืองจากปญหามลภาวะตาง ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการเลี้ยงสัตวไดถูกจัดการดวยระบบบำบัดน้ำ
เสีย และระบบบำบัดข้ันหลงั จึงทำใหปญหาเรือ่งน้ำเสีย กลิ่น และแมลงวัน ลดลงเปนอยางมาก สงผลใหสภาพ
ทั่วไปภายในฟารมสะอาด ซึ่งเปนผลประโยชนโดยตรงตอฟารม ทำใหสามารถดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงสัตวได
โดยไมมีผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ ชวยกอใหเกิดความรวมมือและพึ่งพาอาศัยระหวางฟารมกับชุมชนอยาง
ย่ังยืนตอไป 
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บทท่ี 3  
องคประกอบและหลักการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 

 
 ระบบบำบัดน้ำเสียดวยเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียชนิดไมไดกาซชีวภาพ อาศัยกลุมจุลินทรียที่ไมตองการ
ใชออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) ทำการยอยสลายสารอินทรียในน้ำเสียจากฟารม สำหรับองคประกอบ
ของกระบวนการทำงานของระบบบำบัดมีดังน้ี 
 
 

 
 

รูปท่ี 3 กระบวนการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียชนิดไมไดกาซชีวภาพ 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4 ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดไมไดกาซชีวภาพ 

 
 
 
 
 



โครงการจ้างเหมาพัฒนาศักยภาพแนวทางการปรับปรุงน้ำเสียด้านปศุสัตว์ 

 

7 
 

 
 

รูปท่ี 5 องคประกอบระบบบำบัดน้ำเสียชนิดไมไดกาซชีวภาพ 

 
 

หลักการทำงานของระบบ 
1. บอรวมน้ำเสีย (Collecting Tank) 

ทำหนาที่รวบรวมน้ำเสียที่สงมาจากโรงเรือน เพื่อสูบเขาสูบอบำบัด ซึ่งในฟารมที่มีพื้นที่กวางมากอาจ
มีบอรวบรวมน้ำเสียมากกวา 1 จุด เพื่อชวยทำหนาที่เปนจุดยกระดับของน้ำเสียใหสามารถไหลมายังบอ
รวบรวมน้ำเสีย กอนสูบสงเขาระบบบำบัดตอไป 

 

  
 

รูปท่ี 6 บอรวมน้ำเสีย 

2. บอดักทราย (Sand Trap) 
ทำหนาที่ ดักทราย หรือเศษขยะไมใหเขาไปในบอบำบัดน้ำเสีย โดยมีการติดต้ังตะแกรงเพื่อดักเศษขน

สุกร เศษขยะ เชน ขวดยา พลาสติก เศษกระสอบ ฯลฯ ปองกันการปนเปอนเขาไปในระบบ 
 

   
 
 

รูปท่ี 7 บอดักทราย 
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5. บอสูบตะกอน 
6. ลานตากตะกอน 
7. บอบำบัดขั้นหลัง 
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3. บอบำบัดน้ำเสียชนิดไมไดกาซชีวภาพ (Anaerobic Digester)   
ทำหนาที่ยอยสลายสารอินทรียซึ่งปนเปอนอยูในน้ำเสีย โดยอาศัยกลุมจุลินทรียชนิดที่ไมตองการ

ออกซิเจน ( Anaerobic Bacteria ) น้ำเสียภายในบอหมักรางจะถูกบังคับทิศทางการไหลจากดานหัวบอมายัง
ดานทายบอ (Plug Flow) ดานลางปูพื้นดวยพลาสติก สวนบริเวณกนบอหมักจะติดต้ังทอดึงกากไวเปนจุด ๆ 
ตามแนวความยาวของบอหมักเพื่อนำกากตะกอนที่ไมสามารถยอยสลายไดออกจากบอหมักกอนเขาสูบอสูบ
ตะกอน และสูบสงไปตากยังลานตากตะกอนตอไป สวนน้ำที่ผานการบำบัดจะไหลผานชุดเบนตะกอนทายบอ
หมักกอนจะไหลตอไปยังระบบบำบัดข้ันหลังเพื่อบำบัดในลำดับตอไป 

 
 
 

 
 

 รูปท่ี 8 บอบำบัดน้ำเสียชนิดไมไดกาซชีวภาพ 

 

4.บอดึงกาก (Sludge Sump)  
ทำหนาที่ในการดึงตะกอนที่สะสมอยูกนบอบำบัดออกไป โดยอาศัยหลักการทำงานดวยความตาง

ระดับของน้ำ เปนตัวดันใหตะกอนไหลออกมา เมื่อดึงทอสำหรับดึงกากออกจะทำใหระดับน้ำในบอดึงกากต่ำ
กวาระดับน้ำในบอบำบัด น้ำจากกนบอจะทะลักออกในสวนน้ี ซึ่งทำใหกากตะกอนที่สะสมอยูกนบอถูกขยับ
เคลื่อนออกมาดวย กากตะกอนจะไหลจากทอไปยังบอสูบตะกอน สำหรับการดึงกากตะกอนสวนเกินเพื่อไป
ผลิตวัสดุปรับปรุงดิน โดยปกติจะเริ่มดำเนินการเมื่อไดเดินระบบจนอยูในสภาพคงตัว (Steady State) และให
สังเกตลักษณะของตะกอนสะสมที่ออกมาดวย ถาตะกอนมีความขนและหนืดมาก ๆ ควรมีการดึงตะกอนใหถ่ี
ข้ึน ซึ่งโดยทั่วไปแลวจะดึงกากตะกอนสวนเกินออกมาไมเกิน 10% ของปริมาณน้ำเสียเขาระบบโดยดึงออกวัน
ละ ประมาณ 1-2 ครั้ง และครั้งละประมาณ 3-5 นาที  แตถาสังเกตวาลักษณะของตะกอนสะสมที่ออกมาน้ัน
ไมหนืด ก็ใหลดความถ่ีในการดึงกากตะกอนลง  
 

5. บอสูบตะกอน (Sludge Collecting  Tank) 
กากตะกอนที่ถูกดึงออกจากบอบำบัดจะไหลมารวมที่บอสูบตะกอนภายในบอสูบตะกอนจะติดต้ัง

เครื่องสูบน้ำ สำหรับทำหนาที่สูบสงกากตะกอนสวนเกินไปลานตากตะกอน หรือเลือกสงหมุนเวียนกลับเขาไป
ในระบบที่บอรวมน้ำเสียเพื่อใหตะกอนไดสัมผัสกับน้ำเสียอยางตอเน่ือง เปนการกระตุนการทำงานของ 
จุลินทรียที่สะสมอยูในบอบำบัดไดเปนอยางดีทำใหการทำงานของระบบมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

6. ลานตากตะกอน (Sludge Drying beds) 
ทำหนาที่เปนตัวรับตะกอนที่ออกจากบอบำบัด และกรองแยกของแข็งที่มีสารอาหารออกจากน้ำ    

โดยกากตะกอนน้ีถาไมมีฝนตกจะแหงภายใน 4-7 วัน กากตะกอนที่แหงแลวสามารถเก็บใสถุงเพื่อนำไปใชหรอื
จำหนายเปนวัสดุปรับปรุงดินได 
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รูปท่ี 9 ลานตากตะกอน 

 

7. บอผึ่ง (Facultative Pond)   
ทำหนาที่เปนบอบำบัดข้ันหลัง เพื่อบำบัดสารอินทรียที่หลงเหลืออยูโดยอาศัยพืชน้ำ สาหรายผิวน้ำ 

รวมกับจุลินทรียทีอ่ยูภายในบอในการบำบดั เปนการบำบัดแบบผสมทั้งแบบใชอากาศ และไรอากาศ โดยทั่วไป
จะขุดลึกประมาณ 2.5-5 เมตร แตประสิทธิภาพการบำบัดตองพิจารณาพื้นผิวน้ำที่ถูกแสงแดดในแตละวันเปน
สำคัญ ความลึกของบอจะเปนประเด็นรอง ผิวน้ำในระดับที่แสงแดดสองถึง จะบำบัดโดยกระบวนการแบบใช
อากาศ มีออกซิเจนในปฏิกิริยา สวนลางที่ลึกกวาระดับแสงสองถึงจะมีกระบวนการบำบัดแบบไมใชอากาศโดย
สารอินทรียจะถูกบำบัดและยอยสลาย สำหรับการกำจัดสารอาหารที่เหลืออยูโดยเฉพาะไนโตรเจน จะถูก
บำบัดทำใหเปลี่ยนเปนกาซแอมโมเนียลอยข้ึนมาจะถูกออกซิไดซโดยออกซิเจนที่อยูชวงบนของบอ และถูกดูด
ซับโดยพืช สาหราย ไปเปนอาหารเพื่อสรางเซลลใหมตอไป ซึ่งน้ำจากระบบบำบัดข้ันหลังน้ีสามารถนำไปใช
เปนปุยน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืช หรือทำการบำบัดตอโดยระบบสระเปดจนคาคุณภาพผานมาตรฐานที่
กฎหมายกำหนด เพื่อปลอยออกสูแหลงน้ำสาธารณะภายนอกฟารมได 

 

 
 

      
 

รูปท่ี 10 บอผึ่ง 
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บทท่ี 4 
การเริ่มตนเดินระบบและการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 

 

4.1 การเตรียมความพรอมกอนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย 
กอนที่จะเริ่มตนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ควรจะตองตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและ

องคประกอบตาง ๆ ของระบบวาสามารถทำงานไดดี โดยการเติมน้ำสะอาดลงระบบเพื่อใหงายตอการสังเกต
และสามารถแกไขไดหากมีปญหาเกิดข้ึน  การตรวจสอบความพรอมของระบบมีรายละเอียดดังน้ี 

      

   1. รางสงนำ้เสีย  
 - ตรวจสอบภาพรางสงน้ำเสีย ไมมีการรั่วซมึของรางสงน้ำเสยี 
          - ตรวจสอบสภาพราง สิ่งตกคาง สามารถทำงานไดปกติ    
   2. บอรวมน้ำเสยีและบอสูบตะกอน 
 - ตรวจสอบทอน้ำเขา/ออกอยูในสภาพดี ไมอุดตัน หรอืมรีอยรั่วซึม พรอมใชงาน 
          - กอนใชงานควรเกบ็ขยะทีเ่ปนผิวหนาของน้ำเสียในบอออกกอน 
          - ตรวจสอบสภาพบอรวมน้ำเสียและอุปกรณ ใหอยูในสภาพที่ทำงานไดปกติ เชน ทำงานของปมและ 
            ลูกลอย , รอกเสาแขวนปม อุปกรณหรือวัสดุที่เปนเหล็กในระยะยาวจะเกิดสนิมเน่ืองจากสัมผัสไอ 
            ของกาซชีวภาพ 
   3. บอดักทรายและบอเติม 
          - ตรวจสอบภาพรางสงน้ำเสีย ไมมีการรั่วซมึของรางสงน้ำเสีย 
          - ตรวจสอบตะแกรงดักขยะ พรอมใชงานไมมีขยะ ติดอยู 
          - ไมมีตะกอนทรายตกอยูในบอ หากมีใหนำออกทัง้กอนและหลงัสบูน้ำเสียเขาระบบ  

      4. บอบำบัดน้ำเสีย 
          - ตรวจดูรอยรั่วซมึของบอ รอยแตกและรอยราว  
 
 

   5. บอดึงกาก 
 - ตรวจดูรอยรั่วซมึของบอ รอยแตก รอยราว  
          - ทอ PVC ที่ใชดึงออกเพื่อใหกากตะกอน สามารถดึงออกไดงาย และควรมีการบากชองไวใหจับไดงาย  
            เน่ืองจากเมื่อมีกากตะกอนไหลผาน อาจเกิดเศษตะกอนตกคางบริเวณขอตอที่ใสที่ดึงกาก ทำใหดึง             
            ออกยาก 
   6. ลานตากตะกอน 

- ตรวจสอบรางสงตะกอน ไมใหมีน้ำขัง 

          - วัสดุปูรอง วางตัวเปนระเบียบ ชองวางระหวางวัสดุปูรองไมหางจนทำใหตะกอนตกลงไป 

          - วัสดุกรองไมแนนจนเกินไปจนน้ำใสผานไมได 
   7. บอบำบัดขั้นหลัง 
          - ตรวจสอบระดับน้ำภายในสระตาง ๆ ใหเปนไปตามการออกแบบ 
          - ทางน้ำเขาและน้ำออกไมอุดตัน ระดับถูกตอง น้ำสามารถไหลไปแตละบอได 
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4.2 การดูแลรักษาระบบบำบัดนำ้เสยี 
 

   1. ระบบลำเลียงนำ้เสีย 
          - ควรดูแลรักษาไมใหรางหรือทอเกิดการแตกหักอันเน่ืองมาจากกิจกรรมตาง ๆ ภายในฟารม เพราะ 
            การซอมแซมรางหรือทอตาง ๆ น้ัน จะมีความยุงยากมาก 
          - ตองมีระบบปองกันน้ำฝน มิใหไหลเขาสูระบบรางหรือทอสงน้ำเสยี เพราะจะเปนการเพิ่มภาระใหกับ             
            ระบบบำบัดน้ำเสียมากเกินไป 
          - ตะแกรงดักขยะซึ่งมีหนาที่กรองสิ่งที่ไมพึงประสงคในน้ำเสียกอนเขาสูบอบำบัดนำเสียจะตองอยูใน 
            สภาพที่ดี  มีการทำความสะอาดสม่ำเสมอ โดยนำขยะ เศษขน รวมท้ังสิ่งตกคางตาง ๆ ท่ีไม 
           สามารถยอยสลายได ออกเปนประจำทุกวัน เพื่อปองกันการอุดตันในทอสงน้ำเสีย และปญหาเรื่อง 
            กลิ่นจากของเสียที่ไปติดตะแกรง  
          - ทำความสะอาดรอบๆ ราง ไมใหมีหญา หรือตนพืช ฯลฯ ปกคลุม รวมทั้งทำความสะอาดเปนประจำ 

- ควรนำทราย หรือมูลสุกรทีค่าง ตะกอนหนักจากรางลำเลยีงน้ำเสีย เปนประจำ โดยการตักออก และ   
            ลางทำความสะอาดรางรับน้ำเสีย เพื่อใหเกิดการไหลเขาสูระบบไดสะดวก 

- ในกรณีทอตัน ไมสามารถระบายออกได ใหลองเอาสายยางสอดเขาไปและฉีดน้ำลาง ที่อุดตันออก
หรือหาไมคอยๆ แซะ กระทุงใหเศษที่อุดตันออก 

 

   2. บอรวมน้ำเสีย 
- ควรดูตัวแลรักษาตัวบอและอุปกรณใหอยูในสภาพดี พรอมใชงานเสมอ  

          - ตัดหญา บริเวณรอบๆ บอรวมน้ำเสีย ไมใหมเีศษกิง่ไม ใบไม ตกลงไปในบอ 
- ตรวจสอบสภาพทอใหอยูในสภาพดี ไมอุดตัน 
- ควรตักตะกอนขยะผิวหนาออกสม่ำเสมอ และพยายามสูบน้ำใหถึงระดับที่กำหนด จบงานภายใน        

1 วัน ใหมีน้ำเสียคางในบอนอยที่สุด เพื่อปองกันปญหาเรื่องกลิ่นสะสม 
- ในระยะยาว 1- 2 ป หากมีตะกอนทรายปนเขาไปในบอมาก อาจจะตองมีการตักทยอยออก         
  ซึ่งถาหากไมนำออกจะทำใหเครื่องสูบน้ำไมสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และอาจทำให 
  เครื่องไหมได โดยการปฏิบัติติดังน้ี 
   

* ขอควรระวังในการนำคนลงไปปฏิบัติงานในบอรวมน้ำเสียหรือบริเวณอับอากาศ 
  1.) ตองมั่นใจวา ตัดระบบไฟฟาออกหมดแลว ไมนำเครื่องสูบน้ำสภาพไมพรอมใชงานลงไปในบอ       

                 เด็ดขาด 
  2.) ไมใหผูปฏิบัติงานอยูในบอ ขณะที่เครื่องสูบน้ำทำงานอยูในบอ  
  3.) ทำการอุดทางเขาของน้ำ ทุกจุด กอนที่ลงมาในบอ และมีผูดูแลอยูตลอดเวลา  
  4.) กอนลงไปปฏิบัติงานควรทำการหยุดจายน้ำเขาบอ ไมนอยกวา 1 วัน  
  5.) ตองกำหนดใหมีผูควบคุมและปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับงาน ทั้งผูลงไปปฏิบัติงานและผูควบคุม       

                 และผูชวยเหลือ พรอมอุปกรณชวยเหลือ 
  6.) ใสอุปกรณปองกันกลิ่นหรือเครื่องชวยหายใจ 
  7.) ไมควรทำงานโดยคน ในพื้นที่ที่อับอากาศมาก ๆ และคาดวาคนจะทนไมไหว ควรใชเครื่องจักร 

                หรือเครื่องทุนแรงแทน 
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  3. บอดักทรายและบอเติม 
- ตรวจสอบระดับน้ำในบอใหอยูในระดับที่กำหนด สามารถดักทรายหรือขยะที่มากบัน้ำเสียได 
- ตะแกรงดักขยะซึ่งมีหนาที่กรองสิ่งที่ไมพึงประสงคในน้ำเสียกอนเขาสูบอบำบัดนำเสียจะตองอยูใน 

            สภาพที่ ดี มีการทำความสะอาดสม่ำเสมอ โดยนำขยะ เศษขน รวมทั้ งสิ่งตกคางตางๆ ที่ไม            
            สามารถยอยสลายได ออกเปนประจำทุกวัน เพื่อปองกันการอุดตันในทอสงน้ำเสีย  

- ดึงทอระบายทรายออก เพื่อนำทรายออก ไมใหเขาไปในบอหมักราง ทุกๆ วัน อยางสม่ำเสมอ หาก   
            ละเลย ปลอยใหขยะปนเขาไปในระบบมากเกินไป ในระยะยาวอาจทำใหตองเปดบอหมักเพ่ือเอา 

  ตะกอนสวนนี้ออก  หากทำอยางสม่ำเสมอจะทำใหระบบยึดอายุการใชงานไดยาวนานข้ึน 
- ควรทำความสะอาดบอ และตะแกรงทุกวัน เพื่อทำใหน้ำเสียไหลลงบอบำบัดไดสะดวก หากท้ิงไวทำ 

            ใหเกิดปญหาเรื่องกลิ่น 
- ทรายที่ดักได นำมากองที่ลานตากเพื่อใหแหงแลวนำไปทำเปนสารปรับปรุงดิน หากเปนเศษขน หรือ 

            ขยะอื่นๆ ใหคัดแยก หรือนำไปฝงกลบ 
 

 4. บอบำบัดน้ำเสีย 
- ตัดหญาบริเวณรอบๆ อยางสม่ำเสมอเพื่อใหสะดวกกับการดูแลรักษาและการตรวจสอบการทำงาน

ของระบบบำบัดน้ำเสีย 
 - ควรมีการกวาดตะกอนที่ผิวหนาของบอออกอยางสม่ำเสมอ 

- ในชวงระยะแรกอาจจะมีกลิ่นรุนแรง อาจจะแนะนำใหเติมอากาศชวยจนกวากลิ่นจะลดลงหาก
กอสรางในพื้นที่ที่อยูใกลเขตชุมชน แนะนำใหคลุมบอเพื่อปดกลิ่นเพิ่มเติม 

- ในระยะยาว 3-5 ป หากตะกอนต่ืนเขิน ควรทำการขุดลอกบอใหม 
   5. บอดึงกาก 
         - เมือ่นำน้ำเสียเขาบอไดครบ 30 วัน ใหเริ่มดึงกากตะกอน และการเวียนตะกอนเขาบอรวมน้ำเสีย 
          - ตองมีการดึงกากตะกอนออกจากบอทุกๆ  วัน วันละ 1 ชอง หลังจากเดินระบบมาได 30 วัน ถาลาน             
            ตากตะกอนไมวางเพราะตะกอนไมแหง ใหดึงตะกอนกลับมาที่บอรวมน้ำเสยี ในกรณีที่เปนฟารมสุกร             
            แมพันธ อนุบาล อาจจะมีการดึง 2-3 วันตอครั้ง เน่ืองจากมูลมีความเขมขนนอย 
          - การดึงตะกอนใหโดยสังเกตจากน้ำเสียที่ออกจากระบบ หากมีตะกอนปนออกมามาก และมีลักษณะ             
            ขนหนืด อาจจะตองมีการดึงตะกอนเยอะข้ึนกวาปกติ หากยังมีตะกอนปนนอยใหงดการดึงกาก 
          - กากตะกอนที่ดึงออกมา ตองมสีีดำ หนืด ไมมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว  
          - ในกรณีทอตัน ไมสามารถระบายออกได ใหลองเอาสายยางสอดเขาไปและฉีดน้ำลาง ที่อุดตันออก 
  6. ลานตากตะกอน 

- ดึงกากตะกอนมาตากหนาประมาณ 10 -15 เซนติเมตร.  
- เมื่อกากตะกอนแหงแลว ควรเก็บทันที  
- อาจตองมีการพลกิกลบัตะกอนที่ตากบาง เพื่อใหแหงเร็วข้ึน  

          - ทำความสะอาดรางสงตะกอนไมใหมีตะกอนตกคาง 
          - ทำความสะอาดชองอิฐบล็อกทีใ่หน้ำใสออก ไมใหมีเศษตะกอนเพราะจะทำใหน้ำไมไหลออกและกาก 
            ตะกอนจะแหงชา 
          - ตรวจสอบวัสดุปูกรอง และวัสดุกรอง ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ  
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   7. ระบบบำบัดขั้นหลัง  
- ตรวจสอบทอระบายน้ำออกของบอโดยทำทุกเดือน เพื่อใหปริมาณน้ำที่ไหลออกในแตละทอมี

ปริมาณเทา ๆ กัน และใหทออยูในสภาพดี พรอมใชงานอยูเสมอ 
- ดูแลตัดหญาบริเวณหลังคันดินอยางสม่ำเสมอ พรอมทั้งสำรวจดูวามีการพังทลายของดินหรอืไม หาก

คันดินชำรุดพังทลาย ใหทำการซอมแซมอยางเรงดวนโดยเฉพาะบริเวณคันบอที่มีการวางทอ       
หลังจากน้ันควรปลูกพืชคลุมดิน บริเวณคันบอเพื่อปองกันฝนชะหนาดิน 

- ควรหมั่นตักวัชพืช หรือสาหรายบริเวณผิวหนาของบอออกทุกๆ 1 สัปดาห หรือตามความเหมาะสม
เพื่อใหแสงแดดสองลงไปใตผิวน้ำ และยังเปนการลดการสะสมของตะกอน  

- ควรมีการกวาดตะกอนที่ผิวหนาของบอออกอยางสม่ำเสมอ 
- ควรหาที่ระบายน้ำ หรือทยอยนำน้ำทิ้งออก ทุกๆ ป เพื่อลดตะกอนสะสมไนโตรเจน โดยนำไปรด

แปลงปลูก, หมุนเวียนลางโรงเรือน, ลางองคประกอบในระบบ เชน ลานตาก, โดมคลุมบอ เปนตน 
- ในระยะยาว 3-5 ป หากตะกอนต่ืนเขิน ควรทำการขุดลอกบอ 

 
 

4.3 การเก็บนำ้ตัวอยางเพ่ือสงวิเคราะห 
 

  หากตองการตรวจสอบผลน้ำเสีย จะตองทำการเก็บตัวอยางน้ำเสียไปทดสอบวิเคราะห โดยการเก็บ
ตัวอยางน้ำที่ถูกตอง ควรเติมตัวอยางน้ำเสียใหเต็มขวดเก็บตัวอยาง และเก็บตัวอยางน้ำในภาชนะที่รักษาความ
เย็นได หรือนำไปแชในน้ำแข็ง ทั้งน้ีเพื่อปองกันปฏิกิริยาการยอยสลายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งจะทำใหคาที่ไดจากการ
วิเคราะหดัชนีของน้ำเสียมีความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 
 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดการเก็บน้ำตัวอยาง 
 

จุดเกบ็ตัวอยางน้ำ ดัชนีคุณภาพน้ำ (มก./ล.) 
PH BOD COD TKN TSS 

น้ำเขาบอดักทราย      

น้ำเสียออกจากบอผึ่ง      
 

หมายเหตุ : ตารางดานบนเปนเพียงตัวอยางดัชนีเบื้องตนที่แนะนำเทาน้ันผูดูแลระบบสามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 
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บทท่ี 5   
การดูแลระบบไฟฟา 

คำแนะนำ 
การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการทำงานของระบบบำบดัน้ำเสีย องคประกอบบางสวนที่

จำเปนตองใชอุปกรณไฟฟาเขามาเกี่ยวของ เพื่อใหระบบสามารถทำงานไดดีและเกิดประโยชนสูงสุด ผูดูแล
ระบบบำบัดน้ำเสีย ควรศึกษาคูมือปฏิบัติใหเขาใจ เพื่อจะไดทราบถึงหลักการทำงานและวิธีการใชระบบ
ควบคุมอุปกรณไฟฟาตาง ๆ อยางถูกตองและปลอดภัยกอนการใชงาน 

 
คำเตือน 

1. ไมควรใหผูที่ไมมีความรูเกี่ยวของกับดานไฟฟาหรือไมไดศึกษาคูมือเลมน้ีอยางละเอียดใชตูควบคุม
อุปกรณไฟฟา หรือดัดแปลงระบบตางๆ เพราะอาจเกิดอันตรายได 

2.   ปองกันมิใหน้ำสัมผัสกับตูควบคุมไฟฟา 
3. กอนการเดินระบบ ใหใชไขควงเช็คไฟตรวจเช็คดูวาไฟฟามาครบทั้ง 3 เฟส หรือไม ถาไมครบ       

ไมควรเดินระบบ เพราะอาจกอใหเกิดอันตรายตออุปกรณไฟฟาหรือมอเตอรที่เกี่ยวของไดหากมี
ปญหา ควรติดตอชางหรือผูมีความรูดานไฟฟามาตรวจสอบใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานทันที 

4. กรณีที่เครื่องหรือระบบทำงานผิดปกติ ใหติดตอชางหรือผูมีหนาที่เกี่ยวของโดยตรงทำการ
ตรวจเช็คหรือแกไขซอมแซม 

5. ไมควรดัดแปลง เพิ่มเติม หรือแกไขตูควบคุมไฟฟากอนไดรับการแนะนำจากเจาหนาที่ 
6. การเปลี่ยนอุปกรณที่ชำรุดเสียหาย ควรเปลี่ยนใหตรงกับอุปกรณเดิม (รุน, ย่ีหอ) หรืออุปกรณที่มี

คุณสมบัติเทียบเทาหรือสามารถใชแทนกันได 
 
ระบบควบคมุเครื่องสบูน้ำสงน้ำเสยี 
คุณสมบัติของตูควบคุม 
 

 ใชไดกับ  MOTOR 3 เฟส (D.O.L)  
 แสดงสภาวะการทำงานโดยหลอดไฟ 

 หลอดไฟสีแดง  (STANDBY) แสดงสภาวะเตรียมพรอมทำงาน 
 หลอดไฟสีเขียว (RUN) แสดงสภาวะกำลังทำงาน 
 หลอดไฟสีเหลือง (OVER LOAD) แสดงสภาวะทำงานเกินกำลัง 

 มีระบบปองกันเฟสหรือกำลังไฟฟา ตกหรือเกิน (Phase Protective Relay) 
 มีระบบตัดการจายกระแสไฟฟาใหกับมอเตอร เมื่อมอเตอรใชกระแสไฟฟาเกินกำลัง 
 มีระบบนับจำนวนช่ังโมงการทำงาน เพื่อใชหาปริมาณการสูบน้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสีย 
 มีระบบแจงเตือนดวยเสียง เมื่อการทำงานของระบบตูไฟฟาผิดปกติ 
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รูปท่ี 12 ตูควบคุมเครื่องสูบน้ำเสีย 
 

หลักการทำงาน 
 

 ตูควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียไดถูกออกแบบใหสามารถเลือกการทำงานได 2 แบบ คือ แบบควบคุม
ดวยผูเดินระบบ (MANUAL) และแบบอัตโนมัติ (AUTO) ซึ่งไดออกแบบใหใชงานแบบ AUTO เปนหลัก 
หลักการทำงาน จะมีอุปกรณตรวจสอบและควบคุมระดับน้ำในบอรวมน้ำเสียเปนอุปกรณสั่ง เปด-ปด เครื่อง
สูบน้ำเสียเมื่อน้ำเสียมีระดับสูงถึงระดับที่ต้ัง เปด เครื่องสูบน้ำเสีย (MAX.) จะทำงาน และสั่งใหหยุดทำงานใน
ตำแหนงที่ระดับน้ำต้ังไวใหสั่ง ปด เครื่องสูบน้ำเสีย (MIN.) และ การทำงานในแบบ MANUAL จะใชในการ
ทดสอบ หรือ เมื่อตองการใหเครื่องสูบน้ำเสียทำงานตามตองการ โดยระหวางการทำงานทั้ง 2 แบบ ระบบ
ตรวจสอบควบคุมตาง ๆ ก็จะทำงานไปดวย โดยมีเบรกเกอร(Circuit Breaker) ตัวเมนเปนอุปกรณตรวจสอบ
และควบคุม การลัดวงจรในระบบควบคุมและกำลัง อุปกรณตรวจสอบและควบคุมคาไฟฟา (Phase 
Protective Relay ) ควบคุมคาโดยตลอดถามีปญหาคาทางไฟฟา อุปกรณจะทำการตัดการจายไฟในวงจร
ควบคุมทั้งหมดเพื่อปองกันอุปกรณควบคุมทั้งหมด และเครื่องสูบน้ำเสีย หากระหวางทำงานมอเตอรทำงาน
เกินกำลัง อุปกรณตรวจสอบและควบคุมการใชกระแสของมอเตอร (OVERLOAD) จะทำการตัดการจายไฟให
เครื่องสูบน้ำเสยีทันที ในระหวางที่เครื่องน้ำเสยีทำงานอยูน้ันจะมีการบนัทึกเวลาโดยอุปกรณบันทึกเวลาทำงาน 
( Hour Counter) 
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ปญหาท่ัวไปในการใชงานเบื้องตน 

ลำดับ อาการ สาเหตุท่ีเปนไปได แนวทางการแกไข 
1 เครื่องสูบน้ำเสียไมทำงาน

โดยมี ไฟสี เหลืองแสดงที่
ตูควบคุม (OVER LOAD) 

- เค รื่ อ งสู บ น้ ำ เสี ย ไม ห มุ น
เน่ืองจากมีเศษวัสดุเขาไปติด
ใบพัดปม 

- ใหลง Main Break ที่ตูควบคุมเครื่อง
สูบน้ำเสียแลวยกปมข้ึนมาแลวถอดฝา
ครอบใบพัดออกแลวนำเอาเศษวัสดุที่
ติดอยูออกแลวประกอบคืนดังเดิม 
 

2 เครื่องสูบน้ำเสียไมทำงาน
โด ย ที่ ไฟ สี แ ด งแ ส ด ง ที่
ตูควบคุม (STANDBAY) 

- ข้ัวสายไฟเขาปมหลวม หรือ
ขาด 
- เครื่องสูบ น้ำเสีย เกิดความ
เสียหาย เชน ปมไหม หรือช็อต 

- เช็คสายไฟจากตูควบคุมไปยังกลอง
ข้ัวตอที่บอรวมน้ำเสีย 
- เช็คข้ัวสายจากเครื่องสูบน้ำเสียที่จะ
ตอเช่ือมกับกลองข้ัวตอที่บอรวมน้ำเสีย 
 

3 ปมน้ำเสียทำงานโดยที่ระดับ
น้ำในบอรวมไมถูกตอง 

- มี เศษ วัส ดุ ติดอ ยูที่ แท ง วัด
ระดับน้ำในบอรวมน้ำเสีย ทำให
ข้ัว ช็อตกัน  ส งผลทำให ก าร
ท ำ งาน ข อ ง  Level Control 
ทำงานผิดพลาด 
- ชุด Level control มีปญหา  

- ใชน้ำฉีดไปที่บริเวณแทงวัดระดับน้ำ
ใหเศษวัสดุออกใหหมด 
 
 
 
- แจงชางไฟฟาเขามาตรวจสอบ 
 

4 เป ด  Main Breaker (CB) 
ใหอยูในตำแหนง ON แลว
ไมมีการแสดงสภาวะพรอม
ทำงาน 
(ไฟสีแดง STANBY ไมติด)  

- ข้ัวสายไฟภายในตูควบ คุม
หลวม หรือขาด 
- หลอดไฟแสดงสภาวะพรอม
ทำงานขาด (ไฟสีแดง STANBY) 
- ฟวสวงจรควบคุมขาด  

- ตรวจเช็คข้ัวและสายไฟตางๆ ภายใน
ตูควบคุม 
- เปลี่ยนหลอดไฟใหม 
 
- เปลี่ยนฟวสวงจรควบคุม 
 

5 
 

ไมสามารถสั่งงานได - อุปกรณควบคุมอาจมีปญหา 
 
 
 
 
 
 
- ข้ัวสายไฟเขาเครื่องสูบน้ำเสีย
หลวม หรือขาด 

- ตรวจสอบอุปกรณ วงจรควบคุม 
Relay Selector Switch 
- ต รวจ ส อ บ อุ ป ก รณ วงจ รก ำลั ง 
Magnetics Overload 
- ตรวจสอบอุปกรณตรวจสอบควบคุม 
Sensor ตางๆ Timer Relay , Limit 
Switch , Float lass SW. 
- ตรวจเช็คข้ัวสายไฟจากตูควบคุมไป
ยังกลองข้ัวตอตางๆกอนเขาปมและ
สายปมตางๆ 
 

6 สั่งงานไดแตไมมกีารแสดง
สภาวะการทำงานโดย
หลอดไฟ 

- ข้ัวสายไฟภายในตูควบ คุม
หลวม หรือ ขาด 
- หลอดไฟแสดงสภาวะทำงาน
ตาง ๆ ขาด 

- ตรวจเช็คและสายไฟตางๆภายใน
ตูควบคุม 
- เปลี่ยนหลอดไฟใหม 
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บทท่ี 6 
ความปลอดภัยในการดูแลรักษาระบบ 

 

6.1 ขอควรระวังการดูแลรักษาระบบ 
 

 เน่ืองจากเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเปนแบบไรอากาศ ซึ่งสามารถผลิตกาซมีเทน (CH4 ) เปน
องคประกอบหลัก ดังน้ันการทำงานในที่แคบและอับอากาศ ตองมีผูรวมปฏิบัติงานอยูดวยไมนอยกวา 2 คน 
เพราะหากสูดดมกาซเขาไปในปริมาณมาก จะทำใหหมดสติและเสียชีวิตได สำหรับขอควรระวังเบื้องตนมีดังน้ี 
          - การทำงานเกี่ยวกับระบบ ในบริเวณที่แคบและมีอากาศนอย ควรมีพัดลมคอยเปาอากาศให             
            ผูปฏิบัติงาน  

- กาซมีเทน หากสูดดมเขาไป 15-20 นาที อาจทำใหหมดสติไดและเกิดอันตราย ดังน้ันหากปฏิบัติงาน
ในบริเวณดังกลาวแลวรูสึกมึนศีรษะ หรือหายใจไมสะดวก ใหออกจากบริเวณน้ันเพื่อพัก 20 นาที 
แลวคอยกลับเขาไปใหม  

          - หามสูบบุหรี่ หรอืทำใหเกิดประกายไฟบรเิวณบอบำบัดน้ำเสีย 
- ในชวงที่มีการลางเลาดวยน้ำยาฆาเช้ือโรค ใหหลีกเลี่ยงการนำน้ำลางที่ปนเปอนน้ำยาฆาเช้ือโรคเขา 

สูระบบฯ ซึ่งหากปนเปอนในปริมาณมาก ๆ อาจะจะทำใหเช้ือแบคทีเรียตาย 
 

6.2 อันตรายและความปลอดภัยในระบบบำบัดนำ้เสีย 
อันตรายสวนใหญในระบบบำบัดน้ำเสียชนิดไดกาซชีวภาพ จะเกิดจากกาซชีวภาพเปนหลัก ซึ่งมี

อันตรายทั้งความเปนพิษจากการสูดดม สัมผัส ไปจนถึงอันตรายจากการติดไฟแลวทำใหเกิดเพลิงไหม หรือการ
เกิดการระเบิด จากคุณสมบัติของกาซชีวภาพที่ประกอบไปดวยกาซมีเทน (CH4) กาซคารบอนไดออกไซด 
(CO2) และกาซไฮโดรเจนซันไฟด (H2S) และกาซอื่นๆ ซึ่งกาซเหลาน้ีลวนแตมีอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ   
ผูที่อยูในบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย 
 
อันตรายตอสุขภาพอนามัย : กาซมีเทน CH4 
สัมผัสทางหายใจ   :  การหายใจเขาไป จนกอใหเกิดการหายใจติดขัดอยางรุนแรง ปวดศีรษะ, วิงเวียน          
                              และอาจหมดสติได 
สัมผัสทางผิวหนัง    :  ไมปรากฏวาเปนอันตรายเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง 
กินหรือกลืนเขาไป   :  ไมปรากฏวาเปนอันตรายเมื่อกลืนหรือกินเขาไปและยากที่จะกลืนกินเขาไปเน่ืองจาก   

   เปนกาซ 
สัมผัสถูกตา   :  อาจจะเกิดการระคายเคืองได เมื่อสัมผัสถูกตา 
การกอมะเร็ง   :  - 
ความผิดปกติอ่ืน ๆ   :  - 
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อันตรายตอสุขภาพอนามัย : กาซคารบอนไดออกไซด CO2 
สัมผัสทางหายใจ   :  การหายใจเขาไปทำใหคลื่นไส หัวใจเตนผิดปกติ ปวดศีรษะ, มึนงง, รบกวนการ 
                              มองเห็น หายใจไมออก มีอาการชัก อาการโคมา  
สัมผัสทางผิวหนัง   :  การสมัผสัถูกผิวหนังจะเปนแผลพอง เหมือนน้ำแข็งกัดกินหรือกลืนเขาไป 
กินหรือกลืนเขาไป  :  การกลืนหรือกินเขาไป มีอาการเหมือนน้ำแข็งกัดบริเวณริมฝปาก ปาก และเย่ือเมือก 
                             จะมีผลทำลายตับ 
สัมผัสถูกตา :  การสัมผัสถูกตาจะกอใหเกิดการระคายเคือง การมองเห็นไมชัดเจน 
การกอมะเร็ง :  สารน้ีเปนสารกอมะเร็งตาม OSHA, NTP, IARC 
ความผิดปกติอ่ืน ๆ  :   - 
 

หมายเหตุ  ประเภทสารกอมะเร็ง 
              - OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 
              - NTP (The National Toxicology Program) 
              - IARC (International Agency for Research on Cancer) 
 

อันตรายตอสุขภาพอนามัย : กาซไฮโดรเจนซันไฟด H2S 
สัมผัสทางหายใจ     :  การหายใจเขาไปทำใหวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส ถาไดรับปริมาณมากจะทำใหหมดสติ   
                              หรือมีอาการโคมา อาจทำใหเสียชีวิตได 
สัมผัสทางผิวหนัง    :  การสัมผัสถูกผิวหนังจะกอใหเกิดการระคายเคือง โรคเย่ือบุตาอักเสบ และเย่ือตาขาว
    ไดรับบาดเจ็บ 
กินหรือกลืนเขาไป   :   - 
สัมผัสถูกตา :  การสัมผัสถูกตาจะกอใหเกิดการระคายเคือง โรคเย่ือบุตาอักเสบ และเย่ือตาขาวไดรับ
    บาดเจ็บ 
การกอมะเร็ง :   - 
ความผิดปกติอ่ืน ๆ  :  สารน้ีทำลายปอด ทรวงอก ระบบหายใจ การเดินอาหาร  ไต ทอไต กระเพาะ   
                              ปสสาวะและเปนอันตรายตอทารกในครรภ 
 
ตารางท่ี 3 ผลกระทบจากการสัมผัส H2S ตอรางกาย 
 

ปริมาณของ H2S ผลกระทบตอรางกาย 
18 - 25 ppm รูสึกระคายเคือง แสบตา 
75 – 150 ppm เปนเวลาหลายช่ัวโมง หายใจติดขัด ระคายเคืองระบบหายใจ 
170 – 300 ppm เปนเวลา 1 ช่ัวโมง เกิดอาการระคายเคืองเฉพาะจุด 
400 – 600 ppm เปนเวลา 1/2 - 1  ช่ัวโมง หมดสติ เสียชีวิต 
1,000 ppm เสียชีวิตภายในระยะเวลาไมกี่วินาท ี

 

** ไฮโดรเจนซัลไฟด NIOSH กำหนดสูงสุดตองไมเกิน 10 ppm/10 วินาที 
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6.3 การปฐมพยาบาล (First Aid) ในกรณีไดรับอันตรายจากระบบบำบัดนำ้เสีย 
 เมื่อกาซรั่ว ใหรีบอพยพคนงานออกจากที่น่ันเร็วที่สุด ไปอยูในที่โลงเหนือลม และรีบแจงเหตุให
เกี่ยวของทราบทันที 
          1.) กรณีหายใจเขาไป  ใหเคลื่อนยายผูปวยออกสูบริเวณที่มีอากาศบริสุทธ์ิ ถาผูปวยหยุดหายใจให
ชวยผายปอด ถาหายใจลำบากใหออกซิเจนชวย นำสงไปพบแพทยทันที 
      2.) กรณีสารเคมีสัมผัสถูกผิวหนัง ลางผิวหนังโดยใหน้ำไหลผานอยางนอย 15 นาที พรอมถอดเสื้อผา
และรองเทาที่ปนเปอนสารเคมีออกและไปพบแพทยทันที  
      3.) กรณีกินหรือกลืนเขาไป  ถากลืนหรือกินเขาไป ไมมีอันตรายเน่ืองจากเปนกาซ 
      4.) กรณีกาซพิษหรือสารเคมีเขาตา ใหลางตาโดยใหน้ำไหลผานอยางนอย 15 นาที กระพริบตาถ่ี ๆ 
อยาใหน้ำลางตาไหลผานหนา ถายังมีอาการระคายเคืองอยู ใหลางซ้ำอีก 15 นาที  

  5.) กรณีหมดสติ ถือเปนภาวะรายแรง ถาหากไมไดรับการรักษาอยางทวงทีอาจทำใหเสียชีวิตไดการ
หมดสติ แบงออกเปน 2 ประเภทคือ การหมดสติแบบหยุดหายใจ และหมดสติพรอมกับมีอาการหายใจลำบาก  
 

วิธีปฐมพยาบาลผูปวยหมดสติ   
    

 ใหจัดทาผูปวยอยูในทานอนหงาย แตหากสงสัยวาผูปวยมีการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังตองระมัดระวัง
ในการจัดทาดวย ถาผูปวยยังหายใจเปนปกติ พยายามเพิ่มเลือดไปที่สวนบนของรางกายดวยการยกขาข้ึนจาก
พื้นประมาณ 30 เซนติเมตร พยายามคลายเข็มขัด และเสื้อผาที่รัดออก กันคนที่มุงดูออกหางเพือ่ถายเทอากาศ 
ปองกันไมใหเปนลมซ้ำ โดยนอนพักสักระยะหน่ึงแลวคอยๆลุกข้ึนชา ๆ 

 หากผูปวยไมมีปฏิกริิยาตอบสนองหรือไมรูสึกตัวภายในหน่ึงนาที ตามหนวยกูชีพทันท ี
 ตรวจดูการหายใจวามสีิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินทางเดินหายใจหรือไม 
 ตรวจสญัญาณชีพ เชน การขยับตัว, การหายใจ, การไอและชีพจร ถาไมมีตองตามรถพยาบาลทันที

และเริ่มตนทำ CPR ดวยการผายปอด และปมหัวใจ จนกวารถพยาบาลจะมาถึง 
 ถาเปนผูปวยที่ไดรับบาดเจ็ดหรือมีบาดแผลตองพยายามหามเลือด และปองกันการเคลื่อนไหวที่       

ไมจำเปน โดยเฉพาะสวนคอและหลัง 
 

6.4 การกำหนดพ้ืนท่ีอันตราย 
 การกำหนดพื้นที่อันตรายสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียชนิดไมไดกาซชีวภาพ คือ การระบุพื้นที่ที่มีโอกาส
จะเกิดอุบัติเหตุไดงาย พื้นที่อับอากาศ สำหรับพื้นที่อันตรายสามารถเปนสองโซนคือ พื้นที่อันตรายโซน 0 และ 
1 รายละเอียดดังน้ี 
 

พ้ืนท่ีอันตรายโซน 0 
          พื้นที่อันตรายโซน 0 ไดแกบริเวณที่มีกาซมีเทนอยูตลอดเวลาและมีความเขมขนพอที่จะเกิดการระเบิด
ได ตัวอยางพื้นที่อันตราย โซน 0 ไดแก บริเวณรอบๆ บอบำบัดน้ำเสีย แหลงที่กอกำเนิดกาซมีเทน 
 

พ้ืนท่ีอันตรายโซน 1 
 พื้นที่อันตรายโซน 1 ไดแกพื้นที่ซึ่งในสภาวะการทำงานปกติหรือสภาวะที่อุปกรณทำงานผิดพลาด
เสียหาย หรือบริเวณที่มีการซอมบำรุง ซึ่งอาจมีกาซที่มีความเขมขนพอที่จะเกิดระเบิดได ตัวอยางพื้นที่
อันตรายโซน 1 ไดแก ระยะต้ังแต 1.5 เมตร ถึง 4 เมตร ทุกทิศทางจากจุดระบายกาซ 
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6.5 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  : CH4  และ  H2S      

 แวนตานิรภัย 

 หนากากปองกันกาซ 

 หนากากกระบังหนา 

 หมวกนิรภัย 

 ที่ครอบหู 

 ชุดปองกันหรือเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว ที่สามารถปองกันอันตรายจากไฟ หรือไมสามารถลุก
ติดไฟไดงาย 

 รองเทาหุมสน 

 ถุงมือชนิดไมเปดปลายน้ิวมือ 
 

ที่มา : ศูนยควบคุมอันตรายและเคมีภัณฑ กรมควบคุมมลพิษ (http://msds.pcd.go.th/index.asp)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 12 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
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6.6 แนวทางความปลอดภัยในการทำงานของระบบบำบดัน้ำเสยี 

 การวางระเบียบขอบังคับ  

 การฝกฝนใหเกิดเปนนิสัย รักษาความเปนระเบียบเรียบรอย 

 การใหความรูและความเขาใจ เรื่อง อันตรายจากสารเคม ี

 การจัดเตรียมยมอุปกรณที่จำเปน 

 การวิเคราะหสาเหตุของอุบัติเหตุ บันทึกเหตุการณ และขอเสนอแนะ 

 การสงเสริมเพื่อใหเห็นความสำคัญของการปองกัน 

 จัดทำปายสัญลักษณเตือนการทำงานในสถานที่อับอากาศ โดยไมอนุญาตใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาใกล
บริเวณบอบำบัดน้ำเสีย 

 
 

          
  

รูปท่ี 13 ปายสัญลักษณความปลอดภัย 
 
 

 หามไมใหคนงานลงไปปฏิบัติการในบอจนกวาจะมีเจาหนาที่ทำการตรวจสอบความปลอดภัย 

 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดปริมาณกาซ (Gas Detector) และทำการตรวจวัดทุกครั้งกอนลงไปปฏิบติังาน
ในพื้นที่อับอากาศ โดยเฉพาะภายในบอหมัก  

 กำชับใหผูปฏิบัติงานขออนุญาตกอนทำการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศทุกครั้ง และปฏิบัติตาม
ข้ันตอนอยางเครงครัด 

 จัดเตรียมอุปกรณ เชน เข็มขัดนิรภัย, เชือก และบุคคลอยางนอย 2 คน ซึ่งพรอมใหการชวยเหลืออยู
บริเวณปากบอตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 

 ใหมีการฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับการทำงานในสถานที่อับอากาศแกผูปฏิบัติงาน โดยวิทยากรที่
มีความรู ความชำนาญเฉพาะดาน 

 ไมควรใหทำการดูแล หรือซอมแซมระบบเพียงคนเดียว ควรมีอยางนอย 2 คน เน่ืองจากหากเกิดเหตุ
สุดวิสัยจะสามารถใหการชวยเหลือกันได 

 มีการตรวจสอบอุปกรณตางๆ ในระบบบำบัด และซอมแซมใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัยอยูเสมอ 

 หามกอใหเกิดประกายไฟ สูบบุหรี่ หรือทำใหเกิดประกายไฟในบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียอยาง
เด็ดขาด ซึ่งอาจทำใหเกิดเพลิงไหม เกิดความเสียหายได รวมไปถึง เครื่องเช่ือมไฟฟาอุปกรณไฟฟา
ตางๆ และควรมีอุปกรณดับเพลิง อยูในจุดที่สะดวกใชงานได 
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6.7 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย  
  ในปจจุบันยังไมมีกฎหมายที่ควบคุมเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการผลิตและใชกาซชีวภาพโดยตรง 
แตโดยลักษณะการทำงานเกี่ยวกับกาซชีวภาพ สามารถอางอิงกฎหมาย ขอกำหนด หรือมาตรฐานที่เกี่ยวของ
ไดดังตัวอยางกฎหมาย ขอกำหนด หรือมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยตอไปน้ี 
 

        1.) กฎกระทรวงแรงงานไดกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย          
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานในท่ีอับอากาศ พ.ศ. 2547 วาดวยการที่บุคคลเขาไป
ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ นายจางตองจัดใหมีหนังสืออนุญาตใหลูกจางทำงานในสถานที่อับอากาศ     
ทุกครั้ง มีการฝกอบรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ตรวจสอบองคประกอบของอากาศในบริเวณกอนเขา
ปฏิบัติงาน เตรียมอุปกรณปองกันสวนบุคคล 
 

   2.) พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2554   
เพื่อปองกันและระงับอัคคีภัยที่มีมาตรฐาน เปนมาตรการสำคัญอยางหน่ึงที่ทำใหลูกจาง ไดรับความปลอดภัย
ในการทำงาน 
 

   3.) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 วาดวยการควบคุมวัตถุอันตราย มาตรการการปองกัน
และขอบังคับในการทำงานกับวัตถุอันตราย เชน วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได  วัตถุมีพิษ วัตถุกอเกิดการ              
ระคายเคือง เปนตน ซึ่งถือวากาซชีวภาพเปนวัตถุอันตรายน้ีเชนกัน 
 

  4.) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เปนพระราชบัญญัติที่ควบคุมการกอสรางและประกอบกิจการ
โรงงานซึ่งกำหนดมาตราตาง ๆ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 
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