คูมือ
การบําบัดฟนฟูแหลงน้ํา
ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ

สวนปฏิบัตกิ ารฉุกเฉิน
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
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คํานํา
จากกรณีการเกิดภัยพิบัติไดกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
รวมทั้งเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมซึ่งตองไดรับการฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเรงดวน
โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงน้ําอุปโภคบริโภคของประชาชนที่เกิดการเนาเสียสงกลิ่นเหม็นและเปน
แหลงเพาะพันธเชื้อโรค ทําใหทัศนียภาพในพื้นที่โดยรวมเสื่อมโทรม นอกจากนี้ยังอาจสงผลกระทบ
ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนทําใหเกิดโรคติดตอหรือโรคระบาดได จึงตองรีบดําเนินการบําบัด
ใหกลับสูสภาพปกติ ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษไดทําการฟนฟูในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
เพื่อเปนแนวทางในการฟนฟูแหลงน้ําอื่นที่ไดรับผลกระทบ
กรมควบคุมมลพิษไดจัดทําคูมือเลมนี้ขึ้น ใหผูเกี่ยวของเขาใจถึงวิธีการบําบัดน้ําในกรณี
ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หนังสือคูมือเลมนี้ไดประกอบดวยรายละเอียดตางๆ อาทิ ความหมายคําเฉพาะ
ลักษณะของน้ําเสีย การบําบัดน้ําเสีย การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาน้ําเสียดวยวิธีที่เรงดวน
โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนที่จะชวยใหหนวยงานหรือประชาชนทั่วไปไดเขาใจ
และสามารถนําเอาวิธีการไปใชในการบําบัดแหลงน้ําที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยเบื้องตนได
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บทที่ 1
บทนํา
ปญหาที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณอุทกภัยไมเพียงทําลายชีวิต ทรัพยสินของประชาชนและ
เศรษฐกิจในบริเวณทีไดรับผลกระทบเทานั้น แตผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณสงบแลวนั้น
พบวาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติไดเปลี่ยนแปลงไป เชน พื้นที่ลุม แองน้ํากลายเปนบริเวณน้ําทวม
ขัง แหลงน้ําที่ใชอุปโภคบริโภคเนาเหม็น เนื่องจากการที่เกิดอุทกภัย กอใหเกิดการทวมขังของน้ํา
ในสถานที่กําจัดมูลฝอย ฟารมสุกรหรือที่ลุมตางๆ ในชุมชน ทําใหเกิดการสะสมเนาเหม็นเกิดขึ้น ซึ่ง
เปนสาเหตุทําใหเกิดแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคและจะสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและจิตใจของผูที่
อาศัยอยูในบริเวณนั้น
คูมือในการบําบัดน้ําเลมนี้ เปนหนังสือที่แสดงถึงการสํารวจพื้นที่เบื้องตน ขั้นตอนการ
บําบัดน้ําเสีย รายละเอียดการบําบัด วิธีการวิเคราะห เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางการบําบัดแหลงน้ํา
ที่จังหวัดพังงาที่กรมควบคุมมลพิษไดทําการบําบัดฟนฟูเรียบรอยแลว รวมทั้งขอแนะนําในการจัดการ
หลังจากไดบําบัดฟนฟูแหลงน้ํานั้นแลวเพื่อใหผูที่เกียวของไดเขาใจและทําการปฏิบัติไดอยางถูกตอง

1.1 การจําแนกคุณภาพน้ํา
คุณภาพของน้ําแตละแหลงน้ําจะมีคุณสมบัติที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับสภาพของแหลงน้ํา
และการใช ป ระโยชน การที่ จ ะกํ า หนดคุ ณ ภาพของแหล ง น้ํ า ว า ควรจะเป น อย า งไรขึ้ น อยู กั บ
วัตถุประสงคที่ จะนําน้ําไปใช สวนแหลงน้ําที่ไดรับผลกระทบไดเสื่อมโทรม ไมสามารถนํามาใช
ประโยชน รวมทั้งกลายเปนแหลงสะสมและแพรกระจายของเชื้อโรค ซึ่งควรที่จะทําการบําบัดฟนฟู
ใหคุณภาพกลับฟนคืนเปนแหลงน้ําธรรมชาติตามเดิม

1.1.1 คุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติทั่วไป
คุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติโดยทั่วไปจะมีลักษณะที่แตกตางกันไปตามภูมิประเทศและการ
ใชประโยชนของที่ดิน โดยสวนใหญคุณภาพน้ําจะอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําผิวดิน ที่กําหนดไวเปน
ดังตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงมาตรฐานน้ําผิวดิน

แหลงที่มาของขอมูล ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ แบบที่ 8 (พ.ศ. 2537 ) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกําหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตีพิมพใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 11 ตอนที่ 16ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ
2537
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หมายเหตุ
1./ การแบงประเภทแหลงน้าํ ผิวดิน
ประเภทที่ 1 ได แก แหลงน้ําที่คุณภาพน้ํามีสภาพตามธรรมชาติ โดยปราศจากน้ํ าทิ้ง
จากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคตองผานการฆาเชื้อตามปกติกอน
(2) การขยายพันนธุต ามธรรมชาติของสิง่ มีชีวิตระดับพื้นฐาน
(3) การอนุรักษระบบนิเวศนของแหลงน้ํา
ประเภทที่ 2 ได แก แหลงน้ําที่ไดรับ น้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปน
ประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคบริโภคตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ําทั่วไปกอน
(2) การอนุรักษสัตวน้ํา
(3) การประมง
(4) การวายน้ําและกีฬาทางนา
ประเภทที่ 3 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปน
ประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานการปรับปรุง
คุณภาพน้ําเปนทั่วไปกอน
(2) การเกษตร
ประเภทที่ 4 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปน
ประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานการปรับปรุง
คุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน
(2) การอุตสาหกรรม
ประเภทที่ 5 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปน
ประโยชนเพื่อการคมนาคม
2/ กําหนดคามาตรฐานเฉพาะในแหลงน้ําประเภทที่ 2 - 4 สําหรับแหลงน้ําประเภทที่ 1
ใหเปนไปตามธรรมชาติและแหลงน้ําประเภทที่ 5 ไมกําหนดคา
3/ คา DO เปนเกณฑมาตรฐานต่ําสุด
ธ เปนไปตามธรรมชาติ
ธ1 อุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
* น้ําที่มีความกระดางในรูป CaCO3 ไมเกิน 100 มิลลิกรัมตอลิตร
** น้ําที่มีความกระดางในรูป CaCO3 เกิน 100 มิลลิกรัมตอลิตร
°ซ องศาเซลเซียส
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P20

เปนคาเปอรเซ็นไทดที่ 20 จากจํานวนตัวอยางน้ําทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบ
อยางตอเนื่อง
P80 เปนคาเปอรเซ็นไทดที่ 80 จากจํานวนตัวอยางน้ําทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบ
อยางตอเนื่อง
มก./ล มิลลิกรัมตอลิตร
มล.
มิลลิลติ ร
MPN เอ็ม.พี.เอ็น หรือ Most Probable Number

1.1.2 คุณภาพแหลงน้ําที่ไดรับผลกระทบ
สามารถจัดแบงออกเปน 3 ลักษณะ
1. ลักษณะน้ําเนาเสีย จะมีสีดําเนาเหม็น มีคาความสกปรกในรูปซีโอดีสูงเกิน 400
มก/ล. พรอมทั้งมีคาโคลิฟอรมเกิน 5,000 MPN/100 ml โดยจะมีทั้งขยะ ซากพืช ซากสัตวใน
ปริมาณมาก สวนใหญอยูบริเวณที่เปนชุมชน
จะมีการปนเป อนจากโคลิฟอรมสูงเกิน 5,000
2. ลักษณะน้ํ ามีความเค็ม –ขุน
MPN/100 ml มีเศษพืชและขยะ อยูริมขอบน้ํา อาจมีลูกปลาขนาดเล็กสามารถอาศัยอยูได
3. ลักษณะน้ํามีความเค็ม จะมีลักษณะทางกายภาพใส แตไดรับอิทธิพลจากคลื่นยักษ
สึนามิ จึงมีความเค็มเกิน 10 กรัมตอลิตร (g/L) และยังคงมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู อาทิ ปลา กุง และ
พืชน้ํา

รูปที่ 1.1 ลักษณะน้ําเนาเสียแบบที่ 1 2 และ 3 ตามลําดับ
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1.2 คํานิยามตางๆ
1.2.1 สารอินทรีย
ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เชน เศษขาว พืชผัก ชิ้นเนื้อ ซึ่งสามารถยอย
สลายโดยจุลินทรียที่ใชออกซิเจน ทําใหระดับออกซิเจนที่ละลายในน้ําลดลง ทําใหเกิดสภาพเนา
เหม็นได

1.2.2 การบําบัดทางชีววิทยา
เปนการบําบัดน้ําเสียโดยใชจุลินทรียที่มีประโยชน ซึ่งแบงเปนทั้งพวกที่ใชออกซิเจน
และไมใชออกซิเจน
แบบใชออกซิเจน เกิดขึ้นเมื่อจุลินทรียใชออกซิเจนอิสระเผาผลาญสารอินทรียเพื่อใหได
พลังงานในการดํารงชีวิตของจุลินทรียเพื่อใหไดพลังงานในการดํารงชีพของมัน สารประกอบตางๆ ที่
เกิดขึ้นจากปฎิกิริยานี้เปนสารที่มีเสถียรและไมมีกลิ่นเหม็น ที่สําคัญไดแก CO2 + H2O
สารอินทรีย + O2

CO2 + H2O + NO2 + SO42- + อื่นๆ + พลังงาน

โดยจะใชสารอินทรียประมาณรอยละ 70 เพื่อเผาผลาญพลังงาน สวนอีก 30 จะใชไปในการสราง
เซลลใหม
แบบไมใชออกซิเจน เกิดขึ้นเมื่อไมมีออกซิเจนอิสระโดยจุลินทรียประเภทไมใชออกซิเจน
จะเผาผลาญสารอินทรียโดยใชออกซิเจนที่มีอยูในสารประกอบ เชน จาก NO3- หรือ SO42- ทําให
สารอินทรียสลายตัวใหพลังงาน และสารประกอบอื่นที่มักมีกลิ่นเหม็น เชน H2S
สารอินทรีย + สารประกอบออกซิเจน
(NO3- หรือ SO42-)

H2O + CH4 + N2 + H2S +CO2 + พลังงาน

1.2.3 โคลิฟอรมแบคทีเรีย
เปนแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่สามารถเพาะพันธุและสะสมอยูในแหลงน้ําหรืออาหารตาง ๆ ได
โดยเมื่อมนุษยไดรับเขาสูรางกายจะทําใหเกิดอาการทองเสียได ซึ่งเปนแบคทีเรียที่มีความทนทานตอ
สภาวะแวดลอมไดเปนอยางดี โดยจะทนตออุณหภูมิที่สูงกวาแบคทีเรียชนิดอื่น
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1.3 คุณสมบัติสารที่ใชในการบําบัดแหลงน้ํา
1.3.1 สาร พด. 2 และ พด. 6
สาร พด. 2 ใชในการยอยเศษพืช และผัก และพด. 6 ใชยอยขยะสด เศษซากและไขมัน
ซึ่งพด.2 และ พด.6 เปนกลุม จุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ(Effective Microorganisum (EM)) ที่กรม
พัฒนาที่ดินไดพัฒนาขึ้นโดยที่กรมวิทยศาสตรรับรองผล ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยอยสลายกรดแล
คติก โปรตีน และกรดไขมัน เนื่องจากประกอบไปดวยจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพเชน SAC
Charomyces sp. ซึ่งสามารถนํามาบําบัดน้ําเพื่อลดสีและกลิ่นที่เกิดขึ้นได

1.3.2 แคลเซียมไฮโปคลอไรต
เปนสารประกอบคลอรีนชนิดหนึ่ง มีลักษณะที่เปนผงของแข็งสีขาวซึ่งสวนใหญจะมี
ประสิทธิภาพในการใหคลอรีนอิสระอยูที่ 60 - 70% เมื่อเติมลงในน้ําจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้
Ca(OCl)2 + H2O

Ca2+ + HOCl + OCl- + OH-

จากสมการจะได HOCl (กรดไฮโปคลอรัส) และ OCl- (ไฮโปคลอไรต) ที่เกิดขึ้นจะเรียกวา
คลอรีนอิสระ (free avalilable chlorine) ซึ่งเปนสวนที่ใชในการฆาเชือ้ โรค
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บทที่ 2
การบําบัดแหลงน้ําที่ไดรับผลกระทบ
2.1 แนวทางการบําบัดแหลงน้ําที่ไดรับผลกระทบ
การบําบัดน้ําที่ไดรับผลกระทบจากจะบําบัดใหอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําผิวดิน โดยลักษณะ
ของแหลงน้ํา ที่ไดรับผลกระทบสวนใหญถูกจัดอยูในลักษณะที่ 1 และ 2 คือเปนแหลงน้ําที่มี
สารอินทรียปริมาณมาก ซึ่งการบําบัดน้ําที่มีสารอินทรียมากทําไดหลายวิธี เชน การปลอยทิ้งเพื่อให
เกิดการฟนคืนสภาพตามธรรมชาติ หรือการเติมอากาศเพื่อใหเกิดการยอยสลายสารอินทรียไดเร็วขึ้น
แตในสภาพความเปนจริงของพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบแลว ไมสามารถที่จะปลอยใหเกิดการยอยสลาย
เองตามธรรมชาติได เนื่องจากตองใชเวลานานซึ่งอาจจะเกิดการสะสมและเพาะพันธุของเชื้อโรค ทํา
ใหเกิดผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง และมีความจําเปนตองใชประโยชนจาก
แหลงน้ํานั้น ทั้งนี้ไมสามารถที่จะใชการเติมอากาศไดเพราะเครื่องเติมอากาศตองใชไฟฟา และ
ยุงยากในการติดตั้งซึ่งจะทําใหลาชาในการฟนฟูคุณภาพแหลงน้ํา ดวยเหตุนี้ทางกรมควบคุมมลพิษ
จึงไดใชวิธีทางจุลินทรีย โดยการเติม Effective Microorganisum (EM) ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได
ประยุกตและผลิต โดยใชชื่อวา พด. 2 (ยอยเศษพืช และผัก) และ พด. 6 (ยอยขยะสด เศษซากสัตว
และไขมัน) รวมกันเพื่อใชเปนตัวยอยสลายเศษพืชและซากสัตวที่อยูในแองน้ํา หรือน้ําเนาเสียเพื่อ
ปรับสภาพใหน้ําใสเกิดกระบวนการยอยตะกอนโดยจุลินทรีย หลังจากนั้นจะดําเนินการในขั้นตอน
การฆาเชื้อโรค(ตามหลักเกณฑการปรับสภาพน้ําและฆาเชื้อโรค) การฆาเชื้อโรคจะดําเนินการโดยใช
คลอรีนในรูปของแคลเซียมผง(แคลเซียมไฮโปคลอไรต) โดยใชกับแหลงน้ําที่มีความเค็มและแหลงน้ํา
ที่มีความเค็ม - ขุน โดยใชผลของการตรวจสอบโคลิฟอรมแบคทีเรียเบื้องตนเปนเกณฑ

2.2 วิธีการและขั้นตอนในการบําบัดแหลงน้ําที่ไดรับผล
สํารวจแหลงน้ําที่ไดรับผลกระทบในพื้นที่ดําเนินการ จัดทําแผนที่แสดงที่ตั้ง คํานวณขนาดพื้นที่
และปริมาตรน้ํา ตรวจวัดคุณภาพน้ําตามพารามิเตอรที่กําหนด และกําหนดแผนในการบําบัดและฟนฟู
ซึ่งจะสรุปไดดังนี้

2.3.1 ดําเนินการสํารวจและคํานวณปริมาณน้ําของแหลงน้ํา
การสํารวจพื้นที่โดยที่อาศัยขอมูลภาพถายทางดาวเทียมและแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ
มาตราสวน 1:50,000 ในการชวยวิเคราะห ทั้งนี้เพื่อที่จะไดเขาใจลักษณะพื้นที่และงายตอการบําบัด
แหลงน้ําเชนพื้นที่ขนาดใหญสามารถใชรถดับเพลิง ในการชวยฉีดพน พด.2 และ พด.6 แทน
แรงงานคนได แตในพื้นที่ขนาดเล็กไมสามารถนํารถเขาไปไดจะตองใชแรงงานคนเดินทางเขาไปแทน
หลังจากที่สํารวจพื้นที่แลวควรใสรหัสของแหลงน้ําไวเพื่อไมใหเกิดความสบสนในการเขาปฏิบัติงาน
เพราะแตละแหลงน้ํามีความคลายคลึงกันและสภาพแวดลอมจะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
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การคํานวณปริมาณน้ําของแตละแหลงน้ํา โดยใชสายวัดระยะทางหรือกลองระยะทาง(หาก
จัดหาได) ทําการวัดขนาดของแหลงน้ําและความลึกไวเพื่อที่จะไวใชคํานวนหาปริมาณสารที่ใชบําบัด
และฆาเชื้อโรค

รูปที่ 2.1 ขอมูลทางภาพถายดาวเทียมทางอากาศ

รูปที่ 2.2 ทําการลงพิกัดจุดโดยใชเครือ่ ง GPS คํานวนขนาดของบอ และจัดทําแผนที่

2.3.2 วัดคุณภาพน้ํากอนดําเนินงานการเติมสารเคมี
การวัดคุณภาพน้ํากอนทําการบําบัดฟนฟูจะชวยใหทราบขอมูลของคุณภาพแหลงน้ํา
ก อ นทํ า การบํ า บั ด ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป น การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของการบํ า บั ด ฟ น ฟู ด ว ยเช น กั น ซึ่ ง
พารามิเตอรที่ควรตรวจวิเคราะห ประกอบดวยคาดังตอไปนี้
1. คาความขุน หมายถึง คุณสมบัติทางแสงของสารแขวนลอยซึ่งทําใหแสงกระจาย
และดูดกลืนมากกวาที่จะยอมใหแสงผานเปนเสนตรง คาความสามารถวิเคราะหไดโดยใชวิธีเนฟโลเมตริก
(Nephelometric Method) โดยใชเครื่องมือ Turbidimeter ซึ่งจะใหหนวยออกมาเปนคา
Nephelometric Turbidity Units, NTU การที่น้ํามีความขุนมากจะทําใหประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรคต่ํา
เนื่องจากอนุภาคความขุนจะเปนเกราะกําบังเชื้อโรคหรือจุลินทรีย ถามีความขุนมากจะกันไมใหคลอรีนฆา
เชื้อโรคได ทําใหประสิทธิภาพในการในการฆาเชื้อโรคต่ํา ความขุนของน้ําจึงไมควรที่จะเกิน 20
NTU
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2. คาความเปนกรด - ดาง หรือ คาพีเอชเปนการวัดความเขมขนของไฮโดรเจนอิอน
(H ) ที่อยูในน้ํา ซึ่งสามารถวัดโดยใชเครื่องพีเอชมิเตอร (pH Meter) น้ําทั่วไปจะมีคาพีเอชอยูที่ 5 9 เพราะถามีคาพีเอชต่ํากวา 7 นั้น แสดงวาสารนั้นมีฤทธิ์เปนกรดถาต่ํามากจะมีผลทําใหระคายเคืองตอ
ผิวหนังหรือดวงตาถานําน้ํานั้นมาใชประโยชน แตจะไมมีผลตอประสิทธิภาพการฆาเชื้อ แตถาสาร
นั้นมีคาพีเอชมากกวา 7 ถือวาสารนั้นมีคาเปนดางถาสูงมากไปจะทําใหการฆาเชื้อโรคประสิทธิภาพ
ต่ํา เพราะประสิทธิภาพการฆาเชื้อโรคของสารเคมีที่เติมลงไป(ไฮโปคลอไรต) จะลดลงเมื่อมีสภาพ
เปนดาง
3. คาความเค็ม เปนคาที่สามารถวัดไดโดยใชเครื่องวัดความเค็ม (Salinity-Meter)
ซึ่งจะใหหนวยเปนกรัมตอลิตร (g/L) คาความเค็มไมไดมีผลตอเปนอันตรายสุขภาพ จะเปนรสที่ไมพึง
ปราถนาถ านํ าน้ํ านั้ นมาใช โประโยชน แต ความเค็ มจะมี ผลต อขบวนการบํ าบั ดน้ํ าทางชี ววิ ทยา
เนื่องจาก จุลินทรียจะมีประสิทธิภาพต่ําถามีความเค็มสูงเกิน 5 g/L
4. เชื้อโรค โคลิฟอรม เปนแบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคชนิดหนึ่งที่ทําใหเกิดอาการทองเสีย
ได และคอนขางทนมากกวาแบคทีเรียชนิดอื่น
+

รูปที่ 2.3 ลักษณะเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ํา ไดแก ความเค็ม ความขุน และคาพีเอช

รูปที่ 2.4 ขั้นตอนการตรวจวัดเชื้อโคลิฟอรมโดยชุดตรวจของกรมอนามัย
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2.3 ดําเนินการปรับสภาพน้ําและฆาเชื้อโรค
การปรับสภาพน้ําจะใช Effective Microorganisum (EM) ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินไดประยุกต
และผลิต โดยใชชื่อวา พด. 2 (ยอยเศษพืช และผัก) และพด. 6 (ยอยขยะสด เศษซาก และไขมัน)
เพื่อใชเปนตัวยอยสลายเศษพืชและซากสัตวที่อยูในแองน้ําหรือน้ําเนาเสียเพื่อปรับสภาพใหน้ําใส
จะเกิดกระบวนการยอยตะกอนโดยจุลินทรีย ซึ่งจะใชเวลา 3 วัน และจะตรวจสอบอีกครั้งถาคุณภาพ
ดีขึ้นจะดําเนินการฆาเชื้อโรค โดยใชคลอรีนในรูปของแคลเซียมผง (แคลเซียมไฮโปรคลอไรต) เพื่อฆา
เชื้อโรคลงในบอน้ําตามปริมาณที่ไดจากการคํานวณ
โดยจะใชเกณฑการตรวจสอบโคลิฟอรม
แบคทีเรียเบื้องตนเปนเกณฑซึ่งพัฒนาและกําหนดโดยกรมอนามัยกลาวคือ ผลของโคลิฟอรมที่เปน
+++ แสดงวามีการปนเปอนของเชื้อโรคมาก จะใชความเขมขนของคลอรีน 5 มิลลิกรัมตอลิตร (mg/L)
หากผลการตรวจโคลิฟอรมเปน ++ ซึ่งมีการปนเปอนปานกลาง จะใชความเขมขนของคลอรีน 1 มก./ล.
ถาผลการตรวจมีโคลิฟอรม + มีการปนเปอนนอย ไมตองทําการบําบัด สําหรับแหลงน้ําที่มีคาความ
เค็มเกินกวา 30 กรัมตอลิตรขึ้นไป พบวามีการปนเปอนของเชื้อโรคนอยมากสามารถสูบทิ้งไดทันที
ตัวอยาง การคํานวนหาปริมาณคลอรีนผงที่ตองใชในสระขนาด 1 ลูกบาศกเมตรดวย
แคลเซียมไฮโปคลอไรต 65 % เพื่อใหไดความเขมขนของคลอรีน 1 มก./ล.
ปริมาณของคลอรีนที่ตองใชในกรณีคิดเปน 100 %
1 มก. x 106 ล. = 106 มก.
1 ล.
ตองใชคลอรีนผง 1 กิโลกรัมแตเนื่องจากประสิทธิภาพของแคลเซียมไฮโปคลอไรตมีแค 65%
จึงตองใชแคลเซียมไฮโปคลอไรต
1 kg x 100 = 1.54 กก.
65
เพราะฉะนั้นตองใชแคลเซียมไฮโปคลอไรต 65% จํานวน 1.54 กิโลกรัม เพื่อใหไดคาความเขมขน
คลอรีน 1 mg/L ในสระขนาด 1 ลูกบาศกเมตร

รูปที่ 2.5 การลง พด.2 และ พด.6 กรณีพื้นที่ขนาดใหญ
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รูปที่ 2.6 การเตรียมปริมาณคลอรีนและการโปรยคลอรีน

รูปที่ 2.7 การตรวจสอบคลอรีนตกคางโดยใชชุดตรวจสอบของกรมอนามัย

2.4 ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําหลังการฆาเชือ้ โดยใชแบบทดสอบภาคสนามอยางงาย กลาวคือ
สามารถอานผลไดทันที หากทดสอบพบวายังคงมีเชื้อโรคในบอน้ํา
จะทําการเติมสารคลอรีน
เพิ่มเติม และตรวจสอบการตกคางของสารคลอรีนโดยทั่วไปควรเหลือคลอรีนอิสระ 0.2 เพื่อเปนการ
ยืนยันไดถึงประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อโรคและสิ่งปนเปอนตามเกณฑของการผลิตน้ําประปาของ
การประปานครหลวง

2.5 ขอเสนอแนะ
ควรจัดทําแผนงานเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพแหลงน้ํา หลังจากไดมีการบําบัดและฟนฟู
รวมทั้งการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อพัฒนาแหลงน้ําในการใชประโยชนตอไป
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บทที่ 3
ตัวอยางการบําบัดแหลงน้าํ บริเวณพื้นที่บานน้ําเค็ม จังหวัดพังงา
3.1 การประสานงาน
เปนขั้นตอนที่สําคัญเนื่องจาก การบําบัดและฟนฟูคุณภาพแหลงน้ําจะตองอาศัยเจาหนาที่ใน
พื้นที่ในการระบุสถานที่ที่ตั้งของแหลงน้ําที่ไดรับผลกระทบและอีกทั้งยังเปนการชวยเหลือกันเพื่อให
การบําบัดฟนฟูเปนไปอยางรวดเร็วขึ้นโดยหนวยงานที่ใหการสนับสนุนการฟนฟูคุณภาพแหลงน้ํามี
ดังนี้
- กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา (สนับสนุน พด.2 และ พด. 6)
- กระทรวงสาธารณสุข โดยสาธารณสุขจังหวัดพังงา (สนับสนุนคลอรีนน้ํา และชุดเครื่องมือ
เคลื่อนที่ในการตรวจสอบโคลฟอรมและคลอรีน)
- สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15

3.2 ขั้นตอนการบําบัดน้ํา
ในตัวอยางนี้จะเปนการแสดงการบําบัดแหลงน้ําบริเวณบานน้ําเค็มที่ไดรับผลกระทบ เพื่อเปน
ตัวอยางและแนวทางในการบําบัดน้ําของพื้นที่จังหวัดอื่นที่ไดรับผลกระทบ

3.2.1 ทําการสํารวจพื้นที่และคํานวนปริมาตรน้ํา
จากการสํารวจบริเวณพื้นที่บานน้ําเค็ม - บานบางสักและทําการใสรหัสของแหลงน้ํา เพื่อ
สะดวกในการบําบัดน้ํา ซึ่งตรวจพบวามีจํานวน 25 แหง แบงตามขนาดของแหลงน้ําไดดังนี้
1. แหลงน้ําเพื่อการบริโภค จํานวน 1 แหง ไดแก NK 19 (หลังโรงเรียน)
2. แองน้ําขนาดเล็ก จํานวน 12 แหง ไดแก NK1 NK2 NK3 NK5 NK7 NK10
NK13 NK14 NK15 NK 16 NK 17 และ NK18
3. แองน้ําขนาดใหญหรือขุมเหมือง จํานวน 12 แหง ไดแก NK3 NK4 NK6 NK8
NK9 NK11 NK12 NK20 NK21 KY 1 KY2 และ KY3
แหลงน้ําที่ทําการสํารวจและปรับปรุงคุณภาพในพื้นที่บานน้ําเค็ม แบงเปนแหลงน้ําที่อยู
ในพื้นที่สวนกลางของชุมชน จํานวน 15 แหง และอยูในพื้นที่เอกชน จํานวน 10 แหง
หมายเหตุ
NK : แหลงน้าํ บริเวณบานน้ําเค็ม
KY : แหลงน้ําบริเวณกาหยี
แองน้ําขนาดเล็ก นอยกวา 5,000 ลูกบาศกเมตร
แองน้ําขนาดใหญหรือขุมเมือง มากกวา 5,000 ลูกบาศกเมตร
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รูปที่ 3.1 ตัวอยางการลงพิกัดและจัดทําแผนที่ของพื้นที่บานน้าํ เค็ม

3.2.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ํา
การตรวจวัดคุณภาพน้ํากอนที่จะทําบําบัดน้ําและการฆาเชื้อโรคเพื่อที่จะเปนแนวทาง
ซึ่งคาที่ควรตรวจวัด ไดแก คาความขุน คาพีเอช และคาโคลิฟอรมแบคทีเรีย ควรจะตองตรวจทั้ง
กอนและหลังบําบัดดังแสดงในตารางที่ 3.1 จะแสดงตัวอยางคุณภาพและรายละเอียดของแองน้ํา
กอนและหลังตรวจวัด

3.2.3 ทําการบําบัดน้ําและฆาเชื้อโรค
โดยหลั ง จากตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า โดยความร ว มมื อ กั บ กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ในการ
ดําเนินการเติมสาร พด. 2 และ พด. 6 ฉีดพน โดยประสานงานใหกรมพัฒนาที่ดินทําการเติมสาร
พด.2 และ พด.6 ทุก 3 วัน เมื่อสภาพน้ําใสไมมีตะกอนแลวไดดําเนินการฆาเชื้อโรคดวยคลอรีนที่ความ
เขมขน 5 มก/ล.
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3.2.4 ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําหลังการบําบัดฟนฟู
ตองตรวจสอบโคลิฟอรมและคลอรีนตกคางหลังการบําบัดฟนฟู ถามีการปนเปอน +
หรือไมมี จะทําการแจงใหคณะทํางานของจังหวัดพังงาตอไปเพื่อเปนการตัดสินใจในการจัดการ
วางแผนพัฒนาเพื่อใชประโยชนตอไป
ตารางที่ 3.1 แสดงตัวอยางคุณภาพน้ํากอนและหลังบําบัดของบอน้ําแหงหนึ่งในบานน้ําเค็ม
รหัส

คุณภาพน้ํา

NK1 บานน้ําเค็ม
กอนบําบัด
X = 0420276 หลังเติมจุลินทรีย
Y = 0979356 หลังเติมคลอรีน

คาพีเอช

ความเค็ม ความขุน
ปริมาณน้ํา
โคลิฟอรม
กรัม/ลิตร NTU
m3

7.20
7.97
7.90
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4.20
16.90
18.90

97.50
31.50
26.30

+++
+++
+

500.00

บทที่ 4
ปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาที่สําคัญ คือ การจัดระบบงานเนื่องจากหลังเกิดเหตุพิบัติภัยแลวทําใหทั้งประชาชน
และทรัพยสินเสียหายเปนจํานวนมาก ซึ่งทําใหการติดตอประสานงาน การสื่อสาร รวมทั้งรวบรวม
ขอมูลแตละหนวยงานเปนเรื่องยาก
ดังนั้นจึงตองอาศัยการวางแผนเตรียมการลวงหนาที่ดีเพื่อ เตรียมรับสถานการณฉุกเฉิน
เรงดวนไดอยางเปนระบบและรูปแบบ
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บทที่ 5
สรุป
ปญหาเรื่องแหลงน้ําเสื่อมโทรมเปนปญหาที่ตองเรงดําเนินการแกไข เนื่องจากสงผลกระทบตอ
ทั้งสุขภาพกายและจิตใจ ซึ่งการบําบัดน้ําที่ทางกรมควบคุมมลพิษเสนอและดําเนินการไปแลวนั้นเปน
วิธีการในกรณีเรงดวนและผลการดําเนินการประสบความสําเร็จสามารถบําบัดฟนฟูคุณภาพแหลงน้ํา
อุปโภคบริโภคของประชาชนที่ไดรับผลกระทบไมใหเปนแหลงกระจายของเชื้อโรคและสามารถพัฒนา
แหล งน้ํ า ให สามารถใช ประโยชนได ตามเดิม ดังนั้นเจ าหนาที่ที่ เกี่ ยวของสามารถนํ า ไปใชบําบั ด
แหลงน้ําที่ไดรับผลกระทบจากกรณีพิบัติภัยได เนื่องจากวิธีดังกลาวใชไดกับแหลงน้ํานิ่งที่ประสบ
ปญหาไดโดยไมจํากัดขนาดของแหลงน้ํา อีกทั้งสารเคมีที่ใชฆาเชื้อโรคสามารถหาไดงายโดยปริมาณ
ที่ใชจะขึ้นอยูกับปริมาณของแหลงน้ํานั้นๆ และสาร พด.2 และ พด.6 ยังสามารถขอความสนับสนุน
จากกรมพัฒนาที่ดิน ผานสํานักงานพัฒนาที่ดินไดทุกจังหวัด
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