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แผนปฏิบัติการปองกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กรณี บําบัดน้ําเสีย 

จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ เฝาระวังการบําบัดน้ําเสียของสํานักงานวิทยทรัพยากรซ่ึง
อาจสงผลใหน้ําท้ิงจากอาคารไมไดมาตรฐานออกสูแหลงน้ําสาธารณะ อันอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
 

1. วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดการน้ําเสียอันเกิดจากกิจกรรมหรือพฤติกรรมของผูใชภายในอาคารของสํานักงานวิทย
ทรัพยากร ไดแก น้ําเสียจากหองน้ํา น้ําเสียจากการกดชักโครก น้ําเสียจากการซัก ลาง ทําความสะอาด น้ําเสียจากเศษ
อาหาร ท่ีมีไขมันปนเปอน เปนตน ผานการบําบัดน้ําเสีย รวมถึงเปนแนวทางปฏิบัติกรณีเหตุฉุกเฉินดานน้ําเสียในเหตุ
ฉับพลัน เชน ไฟฟาดับ สารเคมีหรือน้ํามันรั่วไหล เปนตนเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีเปนแหลงรับน้ําท้ิงสาธารณะ 

 

2. ขอบเขต  
แผนปฏิบัติการเฝาระวังตรวจสอบ ปองกันเพ่ือใหน้ําเสียท่ีเกิดจาก“สํานักงานวิทยทรัพยากร”อาคารใน

กลุมสถานศึกษาประเภท ข ตามกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตองไดรับการบําบัดตาม
กฎหมายกําหนด หรือตามแนวทางจัดการน้ําเสียจากอาคารในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยผานการตรวจสอบ
ศักยภาพของระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องตนจากผูดูแลรับผิดชอบ ผานการตรวจวัดโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือ
วิเคราะหสาเหตุ แนวทางจัดการคุณภาพน้ําท้ิง (Effluent) ใหอยูในคามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงท้ังใน
สถานการณปกติและเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึง ปองกันและรับมือไมใหน้ําท้ิงหรือน้ําเสียลนออกจากบอบําบัดอัน
อาจสงผลกระทบกับแหลงน้ําสาธารณะ 

 

3. คําจํากัดความ 
อาคารประเภท ข หมายถึง  กลุมประเภทอาคารสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีพ้ืนท่ีใชสอย 

รวมกันทุกชั้น ตั้งแต 5,000 ตารางเมตร แตไมถึง  
25,000 ตารางเมตร 

 น้ําเสีย    หมายถึง  น้ําท่ีผานการใชงานจากกิจกรรมตาง ๆ ของอาคาร  
ซ่ึงมีสิ่งปนเปอนอยู 

น้ําท้ิง    หมายถึง  น้ําเสียท่ีผานกระบวนการบําบัดใหมีคุณภาพตาม 
มาตรฐานกอนท้ิงออกสูแหลงน้ําสาธารณะ 

พีเอช(pH)   หมายถึง  คาท่ีบอกถึงความเปนกรดเปนดางของน้ําเสีย 
 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)หมายถึง คาท่ีบอกถึงปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใชในการ 

ยอยสลายสารอินทรีย คาบีโอดีสูง แสดงวาความ 
ตองการออกซิเจนสูงนั่นคือมีความสกปรกหรือสาร 
อินทรียในน้ํามาก 

 ปริมาณของแข็ง (Solids) หมายถึง  ปริมาณสารตาง ๆ ท่ีมีอยูในน้ําเสีย ท้ังในลักษณะท่ี 
ไมละลายน้ําและท่ีละลายน้ํา (Dissolved Solids) 
ของแข็งบางชนิดมีน้ําหนักเบาและแขวนลอยอยูในน้ํา 
(Suspended Solids) บางชนิดหนักและจมตัวลง
เบื้องลาง (Settleable Solids) ของแข็งท่ีไมละลายน้ํานี้ 
อาจสรางปญหาในการอุดตันเครื่องเติมอากาศ และ
ถาปลอยท้ิงในปริมาณมากจะทําใหเกิดความสกปรก  
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และตื้นเขินในลําน้ําธรรมชาติ ตลอดจนบดบัง
แสงแดดท่ีสองลงสูทองน้ํา 

ไนโตรเจน (Nitrogen) หมายถึง  ธาตุจําเปนในการสรางเชลลของสิ่งมีชีวิต  
สารประกอบไนโตรเจนจะถูกยอยสลายไปเปน 
แอมโมเนียหากในน้ํามีปริมาณออกซิเจนไมเพียงพอ 
ถาหากในน้ํามีออกซิเจนพอเพียงก็จะถูกยอยสลายไป 
เปนไนไตรทและไนเตรท ดังนั้น การปลอยน้ําเสียท่ีมี 
สารประกอบไนโตรเจนสูง จึงทําใหออกซิเจนท่ีมีอยู 
ในน้ําลดนอยลง 

ไขมันและน้ํามัน     หมายถึง  สวนใหญ ไดแก น้ํามัน และไขมันจากพืชและสัตว ท่ี 
(Fat, Oil and Grease)     ใชในการทําอาหาร สบูจากการอาบน้ํา ฟอง สาร 

ซักฟอกจากการชําระลาง สารเหลานี้มีน้ําหนักเบา 
และลอยน้ํา ทําใหเกิดสภาพไมนาดูและขวางก้ันการ
ซึมของออกซิเจนจากอากาศสูแหลงน้ํา นอกจากนี้ยัง
ทําใหมีคาบีโอดีสูงเพราะเปนสารอินทรีย 

ซีโอดี     หมายถึง  คาปริมาณออกซิเจนท่ีใชในการยอยสารอินทรียดวย 
(Chemical Oxygen Demand)    วิธีการทางเคมี มักใชเทียบหาคาบีโอดีคราว ๆ 
แผนวัดระดับน้ํา    หมายถึง  แผนวัดระดับน้ําแบบตั้ง สําหรับตรวจสอบความ  
(Staff Gauge)      เคลื่อนไหวของระดับน้ํา ในแบบกรมชลประทาน 

สําหรับปรับใชกับบอบําบัดน้ําเสียของสํานักงานวิทย 
ทรัพยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมาคําจํากัดความของคาพารามเิตอร:  คูมือความรูท่ัวไปเก่ียวกับระบบบําบัดนํ้าเสียเบ้ืองตน และการตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสยี
ดวยตนเอง กรมควบคุมมลพิษ 
 

แผนวัดระดับนํ้า (Staff Gauge)  
แบบตั้ง 
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4. ขอมูลท่ัวไป  
 สํานักงานวิทยทรัพยากรใหบริการในนามหอสมุดสวนกลางของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีชื่ออาคารวา 
“มหาธีรราชานุสรณ”  เปนอาคารเดี่ยวขนาด 9.5 ชั้นพ้ืนท่ี 19,115 ตารางเมตร ประกอบดวย พ้ืนท่ีสํานักงานกวา 
2,000 ตารางเมตร พ้ืนท่ีบริการกวา 7,000 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีใชสอยท่ัวไป เปดทําการทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 
8.00-21.00 น. เสาร-อาทิตย เวลา 9.00-18.00 น. และเปดบริการกรณีพิเศษ 24 ชั่วโมง ในแตละชวงการสอบ
ใหแกนิสิตในแตละภาคปการศึกษา เฉลี่ยวันละกวา 2,000 คนยังไมรวมถึง บุคคลท่ัวไปท่ีมาใชสถานท่ี และมาติดตอ
งานในสํานักงานฯจากการมีผูใชอาคารดังกลาว กอใหเกิดน้ําเสียจากการใชระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในอาคาร 
เชน การใชหองน้ํา การลางทําความสะอาดภาชนะเครื่องด่ืมอาหาร ของผูใชอาคาร เปนตน สํานักงานฯ จึงมีการ
จัดการน้ําเสียผานกระบวนการบําบัดแบบ Activated Sludge (AS)เปนระบบบําบัดน้ําเสียดวยวิธีการทาง
ชีววิทยาโดยใชแบคทีเรียท่ีตองอาศัยออกซิเจน ในการยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสียกอนปลอยน้ําท้ิงออกสูแหลง
น้ําสาธารณะ ดังภาพ 

แผนผังบอบําบัดน้ําเสีย อาคารมหาธีรราชานุสรณ สํานักงานวิทยทรัพยากร 
 

            น้ําเสียจากอาคารเขาบอบําบัดน้ําเสีย 
            ทิศทางการไหลของน้ําเสียภายในระบบบอบําบัดน้ําเสีย 
            ทิศทางการไหลของน้ําเสียภายในระบบบอบําบัดน้ําเสียกลับมาบําบัดอีกครั้ง 
            ทิศทางการไหลของน้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลวไหลออกสูแหลงน้ําสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บอ 1 Septic Tank  (กวาง 2.25 เมตร ยาว 2.50 เมตร ลึก 4 เมตร)     คือ บอรวบรวมสิ่งปฏิกูลของเสียภายในอาคาร 

บอ 2 Equalization Tank (กวาง 2.25 เมตร ยาว 2.50 เมตร ลึก 4 เมตร) คือ บอปรับสภาพน้ํากอนเขาบอเติมอากาศ 

บอ 3 Aeration Tank  (กวาง 5.50 เมตร ยาว 8.10 เมตร ลึก 4 เมตร) คือ บอเติมอากาศ 

บอ 4 Sedimentation Tank (กวาง3 เมตรยาว 3.50 เมตร ลึก 4 เมตร) คือ บอตกตะกอน 

บอ 5 Sludge Tank  (กวาง3.50 เมตรยาว 5.50 เมตร ลึก 4 เมตร)  คือ บอพักตะกอน 

บอ 6 Effluent Tank  (กวาง 2 เมตร ยาว 3 เมตร ลึก1.45 เมตร)  คือ บอน้ําท้ิง 

 

 

1 Septic Tank 

2 Equalization Tank 

3   Aeration Tank 4 Sedimentation Tank 

5 Sludge Tank 

6  Effluent Tank 
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5. มาตรการดําเนินการ 

 สํานักงานวิทยทรัพยากร กําหนดใหมีมาตรการเพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติของผูดูแลการบําบัดน้ําเสีย ดังนี้ 
5.1 มาตรการตรวจสอบคุณภาพ ไดแก การตรวจสอบศักยภาพการรองรับของระบบบอบําบัดน้ํา 

เสียเบื้องตน ประจําวัน และการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิง (Effluent) ประจําเดือน 
  5.2 มาตรการรองรับเหตุฉุกเฉิน ไดแก การนําปญหาเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนโดยฉับพลัน เขาสูการ
แกไขเพ่ือบรรเทาปญหา เหตุการณฉุกเฉินในท่ีนี้อาจเกิดจากไฟฟาดับทําใหปมเติมอากาศหยุดทํางานชั่วคราว และ
สารเคมีหรือน้ํามันรั่วไหลทําใหสภาพน้ําในบอท่ีสังเกตเห็นไดผิดไปจากปกติ 
 5.1 มาตรการตรวจสอบคุณภาพ  

5.1.1 การตรวจสอบศักยภาพการรองรับของระบบบอบําบัดน้ําเสียเบ้ืองตนเพ่ือประเมิน
ความสามารถของระบบวามีประสิทธิภาพเพียงพอ ตามกระบวนของรูปแบบบอและเครื่องจักรท่ีมีเพียงพอตอการ
รับน้ําเสียเขาระบบ กอนพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไปปจจัยท่ีจะตรวจสอบไดแก อัตราน้ําเสียเขาระบบตอวัน 
เพ่ือใหจัดการน้ําเสียอยูในเกณฑตามกฎกระทรวงของอาคารประเภท ข ผานการตรวจวัดคาในแตละบอบําบัด และ
ตามแนวทางการจัดการน้ําเสียอาคารตามกฎหมายของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัเพ่ือบันทึกสถิติและขอมูลผลตัวอยาง
น้ําของสํานักงานวิทยทรัพยากร และรายงานผบการทํางานของระบบบอบําบัดน้ําเสียสงมหาวิทยาลัย ทุกเดือน 
  สํานักงานวิทยทรัพยากร มีอัตราน้ําเสียเขาระบบตอวันของบอบําบัดน้ําเสีย จากการ design 
ของขนาดบอบําบัดของอาคารมีศักยภาพในการบําบัดน้ําเสียอยูท่ี 43+5 ลูกบาศกเมตร (น้ําเขาอยูท่ี 60 ลูกบาศก
เมตรตอวัน ผานการบําบัดน้ําเสีย ระบายท้ิง อยูท่ี 48 ลกูบาศกเมตรตอวัน) 
  การตรวจสอบสภาพแวดลอมในบอบําบัดแบบเติมอากาศ ประกอบดวย 

• pH คาความเปน กรด-ดาง อยูระหวาง5-9 

• DO คาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา ไมควรต่ํากวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร 

• SV30คาปริมาตรของสลัดจท่ีอานไดจากการนําน้ําจากบอเติมอากาศมาตกตะกอนใน 
Imhoff cone (กรวย Imhoff) เพ่ือประเมินลักษณะการตกตะกอน คาปกติอยูระหวาง 
200-300 มิลลิลิตร 

• ลักษณะตะกอน ไดแก สีน้ําตาลเขม แสดงวากระบวนการทํางานของระบบ ปกติ 
 

 

การตรวจสอบศักยภาพการรองรับของระบบบอบําบัดน้ําเสียเบ้ืองตน 
 

บอบําบัดน้ําเสีย การดําเนินการ การจัดการแกไข/ปองกัน 
บอ 1  
Septic Tank คือ บอ
รวบรวมสิ่งปฏิกูลของ
เสียภายในอาคาร 

1) ตรวจสอบทางกายภาพ เชน สภาพฝาบอ ตะแกรง
รองเศษขยะปริมาณสิ่งปฏิกูลของเสียท่ีอยูภายในบอ
มากหรือนอย 

สูบสิ่งปฏิกูลของเสียออกอยางนอยปละ 1 
ครั้ง ข้ึนอยูกับปริมาณสิ่งปฏิกูลของเสีย 

 2) เติมจุลินทรียเพ่ือชวยในการยอยสลาย อยางนอย
สัปดาหละ 2 ครั้ง จํานวน 100 กรัมตอนํ้า100 ลิตร 
หรือตามความเหมาะสมในกระบวนการบําบัด 
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บอบําบัดน้ําเสีย การดําเนินการ การจัดการแกไข/ปองกัน 
บอ 2  
Equalization Tank 
คือ บอปรับสภาพนํ้า
กอนเขาบอเติมอากาศ 

1) ตรวจสอบทางกายภาพ เชน สภาพฝาบอ  

 2) ตรวจสอบการทํางานของปมภายในบอ เชน ชุด
สายไฟ ชุดลูกลอย 

 

 3) ตรวจสอบทอสูบนํ้า ชุดเกจวาลว  
บอ 3  
Aeration Tank คือ บอ
เติมอากาศ 

1) ตรวจสอบการทํางานของปมเตมิอากาศ 
 

 

 2) เติมจุลินทรียเพ่ือชวยในการยอยสลาย อยางนอย
วันละ 1 ครั้ง จํานวน 100 กรัมตอนํ้า 100 ลิตร หรือ
ตามความเหมาะสมในกระบวนการบําบัด 
 

 

 3) ตรวจวัดคา DO บอ 3 เติมอากาศใหคาอยูใน
เกณฑ 2-4 มิลลิกรัมตอลิตร 

หากคาท่ีวัดไดมีคามากกวา 4 มิลลิกรัมตอ
ลิตรใหหยุดการทํางานของปมเติมอากาศ 
จํานวน 2 ชม. และทําการกลับมาวัดคา DO 
ซ้ําอีกครั้ง 
 

  ปมเติมอากาศ ไมทํางานเน่ืองจาก ไฟฟาดับ 
O ทันทีท่ีไฟฟามา ใหรีบเปดปมเตมิอากาศ 
O ทําการตรวจวัดคา DO เพ่ือใหแนใจวาคา
กลับเขาอยูในเกณฑ  
 

 4) ทดสอบคาตกตะกอน (SV30) บอ 3 เติมอากาศ 
ใหมีคาปริมาณ 150 – 300 มิลลิกรัมตอลิตร 

หากคา ท่ีไดจากการทดสอบยังนอยกวา
เกณฑ ให ทําการ เ พ่ิมปริมาณจุลินทรี ย  
จํานวน 200 กรัม ติดตอกันเปนระยะเวลา 1 
สัปดาหแลวทดสอบผลของจุลินทรียวามีการ
เปลี่ ยนแปลง เ พ่ิม ข้ึนหรือลดลง หากคา
จุลินทรียยังไมเพ่ิมข้ึนจัดหาจุลินทรียจาก
หนวยงานดานนอกนํามาเติมเขาระบบ 
 

 5) ทดสอบคา pH บอ 3 เติมอากาศ คาอยูในเกณฑ
ไมเกิน 5-9 pH 

หากมีคาความเปนกรดสูงจะตองนําดางมา
เติม ซึ่งดางท่ีนิยมนํามาใชกันคือโซดาไฟ, 
ปูนขาว สวนนํ้าท่ีมีคาความเปนดางสูงก็
จะตองนํากรดมาเติมเพ่ือปรับสภาพนํ้าให
เปนกลางมากท่ีสุด โดยกรดท่ีนิยมนํามาใช
คือ กรดกํามะถัน, กรดเกลือ 
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7 บาํบดันํา้เสยี 

บอบําบัดน้ําเสีย การดําเนินการ การจัดการแกไข/ปองกัน 
 6) ทําการสูบกลับตะกอนจากบอ 4 กลับมาบอ 3 

อีกครั้ง 
 

บอ 4 Sedimentation 
Tank คือ บอตกตะกอน 

1) ตรวจสอบการทํางานของปมสบูตะกอน  

 2) ตรวจสอบการทํางานของชุดเกจวาลวของปมสูบ
ตะกอน 

 

 3) ตรวจวัดคา DO ของบอเพ่ือดูคุณภาพนํ้า  
 4) ตักตะกอนแกท่ีลอยตัวข้ึนมาบนผิวนํ้าออกจาก

บอแลวนําไปใสบริเวณตนไมเพ่ือเปนปุย เพ่ิม
สารอาหารใหตนไม 
 

 

บอ 5  
Sludge Tank คือ บอ
พักตะกอน 

1) เปดวาลวเตมิอากาศเขาบอ วันละ 1 ครั้ง จาํนวน 2 
ช่ัวโมง เพ่ือเลีย้งจลุินทรียท่ีอยูภายในบอ 

 

 2) ตรวจวัดคา DO ของบอเพ่ือดูคุณภาพนํ้า  

 3) ตักตะกอนแกท่ีลอยตัวข้ึนมาบนผิวนํ้าออกจาก
บอแลวนําไปใสบริเวณตนไมเพ่ือเปนปุยเพ่ิม
สารอาหารใหตนไม 

สูบตะกอนแกท่ีมีอายุมากแลวท้ิงออกอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง ตามความเหมาะสม 

 4) ไหลเวียนนํ้าจากบอ 5 กลับมาบอ 3 ใหมอีกครั้ง 
เพ่ือใหเกิดการไหลเวียนข้ึนในบอกรณีท่ีโหลดนํ้าเสีย
ภายในอาคารไหลเขามาท่ีบอบําบัดนอยกวาปกติ 

สุมทดสอบตะกอนภายในบอดวย SV30 เพ่ือดู
ปริมาณตะกอนภายในบอบําบัด 3 เดือนตอครั้ง 

บอ 6  
Effluent Tank คือ บอ
นํ้าท้ิง  

1) ตรวจสอบทางดานกายภาพ เชน กลิ่น สีของนํ้า 
ทอสงนํ้า 

 

 2) ทดสอบคาตกตะกอน SV60 บอ 6 ปลอยนํ้าท้ิง 
คาตองไมเกิน 0.5 มิลลิกรมัตอลติร 

หากคาตะกอนเกินท่ีกําหนดใหทําการปรับต้ัง
การทํางานของปมสูบตะกอนท่ีบอ 4 ใหม 

 3) ตรวจวัดคา DO ของบอเพ่ือดูคุณภาพนํ้า  
 4) หากมีสิ่งมีชีวิต เชน ยุง แมลงนํ้า มาวางไขใหเตมิ

จุลลินทรียปรมิาณ 20 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร ติดตอกัน
จํานวน 3 วัน แลวดูผลวามียุงลูกนํ้าอยูหรือเปลา 

หากยังมียุง แมลงนํ้า มาวางไข ใหทําการ
เพ่ิมอัตราการไหลเวียนนํ้าภายในบอบําบัด
นํ้าเสีย 
 

หมายเหตุ ตะกอนสีน้ําตาลเขม คือจุลินทรียที่เจริญเติบโตเต็มที่แลว / ตะกอนสีดํา คือ จุลินทรียแก อายุมาก 

 

5.1.2 การตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิง (Effluent) ประจําเดือน โดยหนวยงานหรือบริษัทวิเคราะหน้ํา

เสีย  เพ่ือนําน้ําท้ิงของอาคารสํานักงานวิทยทรัพยากรไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวง

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

สําหรับอาคารของสํานักงานวิทยทรัพยากร ดังนี้ 
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ดัชนีคุณภาพน้ํา 

 
 

หนวย 
เกณฑกําหนดสูงสดุตามประเภท

มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้ง 
(อาคารประเภท ข) 

 
 

การจัดการแกไข/ปองกัน 

1) ความเปนกรด-ดาง (pH)  - 5-9 O ตรวจสอบอุณหภูมิของนํ้า  
O ตรวจสอบการเจริญเตบิโตของจุลินทรีย 
O หากคา pH ต่าํเกิน ใหปรับดวยดาง 
O หากคา pH สูงเกินไป ใหปรับดวยกรด 

2) ความสกปรกในรูปสารอินทรยี 
(BOD) 

มก./ล. ไมเกิน 30 O ตรวจสอบระบบเติมอากาศ 
O เพ่ือการเตมิอากาศ 
O นํ้าเสียท่ีสงเขาเตมิอากาศตองมรีะยะเวลาท่ี
บําบัดพอเพียง 

3) ปรมิาณของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids, SS) 

มก./ล. ไมเกิน 40 O ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครือ่งสูบ
ตะกอน 
O ตรวจสอบระยะเวลาการกักเก็บและอัตรา
การไหลผานในระบบ 
O สูบตะกอนออกจากบอตกตะกอน 

4) สารท่ีละลายไดท้ังหมด (Total 
Dissolved Solid, TDS) 

มก./ล. ไมเกิน 500 ข้ึนอยูกับคาปริมาณสารละลายท้ังหมดของนํ้า
ใชตามปกติ มาปนเปอนในกระบวนการบําบัด 
ซึ่งตองสืบหาสาเหตเุพ่ือขจัดตนเหตุตอไป 

5) นํ้ามันและไขมัน (Fat, Oil and 
Grease) 

มก./ล. ไมเกิน 20 ข้ึนอยูกับมาตรการการบําบัดข้ันแรก เชน การ
แยกเศษอาหาร  การแยกไขมันออกจากนํ้า
เสียกอนเขาระบบบําบัด 
O ติดตั้งบอดักไขมัน 
O ติดตั้งระบบบําบัด เสริม 

6) เกลือซัลไฟลหรือเกลือกํามะถัน 
(Sulfide) 

มก./ล. ไมเกิน 1.0 O เติมอากาศใหเพียงพอ 

7) ไนโตรเจน ในรูปแบบ ที เค 
เอ็น (TKN) 

มก./ล. ไมเกิน 35 O ตรวจสอบตะแกรงดักขยะเศษอาหารในครัว 

 

 5.2 มาตรการปองกัน 

      5.2.1 เพ่ือมิใหการทํางานของระบบบอบําบัดเปนสาเหตุของการบําบัดน้ําเสียไดไมเต็มประสิทธิภาพ 
สํานักงานวิทยทรัพยากร จึงกําหนดใหมีแผนการดูแลบํารุงรักษาประจําป ดังนี้ 

1) ตรวจสอบอุปกรณเครื่องจักรภายในบอบําบัดน้ําเสีย ตามแผนงาน FM-BUI-01 เชน  
               ปมเติมอากาศ (AIR BLOWER)  ปมสูบน้ํา (SUMP PUMP) ปมสูบกลับตะกอน  
               (SLUDGE PUMP RETURN) 

             2) สูบสิ่งปฏิกูลของเสียท่ีบอ 1 และบอ 2 อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 
             3) ลางทําความสะอาดบอบําบัดน้ําเสียบอ 4 บอ 5 บอ 6 จํานวน 3 ปตอครั้ง หรือ  

               ข้ึนอยูกับปริมาณตะกอนภายในบอบําบัดน้ําเสีย 
             4) ลางทําความสะอาดบอบําบัดน้ําเสียท้ังระบบ จํานวน 5 ปตอครั้ง หรือข้ึนอยูกับ 

               ปริมาณตะกอนภายในบอบําบัดน้ําเสีย 
             5) เปลี่ยนแผนกรองอากาศและเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง ของระบบปมเติมอากาศ  

               จํานวน 2 ปตอครั้ง 

UNCONTROLLED
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       5.2.2 เพ่ือมิใหแหลงน้ําสาธารณะไดรับผลกระทบ จากน้ําเสียหรือน้ําท้ิงท่ีลนออกจากบอบําบัดน้ําเสีย
ของสํานักงานวิทยทรัพยากร สํานักงานวิทยทรัพยากร จึงกําหนดใหมีการดูแลและเฝาระวัง ดังนี้ 

  1) ตรวจสอบสภาพอากาศประจําวันในชวงหนาฝน จาก การพยากรณอากาศประจําวัน 
   ของกรมอุตุนิยมวิทยา  ถึงปริมาณน้ําฝนประจําวัน  และ มีปริมาณน้ําฝนก่ีเปอรเซ็นต 
   ของพ้ืนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

   2) ตรวจสอบทอระบายน้ําท้ิงลงสูแหลงน้ําสาธารณะ ใหแนใจวา ไมอุดตัน ไมมีสิ่งกีด 
          ขวางทางน้ํา ใหน้ําท้ิงไหลไดโดยสะดวก 

3) ตรวจสอบอุปกรณสํารองชุดปมน้ําแบบจุม    สายทอผาใบสงน้ํา (ถามี) เพ่ือพรอม 
    สําหรับชวยการสูบกลับของน้ําภายในบอบําบัดเสีย 
4) สังเกตแผนวัดระดับน้ําท่ีติดตั้งอยูในบอบําบัดเพ่ือดําเนินการรับมือเม่ือพบสัญญาณ 
   บงชี้ของระดับน้ําท่ีอาจลนบอ ดังนี้ 

   บอ 3 สัญญาณบงชี้ของระดับน้ําท่ีอาจลนบอ จํานวน 176 ลูกบาศกเมตร    
   บอ 4 สัญญาณบงชี้ของระดับน้ําท่ีอาจลนบอ จํานวน   42 ลูกบาศกเมตร    
   บอ 5 สัญญาณบงชี้ของระดับน้ําท่ีอาจลนบอ จํานวน   77 ลูกบาศกเมตร    
   บอ 6 สัญญาณบงชี้ของระดับน้ําท่ีอาจลนบอ จํานวน  8.7 ลูกบาศกเมตร 
 
5.3 มาตรการรับมือเหตุฉุกเฉิน 
      สํานักงานวิทยทรัพยากร กําหนดใหมีการเตรียมความพรอมรับมือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินดานน้ําเสียท่ีอาจ

เกิดข้ึนไดในสถานการณตาง ๆ ดังนี้ 
 กรณี ไฟฟาดับ 

  1)  กรณีไฟฟาดับ 1-4 ชั่วโมง จุลินทรียยังสามารถมีชีวิตอยูไดดวยธรรมชาติ 
2)  กรณีไฟฟาดับมากกวา 4 ชั่วโมง หาแหลงจายไฟฟาสํารองจายเขาระบบปมเติมอากาศเพ่ือ 
    ไมใหจุลินทรียตาย เชน จากเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง (Generator), หรือ UPS (ถาจําเปน) 

  3)  กรณีจุลินทรียตาย จัดหาจุลินทรียจากหนวยงานภายนอกเติมเขาระบบในปริมาณท่ีเหมาะสม 
    หรือจัดซ้ือจากบริษัทท่ีจําหนายจุลินทรียโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
                                        ภาพแสดงจุลินทรียพรอมยอยลลาย (จุลินทรียที่โตแลว) 
 

กรณี ทอสงน้ําอุดตันภายในระบบบอบําบัด   
  1)  จัดเตรียมปมสูบน้ําหรือไดโวรสํารอง เพ่ือสูบน้ําจากบอหนึ่งไปอีกบอหนึ่ง  
  2)  ใชอุปกรณ/เครื่องทะลวงทอแยงทอในจุดท่ีเกิดการอุดตัน 
  3)  ติดตอบริษัทภายนอกเขาทําการดัดแปลงแกไขหรือเปลี่ยนเสนทอในบริเวณท่ีทออุดตันใหม 
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10 บาํบดันํา้เสยี 

กรณี บอบําบัดน้ําเสียสงกล่ินไมพึงประสงค 
  1)  สูบน้ําจากบอ 2 เพ่ือทําการไหลเวียนน้ําท่ีไมพึงประสงคออกจากบอบําบัดน้ําเสีย 

  2)  หยุดการเดินเครื่องของปมเติมอากาศ 1 ชั่วโมง เพ่ือไมใหกลิ่นฟุงกระจาย  
 3)  เติมจุลินทรียจํานวนอีกหนึ่งเทาตัวเพ่ือชวยในการยอยสลายตะกอนอ่ืนท่ีนอกเหนือจากสิ่ง 

    ปฏิกูลท่ีมาจากอาคาร 

 

กรณี น้ําจะลนจากบอบําบัดน้ําเสีย 

1) สูบน้ําจากบอท่ีมีสัญญาณบงชี้วาน้ําจะลนออกจากบอ ใหไหลไปยังบอท่ียังมีศักยภาพเพียง
พอท่ีจะรับการถายเทน้ําได 

2) สังเกตแผนวัดระดับน้ําอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในชวงท่ีมีการถายเทน้ํา และหรือในชวงท่ี
ฝนตกหนัก 
 

กรณี บําบัดน้ําเสียในชวงเปดบริการ 24/7 
1)  ขยายเวลาการเปดปมเติมอากาศท่ีบอ 3 ตลอดเวลาในชวงบริการ 24/7 หรือ เดินเครื่อง 24  
     ชัว่โมง โดยสลับการทํางานของปมเติมอากาศ 

2)  สบูตะกอนกลับจากบอ 4 ไปพักไวท่ีบอ 5 เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาการกักเก็บน้ําใหนานข้ึน 

3)  สูบน้ําจากบอ 5 กลับมาท่ีบอ 3 อีกครั้ง เพ่ือทําการบําบัดน้ําอีกรอบกอนปลอยสู 
     แหลงน้ําสาธารณะ  
4)  เพ่ิมปริมาณจุลินทรียท่ีบอ 3 เปน 200 กรัมตอน้ํา 100 ลิตร ทุกวันในชวงท่ีสํานักงานฯ เปด 

     บริการ 24/7  
5)  เติมจุลินทรียท่ีบอ 1 ปริมาณ 100 กรัมตอน้ํา 100 ลิตร ทุกวันในชวงท่ีสํานักงานฯ เปด 

     บริการ 24/7  
6)  จัดเตรียมจุลินทรียแบบผงท่ีผสมน้ํา (เชน นิววิสท จุลินทรยีท่ีอยูในรูปแบบผง) ใหเพียงพอตอ 

     การใชงานในชวงบริการ 24/7  
7)  เติมจุลินทรียท่ีโตแลว (จุลินทรียสด) ในบอ 3 จํานวน 500 กิโลกรัม กอนเปดบริการ 24/7  
    อยางนอยหนึ่งสัปดาห 
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11 บาํบดันํา้เสยี 
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12 บาํบดันํา้เสยี 

ข้ันตอนการดําเนินการรับมือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
ผูดูแลบอบําบดันํ้าเสีย 

ผูปฏิบัติงานระบบ
กายภาพ/เจาหนาที่ดาน
ความปลอดภัย (จป) 

 
ผูอํานวยการ 

การจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดลอม สํานักบริหาร

ระบบกายภาพ จุฬาฯ 
- แจงเหตุ 
- บันทึกเหตุการณ เก็บขอมูล 
-รวมสนับสนุนและปฏิบัติ
ตามมาตรการแกไขปญหา
เหตุฉุกเฉิน 
- จัดเตรยีมอุปกรณ เครื่องมือ
ตรวจวัดคณุภาพนํ้า เพ่ือเก็บ
ตัวอยางสิ่งแวดลอม สง
หนวยงานหรือบริษัท
วิเคราะหนํ้าเสยี 
-รายงานผลการดาํเนินการ 

- เขาพ้ืนท่ีตรวจสอบหา
สาเหต ุ
- รายงานขอเท็จจริง/ประเมนิ
สถานการณ/แนวทางแกไข 
และปฏิบัติตามคําสั่งการของ
ผูบริหาร 
- ประสานงานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
- ติดตามสถานการณและ
รายงานสรุปสถานการณตอ
ผูบริหาร 

- อนุมัติ สั่งการ 
- รับรายงาน 
- ประสานงานกับหนวยงานท่ี
มีอํานาจ หากจําเปนตอง
ขอรับการสนับสนุนในการ
ตรวจสอบและแกไขปญหา 
- ฟนฟูสิ่งแวดลอม (กรณี
ไดรับผลกระทบ) และ
ดําเนินการตามกฎหมาย 

- รับแจงเหตุ 
- เขาตรวจสอบพ้ืนท่ี 
- สนับสนุนการดําเนินการ
แกไขปญหาฟนฟูสิ่งแวดลอม 
และดําเนินการตามกฎหมาย 
และหรือตามแนวทางของ
สํานักฯ 

   

6. การติดตอประสานงานหนวยงานภายใน/หนวยงานภายนอก 

 

ลําดับ 
 

ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน 
 

บทบาทหนาที/่ความรวมมือ 
โทรศัพท 
หนวยงาน 

โทรศัพท 
มือถือ 

หนวยงานภายใน 

1 ผูอํานวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร อนุมัติ สั่งการ  82906 ขอมูล ณ 
ขณะน้ัน 

2 ผูอํานวยการฝายบริหาร 
 

ควบคุมการปฏิบัติงานระบบกายภาพ/
ผูดูแลบอบําบัดนํ้าเสีย 

82900 ขอมูล ณ 
ขณะน้ัน 

3 ผูปฏิบัติงานดานระบบกายภาพ/หัวหนา
กลุ ม ภ า ร กิ จ / เ จ า หน า ท่ี ด า น ค ว า ม
ปลอดภัย (จป) 

กํากับใหการปฏิบัติงานเปนไปตามคูมือ
ปองกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณี 
บําบัดนํ้าเสีย 

82910, 81925 
 

ขอมูล ณ 
ขณะน้ัน 

4 บริษัทรับจางประจําอาคาร ดูแล จัดการการบําบัดนํ้าเสีย 82999 ขอมูล ณ 
ขณะน้ัน 

หนวยงานภายนอก 

1 สํานักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

การจัดการนํ้าเสียอาคารในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

80121-4 - 

2 บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัล
แทนท จํากัด 

ตรวจวัดคุณภาพนํ้าท้ิง (Effluent) 0 2885 5801-2 - 
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