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คํานํา
คูมือฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใช ประกอบงานดานการจัดการสุขาภิบาลอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและที่เกี่ยวของโดยแปลและเรียบเรียงจาก Compendium of Sanitation System and
Technologies โดย Eawag-Sandec แบงเปน 2 สวน ซึ่งกลาวถึงรูปแบบของระบบสุขาภิบาล (Sanitation
System) จัดทําเปน 8 รูปแบบที่บรรยายลักษณะรูปแบบและการพิจารณาปจจัยนําเขา (Input) และผลที่
ไดรับ (Output) สวนที่ 2 เปนการกลาวถึง กลุมปฏิบัติการในระบบ (Functional Group) แบงเปน 5 กลุม
คือ กลุม U ผูใช (User Interface) หรือสวนที่ตองสัมผัสกับผูใช, กลุม S รวบรวมและสะสม/บําบัด,กลุม C
การขนส ง /ระบบท อ (Conveyance), กลุ ม T ระบบบํ าบั ดแบบกึ่งศู น ย ร วม ((Semi-) Centralized
Treatment),กลุมสุดทายเปนการนําของเสียที่ผานระบบไปใชประโยชนหรือนําไปกําจัด (Use/diposal) คูมือ
ฉบั บ นี้ พยายามปรั บ เข า กั บ บริ บ ทในประเทศไทย ซึ่ ง เขี ย นโดยกว า งและต องการให ผู ส นใจ นั ก วิ ช าการ
นักศึกษาหรือผูที่เกี่ยวของในงาน เขาใจบริบทของเทคโนโลยีดานนี้พรอมนําเสนอรูปแบบและหนวยปฏิบัติการ
ที่สําคัญ แตทั้งนี้จําเปนจะตองมีพื้นฐาน/ความรูดานการบําบัดน้ําเสีย การจัดการของเสียและวัฏจักรตาง ๆ
มาพอสมควรเพื่อจะไดเขาใจและนําทรัพยากรเหลานี้ไปใชไดอยางมีคุณคาไมใชของเนาเสียแลวก็ทิ้งเพราะยังมี
สารอาหารที่หลงเหลือ เพื่อเขาสูกระบวนการหรือวัฏจักรในธรรมชาติ เชน วัฏจักรไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
ซั ล เฟอร เป น ต น แต ทั้ง นี้ และทั้ งนั้ น ต องทําให เชื้อ โรคหมดสภาพหรือไม ไดอ ยูในสถานะที่กอ ใหเกิ ดการ
แพรกระจายเชื้อโรค นั่นเอง
ขอขอบคุณนักวิชาการและเจาหนาที่สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา
คูมือเลมนี้จะชวยใหเกิดแนวคิดหรือมองเห็นภาพรูปแบบการจัดการสิ่งปฏิกูลไดอยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น
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1.บทนํา
1.1นิยาม
สุขาภิบาล
“ สุขาภิบาล ” มาจากคําวา สุข + อภิบาล ซึ่ง “ สุข ” นั้นมีความหมายวา “ สบาย ” อภิบาล
มี ค วามหมายว า การระวั ง รั ก ษาเพื่ อ ให เ กิ ด ความสุ ข และการสุ ข าภิ บ าลสิ่ ง แวดล อ ม (Environment
Sanitation) การระวังรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดความสุขนั่นเองซึ่งองคการอนามัยโลกไดใหความหมายไววา
“การควบคุมสิ่งแวดลอมทางกายภาพทั้งหมดของมนุษยที่กระทําหรืออาจกระทําใหเกิดผลเสียตอพัฒนาการ
ของรางกายสุขภาพและการดํารงชีวิตอยูรอดของมนุษย”
การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
“การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม” หมายถึง การควบคุมปจจัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพทั้งหมดของมนุษยที่
กระทําหรืออาจกระทําใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาการทางดานสุขภาพรางกายและการมีชีวิตอยูรอดของมนุษย
อนามัยสิ่งแวดลอม สภาวะความสมบูรณแข็งแรงทางรางกายและจิตใจ รวมถึงการดํารงชีวิตอยูในสังคมดวยดี
อนามัยมิได หมายถึง แตเพียงปราศจากโรคเทานั้น
“ โรค ” หรือ “ ความไมสบาย ” คือภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นในรางกาย เนื่องจากเกิดการทํางาน
ผิดปกติในองคประกอบของรางกาย ทําใหเกิดความรูสึกวาไมสบายหรือแสดงอาการวา ไมสบายออกมาใหเห็น
เชน รูสึกหนาวรอน เปนไข หรือแสดงอาการสั่น ไอ หรือ ชัก เปนตน ซึ่งความรูสึกและอาการผิดปกตินี้จะไมมี
ในคนปกติธรรมดาที่สบายดีหรือไมมีโรค
“ บํารุงรักษา ” ในทางสุขาภิบาลหมายถึงการระวังรักษา เพื่อความสุขปราศจากโรค
อนามัยสิ่งแวดลอม
“อนามัย” ตามความหมายที่องคการอนามัยโลกไดใหคําจํากัดความไววา “ การมีสุขภาพสมบูรณดี
ทั้งทางรางกายและจิตใจ และสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดดวยดีซึ่งไมเพียงปราศจากโรค หรือไมแข็งแรง
ทุพพลภาพเทานั้น ” (Health is defined as a state complete physical, mental and social wellbeing and merely the absence of disease infirmity)
“อนามัย” ตามความหมายจากพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530 คือ “ ความไมมีโรค
ถูกหลักสุขภาพหรือมีสุขภาพดี ” ซึ่งคําวา “ สุขภาพ ” หมายถึง “ ความสุขปราศจากโรค ความสบาย ”
“สิ่งแวดลอม” หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งที่เปน
รูปธรรมซึ่งจับตองไดมองเห็นได อาจแบงไดเปน “ สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ ” เชน ดิน น้ํา อากาศ
แรธาตุ รวมถึง มนุษยดวยกัน สัตว ตนไม ฯลฯ และ “ สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ” เชน อาคารบานเรือน
ยานพาหนะ ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เปนนามธรรม เชน วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดลอมทางสังคมการเมือง
ฯลฯ
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ดังนั้น อนามัยสิ่งแวดลอม จึงหมายถึง “ ความสัมพันธระหวางสุขภาพอนามัยของมนุษยกับสิ่งแวดลอมที่
อยูรอบตัวมนุษย ” ฉะนั้นสุขภาพอนามัยของมนุษยก็ยอมไดรับผลจากคุณภาพของสิ่งแวดลอม ถาสิ่งแวดลอม
มีสภาพเสื่อมโทรมเกิดเปนมลพิษขึ้น
องคการอนามัยโลกไดใหความหมาย อนามัยสิ่งแวดลอม “Environment Health” เปนการจัดการ
และควบคุมสิ่งแวดลอมที่เปนหรืออาจเปนอัน ตรายตอสุขภาพของมนุษยเพื่ อใหเกิดความสมดุลของระบบ
นิเวศนระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอมอันจะสงผลใหมนุษยมีความเปนอยูดีทั้งทางรางกาย จิตใจและสังคม”
หัวใจหลักสําคัญ ของการสุขาภิบาลเชิงนิเวศและการสุขาภิบาลอยางยั่งยืนคือ การแยกประเภทของของเหลว/
กึ่งเหลวตามคุณสมบัติ
การสุขาภิบาลอยางยั่งยืน.
“ระบบสุขาภิบาลมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพ โดยเขาไปจัดการใหมีสิ่งแวดลอม
ที่สะอาดและตัดวงจรเชื้อโรคที่จะทําใหเกิดโรคออกไป การที่จะทําใหเกิดความยั่งยืนไดนั้นไมเพียงแตจะตอง
พิจารณาคุณคาทางดานเศรษฐศาสตร การยอมรับจากสังคม ความเหมาะสมดานเทคโนโลยี เทคนิควิชาการ
ที่ใชเทานั้นแตจะตองดูแลสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติควบคูกันไปดวย”–SuSanA (2008)
“The main objective of a sanitation system is to protect promote human health by providing a clean environment and breaking
the cycle of disease. In order to be sustainable a sanitation system has to be not only economically viable, socially acceptable, and
technically and institutionally appropriate, it should also protect the environment and the natural resources” –SuSanA (2008)

หรือเพื่อใหเขาใจในรายละเอียดอยางลึกซึ้ง “การสุขาภิบาลอยางยั่งยืน” มีวัตถุประสงคหลักเพื่อปองกัน
และสงเสริมสุขภาพโดยการสรางสิ่งแวดลอมที่สะอาดและตัดวงจรของการเกิดโรค เพื่อใหเปนไปอยางยั่งยืน
ระบบการสุขาภิบาลนั้นตองเปนแบบประหยัดพลังงานและน้ํา ประชาชนยอมรับ และเปนการประยุกตใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถิ่น รักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยถือหลักการวาอุจจาระและ
ปสสาวะไมใชของเสียแตเปนทรัพยากร

และตองดําเนินการอยางถูกสุขลักษณะ ไมใหเกิดการแพรระบาด

ของโรคดังนั้นเพื่อใหการพัฒนาระบบงานสุขาภิบาลบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ควรพิจารณามิติที่สัมพันธกับ
เกณฑมาตรฐานความยั่งยืน ดังนี้ (พิจารณาภาพ)
1) สุขภาพและสุขลักษณะ : เปนการพิจารณาความเสี่ยงจากการไดรับเชื้อโรคหรือสารอันตราย
เมื่อนําอุจจาระ-ปสสาวะ หรือการนําของเสียไปใชประโยชน และดําเนินการอยางถูกสุขลักษณะโดยมีระบบ
เก็บกักและบําบัด กอนนําไปใชและปลอยทิ้งสูธรรมชาติ และการปรับรูปแบบวิถีปฏิบัติในการดํารงชีพ
2) สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ : เปนการนําพลังงาน ทรัพยากรมาใชเพื่อดําเนินการ
ทางดานบําบั ดมลพิษ ตลอดจนการบํารุงรักษา หรือที่เ กี่ยวของกับ การจัดการสิ่งแวดล อมในเรื่องของการ
หมุนเวียนนําของเสียกลับมาใชซ้ํา นํากลับมาใชใหม รวมทั้งผลผลิตที่ไดจากการนําของเสียมาบําบัด เชน ได
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ปุยเพื่อนําไปใชทางการเกษตรหรืออื่น ๆ และเปนพลังงานทางเลือกเพื่อลดการใชทรัพยากรที่ไมสามารถนํา
กลับมาใชไดอีก เชนการนํามาผลิตกาซชีวภาพ
3) เทคโนโลยีและการทํางาน : เปนเทคโนโลยีที่งายตอการควบคุมดูแลรักษาและงายตอการจัดการ
โดยดํ า เนิ น การและตรวจสอบได ง า ยจากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง และเป น เทคโนโลยี ที่ ป ระหยั ด พลั ง งาน
ดํ า เนิ น การง า ยหากเกิ ด ภาวะขาดแคลนและเปน เทคโนโลยี ที่ส ามารถยื ดหยุน เขา กับ ทุ กสภาพพื้น ที่ห รื อ
ภูมิประเทศ
4) เศรษฐศาสตรและการเงิน: เปนเรื่องของคาใชจายสําหรับการบริหารจัดการของครัวเรือนและ
ชุมชน รวมทั้งการประเมิ น ทั้งตน ทุน และผลกํ าไรในทางตรง เช นจากการนํ าของเสีย กลั บมาใชใหม ดิน ที่
เหมาะสมตอการเพาะปลูก ปุย พลังงานและน้ําเสียใชในการเกษตร ตลอดจนคาใชจายตอการคุกคามในชีวิต
5) ดาน สังคม วัฒนธรรมและองคกร: ประเมินการยอมรับและความเหมาะสมของระบบการจัดการ
สุขาภิบาล ความสะดวก ความตระหนักรู ความแตกตางทางเพศและผลกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

ภาพ

แสดงมิติดานการสุขาภิบาลยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

จะเห็นไดวาการสุขาภิบาลยั่งยืน จะเกี่ยวของกับมิติ 5 ดาน โดยแตกตางจากสุขาภิบาลแบบเดิม
ที่เ น น ความยั่ งยื น แต เ ดิ มจะเน น ด า นสุขภาพและสุขลักษณะ ตลอดจนการใชเทคโนโลยีและการจั ด การ
จากนั้ น ก็ ได มีการพั ฒ นาโดยพิ จ ารณาในประเด็น ด านสิ่ งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติและตอมาก็ไ ด
พิจารณาเพิ่มประเด็นดานเศรษฐศาสตรและการเงิน,ดานสังคม วัฒนธรรมและสถาบัน
1.2 การเปรียบเทียบระบบสุขาภิบาลแบบแผนทั่วไป (Conventional Sanitation System) กับระบบ
สุขาภิบาลแบบยั่งยืน (Sustainable Sanitation System)
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ระบบสุขาภิบาลแบบแผนทั่วไป

ระบบสุขาภิบาลแบบยั่งยืน

(Conventional Sanitation System)

(Sustainable Sanitation System)

1.เปนการใชเทคโนโลยีปลายทาง (End of pipe technologies)

1.เป น ระบบป ด และมี ก ารแยกวั ฏ จั ก รของน้ํ า เสี ย กั บ สารอาหาร
เพื่อหลีกเลี่ยงปญ หาดา นสุขอนามั ยเนื่อ งจากมีการแยกอุ จจาระออก
จากวัฏจักรของน้ํา

2.ในการผลิตปุยตองใชตนทุนทรัพยากรพลังงานสูง

2.เปนการนําสารอาหาร(ฟอสฟอรัสและไนโตรเจน)กลับมาใชเพื่อ
การเกษตรและประหยัดทรัพยากร ,พลังงานกวาการผลิตปุยเคมี

3.สูญเสียสารอาหาร(ฟอสฟอรัสและไนโตรเจน)เปนจํานวนมาก

3.เนนการพิจารณาประหยัดน้ําตลอดการใชน้ําในระบบสวม

เนื่องจากการละลายและถูกชะลางออกไป (มีเพียง30%เทานั้นที่

(แบบสุญญากาศ,การแยกอุจจาระปสสาวะ หรือสวมประหยัดน้ํา

สามารถนํากลับมาใชจากกากตะกอนน้ําเสียสวนเกิน

(dry toilets)

4.เกิดการสะสมของสารอาหารในแหลงน้ําผิวดินซึ่งเปนสาเหตุของการ 4.การผลิตพลังงานโดยเฉพาะกาซชีวภาพ(biogas) แทนการบริโภค
เกิดปรากฏการณ ยูโทรฟเคชั่น (Eutrophication)

พลังงานเพียงอยางเดียว

5.เปนการบริโภคน้ําที่สูงมากเนื่องจากใชระบบแบบศูนยรวม

5.ประหยัดตนทุนในการกอสราง,การดําเนินการและการดูแล
บํารุงรักษากวาระบบบําบัดน้าํ เสียแบบศูนยรวมทั่วไป

ระบบสุขาภิบาลแบบแผนทั่วไป

ระบบสุขาภิบาลแบบยั่งยืน

(Conventional Sanitation System)

(Sustainable Sanitation System)

6.ตองการตนทุนและพลังงานในการกอสรางการดําเนินการและดูแล 6.ระบบสามารถปรับเขากับเงื่อนไขดานทองถิ่น เศรษฐศาสตร และ
บํารุงรักษาสูง

สิ่งแวดลอม

7.ต อ งใช พ ลั ง งานสู ง สํ า หรั บ การย อ ยสลายสารอิ น ทรี ย ที่ เ ป น 7.งายในการการดําเนินการและการดูแลบํารุงรักษา
องคประกอบในน้ําเสีย
8.จํ า น ว น ข อ ง ข อ ง เ สี ย ที่ ไ ม ส า ม า ร ถ นํ า ก ลั บ ม า ใ ช ใ ห ม - ;
มีปริมาณสูงดังนั้นจึงตอ งการสิ่ งอํานวยความสะดวกในการบําบัดที่ มี
ราคาแพง อาทิเชน เตาเผาและพื้นที่ฝงกลบ
ที่มา: Otter Wasser GmbH. Sustainable Sanitation Systems. [Online] http://www.otterwasser.de/english/sane.htm#Principles. (Access
7 December 2009)
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1.3 กรอบงานสุขาภิบาลอยางยั่งยืน (Working Platform)
ในการดํ า เนิ น งานด า นสุ ข าภิ บ าลอยางยั่งยื น สามารถนํา ไปประยุ กตใ ชในการจัดการสิ่ งแวดลอ ม
ตั้ ง แต แ หล ง กํ าเนิ ด มลพิ ษ จนกระทั่ ง การนํ า ไปใช ใ ห เ กิด ประโยชน สู ง สุ ด ทั้ ง นี้ จํ า เป น ต อ งทํ าความเข า ใจ
มิติดานสุขาภิบาลอยางยั่งยืนและกรอบงานไปดวย
1.

การพัฒนาศักยภาพการสุขาภิบาลอยางยั่งยืน

2.

คํานึงการจัดการดานตนทุนและเศรษฐศาสตรการสุขาภิบาลอยางยั่งยืน

3.

พลังงานทดแทน, การปองกันน้ําใตดิน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4.

ระบบการสุขาภิบาล ,เทคโนโลยีทางเลือก,สุขลักษณะและสุขภาพ

5.

ระบบกระบวนการผลิตและความปลอดภัยดานอาหารเพื่อความเปนไปดานการสุขาภิบาลทีม่ ีประสิทธิภาพ

6.

สุขาภิบาลยั่งยืนสําหรับเมือง

7.

สุขาภิบาลชุมชน,โรงเรียน และพืน้ ที่ชนบท

8.

การสุขาภิบาลอยางยั่งยืนในภาวะฉุกเฉินและการกอสราง

9.

ดําเนินการการสุขาภิบาลใหเปนเชิงพาณิชยกรรม

10. ใหประชาชนเกิดความตระหนักในการดําเนินการเชิงพาณิชยกรรมดานการตลาดของสุขาภิบาล
11. การดําเนินการและการดูแลบํารุงรักษาการสุขาภิบาลยั่งยืน
12. สิทธิทางเพศกับการสุขาภิบาลยั่งยืน
ที่มา: Sustainable Sanitation Alliance http://www.susana.org/images/documents/04-meetings/sideevents/2009-singapore/01-en-panesar-introduction-susana-wts-singapore-2009.pdf

การสุขาภิบาลเชิงนิเวศ (Ecological Sanitation)
“การสุขาภิบาลเชิงนิเวศ” (Ecosan หรือ eco-san) หมายถึง การจัดการสุขาภิบาลอยางยั่งยืนในมิติ
ดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม เปนการนําสารอาหารที่อยูในอุจจาระและปสสาวะจากมนุษยมาใชประโยชนเปน
อาหารของพื ช หรื อเปน การเน นการใชทรัพยากรอยางมีป ระสิทธิภาพและการใหผลผลิตทางการเกษตร
มากกวาการจัดการการสุขาภิบาลที่ไมไดนําอุจจาระและปสสาวะมาใชประโยชน
1.4 วัฏจักรสารอาหาร (Nutrient Cycle)
เป นที่ ทราบกั นดี วา บนโลกเรานี้มีการไหลและหมุน เวีย นของสารอาหารที่สําคัญ ไดแก ไนโตรเจน
(Nitrogen) ฟอสฟอรัส (Phosphorus) และโปแทสเซียม (Potassium) และวัฏจักรอื่น ๆ ไดแก วัฎจักร
คารบอน วัฏจักรกํามะถัน เปนตน แตทั้งนี้จําเปนตองทราบและทําความเขาใจถึงวัฏจักรเหลานี้เพื่อทราบและ
สรุปหลักของการนําของเสียที่ยังมีสารอาหารนําไปใช สําหรับวัฎจักรที่ควรทราบและนําเสนอ ดังนี้
1.4.1วัฎจักรไนโตรเจน สัญลักษณทางเคมีของไนโตรเจนคือ “N” ไนโตรเจนเปนธาตุอาหารที่สําคัญ
ของพืชโดยเปนสวนประกอบหลักทั้งทางโครงสรางและเมตาบอลิซึม สัตวกินพืชและผูบริโภคเปนธาตุที่สําคัญ
ตอสิ่งมีชีวิตในโลกนี้เนื่องจากเปนองคประกอบสําคัญของกรดอะมิโนซึ่งเปนองคประกอบของโปรตีนทุกชนิดใน
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สิ่งมีชีวิตและในบรรยากาศประกอบดวยกาซไนโตรเจน (N2) ประมาณ 78% ซึ่งมากกวากาซชนิดอื่น ๆแตทั้งนี้
ไนโตรเจนในรูปของกาซก็ไมสามารถนํามาใชไดจําเปนตองเขาสูวัฏจักรโดยนํามาใช 2 รูปคือ แอมโมเนียม
(ammonium : NH4+) และไนเตรต (Nitrate หรือNO3-) ซึ่งขั้นตอนวัฏจักรไนโตรเจนมีอยู 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. nitrogen fixation เนื่องจากพืชไมสามารถนําไนโตรเจนที่อยูในอากาศมาใชไดจําเปนตองเปลี่ยน
รูปไปเปนไนไตรต (nitrite,NO2) และไนเตรท (nitrate,NO3) โดยผานกระบวนการ nitrogen fixation ตอง
อาศัยแบคทีเรียพวก Rhizobium และ Azotobacter ที่อาศัยอยูตามปมของรากพืชตระกูลถั่ว ซึ่ง ทําหนาที่
ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ
2. assimilation เปนขั้นตอนที่พืชนําไนโตรเจนที่อยูในรูปของไนเตรทไปใช สวนสัตวก็จะมากินพืช
ตอไป
3. ammonification ขั้นตอนนี้เกิดขึ้นเมื่อพืชและสัตวตายลง หรือขับถายของเสียออกมา จะได
สารประกอบอินทรียที่มีไนโตรเจนเปนองคประกอบอยู ซึ่งจะถูกเปลี่ยนไปเปนแอมโมเนียในดินโดยอาศัยเชื้อรา
และแบคทีเรีย
4. nitrification ไนโตรเจนที่อยูในดินจะอยูในรูปของแอมโมเนีย (ammonia,NH3) แอมโมเนียที่
เกิดขึ้นนี้สิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจนําไปใชไดโดยตรง แตสวนมากสิ่งมีชีวิตไมสามารถนําไปใชไดจึงตองเปลี่ยนใหอยู
ในรูปของไนไตรตและไนเตรทกอน โดยอาศัยแบคทีเรียพวก Nitrosomonas และ Nitrobacter
5. denitrification เปนการเปลี่ยนไนเตรทใหกลับไปเปนแกสไนโตรเจน โดยอาศัยแบคทีเรียพวก
denitrifying bacteria ไดแก Pseudomonas

ที่มา https://sites.google.com/site/science0152/18 เขาถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557

ภาพ วัฎจักรไนโตรเจน (Nitrogen Cycle)
1.4.2 วัฏจักรฟอสฟอรัส (Phosphorus cycle) สัญลักษณทางเคมีของฟอสฟอรัสคือ
“P”ฟอสฟอรั ส จั ด เป น ธาตุ สํ า คั ญ อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ในโครงสร า งของสิ่ ง มี ชี วิ ต โดยเฉพาะในส ว นของเซลล
เปนสวนประกอบของโมเลกุลตางๆ ที่จําเปนตอการแบงเซลล นอกจากนี้ยังจําเปนตอการเจริญเติบโตและ
บํารุงรักษากระดูกและฟน ฟอสฟอรัสเปนธาตุที่ไมมีในบรรยากาศ ดังนั้น วัฏจักรของฟอสฟอรัสจึงจํากัดอยูใน
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ดินและในน้ํา ฟอสฟอรัสเปนธาตุที่มีอยูในธรรมชาตินอยมาก มีจํากัดในโลกใบนี้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธรณีวิทยา ดังนั้นฟอสฟอรัสจึงถูกใชหมุนเวียนในระบบนิเวศในปริมาณที่จํากัด และเปนปจจัยที่จํากัด
จํานวนสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหลายชนิด วัฏจักรฟอสฟอรัสแตกตางจากวัฏจักรของสารอื่นๆตรงที่สารนี้ไมมี
การหมุนเวียนสูบรรยายเลย เพราะไมอยูในสถานนะที่เปนแกส จํากัดอยูในดินและในน้ําจึงเปนวัฏจักรแบบที่มี
การตกตะกอนของสาร (Sedimentary cycle) สําหรับฟอสฟอรัสในแหลงน้ําจัดวาเปนปจจัยจํากัด(Limiting
factor) เพราะเกี่ยวของกับความอุดมสมบูรณของแหลงน้ํา การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ ขั้นตอนของ
วัฏจักรฟอสฟอรัส มีดังนี้ ฟอสฟอรัสในแหลงน้ําจัดวาเปนปจจัยจํากัด (Limiting factor) เพราะเกี่ยวของกับ
ความอุดมสมบูรณของแหลงน้ํา การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ แหลงสํารองของฟอสฟอรัสไมไดอยูในอากาศ
แตอยูในหินอัคนี หินตะกอน เปนเวลานับลาน ๆ ปแลวถูกทําใหผุกรอน (Weathering) โดยอิทธิพลของลม น้ํา
และอื่นๆ สลายตัวลงสูดินและน้ํา ผูผลิตจะดูดเขาไปในรูปของโมโนฟอสเฟตไอออน (H3PO4 -) ไดฟอสเฟต
ไอออน (HPO4=) และสวนนอยในรูปฟอสเฟต (PO4 ≡ ) ใชในกระบวนการสังเคราะหโปรตีน ผูบริโภคก็ไดรับ
ฟอสฟอรัสจากการบริโภคผูผลิตในรูปสารอินทรียเปนองคประกอบของโพรโทพลาซึม เมื่อผูบริโภคและพืชตาย
ลงก็จะถูกยอยสลายโดยฟอสฟาไทซิงแบคทีเรีย (Phosphatising bacteria) ไดออกมาในรูปฟอสเฟตที่มี
คุณสมบัติละลายน้ําไดดี นอกจากนี้ ยังไดจากสิ่งขับถายของสิ่งมีชีวิตหมุนเวียนกลับไปสูดินและน้ํา เพื่อเปน
สารอาหารของผูผลิตอีกครั้งหนึ่ง
1.4.3 กํามะถัน (Sulfur cycle) ซัลเฟอรเปนองคประกอบที่สําคัญในกรดอะมิโนบางชนิด สวนใหญ
สะสมอยูในดิน มีบางสวนอยูในรูปของแกส เชน ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) รวมตัวกับน้ําฝนกลายเปนกรด
ซัลฟวริก (H2SO4) หรืออยูในรูปของเกลือซัลเฟตในแหลงน้ําตางๆ พืชสามารถใชไดในรูปของเกลือซัลเฟต โดย
อาศัย sulfur bacteria เปนแหลงพลังงานในการเปลี่ยนกรดซัลฟวริกไปเปนเกลือซัลเฟตแหลงกํามะถันที่
สําคัญคือ สารประกอบอนินทรียซัลเฟตซึ่งไดมาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงยอยสลายอินทรียสารหรือสิ่งขับถาย
โดยการกระทําของราแอสเพอรจิลลัส (Aspergillus) และรานิวโรสปอรา (Neurospors) เราเรียกกระบวนการที่ทํา
ใหสารอินทรียกลับสลายเปนสารอนินทรียนี้วา “Mineralization”
กํามะถันที่พบโดยทั่วไป มักจะอยูในรูปสารประกอบตางๆ เชน
- ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ไดจากการเผาไหมของโรงงานอุตสาหกรรมปลดปลอยสูบรรยากาศ
มีผลเสียตอสุขภาพของมนุษย (ถามีในอากาศ 5 มก/ลิตร ทําใหหลอดลมตีบ หืด) แตปริมาณ SO2 จะลดลง
เนื่องจากการชะลางของฝนลงในดินและน้ํา สัตวน้ําก็จะไดรับสารประกอบกํามะถัน เมื่อตายลงก็ถูกยอยสลาย
ปลดปลอยกํามะถันออกมาซัลเฟอรไดออกไซดในธรรมชาติสวนใหญเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันระหวาง
ไฮโดรเจนซัลไฟดกับโอโซน
- ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) เกิดจากการลดออกซิเจนของสารอนินทรียซัลเฟต โดยแบคทีเรียพวกไมใช
ออกซิเจน เชน Desulfovibrio desulfuricans
- ซัลเฟต (SO4) เปนรูปที่พืชสามารถนําไปใชประโยชนได สะสมอยูในดิน ปุยที่มนุษยใหแกพืชและ
จากการกระทําของพวกแบคทีเรียไมมีสี และแบคทีเรียกํามะถันที่สังเคราะหดวยแสงได
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วัฏจักรของกํามะถันมีอยู 2 วัฏจักร ไดแก วัฏจักรที่ไมผานผูผลิตและผูบริโภคกับ วัฏจักรที่ผานผูผลิต
และผูบริโภค
2. Compendium of Sanitation Systems and Technologies (บทสรุปของระบบ
สุขาภิบาลและเทคโนโลยี) โดย Roland Schertenleib Eawag/Sandec, Jon Lane WSSCC
สําหรับเนื้อหาบทสรุปของระบบสุขาภิบาลและเทคโนโลยี ประกอบดวย
2.1 บทนํา : กลาวถึงเปาประสงคและการนําไปใชของบทสรุปนี้ (Introduction : The Aim and use
of this Compendium) โดยพื้นฐาน (Background) ที่กลาวถึงเปาหมายผูใชงาน (Target User of the
Compendium) วัตถุประสงค (Objective of the Compendium) , โครงสราง ( Structure of the
Compendium)
2.2 สวนที่ 1 : แมแบบระบบ (Part 1 : System Templates) กลาวถึงขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับระบบ
สุขาภิบาล (General Informations about Sanitation Systems) ผลิตภัณฑ/ผลผลิต (Products),หนาที่แต
ละกลุมฟงกชั่น (Functional Groups) เทคโนโลยี (Technologies) และการใชงานของแมแบบระบบ (Using
the System Templates) นอกจากนี้การบรรยายของแตละแมแบบระบบ (Description of the System
Templates)ไดแก :
System 1 : Single Pit System
System 2 : Waterless System with Alternating Pits
System 3 : Pour Flush System with Twin Pits
System 4 : Waterless System with Urine Diversion
System 5 : Blackwater Treatment System with Infiltration
System 6 : Blackwater Treatment System with Sewerage
System 7 : (Semi -) Centralized Treatment System
System 8 : Sewerage System with Urine Diversion
2.3 สวนที่ 2 : กลุมฟงกชั่นพรอมขอมูลเทคโนโลยีที่จัดทําประกอบดวยแมแบบระบบ (Part 2 :
Functional Groups with Technology Information Sheets Reading the Technology Information
Sheets) ดังนี้
Functional Groups
2.3.1 Functional Group U: User Interface

2.3.2 Functional Group S : Collection and Storage/Treatment
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Technology Information Sheets
U1 : Dry Toilet
U2 : Urine Diverting Dry Toilet (UDDT)
U3 : Urinal
U4 : Pour Flush Toilet
U5 : Cistern Flush Toilet
U6 : Urine Diverting Flush Toilet (UDFT)
S1 : Urine Storage Tank/Container
S2 : Single Pit
S3 : Single Ventilated Improved Pit (VIP)
S4 : Double Ventilation Improved Pit (VIP)

2.3.3 Functional Group C : Conveyance

2.3.4 Functional Group T: (Semi-) Centralized Treatment

2.3.5 Use and / or Disposal

S5 : Fossa Alterna
S6 : Twin Pits for Pour Flush
S7 : Dehydration Vaults
S8 : Composting Chamber
S9 : Septic Tank
S10: Anaerobic Baffled Reactor (ABR)
S11: Anaerobic Filter
S12: Anaerobic Biogas Reactor
C1 : Jerrycan/tank
C2 : Human-Powered Emptying and Transport
C3 : Motorized Emptying and Transport
C4 : Simplified Sewers
C5 : Solids – Free Sewer
C6 : Conventional Gravity Sewer
C7 : Tranfer Station (Underground Holding Tank)
C8 : Sewer Discharge Station (SDS)
T1 : Anaerobic Baffled Reactor (ABR)
T2 : Anaerobic Filter
T3 : Waste Stabillization Ponds (WSP)
T4 : Aerated Pond
T5 : Free – Water Surface Constructed Wetland
T6 : Horizontal Subsurface Flow Constructed Wetland
T7 : Vertical Flow Constructed Wetland
T8 : Trickling Filter
T9 : Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor (UASB)
T10 : Activated Sludge
T11 : Sedimentation/Thickening Ponds
T12 : Unplanted Drying Beds
T13 : Planted Drying Beds
T14 : Co-Composting
T15 : Anaerobic Biogas Reactor
D1 : Fill and Cover / Arborloo
D2 : Appilcation of Urine
D3 : Application of Dehydrated Faeces
D4 : Application of Compost / Eco-Humus
D5 : Irrigation
D6 : Soak Pit
D7 : Leach Field
D8 : Aquaculture Ponds
D9 : Floating Plant (Macrophyte) Pond
D10: Warer Disposal / Groundwater (GW) Recharge)
D11: Land Application of Sludge
D12: Surface Disposal

ผลิตผลจากสิ่งปฏิกูล (Products)
ผลผลิตที่เรียกวา‘wastes’หรือ ‘resources’ บางผลผลิตอาจไดรับจากการขับถายจากมนุษยโดยตรง
อาทิเชน ปสสาวะ (urine) และอุจจาระ (faeces) และอื่น ๆ ที่เปนการทํางานจากเทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐ
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ที่มนุษยสรางขึ้น เชน การใชชักโครกหรือระบบการใชในการขับเคลื่อนสิ่งขับถายลงไปตามทอและระบบเก็บ
กักเพื่อทําการบําบัดสิ่งขับถายที่ยังสดอยูยังมีศักยภาพในการแพรกระจายเชื้อโรคใหเปน “faecal sludge”
หรือกากตะกอนสิ่งปฏิกูล สําหรับ การออกแบบระบบสุขาภิบาลที่ดีเป นสิ่งจําเปน ที่จะกําหนดทุกมวลสาร/
ผลิตภัณฑที่มีการไหลเขามา (Inputs) และออก (Outputs) ของแตละเทคโนโลยีสุขาภิบาลในระบบสินคา
อางอิงในขอความนี้จะถูกอธิบายไวดานลาง
ปสสาวะ (Urine) เปนของเสียที่เปนของเหลวที่ผานกระบวนการทางเมตาบอลิซึมของรางกาย
ภายหลังจากการลําเลียงเลือดดีที่มีสารอาหารและน้ําเขาสูเซลรางกายก็จะนําเลือดเหลานี้ไปที่ไตเพื่อทําการ
ฟอกและนํา ของเสียที่ออกมาในรูปของยูเรียและผลิตภัณฑอื่น ๆ ออกจากรางกายโดยการขับทางปสสาวะ ใน
ที่นี้ผลิตภัณฑปสสาวะ (pure urine) ควรเปนปสสาวะที่ไมผสมกับน้ําหรือมีการปนเปอนอุจจาระ แตทั้งนี้และ
ทั้งนั้นก็ขึ้นอยูกับการบริโภคของมนุษย ปสสาวะที่รวบรวมไดในชวงหนึ่งป ประมาณ 500 ลิตร ประกอบดวย
ไนโตรเจน 2-4 กิโลกรัม บางสภาวะก็ไดรับการยกเวนอาจไดนอยกวานี้และปสสาวะที่ออกมาจากรางกายแลว
มักปราศจากเชื้อ
อุจ จาระ (Faeces) อ างถึ งสิ่ งขับ ถายที่เปน กึ่งแข็งปราศจากปสสาวะหรือน้ําปนเปอนใน 1 คน
สามารถผลิตอุจจาระประมาณ 50 ลิตรตอคนตอป สารอาหารที่พบจากอุจจาระพบวามีไนโตรเจน (N) 10%,
ฟอสฟอรัส (P) 30 %, โพแทสเซียม (K) 12% และมีเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอรมที่พบในอุจจาระ 107-109
(faecal coliforms) /100มิลลิลิตร (mL)
น้ําสําหรับชําระรางกายภายหลังการขับถาย (Anal cleansing water) เปนน้ําที่รวบรวม
ภายหลังการใชทําความสะอาดเมื่อขับถายเสร็จ ทั้งนี้ไมรวมถึงวัสดุแหงที่ใชทําความสะอาด เชนกระดาษชําระ
สําหรั บ ปริ มาณของน้ํ าชํ า ระร า งกายภายหลังการขับ ถาย ที่ร วบรวมไดอยูในชว ง 0.5 ลิตร-3 ลิตรตอการ
ทําความสะอาด L (per cleaning)
น้ําชะน้ําฝน (Stormwater) เปนคําทั่วไปที่ใชกับปริมาณน้ําฝนที่ไหลบามาจากหลังคา ถนนและ
พื้นผิวอื่น ๆ กอนที่จะไหลไปยังสวนพื้นที่ต่ําเชนทอ รางระบายน้ํา หรือจะเรียกไดวาเปนน้ําชะที่เกิดจากฝนตก
ที่ไมไดซึมผานลงไปในดิน
น้ําซักลาง (Greywater) เปนปริมาณรวมของน้ําที่เกิดจากการซักลางในครัว และการซักเสื้อผา
รวมทั้งน้ําอาบ แตทั้งนี้ยังมีรองรอยจากสิ่งขับถายที่เปนน้ําเสียที่มีการปนเปอนเชื้อโรค น้ําเสียจากครัวเรือน
ประมาณ 60 % เปนน้ําเสียจากการซักลาง (Greywater) (ขอมูลนี้มาจากครัวเรือนที่มีสวมชักโครก) นอกนั้น
เปนน้ําเสียที่เปนน้ําเสียที่มีเชื้อโรคและมีสารอาหารไนโตรเจนในปริมาณสูงหรือสิ่งขับถาย (blackwater)
ประมาณ 10-20%
น้ําชักโครก (Flushwater) เปนน้ําที่ใชสําหรับการลําเลียง/ขับเคลื่อนของเสียจากการขับถายจาก
สุขภัณฑไปยังระบบเก็บกักโดยลําเลียงดวยระบบทอ ซึ่งจะนําเขาระบบบําบัดเพื่อหมุนเวียนนํากลับมาใชเปน
แหลงน้ําสําหรับชักโครกได ซึ่งใชแทนแหลงที่เปนน้ําฝนและน้ําประปา
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สารอิ น ทรี ย (Organics) ในที่ นี้ ห มายถึ ง สสารหรื อ สารอิ น ทรี ย ที่ ย อ ยสลายได หรื อ เรี ย กว า
“ชีวมวล (biomass) หรือ ขยะสารอินทรียเขียว (green organic waste)” แมวาบทสรุปนี้ชีวมวลจะเนนไปที่
สารอินทรียแตก็สามารถใชกับวัสดุที่ยังไมตายหรือยังไมยอยสลายไดเหมือนกัน ซึ่งไมไดจํากัดแตเพียงแคใบไม
ใบหญ า และของเสีย จากตลาดเทา นั้ น ในบางเทคโนโลยีใชส ารอิน ทรีย เพื่อนํ าหลักการยอยสลายนี้ ไปใช
ประโยชน เชน การหมักกองหรือในภาชนะ (compostingchambers)
วัสดุแหงที่ใชทําความสะอาดภายหลังขับถาย (Dry Cleansing Materials) อาจเปน กระดาษ
(paper), เปลือกขาวโพด (corncobs), เศษผา (rags), กอนหิน (stones) หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติแหง
ที่ใชทําความสะอาดภายหลังการขับถาย (ใชแทนน้ํา) ขึ้นอยูกับระบบที่ใชสําหรับวัสดุแหงที่ใชทําความสะอาด
ภายหลังการขับถายนี้ อาจจะถูกรวบรวมและนําไปกําจัดแยกตางหาก ซึ่งสําคัญเปนอยางมากควรที่จะแยกให
ถูกสุ ขลั กษณะ สํ า หรั บ ผลิ ตภัณฑ เพื่ อการทําความสะอาดรางกายโดยไมทิ้งลงในโถสว มไดแก ผาอนามัย /
ผาอนามัยแบบสอด ผาออมสําเร็จรูป กระดาษอนามัยแบบเหนียว เชน สําหรับเช็ดปาก เช็ดหนา ยกเวน
กระดาษชําระ โดยทั่วไป
สิ่งปฏิกูล (Blackwater) เปนสวนผสมของอุจจาระและปสสาวะและน้ําชักโครก รวมทั้งน้ําสําหรับ
ทําความสะอาดภายหลังการขับถาย และวัสดุแหงที่ใชทําความสะอาดภายหลังการขับถาย (อาทิเชน กระดาษ
ชําระ) สิ่งปฏิกูลมักจะมีเชื้อโรคโดยเฉพาะอุจจาระและที่สําคัญมีสารอาหารที่เปนประโยชนแกพืชในปสสาวะ
แตทั้งนี้อาจจะตองทําการเจือจางเสียกอน
กากตะกอนอุจจาระ (Faecal Sludge) เปนคําทั่วไปที่ใชกับสิ่งปฏิกูลที่ผานการยอยสลายมาแลว
มีทั้งที่เปนของเหลวและของแข็ง หรือผลจากระบบเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือของเสียจากการขับถายที่แหลงกําเนิด
องคประกอบของกากตะกอนอุจจาระจะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญขึ้นอยูกับสถานสถานที่ตั้ง,ระบบ
ชลประทาน,และระบบเก็บกักสิ่งปฏิกูล ตัวอยางเชนแอมโมเนียม (NH4-N) ในชวง 300 – 3,000 มิลลิกรัม/
ลิตร ในขณะที่ไขพยาธิตัวกลมสามารถเพิ่มจํานวนไดถึง 60,000 ฟอง/ลิตร องคประกอบสิ่งปฏิกูลจะเปน
ตัวกําหนดประเภทของระบบบําบัดน้ําเสียตลอดจนการนําไปใชประโยชน
กากตะกอนน้ําเสีย (Treated Sludge) เปนกากตะกอนที่ผานการบําบัดที่ยอยสลายแลวหรือ
เป น กากตะกอนอุ จ จาระที่ มีค วามเสถี ย รภาพโดยที่ ไ ม กอ ให เ กิ ด เชื้ อ โรคหรื อพยาธิส ภาพ ประเทศสหรั ฐ
มีหนวยงานคุมครองดานสิ่งแวดลอม (The US Environmental Protection AgencyหรือUSEPA)ที่มีเกณฑ
เพื่อแยกความแตกตางระหว างระดั บการบํ าบัดทําใหกากตะกอนมีความแตกตางของกากตะกอนเพื่อการ
นําไปใชประโยชน “กากตะกอนที่ผานการบําบัดแลว”นํามาใชในระบบแมแบบและขอมูลของเทคโนโลยี
ที่นําไปใชที่ระบุไดวากากตะกอนนั้นมีระดับการบําบัดที่ไมมีเชื้อโรคหรือพยาธิสภาพแลว นอกจากนี้ยังแสดงให
เห็นความรับผิดชอบของผูใชองคประกอบที่มีคุณภาพและทําใหความปลอดภัยของการนําไปใชในระดับทองถิ่น
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สิ่งขับถาย (Excreta) ประกอบดวยอุจจาระและปสสาวะที่ไมไดผสมกับน้ําลางใด ๆ สิ่งขับถาย
มีขนาดเล็กในปริมาตรของเหลว ที่มสี ารอาหารและเชื้อโรคที่เขมขน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของอุจจาระที่เปน
สถานะในรูปของแข็งกึ่งเหลว
น้ําอุจจาระสด (Brownwater) ประกอบดวยอุจจาระและน้ําชักโครก (ถึงแมวาในทางปฏิบัติที่
เกิดขึ้นจริงมีปสสาวะปนเปอนมาดวยและมี 70-80%ของปสสาวะที่เกิดขึ้นทั้งหมดถูกนํากลับไปใชประโยชน)
น้ําอุจจาระสด (Brownwater) เกิดขึ้นไดจากระบบสวมที่มีการแยกปสสาวะ (urine-diverting flush toilets)
และปริมาตรขึ้นกับปริมาณน้ําชักโครกที่ใชไปดวย ปริมาณเชื้อกอโรคหรือพยาธิสภาพและสารอาหารของที่
เกิดขึ้นในอุจจาระมีปริมาณมากขึ้นหรือไมทําใหลดระดับลงไดเพียงแคเจือจางความเขมขนของอุจจาระลงจาก
น้ําชักโครกเทานั้น
อุจจาระแหง (Dried faeces) เปนอุจจาระที่มีการอบใหแหงที่อุณหภูมิสูง (ขจัดน้ําที่อุณหภูมิสูง
และpH สูง) จนกระทั่งกลายเปนผงแหง เปนกรรมวิธีที่ยังทําใหกากตะกอนยังคงอุดมไปดวยสารอาหารซึ่งลด
ปริมาตรความชื้น 75% โดยประมาณ ชวยลดความเสี่ยงจากจุลินทรียบางชนิดที่สามารถเจริญเติบโตไดหาก
นําไปใชงานหากมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเจริญเติบโต
ปสสาวะที่ผานการเก็บ (Stored urine) เปนปสสาวะที่ไดรับไฮโดรไลซตามธรรมชาติเมื่อเวลาผาน
ไปเชนยูเรียไดรับการดัดแปลงโดยเอนไซมเปนคารบอนไดออกไซดและแอมโมเนีย ปสสาวะที่เก็บไว 6 เดือน
มีคา pH ประมาณ 9 ขอดีของการจัดเก็บปสสาวะชวยลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายเชื้อโรคไดเปนอยางดี
น้ําทิ้ง (Effluent) เปนคําทั่วไปสําหรับของเหลวที่ตองผานการระดับบําบัดรักษาหรือเปนการแยก
ของแข็งทั้งอินทรียและอนินทรียออกไป ผานกระบวนการรวบรวม/สะสม และเขาสูเทคโนโลยีระบบบําบัด
แบบ (กึง่ ) ศูนยรวม ขึ้นกับประเภทการบําบัด น้ําทิ้งจะตองทําการบําบัดใหผานมาตรฐานน้ําทิ้งอาคารซึ่งตอง
ผานเขาสูระบบบําบัดตอไป
ปุยหมัก (Compost)/ดินเชิงนิเวศน EcoHumus เปนดินมีสนี ้ําตาล ไปจนถึงสีดําที่เปนผลมาจาก
การยอยสลายสารอินทรีย โดยทั่วไปปุยหมัก (Compost)/ดินเชิงนิเวศน (EcoHumus) ไดรับการปรับปรุงให
เปนดินที่ปลอดภัยจากเชื้อโรคและพยาธิสภาพพอที่จะนําไปใชประโยชนหรือเปนวัสดุเสริมเพื่อนําไปใชทาง
การเกษตร แตทั้งนี้สารอาหารบางชนิดอาจหายไปเนื่องจากสถานะที่ไมเสถีรภาพและไมคงทน แตก็ยังอุดมไป
ดวยสารอาหารหลักและสารอินทรีย
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กาซชีวภาพ (Biogas) เปนกาซที่ปลอยออกมาจากการยอยสลายแบบไมใชออกซิเจน โดยปกติ
กาซชีวภาพประกอบดวยกาซมีเทน (50-75%) กาซคารบอนไดออกไซด (25-50%) และปริมาณที่แตกตางกัน
ของไนโตรเจน (nitrogen) , ไฮโดรเจนซัลไฟด (hydrogen sulphide) , น้ําและสวนประกอบอื่น ๆ
พืชอาหารสัตว (Forage) อางถึงพืชน้ําหรือพืชอื่น ๆ ที่เจริญเติบโตไดและสิ่งปฏิกูลผาน
กระบวนการทําใหแหง (drying beds) หรือ ระบบบําบัดพื้นที่ชุมน้ํา (constructed wetlands) ซึ่งผลผลิตที่
ได/พืชจะถูกเก็บเกี่ยวไปเปนอาหารสัตวสําหรับปศุสัตว
บทสรุปนี้สว นใหญที่จะกลาวถึงนี้เกี่ยวของกับระบบและเทคโนโลยีโดยตรงกับอุจจาระและไมไดอยูที่
เฉพาะการบําบัดน้ําซักลางเพียงเทานั้น รวมทั้งการจัดการ น้ําชะน้ําฝน (stormwater) แตยังแสดงใหเห็นเปน
เชิงประจักษในแมแบบระบบเทคโนโลยีที่ทําใหเขาใจงาย แตจะไปไดอธิบายในรายละเอียดมาก
_ Morel A. and Diener S. (2006). Greywater Management in Low and Middle-Income Countries, Review of different
treatment systems for households or neighbourhoods. Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology
(Eawag). Duebendorf, Switzerland. Available free for download: www.eawag.ch

กลุมฟงกชั่น (Functional Groups)
กลุมฟงกชั่น (Functional Groups) เปนการจัดกลุมของเทคโนโลยีที่ดําเนินการในระบบที่มีหนาที่
คลายคลึงกันหรือใหทํางานสอดคลองกัน มี 5 กลุมฟงกชั่นที่แตกตางกันตามหนาที่ที่จัดตั้งในระบบ โดยแตละ
กลุมฟงกชั่น ดําเนินการทํางานตามที่กําหนดในแมแบบ สําหรับบทสรุปนี้ทําใหเห็นขอแตกตางไดอยางชัดเจน
กลุมสีที่ใชเฉพาะใหมีความโดนเดนของแตละฟงกชั่น ทําใหเขาใจหลักการทํางานไดงาย เทคโนโลยีภายในแต
ละกลุมฟงกชั่นกําหนดเปนรหัส ดังนี้ :
U

User Interface (Technologies U1–U6) : Red

สวนติดตอผูใชหรือสัมผัสกับผูใช(เทคโนโลยี U1-U6): สีแดง
S

Collection and Storage/Treatment (Technologies (S1–S12): Orange

การเก็บรวบรวมและการเก็บรักษา /การบําบัด (เทคโนโลยี (S1-S12): สีสม
C

Conveyance (Technologies C1–C8) : Yellow

พาหนะ (เทคโนโลยี C1-C8): สีเหลือง
T

(Semi-) Centralized Treatment (Technologies T1–T15): Green (กึ่ง) การบําบัดแบบ

ศูนยรวม (เทคโนโลยี T1-T15): สีเขียว
D Use and/or Disposal (Technologies D1–D12): Blue การใชและ / หรือการกําจัด (เทคโนโลยี

D1-D12): สีฟา
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แตละเทคโนโลยีภายในกลุมฟงกชั่นที่กําหนดใหแตละกลุมฟงกชั่นตองไดรับรหัสอางอิงดวย
ตัวอักษรและสีทสี่ อดคลองกับกลุมฟงกชั่น (อาทิเชน (U) เปนสวนสัมผัสกับผูใช)และจํานวน จากต่ําสุดไปสูงสุด
ประมาณบงชี้ใหเห็นระบบแตละแมแบบ (เชน เศรษฐศาสตร สสาร และความเปนมนุษย) ฟงชั่นกของ
เทคโนโลยี คือ :
U สวนติดตอผูใชหรือสัมผัสกับผูใช (User Interface (U)) บรรยายถึงประเภทของสวม หัวสวม

รูปแบบของสวนที่สัมผัสกับผูใช สุขภัณฑ หรือโถปสสาวะ สวนนี้เปนตัวชี้วัดไดดีสําหรับการเขาถึงของผูใชกับ
ระบบการสุขาภิบาลหรือพูดกันงาย ๆก็คือ เปนตัวชี้วัดทางดานสุขาภิบาล ในหลายกรณีทางเลือกของสวน
ติดตอผูใชหรือสัมผัสกับผูใช (User Interface) จะขึ้นกับความพรอมของระบบน้ํา แตตองทราบวาระบบนี้
ไมไดออกแบบมาเพื่อรองรับน้ําซักลางและน้ําชะน้ําฝน แตเปนการรับผลิตผลไปบําบัดตอไปจากสวนนี้
S ระบบรวบรวมและการเก็บรักษา/การบําบัด Collection and Storage/Treatment (S)
อธิบายไดถึงวิธีของการเก็บรวบรวม,จัดเก็บรักษาและการบําบัดผลิตผลที่เกิดขึ้นจากสวนที่สัมผัสการใชงานนี้
รูปแบบการบําบัดที่ไดมาจากเทคโนโลยีเหลานี้มักจะเปนฟงกชั่นของการจัดเก็บ/ระบบเก็บกักและมักจะเปน
สวนรับมากกวา โดยไมตองมีการใชปจจัยพลังงานมากในสวนนี้ ดังนั้นผลิตภัณฑที่ผานการบําบัดแลวโดย
เทคโนโลยีนี้มีเงื่อนไขวาตองผานการบําบัดเบื้องตนจากที่บาน/อาคาร/แหลงกําเนิดมาแลว
C

ระบบทอนําสง (Conveyance (C)) อธิบายถึงการขนสงผลิตผลจากกลุมฟงกชั่นหนึ่งไปยังอีกกลุม
ฟงกชั่นหนึ่งถึงแมวาผลิตผลอาจจะ เปนกลุมฟงกชั่นที่ใชระยะเวลาสําหรับการลําเลียงขนสงของเสียไปยังอีก
กลุมฟงกชั่นหนึ่งแตก็นับไดวาระบบทอมีความสําคัญเปนจุดวางหรือจุดเชื่อมตอระหวางระบบรวบรวมและเก็บ
กัก/บําบัดและ(กึ่ง) ระบบบําบัดแบบศูนยรวม ดังนั้น เพื่อใหงาย ระบบทอนําสงจึงถูกจํากัด กับการขนสง
ผลผลิตที่จุดนี้
(กึ่ง) ระบบบําบัดแบบศูนยรวม (Semi-) Centralized Treatment (T) อางถึงเทคโนโลยีการ
บําบัด ที่เหมาะกับกลุมผูใชที่มีขนาดใหญ (มีหลายครัวเรือน) สําหรับระบบนี้มีคาใชจายในการดําเนินการ/
การดู แลบํารุงรักษาระบบและการใช พลั งงานสําหรับ เทคโนโลยีแตล ะฟงกชั่น ในระบบนี้คอนขางมากกวา
ระบบอื่ น เทคโนโลยี แบ งเป น 2 กลุ ม : เทคโนโลยี T1-T10 เปน การบํา บัดสิ่ งปฏิกูล เบื้ องต น ,ในขณะที่
เทคโนโลยี T11–T15 เปนการบําบัดกากตะกอนเบื้องตน
T

D

การใชประโยชน/หรือการบําบัด (D) อางถึงวิธีที่จะผลิตผลจากระบบกลับสูสิ่งแวดลอมโดยใหอยูใน

รูปที่นําไปใชประโยชนหรือลดความเสี่ยงจากการเปนแหลงเชื้อโรคหรือพยาธิสภาพ
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นอกจากนี้ผลผลิตยัง

สามารถหมุนเวียนนํากลับเขามาใชในระบบไดอีกดวย (เชนการใชน้ําซักลางจากการบําบัดนํามาใชสําหรับการ
ชักโครก
เทคโนโลยี (Technologies)
เทคโนโลยี (Technologies) หมายถึง โครงสรางพื้นฐานเฉพาะเจาะจง,วิธีการ,หรือบริการที่ไดรับ
การออกแบบเพื่อใหมีการเปลี่ยนรูปหรือการขนสงผลิตผลไปยังกลุมฟงกชั่น เทคโนโลยีมีความแตกตางกันใน
กลุมฟงกชั่น 6 และ 15ภายในกลุมฟงกชั่น เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยูในสวนที่ 2 อธิบายรายละเอียดของ
แตละเทคโนโลยีไดระบุภายในแมแบบของแตละระบบ
การใชแมแบบระบบ (SystemTemplates)
แตละระบบเมทริกซของกลุมฟงกชั่น (พิจารณาตามคอลัมน)และผลิตภัณฑ (พิจารณาตามแถว) มีการ
เชื่อมโยงกันในแตละกลุมฟงกชั่นจะระบุรหัสสีและรหัสสีเดียวกันเพื่อนํามาใชในแมแบบตามที่ระบุในคูมือเลมนี้
แตละแมแบบนําเสนอใหเห็นเทคโนโลยีทางเลือกที่เปนตรรกะของการเชื่อมโยงที่เปนทางออกของปญหาและ
ตามมาดวยผลที่เกิดขึ้นหรือผลิตผล (พกลุมผลิตภัณฑหรือผลผลิต (พิจารณาตามแถว) ตรงจุดตัดกับกลุม
ฟงกชั่นที่เฉพาะเจาะจง (พิจารณาตามคอลัมน)) แตละกลุมฟงชั่นกําหนดใหเปนรหัสสีโดยฟงชั่นกเดียวกันก็จะ
เปนรหัสสีเดียวกันแตจะระบุหมายเลขแยกความแตกตางของแตละเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการ
อางอิงระหวางแมแบบระบบและเอกสารขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยี เทคโนโลยีทั้งหมดที่อยูในแตละกลุม
ฟงกชั่นจะจัดใหกลุมโดยมีการกําหนดเปนสีเดียว และรหัสตัวเลขในแตละกลุมฟงกชั่นจะอยูในแมแบบระบบ
นําเสนอดังตอไปนี้ ดังรูปที่ 2 สําหรับรูป 3 เปนตัวอยางจากระบบหนึ่งในแมแบบระบบ กลองรหัสสีหนาทึบ
ระบุเทคโนโลยีซึ่งมีหลากหลายใหเลือกโดยแสดงหนาทีแ่ ตละกลุมฟงกชั่น ระบบแมแบบระบบนี้แสดงใหเห็น 3
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ (อุจจาระ,ปสสาวะ และน้ําชักโครก) เพื่อนําเขาสูสวนที่เปนฟงกชั่นสวนสัมผัสผูใช (User
Interface) เชน สวมราดน้ําและบางครั้งก็เปนโถปสสาวะและกลายเปนสิ่งปฏิกูล จากนั้นก็เขาสูระบบกลุม
ฟงกชั่นที่เปนรวบรวมและสะสม/บําบัด (The Collection and Storage/Treatment Functional Group)
เพื่อทําการปรับเปลี่ยนสิ่งปฏิกูลในหลุมคู (Twin Pits) สําหรับสวมราดน้ํา (Pour Flush)เพื่อเขาสูกระบวนการ
หมักใหกลายเปนดินเชิงนิเวศนและน้ําทิ้ง กระบวนการหมักใหกลายเปนดินเชิงนิเวศนจะใชแรงงานมนุษยใน
การลําเลียงขนสงหรือเปลี่ยนผานจะสุดทายก็จะนําไปใชประโยชนสวนน้ําทิ้งก็เขาสูระบบการซึมลงสูดิน
(Disposal/Recharge) เสนหนาที่มีลูกศรใชในการเชื่อมโยงกับกลุมฟงกชั่นกับ ผลิตภัณฑ/ผลผลิตที่เหมาะสม
กันที่สุด สําหรับเสนบางใชระบุหรือบงบอกถึงเสนทางการไหลที่เปนไปไดทั้งนี้อาจไมเสมอไปตามที่แนะนํา
(รูป 4)
รูปที่ 2 สวนหัวแมแบบของระบบที่มีรหัสสีสําหรับกลุมฟงกชั่น
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รูปที่ 3 แมแบบระบบ: พิจารณาปจจัยนําเขาสูระบบตลอดจนการปรับเปลี่ยนในกลุมฟงกชั่น

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
จากรูป (1) ผลิตผลทั้งสามนี้ (วัสดุแหงที่ใชในการทําความสะอาดรางกาย,ปสสาวะและอุจจาระ) นําเขา
สู (2) ฟงกชั่น U “สวนสัมผัสผูใช” (User Interface) ไดแก สวมแหง สวมชักโครก (3) จากนั้นผลผลิตที่เกิด
คือสิ่งขับถายและสิ่งปฏิกูล เพื่อนําเขาสู (4) กลุมฟงกชั่น S การรวบรวมและสะสม/บําบัด (Collection and
Storage/Treatment) ไดแก หลุมเดียว หลุมเดียวVIP จากนั้นปรับเปลี่ยนเขาสู (5) กากตะกอนอุจจาระ (โฃ
Fecalsludge) และน้ําทิ้ง (Effluent) สําหรับกากตะกอนอุจจาระบังมาเสถียรภาพทางเชื้อโรคเขาสู (6) ระบบ
ฟงกชั่นกลุม C “ระบบขนสง/เคลื่อนยาย/ทอนําสง” (Conveyance) ซึ่งใชแรงงานมนุษย (Human Powered
Emptying & Transport)และเครื่องจักร(Motorized Emptying &Transport) ในการเคลื่อนยายขนสง
เขาสู(7) ฟงกชั่นกลุม T “(กึ่ง) ระบบบําบัดแบบศูนยกลาง” ((Semi-) Centralized Treatment)) บําบัดกาก
ตะกอนอุจจาระที่มีเทคโนโลยีการบําบัด ไดแก WSP ,Aerated pond ,FWA CW,HSF CW,
VE CW, Trickling Filter, UASB, Activated Sludge (8) ปจจัยนําเขา/นําออกจากกระบวนนี้ คือกากตะกอน
น้ําเสีย และน้ําทิ้งและสุดทายเขาสู (9) ฟงกชั่นกลุม D “นําไปใชหรือกําจัด” (Use and/or Disposal) ไดแก
การนําไปใชเปนปุยในการเกษตร การปรับปรุงดินหรือพื้นที่ เปนตน
ขั้นตอนการเลือกระบบแมแบบ (Steps for selecting a System Template):
1.จําแนกหรือระบุผลผลิต/ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากแหลงกําเนิดของเสีย ไดแก น้ําจากการชําระรายกายหรือการ
ทําความสะอาดภายหลังการขับถายหรือน้ําชักโครก
2.ระบุแมแบบระบบทีม่ ีกระบวนการตามที่จําแนกหรือระบุผลผลิตไวตั้งแตแรก
3.แตละแมแบบระบบจะมีเทคโนโลยีใหเลือกในแตละชองกลุมฟงกชั่นซึ่งนําเสนอใหเห็นความแตกตางเชนสี
กลองขอความ และความหนาของเสนตามชุดเทคโนโลยี
4.เปรียบเทียบระบบในแตละระบบเทคโนโลยีโดยจัดลําดับความสําคัญเชนขอจํากัดเศรษฐศาสตร ความเปนไป
ไดทางดานเทคนิคและการนําไปใช
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รูปที่ 4 ความหนาของเสนและลูกศรที่ใชเชื่อมโยงความเหมาะสมที่สุดของแตละกลุมฟงกชั่นสําหรับเสนบางใช
เชื่อมโยงใหเห็นความเปนไปไดของการทํางานในระบบ
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ระบบ 1 ระบบหลุมเดี่ยว (Single Pit System)

ระบบหลุมเดี่ยวถูกใชสําหรับกักเก็บพวกสิ่งปฏิกูลตางๆ (ไดแก ปสสาวะ อุจจาระ รวมทั้งวัสดุที่ใชทํา
ความสะอาด) ซึ่งระบบนี้ส ามารถใช หรือไมใช รวมกั บระบบที่ใชน้ําในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลลงสูที่กักเก็ บ
(flushwater) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของพื้นที่ที่ใชงาน และความเหมาะสมของที่พักอาศัยระบบเก็บกักสิ่ง
ปฏิกูลนี้มีลักษณะการใชงาน 2 แบบ คือ สวมแหง และสวมแบบใชน้ํา เมื่อหลุมที่กักเก็บใกลเต็มและยังพอมี
พื้นที่วางอยูจะมีการใชดินและเศษไมใสกลบปดหลุม แลวจึงทําการขุดหลุมเพื่อใชใหม หรืออาจมีการนํากาก
สิ่ ง ปฏิ กู ล มาทํ า การบํ า บั ด ด ว ยเทคโนโลยี บํ า บั ด ของเสี ย ต อ ไป โดยมี ก ารใช เ ทคโนโลยี ที่ เ รี ย กว า
The Conveyance Technologies รวมกับการใช Human Powered Emptying Transport สําหรับพวก
กากตะกอนดิน หรือใช Motorized E&T สําหรับพวกกากตะกอนของของเหลวน้ําสกปรกตางๆ
กากตะกอนสิ่งปฏิกูลจะถูกยอยสลายแบบไรออกซิเจน หรือระบบสุญญากาศ (vacuum truck) ซึ่งตะกอน
เหลานี้จะมีพวกจุลินทรียสูงมากกอนที่จะบําบัด ฉะนั้นจึงยังไมควรสัมผัสหรือนําไปใชในการเกษตร โดยอาจมี
การใชระบบบําบัดที่เรียกวา semi-centralized treatment ซึ่งใชวัสดุที่เหมาะสมสําหรับการกลบปดหลุม
วิ ธี ก ารนี้ จ ะทํ า ให ห ลุ ม บํ า บั ด ดั ง กล าวสามารถนํ า มาใช เ ป น ปุย อาหารสํ า หรั บ ปลู ก ต น ไม ไ ด ดี แ ละยั ง รั ก ษา
สิ่งแวดลอมอีกดวย ตะกอนสิ่งปฏิกูลถูกเคลื่อนยายไปยัง ที่กักเก็บโดยอาศัยทอน้ําทิ้ง ซึ่งทอระบายน้ําจะตองมี
ปริมาณน้ําเพียงพอที่จะเจือจางกากตะกอนในการไหลลําเลียงผานทอ เพื่อนําไปบําบัดในขั้นตอนตอไป การใช
เทคโนโลยีการบําบัดแบบ semi- centralized treatment นี้สามารถที่จะใชสําหรับการใชงานทั้งที่เกี่ยวกับ
การชลประทาน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การปลูกพืชในน้ํา (บอ macrophyte ) หรือ การชําระลางรางกายหรือ
เกี่ยวกับการเติมน้ําใตดิน เปนตน เมื่อพิจารณาระบบแบบนี้มีความเหมาะที่สุดในการนําไปใชยังพื้นที่ ชนบท
และ ชานเมือง ซึ่งมีดิน ที่เหมาะสมสําหรับ การขุด และการดูดซับ น้ําเสียภายในหลุม ระบบนี้ควรจะเลือกทํา
เฉพาะพื้นที่ที่มีบริเวณกวางและหรือสามารถขุดหลุมใหมไดอยางตอเนื่อง ระบบนี้ยังเหมาะที่สุดกับพื้นที่ ที่ไมมี
แนวโนมที่จะ เกิดฝนตกหนักหรือน้ําทวม เพราะอาจกอใหเกิดการ overflow ของสิ่งปฏิกูลอยางไรก็ดี ระบบ
หลุมนี้ใชตนทุนต่ําในการสรางแตอาจมีคาใชจายในการบํารุงรักษา ขึ้นอยูกับความลึกของหลุมและวิธีการกําจัด
หรือบําบัด ถาลักษณะดินมีความเหมาะสม เชน มีการดูดซึมที่ดี ความลึกของหลุมอาจจะขุด ลึกมาก (อาจ
มากกวา 5 เมตร) และสามารถใชไดเปนเวลาหลายป (มากกวา 30 ป) โดยไมตองกําจัด นอกจากนี้วัสดุของแข็ง
ที่ใชทําความสะอาดทุกชนิดสามารถทิ้งลงไปในหลุม ถึงแมวาพวกมันอาจทําใหระยะเวลาในการยอยสลายชา
ลง อยางไรก็ตามอาจเปนไปไดวาวัสดุของแข็งที่ใชในทําความสะอาดควรจะแยกทิ้งตางหากนาจะดีกวา
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ระบบสุขาภิบาล 1 (Sanitation System 1) :
ผลผลิตนําเขา

U

สวนสัมผัส
ผูใช

ผลผลิตนําเขา/
นําออก

S

ระบบหลุมเดียว (Single pit System)
การรวบรวมและ
สะสม/บําบัด

ผลผลิตนําเขา/
นําออก

C

T
ระบบขนสง/
เคลื่อนยาย/ทอนําสง

ผลผลิตนําเขา/
นําออก

D

D.1

วัสดุแหงฯ

C.8

จุดปลอยน้ําโสโครก

T.3

WSP

T.4

Aerated pond

T.5

ปสสาวะ

T.6

U.1
อุจจาระ

(กึ่ง) ระบบบําบัด
แบบศูนยกลาง

สวมแหง

U.1 สวมชักโครก

สื่งขับถาย

S.2
S.3

หลุมเดียว
หลุมเดียวVIP

กากตะกอน
อุจจาระ

สื่งปฏิกูล

C.2

Human Powered

T.7

C.3

Emptying &Transport
Motorized Emptying

T.8

&Transport

T.10

T.9

T.11

น้ําชําระรางกาย

T.12

C.7

น้ําชักโครก

Transfer station

T.13
T.14

ระบบบําบัดนํ ้าซักล้ าง

น้ําซักลาง

T.15

น้ําทิ้ง
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Fill and cover

FWA CW
HSF CW
VE CW
Trickling Filter

น้ําทิ้ง

UASB

D.11

Unplanted deying

Co-Composting
Biogas Reactor

Disposal/
Recharge

Sedimentation/
Thickening

Planted drying beds

Irrigation

D.8 Aquaculture
D.9 Macrophyte

D.10

Activated Sludge

beds

D.5

กากตะกอน

D.12

น้ําเสีย
D.5

Land Application
Surface Disposal

Irrigation

D.6

Soak Pit

D.10

Disposal/
Recharge

ทอระบายน้าํ ฝน

น้ําชะน้าํ ฝน

นําไปใช/
บําบัดกําจัด

D.10

Disposal/
Recharge

ระบบ 2 ระบบที่ไมใชน้ํา “สวมหลุม” (Waterless System with Alternating Pits)

ระบบนี้ไดออกแบบมาเพื่อผลิตปุยหมัก โดยใชการสลับหลุม ซึ่งระบบไมรองรับน้ําชําระ สิ่งที่นําเขา
ระบบสามารถรวมปสสาวะ, อุจจาระ, สารอินทรีย, น้ําชําระ และวัสดุทําความสะอาดแหง
สําหรับระบบนี้เปนหองน้ําแบบแหงชนิดหนึ่ง ที่ไมจําเปนตองใชน้ําในการทํางาน โดยน้ําชําระ
จะถูกเก็บไวใหนอยที่สุดหรือไมรวมลงในระบบนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการรวบรวมและเทคโนโลยีการจัดเก็บหรือการ
บําบัด สวนวัสดุที่ทําความสะอาดแหงสามารถเพิ่มหลุมในการจัดเก็บ ซึ่งควรแยกเก็บและนําไปกําจัดโดยตรง
สําหรับอุจจาระ มีการเก็บรวบรวมและเทคโนโลยีการจัดเก็บหรือการบําบัด ไดแก double VIP ,
fossa alterna หรือ composting chamber โดยระบบการสลับหลุมนี้ทําใหสิ่งปฏิกูลมีโอกาสที่จะระบาย
น้ําออก, เกิดการยอยสลาย และกลายเปนสารอาหารอุดมดวยสารฮิวมิกที่ถูกสุขลักษณะสามารถใชประโยชน
หรือกําจัดไดอยางปลอดภัย
โดยในขณะที่มีหลุมหนึ่งเต็ม หลุมนั้นจะถูกปดการใชงานชั่วคราวเพื่อใหเกิดกระบวนการยอยสลาย
สามารถใชงานหลุมนั้นไดอีกครั้ง ซึ่งในระหวางนั้นจะใชหลุมอื่นแทน และเมื่อหลุมเต็มอีก ก็จะมีการหมุนเวียน
การใชงานเชนนี้ไปเรื่อยๆ
ปุยหมักหรือปุยอินทรียที่เกิดขึ้นจากการเก็บรวบรวมและเทคโนโลยีการบําบัด สามารถนําไปใช
ประโยชนหรือกําจัดโดยคน สารฮิวมิกที่ไดจากกระบวนการยอยสลายสามารถนําไปใชในการเกษตร ทั้งนี้หากมี
ความกังวลดานคุณภาพ อาจนําไปหมักในสถานที่หมักโดยเฉพาะตอไป
สําหรับระบบนี้จะแตกตางจากระบบหลุมเดียว ดวยเทคโนโลยีของระบบทําใหผลิตภัณฑที่ไดพรอมที่
จะนําไปใชงานหรือกําจัด โดยไมตองผานระบบบําบัดอื่นอีก
ขอควรพิจารณา
เนื่องจากระบบนี้เปนแบบถาวรและสามารถใชไปเรื่อยๆ ดวยเทคโนโลยีการสลับหลุม (ขณะที่ระบบ
หลุมเดียว เมื่อหลุมเต็มจําเปนตองปดการใชงาน) สามารถนํามาใชในพื้นที่จํากัด เหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีความ
หนาแนน เครื่องจักรกลหรือรถบรรทุกไมสามารถเขาถึง
ประสิทธิภาพของระบบนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาการกักเก็บ และเปนแหลงที่มีความเหมาะสมอยาง
ตอเนื่องของดิน, เถาหรือสารอินทรีย (ใบไม, เศษหญา, แกลบ ฯลฯ)ที่มีอยู โดยกระบวนการยอยสลายจะ
เพิ่มขึ้นและสามารถลดระยะเวลาการกักเก็บได หากสิ่งปฏิกูลมีมวลเบาและมีความชื้นไมมากเกินไป ดังนั้นน้ํา
ทิ้งจําเปนตองเก็บรวบรวมและนําไปบําบัดแยก เพราะหากมีความชื้นมากเกินไป จะทําใหหลุมมีชองวางของ
อากาศ และขัดขวางการทํางานของจุลินทรีย ทําใหประสิทธิภาพในการยอยสลายลดลง
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ระบบนี้เปนระบบที่เหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ํา และพื้นที่ซึ่งมีโอกาสใน
การใชสารฮิวมิก โดยวัสดุทําความสะอาดแหงสามารถทิ้งลงในหลุมไดกรณีเปนสารจําพวกคารบอน เชน
กระดาษชําระ, กระดาษหนังสือพิมพ, กระดาษจากซังขาวโพด ฯลฯ เนื่องจากอาจชวยในกระบวนการยอย
สลายและการไหลเวียนของอากาศ
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ระบบสุขาภิบาล 2 (Sanitation System 2) :
ผลผลิตนําเขา

U สวนสัมผัส
ผูใช

ผลผลิตนําเขา/
นําออก

S

ระบบที่ไมใชน้ํา “สวมหลุม” (Waterless System with Alternating Pits)
การรวบรวมและ
สะสม/บําบัด

ปั สสาวะ
U.1

สวมแหง

อุจจาระ

สื่งขับถาย

S.4 double VIP
S.5 Fossa Alterna
S.8
Composting

ผลผลิตนําเขา/
นําออก

ปุยหมัก/ดินเชิง

C

C.

ระบบขนสง/
เคลื่อนยาย/ทอนําสง

จุดปลอยน้ําโสโครก

T

(กึ่ง-) ระบบ
บําบัดแบบ
ศูนยกลาง

ผลผลิตนําเขา/
นําออก

D

D.4

นิเวศน

นําไปใช/
บําบัดกําจัด

การประยุกต
นําไปใช

Chamber
สารอินทรี ย์
นํ ้าชําระหลัง
การขับถ่าย

วัสดุแห้ ง
ระบบบําบัดน้ําซักลาง

นํ ้าซักล้ าง
นํ ้าชะนํ ้าฝน

น้ําทิ้ง

ทอระบายน้าํ ฝน
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D.12

Surface Disposal

D.1

Irrigation

D.6

Soak Pit

D.10

Disposal/Recharge

D.10

การกําจัด/

ระบบ 3 ระบบสวมชักโครกแบบมีระบบเก็บกักหลุมคู (Pour Flush System with Twin Pits)

ระบบนี้เปนระบบที่ใชน้ําเปนตัวขับเคลื่อนของเสียหรือเรียกกันวาสวมแบบชักโครก (Pour Flush
Toilet) โดยตอเขากับระบบเก็บกักที่มีลักษณะเทลาดเปนรูปแทนหรือกระทะ(pedestal or squat pan) และ
มีถังหรือหลุมสําหรับหมักยอยสลายอินทรียวัตถุของเสียใหเปนฮิวมัส ที่เปนดินที่มีประโยชนเหมาะแกการ
นําไปใชประโยชนดานการเกษตรหรือนําไปผสมเพื่อเพิ่มสารอาหารใหกับพืชหรือนําไปปรับปรุงดิน (soil
amendment) หากระบบนี้มีปญหาเรื่องระบบน้ําใหดูระบบ 1 ,2 และ 4ประกอบและประยุกต ระบบนี้
สามารถนําไปใชกับน้ําเสียที่เกิดจากการซักลาง (greywater) จากครัวเรือนโดยไมตองแยกระบบการจัดการ
ของเสี ย จํ า พวกอุ จ จาระป ส สาวะออกจากกัน นั่น คื อสามารถบํ าบัด รว มกั น ได ปจ จั ย นําเขาระบบ ไดแ ก
(inputs) อุจจาระ (Faeces), ปสสาวะ (Urine), น้ําชักโครก (Flush – water), น้ําชําระภายหลังการขับถาย
(Anal Cleansing Water), วัสดุสําหรับชําระลาง (Dry Cleansing Material), และน้ําชําระลาง (Greywater)
โถสวมชักโครกที่เปนแบบนั่งราบหรือแบบนั่งหอยขา ((Pour Flush toilet) (U4)) โถปสสาวะชายที่
เปนแบบชักโครก (Urinal (U3)) ระบบเก็บกักแบบหลุมคูกับสวมชักโครก (Twin Pits for Pour Flush (S6))
เปนเทคโนโลยีหนึ่งที่ใชสําหรับรวบรวมและบําบัดสิ่งปฏิกูล (Black water) ภายหลังการขับถายของมนุษย
รูปแบบของสวมหลุมคูที่ตอทอแยกมาจากสวมทําดวยวัสดุที่มีรูพรุนทําใหน้ําทิ้งแทรกซึมลงไปในดินในขณะที่
ปริมาณของแข็งที่ตกตะกอนสะสมยอยสลายไดที่ดานลางของหลุม โดยมีระดับของทอแตกตางกัน หลุมที่ 1
รับสิ่งปฏิกูลและหลุมที่ 2 จะรับสิ่งหลงเหลืออื่น ๆ เมื่อหลุมที่หนึ่งเต็ม ระบบนี้ใชไดอยางนอย 2 ป เมื่อหลุม
ที่สองเต็ม ก็กลับไปใชหลุมที่ 1 โดยกําจัดกากตะกอนสิ่งปฏิกูลดวยระบบบําบัดกากตะกอน สิ่งปฏิกูลเกิดขึ้น
หลังจากใชระบบนี้ไปสองปก็จะสูบหรือนําไปใชประโยชนตอไป
ภายหลังจากเก็บกักสิ่งปฏิกูลโดยมีการยอยสลายสารอินทรียเพื่อลดเชื้อโรคและพยาธิสภาพระบบนี้
เปนระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ใชแรงงานมนุษย ไมเหมือนกับระบบแบบศูนยรวมที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียที่
ตองใชพลังงานจากเครื่องจักรกล ระบบทอลําเลียงน้ําเสียที่ตองใชเทคโนโลยีและความรูดานวิศวกรรม ระบบนี้
อาศัยปฏิกิริยาการยอยสลายทางชีวภาพ โดยนัยสําคัญของระบบนี้คืออัตราการยอยสลายของสารอินทรียโดย
จุลินทรียแตทั้งนี้ระบบดังกลาวไมจําเปนตองมีระบบขนสงน้ําเสียหรือมีการบําบัดกากตะกอนที่ระบบบําบัด(กึ่ง)
ศูนยรวม แตจะเปนการบําบัดสิ่งปฏิกูลรวมทั้งน้ําซักลางที่แหลงกําเนิด/แบบที่ติดกับที่ วัสดุที่ใชทําความสะอาด
ภายหลังการขับถายที่ไมใชเชน กระดาษหรือทิชชู (Dry Cleansing Materials)อาจเกิดปญหาอุดตันกับสวม
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ชนิดนี้ และวัสดุที่ปองกันไมใหน้ําใตดินซึมลงไปในสวนที่เก็บกัก ดังนั้นจึงควรรวบรวมสวนที่เปนน้ํากับที่เปน
ของแข็ง ดังแผนภาพ ถัง/บอกําจัด (Surface Disposal (D12)) อีกทางเลือกหนึ่งของการบําบัดสิ่งปฏิกูล
ที่สามารถรับสิ่งปฏิกูลไดโดยตรงคือ ถัง/บอปฏิกิริยาภาวะไรอากาศ (Anaerobic Biogas Reactor (S12))
ถังปฏิกิริยาจะทํางานไดดีขึ้นเมื่อเติมมูลสัตวเขาไปและสารอินทรีย รวมทั้งน้ําเสียจากการซักลาง
ส ว นก า ซชี ว ภาพที่ เ กิ ด ขึ้ น ใช ทํ า อาหารและนํ า กากตะกอนที่ ผ า นการบํ า บั ด แล ว ไม เ ป น วั ส ดุ เ สริ ม
เพื่อการ ปรับปรุงดิน ผลิตผลที่เกิดขึ้นคือกาซชีวภาพ สามารถใหเปนเชื้อเพลิงสําหรับทํากับขาวได นอกจากนี้
กากตะกอนที่บําบัดแลวก็สามารถนําไปใชปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร (The Application of Sludge (D11))
น้ําทิ้งที่ปลอยโดยตรงมาจากสวมชักโครกแบบมีระบบเก็บกักหลุมคู (Twin Pits for Pour Flush (S6)) น้ําจะ
ซึมลงสูดินตรงที่ที่หลุมติดตั้งทั้งสองหลุม. ดังนั้นระบบนี้ควรจะติดตั้งในพื้นที่ที่มีระดับน้ําใตดินต่ํา หรืออยูใน
พื้นที่สูง เพื่อลดการเสี่ยงจากการปนเปอนจากสวมหลุม
การพิจารณา (Considerations) เทคโนโลยีนี้เปนเทคโนโลยีที่พิจารณาระบบแบบปดเปนการ
รวบรวม/สะสมหรือบําบัดทั้งน้ําเสียและกากตะกอน (แบบเดียวกับระบบแบบบอเกรอะบอซึม) ทั้งนี้ขึ้นกับ
เกณฑ ก ารออกแบบที่ ใ ช โ ดยแบบสองหลุ ม นี้ ขึ้น กับ สภาพของดิ น ความชื้ น อัต ราการดู ดซั บ ของดิน หรื อ
พิจารณาการซึมของดิน ดินเหนียวไมเหมาะกับการใชระบบแบบนี้ การสรางระบบนี้ก็ควรที่จะคํานึงวัสดุการ
กอสราง แตระบบนี้อาจจะไมเปนที่นิยมใช เพราะในบางสภาวการณอาจใชงานไมดีเทาที่ควร ระบบนี้เหมาะ
กั บ พื้ น ที่ ที่ เ ป น กึ่ ง เมื อ งและพื้ น ที่ ช นบทโดยการใช ป ระโยชน จ ากก า ซชี ว ภาพ เพราะพื้ น ที่ นี้ มี แ หล ง ของ
สารอินทรียที่เหมาะตอการผลิตกาซชีวภาพ นั่นคือมีมูลสัตวเพื่อเปนสารอินทรียเสริมที่ชวยใหเกิดปริมาณกาซ
ได มากขึ้ นและสภาวะที่เ อื้อตอการย อยสลายของกาซ นอกจากนี้ระบบนี้ควรใหความสําคัญกับทอสงกาซ
โดยเฉพาะรอยรั่ว การดูแลรักษาเพื่อไมใหเกิดการระเบิด สําหรับปจจัยนําเขาระบบที่กลาวมาขางตน น้ําชําระ
ภายหลังการขับถาย (anal cleansing with water) วัสดุสําหรับทําความสะอาดภายหลังการขับถาย (Dry
cleansing materials) แตสําหรับระบบนี้ควรแยกกําจัดตางหากเพราะอาจมีปญหาการอุดตันในระบบ (D12)
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ระบบสุขาภิบาล 3 (Sanitation System 3) :
ผลผลิต
นําเขา

U

สวนสัมผัสผูใช

ผลผลิตนําเขา/
นําออก

S

ระบบสวมชักโครกแบบมีระบบเก็บกักหลุมคู (Pour Flush System with Twin Pits)
การรวบรวมและ
สะสม/บําบัด

ผลผลิตนําเขา/
นําออก

C

ระบบขนสง/
เคลื่อนยาย/ทอนําสง

วัสดุแห้ งฯ

T

(Semi-) ระบบ
บําบัดแบบ
ศูนยกลาง

ผลผลิตนําเขา/
นําออก

D

นําไปใช/
บําบัดกําจัด

D.12

ถัง/บอบําบัด

D.11

การประยุกต
นําไปใช

D.12

ถัง/บอบําบัด

D.10

การประยุกต

อุจจาระ
กากตะกอน

ปั สสาวะ

น้ําเสีย
S.6

นํ ้าชักโครก

U.1

สวมแหง

สื่งปฏิกูล

S.12

หลุมคูส ําหรับชักโครก

C.2

Human power
Emptying
& Transport

ถังหมักกาซ
น้ําทิ้ง

นํ ้าชําระร่ างกาย

D.5

นํ ้าซักล้ าง

ระบบบําบัดนํ ้าซักล้ าง

นํ ้าชะนํ ้าฝน

D.6
D.10

น้ําทิ้ง

ทอระบายน้าํ ฝน
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D.10

นําไปใช
Irriation
Soak pit
การกําจัด/recharge

การกําจัด/
recharge

ระบบ 4 : ระบบไมใชน้ําดวยวิธียูรีนไดเวอรชั่น (Waterless System with Urine Diversion)

เป น ระบบที่ ถูกออกแบบมาให แยกปส สาวะและอุจจาระเพื่อใชป ระโยชนจ ากของเสีย ไดอยางถูก
สุขลักษณะ ระบบบําบัดนี้สามารถนําไปใชไดทุกที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่สูง ที่มีชั้นหินหรือขุดยาก,พื้นที่ที่มี
ระดับน้ําใตดินสูงหรือในพื้นที่ที่มีน้ํานอย (water-scarce regions) ระบบนี้มีกลไกการทํางาน โดยใช
เทคโนโลยี 2 ระบบ นั่นคือ โถแบบแยกปสสาวะ (Urine Diverting Dry Toilet (UDDT) (U2)) หรือ
โถปสสาวะชาย (Urinal (U3)) หากกลาวถึงสมดุลมวลสาร มวลสารเขาระบบนี้ก็คือ ของเสียจําพวกอุจจาระ
ป ส สาวะ น้ํ า จากการชํ า ระล า งภายหลั ง การขั บ ถ า ยรวมทั้ ง สารเคมี ที่ ทํ า ความสะอาดร า งกายด ว ย
UDDTs ดวยสําหรับวัสดุแหงที่ใชสําหรับทําความสะอาดภายหลังการขับถายที่ทิ้งลงโถสวมนั้นจะไมมีผลกับ
ระบบนี้แตทั้งนี้ควรแยกหรือรวบรวมออกไปจากสวนที่รวบรวมปสสาวะ UDDT (U2) และสามารถทิ้งได
โดยตรง สวนที่จะตองนําของเสียไปบําบัด (Surface Disposal (D12)) Double Dehydration Vaults (S7)
ใชสําหรับรวบรวมและเก็บกักสิ่งปฏิกูล สําหรับสวมหลุมที่ไมใชน้ําประเภทนี้ไมควรใหน้ําสําหรับชําระภายหลัง
การขับถายเล็ดลอดเขาไปในระบบเก็บกัก/รวบรวมควรทําการแยกออกไปจากหลุมซึม (Soak Pit (D6)) ควร
เก็บ สิ่งปฏิกูลในถังที่ปราศจากความชื้นถาเปนไปไดควรจัดการใหถูกสุขลักษณะดวย หมั่นตรวจเช็คสภาพวาไม
มีรอยรั่วซึม รวมทั้งน้ําขังจากการทําความสะอาด นอกจากนี้เพื่อการลดกลิ่น แหลงเพาะพันธุสัตวนําโรคและ
ปรับความชื้นกากตะกอนอุจจาระอาจประยุกตใชกับขี้เถา,ปูนขาว หรือวัสดุที่ทําใหลดความชื้นโรยผสมปดปก
คลุม รวมทั้งยังเปนเพิ่มคาความเปนกรดดาง (pH) ซึ่งเปนสภาวะที่ทําใหเชื้อโรคตาย ควรแยกระบบน้ําเสียจาก
การซักลางโดยเด็ด ขาด เพราะระบบนี้เปนแบบสวมหลุมที่ไมตองการความชื้น แคตองการสิ่งปฏิกูลที่เปน
อุจจาระในถังเก็บกักเทานั้น ปสสาวะที่แยกไดจากระบบนี้สามารถนําไปใชประโยชนทางการเกษตรได อาทิเชน
สิ่ ง ปฏิ กู ล ที่ อ ยู ใ นส ว นเก็ บ กั ก ที่ ผ า นการบํ า บั ด แล ว นํ า ไปใช ง านและขนส ง โดยแรงงานมนุ ษ ย
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอสุขภาพ การเก็บสิ่งปฏิกูลจากสุขภัณฑโดยเทคโนโลยี the Jerry can (C1) or Moto rized E&T (C3) Technologies คูมือสําหรับการใชประโยชนจากสิ่งปฏิกูล/สิ่งขับถาย กากตะกอนอุจจาระ
และปสสาวะใชเกณฑมาตรฐานจากองคการอนามัยโลก (World Health Organization (WHO)) มาพิจารณา
โดยเฉพาะคามาตรฐานดานเชื้อโรค ระบบนี้จะเกิดประสิทธิภาพการใชงานไดดีขึ้นกับระบบการแยกปสสาวะ
และอุจจาระและนํากากตะกอนไปทําใหแหงเพื่อใหเชื้อโรคหมดไป ระบบนี้อาจไมคํานึงถึงการยอมรับจากผูใช
มากนักโดยสามารถนําไปใชไดในเชิงการเกษตรและปรับใหเขากับวัฒนธรรมในบางประเทศที่มีการนําไปใชได
อยางเหมาะสม แตทั้งนี้บางประเทศที่ใชวัสดุแหงสําหรับทําความสะอาดภายหลังการขับถายก็ยังคงตองมีการ
แยกออกไปจากระบบ โดยเฉพาะระบบส ว มแบบไม ใช น้ํ าในการขั บ เคลื่อนนี้และมีการนําสิ่งปฏิกูล ไปใช
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ประโยชนดวย น้ําสําหรับชําระลางภายหลังการขับถายก็ควรจะแยกออกไปทําความสะอาดเพราะเนนวาระบบ
นี้ต องอยูในสภาวะที่ มีความชื้ น นอยที่ สุ ดหรือแหง ซึ่งอาจพิจ ารณานําไปรวมอยูกับ กลุมน้ําซักลางสําหรับ
ปสสาวะก็นําไปสามารถนําไปใชไดโดยตรงหรืออาจจะเจือจางกอนนําไปใชก็ไดพิจารณาตามความเหมาะสม
การพิจารณา UDFTs พบวาตนทุนสําหรับระบบนี้คอนขางสูง ขอเท็จจริงแลวมีขอจํากัดดานการ
แขงขันทางการตลาดเนื่องจากตองใชปมที่มีคุณภาพสูงเปนระบบปมคู ระบบทอก็ใชแบบแรงโนมถวงซึ่งมี
คาใชจายในการติดตั้งแพง ระบบนี้เหมาะอยางยิ่งกับผูใชที่ตองการนําปสสาวะไปใชงานที่มีการแยกปสสาวะ
ออกมาจากสุขภัณฑโดยปราศจากการใชน้ําในการชักโครก แตนัยสําคัญของระบบนี้คือปราศจากน้ําในกลไก
สามารถประยุกตใชเขากับพื้นที่ที่มีประชากรหนาแนนและพื้นที่ทีเปนกึ่งเมืองหากมีระบบการประปาที่ดีพอ
หากจะนําไปใชแยกปสสาวะจริงจะตองมีทอตอรับแยกปสสาวะและมีสวนรองรับเก็บกักตั้งแตมาจากสวนที่เปน
สุขภัณฑ หากเพิ่มสวนนี้เขาไปสามารถลดภาระสารอินทรียที่มีมากเกินไปในระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบนีม้ ี
ขอเสียคือหากพืชไดรับปริมาณสารอินทรียที่ไมเพียงพอ หรืออาจมีปญหาเรื่องระบบการแยกทอ การรวบรวม
ปสสาวะหรือตัวระบบทอเอง ปญหากลิ่นตลอดจนพาหะนําโรคพวกแมลง เปนตน แตทั้งนี้ก็เปนทางเลือกหนึ่ง
ของการจัดการของเสียและการบํารุงรักษาของเจาของบานเอง
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ระบบสุขาภิบาล 4 (Sanitation System 4) :
ผลผลิตนําเขา

U สวนสัมผัสผูใช

ผลผลิตนําเขา/
นําออก

ระบบไมใชน้ําดวยวิธียูรีนไดเวอรชั่น (Waterless System with Urine Diversion)
การรวบรวมและ
S
สะสม/บําบัด

ผลผลิตนําเขา/
นําออก

C

ระบบขนสง/
เคลื่อนยาย/ทอนําสง

วัสดุแหงฯ
น้ําชําระ
รางกายฯ

น้ําชําระ

T

(กึ่ง-) ระบบบําบัด
แบบ
ศูนยกลาง

ผลผลิตนําเขา/
นําออก

D

นําไปใช/
บําบัดกําจัด

D.12

ถัง/บอบําบัด

D.6

หลุมซึม

D.3
D12

การประยุกตนําไปใช

รางกายฯ

อุจจาระ
อุจจาระ

U.1

โถแยกปสสาวะ

U.2

โถปสสาวะชาย

Vaults
S.1

C.2

Double

Dehydration

ปั สสาวะ

ปั สสาวะ

S.7

ถังเก็บ/รวบรวม

Emptying

อุจจาระแหง

ปสสาวะที่ผาน
การเก็บ

Human power
& Transport

C.4
C.2

Jerrycan
Human power
Emptying & Transport

น้ําซักลาง

ระบบบําบัดนํ ้าซัก
น้ําชะน้ําฝน

น้ําทิ้ง

ทอระบายน้าํ ฝน
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Surface Disposal

D.2

การประยุกตนําไปใช

D.2

การประยุกต

D.5

นําไปใช
Irrigations

D.6

หลุมซึม

D.10

การกําจัด/
rechareg

ระบบ 5 : ระบบการบํา บัดสิ่ งปฏิกูลดวยการกรอง (Blackwater Treatment System with
Infiltration)

ระบบนีเ้ ปนระบบที่ตองการการขับเคลื่อนสิ่งขับถายดวยน้ําโดยการใชงานแบบชักโครก (flush toilet)
เพื่อใชสําหรับรวบรวมสิ่งปฏิกูล ระบบนี้เปนระบบที่เหมาะกับการรวบรวมในปริมาณ สําหรับปจจัยนําเขาใน
ระบบ (inputs) ไดแก อุจจาระ (Faeces), ปสสาวะ(Urine), น้ําชักโครก (Flushwater), น้ําสําหรับชําระลาง
ภายหลังการขับถาย (Anal Cleansing Water), วัสดุแหงสําหรับทําความสะอาดภายหลังการขับถาย (Dry
Cleansing Materials) และน้ําชําระลาง (Greywater) มีสุขภัณฑสองแบบที่ใชในสวนสัมผัสกับผูใช (User
Interface) คือ Pour Flush Toilet (U4) และ Cistern Flush Toilet (U5) ในสวนนี้วัสดุแหงที่ใชทําความ
สะอาดภายหลังการขับถาย (Cleansing Materials) จะถูกแยกออกไปจากสวนที่รวบรวมปสสาวะ สามารถทิ้ง
ลงไปในระบบไดโดยตรง (Surface Disposal (D12)) สวนที่สุขภัณฑที่สัมผัสกับผูใชจะเชื่อมกับระบบรวบรวม
และเก็บกักสิ่งปฏิกูลโดยตรงโดยระบบที่ใช้ ได้ แก่ ระบบบ่อเกรอะบ่อซึม(Septic Tank (S9)), ระบบถังปฏิกิริยา
ไรอากาศ (Anaerobic Baff led Reactor (ABR) (S10)), หรือระบบกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter
(S11))
กระบวนการลดสารอินทรียหรือลดคา BOD /คาภาระบรรทุกสารอินทรียและเชื้อโรคโดยอาศัยสภาวะ
ไรอากาศ (anaerobic processes) สามารถลดคาเหลานี้ได ดังนั้นจึงไมควรปลอยทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือน้ําทิ้งลงไป
โดยตรง นอกจากนี้น้ําที่ใชชําระลางก็ควรที่จะบําบัดรวมไปกับสิ่งปฏิกูลดวย แตถาหากตองการนําน้ํากลับมา
ใชประโยชนอาจตองทําการแยกบําบัด น้ําทิ้งที่เกิดขึ้นหลุมซึม (Soak Pit (D6)) หรือ สนามซึม (Leach Field
(D7)) สําหรับเทคโนโลยีนี้จําเปนตองใชพื้นที่ที่เพียงพอและสภาพดินที่เหมาะสมในการดูดซับน้ําทิ้ง รวมไปถึง
น้ําชะจากน้ําฝนที่ปลอยใหมีการซึมลงสูดิน (Groundwater Recharge (D10)) ระบบนี้ควรจะพิจารณา
ปริมาณน้ําทิ้งและศักยภาพของพื้นที่ที่จัดใหมีการกรองและซึมผานลงสูดินดวย กากตะกอนอุจจาระที่เกิดขึ้น
ตลอดจนการนําไปใชประโยชนจะใชแรงงานมนุษยในการเคลื่อนยายขนสง( Human Powered E&T (C2)
หรือ Motorized E&T (C3)) แตกากตะกอนอุจจาระที่ไดยังมีศักยภาพในการแพรกระจายเชื้อโรคสูงหรือมี
พยาธิภาพของการกอโรคจึงควรนําไปบําบัด เชนหมักแลวตากทําใหแหง คนงานหรือผูสัมผัสกากตะกอนควร
หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงควรมีอุปกรณปองกันเชนถุงมือ หนากาก รองเทาบูธ เปนตน รวมทั้งในขณะที่
นําไปใชประโยชนทางการเกษตรดวย
กากตะกอนอุจจาระที่เกิดขึ้นจากระบบนี้จะนําไปบําบัดในระบบบําบัดกากตะกอน (พิจารณา
เทคโนโลยี T11 - T15)) กากตะกอนอุจจาระถูกปลอย ( Sewer Discharge Station (C8) หรือ Transfer
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Station (C7)) จากการปลอยลงสูทอ กากตะกอนอุจจาระจะถูกบําบัดรวมกับสวนที่เปนของเหลวในระบบทอ
(พิจารณา T1 - T10) กากตะกอนอุจจาระที่เขาสูระบบทอไปยังระบบบําบัดแบบ(กึ่ง) ศูนยรวม ((Semi-)
Centralized Treatment facility) อาจจะยังไมเจือจางพอสําหรับคาความสกปรกจึงตองบําบัดในระบบบําบัด
น้ําเสียตอไป จากสถานีพักน้ําเสียหรือสงจายน้ําเสีย สวนที่เปนกากตะกอนอาจจะตองมีที่บําบัดโดยเฉพาะ
(เทคโนโลยี T11 - T15) เทคโนโลยีบําบัดแบบ(กึ่ง) ศูนยรวม T1 - T15 ผลิตผลที่เกิดขึ้น คือน้ําทิ้งที่ผานการ
บําบัดและกากตะกอนอุจจาระ ซึ่งตองบําบัดกอนนําไปใชประโยชน ไดแก (Irrigation (D5)), พื้นที่การเกษตร
(Aquaculture (D8)), บอน้ําสําหรับปลูกวัชพืชหรือเลี้ยงสัตว(Macrophyte Pond (D9)) หรือ การปลอยทิ้งสู
แหลงน้ําธรรมชาติหรือทิ้งใหซึมลงสูใตดิน (Discharge to a water body or Recharge to groundwater
(D10)) จากนั้นก็นําไปประยุกตใชประโยชนเพื่อการปรับปรุง (Land Application (D11) หรือ Surface
Disposal (D12))
การพิจารณา (Considerations) ระบบนี้เหมาะกับพื้นที่จํานวนมากและราคาไมแพง มี
ความเหมาะสมที่จะใชกําจัดกากตะกอนโดยนําไปตากแดดใหแหง เพื่อนําไปจัดทําเปนปุยหรือเตรียมเพื่อเปน
วัสดุเสริมสําหรับการปรับปรุงดินตอไป ทั้งนี้ ใหมีสภาพทั้งภูมิศาสตรและอากาศที่เหมาะตอการใชระบบนี้
สามารถปรับการใชงานในสภาพอากาศ ที่หนาวเย็นลงแมที่ที่มีพื้นดินปกคลุมดวยน้ําแข็ง ระบบนี้ตองการ
แหลงน้ําที่มีระบบน้ําไหลตอเนื่อง งบประมาณที่ใชลงทุนกับระบบนี้ก็คอนขางมาก (เชนการขุด ปรับพื้นที่หนา
ดิน การติดตั้งอุปกรณทอ ระบบบําบัดและโรงเรือน) แตทั้งนี้คาใชจายในการเดินระบบสามารถใชจํานวน
ครัวเรือนที่ใชในการออกแบบระบบขนาดใหญที่มีผูใชจํานวนมากหรือมีการใชระบบบําบัดแบบติดกับที่ใชยอย
สลายสารอินทรียรวมทั้งวัสดุแหงที่ใชในการทําความสะอาดภายหลังการขับถายที่สามารถยอยสลายไดดวย
(Easily degradable Dry Cleansing Materials)
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ระบบสุขาภิบาล 5 (Sanitation System 5) :
ผลผลิต
นําเขา

U

สวนสัมผัสผูใช

ผลผลิตนําเขา/
นําออก

ระบบการบําบัดสิ่งปฏิกูลดวยการกรอง (Blackwater Treatment System with Infiltration)
S

การรวบรวมและ
สะสม/บําบัด

ผลผลิตนําเขา/
นําออก

C

น้ําชะน้ําฝน
น้ําทิ้ง
S.9

ปสสาวะ

(Semi-) ระบบ
บําบัดแบบ
ศูนยกลาง

ผลผลิตนําเขา/
นําออก

U.4
U.5

Pour Flush Toile
Cistern Flusht

น้ําชักโครก

สื่งปฏิกูล

C.8

บอเกรอะบอซึม

S.10 ถังปฏิกิริยาไรอากาศ
S.11
ระบบกรองไร

จุดปลอยน้ําเสีย

อากาศ
C.2

Human power

กากตะกอน

Emptying

อุจจาระ

& Transport
c.3

Motorized Emptying

&Transport
น้ําชําระ
รางกาย

C.8

Transfer Station

T.3

WSP

T.4

Aerated pond

T.5

FWA CW

T.6

HSF CW

Disposal/

น้ําทิ้ง

D.6
D.7

หลุมซึม
สนามซึม

D.5

Irrigation
Aquaculture

T.7

VE CW

D.8
D.9

T.8

Trickling Filter

D.10

DisposalRecharge

D.11

Land Application

D.12

Surface Disposal

D.12

Surface Disposal

T.9

UASB

T.10

Activated Sludge

T.11

Sedimentation/

T.12
T.13

T.15
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นําไปใช/
บําบัดกําจัด

recharge

T.14

วัสดุแหงฯ

D

D.10

ทอระบายน้าํ ฝน

น้ําซักลาง

อจจาระ

ระบบขนสง/
เคลื่อนยาย/ทอนําสง

T

Thickening

กากตะกอน
น้ําเสีย

Macrophyte

Unplanted deying
beds
Planted drying beds
Co-Composting
Biogas Reactor

ระบบ 6 : ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลดวยระบบทอน้ําโสโครก (Blackwater Treatment System with
Sewerage)

คุณลักษณะของระบบนี้เปนการกําจัดน้ําเสียและการยอยของแข็งในน้ําเสียหรือของแข็งตกตะกอน
(settleable solids) จากสิ่งปฏิกูลโดยใชเทคโนโลยีในระดับครัวเรือน โดยการใชระบบทออยางงายในการที่จะ
รวบรวมและระบายน้ํ า ทิ้ ง จากแต ล ะบ า นไปยั ง ระบบบํ า บั ด แบบ(กึ่ ง ) ศู น ย ร วม/ศู น ย ก ลาง ((Semi-)
Centralized Treatment System) พิจารณาตามแผนภาพระบบ ดังนี้
1.ปจจัยนําเขาระบบนี้ (inputs) อุจจาระ (Faeces), ปสสาวะ (Urine), น้ําชักโครก (Flush – water),
น้ําชําระภายหลังการขับถาย (Anal Cleansing Water), วัสดุสําหรับชําระลาง (Dry Cleansing Material),
และน้ําชําระลาง (Greywater)
ระบบนี้มีความแตกตางจากระบบที่ 5 : ระบบการบําบัดสิ่งปฏิกูลดวยการกรอง (System 5:
Blackwater Treatment System with Infiltration) ทั้งในเรื่องระบบการจัดการและกระบวนการตั้งแตเกิด
น้ําเสียจนเปนน้ําทิ้งแลวมีการรวบรวมหรือสะสมแลวนําไปบําบัดยังระบบบําบัดน้ําเสีย มีสองเสนทางที่มีน้ําทิ้ง
เกิดขึ้นจากระบบเก็บกักสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือน ซึ่งคลายกับระบบที่ 5 น้ําทิ้งจะระบายเขาสูทอรับน้ําฝนเพื่อใช
และกําจัดหรือซึมลงสูน้ําใตดิน Groundwater Recharge (D10) ซึ่งวิธีนี้ไมแนะนํา น้ําทิ้งจากครัวเรือนจะมี
การรวบรวมจากระบบบําบัดในครัวเรือนและสงน้ําเสียที่ผานการบําบัดซึ่งอาจจะไมผานมาตรฐานจะถูกสงไป
ยังระบบบําบัดแบบ (กึ่ง) ศูนยรวม ดวยระบบทอรวบรวมแบบอยางงาย (Simplified Sewer network (C4))
หรือระบบทอระบายของแข็งตกตะกอน (Solids-Free Sewer network (C5)) ควรมีถังรับน้ําเสียกอนปลอย
น้ําทิ้งเขาสูระบบทอ หรือการใชระบบแบบติดกับที่ (onsite Technologies) นั่นเอง อาทิเชน ถังปฏิกิริยา
ถังเกรอะ (septic tanks) เพื่อบําบัดหรือลดคาสารอินทรียในระดับสูงจากแหลงกําเนิดกอนเขาสูระบบบําบัด
แบบศูนยรวมหรือกึ่งศูนยรวม พิจารณาน้ําทิ้งที่เขาสูระบบจะบําบัดโดยการใชเทคโนโลยีจาก T1 ถึง T10 และ
ผลิตผลที่เกิดขึ้นจากการใชระบบตั้งแต T1 ถึง T15 ทั้งนี้ น้ําทิ้งและกากตะกอนอุจจาระจะตองนําไปบําบัด
ตอไปกอนนําไปใชประโยชนหรือนําไปทิ้งกอนออกสูสิ่งแวดลอม สําหรับเทคโนโลยีการบําบัดน้ําทิ้ง เชนน้ําทิ้ง
ที่ผานมาตรฐานน้ําไปใชเพื่อการชลประทานการเกษตร ((Irrigation (D5), Aquaculture (D8)), การเลี้ยงพืช
น้ํา (Macrophyte Pond (D9)) หรือการปลอยทิ้งลงสูแหลงน้ําตามธรรมชาติหรือใหซึมลงสูน้ําใตดิน
(Discharge to a water body or Recharge to groundwater (D10)) และเทคโนโลยีการบําบัดกาก
ตะกอน เชน การปรับปรุงดินหรือพื้นที่ที่มีธาตุอาหารของพืชนอย (Land Application (D11)) หรือการไถ
พรวนเพื่อกําจัดหนาดินที่ไมตองการ (Surface Disposal (D12))
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การพิจารณา (Considerations) เปนการพิจารณาน้ําทิ้งที่สงไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย(กึ่ง)ศูนย
รวม ซึ่งเปนระบบที่อยูในชวงที่มีการลงทุนอยูในระดับปานกลางจนลงทุนมาก เปนการพิจารณาโครงสราง
ระบบตั้งแตแบบติดกับที่ ระบบทอ (พิจารณาแลววาคาใชจายในการติดตั้งทอแบบอยางงาย (simplified
sewer network) ถูกกวาทอแบบทั่วไป (conventional sewer network) หรือโครงสรางพื้นฐาน
(infrastructure) ตลอดจนคาใชจายการดูแลบํารุงรักษา และซอมบํารุง ระบบนี้จะมีประสิทธิภาพไดตองอาศัย
ตัวระบบหรือเดินระบบ ตลอดจนการดูแลบํารุงรักษาระบบทอ และความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติตามในแตละ
ครัวเรือนระบบนีเ้ ปนระบบที่ราคาไมแพงเขาถึงทุกครัวเรือนที่ทุกบานหรือทุกอาคารตองมีระบบการบําบัดจาก
แหลงกําเนิด (หรือถังเกรอะ/ถังปฏิกิริยา)ที่มีคุณสมบัติยอยสลายและลดภาระบรรทุกสารอินทรียไดดีน้ําทิ้งที่
เกิดขึ้นจากครัวเรือนไมมีกากตะกอนหลุดออกมาดวยและที่สําคัญไมสงผลกระทบดานลบตอชุมชน
ที่สําคัญเปนเรื่องของการจัดการ บางแหงหรือบางประเทศจะใหเทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(local government) เปนผูดูแล ใหการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียกับประชาชนและในพื้นที่บาง
รูปแบบระบบนี้สามารถแกไขปญหาของทองถิ่นไดอยางลงตัว (เชน ในพื้นที่ชุมน้ํา) โดยตองมีการวางแผน
โครงการที่จะจัดการเดินระบบและการบํารุงรักษาใหมีประสิทธิภาพ ระบบนี้เหมาะสําหรับติดตั้งในชุมชนเมือง
ที่มีประชากรหนาแนน พื้นที่ไมมีที่วางพอเนื่องทุกบานมีระบบแบบติดกับที่และมีการตอรวมไปยังระบบบัดน้ํา
เสียทุกพื้นที่มีการใชสอยหรือใชประโยชนและสามารถประยุกตใชในพื้นที่มีระดับน้ําใตดินสูงหรือที่ลุมไมเหมาะ
กับพื้นที่สูง มีแหลงน้ําหรือชลประทานที่ดีมีน้ําใชสอยตลอด นอกจากนี้ เปนระบบที่เหมาะสําหรับการบําบัดที่
เปนของแข็งตกตะกอนน้ําจากการชํ าระลาง และวัสดุที่ทิ้งลงสวมที่ยอยสลายไดงาย (Dry Cleansing
Materials ในที่นี้คือกระดาษชําระ) อยางไรก็ตามควรที่จะคํานึงถึงระยะเวลาของการยอยสลายรวมดวย
รวมทั้งไมอุดตันในระบบหรือระบบเก็บกัก
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ระบบสุขาภิบาล 6 (Sanitation System 6) :
ผลผลิตนําเขา/
นําออก

U

สวนสัมผัสผูใช

ผลผลิตนําเขา/
นําออก

S

ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลดวยระบบทอน้ําโสโครก (Blackwater Treatment System with Sewerage)
การรวบรวมและ
สะสม/บําบัด

ผลผลิตนําเขา/
นําออก

C

น้ําชะน้ําฝน

ระบบขนสง/
เคลื่อนยาย/ทอนําสง

T

(Semi-) ระบบบําบัด
แบบศูนยกลาง

ผลผลิตนําเขา/
นําออก

D

D.10

ทอระบายน้าํ ฝน

นําไปใช/
บําบัดกําจัด

Disposal/
recharge

น้ําซักลาง
C.4

อจจาระ
ปสสาวะ

S.9

U.4
U.5

Pour Flush Toile
Cistern Flusht

สื่งปฏิกูล

บอเกรอะบอซึม

S.10

ถังปฏิกิริยาไรอากาศ

S.11

ระบบกรองไรอากาศ

T.15

Biogas Reactor

น้ําทิ้ง

Solids-free Sewer
C.5
C.8

Sewer Discharge
Station

C.2

น้ําชักโครก

Simplified Sewer

กากตะกอน

Human power
Emptying

อุจจาระ

& Transport
c.3

Motorized Emptying

&Transport

วัสดุแหงฯ
C.8
น้ําชําระ
รางกาย
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Transfer Station

T.3

WSP

T.4

Aerated pond

T.5

FWA CW

T.6

HSF CW

T.7

VE CW

T.8

Trickling Filter

T.9

UASB

T.10

Activated Sludge

T.11

Sedimentation/

T.12
T.13
T.14
T.15

Thickening

น้ําทิ้ง

กากตะกอน
น้ําเสีย

D.5
D.8
D.9

Irrigation
Aquaculture

D.10

DisposalRecharge

Macrophyte

D.11

Land Application

D.12

Surface Disposal

D.12

Surface Disposal

Unplanted deying
beds
Planted drying beds
Co-Composting
Biogas Reactor

ระบบ 7 : (กึ่ง) ระบบบําบัดแบบศูนยรวม/ศูนยกลาง ((Semi-) Centralized Treatment System)

ระบบนี้เปนระบบที่มีการระบายน้ําเสียที่เปนสิ่งปฏิกูล (Blackwater) นําไปบําบัดที่ระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบศูนยรวม คุณลักษณะที่สําคัญของระบบนี้ก็คือไมมีระบบรวบรวมหรือระบบเก็บกักที่ใชบําบัดกอนนําไป
บําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย พิจารณาตามแผนภาพระบบ ดังนี้
1.ปจจัยนําเขาระบบนี้ (input products) ไดแก อุจจาระ(Faeces), ปสสาวะ (Urine), น้ําชักโครก
(Flush – water), น้ําชําระภายหลังการขับถาย (Anal Cleansing Water), วัสดุสําหรับชําระลาง,
(Dry Cleansing Material), น้ําฝน (Stormwater), และน้ําชําระลาง (Greywater)
2. ผูใช (User Interface) เทคโนโลยีสวนที่ตองสัมผัสกับผูใช ที่ใชในระบบนี้ก็คือ ส้ วมราดนํ ้า (Pour
Flush Toilet (U4)) หรือ สวมชักโครกแบบมีถังน้ํายกสูง (Cistern Flush Toilet (U5)) วัสดุที่ใชสําหรับลาง
หรือทําความสะอาดจะนํามาใชกับระบบนี้ ไดแกกระดาษชําระ ในสวนนี้สามารถรวบรวมหรือคัดแยกเพื่อนําไป
ทิ้งหรือสามารถทิ้งในระบบโดยตรงลงในโถสวมหรือสุขภัณฑ (Surface Disposal (D12)) สิ่งปฏิกูลที่จุดนี้หรือ
ผานสวนที่ตองสัมผัสกับผูใช (User Interface) คือโถสวม/สุขภัณฑซึ่งจะตอเขาโดยตรงกับระบบบําบัดแบบ(กึ่ง)
ศูนย์รวม ((Semi-) Centralized Treatment) โดยมีระบบทอแบบอยางงาย (Simplified Sewer network
(C4))ตอเขากับระบบบําบัดหรือระบบทอระบายน้ําเสียแบบทอแรงโนมถวง (Gravity Sewer network (C6))
3.น้ําชําระลาง (Greywater) สามารถบําบัดรวมกับสิ่งปฏิกูลได (Blackwater) นอกจากนี้ยังมีทอ
ระบายน้ําฝนที่รวบรวมน้ําชะน้ําฝนสวนเกินและไหลลงระบบระบายน้ําเสียแบบทอแรงโนมถวง ระบบนี้ไมมี
ระบบเก็บกักหรือมีการรวบรวมปฏิกูลกอนเขาบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสียแบบศูนยรวม เขาใจงายๆ ก็คือทั้ง
น้ําชําระลางและน้ําเสียจากสิ่งปฏิกูล ผานระบบทอที่ไหลเขาโดยตรงสูระบบบําบัด ระบบทอที่ใชระบายน้ําเสีย
นี้จะมีการปองกันไมใหมีการสะสมของกากตะกอนในทอ สําหรับเทคโนโลยีที่ใชบําบัดรวมดวยกับการลําเลียง
พิจารณา T1 ถึง T10 กากตะกอนอุจจาระที่เกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยีบําบัดแบบนี้ จะตองนําไปบําบัด
เสียกอน ดวยเทคโนโลยีการบําบัดสิ่งปฏิกูลเฉพาะ (พิจารณาเทคโนโลยีการบําบัดกากตะกอนอุจจาระ T11
ถึง T15) เทคโนโลยีการบําบัดแบบ (กึ่ง) ศูนยรวมนี้ T11 ถึง T15 นี้
4.ผลิตผล (Output product) เปนสวนที่ไดจากระบบ ก็คือ น้ําทิ้ง และกากตะกอนอุจจาระ
ซึ่งนําไปใชประโยชนตอไดหรือนําไปกําจัด เชนน้ําทิ้งที่ผานมาตรฐานน้ําไปใชเพื่อการชลประทานการเกษตร
((Irrigation (D5), Aquaculture (D8)), การเลี้ยงพืชน้ํา (Macrophyte Pond (D9)) หรือการปลอยทิ้งลงสู
แหลงน้ําตามธรรมชาติหรือใหซึมลงสูน้ําใตดิน (Discharge to a water body or Recharge to
groundwater (D10)) สําหรับการบําบัดกากตะกอนอุจจาระ เมื่อทําใหกากตะกอนแหงแลวก็นําไปปรับปรุง
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ดินหรือพื้นที่ที่มีธาตุอาหารของพืชนอย (Land Application (D11)) หรือการไถพรวนเพื่อกําจัดหนาดินที่ไม
ตองการ (Surface Disposal (D12))
การพิจารณา (Considerations) พบวาระบบนี้ใชกับในเมืองคอนขางสูง เปนระบบที่ระบายน้ําเสีย
แบบทอแรงโนมถวงซึ่งมีขอเสียคือใชพื้นที่กวางในการขุดทอหรือวางทอและคาใชในการติดตั้งคอนขางแพงกวา
ระบบระบายน้ําเสียที่ใชทอแบบอยางงายซึ่งใชกันทั่วไปเนื่องจากคาใชจายในการติดตั้งถูกกวาแตมีเงื่อนไขวา
การออกแบบตองไดรับการอนุญาตกอนการกอสราง
ระบบนี้เหมาะสําหรับในเมืองใหญที่มีความพรอมในการบริหารจัดการ มีการเก็บคาธรรมเนียมรวมทั้ง
ค า ใช จ ายในการดู แลบํ า รุ งรั กษา ค า ใช จ า ยที่พรอมจะกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และมี ความพร อมหรื อ
ความสามารถในการเดินระบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบทอที่ใช ระบบนี้ยังสามารถปรับใหเขากับความหนาแนน
ของประชากรในเมืองที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปนพื้นที่กึ่งเมือง แตไมเหมาะกับพื้นที่ในเขตชนบทเพราะจําเปนตองใช
ระบบประปา และมีการวางระบบทอน้ําโสโครก ผูใชน้ําหรือผูกอมลพิษจะตองการจาย/ชําระคาบําบัดมลพิษ
จากการใชน้ําเพื่อการเดินระบบและการดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียแบบศูนยรวม ทั้งนี้ในบางเมืองอาจ
หักคาใชจายมาแลวในรูปของภาษีจากผูมีรายได นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับประเภทของทอระบายน้ําเสีย/น้ํา
โสโครกที่ใช ตลอดจนการจัดการโครงสรางของการวางระบบทอหรือการดูแลและความรับผิดชอบตั้งแตระดับ
สเกลใหญคือระดับเมือง ตอมาคือชุมชน (ระบบทออยางงายรวมกับแบบทอแรงโนมถวง (simplified vs
gravity),การเดินระบบของทอและชุมชนเมือง (city-run vs community operated)) และระดับครัวเรือน
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ระบบสุขาภิบาล 7 (Sanitation System 7) :
ผลผลิตนําเขา/
นําออก

U

สวนสัมผัสผูใช

S
ผลผลิตนําเขา/
นําออก

(กึ่ง) ระบบบําบัดแบบศูนยรวม/ศูนยกลาง ((Semi-) Centralized Treatment System)
การรวบรวมและ
สะสม/บําบัด

ผลผลิตนําเขา/
นําออก

C

น้ําชะน้ําฝน

ระบบขนสง/
เคลื่อนยาย/ทอนําสง

ทอระบายน้าํ ฝน

น้ําซักลาง

อจจาระ
ปสสาวะ

U.4
U.5

Pour Flush Toile
Cistern Flusht

น้ําชักโครก

C.4

สื่งปฏิกูล

C.6

Simplified Sewer
Gravity Sewer

T

T.1

ABR

T.2

Anaer.Filter

T.3

WSP

T.4

Aerated pond

T.5

FWS CW

T.6

HSF CW

T.7

VE CW

T.8

Trickling Filter

T.9

UASB

T.10

Activated Sludge

T.11

Sedimentation/

T.12

Unplanted deying

T.14
T.15

น้ําชําระ
รางกาย
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D
ผลผลิตนําเขา/
นําออก

D.10

T.13

วัสดุแหงฯ

(Semi-) ระบบ
บําบัดแบบ
ศูนยกลาง

นําไปใช/
บําบัดกําจัด

Disposal/
recharge

D.5
D.8
D.9

Irrigation
Aquaculture
Macrophyte

น้ําทิ้ง

D.10

กากตะกอน
น้ําเสีย

D.11

Land Application

D.12

Surface Disposal

D.12

Surface Disposal

DisposalRecharge

Thickening
beds
Planted drying beds

Co-Composting
Biogas Reactor

ระบบ 8 : ระบบการแยก/โอนปสสาวะโดยทอน้ําโสโครก (Sewerage System with Urine Diversion)

ระบบน้ําโสโครกนี้เปนระบบที่ใชกันอยูแลว แตแตกตางกันตรงที่เปนระบบที่มีการใชน้ําที่เปนระบบ
ชักโครกโดยแยกปสสาวะออกมาจากโถ หรือที่เรียกวา “Urine Diverting Flush Toilet (UDFT)” UDFT
เปนระบบพิเศษที่ชวยใหผูใชสวมแยกของเสียจากการขับถายไดสะดวก นั่นคือการแยกอุจจาระและปสสาวะ
ตลอดจนการรวบรวมน้ํ า ป ส สาวะที่ ป ราศจากน้ํ า ล า งที่ ป นเป อ น สํ า หรั บ ส ว นที่ แ ยกอุ จ จาระหรื อ
“Brownwater” ก็จะทําการชักโครกลงระบบตอไป
พิจารณาตามแผนภาพระบบ ดังนี้
1. ปจจัยนําเขาระบบนี้ (inputs products) ไดแก อุจจาระ (Faeces), ปสสาวะ (Urine),
น้ําชักโครก (Flushwater), น้ําชําระภายหลังการขับถาย (Anal Cleansing Water), วัตถุดิบสําหรับชําระลาง
(Dry Cleansing Material), น้ําฝน (Stormwater), และน้ําชําระลาง (Greywater)
2.ผูใช (User Interface) หรือสวนที่ตองสัมผัสกับผูใช เทคโนโลยีที่ใชในสวนนี้ ระบบชักโครกโดยแยก
ปสสาวะออกมาจากโถชักโครก (Urine Diverting Flush Toilet : UDFT) (U6) และโถปสสาวะชาย(Urinal)
(U3) อยางไรก็ตามระบบ UDFT สามารถใชไดทั้งเพศหญิงและเพศชาย ถึงแมวาเพศชายจะมีโถปสสาวะอยู
แลวก็ตาม ก็สามารถใชไดรวมกับระบบนี้ซึ่งเปนทางเลือกสําหรับผูใชงาน
3.น้ําชักโครกอุจจาระ (Brownwater) และ (ปสสาวะ) จะแยกในขั้นตอนของเทคโนโลยีที่สัมผัสกับ
ผูใช (User Interface) น้ําชักโครกอุจจาระจะเขาสูระบบทอน้ําโสโครกและถูกเก็บรวบรวมแลวนําไปบําบัดดวย
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบกึ่งศูนยกลาง ((Semi-) Centralized Treatment facility) โดยตอเขากับระบบระบาย
น้ําเสียแบบทั่วไปหรือแบบอยางงาย (Simplified Sewer network (C4)) หรือระบบระบายน้ําเสียแบบท่อแรง
โน้ มถ่วง (Gravity Sewer network (C6))
4.น้ําซักลาง (Greywater) ถูกสงไปยังทอระบายน้ําเสียแตยังไมไดรับการบําบัด ในบางสภาวะ
แวดลอม,น้ําฝนที่ถูกชะลางจะไหลลงไปยังทอระบายน้ําแมวาจะลนจากรางระบายน้ําก็ตาม น้ําปสสาวะจะถูก
แยกออกไปตรงจุดที่สุขภัณฑสัมผัสกับผูใชงานโดยตรงโดยจะเชื่อมกับถัง/แทงกสะสม (Storage Tank) (S1)
และจากถังสะสมก็จะนําไปใชประโยชนหรือกําจัดโดยใชแบบกระปองที่เรียกวา“Jerry can” (C1) หรือที่เปน
แกลลอน “Motorized E&T” (C3) สําหรับการนําน้ําปสสาวะไปใชปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร (agricultural
lands (D2))
5.น้ําชักโครกอุจจาระ (Brownwater) ถูกนําไปบําบัดยังระบบแบบ (กึ่ง) ศูนยกลาง โดยเลือกใช
เทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งจาก T1-T10 กากตะกอนอุจจาระ (Faecal Sludge) ที่เกิดขึ้นในระบบนี้
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ควรจะตองนํากากตะกอนไปบําบัด (Technologies T11 to T15) เพื่อการใชปรับปรุงพื้นที่/ดิน(Land
Application) (D11) หรือการกําจัดดวยเทคโนโลยี (Surface Disposal) (D12) จากแผนภาพเทคโนโลยีที่
นํามาใชบําบัดหรือกําจัดน้ําเสียหรือสิ่งขับถายมนุษยนี้จะถูกรวบรวมจากเทคโนโลยี T1-T10 รวมถึงระบบ
ระบายน้ํา (D5), Aqua culture (D8), Macrophyte Pond (D9) หรือการปลอยน้ําทิ้งไปยังแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติหรือการปนเปอน/ไหลซึมลงสูน้ําใตดิน(D10)
จากที่กลาวมาขางตนการพิจารณา UDFTs เปนระบบที่ไมธรรมดาและตนทุนการใชระบบนี้
คอนขางสูง เปนขอเท็จจริงสําหรับขอจํากัดของระบบนี้หากพูดในเชิงดานการตลาดเนื่องจากระบบนี้ตองใช
แรงดันสูงหรือปมที่มีคุณภาพสูงหรือตองมีระบบประปาถึงจะใชเทคโนโลยีนี้ได นอกจากนี้การใชระบบระบาย
น้ําเสียแบบทอแรงโนมถวง (Gravity Sewers) ตองใชพื้นที่ขุดทอคอนขางกวางและคาติดตั้งแพง แตระบบ
ระบายน้ําเสีย แบบทออยางงาย (Simplified Sewers) หรือระบบทอทั่ วไป เปน ระบบที่ป ระหยั ดกวา
เสียคาใชจายนอยกวา ถาหากแบบแปลนที่ออกแบบไวไดรับไดรับอนุญาตใหมีการกอสรางได ดังนั้นนัยสําคัญ
ของระบบนี้ก็คือเปนระบบของเสียจากการขับถายที่ใชน้ําในการขับเคลื่อนหรือระบบชักโครกเหมาะสําหรับ
ความตองการที่จะตองนําของเสียไปใชงานโดยเฉพาะปสสาวะ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับชนิดของทอระบายน้ําเสียที่ใช
กับระบบนี้ดวยและสามารถปรับใชกับพื้นที่ในเมืองและชานเมืองหรือที่มีประชากรหนาแนน และยังไมเหมาะ
กับพื้นที่ในเขตชนบทเนื่องจากเปนระบบชักโครกที่ตองอาศัยแรงดันของน้ําคอนขางสูงประกอบกับขอจํากัด
เรื่องทรัพยากรน้ําในบางพื้นที่ หรือมีอุปทานคงที่ของความตองการน้ําเพื่อการใชสอยและอาจตองไมตองกังวล
หรือปญหาเรื่องระบบทอมากนัก นอกจากนี้ยังอาจเปนประโยชนตอระบบบําบัดน้ําเสียในกรณีที่ตองรับภาระ
บําบัดอินทรียที่มีคามากกวาออกแบบไวโดยเฉพาะของเสียจากการขับถายที่มีสารอาหารของพืช เพื่อลดไมใหมี
มากจนเกินไปโดยเฉพาะปสสาวะที่มีการนําไปใชประโยชนกอนที่จะรวมไปกับระบบบําบัดน้ําเสีย อยางไรก็ตาม
ถาพืชยังไดรับสารอาหารจากระบบบําบัดน้ําเสียแบบเดิมก็จะเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชน้ําเชน ผักตบชวา
สาหราย ฯ ซึ่งระบบนี้อาจจะเพิ่มปญหาตอไปก็ได และขึ้นกับโครงสราง ระบบการจัดการประเภทของทอ
ระบายน้ํา เสีย (โดยเฉพาะที่ใช ในเมืองและชุมชนนั่ น คือ ทอแบบอยางงายและแบบโนมถว ง) และวัสดุ ให
เลือกใชหลากหลายชนิด และตองอาศัยการดูแลบํารุงรักษาดวย
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ระบบสุขาภิบาล 8 (Sanitation System 8) :
ผลผลิตนําเขา/
นําออก

U

สวนสัมผัสผูใช

ผลผลิตนําเขา/
นําออก

S

ระบบการแยก/โอนปสสาวะโดยทอน้ําโสโครก (Sewerage System with Urine Diversion)
การรวบรวมและ
สะสม/บําบัด

ผลผลิตนําเขา/
นําออก

C

น้ําชะน้ําฝน

ระบบขนสง/
เคลื่อนยาย/ทอนําสง

วัสดุแหงฯ

(Semi-) ระบบ
บําบัดแบบ
ศูนยกลาง

D
ผลผลิตนําเขา/
นําออก

D.10

ทอระบายน้าํ ฝน

น้ําซักลาง

น้ําชําระ
รางกาย

T

U.6

ระบบชักโครกโดยแยก
ปสสาวะออกมาจาก
โถชักโครก

U.3

C.4

น้ําอจจาระสด

C.6

โถปสสาวะ

Simplified Sewer
Gravity Sewer

T.1

ABR

T.2

Anaer.Filter

T.3

WSP

T.4

Aerated pond

T.5

FWS CW

T.6

HSF CW

T.7

VE CW

T.8

Trickling Filter

T.9

UASB

T.10

Activated Sludge

T.11
T.12

อจจาระ

T.13

น้ําชักโครก
C.1

ปสสาวะ

ปสสาวะ
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S.1

ถังเก็บ/รวบรวม

ปสสาวะที่ผาน
การเก็บ

c.3

Jerrycan
Motorized Emptying

&Transport

T.14
T.15

น้ําทิ้ง

D.5
D.8
D.9
D.10

นําไปใช/
บําบัดกําจัด

Disposal/
recharge

Irrigation
Aquaculture
Macrophyte
DisposalRecharge

Sedimentation/
Thickening
Unplanted deying
beds
Planted drying beds

Co-Composting

กากตะกอน
น้ําเสีย

D.11

Land Application

D.12

Surface Disposal

D.10

Application

Biogas Reactor

สวน 2 : การใหขอมูลหนาที่เทคโนโลยีกลุมฟงกชั่น
(Part 2: Functional Groups with Technology Information Sheets)
Sheetsสําหรับแตละเทคโนโลยีที่บรรยายในระบบแมแบบนี้สวน
นี้ แตละระบบที่ระบุนี้จัดทําเปนขอสรุปที่เหมาะสมใน

การนําไปใชงานและขอจํากัดในการนําไปใชงาน ซึ่งวัตถุประสงคของการจัดทําคูมือนี้ไมใชเพื่อการออกแบบ
หรือการอางอิงทางเทคนิค แตเปนขอมูลและแสดงใหเห็นถึงภาพรวมและจุดเริ่มตนสําหรับการออกแบบใน
รายละเอียดตอไป นอกจากนี้รายละเอียดยังชวยใหนักวางแผนระบบและวิศวกรผูออกแบบไดเขาใจรวมทั้ง
พิจารณารูปแบบที่ไมไดออกแบบมากอนหนานี้ แตละเทคโนโลยีที่แสดงจัดทําเปนกลุมฟงกชั่นและรหัสแถบสี
รหัสเปนตัวอักษร (เชน U สวนสัมผัสผูใช) นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นกลุมฟงกชั่นที่เปนเทคโนโลยี รูปที่ 5
ในหนาตอไปนี้นําเสนอและอธิบายตัวอยางของหัวขอแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

S.9 Septic Tank
Application Level
Management Level Input:
3
**
Household
** Household
**
Shared 4 Output:
** Neighbourhood
City
Public

Applicable to: System 5,6
Backwater
Faecal Sludge

2

Greywater

5

Effluent

6

ภาพ 5 Heading and subheading of a Technology Information Sheet
หัวขอทําเปนแถบสี ตัวอักษรและรหัสตัวเลข รหัสสี (สีสม) และตัวอักษร (S) ที่กําหนดใหเปนกลุมฟงกชั่น
การรวบรวมและสะสม/บําบัด (Collection and Storage/Treatment (S))” ตัวเลข (9) เปนเทคโนโลยีที่ 9
9th) ในกลุมฟงกชั่น แตละเทคโนโลยีที่อธิบายมานี้รหัสสี,ตัวอักษรและหมายเลขรหัสเพื่อใหเขาใจงายตลอดจน
การอางถึง
2) การประยุกตใชกับระบบ 5,6 แสดงใหเห็นวาแมแบบระบบเทคโนโลยีที่สามารถพบในกรณีถังบําบัดน้ําเสีย
ที่เปนระบบแบบติดกับที่ (ถังเกรอะ Septic Tank) พบในแมแบบระบบ 5 และ 6 เทานั้น สําหรับเทคโนโลยี
อื่น ๆ อาจพบไดในเพียงหนึ่งหรือในหลายระบบ
:
3) ระดับการใชงาน มีสามระดับของพื้นที่ที่กําหนดไวภายใต หัวขอนี้
•ครัวเรือนแสดงใหเห็นวาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับหนึ่งหรือผูประกอบการหลาย
• ยานแสดงใหเห็นวาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับหลายถึงหลายรอยครัวเรือน
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•เมืองที่แสดงใหเห็นวาเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในระดับเมืองกวาง (ทั้งหนวยหนึ่งสําหรับเมืองทั้งเมืองหรือ
หลายหนวยงานเปนสวนหนึ่งของเมืองหรือแตละครัวเรือน) ดาวจะใชในการระบุวิธีที่เหมาะสมในแตละระดับ
เปนเทคโนโลยีที่ไดรับ
• สองดาวหมายถึงการที่เหมาะสม
• ดาวดวงหนึ่งหมายถึงการที่เหมาะสมนอยกวา และ
• ไมมีดาวหมายความวาไมเหมาะสม
มันขึ้นอยูกับผูใชบทสรุปในการตัดสินใจในระดับที่เหมาะสมสําหรับสถานการณที่เฉพาะเจาะจงวาเขา / เธอ
กําลังทํางานอยูบนกราฟก 'งานระดับ' จะมีความหมายเปนเพียงคําแนะนําคราวๆ ที่จะใชในขั้นตอนการ
วางแผนเบื้องตน เทคโนโลยีในการทํางานของกลุม User Interface 'ไมรวมถึงระดับการใชงานเนื่องจากพวก
เขาสามารถใชบริการเพียง จํากัด จํานวนคน
4) การบริหารจัดการระดับอธิบายถึงรูปแบบองคกรที่มีการใชที่ดีที่สุดสําหรับการดําเนินงานและการ
บํารุงรักษา (O & M) ของเทคโนโลยีที่ไดรับ:
•แสดงใหเห็นวาครัวเรือนในครัวเรือนเชน ครอบครัวเปนผูรับผิดชอบ O & M ทั้งหมด
•ที่ใชรวมกันแสดงใหเห็นวากลุมของผูใช (เชนโรงเรียน, ผูคาตลาดองคกรชุมชนตาม) ถือวา O & M ตัวเอง
อยางใดอยางหนึ่งโดยมั่นใจวาบุคคลหรือคณะกรรมการจะเปนผูรับผิดชอบในนามของผูใชทั้งหมด อุปกรณ
อํานวยความสะดวกที่ใชรวมกันจะถูกกําหนดโดยความจริงที่วาชุมชนของผูใชตัดสินใจที่ไดรับอนุญาตใหใช
สถานที่และสิ่งที่เปนความรับผิดชอบของตน; มันเปนกลุมของตัวเองที่กําหนดของผูใช
•สาธารณะหมายถึงสถาบันหรือรัฐบาลสิ่งอํานวยความสะดวกการทํางาน O & M ทั้งหมดจะถูกสันนิษฐานโดย
หนวยงานที่ดําเนินการสิ่งอํานวยความสะดวก โดยปกติผูใชเพียงคนเดียวที่สามารถจายสําหรับการใหบริการที่
มีตอการใชงานที่สงสิ่งอํานวยความสะดวกของประชาชนถังบําบัดน้ําเสียในตัวอยางนี้สามารถจัดการไดในทุก
สามรูปแบบเทคโนโลยีในการทํางานของกลุม User Interface 'ไมรวมถึงระดับการบริหารจัดการตั้งแตการ
บํารุงรักษาจะขึ้นอยูกับเทคโนโลยีที่ตามมาและไมเพียง สวนติดตอผูใช
5) ปจจัยการผลิต: หมายถึงสินคาที่ไหลเขาไปในเทคโนโลยีที่ไดรับ ไอคอนที่แสดงเปนสินคาที่สามารถ POS sibly ไปสูเ ทคโนโลยี แตไมทั้งหมดของพวกเขา MUST เขาสูเทคโนโลยี ในตัวอยางนี้วอเตอรและสีเทาน้ํา
สามารถประมวลผลโดยถังบําบัดน้ําเสีย
6) ผลผลิต หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไหลออกมาจากเทคโนโลยีที่ไดรับ ไอคอนแสดงสินคาที่สามารถคาดวาจะ
ไหลออกมาของเทคโนโลยี ในตัวอยางนี้ ถังบําบัดน้ําเสียผลิตตะกอนอุจจาระและน้ําทิ้ง
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U.1
Inputs:

Faeces
Anal Cleansing Water
Outputs:
Excreta

Urine

สวมแหงเปนสวมที่ทํางานโดยไมมีน้ํา สวมแหงอาจเปนฐานยกที่ผูใชสามารถนั่งหรือผูใชสวม
นั่งยองไดมากกวาในทั้งสองกรณี ทั้งปสสาวะและอุจจาระจะตกลงมาในรู
ในคูมือนี้สวมแหงหมายถึงอุปกรณที่ผูใชนั่งหรือนั่งยองในตําราเลมอื่นสวมแหงอาจหมายถึงเทคโนโลยี
ทีห่ ลากหลายหรือการรวมกันของเทคโนโลยี (โดยเฉพาะอยางยิ่งหลุม)สวมแหงมักจะวางอยูเหนือหลุม หากมี
การใชหลุมสองหลุมแทนหรือพื้นควรไดรับการออกแบบในลักษณะที่สามารถยกและเคลื่อนยายจากหลุมหนึ่ง
ไปยังอีกหลุมหนึ่งไดพื้นหรือฐานฐานควรมีขนาดเหมาะสมกับหลุมเพื่อใหทั้งปลอดภัยสําหรับผูใชและปองกันน้ํา
ชะน้ําฝน จากการแทรกซึมหลุม (ซึ่งอาจทําใหมันลนออกมา)
ความเหมาะสมกับความพอเพียง (Adequacy) สวมแหงนั้นเกือบทุกคนใชงานไดงายเนื่องจากไม
จําเปนตองแยกปสสาวะและอุจจาระจึงเปนทางเลือกที่สะดวกสบายและเปนธรรมชาติที่สุด แทนและแผนนั่ง
ยองสามารถทําในทองถิ่นดวยคอนกรีต (หากมีทรายและซีเมนต) แมพิมพไมหรือโลหะสามารถใชในการผลิต
หลายหนวยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อสวมแหงถูกผลิตในทองถิ่นสามารถออกแบบมาเปนพิเศษ
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เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชไดตามเปาหมาย (เชนหองเล็กสําหรับเด็ก)อาจมีรุนไฟเบอรกลาส
พอรซเลนและสแตนเลสซึ่งเหมาะสําหรับเกือบทุกสภาพอากาศ
ประเด็นดานสุขภาพและการยอมรับ (Health Aspects/Acceptance)การนั่งยองเปน
ตําแหนงที่เปนธรรมชาติสําหรับคนจํานวนมากดังนั้นแผนพื้นที่ไดรับการดูแลอยางดีอาจเปนทางเลือกที่ยอมรับ
ไดมากที่สุดแตกลิ่นอาจเปนปญหาขึ้นอยูกับเทคโนโลยีการเก็บและการเก็บรักษา / การบําบัดที่มีการเชื่อมตอ
การดูแลบํารุงรักษา (Maintenance) พื้นผิวนั่งหรือที่ยืนควรทําความสะอาดใหแหงเพื่อปองกันการ
แพรกระจายของเชื้อโรค/การติดโรคและเพื่อจํากัดกลิ่น สวมแหงเปนสวมที่ไมมีชิ้นสวนกลไกดังนั้นสวมแหง
จึงไมจําเปนตองซอมแซมยกเวนในกรณีที่มีรอยแตก
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ระบบสวมแบบแยกปสสาวะโดยไมใชน้ํา (A Urine Diverting Dry Toilet (UDDT) ) เปน
สวมที่มีจุดเดนคือปราศจากการใชน้ําและมีโถสวมที่เตรียมใหผูใชสามารถแยกของเสียจากการขับถายโดยแยก
ปสสาวะและอุ จจาระเปนนั ยสําคั ญของระบบนี้ เพื่ อการแยกประเภทสารอาหารโดยนําป สสาวะที่มีธาตุ
อาหารสู ง ไปใช โ ดยตรง สั ง เกตจากแผนภาพ สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให แ น ใ จว า ทั้ ง สองส ว นนี้ แ ยกจากกั น ก็ คื อ
a) อุจจาระตองไมเขาไปดานในสวนพื้นที่ของโถสุขภัณฑที่รวบรวมปสสาวะหรือเกิดการอุดตันอันเนื่องมาจาก
อุ จ จาระเข า ไปติ ด อยู ใ นส ว นนี้ b) ป ส สาวะต อ งไม ล งไปในส ว นที่ ร องรั บ อุ จ จาระที่ เ ป น พื้ น ที่ ส ว นที่ แ ห ง
นอกจากนี้ยังมีแบบสวมที่แยก ออกเปน 3 หลุม เปนหลุมที่เพิ่มขึ้นมาโดยใชสําหรับลางทําความสะอาดรางกาย
ภายหลังการขับถาย ซึ่งแยกออกมาจากหลุมที่รับเฉพาะปสสาวะและอุจจาระ เพื่อใหอุจจาระที่แยกออกมานี้
เหลือและแหงไมเปยกชื้นมากจนเกินไป โดยเฉพาะในชวงของการทําความสะอาดควรตรวจสอบไมใหอุจจาระ
ผสมกับน้ําหรือไมใหเปยกชื้นมากเกินไป เพราะระบบนี้ไมตองการใหอุจจาระที่จะยอยสลายมีความชื้นมาก
เกินไป ทัง้ ฐานสวม (pedestal) และ สวนที่นั่งยอง (squat slab) องคประกอบที่เปนสวมเปนนั่งยอง
นําไปใชแยกปสสาวะออกจากอุจจาระทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของผูใชดวย
ความเหมาะสมกับความพอเพียง (Adequacy) ระบบ UDDT เปนระบบที่งายในการออกแบบและ
การใชงาน เนื่องจากวัสดุที่นํามาใชกอสรางเปนคอนกรีต หินกรวดหรือพลาสติก ระบบUDDT เปนทางเลือกที่
เหมาะกับความตองการเฉพาะประชากร ไดแก กลุมเด็กเล็ก กลุมบุคคลที่ใชสวมนั่งยอง
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ประเด็นดานสุขภาพและการยอมรับ (Health Aspects/Acceptance) ระบบ UDDT นั้นไมงาย
หรือที่เห็นไดชัดทันทีสําหรับการใชงานในครั้งแรกผูใชอาจเกิดความลังเลและใชงานผิดเนื่องจากไมชัดเจนของ
วัต ถุ ป ระสงคการใช งาน เนื่ องจากยั งมี พฤติกรรมหรือเขาใจวาอุจ จาระและปส สาวะอยูในโถสว ม ซึ่งเปน
อุปสรรคตอการใชและรับเทคโนโลยีสวมแบบนี้ หรือใชงานไดไมเต็มที่ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการใหการศึกษา
และการสาธิตการสรางและใชงานเพื่อความเขาใจและการยอมรับเทคโนโลยีนี้
การดูแลบํารุงรักษา (Maintenance) นับวาระบบ UDDT เปนระบบดูแลรักษาและทําความสะอาด
ไดยากกวาระบบประเภทอื่น เนื่องจากวาระบบเองที่ไมตองการใชน้ําในการขับเคลื่อนและหลักการของระบบ
คือตองแยกของแข็งออกจากของเหลว หรือแยกอุจจาระและปสสาวะออกจากกัน สําหรับการทําความสะอาด
ใหใชผาชุบน้ําหมาด ๆ เช็ด สวนตรงที่นั่งกับดานในของโถ บางแหงสามารถถอดนํามาลางทําความสะอาดได
งายและสามารถทําความสะอาดไดอยางทั่วถึง ขอจํากัดในการใชงานระบบนี้คือไมไดถูกออกแบบมาสําหรับ
การใชงานหรือสรางความพึงพอใจใหกับผูใชทุกคนได เนื่องจากอาจประสบปญหาจากหลักการของระบบนี้ที่
เป น ไปได ย ากที่ จ ะแกของแข็ งออกจากของเหลวไดอยางสมบูร ณซึ่งสงผลใหตองทําความสะอาดและการ
บํารุงรักษามากเปนพิเศษ (การดูแลและการทําความสะอาดถี่ขึ้น)
อุจจาระที่หลุดเขาไปในสวนรวบรวมปสสาวะทําใหเกิดการอุดตันและเปนปญหาในการทําความสะอาด
รวมทั้งระบบทอนําสงปสสาวะอาจเกิดปญหาอุดตันจึงตองดูแลบํารุงรักษาดวย เนนย้ําวาเทคโนโลยีนี้เปน
เทคโนโลยีที่ปราศจากการใชน้ํา ดังนั้นจึงควรระมัดระวังการใชน้ําหรือไมราดน้ําลงในระบบ และสิ่งสําคัญคือ
ระบบการเก็บ อุจ จาระต องแห ง รวมทั้ งวัส ดุที่เป นโลหะที่ใชสํ าหรั บการกอสรางควรหลีกเลี่ยงการใช วัส ดุ
ประเภทนี้เนื่องจากเมื่อใชงานนานไปอาจเปนสนิมและมีการกัดกรอน
เปรียบเทียบขอดีขอเสีย:
*ระบบนี้ไมตองการแหลงน้ําหรือใชน้ําเพื่อการขับเคลื่อนของเสีย
* หากมีการใชงานและมีการดูแลบํารุงรักษาอยางถูกตอง (เชนการเก็บอุจจารในระบบปดและแหง) จะไมมี
ปญหาเรื่องกลิ่นและพาหะนําโรค เชน แมลงวัน ฯ
* สามารถสรางและซอมแซมดวยวัสดุที่มีอยูในทองถิ่น
* ใชตนทุนและดําเนินการต่ํา
* เหมาะสําหรับการใชงานกับสุขภัณฑสวมทุกรูปแบบ อาทิเชน สวมแบบนั่งราบ (sitters), สวมนั่งยอง
(squatters)
* ควรใหความรูและสาธิตการใชงานที่ถูกตอง
* มีแนวโนมวาอาจเกิดการอุดตันจากอุจจาระและเกิดความชื้น ควรดูแลและบํารุงรักษาความสะอาด
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โถปสสาวะ (Urinal) ใชในการรวบรวม/รองรับสิ่งขับถายที่เปนปสสาวะเทานั้น โดยทั่วไปโถปสสาวะใช
งานกับเพศชายเปนสวนใหญ ซึ่งโถปสสาวะสําหรับผูหญิงยังคงไดรับการพัฒนา
โถปสสาวะสําหรับผูหญิง ประกอบดวย (raised foot-steps) และ (sloped channel) หรือ พื้นที่รับ
ปสสาวะ (catchment area) สําหรับรวบรวมปสสาวะ โถปสสาวะสําหรับผูชาย มีทั้งที่เปนแบบติดกับผนัง
กําแพงลักษณะแนวตั้งหรือเปนลักษณะแบบนั่งยอง โถปสสาวะที่ใชกันสวนใหญจะใชน้ําและเปนระบบชัก
โครกแตทุกวันนี้แบบไมใชน้ํากําลังเปนที่นิยม
ความเหมาะสมกับความพอเพียง (Adequacy) โถปสสาวะสามารถนํามาใชไดทั้งกับระบบที่มีน้ําและ
ไมมีน้ําในการขับเคลื่อน โถปสสาวะที่มีการใชน้ําเพื่อการชักโครกใชน้ําอยูที่ 8-12 ลิตร อยางไรก็ตามรูปแบบใน
การใชเพื่อการประหยัดพลังงานใชน้ําอยางนอย 4 ลิตร เนื่องจากโถปสสาวะเปนนวตกรรมที่ใชเฉพาะกับการ
รับสิ่งขับถายที่เปนปสสาวะ ดังนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับระบบการจัดการของเสียจากแหลงกําเนิด
โดยเฉพาะหากจะนํามาใชแยกอุจจาระและปสสาวะ ซึ่งจุดเดนหรือคุณคาของโถปสสาวะที่ไมใชน้ําจึงเปน
รูปแบบที่เฉพาะและซับซอน แตมีขอเสียคือหากดูแลไมดีหรือการออกแบบตั้งแตกอสรางอาจเกิดกลิ่นเหม็น
เปนเหตุรําคาญ จึงควรมีเครื่องมือที่สามารถเชื่อมระหวางทอกับระบบรวบรวมปสสาวะอาจจะเปนถังหรือ
ภาชนะอื่นๆที่ปด/เก็บมิดชิดไมเกิดการรั่วซึมหรือมีกลิ่นเหม็นออกมา ปจจุบันมี
โถปสสาวะแบบไมใช
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น้ําแบบพกพาที่ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อใชในงานเทศกาลใหญคอนเสิรตและการชุมนุมอื่น ๆ หรือใชในชวงการ
ปรับปรุงสถานที่ที่เปนสิ่งอํานวยความสะดวกดานสุขอนามัยและลดจํานวนจุดของน้ําเสียที่ปลอยออกมา

ดวยวิธีนี้ปริมาณมากของปสสาวะสามารถเก็บรวบรวม (และใชอยางใดอยางหนึ่งหรือปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ที่เหมาะสมมากขึ้นหรือเวลา) และหองสุขาที่เหลือปสสาวะ / อุจจาระสามารถลดหรือใชอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ประเด็นดานสุขภาพและการยอมรับ (Health Aspects/Acceptance) โถปสสาวะนั้นเปนสวน
สัมผัสกับผูใชที่สะดวกสบายและเปนที่ยอมรับไดงาย ในบางกรณีขอกําหนดของโถปสสาวะนั้นมีประโยชนใน
การปองกันการใชระบบแหงในทางที่ผิด (อาทิเชน ระบบสวมแบบแยกปสสาวะโดยไมใชน้ํา หรือUDDT) โถ
ปสสาวะแมจะมีความเรียบงายในการกอสรางและการออกแบบ แตก็มีผลกระทบอยางมากตอความเปนอยูที่ดี
ของชุมชนเมื่อเพศชายสามารถเขาถึงโถปสสาวะซึ่งไดรับการสนับสนุนใหละเวนจากการปสสาวะในที่สาธารณะ
ซึ่งจะชวยลดกลิ่นที่ไมพึงประสงคและชวยใหเพศหญิงรูสึกสะดวกสบายมากขึ้น เพศชายมักจะยอมรับโถปส
สาววะที่ไมใชน้ําเนื่องจากไมเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การดูแลบํารุงรักษา (Maintenance)การดูแลบํารุงรักษางาย แตควรทําบอยครั้ง แรธาตุและ
เกลืออาจสะสมอยูในทอและบนพื้นผิวที่ปสสาวะอยูตลอดเวลา
เพื่อปองกันการปรับขนาดน้ําที่เปนกรด
เล็กนอยและ / หรือน้ํารอนสามารถใชในการละลายแรธาตุใด ๆ ที่กอตัว ควรทําความสะอาดพื้นผิวทั้งหมด
เปนประจํา (โถสวม พื้นและขั้นตอน) เพื่อปองกันกลิ่นและลดการกอตัวของของแข็ง
เปรียบเทียบขอดีขอเสีย:
+ ไมตองการแหลงน้ํา
+ สามารถสรางและซอมแซมดวยวัสดุที่มีในทองถิ่น
+ การลงทุนและตนทุนการดําเนินงานต่ํา
- ไมมีปญหาจริงกับกลิ่นถาใชและบํารุงรักษา
ไดอยางถูกตอง
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