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แนวทางการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ขาดแคลนน้า
โดย กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

การหาแนวทางในการลดการใช้ น้ า ที่ เ หมาะสม ควรมี ก ารพิ จ ารณาทางเทคนิ ค ว่ า มี ค วาม
สอดคล้ องกับ ระบบเดิม หรื อมี ความยากง่ายในการปรับเปลี่ ยนวิธีก ารและการด้าเนินงานของโรงงานใน
สถานการณ์ที่ป ระเทศชาติป ระสบปั ญหาภัยแล้ ง เพื่อให้ โ รงงานมีการใช้ น้า อย่างมีประสิ ทธิภ าพ สามารถ
แบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ ได้ดังนี
 การลดการใช้น้าของน้าทั่วไป
การสูญเสียน้าอย่างหนึ่งที่มักพบในโรงงานอุตสาหกรรมคือการใช้น้าในส่วนของน้าใช้ทั่วไปในโรงงาน
ส้าหรับกิจกรรมการใช้ห้องน้า การท้าอาหาร ล้างท้าความสะอาดในโรงอาหาร และการรดน้าต้นไม้ในส่วนพืนที่
สีเขียวของโรงงาน จากการเข้าส้ารวจโรงงาน พบว่าโรงงานส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจสอบปริมาณการใช้น้าในส่วน
นี ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากไม่มีการติดตังมาตรวัดน้าส้าหรับการใช้น้าในกิจกรรมต่างๆ เหล่านีโดยเฉพาะ รวมทังคน
ทั่วไปมักคิดว่าการใช้น้าในกิจกรรมส่วนนีมีปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้น้าในกิจกรรมอื่นๆในโรงงาน
แต่จากการท้าสมดุล น้ า พบว่าโรงงานจ้ านวนไม่น้อยที่มีการใช้น้าในส่ วนนีเป็นสั ดส่ว นที่สูงเป็นล้ าดั บ ต้นๆ
ของการใช้น้าทังหมดของโรงงาน ซึง่ สาเหตุส่วนใหญ่ในการสูญเสียน้าใช้ทั่วไป มีดังนี
- มี พ ฤติ ก รรมการใช้ น้ า ที่ ไ ม่ เ หมาะสม เช่ น ใช้ น้ า ฉี ด ล้ า งสิ่ ง สกปรกบนพื นหรื อ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ
แทนการกวาดหรือเช็ด
- มีน้ารั่วไหลจากข้อต่อ วาล์ว ท่อ หรืออุปกรณ์ที่ช้ารุด โดยไม่ท้าการแก้ไข
- ใช้รดน้าต้นไม้อย่างฟุ่มเฟือย ไม่ควบคุมดูแล
- น้าไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ เช่น การต่อน้าที่ใช้ส้าหรับใช้ในกระบวนการผลิตน้าไปรดน้าต้นไม้
ส้าหรับแนวทางลดการใช้น้าใช้ทั่วไป จะเป็นมาตรการในเชิงการจัดการ และการตรวจสอบปริมาณ
การใช้น้า อ้างอิงเทียบกับค่าดัชนีมาตรฐานของกิจกรรมต่างๆ เช่น การใช้น้าของพนักงานในส้านักงานอยู่ที่
ประมาณ 40-60 ลิตร/คน/8 ชม. การใช้น้าในกิจกรรมโรงอาหารอยู่ที่ 50 ลิตร/คน/วัน1 หรือการใช้น้ารดน้า
ต้ น ไม้ อ ยู่ ที่ 1.5 ลิ ต ร/ตร.ม.ของพื นที่ สี เ ขี ย ว/วั น (เป็ น ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปที่ ใ ช้ ส้ า หรั บ การประเมิ น EIA) เป็ น ต้ น
หากตรวจสอบปริ ม าณน้ า ใช้ แ ล้ ว มี ค่ า เกิ น กว่ า ดั ช นี ดั ง กล่ า ว จะบ่ ง บอกถึ ง การใช้ น้ า เกิ น ความจ้ า เป็ น
ควรด้าเนินการแก้ไข และหาแนวทางการลดการใช้น้าในส่วนนีต่อไป
 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบสาธารณูปโภค
ในการท้างานของอุปกรณ์ปรับสภาพน้าและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบสาธารณูปโภค เช่น ถังกรองทราย
ระบบผลิตน้าบริสุทธิ์ ระบบหม้อไอน้า ระบบหอหล่อเย็น มีการใช้น้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น ใช้เพื่อ
ระบายความร้อนจากกระบวนการผลิต ใช้ส้าหรับล้างเพื่อก้าจัดความสกปรก ใช้เพื่อควบคุมปริมาณสารละลาย
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ไม่ให้มีสูงเกินไปจนเป็นปั ญหากับระบบหรืออุปกรณ์ แนวทางการลดการสูญเสียน้าจากอุปกรณ์แต่ละชนิดมี
ดังนี
1) ระบบถังกรองทรายหรือถังกรองมัลติมีเดีย (Sand filter/Multimedia filter)
ขันตอนการปฏิบัติงานปกติของโรงงานส่วนใหญ่มักก้าหนดเกณฑ์ในการล้างย้อนของถังกรอง
ทรายและถังกรองมัลติมีเดีย โดยใช้เวลาก้าหนดความถี่ส้าหรับการล้างย้อน ซึ่งเป็น วิธีก้าหนดเกณฑ์การล้าง
ย้อนที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะการสะสมของสารแขวนลอยในถังกรองที่ เกิด ส่งผลให้มีความถี่ในการล้างย้อน
มากเกิน ไป เป็ น ผลให้ เกิดการสูญเสีย น้ามากขึน การก้าหนดความถี่การล้างย้อนที่เหมาะสมควรใช้เกณฑ์
ค่าความดัน แตกต่ าง (Differential Pressure) และก้าหนดค่า ความดัน แตกต่า งที่ เหมาะสมควรอยู่ ใ นช่ ว ง
ระหว่าง 0.5-1.0 บาร์2 ส้าหรับเป็นเงื่อนไขการล้างย้อนของถังแต่ละใบ และระยะเวลาในการล้างย้อนแต่ละครัง
ควรก้าหนดด้วยความใสของน้าที่ออกจากถังกรอง ดังนันการลดการใช้น้าในระบบถังกรองทรายหรือมัลติมีเดีย
ควรใช้การเลือกเกณฑ์และเวลาในการล้างย้อนให้สอดคล้องกับสภาวะการท้างานจริง ท้าให้ความถี่ ในการ
ล้างย้อน และปริมาณน้าที่ใช้ในการล้างย้อนแต่ละครังลดลง สามารถช่วยลดการสูญเสียน้าในระบบถังกรองได้
2) ระบบผลิตน้าอาร์โอ (Reverse Osmosis)
ในปัจจุบันโรงงานส่วนใหญ่ได้มีการติดตังระบบผลิตน้า RO แต่โรงงานยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในระบบผลิตน้า RO โดยปกติแล้วระบบผลิตน้า RO จะมีการระบายน้าทิงออกมาตลอดเวลา โดยปริมาณ
น้าระบายทิงจากระบบสามารถอ้างอิงได้จากค่า %Recovery โดยค้านวณได้จาก
% Recovery = (Permeate Flow /Feed Flow) x (100)
ถ้าสามารถเพิ่มค่า %Recovery ให้สูงขึนจากค่าปัจจุบันได้ ปริมาณน้าที่ระบายทิงของระบบจะ
ลดลง ซึ่งค่า %Recovery ที่เหมาะสมของแต่ละระบบจะขึนอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณสารละลายใน
น้าป้อน การปรับสภาพน้าก่อนเข้าระบบ RO การเลือกใช้สารเคมีเพื่อป้องกันเมมเบรน และระยะห่างของการ
ล้ า งเมมเบรนที่ ต้ อ งการ แต่ โ ดยทั่ ว ไป ระบบ RO ที่ มี ก ารออกแบบ และดู แ ลอย่ า งถู ก ต้ อ ง ควรมี
ค่า %Recovery อยู่ในช่วง 70-80% (เป็นค่ามาตรฐานทั่วไปจากผู้ผลิต /จ้าหน่ายระบบ RO สามารถท้าได้ )
ดังนันแนวทางการลดการใช้น้าของระบบนี จึงเน้นไปที่การควบคุมคุณภาพน้าป้อนให้มีคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง
และมีการตรวจสอบ Parameter ที่ส้าคัญอย่างสม่้าเสมอ เช่น ค่า SDI (Silt Density Index) ค่า Bacteria
Count ค่า Iron (Fe2+) ค่า Manganese (Mn2+) ค่า Aluminum (Al3+) เป็นต้น
3) ระบบหม้อไอน้า (Boiler)
ในระบบหม้อไอน้าการสูญเสียน้าจะเกิดขึนใน 2 จุดใหญ่ คือ จากการระบายน้าทิงเพื่อควบคุม
ปริมาณสารละลายและควบคุมคุณภาพน้าในหม้อไอน้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการ
กัดกร่ อนและการเกิดตะกรั น ในส่ ว นของหม้อไอน้า รวมทังควบคุมคุณภาพไอน้าที่ผ ลิ ตได้ให้ เหมาะสมกับ
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การน้าไปใช้ในจุดต่างๆ อีกจุดหนึ่งที่มักเกิดการสูญเสียน้า คือ การสูญเสียน้าคอนเดนเสทจากอุปกรณ์ Steam
trap และน้าคอนเดนเสทที่ไม่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ เนื่องจากเกิดการปนเปื้อนหรือเกิดจากข้อจ้ากัดของ
ระบบ เช่นไม่มีระบบท่อส้าหรับน้ากลับมาหรือมีแรงดันไม่เพียงพอน้ากลับมายังจุดใช้งาน
ดังนันแนวทางของการลดการระบายน้าทิงจากหม้อไอน้าจะพิจารณาจากคุณภาพน้าระบายทิง
ว่ามีค่าใกล้เคียงกับเกณฑ์คุณภาพน้าหม้อไอน้าตามมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงอย่างไร ควบคู่ไปกับคุณภาพของไอน้า
ที่ผลิตได้ ถ้าคุณภาพน้าระบายทิงยังต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่อ้างอิงและคุณภาพไอน้ายังอยู่ในเกณฑ์ แสดงว่า
ระบบนันๆ ยังสามารถลดการระบายน้าทิงได้ และควบคุมคุณภาพน้าป้อนเข้าระบบหม้อไอน้าให้มีคุณภาพดี
อย่างต่อเนื่อง ก็สามารถท้าให้ลดเกิดการสินเปลืองน้าและพลังงานได้
ส้าหรับการลดการสูญเสียน้าคอนเดนเสท สามารถท้าได้หลายแนวทาง เช่น การตรวจสอบ
อุปกรณ์ Steam trap ให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อลดการสูญเสียไอน้าโดยไม่จ้าเป็น อีกแนวทางหนึ่งที่
ควรด้าเนิ น การ คือ พยายามน้ า น้ าคอนเดนเสทที่ผ่ านการใช้ งานกลั บมาเป็นน้าป้อนหม้อไอน้า เนื่องจาก
น้าคอนเดนเสทที่ไม่มีการปนเปื้อนจะมีคุณภาพดีเทียบเท่าน้ากลั่น ส่งผลให้ลดการใช้น้าและพลังงานอีกด้วย
4) ระบบหอหล่อเย็น (Cooling)
น้าที่ป้อนเข้าสู่ระบบหอหล่อเย็น จะถูกน้าไปใช้ส้าหรับวัตถุประสงค์หลักๆ 2 ส่วน คือใช้ในการ
ระเหยกลายเป็นไอเพื่อดึงความร้อนออกไปจากระบบ และใช้ในการระบายทิงเพื่อควบคุมปริมาณสารละลายใน
น้าหล่อเย็นให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการกัดกร่อน การเกิดตะกรันหรือการอุดตัน และปริมาณ
จุลชีพในน้าไม่ให้กระทบต่อการใช้งานและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบน้าหล่อเย็น
แนวทางการลดการใช้น้ า ในระบบจะท้าได้โ ดยการลดการระบายน้าทิงเป็นหลั ก เพราะไม่
สามารถลดการใช้น้าในส่วนของการระเหยกลายเป็นไอได้ เนื่องจากอัตราการระเหยน้าของระบบขึนอยู่กับ
ภาระการใช้งานของกระบวนการผลิต ยกเว้นแต่ปรับเปลี่ยนระบบจากการระบายความร้อนด้วยน้าเป็นการ
ระบายความร้อนด้วยอากาศ จึงจะช่วยลดการสูญเสียน้าจากการระเหยได้ เมื่อท้าการลดการระบายน้าทิงจาก
ระบบจะท้าให้ความเข้มข้นของสารละลายในน้าหล่อเย็นเพิ่มสูงขึน ในอุตสาหกรรมทั่วไประดับความเข้มข้นของ
สารละลาย จะประเมิ น โดยใช้ ค่ า วั ฏ จั ก รความเข้ ม ข้ น (Cycle of concentration) หรื อ ค่ า การน้ า ไฟฟ้ า
(Conductivity) เป็นหลัก ส้าหรับหอหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพการใช้น้าที่ดีจะมีค่าวัฏจักรความเข้มข้น (Cycle)
หรือค่าการน้าไฟฟ้า (Conductivity) สูง และไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ต่อระบบ อย่างไรก็ตามแนวโน้มปัญหา
ของระบบหอหล่อเย็นที่มีค่าวัฏจักรความเข้มข้น (Cycle) สูง มักเป็นปัญหาด้านการเกิดตะกรัน หรือการอุดตัน
มากกว่าปัญหาด้านอื่นๆ
 การน้าน้าที่ผ่านการใช้งานที่มีคุณภาพดีกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ในโรงงานแต่ละแห่งจะมีความต้องของคุณภาพน้าเพื่อใช้งานหลายรูปแบบ สามารถแบ่งออกได้เป็น
3 ประเภท ดังนี
1) ประเภทน้าคุณภาพสูง เช่น ใช้ส้าหรับการบริโภค ใช้ผสมในผลิตภัณฑ์
2) ประเภทน้าคุณภาพทั่วไป เช่น ใช้ส้าหรับอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตต่างๆ ใช้ในกระบวนการผลิต
3) ประเภทน้าคุณภาพต่้า เช่น ใช้รดน้าต้นไม้ ใช้ส้าหรับการล้างทั่วไป
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ดังนัน จึงควรวิเคราะห์และพิจารณาว่าการใช้งานในแต่กิจกรรม มีพารามิเตอร์ของน้าตัวใด ที่เป็น
เงื่อนไขหรือข้อจ้ากัดในการน้าไปใช้งาน อาทิเช่น ค่าพีเอช (pH) ค่าการน้าไฟฟ้า (Conductivity) ค่าความ
กระด้าง (Hardness) เป็ น ต้น เมื่อทราบข้อมูล ดังกล่ าวแล้ ว จึงน้ามาก้าหนดแนวทางการน้าน้ากลั บมาใช้
ประโยชน์ เช่น การน้าน้าทิงจากระบบผลิตน้า RO (Reverse Osmosis) กลับมารดน้าต้นไม้ หรือน้ากลับมาล้าง
ท้าความสะอาด
 การใช้ประโยชน์จากน้าฝนที่กักเก็บได้ในโรงงาน
เนื่องจากแต่ละโรงงานมีบริเวณพืนที่มาก การพิจารณาการใช้ประโยชน์จากน้าฝนที่สามารถเก็บ
รวบรวมได้ในบริเวณพืนที่ของโรงงาน เป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยลดการใช้น้าจากแหล่งน้าธรรมชาติได้ และ
ในบริเวณจังหวัดระยองเป็นเขตที่มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์สูง ซึ่งโรงงานหลายๆแห่ ง มีบ่อน้าที่สร้างไว้
เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น เป็นบ่อรับน้าฝนที่ปนเปื้อน บ่อพักน้ารอการระบายออก หรือบ่อน้าส้ารองส้าหรับน้า
ดับเพลิง แต่ในปัจจุบันน้าจากบ่อเหล่านีจะถูกระบายทิงออกสู่ภายนอกโรงงาน หรือบางส่วนระบายลงสู่ระบบ
บ้าบัดน้าเสีย เพื่อท้าการบ้าบัดก่อนปล่อยสู่ภายนอก เมื่อพิจารณาในด้านคุณภาพ น้าฝนที่ตกภายในบริเวณ
โรงงานจะมีปริมาณสารละลายต่้ากว่า หรือใกล้เคียงกับคุณภาพน้าดิบที่โรงงานใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีศักยภาพ
สามารถน้ากลับมาใช้กับกิจกรรมบางอย่างในโรงงานได้ และเป็นการใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ลดการ
ใช้น้าจากแหล่งน้าและลดภาระการบ้าบัดน้าเสียในระบบน้าเสียอีกทางหนึ่งด้วย
 การน้าน้าทิงกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
การน้าน้าเสียมาบ้าบัดแล้วน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่สามารถท้าได้ใน 2 รูปแบบ คือ
- On-site recycle เป็นการบ้าบัดน้าเสียแล้วน้ากลับมาใช้ใหม่ ที่เกิดจากแหล่งก้าเนิดเดียวโดยไม่
รวมกับน้าเสียจากจุดอื่นๆ เช่น การใช้ระบบ UF/RO บ้าบัดน้าระบายทิงจากหอหล่อเย็นเพื่อน้ากลับไปเป็นน้า
ป้อนของหอหล่อเย็นใหม่อีกครัง
- Off-site recycle เป็นการบ้าบัดน้าเสียที่รวมจากหลายแหล่ง เพื่อน้ากลับมาใช้ใหม่ เช่น การน้าน้า
เสียจากบ่อบ้าบัดขันสุดท้าย มาบ้าบัดด้วย UF/RO เพื่อกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เนื่องจากน้าเสียขันสุดท้ายจะมี
สิ่งเจือปนที่มีปริมาณมากกว่าและหลากหลายกว่า ต้นทุนการบ้าบัด การดูแลรักษาจะสูงกว่า รวมทังทางเลือก
ในการใช้ประโยชน์จากน้าที่บ้าบัดแล้วจะมีน้อยกว่า ในบางกระบวนการน้าเสียที่เกิดขึน อาจมีการปนเปื้อน
เพีย งเล็ กน้ อย สามารถบ้ าบั ดและน้ ากลั บ มาใช้ไ ด้เลย เช่น น้าล้ างย้อนจากถังกรอง น้าคอนเดนเสทจาก
กระบวนการผลิต เป็นต้น เป็นแนวทางที่ควรเลือกในล้าดับต้นๆ นอกเหนือจากการบ้าบัดจะมีต้นทุนที่ต่้าสุด
แล้ว ยังช่วยลดภาระให้ระบบบ้าบัดน้าเสียรวม อีกทังยังช่วยเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากน้าที่บ้าบัด
แล้วได้มากขึนด้วย
การใช้น้ าอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพจะส่ งผลให้ เกิดน้าเสี ยที่ปลายท่อน้อยลง ซึ่งในสถานการณ์ภัยแล้ ง
ภาคอุตสาหกรรมควรลดการปล่อยน้าเสียให้น้อยลงด้วย
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