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คํานํา

คํานํา
เกริ่นนํา
อุ ต สาหกรรมหลากประเภทผลิ ต ของผสมระหว า งน้ํ า และน้ํ า มั น อาทิ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ยานยนต
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมน้ํามันพืช ถึงแมน้ํามันดังที่กลาวมามีที่มาตางกัน แตลักษณะและวิธีการในการ
จัดการและบําบัดมีความคลายคลึงกัน น้ําที่ปนเปอนดวยน้ํามันนี้สามารถสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมาก
อีกทั้งการจัดการการปนเปอนของน้ํามันนี้เปนสวนหนึ่งของกฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานการดูแลจัดการ
และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑในระดับสากล ในกรณีที่ไมปฏิบัติตามมาตรฐานเหลานี้ อาจทําใหการคา
ชะงักและเปนผลลบตอการคาได
PROTEKT คืออะไร?
PROTEKT ซึ่งเปนโครงการที่เริ่มการดําเนินงานตั้งแตพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงเมษายน พ.ศ. 2551 รวม
ระยะเวลาทั้งสิน้ 18 เดือน ตั้งใจในการเสริมสรางความสามารถทางเทคนิคสําหรับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทยในการจัดการและบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอ นดวยน้ํามัน ซึ่งทางโครงการมีเปาหมายในการจัดทําคูมือนําเสนอ
แนวทางในการจัดการและบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันที่สามารถนําไปประยุกตใชกับอุตสาหกรรม
หลากหลายรูปแบบ การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและหลักสูตรการอบรมสําหรับผูประกอบการ และมีการจัดทํา
หลักสูตรการเรียนรูทางไกลขึ้นอีกดวย
เกี่ยวกับคูมือฉบับนี้
คูมือนําเสนอแนวทางฉบับนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อใหผูประกอบการสามารถจัดการและบําบัดน้ําเสียทีป่ นเปอนดวย
น้ํามันอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการจัดทํารวมกันของคณะทํางานจากหลายประเทศ ไดแก ประเทศ
ไทย เยอรมนี เอสโทเนีย และประเทศอังกฤษ
ทุนสนับสนุนของโครงการ PROTEKT
โครงการนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและคณะทํางาน ภายใตกรอบโครงการ Asia-Invest
โครงการ Asia-Invest ของสหภาพยุโรป
โครงการ Asia-Invest ของสหภาพยุโรปเริ่มสนับสนุนทุนในการวิจัยตั้งแต พ.ศ. 2540 เพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมความรวมมือทางการคา ระหวางประเทศในสหภาพยุโรป และเอเชียใต็ เอเชียตะวันออกเฉียงใต และ
ประเทศจีน โครงการนี้มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 42 ลานยูโร มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 5 ป (พ.ศ. 2546 ถึง 2550)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาดู http://ec.europa.eu/europeaid/projects/asia-invest/
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บทที่ 1 เหตุผลสําคัญในการดําเนินโครงการ

1

เหตุผลสําคัญในการดําเนินโครงการ

ประโยชน ด า นการบริ ห ารจั ด การของเสี ย ถู ก นํ า ไปใช ป ฏิ บั ติ ดํ า เนิ น การและรายงานอย า งแพร ห ลายใน
อุตสาหกรรมและองคกรทั่วโลก อุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลางและใหญไดรับผลดีจากการพัฒนาระบบการ
บริหาร ทั้งในแงของหนาที่ความรับผิดชอบ การดําเนินงานและการดําเนินการผลิต
สําหรับเนื้อหาของคูมือฉบับนี้ จะเนนการบริหารงานในรูปแบบขององคกรที่ใหความสําคัญกับขอกําหนดดาน
กฎหมาย การจัดการดานตนทุนและการบําบัดน้ําเสียที่มีน้ํามันเจือปนใหมีมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมสูงสุด
อุตสาหกรรมในประเทศไทยหลายอุตสาหกรรมจะมีการปลอยน้ําเสียที่มีน้ํามันเจือปนสูสิ่งแวดลอมเนื่องมาจาก
กระบวนการผลิต การจัดการดานการบําบัดน้ําเสียมีความสําคัญมากตอการดําเนินธุรกิจขององคกรและคุณภาพ
ของสิ่งแวดลอม ทังนี้รวมไปถึงสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยที่มีสวนชวย
ดานการสนับสนุนการประกอบอาชีพและการลงทุน ซึ่งสงผลดีอยางยิ่งตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ
อีกดวย
เป น ที่ ย อมรั บ กั น อย า งแพร ห ลายว า การจั ด การและการบํ า บั ด ของเสี ย ที่ มี น้ํ า มั น เจื อ ปนจะส ง ผลดี ทั้ ง ต อ
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม โดยการสนับสนุนการจัดการดานของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมนี้ สามารถทํา
ไดตามระบบการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม (EMS) ความทาทายอยางยิ่งของกระบวนการจัดการน้ําเสียที่มี
น้ํามันเจือปนของโรงงานในประเทศไทย คือ หลักการพื้นฐานเบื้องตนของการปฏิบัติจะคลายคลึงกัน แต
แตกตางกันที่ขนาดและประเภทอุตสาหกรรม แตอยางไรก็ดี การเปรียบเทียบระหวางอุตสาหกรรมเดียวกัน
พบวาไดรับประโยชนและผลดีอยางมากจากการบริหารจัดการของเสียกอนปลอยสูสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนมูลเหตุจงู
ใจที่สําคัญอยางยิ่งในการจัดทําคูมือแนวทางการบําบัดน้ําเสียที่มีน้ํามันเจือปน โดยมีมูลเหตุสําคัญ ดังนี้
1.1 การประหยัดคาใชจายและการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
•
•
•
•
•
•
•

ปรับปรุงระบบและการบริหารธุรกิจ
จําแนกความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอมของกระบวนการผลิตและน้ําเสียที่มีน้ํามันเจือปน
รับรูขีดความสามารถในการประหยัดคาใชจาย
เพิ่มความสามารถในการแขงขันและประสิทธิภาพ
ลดคาใชจาย เนื่องจากลดปริมาณน้ําเสียและประสิทธิภาพดานพลังงานที่ดีขึ้น
ควบคุมคาใชจายไดดีกวา
ควบคุมความเสี่ยง
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หมายเหตุ: การลดและประหยัดคาใชจายเปนเกณฑสําคัญในการบริหารและจัดระบบการควบคุมของเสีย ซึ่ง
ป จ จั ย สํ า คั ญ ด า นค า ใช จ า ยของวั ต ถุ ดิ บ การดํ า เนิ น การผลิ ต การจั ด การของเสี ย และความตระหนั ก ด า น
สิ่งแวดลอมจะชวยใหองคกรสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการที่จะนํามาใชไดอยางเหมาะสม
1.2 การปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย
• การปฏิบัติตอความตองการดานกฎหมายและขอกําหนดอยางเหมาะสม
• หนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการอาวุโส ผูอํานวยการและผูบริหารขั้นสูง
• ปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธและผลกระทบที่พึงไดรับจากขอกําหนด
หมายเหตุ: การยินยอมปฏิบัติตามขอกําหนดทางกฎหมายเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดสําหรับองคกร รวมถึงความ
รับผิดชอบตอชื่อเสียงของตนเองอีกดวย ความยินยอมนี้เปนประเด็นหลักของนโยบายองคกรเพื่อสรางความ
นาเชื่อถือ ซึ่งมาจากขอบังคับของผูถือหุนหรือผูประกอบการ การฟองรอง หรือการรักษาไวซึ่งสิทธิที่ควรจะมี
1.3 การบรรลุความคาดหวังของผูถือหุน
• ประชุมและหาความตองการของลูกคา
• พัฒนาความสัมพันธในองคกร
• ผลดีดานการตลาด
• ตอบสนองความตองการของผูลงทุน ธนาคาร หรือ ผูรับประกันภัย
หมายเหตุ: การเติบโตของอุตสาหกรรมหรือองคกรจะอยูภายใตการบริหารงานของผูถือหุน ซึ่งมีความแตกตาง
กันขึ้นกับความสามารถในการติดตอทางการคา ซึ่งเปนผลดีตอ SME ในการทราบถึงผลประโยชนที่พึงไดรับ
กอนการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ผูถือหุนอาจจะรวมถึงหนวยงานของรัฐบาล ผูถือหุนในบริษัท พนักงาน (และ
ครอบครัว) สมาคมการคา ธนาคาร ผูเอาประกันภัย ผูมีอํานาจรับรองและประชาคม
1.4 การปฏิบัติตามสัญญาหรือความมอบหมาย
• การรับรองความเปนผูนําขององคกร
• การรับรองในสิทธิที่พึงไดรับ
• เพิ่มความมีชื่อเสียงขององคกร
• เพิ่มความสัมพันธอันดีกับผูถือหุน
• เพิ่มความนาเชื่อถือใหกับผูลงทุน ธนาคารและผูเอาประกันภัย
• เพิ่มแรงจูงใจในการทํางานใหกับพนักงาน
หมายเหตุ: การพัฒนาและสนับสนุนระบบการบริหารขององคกร ซึ่งเนนการจัดการน้ําเสียที่มีน้ํามันเจือปน จะ
ช ว ยสร า งความน า เชื่ อ ถื อ ให กั บ ผู ต รวจสอบและผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท หากองค ก รปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
ขอกําหนด จะชวยสงเสริมดานการวางแผนงาน การตลาดและการลงทุนใหดียิ่งขึ้น
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1.5 การปรับปรุงคุณภาพดานสิ่งแวดลอม
• ลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
• ปรับปรุงกระบวนการควบคุมปญหาดานสิ่งแวดลอม
• ปรับปรุงเรื่อง การบริหารสิ่งแวดลอม
• เพิ่มความตระหนักดานสิ่งแวดลอมของพนักงาน
• สนับสนุนดานการวางแผนและพัฒนา
• รับรองความถูกตองของขอมูลดานการบริหารสิ่งแวดลอม
หมายเหตุ: ประเด็นเรื่องการคํานึงถึงสิ่งแวดลอม จะทําใหองคกรไดรับผลประโยชนหรือกําไรมากขึ้น เนื่องจาก
ปริมาณของเสียที่ลดลงและจัดการของเสียในรูปแบบที่ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม โดยวัตถุประสงคสําคัญคือ
ตองการปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอมเพื่อใหภาพลักษณองคกรในแงความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดีขึ้น
1.6 การสนับสนุนดานการจัดการสิ่งแวดลอม
• พันธะสัญญาภายในองคกร
• การสรางความสามารถภายในองคกร
หมายเหตุ: แผนการจัดการน้ําเสียที่มีน้ํามันเจือปนที่ใชในโรงงาน อุตสาหกรรม สวนใหญจะเริ่มจากประเด็น
ปญหาเพียงเรื่องเดียว เชน ฝุน คุณภาพน้ํา หรือดินทรายที่ปะปน แตการพัฒนาระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม
ที่เหมาะสมเพื่อใชในธุรกิจอาจจะตองใชตนทุนสูง เนื่องจากความสําเร็จในองคกรตองอาศัยทั้งความเชี่ยวชาญ
และความเหมาะสมของระบบ
1.7 การรวบรวมองคความรูดานการจัดการสิ่งแวดลอม
• รวบรวมมโยบายดานสิ่งแวดลอมในองคกรไดดีขึ้น
• เพิ่มคุณภาพตอสิ่งแวดลอมภายใตกระบวนการบริหารงานขององคกร
• สงผลดีตอองคกรในแงของคาใชจายที่ลดลงและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นดานความปลอดภัย สุขภาพและ
สวัสดิการ
หมายเหตุ: การบริหารจัดการเรื่องน้ําเสียที่มีนํ้ามันเจือปนใหไดผลดี ตองอาศัยความมีวินัยขององคกร รวมทั้ง
การทําตามขอกําหนดดานกฎหมาย เทคโนโลยี กระบวนการผลิต การฝกอบรมและการเงิน โดยผลที่ไดรับคือ
ตนทุนที่ลดลง ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและการบริหารที่รวดเร็วเปนระบบ
1.8 การสังเกตการณ
• ใชตัวชี้วัดดานประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามขอกําหนด
• สามารถบอกเตือนไดลวงหนาหากเกิดปญหาหรืออันตราย
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• มีการรายงานถึงตัวเลขและขอมูลดานประสิทธิภาพของโรงงาน
• ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามขอกําหนดหรือความตองการของผูถือหุนอยางโปรงใส
• บรรลุความมุงหวังจากการตรวจสอบและพิจารณาจากภายในและภายนอกองคกร
หมายเหตุ: การสังเกตถึงกระบวนการบําบัดน้ําเสียที่มีน้ํามันเจือปนตองใหขอมูลที่สัมพันธกับการควบคุมตนทุน
ความเสี่ยง ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย สุขภาพและการบริหารงาน ซึ่งจะเพิ่มความกดดันใหกับองคกรที่
จะตองเพิ่มประสิทธิภาพใหสูงขึ้น
1.9 กฎหมาย
ยุคปจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางสมบูรณ แตอยางไรก็ดียังคงตองการทรัพยากรบุคคลที่มี
ความสามารถและปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งหากประเทศกาวสูความเปนอุตสาหกรรมแลว หนทางสูความสําเร็จคือ
ตองมีการสรางมาตรฐานสําหรับอุตสาหกรรมนั้น
ในประเทศไทย ลําดับขั้นของกฎหมายประกอบดวย
• รัฐธรรมนูญ (ป พ.ศ.2550)
• พระราชบัญญัติซึ่งเห็นชอบโดยรัฐสภา
• กฎกระทรวง ขอกําหนดและประกาศ โดยรัฐมนตรี
1.9.1 กฎหมายและขอกําหนดเกี่ยวกับกระทรวงอุตสาหกรรม
•
•
•
•
•
•
•
•

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับโรงงาน ป พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสารอันตราย ป พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสารอันตราย (ฉบับที่ 2) ป พ.ศ. 2544
กฎกระทรวงที่ 15 ป พ.ศ. 2544 เรื่องพระราชบัญญัติโรงงาน ป พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงที่ 11 ป พ.ศ. 2539 เรื่องพระราชบัญญัติโรงงาน ป พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงที่ 2 ป พ.ศ. 2535 เรื่องพระราชบัญญัติโรงงาน ป พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑสําหรับอุตสาหกรรม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ขอกําหนด คาสิ่งปนเปอนในอากาศจากโรงงานผลิตน้ํามัน และ
การเผาไหมเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2548
• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง เรื่อง ขอกําหนด คาสิ่งปนเปอนในอากาศจากโรงงาน ป พ.ศ.
2548

1.9.2 กฎหมายและขอกําหนดเกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• พระราชบัญญัติคุมครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ป พ.ศ. 2535
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• ประกาศ เรื่องประเภทและขนาดของหนวยงานรัฐบาล กรมการคาหรือเอกชนสําหรับการเตรียมรายงาน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2535 (24 สิงหาคม 2535)
• พระราชบัญญัติ เรื่องน้ําบาดาล ป พ.ศ. 2520
• พระราชบัญญัติ เรื่องน้ําบาดาล (ฉบับที่ 2) ป พ.ศ. 2535
• ขอกําหนด เรื่องการปองกันและจัดการมลภาวะทางอากาศ
1.9.3 กฎหมายและขอกําหนดเกี่ยวกับการวางแผนและการใชที่ดินในอุตสาหกรรม
•
•
•
•
•

พระราชบัญญัติที่ดินอุตสาหกรรม ประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ป พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง ป พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการวางผังเมือง ป พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติการแปรรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ป พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน ป พ.ศ. 2520
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-ขอมูลดานเทคนิค-
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2

คํานิยามและการจําแนกประเภทอุตสาหกรรมน้ํามัน

2.1 คํานิยาม
ของเสียประเภทน้ํามันสามารถนิยามไดจาก EC Directive 75/439/EEC:
“สารใหความหลอลื่นหรือน้ํามันที่ใชในอุตสาหกรรม ที่ไมเหมาะสมตอการใชงาน โดย
หน า ที่ เ ดิ ม หรื อ ใช เ ป น น้ํ า มั น เผาไหม เ ครื่ อ งยนต แ ละส ว นที่ ห มุ น ได ข องเครื่ อ งจั ก ร รวมทั้ ง
น้ํามันหลอลื่น, น้ํามัน turbine และน้ํามัน hydraulic”
2.2 การจําแนกประเภทอุตสาหกรรมน้ํามัน
2.2.1 โรงงานผลิตน้ํามันปาลม
ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันปาลม ชนิดของน้ํามันปาลมจําแนกตามวัตถุดิบ ผลิตภัณฑสุดทาย หรือการใชใน
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่หลากหลาย (ตาราง 2-1):
ตาราง 2-1 ประเภทของน้ํามันในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
น้ํามันหลอลื่น
■

น้ํ า มั น ป ร ะ ก อ บ
น้ํามันเชื้อเพลิง
อาหาร
■
−

น้ํามัน/ ไขมันสัตว
−

น้ํามันพืช
■

2.2.1.1 น้ํามันพืช
การใชในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑสุดทาย คือ น้ํามันปาลม (PO) และน้ํามันเมล็ดปาลม (PKO). น้ํามันปาลมไดมาจากเนื้อปาลมพันธุ
Elaeis Guineensis [SCHULTES, 1990] และน้ํามันเมล็ดปาลมมาจากเมล็ดของผลปาลม
คําอธิบาย
น้ํามันปาลมและน้ํามันเมล็ดปาลมมีลักษณะกึ่งของแข็งที่อุณหภูมิหอง (เปนของเหลวที่อุณหภูมิสูง), มีความ
ตานทานตอ oxidation และความรอนดี, มีสีสมแดงเนื่องจากมีเบตาแคโรทีนเปนองคประกอบสูง (แคโรทีนถูก
ทําลายภายหลังการเดือดเล็กนอย, ซึ่งทําใหน้ํามันเปลี่ยนเปนสีขาว) น้ํามันทั้ง 2 ชนิดประกอบดวย ปาลมโอเลอีน
(palm olein) ซึ่งเปนสวนของเหลว และปาลมสเตียริน (palm stearin) ซึ่งเปนของแข็งสวนใหญ และไดมาจาก
สัดสวนของน้ํามันปาลมภายหลังการตกผลึกโดยการควบคุมอุณหภูมิ

-หนา 13-

บทที่ 2 คํานิยามและการจําแนกประเภทอุตสาหกรรมน้ํามัน

องคประกอบ
ทั้งน้ํามันปาลม (PO) และน้ํามันเมล็ดปาลม (PKO) ประกอบดวยกรดไขมัน (FAs), ซึ่งผานกระบวนการ
esterification ดวยกลีเซอรอลเหมือนกับไขมันชนิดอื่นๆ กรดไขมันสวนใหญเปนกรดไขมันอิ่มตัว (โดยเฉพาะ
ในน้ํามันเมล็ดปาลม) ตารางที่ 2-2 แสดงความเขมขนของกรดไขมัน
ตาราง 2-2 ความเขมขนของกรดไขมันในน้ํามันปาลมและน้ํามันเมล็ดปาลม [ANG ET AL., 1999]
น้ํามันปาลม

อิ่มตัว (Saturated)

น้ํามันเมล็ดปาลม

Palmitic
Stearic

C16H32O2
C18H36O2

Myristic

C14H28O2

Lauric
Myristic

44.3%
Palmitic
4.6%
Capric
1.0%
Caprylic
Stearic

C12H24O2
C14H28O2

48.2%
16.2%

C16H32O2
C10H20O2
C8H16O2
C18H36O2

8.4%
3.4%
3.3%
2.5%

Total saturated FAs

49.9% Total saturated FAs

82.0%

ไมอิ่มตัวโมเลกุลเดียว
(Monounsaturated)

Oleic

C18H34O2

38.7% Oleic

C18H34O2

15.3%

ไมอิ่มตัวหลายโมเลกุล
(Polyunsaturated)

Linoleic

C18H32O2

10.5% Linoleic

C18H32O2

2.3%

ตัวแปรที่เกี่ยวของ
คาไอโอดีน (Iodine value)
คาไอโอดีน คือ คาที่วัดความแรงของน้ํามันตอการเกิด oxidation และการทําแหง รวมทั้งบอกถึงจํานวนกรด
ไขมันไมอิ่มตัวในน้ํามัน ซึ่งคานี้ไดจากปริมาณไอโอดีน (กรัม) ในน้ํามัน 100 กรัม การเปรียบเทียบกันระหวาง
น้ํามันที่ใชสําหรับการพิมพและหมึกพิมพ (คาไอโอดีน 190) สวนคาไอโอดีนสําหรับน้ํามันปาลมอยูระหวาง 4358 ดังนั้นลักษณะของน้ํามันปาลมจึงไมแหง (เมื่อสัมผัสกับออกซิเจนที่บรรยากาศปกติ)
มาตรฐาน:
• ASTM D1959-97 – วิธีการมาตรฐานสําหรับคาไอโอดีนของนํามันแหงและกรดไขมัน (withdrawn
2006)
• DIN 53241 – การหาคาไอโอดีน
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การใชงาน
• อุตสาหกรรมอาหาร: พบมากในวิตามินเอและอี ใชเปนน้ํามันทอด (คงที่ที่อุณหภูมิสูง) น้ํามันประกอบ
อาหาร มายองเนส น้ําซอส เนยเทียม (น้ํามันเมล็ดปาลม) และ cocoa butter
• อุตสาหกรรมไมใชอาหาร: ประยุกตใชกับหลายอุตสาหกรรม (ตาราง 2-1)
Palm oil and palm kernel oil
DIRECT ROUTE

OLEOCHEMICAL ROUTE

Diesel

Fatty acids

MCT
Rubber
Candles
Cosmetics
Soaps
Metallic soaps

Fatty esters

Soaps
SME
Diesel

Fatty alcohols

FAS
FAE
FAES

Drilling mud
Soaps
Expoxidized
palm oil

MCT
SME
MG
DG
FAS
FAE
FAES

Polylols
Polyurethanes
Polyacrylates

= Medium chain triglycerides
= α-Sulphonated methyl esters
= Monoglycerides
= Diglycerides
= Fatty alcohol sulphates
= Fatty alcohol ethoxy lates
= Fatty alcohol ether sulphates

Fatty nitrogen
compounds
Glycerol

Imidazolines

MG & DG

ภาพที่ 2-1 การประยุกตใชน้ํามันปาลมและน้ํามันเมลดปาลมในอุตสาหกรรมที่ไมใชอาหาร [MPOC, 2007]
น้ํามันเสีย
น้ํามันเสียจะถูกปลอยมาจากโรงงานโดย การสูญเสียระหวางกระบวนการผลิตและการหกของน้ํามัน เนื่องจาก
การรั่วไหลและอุบัติเหตุ สามารถตรวจสอบไดโดยอาศัยความสามารถโดยตรงในการผลิตในรูปของ fresh fruit
bunch (FFB) ซึ่งยากตอการหาคาแตมีบทบาทสําคัญตอประสิทธิภาพการผลิตจาก GTZ ป พ.ศ.2540 การสูญเสีย
น้ํามันรวม 10% หาไดจากสมดุลมวลรวมของน้ํามันในกระบวนการ คือ 17 กิโลกรัมตอตัน FFB ซึ่งจะพิจารณา
สําหรับกระบวนการที่มีประสิทธิภาพแตกตางกันมากๆ ในแตละตัวอยาง โดย 56% ของน้ํามันที่สูญเสียทั้งหมด
เปนของแข็ง (FFB และ ไฟเบอร) สวนอีก 44% จะถูกปลอยสูระบบน้ําเสีย ตารางที่ 2-3 แสดงคาการกระจายตัว
ของน้ํามันที่สูญเสียในกระบวนการผลิตน้ํามันปาลม
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ตาราง 2-3 สมดุลมวลขาออกของกระบวนการผลิตน้ํามันปาลม [GTZ, 2540]
ชนิดสาร

ชนิดของวัตถุดิบ

มวล

น้ํามัน

ก า ร สู ญ เ สี ย
น้ํ า มั น จ า ก
มวลทั้งหมด

กิ โ ลกรั ม ต อ ตั น กิ โ ลกรั ม ต อ
%
FFB
ตัน FFB

ของแข็ง

- EFB

230

4.5

26

- ไฟเบอร
- เปลือก
- เมล็ด (รวมน้ํามันเมล็ดปาลม)
- เคก (แยกน้ํามันออก)

145
60
60
0

5
0
0
0

30
0
0
0

495

9.5

56

การลางน้ํามันปาลมดิบ/ น้ําเย็น

163

0

0

(ยกเวน indirect cooling water)

ขึ้นกับสภาวะ

0.5
7

3
41

1055

7.5

44

250

0

0

250

0

0

17

100

ทั้งหมด

ของเหลว

ของเหลวที่ไหลออกจาก settling tank 150
หลั ง การหมุ น เหวี่ ย ง ที่ มี ข องแข็ ง 742
ละลายมากกว า 30 กิ โ ลกรั ม ต อ ตั น
FFB

ทั้งหมด
กาซ/ไอ
ทั้งหมด
การรั่วไหล

ไอน้ํา

ความไม แ น น อนของกระบวนการ,
ขึ้นกับสภาวะ
เครื่องจักรเสียหาย

รวม
รวมทั้งหมด
น้ํามันสูญเสีย

1800
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2.2.1.2 น้ํามันเชื้อเพลิง
การใชในอุตสาหกรรม
ในกระบวนการโม ไฟเบอรและเปลือกถั่วถูกนํากลับมาผลิตเปนน้ํามันเชื้อเพลิงแตมีคุณภาพต่ํา จึงถูกนํามาใชให
ความรอนใน boiler เพื่อ
• ใชน้ํารอนหรือไอน้ําฆาเชื้อ
• สกัดเอาน้ํามันปาลมออกจากรอยแตกของผลหรือเซลลโดยใชทอไอน้ํา
• ใชน้ํารอนลวกเอาน้ํามันออกจากกระบวนการบีบคั้น
[คําถามจาก มจธ.: ใชน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ เปลือกถั่ว]
2.2.2 การผลิตน้ํามันหลอลื่น
ในกระบวนการผลิตน้ํามันหลอลื่น จะไมมีการใชน้ํามันพืชหรือไขมันจากสัตว (ตาราง 2-4):
ตาราง 2-4 ชนิดของน้ํามันที่ใชในการผลิตน้ํามันหลอลื่น
น้ํามันหลอลื่น
■

น้ํามันที่ใชประกอบ
น้ํามันเชื้อเพลิง
อาหาร
−
−

น้ํามัน/ ไขมันสัตว
−

น้ํามันพืช
−

2.2.2.1 น้ํามันหลอลื่นและจาระบี
การใชในอุตสาหกรรม
น้ํามันหลอลื่นและจาระบีถูกใชอยางกวางขวางในกระบวนการที่เกี่ยวของกับไฮดรอลิคในโรงงานแปรรูปอาหาร
การเผาไหมภายในเครื่องยนต ซึ่งผลิตภัณฑประกอบดวย 2 กลุม คือ
• น้ํามันหลอลื่น – คือ น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามันไฮดรอลิค น้ํามันที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร (food
grade)
• จาระบี – คือ สารหลอลื่นที่มีความหนืดสูงกวาน้ํามัน
คําอธิบาย
น้ํามันหลอลื่นเปนสารที่มีฟลมปองกันระหวางผิว ใชลดแรงเสียดทาน และการสึกหรอ สามารถทําใหชิ้นสวน
เครื่องจักรเคลื่อนที่ไดดี ลดความฝด สงผานความรอนและแยกสิ่งปนเปอนออกได น้ํามันหลอลื่นประกอบดวย
ของเหลวประเภทปโตรเลียม สารเคมีที่ทําใหลักษณะของน้ํามันดีขึ้น แบงนมันหลอลื่นออกไดเปน น้ํามันแร
น้ํามันสังเคราะห น้ํามันพืช และจาระบี
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น้ํามันแร
ไดมาจากน้ํามันดิบ ถูกจําแนกโดย American Petroleum Institute (API) ออกเปน 5 กลุม (API 1509, 2007)
ขึ้นอยูกับดัชนีความหนืด คาซัลเฟอรและความอิ่มตัว (ดูไดจากตัวแปรในยอหนาถัดไป) :
• กลุมที่ 1 – ไดจาก การสกัดดวยสารละลาย การละลาย หรือ catalytic dewaxing
ประกอบดวยความอิ่มตัวนอยกวา 90% และ/หรือ มีซัลเฟอรมากกวา0.03% ดัชนีความ
หนืดระหวาง 80-120
• กลุมที่ 2 – ไดจากการ hydrocracking การละลาย หรือการสังเคราะห มีคา anti-oxidant
มากกวาความอิ่มตัว (≥ 90%) มีซัลเฟอรและดัชนีความหนืดเหมือนกลึ่มที่ 1
• กลุมที่ 3 – ผลิตจากการ isohydromerization ดวยความอิ่มตัวมากกวา 90% ซัลเฟอรนอย
กวา 0.03% และดัชนีความหนืด ≥ 120
• กลุมที่ 4 – ไดจาก polyalphaolefins (PAO) มีความหลอลื่นสูง[Tsvetkov et al., 1987]
• กลุมที่ 5 – สารที่เหลือนอกเหนือจากกลุมที่กลาวมาแลว เชน synthetic esters
องคประกอบ
น้ํามันหลอลื่นประกอบดวย 90% น้ํามันปโตรเลียม และสารประกอบอื่นๆ อีก 10%
ตัวแปรที่เกี่ยวของ
ความหนืด
ความหนืดหาไดจากความตานทานในการไหลของของไหล (shear stress) ที่อุณหภูมิหนึ่งๆ ความหนืด
kinematic หรือเคลื่อนที่ไดหาไดจากความตานทานของน้ํามันตอการไหลและแรงเฉือนอันเนื่องจากแรงโนม
ถว ง สามารถวั ด ได โดยวิ ธีก ารทางวิท ยาศาสตร ความสัมพั น ธ ร ะหว าง Kinematic และความหนื ดสมบูร ณ
(absolute viscosity) คือ
ความหนืดสมบูรณ (Absolute viscosity) = kinematic viscosity x ความหนาแนน (density)
การเปรียบเทียบระหวาง kinematic และความหนืดสมบูรณ หาไดจาก [TROYER, 2002] ความหนืด kinematic
วัดโดยใช capillary tube viscometer (ภาพที่ 2-2) รายงานในรูปของ centistokes (cSt), เทากับ ตารางมิลลิเมตร
ตอวินาที (SI units) คาความหนืดคํานวณจากเวลาที่น้ํามันไหลจากจุดเริ่มตนไปยังจุดสุดทาย [BARNES, 2002]
สวนวิธีอื่นที่ใชอีกคือ rotary viscometer หรือที่รูจักในชื่อ Brookfield method (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ASTM
D2983 standard)
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ภาพที่ 2-2 Rotary tube viscometer (ซาย) และ capillary tube viscometer (ขวา) [BARNES, 2002]
ดัชนีความหนืด (Viscosity Index; VI)
ดัชนีความหนืด (VI) เปนคาไรหนวย สามารถอธิบายไดจากความสัมพันธระหวางอุณหภูมิและ kinematic
viscosity โดยหลักการของดัชนีความหนืดจะหา kinematic viscosity ที่อุณหภูมิ 40°C ของน้ํามันที่ใชอางอิง 2
ชนิด ชนิดแรกมีดัชนีความหนืด (VI) เทากับ 0 สวนอีก 1 ชนิดเทากับ 100 (ภาพที่ 2-3) โดยน้ํามันแตละชนิดจะมี
คาความหนืดเทากันที่ 100°C

ภาพที่ 2-3 การหาคาดัชนีความหนืด (VI) [BARNES, 2002]
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•
•
•
•

มาตรฐาน:
ASTM D445 – มาตรฐานการวัด Kinematic Viscosity ของของเหลวประเภท Transparent และ Opaque
Liquids (คํานวณจาก Dynamic Viscosity)
ASTM D2983 – มาตรฐานการวัดสําหรับน้ํามันหลอลื่นที่หนืด ณ อุณหภูมิต่ํา โดยใช Brookfield
Viscometer
ISO 3104 – ผลิตภัณฑปโตรเลียม – ของเหลวประเภท Transparent และ Opaque Liquids หา
kinematic viscosity และคํานวณจาก Dynamic Viscosity
ISO 2909 – ผลิตภัณฑปโตรเลียม คํานวณดัชนีความหนืดจาก kinematic viscosity

คาการไหล (Pour point)
คาการไหลหาไดจากอุณหภูมิที่ต่ําที่สุดที่ทําใหน้ํามันหลอลื่นเทหรือไหลไดภายใตสภาวะที่กําหนด
มาตรฐาน:
• ASTM D97 – วิธีการวัดมาตรฐานสําหรับคาการไหลของผลิตภัณฑปโตรเลียม
• ISO 3016 – ผลิตภัณฑปโตรเลียม หาคาการไหล
จุดติดไฟ (Flash point)
จุดติดไฟ คืออุณหภูมิต่ําที่สุดที่น้ํามันเกิดไอและสามารถลุกติดไฟได (แตไมสามารถเผาไหมตอไปได) จุดติดไฟ
ใชในการหาอุณหภูมิการขนสงและเก็บรักษาที่เหมาะสมสําหรับน้ํามันหลอลื่น จุดติดไฟสามารถใชเปนวิธีการ
ในการหาสิ่งปนเปอนในน้ํามัน (ถาจุดติดไฟต่ํากวาปกติ แสดงวามีสิ่งปนเปอนที่ระเหยไดผสมอยู)
มาตรฐาน:
• ASTM D92 – วิธีวัดมาตรฐานสําหรับการหา flash point และ fire point โดยวิธี Cleveland Open Cup
Tester
• ASTM D93 – วิธีวัดมาตรฐานสําหรับการหา flash point โดยวิธี Pensky-Martens Closed Cup Tester
คา TBN (Total Base Number)
TBN หรือ Total Base Number คือ คาความเปนดางในน้ํามันเพื่อทําใหกรดเปนกลาง วัดไดในรูปของ มิลลิกรัม
potassium hydroxide ตอกรัม(mg KOH/g) สวนคา TAN หรือ Total Acid Number เปนคาที่แสดงความเปนกรด
ของน้ํามัน ซึ่งคา TBN และ TAN มีความสําคัญมากตอการควบคุมคุณภาพของน้ํามันหลอลื่นเนื่องจากมีผลตอ
การกัดกรอน
มาตรฐาน (สําหรับวิธีการใหมดูที่ [Ball, 2002]):
• ASTM D2896 – วิธีการวัด TBN มาตรฐานของผลิตภัณฑปโตรเลียม โดยวิธี Potentiometric Perchloric
Acid Titration
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• ASTM D974 – วิธีการวัด TBN และ TAN มาตรฐาน โดยวิธี Color-Indicator Titration
• ASTM D664 – วิธีการวัด TBN มาตรฐานของผลิตภัณฑปโตรเลียม โดยวิธี Potentiometric Titration
การใชงาน
ขึ้นอยูกับชนิดของของไหล
โดยน้ํามันหลอลื่นถูกใชอยางแพรหลาย
เริ่มตนจากใชกับน้ํามันเครื่องใน
อุตสาหกรรมยานยนต แตบางอุตสาหกรรมก็ใชเปนน้ํามันไฮดรอลิคและน้ํามันแอร หรือใชในลูกสูบและระบบ
การเคลื่อนที่แบบหมุน การจําแนกน้ํามันหลอลื่นทําไดหลายวิธี แตทใี่ ชมากคือ SAE (Society for Automotive
Engineers, website www.sae.org), AGMA (American Gear Manufacturers Association, website
www.agma.org), หรือมาตรฐานของ ASTM (American Society for Testing and Materials, website
www.astm.org) และ ISO (International Organization for Standardization, website www.iso.org) น้ํามันเครื่อง
สวนมากจะเปนน้ํามันหลอลื่นที่มีความตองการอยางสูง เริ่มจากป พ.ศ. 2454 น้ํามันเครื่องถูกแยกโดยใชคาความ
หนืดหลังจากระบบไดรับการพัฒนาโดย SAE [API 1509, 2007] และในปจจุบนั น้ํามันเครื่องยนตถูกเรียกวา
API EOLCS - Engine Oil Licensing and Certification System [API EOLCS, 2007].
2.2.3 การนําน้ํามันที่ใชแลวกลับมาใชใหม
น้ํามันหลอลื่นและน้ํามันเชื้อเพลิงเปนกระบวนการผลิตน้ํามันจากน้ํามันที่ใชแลว (วัตถุดิบและผลิตภัณฑสุดทาย
แสดงในตาราง 2-5)
Table 2-5 ชนิดของน้ํามันที่ใชผลิตน้ํามันหลอลื่น
น้ํามันหลอลื่น
■

น้ํามันประกอบอาหาร
−

น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน/ไขมันสัตว
■
−

น้ํามันพืช
−

2.2.4 น้ํามันหลอลื่น
2.2.4.1 คําอธิบาย
US Environmental Protection Agency (US EPA) ไดอธิบายคําจํากัดความสําหรับ น้ํามันหลอลื่นที่ใชแลว ซึ่ง
ตองเปนไปตามเกณฑ ดังนี้ [US EPA, 1996]:
• ตนกําเนิด น้ํามันหลอลื่นที่ใชแลวนั้นตองสังเคราะหหรือสกัดมาจากธรรมชาติ (ยกเวน น้ํามันจากพืช
และสัตว)
• การนําไปใช เกณฑที่สองที่จําเปนตองคํานึงถึงคือ น้ํามันหลอลื่นที่ถูกระบุวาใชแลวนั้นไดถูกนําไปใช
จริงหรือไม น้ํามันหลอลื่นที่ใชแลว ตองเปนน้ํามันที่ใชจากจากระบบ น้ํามันเครื่องยนต, ระบบไฮดรอ
ลิค, ระบบจําพวกแลกเปลี่ยนความรอน หรือ ระบบอื่นๆที่มีจุดประสงคคลายคลึงกัน อยางไรก็ตาม
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น้ํามันหลอลื่นที่ถูก recovered from a spill หรือสวนที่เหลือคางในถังเก็บนั้นไมถือวาเปนน้ํามันที่ใช
แลว (Used oil) ตามระเบียบของ US EPA
• สิ่งปนเปอน ปริมาณการปนเปอนที่ปรากฏณในน้ํามัน ตองเปนไปในตามนิยามที่ US EPA กําหนด ซึ่ง
ในที่นี้คือ การปนเปอนใน residues และ สิ่งปนเปอนตองมาจากการจัดการ การเก็บรักษา และ ใน
กระบวนการผลิต ที่ใชน้ํามันนี้ สิ่งปนเปอนทางกายภาพ นั้น อนุญาตใหรวมถึง เศษโลหะ, เศษไม, หรือ
ฝุนละออง สวนสิ่งปนเปอนทางเคมี อนุญาตใหรวมถึง สารละลายตางๆ, กลุมฮาโลเจน หรือ น้ําเกลือ
2.2.4.2 สวนประกอบ
US EPA ไดกําหนดเกณฑที่จะระบุวาน้ํามันนั้นเปนประเภท น้ํามันหลอลื่นที่ใชแลว (Used Oil) หรือ เปน
ประเภทของเสียประเภทมีพิษ โดยพิจารณาจากปริมาณของสารประกอบฮาโลเจนที่ปนมา
“[…]น้ํามันหลอลื่นที่มีปริมาณสารประกอบแฮโลเจนในปริมาณที่มากกวา
1,000 ppm ใหถือวาเปนของเสียที่มีพิษ เพราะถือวามีปริมาณ สารพิษจําพวก
ฮาโลเจนปนอยู […]. ผูประกอบการณ สามารถ สามารถโตแยงขอสมมติฐาน
นี้โดยแสดงหลักฐาน วาน้ํามันดังกลาวนั้นไมมีของเสียที่มีพิษปนอยู[…]”
สารประกอบแฮโลเจน คือสารประกอบที่เกิดจากการรวมตัวของ อนุกรมเคมีของกลุมธาตุในหมู 17 ของตาราง
ธาตุ ซึ่งประกอบดวย ฟลูออรีน (F), คลอรีน (Cl), โบรมีน (Br), ไอโอดีน (I) สารเคมีที่ประกอบดวยอะตอมของ
สารดังกลาวหนึ่งอะตอมรวมกับหนึ่งอะตอมของคารบอน จะถูกเรียกวา Organic halogens (เชน short chain
alkenes and short chain chlorinated paraffins สวนที่ไมมีอะตอมของคารบอนประกอบจะถูกเรียกวา Inorganic
halogens (เชนโซเดียมคลอไรด) ทั้งสารประกอบในรูป อินทรีย และอนินทรีย ที่ประกอบดวยธาตุหมู ฮาโลเจน
ในปริมาณเกินกวากําหนดจะใหถือวาเปนของเสียประเภทมีพิษ โดยที่ประมาณสารประกอบ ฮาโลเจนทั้งหมด
สามารถระบุโดยการทดสอบ (ASTM D4057) หรือ จากการนิยามตาม US EPA (1995)
นอกจากสารประกอบฮาโลเจนแลว น้ํามันหลอลื่นที่ใชแลวอาจมีโอกาสปนเปนจากสารประเภทโลหะหนัก
(Heavy metals) ในปริมาณที่มาก ซึ่งมีโอกาสถูกปลอยไปในบรรยากาศ ถาน้ํามันหลอลื่นนั้น ถูกเปลี่ยนเปน
น้ํามันเชื้อเพลิง จากกระบวนการถัดมา ตัวอยางการเปรียบเทียบปริมาณความเขมขนของ ธาตุหมูแฮโลเจนและ
โลหะหนักในน้ํามันที่ใชแลวและน้ํามันเชื้อเพลิงบริสุทธิ์ไดถูกแสดงไวในตาราง 2-6 [Boughton and Horvath,
2004]:
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Table 2-7 ปริมาณความเขมขนของ ธาตุหมูฮาโลเจนและโลหะหนัก ในน้ํามันที่ใชแลวและน้ํามันเชื้อเพลิง
บริสุทธิ์ [Boughton & Horvath, 2004]
น้ํามันที่ใชแลว

น้ํามันเชื้อเพลิงบริสุทธิ์

ธาตุ

เฉลี่ย (ppm)

ชวง (ppm)

เฉลี่ย (ppm)

Ba
Pb
Cd
Cr
Cu
Ni
Zn

18
33
1
1.4
40
1
822

12-26
18-38
< 1-2
< 1-2
28-64
< 1-1.7
600-877

<1
< 10
< 0.25
<2
Na
8.3
9

ตัวแปรที่เกี่ยวของ
น้ํา (water content)
ปริมาณของน้ําในน้ํามันสามารถหาไดโดย crackle-test (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Troyer, 1998) นอกจากการ
ตรวจโดย วิธี crackle-test ปริมาณน้ําในน้ํามันนั้นสามารถหาไดจาก วิธีดังตอไปนี้
• Dean and Stark Method: เปนวิธีการกลั่นที่เกี่ยวกับ co-distillation ของสารตัวอยาง
• Calcium Hydride Test Kits: เปนวิธีที่สะดวกและงายในการหาปริมาณน้ําในน้ํามัน โดยอาศัยปฏิกิริยาที่
solid calcium hydride สราง hydrogen gas ขึ้นมา
• Karl Fischer Moisture Test: เปนวิธีที่มีแมนยําและเที่ยงตรงสูง อีกทั้งยังเปนวิธีที่งายและเสียคาใชจาย
นอย ซึ่งจะอาศัย วิธีไตเตรท มาชวย ทั้ง volumetric titration และ colorimetric titration ควบคูกันไปกับ
lab methods ซึ่งในปจจุบันไดมีการพัฒนาเปนเครื่องมือแบบ hand-held โดยบริษัทตางๆเชน
“Hydroscout” ที่ผลิตจาก Geneq, Inc. Canada [GENEQ, 2007]
มาตรฐาน:
• ASTM D95 – เปนวิธีการตรวจสอบมาตรฐานปริมาณน้ําผลิตภัณฑ จําพวก โตรเลียม และ น้ํามันดิน
โดยอาศัยวิธีการกลั่น (ASTM D95)
• ASTM D1744 – เปนวิธีการตรวจสอบมาตรฐานที่ใชสําหรับตรวจปริมาณน้ําในปโตรเลียมเหลวโดยใช
วิธี Karl Fischer Reagent (ถูกยกเลิกแลวในป 2000) (Attention: withdrawn in 2000!!!)
• ASTM D6304 – เปนวิธีการตรวจสอบมาตรฐานที่ใชสําหรับตรวจปริมาณน้ําใน ผลิตภัณฑจําพวก
ปโตรเลียม, น้ํามันหลอลื่น และอื่นๆ โดยการใชวิธี Coulometric Karl Fisher Titration
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• ASTM D1533 – เปนวิธีการตรวจสอบมาตรฐานที่ใชสําหรับตรวจปริมาณน้ําที่มีคุณสมบัติเปนฉนวน
โดยใชวิธี Coulometric Karl Fischer Titration
• ASTM D1401 – เปนวิธีการตรวจสอบมาตรฐานที่ใชสําหรับตรวจปริมาณน้ําที่สามารถแยกมาจาก
น้ํามันปโตรเลียม และ ของเหลวสังเคราะห
Saponification number
Saponification number คือ ปริมาณของ KOH หรือ NaOH ในหนวยมิลลิกรัม ที่ใชในการทําปฏิกิริยา
Sponification กับน้ํามัน 1 มิลลิกรัมในสภาวะเฉพาะ (Sponification เปนกระบวนการทางเคมีที่ใชอธิบาย
ปรากฏการณ hydrolysis ของเอสเทอรภายใตสภาวะมาตรฐานไปเปนแอลกอฮอลและเกลือของกรด carboxylic
และสารที่ไดจากกระบวนการนี้จะถูกเปลี่ยนไปเปนสบู)
มาตรฐานที่ใชในการตรวจแบบรวดเร็ว [VAN DE VOORT et al., 1992]
• ASTM D94 – เปนวิธกี ารตรวจสอบมาตรฐานที่ใชในการตรวจ Saponification Number ในผลิตภัณฑ
จําพวกปโตรเลียม
• DIN 51559 – เปนวิธีการตรวจน้ํามันแร, saponification number, color-indicator titration, insulating
oils
ปริมาณ ฮาโลเจนทั้งหมด
มาตรฐาน
• ASTM D4057-95 (2000) มาตรฐานการสุมตัวอยาง ปโตรเลียม และผลิตภัณฑจาก
ปโตรเลียม
คาความหนาแนน
มาตรฐาน
• ASTM D1298 วิธีการตรวจสอบมาตรฐานที่ใชในการตรวจ คาความหนาแนน, Relative
Density (Specific Gravity) หรือ API Gravity ใน Crude Petroleum ปโตรเลียมเหลวโดยวิธี
Hydrometer Method
ปริมาณคลอลีน [Gödde and Golloch, 1991]
มาตรฐาน
• DIN 51577 – มาตารฐานการหา ปริมาณ คลอรีน และ โบรมีน ในน้ํามันแรไฮโดรคารบอน
และ ผลิตภัณฑอื่น โดยอาศัยการวิฌคราะหโดย dispersive X-ray spectrometry และ อุปกรณ
อื่นๆ ที่มีราคาไมแพง
• ASTM D6074 – มาตรฐานคูมือสําหรับจําแนกประเภทของ Hydrocarbon Lubricant Base
Oils
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ความหนืด
ดูเรื่อง ความหนืดจากน้ํามันหลอลื่น
ปริมาณซัลเฟอร
ปริมาณซัลเฟอรในน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีปริมาณนอย เนื่องจากซัลเฟอรจะถูกปลอยออกเมื่อเกิดการเผาไหมและ
จะเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ปริมาณซัลเฟอรหาไดจากวิธี high-temperature method, X-ray fluorescence
spectrometry (เมื่อความเขมขนของซัลเฟอรอยูระหวาง 0.001
ถึง 2.50% (m/m) หรือ วิธี UV fluorescence method (เมื่อความ
เขมขนของซัลเฟอรมีคาต่ํามากระหวาง 0.0003 ถึง 0.05% (m/m)
ดังภาพที่ 2-4
ภาพที่ 2-4 ตัวอยาง fluorescent UV sulfur analyzer (SLFA2100/2800 ซึ่งถูกพัฒนาโดย HORIBA, Ltd.) [HORIBA,
2007]
•
•
•
•

มาตรฐาน:
ASTM D1552 – วิธีวัดปริมาณซัลเฟอรมาตรฐานในผลิตภัณฑปโตรเลียม (High-Temperature Method)
ASTM D 4294 – วิธีวัดปริมาณซัลเฟอรมาตรฐานในปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเลียม โดยEnergyDispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry
ISO 20846 – ผลิตภัณฑปโตรเลียม – การหาปริมาณซัลเฟอรของน้ํามันเครื่องยนต โดย Ultraviolet
fluorescence method
ISO 14596 – ผลิตภัณฑปโตรเลียม – การหาปริมาณซัลเฟอรของน้ํามันเครื่องยนต โดย Wavelengthdispersive X-ray fluorescence spectrometry

2.2.5 น้ํามันเชื้อเพลิง
2.2.5.1 การใชในอุตสาหกรรม
น้ํามันเชื้อเพลิงไดมาภายหลังกระบวนการทําน้ํามันหลอลื่นที่ใชแลวใหบริสุทธิ์
2.2.6 อุตสาหกรรมอาหาร
สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร (อุตสาหกรรมแปรรูปไก แปรรูปปลา รวมถึงโรงเชือดไกและโรงแชแข็งอาหาร
ทะเล) น้ํามันทั้ง 5 ประเภทถูกใช ดังนี้ (ตาราง 2-7)
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ตาราง 2-8 ประเภทของน้ํามันที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร
น้ํามันหลอลื่น
■

น้ํ า มั น ป ร ะ ก อ บ
น้ํามันเชื้อเพลิง
อาหาร
■
■

น้ํามัน/ไขมันสัตว
■

น้ํามันพืช
■

2.2.6.1 น้ํามันหลอลื่น
การใชในอุตสาหกรรม
ในการหลอลื่นเครื่องมือ เครื่องจักรแตละกระบวนการผลิต น้ํามันหลอลื่นที่ใชในอุตสาหกรรมอาหารตองมี
ความเฉพาะเจาะจง เชน ใชงานไดในชวงอุณหภูมิที่สูงหรือต่ํามากๆ และสามารถสัมผัสโดยตรงกับอาหารได
โดยจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
• ทนตอการขัดสีและสามารถรับน้ําหนักไดมาก
• ทนตอการเปนสนิมและการกัดกรอน
• เกิด oxidation อยางคงที่
• ไมเกิดโฟมและฟองอากาศ
นอกจากนี้ยังตองสามารถปองกันการเกิดกลิ่นหืนหรือจุดอับที่จะเปนสาเหตุใหแบคทีเรียและเชื้อราเจริญเติบโต
เพราะอาหารจะมีการสัมผัสกับสวนที่เคลื่อนที่ไดเครื่องจักรนั่นเอง
คําอธิบาย
น้ํามันหลอลื่นสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร รูจักในชื่อ “food grade” ซึ่งไมเพียงแตตองทํางานไดดี มีราคา
เหมาะสมเทานั้น แตยังตองไมมีสิ่งที่เปนอันตรายปะปนอยู น้ํามัน food grade จะตองไมมีพิษ ไมมีสี ไมมีกลิ่น
ไมมีรส [LESINSKI and RAAB, 2003]
สวนประกอบ
สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร น้ํามันหลอลื่นทําจากปโตรเลียมเหลวและพาราฟนเหลว ประกอบดวย n-alkanes
และ cyclic paraffins ซึ่งเปน chemically inert และทําใหสายของ alkane มีความแข็งแรง [INCHEM, 2007]
ตัวแปรที่เกี่ยวของ
ในอุตสาหกรรมอาหาร จุดไหลและจุดติดไฟมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเลือกน้ํามันหลอลื่นที่เหมาะสมตอการ
ดําเนินการผลิต
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จุดไหล (pour point)
จุดไหล เปนตัวแปรที่สําคัญโดยเฉพาะตอกระบวนการแชเย็นและแชแข็ง ซึ่งตองการน้ํามันหลอลื่นที่ทนตอ
อุณหภูมิต่ํามากๆ
จุดติดไฟ (flash point)
จุดติดไฟ เปนอุณหภูมิที่ทําใหน้ํามันเริ่มเกิดไอและติดไฟไดเมื่อจุดไฟ อัตราการเกิดไอของน้ํามันจะเกี่ยวของกับ
การใชน้ํามันหลอลื่น หากอัตราการระเหยสูงจะตองการน้ํามันหลอลื่นสูงและเปนผลใหความเสี่ยงตอการ
ปนเปอนในอาหารสูงตามไปดวย [RAAB and LESINSKI, 2005] โดย ภาพที่ 2-5 แสดงตัวอยางของ
น้ํามันหลอลื่นที่ใชกับอาหาร

ภาพที่ 2-5 คุณสมบัติของน้ํามันหลอลื่นที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร แบบ PAG (polyalkalene glycols), PAO
(polyalphaolefins) และ mineral oil [RAAB and LESINSKI, 2005]
2.2.6.2 น้ํามันประกอบอาหาร
การใชในอุตสาหกรรม
ใชในขั้นตอนการทอด รวมทั้งใชคลุกกับอาหารกอนทําสุก ระหวางการทําสุก น้ํามันจะถูกดูดซับเขาไปในชิ้น
อาหาร กอใหเกิดกลิ่นรส และลักษณะทางโภชนาการที่ดี [BERGER, 2005]
สวนประกอบ
น้ํามันประกอบอาหารสวนใหญเปนน้ํามันพืช และองคประกอบของน้ํามันพืชดวย
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ตัวแปรที่เกี่ยวของ
จุดเกิดควัน
จุดเกิดควัน คือ อุณหภูมิที่นา้ํ มันประกอบอาหารเริ่มเสียสภาพ สงผลใหอาหารมีรสชาติไมเปนทีย่ อมรับ คุณภาพ
ของน้ํามัน (บริสุทธิ์, ไมบริสุทธิ์) จุดเกิดควันจะเริ่มตนจาก 107°C- 250°C สําหรับน้ํามันดอกทานตะวันไม
บริสุทธิ์
และมากกวานี้สําหรับน้ํามันประกอบอาหารชนิดอื่น
(ดูจดุ เกิดควันของไขมันไดจาก
www.cookingforengineers.com/article/50/smoke-points-of-various-fats
และที่เว็บไซท
www.goodeatsfanpage.com/collectedInfo/oilsmokepoints.htm) สําหรับน้ํามันปาลม จุดเกิดควันจะมากกวา
215°C และอาจจะมากกวา 220°C [Berger, 2005]
สีและกลิ่น
สีและกลิ่นของน้ํามันประกอบอาหารเปนตัวแปรที่จําเปนตอสภาวะที่ปรุงอาหาร ชุดตรวจสีมาตรฐานจะใชได
กับน้ํามันชนิดเดียวกัน (สีของน้ํามันขึ้นอยูกับชนิดน้ํามัน) นอกจากนี้น้ํามันตองไมมีกลิ่นหืนหรือกลิ่นรส
แปลกปลอมเจือปน
กรดไขมันอิสระ
กรดไขมันอิสระ (Free fatty acids; FFA) ในน้ํามันประกอบอาหารตองมีคาไมเกิน 0.1% [Brinkmann, 2000] ถา
คานี้มากเกินไปจะแสดงถึงปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวที่มาก และสงผลถึงลักษณะผลิตภัณฑสุดทาย [Brinkmann,
2000]
คาความมีขั้ว (Total polar materials)
คาความมีขั้ว (Total polar materials; TPM) วัดโดยอาศัยคาความเปนฉนวนที่คงที่ ใชกับน้ํามันที่ใชแลว รวมทั้ง
วิธีการอื่นๆ ไดถูกพัฒนาขึ้นใหสามารถตรวจไดรวดเร็วขึ้น [Gerde et al., 2007] ภาพที่ 2-6 เครื่องมือที่ใชวัดคา
ความมีขั้วของน้ํามัน ซึงถูกพัฒนาโดย EBRO Electronics

ภาพที่ 2-6 ตัวอยางเครื่องวัดคาความมีขั้วในน้ํามัน (FOM 310 – พัฒนาโดย EBRO Electronics GmbH)
[EBRO, 2007]
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บทที่ 3
ผลกระทบของการปนเปอนน้ํามัน
สูแหลงน้ําตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา
(Collin, 1992)
-ขอมูลดานเทคนิค-
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3

ผลกระทบของการปนเปอนน้ํามันสูแหลงน้ําตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา (COLLIN, 1992):

ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมจากของเสียจําพวกน้ํามันและน้ําเสียขึ้นอยูกับประเภทของน้ํามันและลักษณะของ
อุตสาหกรรม รวมถึงกระบวนการที่ทําใหเกิดของเสียจําพวกน้ํามัน ซึ่งน้ํามันแบงได 3 ประเภท (Collin, 1992)
คือ
• น้ํามันพืชหรือไขมันสัตว
• น้ํามันหอมระเหยจากพืชซึ่งใชในเครื่องสําอางและใชเปนสารยับยั้งเชื้อ
• น้ํามันแรจากปโตรเลียม ซึ่งเปนสารประเภทไฮโดรคารบอน
สําหรับไขมันรวมถึง ไขมัน ขี้ผึ้ง และสารอื่นๆที่เกี่ยวของที่พบในน้ําเสีย (Tchobanoglous and Burton, 1991)
น้ํามันแตละประเภทอยูในรูปลักษณะแตกตางกันออกไป อยางเชน ละลายน้ําไมดีและแยกชั้น หรือไปมีผลตอ
คุณภาพของน้ํา ความสามารถในการละลายน้ําที่ต่ําสามารถนํามาใชแยกน้ํามันและจาระบี แตอาจจะกอปญหาใน
การขนสงของเสียทางทอ หรืออาจขัดขวางการบําบัดดวยวิธีชีวภาพ (Sawyer et al., 1994)
3.1 ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมจากการผลิตน้ํามันพืชและไขมันสัตว
ในอุตสาหกรรมอาหารมีการปลอยน้ํามันและน้ําเสียออกมาในปริมาณมาก ซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึงมี
ความจําเปนตองจัดการน้ํามัน ไขมันหรือกอนไขมันอยางเหมาะสม การสูญเสียน้ํามันจากอุตสาหกรรมน้ํามัน
สําหรับการบริโภคตองจัดการกับผลิตภัณฑสุดทายและจากของเสียที่ปลอยออกมาดวยการใชเทคโนโลยีดาน
วิศวกรรม ระบบการบริหารจัดการและการควบคุม
สําหรับอุตสาหกรรมอาหารซึ่งมีความตองการดานสุขอนามัยอยางสูง กระบวนการลวก ลาง แชเย็น การทําความ
สะอาด ฆาเชื้อ สงผลอยางยิ่งตอปริมาณน้ําที่ใชในโรงงานและน้ําเสียที่ถูกปลอยออกมา (The Edible…., 1999)
กระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว โดยปกติแลวไมตองการปริมาณน้ําใชมากนัก แตจากกฎหมายและขอกําหนดดาน
สุขภาพอนามัย ทําใหปริมาณการใชน้ําสูงขึ้น (เชน ในกระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว ไก) ดังเชน ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตั้งแตป ค.ศ. 1990 (Woodruff, 2000) ของเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร มีทั้งของแข็ง ของเหลว
และสวนเหลือทิ้ง (Environmental…, 2006) ซึ่งน้ําเสียที่ปลอยออกมามีสวนประกอบที่แตกตางกัน อยางไรก็ดี
สารประกอบสวนใหญในน้ําเสียจะแยกออกไดงายและไมมีพิษ แตการปลอยทิ้งโดยไมมีการควบคุมก็สงผล
เสียหายตอสิ่งแวดลอมเชนกัน
 อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
ของเสียจากโรงงานผลิตน้ํามันปาลมและน้ํามันเมล็ดปาลม สวนใหญประกอบดวย palm olein (ของเหลว) และ
palm stearin (ของแข็งเปนสวนใหญ) และน้ํามันที่เสียจากกระบวนการผลิตเนื่องจากการรั่วไหลหรืออุบัติเหตุ
น้ํามันปาลมดิบจะไมมีการเติมสารเคมีลงไปซึ่งของเสียที่ปลอยออกมาจะไมมีอันตรายอยางรายแรง
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 อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวปก
ปริมาณน้ํามันและไขมันในน้ําเสียจากอุตสาหกรรมสัตวปกขึ้นอยูกับปริมาณของน้ํามันและไขมันจากสัตวปกที่
ออกมาในกระบวนการผลิต รวมถึงน้ํามันหลอลื่นดวย โดยของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมสัตวปกจะรวมถึง
เลือด เนื้อ กระดูก ขน เครื่องใน และสารที่ใชทําความสะอาด นอกจากนี้ยังมีของเสียจําพวกไขมันสัตว อีกเชน
จากน้ํามันที่ใชประกอบอาหาร โดยทั่วไปของเสียจากอุตสาหกรรมสัตวปกจะเปนสารอินทรียที่สามารถยอย
สลายได หรือเปนไขมันและโปรตีน ซึ่งอาจแยกชั้นหรือละลายก็ได
3.1.1 การปลอยน้ําเสีย
อุตสาหกรรมน้ํามันสําหรับบริโภคกอใหเกิดน้ําเสียเปนปริมาณมาก ซึ่งแบงประเภทน้ําเสียไดเปน
• น้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
• น้ําเสียที่ไมไดเกิดจากกระบวนการผลิต
น้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะถูกระบายออกมาทําใหเกิดมลภาวะ ซึ่งน้ําเสียที่ไมไดเกิดจากกระบวนการ
ผลิตเปนปจจัยหลักตอคุณภาพของน้ําเสียทั้งหมด (The Edible…., 1999)
3.1.1.1 น้ําเสียจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
ของเสียจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมประกอบดวยน้ําที่ใชในการผลิต เปลือก และไขมัน โดยมีปริมาณน้ํา 9596% น้ํามัน 0.6-0.7% และ 4-5% ของแข็งทั้งหมด ทั้งนี้ปริมาณของแข็งที่ไมละลายอยู 2-4% (Ma, 2000)
รูปที่ 1-3 แสดงการประมาณการกอใหเกิดของเสียตอปริมารการผลิต fresh fruit brunch (FFB) ของอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลมในประเทศไทย (Chavalparit et al., 2006) มีปริมาณน้ําเสียโดยเฉลี่ยเทากับ 0.64 ลบ.ม./ตัน ของ
FFB ซึ่งโรงงานผลิตน้ํามันปาลมในประเทศไทยอาจมีกระบวนการผลิตที่คลายหรือแตกตางกัน ดังนั้นปริมาณ
ของเสียตอหนวยการผลิตนั้นคอนขางแตกตางกัน ซึ่งเปนการประมาณสําหรับการผลิตน้ํามันปาลม 1 ตัน โดยใช
น้ํา 5-7.5 ตัน และมากกวา 50% ของน้ําเสียมาจากการโมผลปาลม (Ahmad et al., 2003) จากการศึกษาใน
ประเทศปากีสถาน สําหรับการผลิตน้ํามัน 1 ตัน จะทําใหเกิดน้ําเสียประมาณ 30 ลบ.ม. ถึงแมวาจะมีการนําน้ํา
กลับมาใชอีก แตสวนใหญก็กลายมาเปนน้ําเสียในภายหลัง(The Edible…., 1999)
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ภาพที่ 3-1 ปริมาณน้ําเสียเฉลี่ย (ตอตัน FFB) จากการผลิตน้ํามันปาลม 5 ชนิด [Chavalparit et al., 2006].
3.1.1.2 น้ําเสียจากอุตสาหกรรมสัตวปก
ปริมาณน้ําที่ใชและน้ําเสียในอุตสาหกรรมสัตวปกตอหนวยการผลิตขึ้นอยูกับกระบวนการผลิต ซึ่งใชน้ําในการ
ลวกเพื่อกําจัดขนสัตว และใชในการลางทั้งกอนและหลังการชําแหละ แชเย็น ทําความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ
สายพาน และใชในการหลอเย็นเครื่องจักร อาทิเชน คอมเพรสเซอรและปม จากการศึกษาการผลิตเนื้อไก 88
โรงงาน พบวาเกิดน้ําเสีย 15-85 ลิตร ตอสัตวปก โดยมีคาเฉลี่ย 35 ลิตร (USEPA, 1975) หรือคาเฉลี่ยน้ําหนักไก
มีชีวิต 2 กิโลกรัม, 35 ลิตรตอไก คือ 17-18 ลิตรตอ 1 กิโลกรัมไกมีชีวิต (live weight kilos; LWK)
ในกระบวนการแปรรูป ใชน้ําสําหรับขั้นตอนการแปรรูปและการฆาเชื้อ การควบแนน ทําความสะอาด การลาง
ถังเพื่อรองรับวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิต การกําจัดกลิ่น และการผลิตไอน้ํา (USEPA, 1975) ซึ่งกิจกรรม
ดังกลาวทําใหเกิดน้ําเสีย โดยน้ําเสียสวนใหญในขั้นตอนการแปรรูปนี้เริ่มจากการรับวัตถุดิบ การควบแนนไอน้ํา
การทําแหง การทําความสะอาดบริเวณผลิต และการลางถัง (USEPA, 1975)
-หนา 34-

บทที่ 3 ผลกระทบของการปนเปอนน้ํามันสูแหลงน้ําตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา (Collin, 1992)

ในขั้นตอนการแปรรูปทําเกิดน้ําเสียประมาณ 1.5 ตันสําหรับ 1 ตันของวัตถุดิบ (USEPA, 2002) น้ําที่ควบแนน
จากกระบวนการฆาเชื้อและการอบแหงวัตถุดิบเปนสวนหลักที่มีผลตอน้ําเสียทั้งหมดทั้งในดานปริมาณและ
มลภาวะที่เกิดขึ้น (Metzner and Temper, 1990) ซึ่งปริมาณการไหลที่แตกตางกันของน้ําเสียตอหนวยการผลิต
นั้น สวนใหญมาจากชนิดของเครื่องควบแนนที่ใช จากการสํารวจของ National Rendering Association
members พบวา โรงงานขนาดกลางจะผลิตน้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตประมาณ 800,000 ลิตรตอวัน และ
130,000 ลิ ตรตอวัน จากแหลงอื่ น ๆ โดยเฉลี่ย จะผลิตน้ํา เสีย
ประมาณ 1400 ลิตรตอ 1000 กิโลกรัม LWK (USEPA, 2002)
หากโรงงานมีการใชน้ําในปริมาณสูง สงผลใหน้ําเสียมีปริมาณ
มากเชนกัน การลดปริมาณน้ําใชจะทําใหมลภาวะลดลงเชนกัน
(Carawan et al., 1979b) ภาพที่ 3-2 แสดงถึงการใชน้ําจาก
โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว
ภาพที่ 3-2 ผลของน้ําที่ใชตอ wasteload (BOD5) ใน
อุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว ประเทศสหรัฐอเมริกา
[Carawan et al., 1979b]
3.1.2 คุณภาพของน้ําเสีย
3.1.2.1 อุตสาหกรรมผลิตน้ํามัน
น้ําเสียจากกระบวนการผลิตน้ํามันจะมีปริมาณสารอินทรีย คา BOD และ COD สูง ซึ่งอาจมีของแข็งที่แขวนลอย
ในปริมาณสูง รวมทั้งไนโตรเจน น้ํามันและไขมัน และอาจมียาฆาแมลงตกคางจากการแปรรูปวัตถุดิบ
การศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของอุตสาหกรรมผลิตน้ํามันในประเทศปากีสถาน จะประเมินจากกิโลกรัม
ของของเสียที่ผลิตออกมาตอ 100 ตันของน้ํามันที่ผลิตไดจากขั้นตอนการบดทั้ง 3 ขั้นตอน ดังแสดงในตารางที่
3-1
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ตาราง 3-1 แสดงปริมาณ (กิโลกรัม) ของเสียที่ผลิตโดยเฉลี่ยตอ 100 ตันน้ํามันที่ผลิตไดในขัน้ ตอนการบด
ตัวแปร
ปริมาณมลภาวะ (กิโลกรัม/100ตันน้ํามัน)
โม 1
โม 2
โม 3
BOD5
60
230
1,600
COD
170
380
3,000
TSS
280
130
3,100
TDS
3,750
960
5,400
Oil and ghee
15
0.8
15
PO4--4.2
SO4
200
Cl304
1,530
95,000
แหลงที่มา: The Netherlands Environmental Technology Program for Industry (ETPI) survey (modified)
3.1.2.2 อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
น้ําเสียจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมมีคา BOD และ COD ที่สูงมากตั้งแต 20,000-35,000 มิลลิกรัมตอลิตร และ
30,000-10,000 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ มีปริมาณของแข็งที่ละลายได (TDS) เทากับ 10,000 มิลลิกรัมตอลิตร
ปริมาณน้ํามันและไขมัน 5,000–10,000 มิลลิกรัมตอลิตร สารอินทรียประเภทไนโตรเจน 500-800 มิลลิกรัมตอ
ลิตร ปริมาณเถา 4,000-5,000 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งคุณภาพของของเสียหรือน้ําทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
แสดงในตารางที่ 3-2
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ตาราง 3-2 คุณภาพของน้ําทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมและมาตรฐานของคุณภาพน้ําทิ้งโดยกระทรวง
สิ่งแวดลอมของประเทศมาเลเซีย [Ahmad et al., 2003]
ตัวแปร
pH
Oil and grease
BOD
COD
Total solids
Suspended solids
Total nitrogen

ความเขมขน (มิลลิกรัม/ลิตร) มาตรฐานกําหนด (มิลลิกรัม/
ลิตร)
4.7
5-9
4,000
50
25,000
100
50,000
40,500
18,000
400
750
150

น้ําเสียจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในประเทศไทย ป พ.ศ. 2546 มีปริมาณน้ําเสียทั้งหมด 2.56 ลาน ลบ.ม. และ
มีคา BOD เทากับ 118 ลานกิโลกรัม ซึ่งปริมาณของสารอินทรีย น้ํามันและไขมันที่สูงเหลานี้จะมีผลกระทบตอ
คุณภาพของแหลงน้ํา จากการศึกษาในประเทศปากีสถาน พบวาน้ําเสียจากกระบวนการผลิตจะมีคา pH ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได น้ํามันและไขมันที่สูงเมื่อเทียบกับน้ําเสียที่ไมไดมาจากกระบวนการผลิต ดังแสดงในตาราง
ที่ 3-3
ตาราง 3-3 คุณภาพน้ําเสียจากอุตสาหกรรมผลิตน้ํามันในประเทศปากีสถาน (The Edible…., 1999, modified)
ตัวแปร

Process wastewater

pH
BOD5, mg/l
COD, mg/l
TSS, mg/l
TDS, mg/l
Oil and grease, mg/l
Phosphate, mg/l
Sulphate, mg/l
Total alcalinity, mg/l

11-12
450-700
1300-2100
2000-16500
3000-20000
100-180
10-20
10000-15000
6000-22200

Cooling and vacuum
wastewater
6-8
350-10000
0-5
-
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3.1.2.3 โรงเชือด
โดยทั่วไปน้ําเสียจากโรงเชือดมักมีคา BOD ปริมาณของแข็งที่ละลายได และสารอินทรียประเภทไขมันใน
ปริมาณที่สูง ซึ่งน้ําทิ้งที่ไมไดผานการบําบัดอาจมีคา BOD สูงถึง 8,000 มิลลิกรัมตอลิตร มีปริมาณของแข็ง
มากกวา 800 มิลลิกรัมตอลิตร (ในกระบวนการแปรรูปเนื้อสัตวและปลา) สําหรับปริมาณ BOD จะเริ่มมาจาก
ขั้นตอนการเชือด และการทําความสะอาด ซึ่งมีปริมาณ 1-75 กิโลกรัมตอ 1 ตันของผลิตภัณฑ สารประกอบ
ไนโตรเจนสวนใหญมาจากน้ําเลือดที่อยูในน้ําทิ้ง (ในกระบวนการแปรรูปเนื้อสัตวและปลา) ซึ่งมีคา BOD
(150,000 - 200,000 มิลลิกรัมตอลิตร) และปริมาณคลอไรดที่สูง
น้ําเสียจากโรงงานฆาสัตวอาจมีการปนเปอนเชื้อกอโรค รวมถึง Salmonella ปริสิต และเชื้ออะมีบา นอกจากนี้ยัง
มียาฆาแมลงที่ตกคางซึ่งมาจากการเลี้ยงและจากอาหารสัตว สวนปริมาณคลอรีนจะมีปริมาณสูงมากซึ่งสูงถึง
77,000 มิลลิกรัมตอลิตรในขั้นตอนการ curing และ pickling (ในกระบวนการแปรรูปเนื้อสัตวและปลา) สําหรับ
ขั้นตอน cooking ก็มีสวนในการเพิ่มปริมาณน้ํามันและไขมันในน้ําทิ้งดวย
ของเสียจากโรงฆาสัตวที่มีไขมันจะทําใหทอระบายน้ําอุดตัน ดังนั้นตองใหโรงงานมีการบําบัดน้ําเสียดังกลาว
กอนระบายทิ้ง
3.1.2.4 อุตสาหกรรมการแปรรูปปลา
น้ําเสียจากกระบวนการแปรรูปปลามักมีคา BOD ที่สูง มีน้ํามัน ไขมันและไนโตรเจนปนเปอนดวย Carawan et
al (1979a) รายงานวา น้ําเสียจากการผลิตเนื้อปลาในประเทศสหรัฐอเมริกา มีคา BOD5 เทากับ 100-24,000
มิลลิกรัมตอลิตร คา COD เทากับ 150-42,000 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณของแข็งที่ละลายได 70-20,000 มิลลิกรัม
ตอลิตร และมีคา FOG เทากับ 20-5,000 มิลลิกรัมตอลิตร และเชนเดียวกับน้ําเสียจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ทะเล ซึ่งมีคลอไรดและสารอินทรียจําพวกไนโตรเจนปริมาณที่สูง (0-300 มิลลิกรัมตอลิตร)
3.1.2.5 อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวปก
ของเสียจากการแปรรูปสัตวปกจะรวมถึงขนสัตว น้ําเลือด เครื่องใน กระดูก เนื้อเยื่อ และสารที่ใชทําความ
สะอาดอื่นๆ การแปรรูปขั้นถัดไปสามารถผลิตไขมันสัตวซึ่งใชแทนน้ํามันประกอบอาหารได
สวนประกอบหลักในน้ําเสียจากการแปรรูปสัตวปกมักเปนสารอินทรียที่มีสามารถยอยสลายได รวมถึงโปรตีน
และไขมัน ทั้งนี้คา BOD ของน้ําเสียมักมาจากน้ําเลือด ไขมัน และของเสีย (อุจจาระ) ดังนั้นปริมาณของการเก็บ
รวมเลือด ของเสีย โดยเฉพาะพื้นที่รับวัตถุดิบเปนตัวแปรสําคัญในการหาความเขมขน BOD ในน้ําเสีย
นอกจากนี้ยังมาจากขนสัตวและไขมันในชั้นผิวหนังที่สูญเสียออกมาในขั้นตอนการลวกเพื่อกําจัดขนอีกดวย
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น้ําเลือด ปสสาวะและอุจจาระก็ยังเปนแหลงที่ทําใหเกิดไนโตรเจนในน้ําเสียดวย สําหรับปริมาณฟอสฟอรัส
สวนใหญมาจากน้ําเลือด ของเสียของสัตว (อุจจาระและปสสาวะ) และสารที่ใชทําความสะอาด เปนตน เพื่อเปน
การลดขั้นตอนการบําบัดน้ําเสียสําหรับอุตสาหกรรมสัตวปก ควรมีกระบวนการกรองเอาของเสียบางสวนออก
กอน ซึ่งสามารถนําของเสียที่กรองออกมานั้นเปนผลิตภัณฑอื่นไดอีก
ตารางที่ 3-5 แสดงถึงลักษณะของน้ําเสียและมลภาวะจากกระบวนการแปรรูปไก จากการศึกษาโดย U.S.
Environmental Protection Agency (USEPA, 2002).
ตาราง 3-4 ลักษณะของน้ําเสียจากกระบวนการแปรรูปไกขั้นที่หนึ่งและขั้นถัดไป (first and further
processing) ตอ 1 ตันครึ่งของผลิตภัณฑสุดทาย (USEPA, 2002, modified)
ตัวแปร
BOD5
TSS
Oil and grease
TKN
TP
Fecal coliform bacteria,
Colony forming units/100mL

กระบวนการแปรรู ป
ขั้นแรก
1662
760
665
54
12

กระบวนการแปรรูปขั้นถัดไป ตอ
1 ตันครึ่งของผลิตภัณฑสุดทาย
3293
1657
793
80
72

9.8 x105

8.6 x 105

ตาราง 3-5 ของเสียจากกระบวนการแปรรูปไก [USEPA, 2002, modified]
ตัวแปร

BOD5 (kg/1000 kg LWK)
TSS (kg/1000 kg LWK)
Oil and grease (kg/1000 kg LWK)
TKN (kg/1000 kg LWK)
TP (kg/1000 kg LWK)
Fecal coliform bacteria, Colony
forming units/ ตอ1 ตันครึ่งของ
ผลิตภัณฑสุดทาย

กระบวนการแปร กระบวนการแปรรูปขั้นถั ดไป
รูปขั้นแรก
ตอ1 ตันครึ่งของผลิตภัณฑ
สุดทาย
13.84
52.94
6.69
26.64
7.22
12.75
0.44
1.29
0.10
0.65
3.4 x 1010

6.3 x 1010
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ผลการศึกษาจาก Merka (1989) พบวาน้ําเสียขั้นสุดทายของกระบวนการเชือดไกมีคา BOD เฉลี่ย 2178
มิลลิกรัม/ลิตร, COD 3772 มิลลิกรัม/ลิตร, TSS 1446 มิลลิกรัม/ลิตร, FOG 776 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN 129
มิลลิกรัม/ลิตร และแอมโมเนีย 13.0 มิลลิกรัม/ลิตร สวนผลการศึกษาอื่น (Rusten et al., 1998) พบวาน้ําเสียทีผ่ า น
ตะแกรงรอนขนาด 250 ไมครอน และดักจับไขมัน มีคา BOD ในชวง 660-6400 มิลลิกรัม/ลิตร (เฉลี่ย 1940
มิลลิกรัม/ลิตร ), FOG ในชวง 55-3570 มิลลิกรัม/ลิตร (เฉลี่ย 970 มิลลิกรัม/ลิตร ) และฟอสฟอรัส ระหวาง
14.1-18.5 มิลลิกรัม/ลิตร (เฉลี่ย 16.1 มิลลิกรัม/ลิตร ) สวน Kiepper (2003) อธิบายผลจาก Porges and Struzeski
วาเลือดจากโรงเชือดไก มีคา BOD สูงมากถึง 92,000 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมากถึง 40% ของสารอินทรีย
วัต ถุ ดิ บ ส ว นใหญ จ ะถู ก กองสะสมไว ที่ พื้ น ของเหลวจากวั ตถุ ดิ บ จะไหลออกมาสูร างระบายของเสี ย โดย
กระบวนการแปรรูปไกจะมีการปลอยของเสียออกมาประมาณ 20% ของน้ําหนักวัตถุดิบเริ่มตน (USEPA, 1975)
น้ําเสียที่สําคัญจากแหลงอื่นๆ ที่ปลอยออกมา มาจากการลางเครื่องมือ เครื่องจักร ลางเศษเนื้อ และจากการขน
วัตถุดิบ น้ําเสียถูกปลอยออกมาระหวางการลางสายผลิต 30% ของปริมาณน้ําเสีย และ 30% ของ BOD มาจาก
กระบวนการปรุงสุกและทําแหง (USEPA, 1975) ถึงแมวาจะมีการใชน้ําใน air scrubbers เพื่อลดกลิ่น จะทําให
ปริมาณน้ําสูงถึง 75% ของปริมาณน้ําเสีย แตมีเพียงปริมาณเล็กนอยเทานั้นที่ถูกปลอยออกมา เนื่องจาก น้ําเสีย
จาก air scrubbers ถูกนํากลับมาใชใหม (USEPA, 1975) สวนน้ําเสียปริมาณมากที่มาจากแหลงอื่นก็มาจากการ
ลางในกระบวนการผลิตนั่นเอง
Hansen และ West (1992) รายงานน้ําเสียที่ถูกปลอยออกมากอนการบําบัดใน Columbus, Ohio ดังตาราง 3-6 มี
การวิเคราะหตัวอยางจากเลือด กอนตะกอนจากการเคี่ยวและน้ําลาง พบวากอนตะกอนจากการเคี่ยวสวนใหญ
ประกอบดวยไขมันและน้ํามัน พรอมแอมโมเนีย สวนน้ําลางคือ น้ําที่มาจากการลางทําความสะอาดกับน้ําที่มา
จากวัตถุดิบ ถึงแมวาปริมาณเลือดจะนอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณน้ําเสียทั้งหมด แตเลือดก็เปนแหลงสําคัญของ
COD, TKN, แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และไขมันในน้ําเสีย
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ตาราง 3-6 คาเฉลี่ยของเสียจากโรงงานแปรรูปไก [Hansen and West, 1992; modified]
ตัวแปร

เลือด (มก./ลิตร)

150,000
136,000
16,500

ก อ นตะกอนจาก
ก า ร เ คี่ ย ว ก ะ 1
(มก./ลิตร)
6,000
6,000
740

ก อ นตะกอนจาก
ก า ร เ คี่ ย ว ก ะ 2
(มก./ลิตร)
2,400
2,400
430

Total COD
Soluble COD
TKN
Ammonia
nitrogen
Total phosphorus
Oil and grease

น้ําลาง (มก./ลิตร)

7,600
3,200
270

3,500

740

430

40

183
620

<4
260

<4
110

15.1
35

สวนการศึกษาจาก US EPAรายงานลักษณะน้ําเสียจากโรงงานแปรรูปไก ตามตารางที่ 3-7
ตาราง 3-7 ลักษณะน้ําเสียจากโรงงานแปรรูปไก [USEPA, 2002, modified]
ตัวแปร
อัตราการไหล (ลานลิตรตอวัน)
วัตถุดิบ (1000 กก./วัน)
BOD5 (มก./วัน)
TSS (มก./วัน)
Oil and grease (มก./วัน)
TKN (มก./วัน)
TP (มก./วัน)
Fecal coliform bacteria, Colony forming
units/100 มม.

คาเฉลี่ย
1.1
787
1,984
3,248
1,615
180
38
1.2 x 106

ในป ค.ศ. 2000 U.S. National Rendering Organization รวบรวมขอมูลจากสมาชิกองคกรเกี่ยวกับน้ําเสียกอน
และหลังการบําบัด (USEPA, 2002, modified) ซึ่งผลแสดงดังตารางที่ 3-8
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ตาราง 3-8 ลักษณะของน้ําเสียจากโรงงาน [USEPA, 2002, Source NRA; modified]
ตัวแปร

น้ําเสียกอนการบําบัด
(มก./ลิตร)
123,000
80,000
8,400
3,200

COD
BOD
TSS
Fat and other greases
Fecal coliform bacteria,
2.5 x 108
CFU/mL

น้ํ า เสี ย หลั ง การบํ า บั ด
(มก./ลิตร)
8,000
5,100
268
116
4.5 x 104

3.1.3 น้ําเสีย
วิธีการสวนใหญในการบําบัดน้ําเสียที่มีน้ํามันเจือปน คือ ปลอยสูระบบบัดสาธารณะหรือปลอยสูผิวน้ํา ธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมที่มีการปลอยน้ําเสียที่มีน้ํามันเจือปนจะตองมีการติดตั้ง ใชและบํารุงรักษาเครื่องแยกน้ํามัน
ออกจากน้ํา (ตามภาพที่ 3-3 และ 3-4)

ภาพที่ 3-3 American Petroleum Institute Oil/Water Separator
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ภาพที่ 3-4 Coalescing Plate Separator (American Petroleum Institute)
การบําบัดน้ําเสีย จะตองมีการติดตั้งบอพักกอนเขาสูเครื่องแยกเพื่อดักจับไขมัน (ภาพที่ 3-5)

ภาพที่ 3-5 บอสําหรับดักจับไขมัน (American Petroleum Institute)
3.1.4 การบําบัดน้ําเสีย
กระบวนการบําบัดน้ําเสียมี 3 ขั้นตอน เริ่มจาก ตะแกรงกรองเพื่อกําจัดของแข็ง ตามดวยกําจัดกรวดทราย ไขมัน
และของแข็งอื่นๆ น้ํามันและไขมันจะไมถูกกําจัดทั้งหมดในขั้นตอนแรกแตจะอยูในรูปอิมัลชั่นละลายปนอยูใน
น้ําเสีย (Sawyer, 1994)
ขั้นตอนที่ 2 คือ การบําบัดโดยใชกระบวนการ activated sludge, aerated lagoons, biological contactors หรือ
stabilization ponds เพื่อกําจัดสารอินทรียออกไป ในขั้นตอนนี้สารอิมัลชั่นจะถูกกําจัดออก ไขมันและน้ํามันจะ
เกาะกันเปนกอนขนาดใหญกอนแยกออกจากน้ํา (Sawyer et al., 1994) ไขมันจะอยูในรูปชีวภาพ (เชน activated
sludge หรือ biofilters) จะมีออกซิเจนแพรผานจากของเหลวเขาสูเซลล
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ขั้นตอนที่ 3 คือ การกําจัดสารที่ละลายและแขวนลอย ทั้ง inorganic ions (ฟอสเฟตและไนเตรต) และสารอินทรีย
สังเคราะหซึ่งยังคงอยูหลังจากผานขั้นตอนที่ 2 แลว
โรงงานผลิตน้ํามันปาลมในประเทศไทย แบงออกไดเปน 3 ประเภท ตามระบบ คือ (Chavalparit et al., 2006)
• โรงงานที่ใชวิธีการใหมๆ คือ ใชดีแคนเตอรและเครื่องแยก เพื่อแยกน้ํามัน (ซึ่งเปนวิธีการที่ดีที่สุดใน
ขณะนี้)
• โรงงานที่ใชวิธีมาตรฐาน เชน ดีแคนเตอร
• โรงงานที่ใชเครื่องแยกเพื่อแยกน้ํามัน
3.1.5 การประยุกตใชที่ดินในการบําบัดน้ําเสีย
การประยุกตใชที่ดินสําหรับการบําบัดน้ําเสีย ไมมีความจําเปนสําหรับการบําบัดน้ําเสียขั้นสูง (Johns, 1995;
Uhlman and Burgard, 2001) ระบบบําบัดน้ําเสียจะถูกออกแบบโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําน้ําเสียกลับมาใชใหม
ในระบบบําบัดน้ําเสีย ปริมาณน้ําไมไดถูกควบคุมโดยความตองการของพืช แตถูกจํากัดโดยตัวแปรออกแบบ
(เชน อัตราการ load ไนโตรเจน), ความสามารถในการซึมผานของดิน, ปริมาณ (USEPA, 1974)
การใชที่ดิน โดยใช sprinkler หรือ flood irrigation เปนทางเลือกที่ดีสําหรับการปลอยน้ําเสียสูน้ําผิวดิน ที่ดินที่
เหมาะสมตองมีความสามารถในการซึมผานเร็วและสะสมไวที่ผิวได (Uhlman and Burgard, 2001) กาวิเคราะห
น้ําเสียจากการผลิตน้ํามันปาลม ดังตาราง 3-9 แสดงถึงน้ําเสียที่เหมาะสมภายหลังการบําบัดแบบ anaerobic ซึ่งมี
ปริมาณสารอาหารสูง (Chavalparit et al., 2006)
ตาราง 3-9 คาเฉลี่ยปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําเสียจากการผลิตน้ํามันปาลม (Chavalparit et al.,
2006, modified)
ตัวแปร
น้ําเสีย (มก./ลิตร)
น้ํ า เ สี ย ห ลั ง ก า ร บํ า บั ด แ บ บ
anaerobic (มก./ลิตร)
น้ํ า เ สี ย ห ลั ง ก า ร บํ า บั ด แ บ บ
anaerobic อยางสมบูรณ (มก./
ลิตร)

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
1100
47
340
28

30

3

-หนา 44-

บทที่ 3 ผลกระทบของการปนเปอนน้ํามันสูแหลงน้ําตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา (Collin, 1992)

crop uptake และ nitrification-denitrification เปนกลไกสําคัญในการลดไนโตรเจน นอกจากนี้ crop uptake, การ
ตกตะกอนของสารเคมี, การดูดซับของดิน เปนกลไกการลดฟอสฟอรัส (Uhlman and Burgard, 2001).
การบําบัดน้ําเสียโดยใช sprinkler หรือ flood irrigation ทําใหการบําบัดน้ําเสียขั้นตอนที่ 2 นอยที่สุด ซึ่งขั้นตอน
ที่ 2 นี้ชวยลดคา BOD และ ของแข็งที่แขวนลอย นอกจากนี้ลดกลิ่นและปญหาอันเนื่องมาจากการใชวิธีนี้ในการ
บําบัดน้ําเสียอีกดวย
หากไมมีการออกแบบระบบและการดําเนินการ การใชที่ดินเพื่อกําจัดน้ําเสียจะสงผลกระทบตอคุณภาพของน้ํา
ผิวดินและน้ําบาดาล หากสารอินทรียมากเกินไปจะสงผลใหความสามารถในการซึมผานของดินลดลงและมี
กลิ่นสารพิษการเกิดสภาวะการหมักแบบไมใชออกซิเจน สวนไนโตรเจนที่มากเกินไปสงผลตอการชะลางน้ํา
บาดาล และฟอสฟอรัสที่มากเกินไปทําใหน้ําผิวดินและน้ําบาดาลปนเปอน (Tchobanoglous and Burton, 1991)
3.1.6 ผลกระทบจากน้ําเสีย
ขึ้นอยูกั บประเภทของอุตสาหกรรมที่จะกําจั ดของเสียกอนปลอยสูสิ่งแวดลอม โดยการบําบัดจะขึ้นอยูกับ
ลักษณะของน้ําที่ตองการ โดยประกอบดวย
3.2 วิธีปฏิบัติเพื่อลดปริมาณน้ําเสียที่ปนเปอ นดวยน้าํ มันและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
วิธีปฏิบัติเพื่อลดปริมาณน้ําเสียที่ถูกปนเปอ นดวยน้ํามันนั้น แททจี่ ริงควรถูกนําไปประยุกตใชในทุกกิจกรรม
ทางธุรกิจสําหรับผูประกอบการที่กอใหเกิดน้ําเสียที่ปนเปอนน้ํามัน เปาหมายหลักก็เพื่อลดตนทุนการผลิตใหต่ํา
ที่สุดและใหไดผลกําไรมากที่สุด เพราะการใชปริมาณน้าํ ในการผลิตทีม่ ากเกินความจําเปนประกอบกับคาใชจาย
ที่ตองเสียไปสําหรับการบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นนั้น สงผลใหผลกําไรของผูประกอบการลดต่ําลง
แนวทางปฏิบัติสําหรับโรงงานในการอนุรักษน้ํา สามารถสรุปไดเปน 2 แนวทางหลักดังนี้
• นําเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกตใช เพื่อปรับปรุงประสิทธิ์ภาพการใชน้ําในโรงงาน โดยขั้นตอนหลักๆ
ประกอบไปดวย การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการผลิต การวนน้ํากลับมาใชซ้ํา และการรีไซเคิลน้ํา เปนตน
• การนําน้ําที่ผานการบําบัด และปรับปรุงคุณภาพแลว มาใชแทนการน้ําประปาหรือน้ําบาดาล
แนวทางปฏิบัติในการอนุรกั ษน้ําขอแรกนัน้ สามารกระทําได 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงดานเทคโนโลยี
และการปรับปรุงดานพฤติกรรมการใชนา้ํ การปรับปรุงดานเทคโนโลยีสามารถทําไดโดย การนําน้ํากลับมาใช
ซ้ํา (reuse) การนําน้ําที่ผา นการใชแลวมาปรับปรุงแลวนํามาใชซ้ํา (recycling) และการลดปริมาณการใชน้ํา
(reduction) ซึ่งการ reuse หมายถึงการใชน้ําจากกระบวนการผลิตเดียวกัน และ recycling คือการนําน้ําจากตาง
กระบวนการผลิตมาใช สําหรับการปรับปรุงดานพฤติกรรมการใชนา้ํ นั้น ทําไดโดยการดัดแปลงเครื่องมือและ
อุปกรณ เชน การนําระบบอัตโนมัติมาใชในบอลาง เปนตน
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แนวทางปฏิบัตินี้ แทที่จริงแลวสรางขึ้นจากความเปนจริงที่เกิดขึ้นในโลกของเรา ประชากรสวนใหญใน
โลกลวนแลวตองมีการวนน้าํ กลับมาใชไมทางใดก็ทางหนึ่ง ยกตัวอยางเชน น้ําที่ใชในเมืองหนึ่งๆ มักเปนน้ําที่
ถูกปลอยทิ้งและไหลมาจากอีกเมืองหนึ่ง
ดังนัน้ จึงตองมีกระบวนการลดมลพิษในน้ํากอนการนําน้ํามาใช
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและความมั่นใจตอผูบริโภค ซึ่งเปนวัตถุประสงคเดียวกับแนวทางปฏิบัติของเราที่กลาว
มา การนําน้ําเสียกลับมาใช สามารถทําไดโดย การนําน้าํ ที่ปลอยออกจากหนวยการผลิตอาจเปนหนวยเดียวหรือ
หลายหนวยก็ได จากนัน้ นําน้ํานั้นไปใชในหนวยการผลิตอื่นๆ ตอไป (Carawan et al., 1979b) หัวใจหลักของ
การนําน้ําเสียกลับมาใช (reuse) ก็คือ นําน้ําที่ผานการใชจากหนวยการผลิตหนึ่งๆ ไปตอบสนองความตองการใช
น้ําในหนวยการผลิตอื่นๆ นั่นเอง
การรวบรวมน้าํ ที่สามารถวนกลับมาใชไดนั้นจะมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ถาโรงงานมีการนําระบบการแยก
สายทางระบายน้ํามาใช ดังนี้
• สายน้ําที่ไมไดรับการปนเปอน เชน น้ําฝน และน้ําหลอเย็น น้ําเหลานีไ้ มจําเปนตองไดรับการบําบัดกอน
ถูกปลอยทิ้งสูแหลงน้ําสาธารณะ แตการติดตั้งระบบระบายน้ําใหมเพือ่ แยกน้ําเหลานี้ออกจากระบบระบาย
น้ําที่ไดรับการปนเปอนอาจใชตนทุนสูง
• สายน้ําที่ไดรับการปนเปอน เชน น้ําที่ใชเพือ่ การผลิตผลิตภัณฑ และน้ําใชเพื่อการสุขาภิบาล ตองไดรับ
การบําบัดกอนปลอยทิ้งสูแหลงน้ําสาธารณะ
ดังนั้นเพื่อใหสามารถวนน้ํากลับมาใชไดมากขึ้น และลดคาใชจายในการบําบัดน้ําเสีย โรงงานจึงควรมีระบบ
ระบายน้ํา แยกเปน 3 ระบบ ดังนี้
• ระบบระบายน้าํ ฝน และน้ําหลอเย็น
• ระบบระบายน้าํ จากการสุขาภิบาล
• ระบบระบายน้าํ จากกระบวนการผลิต
หนึ่งในวิธีที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําไดนนั่ คือ การติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้าํ แบบพิเศษ
ณ บริเวณที่มกี ารใชน้ําหรือบริเวณทีก่ อใหเกิดน้ําเสีย และวนน้ําที่ผานปรับปรุงแลวกลับมาใชในบริเวณดังกลาว
อีกครั้งหนึ่ง หรืออาจปรับเปลี่ยนวิธีการใชน้ําเพื่อระบบสุขาภิบาลภายในโรงงานใหม เพื่อลดปริมาณการใชน้ํา
และลดปริมาณน้ําทิ้ง เปนตน
การลดปริมาณการใชน้ํานั้นก็มีความสําคัญเชนกัน เพราะเมื่อปริมาณน้ําใชลดลงก็จะทําใหปริมาณน้ําเสีย
ลดลงเชนกัน อีกทั้งยังเปนที่ปรากฏแนชัดวา การนําแนวทางปฏิบัติเพื่อลดภาระของเสีย (waste load reduction
practices) มาใชในกระบวนการผลิต สามารถชวยลดปริมาณความเขมขนของมลพิษในน้ําเสียไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามการที่เปาหมายทั้งสองจะสําเร็จไดนั้น ผูบริหารจะตองตระหนักไดวา การที่จะลด -
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ตนทุนการผลิตเพื่อใหไดผลกําไรที่สูงขึ้น สามารถทําไดโดยการลดตนทุนที่ใชเพื่อซื้อน้ําสะอาดอีกทั้งยังตองลด
ตนทุนที่ใชเพื่อการบําบัดน้ําเสีย ดังนั้นการพิจารณาของคณะผูบริหารที่มีตอเรื่องการอนุรักษน้ํา จึงขึ้นอยูกับ
ราคาน้ําสะอาดที่ทางผูประกอบการจําเปนตองซื้อ และการพิจารณาของคณะผูบริหารที่มีตอเรื่องของการลด
ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต จึงขึ้นอยูกับคาใชจายที่ทางผูประกอบการตองเสียเพื่อการบําบัดของเสีย
นั้นๆ (USEPA, 2002)
ถาทางโรงงานมีการผลิตน้ําใชเองจากแหลงน้ําในอาณาเขตของตน มีความเปนไปไดสูงวาความตระหนัก
ของโรงงานเหลานี้ที่มีตอเรื่องของการอนุรักษน้ําเพื่อสิ่งแวดลอม จะต่ํากวาโรงงานที่จําเปนตองซื้อน้ําจากระบบ
สาธารณูปโภคของรัฐหรือจากองกรณเอกชน (USEPA, 2002) นอกจากนั้นตนทุนที่ตองใชเพื่อการบําบัดน้ําเสีย
นั้น จะมีผลกระทบนอยมาก สําหรับผูประกอบการที่ปลอยน้ําเสียออกสูแหลงน้ําสาธารณะอยางไรจิตสํานึก
3.3 แนวทางปฏิบัติสําหรับการควบคุมน้ําเสียโรงงาน
เพื่อเปนการลดโอกาสการปนเปอนจากน้ําเสียและของเสียที่เปนน้ํามันลงสูแหลงน้ําทั้งแหลงน้ําผิวดิน
และใตดิน โรงงานควรมีสิ่งตอไปนี้
• มีชางและวิศวกรที่มีความรูความสามารถ
• มีระบบการควบคุมและการจัดการที่เหมาะสม
• มีการจัดเตรียมการประเมิณความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
• มีการจัดเตรียมแผนสําหรับกรณีฉุกเฉินพรอมแนวทางปฏิบัติ

ขั้นตอนทั่วไปสําหรับการพัฒนาการใชน้ําอยางยั่งยืนประกอบไปดวย
• มีความตระหนักวาของเสียสามารถกอใหเกิดปญหามลพิษ
• การพัฒนาแผนในการอนุรักษน้ํา (water conservation programs) และแผนการลดภาระของเสีย (waste
load reduction programs) เริ่มตนดวยการการสรางรูปแบบทั่วไปของการใชน้ําและคุณภาพของน้ําเสีย ซึ่ง
ประกอบไปดวย การรางแผนที่บริเวณของพื้นที่ปฏิบัติงาน พรอมระบุปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในชวงเวลา
หนึ่งๆ หรืออาจเปนหลายชวงเวลาก็ได เพื่อใชในการหาความสัมพันธระหวางชวงเวลาที่ดําเนินการผลิตและ
เวลาในลา งกระบวนการผลิ ต ขั้ น ตอนนี้สามารถกระทํา ตามหรื อทํ าไปพรอมกั บ การเลือกบริเ วณที่จ ะ
สามารถตรวจวัด และเก็บตัวอยางน้ําเสียได
• การสรางเสนทางการไหลและสมดุลมวลสาร ตองคํานึงถึงทุกบริเวณที่กอใหเกิดของเสีย โดยการวัด
ปริมาณการใชน้ําในแตละหนวยของขั้นตอนการผลิต เพื่อหาโอกาสในการลดปริมาณการใชน้ํา ยกตัวอยาง
เชน การวัดและควบคุมปริมาณการไหลของน้ําที่ใชในการลางมือ สามารถชวยลดปริมาณการใชน้ํารวมทั้ง
ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น การลางเครื่องจักรและอุปกรณในกระบวนการผลิต เปนกิจกรรมที่ตองใชน้ําปริมาณ
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มากรวมทั้งกอใหเกิดมลพิษสูงในน้ําเสีย ซึ่งก็มีความเปนไปไดสูงเชนกันที่จะสามารถลดปริมาณการใชน้ํา
และประมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนี้ (USEPA, 2002)
• นําวิธีทางสถิติมาชวยในการวิเคราะหขอมูล เนื่องจากคุณสมบัติของน้ําเสียบางคามีความผันแปรสูง
• ทําการสํารวจหาบริเวณภายในโรงงานที่มักเกิดปญหา และหาแนวทางแกไข ถาตองมีการปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรหรืออุปกรณ ควรเลือกทางที่คุมคาการลงทุนที่สุด
• ทําการวัดประสิทธิภาพในการลดปริมาณของเสียรวมทั้งเรื่องของการอนุรักษน้ํา
• ใหการฝกอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง
ทั้งปริมาณการใชน้ําและปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นสามารถถูกทําใหลดลงได โดยอาศัยวิธีการทําความสะอาด
แบบแหง (dry cleaning) นั่นคือ ถาเปนไปไดควรทําความสะอาดบริเวณการผลิตหรือเครื่องมือดวยการเก็บกวาด
เศษของเสียแทนการใชน้ําฉีดลาง Gelman และคณะ (1989) ไดเคยรายงานไววา คา BOD (biochemical oxygen
demand) ในน้ําจากการลางกระบวนการผลิตของโรงงานชําแหละสัตวปก สามารถถูกลดลงจากรอยละ 20 ถึง 50
เมื่อนําการทําความสะอาดแบบแหง (dry cleaning) มาใชการทําความสะอาดบริเวณการผลิตและเครื่องมือ การ
นํา dry cleaning มาใชในฟารมปศุสัตวก็สามารถชวยลดปริมาณความตองการน้ําเพื่อใชในการลางได
เชนเดียวกัน อีกทั้งยังชวยลดมลภาวะในน้ําเสียที่เกิดขึ้นไดอยางดีอีกดวย อยางไรก็ตามควรจําไววาตะแกรงกรอง
น้ําเสียกอนเขาบอบําบัดนั้น สามารถกําจัดไดเพียงเศษของเสียที่มีขนาดใหญ แตสําหรับเศษของเสียที่มีขนาดเล็ก
โปรตีนละลายน้ํา ไขมัน และคารโบไฮเดรต จําเปนตองใชขั้นตอนพิเศษที่มีคาใชจายในการแยก วิธีนี้เหมาะที่จะ
ใชกับโรงงานที่มีน้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามัน การวนน้ํากลับมาใชอาจตองมีระบบบําบัดเบื้องตน เพื่อใหคุณภาพ
น้ําที่เหมาะที่จะนํามาใชในกิจกรรมนั้นๆ (USEPA, 2002)
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3.3.1 ความรับผิดชอบของผูประกอบการที่กอใหเกิดน้ําเสียปนเปอนดวยน้ํามัน
หลักในการปฏิบัติแบบจําเพาะควบคุมมลพิษชนิดตางมีดังนี้
3.3.1.1 ของเสียที่เปนน้ํามัน
• คนหาบริเวณที่มีน้ํามันเหลือจากการใชไมหมด รวมทั้งหาปริมาณของน้ํามันนั้น
• เก็บตัวอยางและวิเคราะหของเสียที่เปนน้าํ มันดังกลาว วิธีนี้จะชวยในการตัดสินไดวาของเสียนั้นเหมาะ
ที่จะนํามา reuse recycle หรือควรกําจัดทิ้งดวยวิธีที่ไมกอมลพิษตอสิ่งแวดลอม
• จัดใหมีสถานที่เก็บรักษา สถานที่รวมของเสีย และสถานที่บําบัดของเสีย ณ บริเวณทีเ่ กิดของเสีย
• การสรางสถานที่ที่ใชในการบําบัด เก็บรักษา รวบรวมของเสีย และทิง้ ของเสีย หางจากแหลงที่เกิดของ
เสีย ควรกระทําในสถานที่ทกี่ ําหนดไวอยางชัดเจน
• น้ํามันอันตรายที่ผานการใชแลวและไมสามารถนํามา recycle ควรไดรับการจัดการแบบของเสีย
อันตราย สวนน้ํามันไมมีอันตรายที่ผานการใชแลวและไมสามารถนํามา recycle ควรควรไดรับการ
จัดการในรูปแบบเดียวกับของเสียชนิดของแข็ง
• ของเสียควรถูกเก็บในภาชนะที่เหมาะสม มีการติดฉลากอยางชัดเจน และเก็บในสถานที่ที่ถูกออกแบ
มาเปนพิเศษ
• ควรแยกการจัดเก็บระหวางของเสียที่เปนน้ํามันที่สามารถ recycle ไดออกจากสวนที่ไมสามารถ
recycle
• การควบคุมของเสียจะสะดวกและประหยัด ถาสามารถเก็บในรูปของของแข็ง
• ทุกบริเวณที่ใชจัดเก็บหรือทีใ่ ชทําการผลิตที่อาจมีน้ํามันหก ควรปูพนื้ บริเวณดังกลาวดวยวัสดุรองรับ
เพื่อลดโอกาสที่น้ํามันจะปนเปอนลงสูระบบระบายน้ําฝน
• บริเวณที่มกั เกิดน้ํามันหกลงพื้น ควรปูพื้นดวยคอนกรีตชนิดปองกันการรั่วซึมหรือวัสดุที่น้ําซึมผาน
ไมได เชน พลาสติก เพื่อปองกันน้ํามันและน้ําที่ปนเปอนดวยน้ํามันเล็ดลอดออกสูสิ่งแวดลอม
• น้ํามันที่สามารถรับประทานไดนนั้ สามารถใชเปนแหลงพลังงานที่สําคัญ เพื่อการผลิตไฟฟาและ
พลังงานความรอน ดังนั้นจึงควรมีการสนับสนุนใหเกิดการใชสิ่งเหลานี้ขึ้นในโรงงาน
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3.3.1.2 น้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามัน
• หลักการทั่วไปคือ ใชน้ําคุณภาพต่ําที่สุดทีส่ ามารถตอบสนองความตองการในกระบวนการผลิต และ
ถาเปนไปไดควรมีการใชน้ําที่น้ําที่สามารถนํากลับมาใชไดแทนการซื้อน้ําจากภายนอกโรงงาน
• หลีกเลี่ยงการผสมหรือการทําใหน้ําเสียเจือจางโดยนําน้าํ จากสวนอืน่ มาผสม เชน นําน้ําเสียที่ผานการ
บําบัดแลวผสมกับน้ําเสียจากระบบหลอเย็น เพื่อใหน้ําเสียมีคุณสมบัติตรงตามกฏขอบังคับ
• ควบคุมและลดการใชน้ําสะอาดใหนอยทีส่ ุด ณ บริเวณที่มีการใชหลักๆ โดยควบคุมความดันในทอสง
หรือติดตั้งหัวจายที่มีขนาดเหมาะสม
• ใชน้ําใหนอยที่สุดในทุกขัน้ ตอนการผลิต เชน ขั้นการตม การแชเย็น ของโรงงานผลิตผลิตภัณฑสตั ว
ปก ควรวนน้ําจากหนวยแชเย็นมาใชในหนวยตม
• ระหวางพักการผลิตควรปดน้ําในบริเวณทีไ่ มไดใช
• การควบแนนไอระเหยจากการทําสุก สามารถใชน้ําเสียจากกระบวนการผลิตที่บําบัดเบื้องตนแลวมา
เปนน้ําหลอเย็นได
• ควบคุมการใชน้ําสําหรับเครื่องมือควักเครือ่ งใน เครื่องแยกชิ้นสวนและและเครื่องลาง
• พยายามใหมกี ารใชน้ํานอยทีส่ ุดสําหรับขั้นตอนการขนสงเครื่องในสัตว
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3.3.1.3 เทคโนโลยีและวิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่ใชในการแกปญหา
• ดูแลและบํารุงรักษาระบบตรวจเช็คและควบคุมของเสียที่เกิดจากการผลิตอยางสม่ําเสมอ อาจตองมี
แผนปองกันสํารองเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหของเสียจากกระบวนการผลิตปนเปอนลงระบบําบัดน้ําเสีย
• ใชวิธีทําความสะอาดแบบแหงกอนการใชน้ําลางสําหรับการทําความสะอาดพื้นและโตะ ใน
กระบวนการผลิต เพื่อลดภาระของเสียที่ตองบําบัด
• ใชระบบการฉีดลางแบบความดันสูงแตใชปริมาณน้ํานอยหรือใชการอบดวยไอน้ํา สําหรับการทําความ
สะอาดโรงงาน
• ใชปริมาณสารเคมีและสารทําความสะอาดใหนอยที่สุด เพื่อปองกันการเกิดสภาพการรวมตัวกัน
(emulsification) หรือเกิดการละลายของของแข็งในน้ําเสีย
• บําบัดน้ําที่ผานการลางรถขนสงเครื่องในกอนการปลอยทิ้ง
• ระบบบําบัดปฐมภูมิที่ใชในโรงงาน เชน บอกรอง (catch basin) บอดักไขมัน (skimming tanks) บอ
แยกเศษของแข็งดวยการเปาอากาศ (air flotation) ควรมีชวงเวลาใหน้ําเสียอยูภายในถัง (retention
time) ที่เหมาะสม (อยางนอย 30 นาที)
• รวบรวมเลือดใสบอแยกไว แทนการนําไปราดรดบนกองเศษขนหรือเครื่องใน
• ระบบตรวจวัดน้ําเสียควรมีทงั้ แบบตรวจวัดดานเคมี และกายภาพ อีกทั้งระบบตรวจวัดควรสามารถ
ยืนยันไดวาของเสียถูกขนถายไปยังสถานทีท่ ี่สรางไวเพื่อรองรับไดอยางเรียบรอย
• เครื่องมือทุกอยางควรไดรับการดูแลและบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ
• การปรับปรุงระบบการจัดการและระบบลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดตอสิ่งแวดลอมควรปฏิบัติตามมาตรฐาน
ISO 14001
• พนักงานทุกคนควรมีความตระหนักเกีย่ วกับการหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการน้ําสะอาด
พนักงานผูควบคุมของเสียที่เปนน้ํามันควรมีเครื่องปองกันที่เหมาะสม
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4 แนวทางแกปญ
 หา
4.1 การแกปญหาดานเทคนิค
คูมือนี้กลาวถึงขอมูลทั่วไปและขอแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการแกไข เพื่อบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันจาก
อุตสาหกรรมชนิดตางๆ ถาโรงงานตองการรายละเอียดการปญหาที่เฉพาะจําจง คําตอบเหลานี้สามารถหาไดจาก
บริษัทวิศวกรที่ใหบริการใหคําปรึกษา อยางไรก็ตามการที่โรงงานจะตัดสินใจเลือกวิธีบําบัดใดๆนั้น ควร
พิจารณาจากฐานขอมูลของโรงงาน พื้นที่ และตนทุนที่ตองใชในการสรางระบบบําบัด ฯลฯ
วัตถุประสงคของบทนี้ก็เพือ่ สรางแนวความคิดอยางเปนระบบ เพือ่ ใหสามารถสรางรูปแบบการบําบัดของเสีย
และน้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันแบบคราวๆได ดังนั้นบทนี้จะมีการกลาววิถีทางที่ใชในการบําบัดหลากหลายวิธี
อธิบายและตอนทายของบทจะเปนการสรุปวิถีทางที่ใชบําบัดของเสียที่เหมาะสมทีส่ ุดของอุตสาหกรรมแตละ
ชนิด
สิ่งแรกที่ทานควรคํานึงถึงนัน่ คือ มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม? หรือ เปนไปไดหรือไมที่ไมตอง
ทําอะไรเลย? นี่เปนทางเลือกที่เหมาะกับโรงงานที่คุณสมบัติน้ําทิ้งไมเกินคามาตรฐานที่กําหนด
ทางเลือกที่สองคือ เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต เพื่อขจัดปญหาการเกิดน้ําเสียแบบไมอยากใหเกิด นีเ่ ปน
ทางเลือกที่อาจเรียกไดวาเปนหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุด
เพราะการหลีกเลี่ยงการกอใหเกิดของเสียเปนวิธีที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในวิธีการจัดการของเสีย นอกจากการคิดที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตแลว ถาน้ําเสียที่
เกิดขึ้นมีปริมาณไมมาก คุณอาจใชวิธแี ยกสายการไหลของน้ําเสียแทน นั่นอาจทําใหความเขมขนของสารที่กอ
ปญหาในน้ําเสียมีความเขมขนลดลงจนสามารถทิ้งไดตามคุณสมบัติมาตรฐานน้ําทิ้ง อยางไรก็ตามน้ําเสียบาง
สายอาจยังไมผานคามาตรฐาน เมื่อถึงเวลานี้คุณถึงมาคิดเรื่องการบําบัดน้ําเสียที่มาจากสายการไหลนั้นตอไป
ในกรณีที่คุณรูว า คุณจําเปนตองบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามัน การรวมรวมแลว นําน้ําเสียนัน้ ออกไปบําบัด
ณ ที่ที่จัดเตรียมไว ก็เปนอีกทางเลือกหนึง่ ซึ่งวิธีนี้มีขอไดเปรียบอยูท ี่คุณไมจําเปนตองมาคิดเรือ่ งวิธีการบําบัด
อีกทั้งคุณไมจาํ เปนตองควบคุมดูแลระบบบําบัด
แตคุณอาจตองเสียคาบําบัดซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณและความ
เขมขนของน้ําเสียของโรงงานคุณ
ทางเลือกที่สี่คือ ติดตั้งระบบบําบัดและ บําบัด น้ําเสียน้ําเสีย ณ จุดที่เกิดน้ําเสีย แตกอ นที่คุณจะติดตั้งระบบบําบัด
คุณควรคิดถึงทางเลือกทั้งหมดที่มีจากนั้นนํามาเปรียบเทียบกันเพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด โดยการพิจารณา
ตองขึ้นอยูกับขอมูลพื้นฐานของโรงงานคุณเองเปนสําคัญ
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แผนผังดานลาง (ภาพที่ 4-1) สรุปทางเลือกที่ไดกลาวมาโดยนํามาสัมพันธกับรูปแบบการเกิดน้ําเสีย ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการพิจารณาทางเลือก
พิจารณาวาน้ําเสียมีคุณสมบัติถูกตองตามคามาตรฐานน้ําทิ้ง รวมทั้งกฏหมายอื่นๆหรือไม

ใช

ไมใช

ไมตองทําอะไร

สามารถเปลี่ยนขั้นตอนการผลิตไดหรือไม
ใช

พิจารณาหาวิธีที่เหมาะสม

ไมใช
คุณจําเปนตองบําบัดน้ําเสียนั้น

ในสถานที่

นอกสถานที่

ถาโรงงานคุณมีคุณสมบัติมาถึง ณ จุดนี้
พลิกไปยังหนา XY เพื่อดูวิธีการบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอน
ดวยน้ํามัน

วิเคราะหตนทุน/กําไร

ใช

ไมใช

โรงงานที่พบปญหาน้ําปนเปอนน้ํามัน
เนื่องจากวัตถุดิบและ/หรือผลิตภัณฑมี
น้ํามัน

โรงงานที่พบปญหาน้ําปนเปอนน้ํามัน
เนื่องจากเกิดการรั่วไหลของน้ํามัน เชน
น้ํามันเชื้อเพลิงรั่ว

หนา xy

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ทางเลือกในการบําบัด
น้ําเสีย

หนา xy
หนา xy

ภาพที่ 4-1 แนวทางพิจารณาวิธีแกปญหาเมื่อเกิดน้ําเสีย
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4.1.1 เทคโนโลยีการบําบัดน้าํ เสีย - ขอมูลทั่วไป
เนื่องจากน้ําทีป่ นเปอนดวยน้ํามันมีหลายรูปแบบ ทําใหมีเทคโลโลยีมากมายไดถูกคิดคนขึ้นเพื่อบําบัดน้ําเสีย
เหลานี้ ซึ่งเทคโนโลยีเหลานี้สามารถแบงเปน 3 กลุมใหญๆ คือ เทคโนโลยีการบําบัดดวยวิธีทางกายภาพ เชน
การใชวิธีทางกลและการอาศัยการควบคุมอุณหภูมิ เปนตน เทคโนโลยีการบําบัดดวยวิธีทางเคมี ทายที่สุด
เทคโนโลยีการบําบัดดวยวิธที างชีวะภาพ ซึ่งเราสามารถรวมเทคโนโลยีเหลานี้เขาดวยกัน สวนใหญการจะบําบัด
น้ําเสียที่ปนเปอ นน้ํามันนัน้ ตองอาศัยการบําบัด 2 ขั้นดวยกัน อันดับแรกน้ําเสียตองผานการบําบัดขัน้ ปฐมภูมิเพื่อ
กําจัดน้าํ มันทีม่ ีคุณสมบัติลอยน้ําออกจากน้ําเสีย หลักการที่ใชบําบัดขั้นนี้คือ อาศัยแรงดึงดูดของโลกที่กระทํา
ตางกันระหวางน้ํามัน ไขมัน และน้ํา ดังนัน้ ขึ้นนี้จึงถือวาเปนการบําบัดโดยอาศัยเทคโนโลยีทางกายภาพ กรณีนา้ํ
เสียที่มีน้ํามันกระจายตัวอยูใ นลักษณะ emulsion ตองอาศัยบําบัดแบบทุติยภูมิ ซึ่งการบําบัดแบบทุติยภูมนิ ั้นมัก
เปนการบําบัดโดยอาศัยเทคโนโลยีทางเคมี ชีวะภาพ หรือความรอน โดยรายละเอียดของวิธีการบําบัดที่กลาวมา
จะทั้งหมดจะถูกกลาวถึงตอไป
4.1.2 เทคโนโลยีการบําบัดดวยวิธีทางกายภาพ
เทคโนโลยีการบําบัดดวยวิธที างกายภาพประกอบดวยวิธที างกลและการอาศัยการควบคุมอุณหภูมิ ดังนี้
4.1.2.1 การบําบัดดวยวิธีทางกล
การพิจารณาเลือกใชวิธีบําบัดการบําบัดดวยวิธีทางกลนัน้ ขึ้นอยูกับคุณสมบัติน้ําเสียที่ตองการบําบัด กรณีทนี่ ้ํา
เสียปะปนไปดวยน้ํามัน (ซึ่งตางจากลักษณะการเกิด emulsion) การบําบัดอาจทําไดโดยอาศัยความสามารถใน
การถูกดูดซับหรือความหนาแนนที่ตางกัน แตปญหาที่อาจพบเมื่อตองทําการบําบัดน้ําเสียชนิดนีค้ ือ อัตราการ
ไหลของน้ําอาจสูง เพราะน้ําเสียชนิดนี้เกิดจากการลางกระบวนการผลิตนั่นเอง
การอาศัยความแตกตางของความหนาแนน
กระบวนการบําบัดวิธีนี้กระทําโดยอาศัยทฤษฎีแรงโนมถวงของโลก หยดน้ํามันที่มีความหนาแนนต่ํากวาจะ
เคลื่อนที่ขึ้นสูผิวน้ํา จากนัน้ จะแยกชั้นเปนชั้นของน้ํามันปกคลุมผิวหนาของชั้นน้ํา ทําใหสามารถตักหรือแยก
สวนที่เปนน้ํามันออกได หลักการนีย้ ังถูกใชในบอตกตะกอนดวยเชนกัน (ภาพที่ 4-2)
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น้ํามัน
สารผสม
น้ํา/น้ํามัน
ตกตะกอน

ตะกอน

น้ํา

น้ํา

ภาพที่ 4-2 บอตกตะกอน [Möller, 2004]
บอดักไขมัน (ภาพที่ 4-3) ก็ใชหลักการคลายกันกับบอตกตะกอน เมื่อน้ําปนเปอ นน้ํามันไหลเขามายังบอดัก
ไขมัน ทั้งน้ํามันและไขมันจะลอยขึน้ สูผิวดานบนและถูกกักไว
ภายในบอ น้ํามันและไขมันจะถูกระบายออกจากบอเมื่อปริมาตร
ของมันสูงถึงปากทอที่หงายขึ้นดานบน ขณะที่น้ําจะไหลออกจาก
ถังที่บริเวณกนของบอดักไขมัน อยางไรก็ตามบอนี้ตอ งไดรับการ
ทําความสะอาดเมื่อชั้นไขมันสะสมมากจนเกินไป
ภาพที่ 4-3 บอดักไขมัน [radio.weblogs.com]
นอกจากการอาศัยแรงโนมถวงของโลกแลวยังสามารถใชแรงหนีศูนย (centrifugal force) ในการแยกน้ํามันออก
จากน้ําไดเชนกัน ซึ่งหลักการนี้สามารถพบไดในเครื่อง centrifuge (ภาพที่ 4-4) หรือเครื่อง decanter (ภาพที่ 4-5)
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emulsion
น้ํามัน
น้ํา

ภาพที่ 4-4 เครื่อง centrifuge [Möller, 2004]

ภาพที่ 4-5 เครื่อง decanter [www.wikipedia.de]
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การอาศัยความสามารถในการถูกดูดซับทีต่ างกัน
การดูดซับ คือ คุณสมบัติในการเกาะติดกันของพื้นผิวของสารที่ตางกัน เครื่องมือแยกน้ํามันออกจากน้ําที่อาศัย
หลักการนี้ยกตัวอยางไดดังภาพที่ 4-6 ดวยเครื่องนี้แผน
จานหมุนที่จุมอยูในสารผสมน้ํา-น้ํามัน จะหมุนพาน้ํามัน
แยกออกจากน้ําโดยอาศัยคุณสมบัติการเกาะติดที่น้ํามัน
กระทําตอจานหมุนไดดีกวาน้ํา จากนั้นน้ํามันบนจานจะ
ถูกรีดแลวไหลไปรวมในภาชนะรองรับตอไป

ภาพที่ 4-6 เครื่องแยกน้ํามันออกจากผิวหนาของน้ํา
(skimming device) [www.unterkofler.de]
การแยกด ว ยคุ ณสมบั ติ การถู ก ดู ด ซั บ ที่ตา งกัน รูปแบบอื่ น อาจเห็ น ไดจ ากกระบวนการทํา ให ลอย (flotation
process) การทําใหลอยเปนวิธีที่นิยมใชในการแยกน้ํามันออกจากน้ําในกระบวนการบําบัดน้ําเสีย วิธีการนี้อาศัย
คุณสมบัติของพื้นผิวที่แตกตางกันของอนุภาคตางชนิดกัน อนุภาคขนาดเล็กที่กระจายตัวในน้ําจะถูกดูดติดอยูที่
ผิวของฟองอากาศแลวลอยขึ้นดานบนเนื่องจากมีความ
หนาแนนนอย จากนั้นพวกมันจะไปรวมตัวกันเปนแผน
อยูบนผิวหนาของน้ํา หรืออาจมีการเติมสารเคมีลงไปเพื่อ
ปรั บ สภาพของอนุ ภ าคให ไ ม ส ามารถรวมตั ว กั บ น้ํ า ได
(hydrophobic) แลวคอยเปาฟองอากาศผานสารผสมนั้น
เวลานี้ อ นุ ภ าคที่ ต อ งการแยกจะเกาะติ ด บนผิ ว ของ
ฟองอากาศและเคลื่อนมาสะสมกันอยูดานบนซึ่งทําใหเรา
สามารถแยกมันออกมาได (ภาพที่ 4-7)
ภาพที่ 4-7 เครื่องมือสําหรับแยกสารแบบทําให
เครื่ อ งแยกแบบทํ า ให ลอย [www.dafcorp.com]
เกิดการรวมตัวกัน (coalescence separators) ดังภาพที่ 4-8 สามารถนํามาบําบัด
น้ําปนเปอนน้ํามันไดเชนกัน กลไกการรวมตัวคือ หยดน้ํามันขนาดเล็กเกิดการ
รวมตัวกันจนกลายเปนหยดน้ํามันขนาดใหญ เราเรียกปรากฏการณนี้วา dropdrop-coalescence หรือหยดน้ํามันขนาดใหญมารวมตัวกับพื้นผิวที่มีความมัน
ภาพที่ 4-8 เครื่องแยกแบบอาศัยการทําใหรวมตัวกัน
(coalescence separator) [www.3a-wassertechnik.de]
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เราเรียกวา drop-interface-coalescence โดยพื้นผิวที่มีความมันนั้นสวนมากเปนพลาสติก เชน PP PVC PE PTFE
หรือเปนแกว สเตนเลส น้ํามันที่มารวมตัวนั้นจะสามารถเคลื่อนขึ้นสูดานบนซึ่งเปนที่ที่เราจะทําการแยกมันออก
ตอไป
การกรองดวยเมมเบรน
นอกจากเทคโนโลยีที่กลาวมาแลว การกรองก็เปนวิธีหนึ่งที่สําคัญในกระบวนการบัดน้ําเสีย เชนการกรองดวย
เมมเบรน (ภาพที่ 4-9) การกรองจะตางจากเทคโนโลยีที่กลาวมาเนื่องจากการกรองจะใชแยกสารที่เปน emulsion
การกรองดวยเมมเบรนประกอบไปดวย reverse osmosis nano-filtration micro-filtration and ultra-filtration. ซึ่ง
Ultra-filtration เปนเทคโนโลยีที่สําคัญมาก เพราะมีการนํามาใชแยกสารที่เปน emulsion กลไกการกรองดวยวิธี
นี้ทําโดยการใหความดันในแนวตั้งฉากกับการของของไหลที่ระดับ 3-10 bar สารที่เปนตัวทําละลายรวมทั้งสาร
ที่ละลายไดทสี่ ามารถผานเมมเบรนเรียกวา permeate สวนสารที่ไมสามารถผานแผนกรองเรียกวา retentate
ปจจัยที่สงผลตอการกรองแบบ ultra-filtration ประกอบไปดวย ความดัน อุณหภูมิ ปริมาณองคประกอบน้ํามัน
และความเร็วการไหลของน้าํ ที่ตองการกรอง การเพิ่มความดันสําหรับการกรองดวยวิธีนี้อาจไมมผี ลตอการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกรอง เนื่องจากที่ความดันสูงกวา 4.5 bar จะเกิดการกอตัวของชั้นตะกอนบนผิวหนาแผนกรอง
ดังนั้นผิวหนาของแผนกรองจําเปนตองไดรับการทําความสะอาดอยางตอเนื่องเพื่อใหกระบวนการกรองดําเนิน
ไดอยางตอเนือ่ ง
และถาน้ําเสียนั้นถูก recycle มาแลวหลายครั้ง ความเขมขนของน้ํามันในน้ําที่ผานการกรองแลวอาจสูงถึง 2050% สวนใหญแผนเมมเบรนมักทํามาจากวัสดุสังเคราะห เชน polyolefines เนือ่ งจากมันทนตอ pH ในชวงที่
กวางมากนั่นเอง [Möller, 2004]
ทิศทางการไหล
น้ํามัน
เกลือ

ความดัน
น้ํา

ภาพที่ 4-9 ทฤษฎีการกรองแบบ ultra-filtration
ภาพที่ 4-10 แสดงชวงความสามารถในกรองอนุภาค ที่เทคนิคการกรองชนิดตางๆ
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Conventional filtration
microfiltration
ultrafiltration
nanofiltration
reverse osmosis
10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

m

ภาพที่ 4-10 แสดงชวงความสามารถในกรองอนุภาค ที่เทคนิคการกรองชนิดตางๆ [Möller, 2004]
4.1.2.2 การบําบัดดวยวิธีเคมีไฟฟา
นอกจากวิธีการกรองดวยเมมเบรนแลว การอาศัยกระบวนการทาง
เคมีไฟฟาก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนํามาประยุกตใชเพื่อการ
บําบัดน้ําเสียปนเปอนน้ํามัน กระบวนการแยกน้ํามันออกจากน้ํา
เกิดขึ้นจากการลบประจุของอนุภาคที่กระจายตัวอยูในน้าํ (ภาพที่ 410) ขั้วอิเล็คโทรดทั้งสองชนิดที่จุมอยูในน้ําจะถูกกั้นระหวางกันไว
ดวย diaphragm วิธีนี้สามารถทําใหน้ํามันแยกตัวออกจากน้ําซึ่งเรา
จะสามารถแยกสวนที่เปนน้าํ มันออกไปกําจัดไดตอไป
ภาพที่ 4-11 เซลลเคมีไฟฟาใชในกระบวนการตกตะกอนดวยไฟฟา
[www.pius-info.de]
4.1.2.3

+

diaphragm

-

สารผสมน้ํามัน-น้ํา

การบําบัดดวยวิธีควบคุมอุณหภูมิ

หลักการทํางานของวิธีการบําบัดน้ําปนเปอนน้ํามันดวยวิธีนี้คือ ระเหยน้ําออกจากน้ําปนน้ํามันหรือน้ําเสียที่เปน
emulsion โดยไมใชสารเคมี แตวิธีการนีไ้ มสามารถใชกับน้ําเสียที่เปน emulsion ที่มีความเสถียรสูงซึ่งตองอาศัย
การบําบัดดวยวิธีทางกล
เพื่อใหการบําบัดมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปการบําบัดดวยวิธีควบคุมอุณหภูมิมักกระทําในลักษณะนําหลายๆ
หนวยมาเรียงตอกัน ซึ่งจํานวนหนวยที่เหมาะสมอยูในชวง 2-5 หนวย [Möller, 2004] ตัวอยางเทคโนโลยีที่นํา
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หลักการควบคุมอุณหภูมิมาใชคือ thin-film evaporator (ภาพที่ 4-12) เทคโนโลยีนี้นยิ มใชบําบัดสารละลายสวน
ที่ไมสามารถผานแผนกรองของกระบวนการกรอง ultra-filtration ซึ่งความหนาของฟลมอยูในชวง 0.5-2 mm
หลักการทํางานของเครื่องมือนี้คือ
ทําใหของเหลวที่ตองการแยกนั้น
กระจายตัวไปบนแผนความรอน
ซึ่ ง เป น ที่ ที่ จ ะเกิ ด การก อ ตั ว ของ
ฟ ล ม ของสารที่ แ ยกออกจากน้ํ า
สวนน้ําที่แยกไดอาจถูกนํากลับไป
ใ ช ดั ก จั บ ส า ร แ ล ว ก ล า ย เ ป น
emulsion จากนั้นจึงถูกสงกลับมา
แยกที่ เ ครื่ อ งนี้ ว นซ้ํ า ไปเรื่ อ ยๆ
ภาพที่ 4-12 เครื่อง thin film evaporator [www.gigkarasek.at]
น้ํ า มั น ที่ ติ ด อยู บ นแผ น ทํ า ความ
รอนจะถูกกวาดและลําเลียงไปยังสถานที่ที่บําบัด ขอดีของการแยกน้ํามันดวยเครื่องๆนี้คือ ตนทุนการติดตั้งและ
การดําเนินระบบถูกกวาการบําบัดดวยวิธีทางกล
4.1.3

เทคโนโลยีการบําบัดดวยวิธที างเคมี

เทคโนโลยีการบําบัดดวยวิธที างเคมีนิยมใชบําบัดน้ําเสียที่มีลักษณะเปน emulsion ซึ่งการบําบัดทําไดโดยเติม
เกลือหรือกรด เพื่อทําใหเกิดการแยกตัวระหวางน้ําและน้ํามัน ซึ่งการใชกรดแยกนั้นใชกันโดยทั่วไปดังจะ
กลาวถึงตอไป
4.1.3.1 การแยกสารมีลักษณะเปน emulsion ดวยกรด
กรดที่นิยมใชในกระบวนการนี้คือ กรดไฮโดรคลอริก หรือกรดซัลฟวริก ไฮโดรเจนไอออนจะเกาะบนผิวของ
หยดน้ํามัน ซึ่งชวยกระตุนใหเกิดการรวมตัวกันรพหวางหยดน้ํามัน ทําใหสามารถแยกน้ํามันออกจากน้ําไดโดย
อาศัยการทําใหลอยหรือการกรองดวย ultra-filtration ตอไป
4.1.3.2

การแยกสารที่มีลักษณะเปน emulsion ดวยเกลือ

หลักการแยกน้ํามันที่มีลักษณะเปน emulsion ออกจากน้ําดวยการเติมเกลือนั้น ทําโดยการเติมเกลือของธาตุที่
เปนโลหะ เชน Ca หรือ MgCl ไอออนของโลหะจะถูกดูดซับอยูบ นผิวของหยดน้ํามัน ซึ่งมีผลใหผิวของหยด
น้ํามันมีประจุเปนกลาง หยดน้ํามันจึงเกิดการรวมตัวกันและแยกตัวออกจากชัน้ น้ํา อยางไรก็ตามกระบวนการ
บําบัดดวยวิธีนี้มักถูกพบวามีประสิทธิภาพไมดีเทาที่ควร นอกจากนั้นยังพบวาการควบคุมปริมาณเกลือเปนไป
ไดยาก ทําใหคุณสมบัติของน้ําหลังผานการบําบัดแลวมีความเขมขนของเกลือสูง
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เทคโนโลยีการแยกน้ํามันที่เปน emulsion ทั้งโดยอาศัยกรดและเกลือตางถือเปนเทคโนโลยีที่ใชสารชนิดอนินท
รียในการบําบัด ซึ่งนอกจากสารที่เปนอนินทรียแลว ยังสามารถใชสารที่เปนอินทรียไดดวยเชนกัน ซึ่ง
สารอินทรียดังกลาวสารมารถยกตัวอยางไดเชน tertiary หรือ quaternary polyamines ดังภาพที่ 4-13
CH3
CH2

CH
OH

CH2

CH3

N
H

CH2
+

X

-

CH
OH

n1

CH2

N
+ CH3 X
n2

ภาพที่ 4-13 แสดงโครงสรางโมเลกุลของสาร tertiary และ quaternary polyamines [Möller, 2004]
ขอดีของการใชสารอินทรียชนิดนี้คือ สารทั้ง 2 ชนิดนีไ้ มมีผลตอการเพิ่มความเขขมขนของเกลือในน้ําหลังจาก
ผานการบําบัด นั่นทําใหการบําบัดโดยอาศัยสารอินทรียถ ูกนิยมใชในการบําบัดน้ํากอนเขาสูกระบวนการกรอง
ดวย ultra-filtration นั่นเปนเพราะถาน้ํามิไดผานการแยกสารที่เปน emulsion ออกกอนเขาสูกระบวนการกรอง
จะทําใหกระบวนการกรองอุดตันอยางรวดเร็ว
4.1.4 เทคโนโลยีการบําบัดดวยวิธีทางชีวภาพ
โดยทั่วไปเทคโนโลยีการบําบัดดวยวิธีทางชีวภาพสามารถถูกแบงออกเปนกระบวนการใชและไมใช ออกซิเจน
กระบวนการเหลานี้ถือไดวาเปนกระบวนการหลักในการบําบัดน้ําเสียทีม่ ีคาสารอินทรียสูง ดังเชนน้ําเสียจาก
อุตสาหกรรมอาหาร เปนตน
ขั้นตอนการบําบัดโดยอาศัยเทคนิคทางกลมักถูกใชบําบัดในขั้นกอนหนาขั้นตอนการบําบัดดวยเทคนิคทาง
ชีวภาพ เชน น้ําเสียตองผานบอดักไขมันกอนเขาสูการบําบัดดวยวิธีทางชีวภาพ มิฉะนั้นคาภาระสารอินทรียจะ
สูงเกินกวาความสามารถที่ขั้นการบําบัดดวยเทคนิคทางชีวภาพจะรับได ตอจากนี้จะของกลาวถึงภาพรวมของ
กระบวนการบําบัดดวยเทคนิคทางชีวภาพทีส่ ําคัญทั้ง 2 แบบ ดังนี้
4.1.4.1

กระบวนการบําบัดแบบไมใชอากาศ

กระบวนการบําบัดแบบไมใชอากาศควรถูกนํามาใชบําบัดตอเมื่อน้ําเสียมีคา BOD สูง เชน น้ําเสียจาก
อุตสาหกรรมผลิตอาหาร การบําบัดแบบไมใชอากาศสารมารถถูกใชเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการบําบัดโดย
อาศัยเทคนิคทางชีวภาพ เพื่อลดคา BOD ที่มีคาสูงนั้น ตัวอยางเชน ที่คา BOD>600 mg/l สามารถถูกลดลงมาอยู
ที่ระดับ 200-300 mg/l [Stephenson & Blackburn, 1998]. ซึ่งการดําเนินระบบการบําบัดน้ําเสีบแบบไมใชอากาศ
นี้สามารถกระทําได 2 รูปแบบใหญๆ ดวยกันคือ
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• ระบบบําบัดแบบไมใชอากาศแบบบอเปด
o สวนมากมักประกอบดวยหลายๆ บอบําบัดตอเนื่องกัน
o ขอดี: กอสรางและดําเนินระบบงาย
o ขอเสีย: ตองการพื้นที่ขนาดใหญ และเกิดตะกอนเชื้อสะสมภายในบอ
• ระบบบําบัดแบบไมใชอากาศแบบบอปด
o ประกอบไปดวยระบบบําบัดหลายประเภท เชน one-stage reactors, two-stage reactors, fixedbase reactors, upflow anaerobic sludge blanket reactors (UASB), hybrid upflow anaerobic
sludge blanket reactors, expanded granular sludge bed
o ขอดี: ตองการพื้นที่นอย ไมกอใหเกิดมลพิษในอากาศ สามารถนํากาซชีวภาพมาใชประโยชน
และปราศจากปญหาเรื่องกลิ่น
o ขอเสีย: ตองการเทคนิคชั้นสูงในการควบคุมแลดูแลระบบ ใชตนทุนสูงในการกอสรางและ
ดําเนินระบบ
นอกจากการจําแนกตามวิธีทกี่ ลาวมาทั้ง 2 แลวกระบวนการบําบัดดวยวิธีทางชีวภาพยังอาจแบงออกไดเปนแบบ
เปยก (คาของแข็งทั้งหมด 3-15%) และแบบแหง (คาของแข็งทั้งหมด >30%) หรืออาจแบงตามอุณหภูมิ เชน
การบําบัดโดยอาศัยเชื้อที่ชอบอุณหภูมิปานกลาง (33-37oC) และพวกทีช่ อบอุณหภูมสิ ูง (50-58oC)
น้ําเสียจะถูกสงผานมายังถังบําบัดซึงอาจถูกสรางจากคอนกรีตหรือสเตนเลส จากนั้นสารอินทรียภายในน้ําเสียจะ
ถูกเชื้อจุลินทรียเปลี่ยนไปเปนตะกอนเชื้อและกาซชีวภาพ (องคประกอบของกาซชีวภาพประกอบดวย CH4 60%
และ CO2 30%) ซึ่งขั้นตอนกระบวนการยอยสลายแบบไมใชอากาศดังภาพที่ 4-14
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โปรตีน

คารโบไฮเดรต

ไขมัน

กระบวนการยอยสลาย
กรด
อะมิโน

กลีเซอรอล
กรดไขมัน

น้ําตาล
แอลกอฮอล
กระบวนการผลิตกรด

H2, CO2, acetic acid

กรดไขมันระเหยได
กระบวนการผลิต
acetic acid

H2, acetic acid
กระบวนการผลิตกาซชีวภาพ

CH4, CO2, H2S

ภาพที่ 4-14 ขัน้ ตอนการยอยสลายแบบไมใชอากาศ
นอกจากกาซชีวภาพจะถูกสรางขึ้นแลว ก็ยงั มีการสรางตะกอนเชื้อดวยเชนกัน ในบางสถานการณกระบวนการ
บําบัดแบบไมใชอากาศสรางความคุมคาใหกับตนทุนทีต่ องเสียไปเพือ่ การบําบัดในระดับที่สูงมาก อีกทั้งยังใช
พลังงานนอยกวาการบําบัดแบบใชอากาศอีกดวย สวนขอเสียของกระบวนการบําบัดชนิดนี้คือ เชื้อจุลินทรียแบบ
ไมใชอากาศมีความไวตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง และสารเคมีในน้ําเสียเปนอยางมาก นัน่
หมายความวาระบบบําบัดน้าํ เสียแบบไมใชอากาศจําเปนตองไดรับการเฝาติดตามประสิทธิภาพการบําบัดอยาง
สม่ําเสมอ ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันคือ น้ํามันอาจเขาหอหุมบริเวณพืน้ ผิว
ของกอนเชื้อจุลินทรีย มีผลใหเชื้อไมสามารถจะสัมผัสกับสารอาหารไดอยางเต็มที่ นั่นทําใหประสิทธิภาพการ
ยอยสลายของระบบบําบัดลดต่ําลง นั่นหมายความวาประสิทธิภาพการกําจัด COD น้ํามัน ไขมันลดลง รวมทั้ง
ตะกอนเชื้อภายในถังบําบัดอาจหลุดออกจากระบบไดอกี ดวย
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เนื่องจาก [Cammarota & Freire, 2005] การดําเนินระบบโดยอาศัยอุณหภูมิสูงสามารถชวยเพิ่มโอกาสในการเขา
ยอยสลายน้ํามันของเชื้อจุลินทรีย นัน่ ทําใหประสิทธิภาพการบําบัดเพิ่มสูงขึ้นดวยระยะเวลากักเก็บน้าํ ที่ต่ําลง แต
การดําเนิระบบที่ภาวะอุณหภูมิสูงนี้ตองใชคาใชจายสูง ตองการพลังงานสูงในการใหความรอนแกระบบ อีกทัง้
ยังมีความตองการสูงในการบํารุงรักษาและควบคุมอุณหภูมิ
ความเปนไปไดที่อาจหลีกเลีย่ งปญหาที่จะเกิดขึ้นกับระบบบําบัดน้ําเสียแบบไรอากาศที่ใชบําบัดน้ําเสียที่
ปนเปอนน้ํามัน มีงานวิจยั ที่ศึกษาการบําบัดน้ํากอนเขาระบบบําบัดแบบไรอากาศดวย Hydrolytic enzyme ซึ่ง
งานวิจยั ยังคงอยูในชวงกําลังศึกษา [Cammarota & Freire, 2005]
4.1.4.2 กระบวนการบําบัดแบบใชอากาศ
เนื่องจากสถาบัน IP-Institut für Projektplanung GmbH (1997) มีเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียแบบใชอากาศ
หลากหลายชนิดที่เหมาะตออุตสาหกรรมในประเทศไทย ระบบที่นิยมถูกนํามาใชมากที่สุดคือ ระบบบําบัดแบบ
ใชอากาศแบบบอเปด (Aerobic pond system) และระบบบําบัดแบบใชอากาศแบบตะกอนเรง (Activated sludge
system) ซึ่งจะถูกกลาวถึงในรายละเอียดตอไป
กระบวนการบําบัดแบบใชอากาศแบบบอเปดเปนเทคโนโลยีที่งายมากในการบําบัดน้ําสีย โดยระบบบําบัดที่ใช
กันอยูโดยทัว่ ไปจะมีความแตกตางกันเพียงเรื่องวิธีในการเติมอากาศใหแกน้ํา
หรืออัตราการปอนภาระ
สารอินทรียเขาสูระบบ [IP-Institut für Projektplanung GmbH] ระบบบําบัดแบบบอเปดมีดังนี้
• Facultative ponds (Maturation ponds)
o การใหออกซิเจนเกิดกิจกรรมของสาหรายภายในน้ํา
o กระบวนการบําบัดแบบใชอากาศจะเกิดขึน้ บริเวณดานบนของบอและจะเปนแบบไมใชอากาศ
บริเวณกนบอ
o ความลึกจากผิวน้ําจนถึงกนบอประมาณ 1.5-2.5 m
• Oxidaion ponds
o บอมีความตื้นกวาบอ Facultative ponds
o น้ําไดรับออกซิเจนแพรผานจากอากาศโดยตรง
o บอมีความลึก 1.0-1.5 m
• Aerated lagoon
o การใหอากาศตองอาศัยอุปกรณไฟฟา
o ใชพื้นที่นอยกวาระบบบําบัดแบบใชอากาศชนิดอื่น และมีชวงเวลากักเก็บน้ํานอย
• Polishing ponds
o น้ําไดรับออกซิเจนจากกิจกรรมของสาหรายในน้ําและจากการแพรผานจากอากาศโดยตรง
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o เพราะเกิดการสังเคราะหแสงของสาหรายภานในน้ํา น้ําขาออกจึงมีความเขมขนของของแข็งสูง
o น้ําขาออกตองผานการกรองดวยหินหรือกรวดกอนถูกปลอยทิ้ง
นอกจากระบบบําบัด แบบใชบอ กระบวนการบําบัดแบบตะกอนเรง (Activated sludge) ก็เปนอีกหนึ่ง
กระบวนการทีถ่ ูกใชมานาน หลักการทํางานของระบบบําบัดชนิดนี้คืออาศัยกิจกรรมของเชื้อจุลินทรียชนิดตางๆ
เชน แบคทีเรีย รา สาหราย และโปรโตซัว [IP-Institut für Projektplanung GmbH, 1997] ในความเปนจริงแลว
เมื่อนําระบบบําบัดแบบตะกอนเรงมาเทียบกับระบบบําบัดแบบบอเปดที่กลาวมาในตอนตน ความแตกตางที่
เดนชัดที่สุดคือความเขมขนของตะกอนภายในถังบําบัด ซึ่งความเขมขนของตะกอนภายในถังบําบัดของการ
บําบัดแบบตะกอนเรงจะสูงกวาบอบําบัดแบบใชอากาศชนิดอื่นๆ มาก
โรงงานที่มีการใชระบบบําบัดแบบตะกอนเรงนั้นมักจะประกอบไปดวยหนวยบําบัดหลายชนิดมาทํางานรวมกัน
[IP-Institut für Projektplanung GmbH, 1997]
• บอเติมอากาศ
• บอตกตะกอน (เพื่อใชแยกตะกอนเชื้อแลววนกลับสูบอเติมอากาศ)
• ระบบปมเพื่อใชในการวนตะกอนกลับ
• ระบบกําจัดตะกอนสวนเกิน
ภาพที่ 4-15 แสดงภาพโดยรวมของระบบบําบัดแบบตะกอนเรง

ภาพที่ 4-15 ระบบบําบัดแบบตะกอนเรงแบบดั้งเดิม [Source: www.mebrane-bioreactor.com]
4.1.5

เทคโนโลยีแบบผสมผสาน

กรณีที่พบวาการบําบัดน้ําเสียโดยอาศัยเทคโนโลยีเดียวใหประสิทธิภาพการบําบัดไมตรงตามเปาที่ตั้งไว หรือ
เทคโนโลยีที่มีอยูไมเหมาะสมตอการบําบัดน้ําเสียที่เกดขึน้ การผสมผสานเทคโนโลยีสามารถเปนอีกทางเลือก
หนึ่งที่อาจนํามาแกปญหาดังกลาว ตัวอยางเทคโนโลยีการบําบัดน้าํ เสียที่นําเอาเทคโนโลยีชนิดอื่นๆมาทํางาน
รวมกันเชน กระบวนการแยกสารแบบทําใหเกิดการลอยตัว (flotation process) เปนกระบวนการบําบัดน้ําเสียที่
ผสมผสานระหวางนําเทคโนโลยีการบําบัดดวยวิธีทางกลและทางเคมี
หรือการแยกน้ํามันทีม่ ีลักษณะเปน
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emulsion ออกจากน้ําเสียดวยการเติมสารอินทรียแลวจึงนําน้ําที่แยกไดไปผานการกรองดวยเมมเบรน หรือการ
นําน้ํามันทีแ่ ยกไดดว ยวิธีการกรองดวยเมมเบรนไปผานการทําใหเขมขนมากขึ้นดวยกระบวนการการควบคุม
อุณหภูมิ เปนตน
การผสมผสานเทคโนโลยีชนิดอื่นๆ อาจเห็นไดจากกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบ wetland (ดังภาพที่ 4-16) ซึ่ง
เปนการผสมผสานเทคโนโลยีระหวางการบําบัดดวยวิธีทางกลกับทางชีวภาพ
น้ําเสีย

น้ําที่มีคุณภาพดีขึ้น

ภาพที่ 4-16 แสดงการทํางานของระบบบําบัดน้าํ เสียชนิด wetland [source: www.unep.org; adopted]
กระบวนการบําบัดเกิดขึน้ โดยเมื่อน้ําเสียไหลเขาสูบอบําบัดความเร็วการไหลของน้ําจะลดลง
ในชวงเวลานี้
ของแข็งแขวนลอยจะถูกดักจับไวโดยพืชในบอบําบัด ของแข็งเหลานี้จะตกตะกอนลงสูกนบอซึ่งเปนสถานที่ที่
มันจะถูกยอยสลายโดยกิจกรรมของจุลินทรีย นั่นทําใหสารกอมลพิษบางชนิดถูกเปลี่ยนไปอยูในรูปแบบทีม่ ี
ความสามารถในการละลายน้ําลดลง จนอาจสูญเสียความสามารถในการกอพิษหรืออาจถูกพืชดูดไปใชในที่สุด
4.1.6 ขอมูลจําเพาะสําหรับโรงงานแตละชนิด
จากนี้เปนการนําเสนอขอมูลการบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนน้ํามันที่จําเพาะกับอุตสหกรรมบางประเภท
อุตสาหกรรมที่สําคัญในประเทศไทยที่ตองเกี่ยวของกับน้ําเสียที่ปนเปอ นน้ํามันอยูเ ปนประจํา

ซึ่งเปน

เพื่อเปนการทําความเขาใจแกผูอานอีกครั้ง หนังสือคูมือนี้สามารถใหขอมูลที่เปนขอมูลทั่วไปเทานัน้ มิไดกลาว
ลึกลงในรายละเอียด ซึ่งขอมูลจําเพาะที่จะกลาวตอไปนีเ้ ปนขอมูลการแกปญหา
•
น้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอาหาร ซึ่งน้ํามันที่ปนเปอ นในน้ําเกิดจากน้ํามันใน
ตัวของวัตถุดบิ หรือจากตัวผลิตภัณฑ
•
น้ําเสียจากอุตสาหกรรมที่ใชน้ํามันเพื่อการหลอลื่นหรือเพื่อใหความรอน ซึ่งน้ําเสียจากโรงงาน
ประเภทนี้เกิดจากการรั่วไหลของน้ํามันดังกลาวลงสูน้ําเสีย
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นอกเหนือจากขอมูลหลักการบําบัดน้ําเสียโดยทั่วไปแลว ขอมูลที่นํามากลาวตอจากนี้เปนขอมูลที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัยในชวงเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบัน เพื่อพัฒนากระบวนการบําบัดน้ําเสียใหสามารถแกปญหาที่พบใน
โรงงานอุตหกรรมทุกชนิด
โดยทั่วไปการบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมอาหาร เชน โรงฆาสัตว อุตสาหกรรมแปรรูปไก หรืออาหาร
ทะเลนั้นมีความคลายคลึงกัน เนื่องจากน้ําเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมเหลานี้จะมีความเขมขนของ สารอินทรียสูง
ซึ่งเหมาะแกการบําบัดโดยอาศัยวิธีทางชีวภาพหรือจุลินทรีย
ดังงานวิจัยของ Huynh, 2006 ที่แสดงใหเห็นวากระบวนการบําบัดโดยอาศัยวิธีทางชีวภาพเปนวิธีที่เหมาะสม
ที่สุดที่ใชในการบําบัดน้ําเสียที่มีความเขมขนของสารอินทรียสูง ซึ่งในอดีตวิธีการบําบัดโดยอาศัยวิธีทางชีวภาพ
นั้นมักจะใชเปนกระบวนการแบบไรอากาศ แตในปจจุบันผูคนเริ่มหันมาสนใจเทคโนโลยีการบําบัดแบบไร
อากาศมากขึ้น เพราะเทคโนโลยีนี้สามารถผลิตพลังงานเปนผลกําไรแกโรงงานไดดวย นอกจากการบําบัดโดย
อาศัยวิธีทางชีวภาพ เมื่อเร็วๆ นี้มีงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลําลัดแบบอื่นๆ เชน การบําบัดโดยอาศัยวิธีทาง
เคมีไฟฟา ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่นาสนใจเชนเดียวกัน ซึ่งบทนี้จะใหขอมูลอยางกวางๆ เกี่ยวกับกระบวนการบําบัด
น้ําเสียที่นิยมใชกันมากที่สุดสําหรับอุตสาหกรรมตางๆ ที่อยูในกลุมของอุตสาหกรรมอาหาร อีกทั้งใหมุมมอง
เกี่ยวกับงานวิจัยที่มีมาจนถึงปจจุบัน และทัศนคติเกียวกับความเปนไปไดของพัฒนาการที่จะเกิดขึ้นสําหรับ
เทคโนโลยีที่จะใชในการบําบัดน้ําเสียเหลานี้
ในกรณีของการบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรมอาหารทั่วๆ ไปนั้นมักตองคํานึงถึงกระบวนการบําบัดแบบปฐม
ภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ แตสําหรับการกําจัดน้ํามันและไขมันที่อยูในน้ําเสียนั้นจําเปนตองใชขั้นตอนการบําบัด
แคปฐมภูมิและทุติยภูมิเปนหลัก ดังตารางที่ 4-1 แสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดของเทคโนโลยีที่ใชเพื่อบําบัด
น้ําเสียจากโรงฆาสัตว ซึ่งเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียนี้ (European Commission, 2005) สามารถถูกนําไป
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมชนิดอื่นไดเชนเดียวกัน
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ตารางที่ 4-1 เทคโนโลยีการบําบัดน้าํ เสียที่สามารถใชในการบําบัดน้าํ เสียจากโรงฆาสัตว
ของแข็ง สารอินทรีย น้ํามัน/ ไนเตรต/ ฟอสฟอรัส
ไขมัน แอมโมเนีย
แขวนลอย
ทั้งหมด
การบําบัดปฐมภูมิ
กรองดวยวิธีทางกล
X
X
แยกน้ํามัน/ไขมัน
X
X
X
X
X
บอปรับสภาพน้ําเสีย
X
การทําใหลอยดวยการละลายอากาศ
X
X
การทําใหลอยดวยพนอากาศ
X
การทําใหลอยดวยวิธีทางกล
X
การตกตะกอน
X
X
X
X
(Coagulation/flocculation/precipitation)
การตกตะกอน/กรอง/ทําใหลอย
X
X
การบําบัดทุตยิ ภูมิ
บําบัดแบบไรอากาศ ตามดวยขั้น anoxic
X
ตะกอนเรง/ใหอากาศแบบบอเปด
X
X
X
X
(Activated sludge/aeration lagoons)
การเติมอากาศเพิ่มเติม
X
X
(Extended aeration)
การตรึงไนโตรเจน/การปลดปลอย
X
ไนโตรเจน(Nitrification/denitrification)
กระบวนการบําบัดน้ําเสียในขั้นปฐมภูมิ โดยทั่วไปมักเปนขั้นที่เกี่ยวของกับวิธีการบําบั ดโดยอาศัยวิธีทาง
กายภาพ นั่นเปนเพราะขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อลดภาระสารอินทรียที่จะผานเขาสูขั้นการบําบัดทุติยภูมิและ
ตติยภูมิ สวนในกรณีของอุตสาหกรรมผลิตน้ํามันปาลมกระบวนการบําบัดในขั้นปฐมภูมิยังถูกใชเพื่อเพิ่มรอยละ
ผลไดของกระบวนการผลิต (Production yield) อีกดวย เนื่องจากน้ํามันที่แยกออกมาไดนั้นสามารถถูกสงกลับ
เขาสูกระบวนการผลิตไดอีกครั้งหนึ่ง
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สําหรับกระบวนการบําบัดน้ําเสียในขั้นปฐิภูมิของอุตสาหกรรมอาหาร เชน อุตสาหกรรมอาหารทะเล หรือ
อุตสาหกรรมสัตวปก มักประกอบไปดวยกระบวนการกรองดวยตระแกรงแบบตรึงอยูกับที่ การบีบอัดดวย สกรู
(Screw presses) และ Rotary drum screens ดวยขนาดความกวางของรูของตะแกรงกรอง (Mesh sizes) 3 mm
(European Commission, 2005) เพื่อแยกสารอินทรียที่มีขนาดใหญ เชน ผม ขน หรือไขมันบางสวนออกจากน้ํา
เสีย ประสิทธิภาพการแยกสารอินทรียเหลานี้โดยทัว่ ไปมักอยูที่ประมาณ 10-15% และบอยครั้งทีก่ ระบวนการ
กรองมักถูกตามดวยกระบวนการแยกที่ทําใหลอยโดยใชฟองอากาศ (Dissolved air floatation process, DAF)
นั่นก็เพื่อใหนา้ํ เสียหลังจากผานการบําบัดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานน้ําทิ้ง
และสามารถถูกปลอยทิ้งได
ในทันที เนื่องจาก (European Commission, 2005) DAF สามารถกําจัด BOD ได 15% และของแข็งแขวนลอยได
70% โดยไมตอ งใชสารเคมี หรืออาจลด BOD ไดถึง 50-65% และของแข็งแขวนลอยได 85-90% ถามีการใช
สารเคมี ของแข็งที่ลอยขึ้นสูผิวหนาสามารถตักออกและนําไปกําจัดดวยวิธีฝงกลบ หรือนําไปผึ่งใหแหงและทํา
เปนอาหารสัตวตอไป
สวนการบําบัดขั้นปฐมภูมิของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมนิยมใชกระบวนการบําบัดดวยวิธีทางกายภาพ โดยอาศัย
การแยกดวยแรงโนมถวงของโลก
ยกตัวอยางเชนบอดักไขมันเพื่อกําจัดน้ํามันสวนใหญแลวสงกลับเขาสู
กระบวนการผลิต ซึ่งบอดักไขมันควรถูกออกแบบภายใตเกณฑดังนี้
• บอดักไขมันควรถูกออกแบบใหเกิดอัตราการไหลของน้าํ ไดสูงที่สุด
• ควรมีปริมาตรการกักเก็บบริเวณเหนือผิวน้าํ สูง
• ควรมีการติดตัง้ ดวยอุปกรณเก็บเกีย่ วน้ํามันจากผิวหนาน้ําแบบอัตโนมัติ
เนื่องจาก [IP-Institut für Projektplanung GmbH, 1997] กระบวนการแยกน้ํามันในขั้นตอนปฐมภูมินี้อาจถูกทํา
ใหมีประสิทธิภาพสูงไดถึง 70-90% ฉะนัน้ น้ํามันทีแ่ ยกไดสามารถถูกสงกลับเขมสูกระบวนการผลิตไดตอไป
นอกจากการบําบัดดวยวิธีทางกายภาพแบบใชบอดักไขมันแลว ยังอาจมีวิธีทางกายภาพอื่นๆ หรือกระบวนการ
บําบัดโดยอาศัยสารเคมีที่นาสนใจอีกเชนกัน แตเนื่องจาก [IP-Institut für Projektplanung GmbH, 1997] วิธีการ
บําบัด เชน การกรอง การทําใหลอยโดยอาศัยฟองอากาศ หรือการใชสารเคมีไมสามารถใหประสิทธิภาพไดสูง
มากพอ เพราะน้ําเสียมีคุณลักษณะมีความเขมขนของของแข็งแขวนลอยสูง และน้ํามันที่อยูเปนลักษณะเปน
emulsion นั้นมีความเสถียรสูงมาก ในกรณีของน้ําที่จําเปนตองถูกบําบัดกอนถูกปลอยทั้งออกสูแหลงน้ํา
สาธารณะ กระบวนการบํ า บั ด ในขั้ น ทุ ติ ย ภู มิ มั ก ใช ก ระบวนการบํ า บั ด โดยอาศั ย วิ ธี ก ารบํ า บั ด ทางชี ว ภาพ
เนื่ อ งจากคุ ณ สมบั ติ ข องน้ํ า เสี ย จากอุ ส าหกรรมอาหารที่ ต า งกั น มี คุ ณ สมบั ติ แ ตกต า งกั น ดั ง นั้ น จึ ง ควรใช
วิจารณญาณในการเลือกใชวิธีการบําบัด ยกตัวอยางเชน น้ําเสียจากโรงฆาสัตวไมควรใชกระบวนการบําบัดแบบ
ใชอากาศ [Saddoud & Sayadi, 2007] เนื่องจากกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบใชอากาศตองใชพลังงานในการ
บําบัดสูง รวมทั้งยังมีปญหาในเรื่อง Coating effect ซึ่งเปนปรากฏกาณของน้ํามันที่ปกคลุมผิวหนาน้ําเสีย มีผล
ให ล ดอั ต ราการละลายตั ว ของออกซิ เ จนจากอากาศลงสู น้ํ า ทํ า ให ก ระบวนการย อ ยสลายเกิ ด ได ไ ม เ ต็ ม ที่
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นอกจากนั้นปริมาณตะกอนเชื้อที่ถูกผลิตขึ้นอยางมากมายจะยับยั้งกระบวนการยอยสลาย และยังสงผลใหการ
เดินระบบเปนไปอยางยากลําบาก
ดั ง นั้ น กระบวนการบํ า บั ด แบบไม ใ ช อ ากาศจึ ง เหมาะสมที่ จ ะถู ก ใช เ พื่ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย เหล า นี้ เ ป น หลั ก แต
กระบวนการนี้อาจมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องเชื้อจุลินทรียหลุดออกนอกระบบไปพรอมกับน้ําขาออก (Biomass
washing out) ยกตัวอยางเชนการใช UASB [Caixeta & Cammarota, 2000] แตกระบวนการบําบัดนี้มีความ
ยากลําบากอยูที่การควบคุมไมใหเชื้อหลุดออกจากระบบไปพรอมกับน้ําขาออก เพื่อแกไขจุดบกพรองดังกลาว
กระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบมีแผนเมมเบรนตรึงภายในถังบําบัด (Anaerobic membrane bioreactor process,
AMBR) จึงถูกนํามาใช [Saddoud & Sayadi, 2007] ซึ่งเทคโนโลยีการบําบัดนี้เปนการนําเมมเบรนเขามาประยุกต
เพื่อใหเกิดกระบวนการบําบัดน้ําเสียขั้นสูง ทําใหเกิดการผสมผสานเทคโนโลยีระหวางการบําบัดดวยวิธีทาง
ชีวภาพและทางกายภาพ ดังเชน micro และ ultra-filtration และประกอบไปดวยถังบําบัดที่ใชในกระบวนการ
บําบัดแบบใชอากาศ และเปนที่ซึ่งอุปกรณ micro-filtration ประกอบอยูภายใน
เทคโนโลยี AMBR ถูกพบวาจะใหประสิทธิภาพการบําบัดเปนที่นาพอใจ สําหรับการบําบัดน้ําเสียจากโรงฆา
สัตวที่มีอัตราการปอนภาระสารอินทรีย (Organic loading rate) ไมเกิน 13.27 Kg-TCOD/m3-d [Saddoud &
Sayadi, 2007]
สําหรับการใชเทคโนโลยี AMBR ในการบําบัดน้ําเสียจาก
อุตสาหกรรมอาหารทะเล ทุกวันนี้ยังอยูในขั้นการศึกษาใน
หองปฏิบัติการ [Sridang et al, 2005] ซึ่งผลการทดลองแรก
แสดงใหเห็นประสิทธิภาพของเทคโนโลยี AMBR สําหรับ
บําบัดน้ําน้ําเสียจากอุสาหกรรมอาหารทะเล ดังภาพที่ 4-17
แสดงแผนผังการติดตั้งเมมเบรน

เทคโนโลยี AMBR เปนที่รูจักมากวา 20 ป แตยังคงพบวา
เทคโนโลยีนี้ยังคงเกิดปญหาเมื่อนํามาใชบําบัดน้ําเสียจาก
ภาพที่ 4-17 AMBR
อุตสาหกรรมอาหารที่มีคุณลักษณะยากตอการควบคุม อีกทั้ง
[www.membrane-bioreactor.com]
มีความเขมขนสูง ปญหาที่พบเกิดจากเมมเบรนเกิดการอุดตัน
งายเพราะสารอินทรียถูกดูดซับอยูภายในเมมเบรน สารอินทรียบางสวนเกิดการตกตะกอนอยูภายในและเกิด
ฟลมของเชื้อจุลินทรียขึ้นบนพื้นผิวของเมมเบรน นั่นทําใหเมมเบรนตองถูกทําความสะอาดเปนประจําตามอายุ
การใช ง านจึ ง เสี ย ค า ใช จ า ยสู ง ทุ ก วั น นี้ ยั ง คงพยายามศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ แก ป ญ หาที่ ก ล า วมานั้ น นั่ น ทํ า ให
เทคโนโลยี AMBR เปนเทคโนโลยีที่นาจับตาในอนาคต
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นอกจากวิธีการบําบัดแบบชีวะ-กายภาพทีก่ ลาวมา การสรางระบบบําบัดแบบ wet land ก็เปนอีกหนทางหนึ่งที่
นาสนใจสําหรับการบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรมอาหารทะเล [Sohsalam et al, 2007]
ในกรณีน้ําเสียจากอุตสาหกรรมผลิตน้ํามันปาลม กระบวนการบําบัดในขั้นทุติยภูมมิ ักใชกระบวนการบําบัดแบบ
ไรอากาศ
สําหรับกระบวนการบําบัดแบบใชอากาศนั้นไมเหมาะสมที่จะใชบาํ บัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรมนี้
เพราะการที่น้ําเสียมีลักษณะสีน้ําตาลเขมนั่นมีผลตอการยับยั้งกระบวนการสังเคราะหแสงของสาหราย สําหรับ
ความเปนไปไดทางอื่นที่สามารถใชบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร
โดยเฉพาะน้ําเสียจากโรงฆาสัตว
ปจจุบันมีงานวิจัยทีศ่ ึกษาเกีย่ วกับ Electro coagulation เพื่อบําบัดน้ําเสียจากโรงฆาสัตวปก [Kobya et al, 2005]
พบวาใหประสิทธิภาพการบําบัดเปนที่นา พอใจ อีกทั้งวิธีการนี้ยังมีขอ ไดเปรียบเมือ่ เปรียบเทียบกับกระบวนการ
บําบัดดวยวิธีทางชีวภาพ [Kobya et al, 2005] ดังนี้
• เครื่องมือและอุปกรณไมซับซอน
• ดําเนินระบบไดงาย
• ใชชวงเวลาในการทําปฏิกิริยาสั้น
• ลดปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้น
ที่ผานมาเทคโนโลยี Electro coagulation ถูกพบวาประสบความสําเร็จในการใชบําบัดน่ําเสีย เชน อุตสาหกรรม
ทอผา น้ําเสียจากบอฝงกลบขยะ และน้ําเสียจากโรงงานผลิตเสนใยสังเคราะห
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบําบัด [Kobya et al, 2005] กระบวนการ Electro coagulation ควรกระทําภายใต
สภาวะดังนี้
• วัสดุที่ใชทําขัว้ แอโนดควรผลิตจาก aluminum หรือ iron
• คาความเปนกรด-ดางเริ่มตนควรอยูในระดับ 2-3
• คาความหนาแนนของกระแสไฟ 150 A/m3
ภายใตสภาวะดังกลาวประสิทฺภาพการกําจัด COD อาจมีคาสูถึง 98% จากการทดลองในหองปฏิบัติการ และ
กําลังพัฒนาการศึกษาไปสูขนั้ นํารองในขณะนี้ [Kobya et al, 2005]
อุตสาหกรรมผลิตน้ํามันหลอลื่น
ปญหาที่พบสําหรับการบําบัด้ําเสียที่ปนเปอนน้ํามันจากโรงงานผลิตน้ํามันหลอลื่นและน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นจะ
เหมือนกับที่พบในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร นั่นคือกระบวนการบําบัดในขั้นปฐมภูมิจะเปนการทํางานของ
เทคโนโลยีการบําบัดดวยวิธีทางกายภาพ เพื่อลดปริมาณน้ํามันที่จะผานเขาสูกระบวนการบําบัดในขั้นตอไป
โดยเฉพาะอยางยิ่งในขั้นทุติยภูมินั้นจะมีความตางจากการบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมผลิตอาหารที่มัก
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บําบัดดวยวิธีทางชีวภาพ เพราะมีความเขมขนของสารอินทรียสูง แตกรณีของน้ําเสียปนเปอนน้ํามันจาก
อุตสาหกรรมผลิตน้ํามันหลอลื่นและน้ํามันเชื้อเพลิง กระบวนการบําบัดทางชีวภาพไมเหมาะสมที่จะใชเพื่อการ
นี้ สาเหตุคือน้ํามันหลอลื่นหรือน้ํามันเชื้อเพลิงประกอบไปดวยน้ํามันสังเคราะห และ mineral oil (ดูบทที่ 2)
น้ํามันเหลานีย้ ากตอการเกิดการยอยสลายดวยวิธีทางชีวภาพ หรือกระบวนการยอยสลายตองใชเวลานาน (คํา
สําคัญ, Natural attenuation processes) เมื่อเปรียบเทียบน้ําเสียจากอุสาหกรรมอาหารกับน้ํามันสังเคราะห หรือ
mineral oil น้าํ เสียจากอุตสาหกรรมอาหารประกอบดวยไขมันจากสัตวหรือพืช ซึ่งไขมันเหลานี้สามารถถูกยอย
สลายดวยวิธีทางชีวภาพไดงา ยกวามาก ดังนั้นน้ําเสียจากอุตสาหกรรมอาหารจึงถูกบําบัดไดงายกวา
สําหรับการบําบัดน้ําเสียในขัน้ ทุติยภูมิของอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันหลอลื่น เทคโนโลยีการบําบัดทุกอยาง
สามารถถูกนํามาใชไดหมด ยกเวนกระบวนการบําบัดดวยวิธีทางชีวภาพ แตการที่จะชี้เฉพาะถึงเทคโนโลยีที่
เหมาะสมที่สดุ นั้นไมสวามารถกระทําได
เนื่องจากจําเปนตองพิจารณาถึงคุณภาพและปริมาณของน้ําเสียที่
เกิดขึ้นรวมทั้งยังขึ้นอยูก ับเหตุผลทางดานการลงทุนและผลกําไรของแตละบริษัทอีกดวย
4.1.6.2

น้ําปนเปอนน้าํ มันที่เกิดจากน้ํามันรั่วไหล

การปนเปอนของน้ํามันที่เกิดจากการรั่วนั้น ทุกโรงงานที่มีการใชน้ํามันจําเปนตองใหความเอาใจใส ซึ่งการใช
น้ํามันในที่นี้ไมไดจําเพาะแคในกระบวนการผลิตเทานั้น
แตครอบคลุมถึงการใชเพื่อใหความรอนหรือ
น้ํามันหลอลื่นเครื่องมือตางๆดวยเชนกัน ซึ่งเมื่อเกิดการรั่วไหลของน้ํามันดังกลาวแลวจะทําใหน้ําเสียงายตอการ
ถูกปนเปอน
การบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนน้ํามันจากการรั่วจะไมถูกกลาวถึงในคูมือนี้
เกิดขึ้นมีคาที่ไมแนนอนตายตัว จึงไมสามารถใหคาํ แนะนําได

เนื่องจากคุณภาพและปริมาณน้ําเสียที่
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4.3

แนวทางการบริหารจัดการ

องคกรทางธุรกิจทั้งขนาดใหญและเล็กตางมีความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอม อีกทั้ง
จําเปนตองปองกันมลภาวะที่อาจเกิดกับอากาศ ดินและน้ําดวยเชนกัน ในแตละปมลภาวะถูกกอขึ้นเปนจํานวน
หลายพันครั้ง สวนใหญมักถูกกอขึ้นโดยกิจกรรมของโรงงาน ฟารมปศุสัตว การขนสง และจากบานเรือน แตละ
เหตุการณที่เกิดขึ้นมักเกิดจากการกระทําที่ผิดกฎหมาย ซึ่งสามารถกอความเสียหายใหกับผูกระทําผิดรวมทั้งกอ
ความเสี ย หายต อ สิ่ ง แวดล อ ม อย า งไรก็ ต ามเหตุ ก ารณ ส ว นใหญ ส ามารถป อ งกั น ได ด ว ยการวางแผนและ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอการจัดการของเสียและใชอุปกรณที่เหมาะสมเพื่อลดความ
เสี่ยงตอการหกลนของน้ํามัน รวมทั้งมีการปองกันการหกลนเมื่อตองทํากิจกรรมที่ตองยุงเกี่ยวกับน้ํามัน
ความรับผิดชอบตอการจัดการของเสีย เปนเครื่องยืนยันไดวาบริษัทยินดีและพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
ขณะที่การลดปริมาณของเสียสามารถลดความเสี่ยงตอการทําลายสิ่งแวดลอมและตนทุนในการกําจัดของเสียนั้น
การมีนโยบายการจัดการของเสียที่ดีจะสงเสริมใหภาพลักษณของบริษัทดีตามไปไดดวยเชนกัน
คูมือนี้แนะนําแนวทางปฏิบัติเพื่อใหไดกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีเปาหมายเพื่อปองกัน
การกอมลพิษ ลดปริมาณการกอของเสีย รวมทั้งแนะนําแนวทางปฏิบัติที่เปนไปตามกฎหมายกําหนด การเอาใจ
ใสเฝาระวังปญหาจะชวยลดคาใชจายที่ตองใชเพื่อแกปญหานั้นๆ ยามเมื่อมันเกิดขึ้น ยกตัวอยางเชน คาใชจายที่
ตองใชสําหรับขั้นการวางแผนเพื่อเฝาระวังปญหา อาจนอยนิดเมื่อเทียบกับคาใชจายที่ตองเสียไปในการกําจัด
มลพิษเมื่อเกิดการปนเปอน
ทุกองคกรไมวาเล็กหรือใหญตางสามารถสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นองคกรเหลานี้จึงควรมีแบบ
แผนการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ นั่นชวยอธิบายไดวาทําไมตัวเลขขององกรณจึงมากขึ้นที่ใชระบบ
Environmental Management Systems (EMSs) มาชวยในการแปลความหมายจากกระบวนการผลิต ทรัพยากร
แรงงาน และประสิทธิภาพการใชวัตถุดิบ ไปเปนความหมายทางการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม การสราง
ความปลอดภัย การทําใหบรรยกาศสถานที่ทํางานที่ทําใหพนักงานมีสุขภาพดีขึ้น และทายที่สุดเปนการสราง
โอกาสทางการแขงขัน EMS คือกลุมของนโยบายและวิธีการ ที่สามารถใชประเมิณองกรณถึงระบบการจัดการ
รวมทั้ ง ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มที่ ท างองค ก รกํ า ลั ง สร า งอยู ในทางปฏิ บั ติ ร ะบบโครงสร า งการจั ด การ
สิ่งแวดลอมที่จําเพาะนั้นสามารถมีไดหลากหลาย แตระบบการจัดการสวนมากมักตองดําเนินการตามพื้นฐาน
“Plan-Do-Check-Act-Maintain” (ดังภาพที่ 4-18)
โดยทั่วไปการพัฒนาระบบ EMS เริ่มจากมีการประกาศนโยบายโดยหนวยงานที่เกีย่ วของกับการจัดการ
สิ่งแวดลอมใหแกพนักงาน ผูถือหุนในบริษัท และผูบริโภคไดรับทราบ การรับรองการจัดการโดยผูกําหนด
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นโยบายแสดงใหเห็นวา องคกรนั้นมีความพยายามและตั้งใจที่จะทําใหการจัดสรรทรัพยากรบรรลุผล เมื่อ
องคกรถูกกําหนดดวยนโยบาย การปฏิบัติตามแบบแผน “Plan-Do-Check-Act-Maintain” จะสามารถชวยในการ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอม
PLAN
Identify environmental aspects
and establish goals

DO

MAINTAIN

Train employees and
establish operational
controls

Keep improved
activities in existence

ACT

CHECK

Review progress and
make corrective actions

Monitor and evaluate
progress

ภาพที่ 4-18 แผนผัง PDCAM
การวางแผน (Plan)
ในขั้นการวางแผน องคกรตองกําหนดทิศทางดานสิ่งแวดลอมที่ตองการอยางชัดเจนเชน ผลกระทบที่เกิดกับ
สิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัย ที่กอขึ้นโดยผลิตภัณฑ กิจกรรมและบริการขององคกร จากนั้นจึงทําการ
ประเมิณทิศทางในแตละดานโดยพิจารณาจากหลายๆปจจัย เชน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ปจจัย
ดานเศรฐศาสตร เปนตน เพื่อกําหนดลําดับความสําคัญของทิศทางที่ตองทําใหสําเร็จ หลังจากทราบความสําคัญ
แลว จึงทําการกําหนดเปาหมายและวางแผนการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายนั้น
การปฏิบัติ (Do)
ขั้นการปฏิบัตินั้นเกี่ยวของกับการนําแผนดานสิ่งแวดลอมที่วางไวมาใชเชน โดยการฝกอบรมพนักงาน และการ
วางระบบควบคุมการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพนั้น พนักงานแต
ละคนควรไดรับการฝกอบรมตามแผนที่วางไว และขบวนการตองดํารงอยูสําหรับปรับปรุงลูกจางใหมเขาใน
ระบบ การควบคุมการดําเนินงานเปนขบวนการซึ่งใหทิศทางแกลูกจางในการทํากิจกรรมที่จําเพาะ อีกทั้งยัง
ประกอบไปดวยการลงทุนดานเทคโนโลยีที่ใชในการอนุรักษทรัพยากรและการปองกันมลพิษ
การตรวจสอบ (Check)
สําหรับขั้นการตรวจสอบ องคกรตองประเมิณผลการดําเนินงานวากําลังมุงไปสูเปาหมายหรือไม โดยอาศัยการ
ตรวจ วัด และมีการตรวจสอบระบบของการบริ หารภายในเปนระยะๆ ความสํ าเร็จในขั้นนี้ ขึ้นอยู กับ
ความสามารถขององคกรที่ตองตรวจสอบอยางแมนยํา อีกทั้งมีการวัดประเมิณกิจกรรมที่สําคัญผานระบบจด
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บันทึกที่เก็บไว การติดตามความกาวหนาดานสิ่งแวดลอมทําใหองคกรสามารถรูไดถึงจํานวนภารกิจที่ทําสําเร็จ
และรูถึงบริเวณที่ตองมีการปรับปรุง
ปรับปรุง (Act)
ขั้นการปรับปรุงเกี่ยวของกับการแกไขใหถูกตอง และปรับปรุงแผนงาน เชน ถาองคกรดําเนินงานตาม
ความสําคัญของทิศทางสิ่งแวดลอมที่องคกรกําหนดขึ้นในรูปแบบหนึง่
เมื่อเปลี่ยนทิศทางสิ่งแวดลอมเปน
รูปแบบอื่นๆ ลําดับความสําคัญของการดําเนินงานอาจเปนไป
ดํารงรักษา (Maintain)
การดํารงรักษานั้น เกี่ยวของกับการรักษาแผนงานที่ปรับปรุงแลว รวมทั้งใหมีการดําเนินปฏิบัติตอไป แตเมื่อมี
การประเมิณและพัฒนาดานนโยบายทิศทางสิ่งแวดลอมขององคกร เมื่อนั้นจะทําใหกระบวนการวนกลับไปสู
ขุนการวางแผนอีกครั้งหนึ่ง
4.3.1 ทําไมองกคกรตองนําระบบ EMS มาใช ?
EMS เปนเสมือนเครื่องมือที่ชวยใหองคกรบรรลุการปรับปรุงดานสิ่งแวดลอมอยางคุมคาการลงทุน ผานวิธีการ
กระตุนใหเกิดการริเริ่มขององคกรเองมากกวาขอกําหนดรัฐบาล หลายองคกรเชน โรงเรียน บริษัทขนาดใหญ
ธุรกิจขนาดยอม รัฐบาลทองถิ่น และหนวยงานไมหวังผลกําไร ตางใช EMSs อยางมีระเบียบแบบแผนเพื่อ
จัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของพวกเขา สุขภาพ และเรื่องความปลอดภัย ซึ่งกอใหเกิดผลดีหลายประการ
4.3.1.1 ประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม
EMS ชวยในการตรวจวัดการอนุรักษดานพลังงานและน้ํา ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร และการปองกันมลพิษ
ดวยแนวทางในการลดปริมาณการปลดปลอยสารพิษจากกิจกรรมตางๆ EMS ยังชวยแสดงใหเห็นถึงความ
พยายามขององคกรที่จะชวยปองกันการเกิดสภาวะอากาศผิดปกติไปจากฤดูกาลปกติ กระบวนการปรับปรุงจะ
นําไปสูการอนุรักษทรัพยากรและการปองกันมลพิษ อีกทั้งยังชวยลดตนทุนในการซื้อและการกําจัดไดอีกดวย
4.3.1.2 จิตสํานึกและการรับรอง
EMS สามารถชวยสงเสริมภาพลักษณขององคกร ดังเชนผูบริโภคจะใหการยอมรับบริษัทหรือองคกรที่แสดงให
เห็นถึงความเอาใจใสในการจัดการจัดการสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน ระบบ EMS ที่มีประสิทธิภาพยังสามารถชวย
เพิ่มโอกาสการลงทุนโดยเพิม่ แรงจูงใจการพิจารณาของผูล งทุนและผูใหเงินทุนแกบริษัท และยังเพิ่มโอกาส
ทางการขายโดยชวยใหโรงงานเปนทีย่ อมรับตามเกณฑที่ลูกคาตั้งไว การลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บแกตัว
พนักงานดวยกระบวนการเปลี่ยนแปลงขัน้ ตอนการผลิตและการใหการฝกอบรมพิเศษแกพนักงาน
สามารถ
ดึงดูดความสนใจใหมีคนเขาทํางานในบริษัทมากขึ้นรวมทั้งชวยยกระดับกําลังใจของพนักงานไดดวย
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4.3.2 การจัดการของเสีย
ของเสียทุกชนิดควรไดรับการจัดการ จัดเก็บและกําจัดอยางเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
รูปแบบการจัดการของเสียที่เกิดจากแหลงใดๆ สามารถถูกจัดการไดดวยรูปแบบ “waste hierarchy” (รูปที่ 4-19)
หลักการนี้อาศัยการหลีกเลี่ยงการกอของเสีย การลด การนํากลับมาใช และการเก็บกูเพื่อใหเกิดปริมาณของเสีย
นอยที่สุด ซึ่งสามารถชวยลดตนทุนเพื่อการจัดการ ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชไดกับการดําเนินงานทุกรูปแบบ

กลยุ ท ธ ก ารจั ด การของเสี ย ควรถู ก กํ า หนดไว อ ย า งชั ด เจน
เพื่ อ ให เ กิ ด ความแน ใ จได ว า การปนเป อ นจะเกิ ด ขึ้ น เท า ที่
หลีกเลี่ยง

ํ ป

 ั้

วิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพสําหรับจัดการของเสียที่เปน
ลด

น้ํามัน ควรถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพื่อใหเกิดความแนใจไดวาการ
เกี่ยวของกับกระบวนการการนําของเสียกลับมาใชใหม การ

เก็บกู

หมัก หรือการนํามาเปนแหลงพลังงาน วัตถุบางชนิดสามารถ
นํากลับมาใชไดโดยตรง สวนการเก็บกูคือการผลิตผลิตภัณฑ

ถาวิธีการดานบนไมสามารถกระทําไดดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ของเสียทีเ่ กิดขึ้นควรถูกกําจัดอยางเหมาะสม เหตุการณ
นี้อาจเกิดขึ้นกับของเสียที่มีสวนผสมหลากหลาย ซึ่งไมสามารถแยกสวนผสมออกจากันได เปนตน

ภาพที่ 4-19 โครงสรางการจัดการของเสียแบบ waste hierarchy
4.4 การใหความรูและฝกอบรม
โดยทั่วไปบุคคลากรในบริษทั ควรไดรับการฝกอบรมตามลําดับชั้นของตําแหนง
ภาระหนาที่
และตาม
ประสบการณการทํางาน ความรูที่เขาเหลานั้นตองการเชน เปาหมายและพันธกิจของบริษัท นโยบายและกลยุทธ
ตลอดจนแนวทางการดําเนินงาน ดังนั้นพนักงานจึงจะสามารถชวยผลักดันใหบริษัทไปสูเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การฝกอบรมเพียงอยางเดียวอาจไมใชวิธีการที่จะสามารถยกระดับกําลังใจ ความภักดิ์ดี และความ
กระตือรือรนของพนักงานได
ทั้งพนักงานเกาและใหมที่จําเปนตองใชเครือ่ งมือเปนครั้งแรก ควรไดรบั การฝกฝนขั้นตอนการใชและควรไดรับ
ความรูเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากอน
กรณีของเจาหนาที่ที่เกียวของกับการจัดการไมวาดานสอง
แวดลอม ความปลอดภัย สุขภาพ หรือดานอื่นๆที่เกี่ยวของ เขาเหลานั้นควรไดรับการฝกอบรมมาเปนอยางดีทั้ง
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ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การฝกอบรมเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สามารถชวยยกระดับความตระหนักของพนักงาน
เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดลอม และพนักงานควรไดรับการฝกอบรมดวยการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งอาจทําไดโดยการ
กําหนดไวเปนสวนหนึ่งในขัน้ ตอนการฝกอบรม
ความตระหนักเกีย่ วกับสิ่งแวดลอมควรเกิดขึ้นในตัวของพนักงานทีเ่ กีย่ วของ
ซึ่งอาจประกอบไปดวยการให
พนักงานไดรบั รูถึงบทลงโทษที่จะไดรับจากการทําผิดกฎหมายเกีย่ วกับสิ่งแวดลอม บางกรณีความตระหนักใน
เรื่องของสิ่งแวดลอมอาจตองใชระยะเวลาในการสรางเนือ่ งจากหลายปจจัย อยางไรก็ตามมันควรไดรับการเนน
ย้ําเพื่อใหมันดํารงอยูตลอดไป
ผูดูแลเรื่องการทําสัญญาที่เกิดทางมายังโรงงาน ตางตองการสรางความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องการจัดการและ
ความปลอดภัยของสถานประกอบการนัน้
เพื่อปองกันบริษัทอางสิทธิ์สําหรับอุบัติเหตุหรือความเสียหายซึง่
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นจากความรูเทาไมถึงการณ
ผูชวยควรทําการคนควาโดยเฉพาะอยางยิ่งการหาความรูใ หมๆ
เกี่ยวกับขอกําหนดลาสุดที่ประกาศโดย
หนวยงานผูทําหนาที่ปกปองสิ่งแวดลอม หรือจากหนวยงานเกีย่ วกับการขนสง
เจาหนาที่ฝายเทคนิคควรมีความตระหนักอยางสูงเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึน้ เมื่อตองยุงเกีย่ วกับของเสียที่เปน
น้ํามัน
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5

ภาคผนวก

5.1

อภิธานศัพท

ENVIRONMENTAL ASPECT: ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกิจกรรมของบริษัท เชน ผลิตภัณฑหรือการบริการ
ตางๆ ซึ่งสงผลตอสิ่งแวดลอม หมายเหตุ: SIGNIFICANT ENVIRONMENTAL ASPECT: เกณฑการจัดการ
เพื่อสิ่งแวดลอม
ENVIRONMENTAL IMPACT: ผลจากการกิจกรรมตางๆ ของบริษัท เชน ผลิตภัณฑหรือการบริการที่ทําให
สิ่งแวดลอมเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในสวนที่เปนปฏิปกษหรือเปนผลดีกับสิ่งแวดลอม
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AUDIT: การวางแผนการประเมินความเหมาะสมของระบบการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม เปนระบบที่สามารถใชไดเปนผลสําเร็จดีหรือไม และทําใหนโยบายเกีย่ วกับ
สิ่งแวดลอมของบริษัทประสบผลสําเร็จดีหรือไม
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM: ครอบคลุมทั้งลักษณะขององคกร ภาระหนาที่ แนวทาง
รวมทั้งการบริหารการจัดการสิ่งแวดลอมใหเปนผลสําเร็จ มันทําใหแนใจไดวากิจกรรมของบริษัท และ
ผลกระทบตางๆ ที่บริษัทกอขึ้นนั้นจะตองตรงตามนโยบายสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับวัตถุประสงคและ
จุดมุงหมาย สิ่งเหลานี้ประกอบไปดวยการเตรียมการและการจัดทําระบบเอกสารเกี่ยวกับขัน้ ตอนการปฏิบัติ
และการจัดหาแผนเพื่อสงเสริมสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
ENVIRONMENTAL OBJECTIVE: จุดมุงหมายเกีย่ วกับสิ่งแวดลอมทั้งหมด ซึง่ เกิดจากนโยบายและเกณฑ
การจัดการเพื่อสิ่งแวดลอมทีบ่ ริษัทเองเปนผูจัดทําขึ้น ซึ่งจะตองเหมาะสมที่จะนํามาปฏิบัติ สิ่งที่ทางบริษัท
คาดหวังวาจะตองทําใหสําเร็จ เชน ปรับปรุงมลภาวะทางอากาศภายในโรงงาน ลดปริมาณของของเสียที่เกิดขึน้
ในกระบวนการผลิตใหนอยลง เปนตน
ENVIRONMENTAL POLICY: ขอกําหนดขององคกรเกี่ยวกับจุดมุงหมายและหลักการที่เกีย่ วของกับ
สิ่งแวดลอมทัง้ หมด ซึ่งเปนโครงรางที่ใชในการปฏิบัติตามวัตถุประสงคและจุดมุงหมายที่วางไว
Environmental Review: การสรุปผลเบื้องตนในประเด็นของสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับผลกระทบและประสิทธิภาพ
การจัดการภายในโรงงาน
Environmental targets: รายละเอียดของขอกําหนด บอยครั้งขึน้ อยูกับกรอบเงื่อนไขของเวลาที่กําหนดที่
สามารถยืนยันไดวาจะบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางเอาไว ยกตัวอยางเชนวัตถุประสงคที่ตั้งไวคือเพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําทิ้งกอนปลอยออกสูแหลงน้ําสาธารณะ ดังนัน้ เปาหมายในที่นี้คือกําหนดคาของคุณสมบัติของน้ําทาง
ฟสิกส เคมี และชีวะ
Issue: เงื่อนไขทั่วไปของทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่เกี่ยวกับทางการคา ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
ผูกระทําที่เปนปฏิปกษตอการบริหารจัดการ
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Operational control: การควบคุมการดําเนินงานประกอบดวยการวางแผนความรับผิดชอบ การฝกอบรม
ทรัพยากร การควบคุมผลและขอมูล นอกจากนี้ยังอาจจะมีการแนะนํา การปฏิบัติและควบคุมดวย สิ่งเหลานี้ทํา
เพื่อใหแนใจไดวากิจกรรมตางๆ ถูกทําอยูในขอบเขตของกฏหมายและสําเร็จตรงตามความตองการ
Performance Indicator: ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมคือ รายละเอียดที่สรุปจากขอมูลที่
ไดจากหัวขอดานสิ่งแวดลอมที่ซับซอน
เพื่อแสดงใหเห็นถึงสภาวะโดยรวมและแนวโนมของหัวขอดาน
สิ่งแวดลอมเหลานั้น และทําการวัดผลสําเร็จของนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่บรรลุผลตามที่ตั้งใจไว
Screening for significance: ตั้งอยูบนพืน้ ฐานความตองการทางกฏหมาย นโยบาย และการวิเคราะหความเสี่ยง
ของลักษณะของผลกระทบที่เกิดขึ้น ถาผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมีความสําคัญ (เชน ความเห็นของ stakeholders)
ก็จะตองถูกใหความสําคัญในการพิจารณา
Significant Environmental aspect: ทิศทางการดําเนินงานที่สําคัญคือทิศทางการดําเนินงานที่สามารถสงผลตอ
สิ่งแวดลอมมากที่สุด
Stakeholders: บุคคลหรือกลุมคนที่มีความตระหนักถึงประสิทธิภาพดานการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกร เชน
ชุมชนทองถิ่น รัฐบาล ลูกจาง นายจาง เจาหนาที่ เปนตน
5.2

แนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุด

5.2.1 ประเภทของอุตสาหกรรม
5.2.1.1

อุตสาหกรรมผลิตน้าํ มันหลอลื่น

ขอมูลบริษัท
• กิจกรรมหลัก
 ผลิตจารบีและน้ํามันหลอลื่น
 400-500 ลานลิตรตอป
 สายการผลิตที่ 1 ผลิตน้ํามันหลอลื่น 200,000 ลิตรตอ
วัน และจารบี 1.5 ลานลิตรตอวัน
 สายการผลิตที่ 2 ผลิตน้ํามันยอยสลายไดดว ย
กระบวนการทางชีวภาพ
• ขนาดการผลิต (ปริมาตร)
 20 % ของปริมาตรที่ผลิตได สงออกไปยังประเทศ
ออสเตรเลีย สิงคโปร มาเลเซีย

ภาพรวม
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ลําดับขั้นการใชเทคโนโลยี
กระบวนการผลิต
• ผลิตภัณฑ:
อุตสาหกรรรม อาหาร ทะเล และสิ่งทอ รวมทั้งยานภาหนะ
• วัตถุดิบ/แหลงทรัพยากร (น้ํา, พลังงาน):
Base fluid (จากปโตรเลียม) และสารเคมีปรุงแตง
• รายละเอียดการผลิต:
Product Development Manufacturing Co. Ltd. ไดคนควา
และวิจัยสูตรน้ํามันหลอลื่น อัตราสวนของ base oil ตอ
สารเคมี ปรุ ง แต ง สามารถปรั บ เปลี่ ย นได ห ลากหลายค า
ขึ้นอยูกับคุณสมบัติน้ํามันหลอลื่นที่ตองการ กระบวนการ
ผลิตสวนใหญเกี่ยวของกับการผสมสารหลายชนิดภายใน
ถังผสม

น้ํามัน/ไขมัน

ราบละเอียดการผลิต

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม/นโยบาย
• ของเสียจากการผลิต/ปริมาณน้ําเสีย
เกิดน้ําเสีย 40 m3ตอเดือน และเกิดน้ําเสียจาก scrubber
• กระบวนการบําบัดของเสีย/การจัดการของเสีย
มีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีถังดักน้ํามัน
• การกําจัดของเสีย/ทางเลือก/ราคา
การบําบัดน้าํ เสีย
ของแข็งจากถังดักน้ํามันถูกกําจัดโดย GENCO
• ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (น้ํา/ดิน/ตะกอน/อากาศ)
น้ําที่ผานการบําบัดถูกปลอยออกสูแมน้ํา มีการตรวจเช็ค
คุณภาพน้ําทิ้ง 2 ครั้งตอเดือน
• ปญหาจากน้ํามันหกรดพื้น/ปญหาที่พบบอย
เครื่องแยกแบบ Fat separator
มักเกิดน้ํามันหกรดพืน้ ระหวางการขนสงภายในโรงงาน
และปนเปอนลงสูรางน้ําฝน
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แนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุด/การเฝาระวัง
• การดําเนินโครงการเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดลอม (เชน waste programs เปนตน)
ดําเนินตาม ISO 9000
• การจัดการ/การประกันคุณภาพ
ดําเนินตาม ISO 9000 – 2000
หองปฏิบัติการจัดทําตาม ISO/IEC 17025
Good Manufacturing Practice (GMP)
o โดยทั่วไป
- Quality Management System (QMS) อางอิงตาม ISO 9001:2000
- มีการประเมินทุกเดือน/มีการประกันคุณภาพ
- ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม (สวนหนึง่ ของการจัดการดานคุณภาพ)
o
o
o

มีการแตงตั้งผูด ําเนินการดานอนุรักษสิ่งแวดลอม
มีการใชทรัพยากรอยางใสใจระบบนิเวศน
มีการบริหารคาใชจายใหเกิดประโยชนสูงสุดในสวนทีต่ อ งจายแกเจาหนาจากภายนอกและคา
อุปกรณ

ผลิตและจัดเก็บอยางระมัดระวังไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและแหลง
ทรัพยากร
 มีความรับผิดชอบตอการจัดการน้ําเสียและของเสีย
 มีการควบคุมโดยอาศัยเครื่องวัด (เชน pH)
- QMS เปนสิ่งขับเคลื่อนหรือแรงผลักดันใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาอยางยั่งยืน ผานทาง:





การประเมิน (ทั้งจากภายในและภายนอก)
การตรวจวัดความถูกตองและการปองกัน

o โดยเฉพาะ (ตัวอยาง)
-

มีนโยบายดานคุณภาพ ตนทุน การจัดสง ความปลอดภัย กําลังใจของพนักงาน และสิง่ แวดลอม
มีการใหรางวัลเรื่องความปลอดภัย
มีแหลงขอมูลสําหรับพนักงาน (เชน หนังสือ โบรชัวร เปนตน)
ทําความสะอาดดวยความระมัดระวังเมื่อมีการเปลี่ยนแหลงของ base oil
มีระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัด
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- มีการฝกอบรมพนักงานอยางเหมาะสม (ผูใ หการฝกอบรมควรมีทักษะและประสบการณ)
5.2.1.2

อุตสาหกรรมผลิตแปงมันสําปะหลัง

ขอมูลบริษัท
• ผลิตแปงมันสําปะหลัง
• อุตสาหกรรมขนาดกลาง มีพนักงาน 180 คน
• กําลังการผลิต 150-200 ตันแปงมันสําปะหลังตอวัน
ดําเนินการผลิต 240 วันตอป
ลําดับขั้นการใชเทคโนโลยี
กระบวนการผลิต
• กลยุทธสําหรับอนาคต (การปรับปรุงคุณภาพ/ปริมาณ)
 สรางโรงผลิตกาซชีวภาพเพิม่ เติม
 ปรับปรุงผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตตอเนื่องจากที่
ทํามา
 ใหความสําคัญตอการควบคุมคุณภาพ การพัฒนา
ผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต
• การตรวจเช็คอื่นๆ
 มี (คุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ และน้ําเสีย)
• การับรองระบบการจัดการ/ความปลอดภัย/สิ่งแวดลอม
 ดําเนินระบบผลิตกาซชีวภาพภายใตมาตรฐานความ
ปลอดภัยของ EU
• การควบคุมคุณภาพอืน่ ๆ/การประกันคุณภาพ
 มี
• ความปลอดภัย/สุขภาพ
 มีกลไกปองกันและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
 ไมมีอุปกรณปอ งกันสําหรับตัวบุคคล
• นโยบายของบริษัท (เปาหมาย/กลยุทธของบริษัท)
 ลดปริมาณซัลเฟอรและไซยาไนดในแปงผลิตภัณฑ
เพื่อใหสามารถสงออกไปยังประเทศญี่ปุน
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม/นโยบาย
• ของเสียจากการผลิต/ปริมาณน้ําเสีย
 เกิดน้ําเสีย 2,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน (คิดเปนตอ 200
ตันผลิตภัณฑ) และเกิดน้ํามันเครื่องใชแลว 200 ลิตร
จากเครื่องปนไฟฟาขนาด 500 KW ที่ทุกๆ 1,000 ชม.
และอีก 400 ลิตร จากเครื่องปนไฟฟาขนาด 1 MW
• กระบวนการบําบัดของเสีย/การจัดการของเสีย
 มีบอผลิตกาซชีวภาพและบอเปด
• การกําจัดของเสีย/ทางเลือก/ราคา
 กาซชีวภาพ มีแผนการที่จะกรองน้ํามันที่ใชแลวเพื่อใช
เปนเชื้อเพลิงใน
• ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (น้ํา/ดิน/ตะกอน/อากาศ)
 เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงภายนอกอาคาร เมื่อเกิดน้ํามันหกรด
พื้นมีความเสีย่ งสูงที่จะเกิดการปนเปอนลงสูรางน้ําฝน
• ปญหาจากน้ํามันหกรดพื้น/ปญหาที่พบบอย
 ดูการวิเคราะหและคําแนะนําดานลาง
แนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุด/การเฝาระวัง
• การดํ า เนิ น โครงการเกี่ ย วกั บ นโยบายสิ่ ง แวดล อ ม (เช น
waste programs เปนตน)
 เขารวมโครงการ “Research and Development on the
Tapioca Starch Production Process to Increase
Efficiency and Optimize the Utilization of Natural
Resources, Water, and Energy: A Near-Zero
Discharge Starch Factory” โครงการนี้ทําการวิจยั 4
หัวขอ คือ (1) การใชแหลงทรัพยากรน้ําและการจัดการ
(2) เพิ่มประสิทธิภาพหนวยสกัด (3) เพิ่มประสิทธิภาพ
หนวยแยก และ (4) ศึกษากลไกที่เกิดขึ้นในหนวย
อบแหง
 ในป 2545 บริษัทเปนหนึง่ ใน 12 บริษัทที่เขารวม
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาถังปฏิกรณบําบัดน้ําเสีย
แบบไรอากาศชนิดที่มีอัตราการบําบัดสูง โดยใชน้ําเสีย
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จากโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง
ซึ่งไดรับทุน
สนับสนุนจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ทั้ง
12 โรงงานสามารถผลิตกาซชีวภาพคิดเปน 36 ลาน
ลูกบาศกเมตรตอป สามารถใชทดแทนน้าํ มันเชื้อเพลิง
คิดเปน 22 ลานลิตร (ชวยใหโรงงานประหยัดคา
เชื้อเพลิงรวม 308 ลานบาท ที่ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ขณะนัน้ 14 บาทตอลิตร) หรือสามารถผลิตเปน
กระแสไฟฟาได 44 ลานกิโลวัตตตอป ประกอบกับ
โครงการนี้ชวยลดปริมาณกาซมีเทนไดถึง 9 ลาน
กิโลกรัมตอป และลดปริมาณน้ําเสียที่ถกู ปลอยออกสู
สิ่งแวดลอมไดถึง 3 ลานลูกบาศกเมตร
5.2.1.3

อุตสาหกรรมผลิตไกแชแข็ง

ขอมูลบริษัท
• ผลิตและจําหนายอาหารสัตว
• เริ่มตนธุรกิจจากโรงสีขาว ที่พระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ
• ผลิตไกแชแข็งและแปรรูปเพือ่ การสงออก
• ผลิตผลิตภัณฑตามความตองการของลูกคา เชน ผลิตภัณฑ
อาหารพรอมรับประทาน และ yakitori เปนตน
กระบวนการผลิต
รูปแบบผลิตภัณฑจากไกของบริษัทประกอบไปดวยชนิด นึง่
อบ ทอด ผลิตภัณฑทั้งหมดถูกจําหนายทั้งในและนอกประเทศ
น้ําหนักเฉลี่ยของไกหนึ่งตัวเทากับ 2.2-2.4 กิโลกรัม น้ําหนัก
ดังกลาวเปนไขมัน 0.7%
กระบวนการผลิตไกอบไอน้าํ
• Preparing
ลายน้ําแข็ง และตัดแตงชิ้นสวนไก
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• Tumbling
กระทําที่ความดัน -0.8 ถึง -0.9 บาร ความเร็วรอบ 10 รอบตอ
นาที เปนเวลา 75 นาที ดวยอุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส
• Holding
นาน 4-8 ชม.
• Steaming
นึ่งดวยไอน้ํา ภายในตูอบแบบ spiral oven
• Pre-cooling
ลดอุณหภูมิไกลงจนถึงระดับ 10 องศาเซลเซียส ภายในตูแ ชเย็น
ซึ่งตองใชเวลาประมาณ 30-45 นาที
• Cutting
ตัดแตงชิ้นไกดวยเครื่องและพนักงาน
• Freezing
แชแข็งอยางรวดเร็ว และบรรจุ
• Packing
• Metal detecting
• Packaging
• Distributing
กระบวนการผลิตอื่นๆ เชน การอบ และทอด ตางใชกระบวนการหลักๆ คลายคลึงกัน แตแตกตาง
ในเรื่องอุปกรณที่ใชเพื่อการอบ และทอดตามลําดับ
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม/นโยบาย
• ของเสียจากการผลิต/ปริมาณน้ําเสีย
 ผลิตน้ําเสีย 5,400 ลูกบาศกเมตรตอวัน จากโรงฆาสัตว
1,600 ลูกบาศกเมตรตอวัน จากกระบวนการผลิตอื่นๆ
1,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน จากโรงงาน Ajinomoto
 (36% ของน้ําหนักไกเปนสวนของเนื้อ)
• กระบวนการบําบัดของเสีย/การจัดการของเสีย
 มีระบบบอดักไขมัน EQ ตะกอนเรง clarifier และ
polishing pond
 ตะกอนใชเปนปุย
• การกําจัดของเสีย/ทางเลือก/ราคา
 มีการทําสัญญากับบริษัทจากภายนอก
• ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (น้ํา/ดิน/ตะกอน/อากาศ)
 มีการตรวจคุณภาพน้ําทิ้ง 2 ครั้งติ่อาทิตย ถาพบวาคา
เกินมาตรฐาน น้ําทิ้งจะถูกวนกลับบําบัดอีกครั้ง
 มีโอกาสกอมลพิษตอคลองรับน้ําสูง
• ปญหาจากน้ํามันหกรดพื้น/ปญหาที่พบบอย
 น้ํามันผานการทอดแลวจะมีบริษัทภายนอกมารับ
การจัดการองคกร (บุคคล/ฝกอบรม)
• ทรัพยากรบุคคล
 บริษัทมีการใชระบบการจัดการหลายระบบ เชน
- TQM - พนักงานและเจาหนาที่ทุกคนจะถูกกระตุนให
เขารวมในระบบการจัดการโดยการพัฒนาการทํางาน
ของตนผานระบบ Total Quality Management
- PIP – ระบบพัฒนากระบวนการผลิตถูกนํามาใชเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ และลดตนทุนการผลิต
- KAIZEN - นํามาใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการ
ทํางานสูงสุด
- Training programs - รับการฝกอบรมทั้งจากภายใน
และภายนอกบริษัท
- ใหทนุ แกพนักงานเพื่อศึกษาตอระดับปริญญาโท
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แนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุด/การเฝาระวัง
• การดําเนินโครงการเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดลอม
(เชน
waste programs เปนตน)
 กาซชีวภาพ
 ลดปริมาณการใชน้ํามันประกอบอาหารและน้ําเสีย
5.2.1.4

อุตสาหกรรมผลิตน้าํ มันปาลม

ขอมูลบริษัท
โรงงานผลิตน้ํามันปาลมขนาดกลาง มีพนักงาน 43 คน แบงเปน
3 กะตอวัน เปาหมายโรงงานคือการผลิตน้ํามันปาลมเพือ่ สงไป
ยังโรงงานอื่นและเพื่อการสงออก กระบวนการหลักคือบีบอัด
ผลปาลมเพื่อสกัดน้ํามัน
โรงงานมีกําลังการผลิต 45 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง แตกําลัง
การผลิตจริงอยูที่ 40-42 ตัน การผลิตสูงสุดอยูระหวางเดือน
กุมภาพันธถึงกรกฎาคม น้ํามันปาลมที่ผลิตไดอยูที่ประมาณ 1719% ของน้ําหนักผลปาลมสด และเกิดน้ํามันสูญเสีย 2.6% ของ
น้ํามันทั้งหมด โรงงานมีสวนปาลมขนาด 3,000-4,000 ไร (1 ไร
= 1,600 ตารางเมตร) สามารถปอนผลปาลมเปนวัตถุดิบให
โรงงานได 10% ของวัตถุดิบทั้งหมด น้ําสะอาดที่ใชใน
กระบวนการผลิตไดจากแหลงน้ําผิวดินและน้ําฝน
ลําดับขั้นการใชเทคโนโลยี
กระบวนการผลิต
• กลยุทธสําหรับอนาคต (การปรับปรุงคุณภาพ/ปริมาณ)
 ลดปริมาณน้ํามันสูญเสีย ปจจุบันโรงงานมีปริมาณ
น้ํามันสูญเสีย 2.6% ถาสามารถลดลงมาอยูที่ 0.6%
โรงงานจะมีรายไดเพิ่ม 18 ลานบาทตอป โดยคาเฉลี่ย
จากสมาคมน้ํามันปาลมอยูที่ 1.79%
 ระบบผลิตกาซชีวภาพ ระบบผลิตกาซชีวภาพปจจุบนั
สามารถใชผลิตกระแสไฟฟาได 500 kW (x24 units ตอ
วัน) กระแสไฟฟา 80% จากที่ผลิตไดถูกขายออกดวย
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•

•

•
•

•

ราคา 3.3 บาทตอ kWh
 ซื้อที่ดินเพิ่มเติมสําหรับทําระบบชลประทาน
เพื่อ
ปองกันน้ําทวมในฤดูฝน
การตรวจเช็คอื่นๆ
 ตรวจวัดทั้งคุณภาพและปริมาณของ crude palm oil
โดยตรวจ FFA ความชื้น สิ่งปลอมปน โดยตรวจทั้ง
แบบทุกชัว่ โมงและแบบ composite ในแตละกะ
 น้ําเสียตรวจคา BOD, pH, SS, TVA, TS, TVS, %oil
ทุกวัน
การับรองระบบการจัดการ/ความปลอดภัย/สิ่งแวดลอม
 ใชระบบ ISO 9000 ( ไมใช ISO14000 เพราะสรางแรง
กดดันใหแกบริษัท)
การควบคุมคุณภาพอืน่ ๆ/การประกันคุณภาพ
 มี
ความปลอดภัย/สุขภาพ
 ไมมีระบบปองกันภัย เครื่องหมาย และอุปกรณปองกัน
เฉพาะบุคคล
นโยบายของบริษัท (เปาหมาย/กลยุทธของบริษัท)
 มีระบบ 5M (man, method, machine, management,
money)
 เพิ่มทักษะและความรูใหพนักงาน

กระบวนการผลิต
• ฆาเชื้อปาลมทลาย
ปาลมทลายถูกชั่งน้ําหนักขณะยังอยูบนรถบรรทุก จากนัน้ จะถูก
ฆาเชื้อดวยไอน้ําที่อุณหภูมิ 130-150 องศาสเซลเซียส ความดัน
3 บาร เปนเวลา 70-90 นาที การฆาเชื้อแตละครั้งรับปาลมทลาย
ได 20 ตัน
• นวด
ระบบกลไกทีใ่ ชเด็ดผลปาลมออกจากทลายอาจเปน rotating
drum หรือ fixed drum ที่มีกานตีหมุนอยูตรงกลางถัง สําหรับ
บางโรงงานขนาดใหญอาจมีการนําทลายปาลมไปเผา เพื่อนํา
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ขี้เถาที่อุดมไปดวยโพแทสเซียมไปใชเปนปุย
• ยอยผลปาลม
ขั้นการยอยผลปาลมเปนขั้นตอนปลดปลอยน้ํามันออกจากเซลล
ของผลปาลม
เครื่องยอยโดยทัว่ ไปจะเปนถังอบไอน้ํา
ทรงกระบอก ดานในมีกานหมุนที่ทําหนาที่ตีผลปาลม การยอย
ผลปาลมที่อุณหภูมิสูงจะชวยลดความหนืดของน้ํามันปาลม ทํา
ใหสวนนอกของผลปาลม (exocarp) ถูกยอยไดงายขึ้น ชวยให
การสกัดเปนไปอยางสมบูรณและชวยฆาเชื้อ กระบวนการนี้
อาศัยอุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที
• บีบ
วิธีที่ใชในการแยกน้ํามันออกจากผมปาลมที่ผานการยอยมี 2 วิธี
ดวยกัน หนึ่งคือการใชวิธีบีบทางกล เรียกวิธีนี้วา “วิธีแบบแหง”
อีกวิธีอาศัยน้ํารอนเพื่อแยกน้าํ มัน เรียกวา “วิธีแบบเปยก” กรณี
การสกัดแบบแหง วัตถุประสงคการสกัดคือ เพื่อแยกน้ํามันออก
จากของผสมที่ไดจากการยอยผลปาลม
ซึ่งประกอบไปดวย
น้ํามัน ความชืน้ ไฟเบอร และเมล็ด โดยใชเครื่องบีบ
• แยกสิ่งเจือปน
น้ํามันที่ไดจากขั้นการบีบจะมีสิ่งเจือปนอยูสูง เชน น้ํา เศษดิน
ทราย ไฟเบอร และของแข็งไมละลายในน้าํ มัน การที่มีของแข็ง
ไมละลายในน้าํ มันทําใหน้ํามันปาลมมีความหนืดเพิ่มขึ้น
ปญหานี้แกไดดวยการเติมน้าํ รอน ซึ่งจะทําใหเกิดการแยกชัน้
ระหวางน้ํากับน้ํามัน ของแข็งที่ไมละลายในน้ํามันจะจมลงสูชั้น
น้ําดานลาง ความรอนยังชวยแยกน้ํามันที่อยูในรูป emulsion กับ
น้ําอีกดวย จากนั้นน้ํามันปาลมที่ผสมอยูกับน้ํารอนจะถูกลําเลียง
ผานตะแกรงเพื่อแยกไฟเบอร สวนผสมที่เหลือจะถูกตมเปน
เวลา 1-2 ชม. จากนั้นจะถูกปลอยใหตกตะกอน น้ํามันปาลมจะ
ลอยขึ้นสูดานบนซึ่งจะถูกแยกไปเก็บในถัง เวลานี้น้ํามันปาลม
ยังคงเจือปนไปดวยน้ําและยังมีความสกปรกอยูสูง
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เพื่อปองกันการเกิด FFA ความชื้นในน้ํามันจะถูกลดลงจนถึง
ระดับ 0.15-0.25 % ดวยการตมอีกครั้งภายในหมอตม น้ํามัน
สะอาดที่ลอยอยูดานบนจะถูกกวาดอยางระมัดระวังและถูก
นําไปเก็บ
• คัดแยกเมล็ด
บางโรงงานมีการนําไฟเบอรและเปลือกของเมล็ดปาลมไปใช
เปนเชื้อเพลิงในหนวยผลิตไอน้ํา เพื่อนําไอน้ําไปหมุนกังหัน
ผลิตไฟฟา
ในกระบวนการคัดแยกเมล็ด เมล็ดที่แยกไดจากกากที่ผา นการ
บีบน้ํามันออกแลวจะถูกทําใหแหงและกระเทาะดวยเครือ่ ง
เหวีย่ งเพื่อปลดปลอยเนื้อใน เปลือกของเมล็ดจะถูกแยกโดย
เครื่องไฮโดรไซโคลน จากนั้นเนื้อในของเมล็ดจะถูกทําใหแหง
ในไซโลจนมีความชื้นเทากับ 7% จึงถูกบรรจุตอไป
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม/นโยบาย
• ของเสียจากการผลิต/ปริมาณน้ําเสีย
 เกิดน้ําเสีย 50 ลูกบาศกเมตรตอ 100 ตันปาลมทลาย
 เปลือก ไฟเบอร ทลายปาลมเปลา กาก ขี้เถา
 ฝุนฟุงกระจายในอากาศ
• กระบวนการบําบัดของเสีย/การจัดการของเสีย
 80% ของกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากระบบกาซชีวภาพ
ถูกขายออกสูนอกโรงงาน ระบบบําบัดประกอบดวย
ถัง CSTR รับปริมาตรน้ําได 4,600 ลูกบาศกเมตร อายุ
กักเก็บน้ํา 10 วัน BOD ขาเขาอยูที่ 25,000 mg/L กําจัด
BOD ได 95%
 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (น้ํา/ดิน/ตะกอน/อากาศ)
 น้ํามันหกพื้น
 กลิ่น
 น้ําเสีย
 ฝุนในอากาศ
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• ปญหาจากน้ํามันหกรดพื้น/ปญหาที่พบบอย
เปลือกเมล็ดปาลมขายไดในราคา 1,400 บาทตอตัน 90% ของ
ไฟเบอรถูกใชในหนวยผลิตไอน้ํา อีก 10% ใชในสวนปาลม

การจัดการองคกร (บุคคล/ฝกอบรม)
• ทักษะพนักงาน/การฝกอบรม
 พนักงานมีทกั ษะนอย
 ระแวกใกลเคียงมีการแขงขันสูง

5.2.2 ลักษณะเฉพาะของโรงงาน
5.2.2.1

ประสบการณจากประเทศเยอรมนี

ขอมูลบริษัท
กอตั้งในป 1925 โดยนาย Henry Lamotte เปาหมายบริษทั คือ ผลิตน้ํามันและเครื่องบริโภคเพื่ออุตสาหกรรมและ
การสงออก บริษัท Henry Lamotte GmbH (ซึ่งตอมาแยกเปน Lamotte Oils และ Lamotte Food) เปนบริษัท
ขนาดกลาง มีพนักงาน 96 คน ผลิตน้ํามันใหกับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ผลิตยาและผลิตเครื่องสําอางค
กระบวนการผลิตหลักเปนกระบวนการบีบอัดโดยไมใชความรอน วัตถุดิบมีหลากหลายชนิด เชน เมล็ด
ทานตะวัน อัลมอนด ฮาเซลนัท เมล็ดฟกทอง งา ฯลฯ
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ลําดับขั้นการใชเทคโนโลยี
 หนวยนับวัตถุดิบ (สถานที่เก็บเมล็ดวัตถุดบิ ) มีการ
ตรวจวัดดวยดวยสายตา ประกอบกับวิธีทางฟสิกส เคมี
และชีวภาพ

 หนวยตรวจสอบขนาดเล็ก

 เครื่องทําความสะอาด (ตะแกรงลอน)

 ขนสงไปยังหนวยบีบอัด

 บีบอัดดวยสกรู

 หนวยแยกน้ํามัน - กาก
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 ขนสงไปยังหนวยกรอง

 กรองดวยการบีบอัด

 ขนสงไปยังถังเก็บ พรอมสงใหลูกคา

Good Manufacturing Practice (GMP)

→ โดยทั่วไป
- ใช Quality Management System (QMS) อางอิงจาก ISO 9001:2000 รวมทั้งมีการจัดการตามระบบ
ดังนี:้








International Food Standard (IFS)
Quality and Safety (Q&S)
Identity Preserved (IP)
Hazard Analysis and Critical Control Points certification (HACCP)
"BIO-certified" company
Kosher certified
อื่นๆ

- ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม (สวนหนึง่ ของการจัดการดานคุณภาพ)
o

มีการแตงตั้งผูด ําเนินการดานอนุรักษสิ่งแวดลอม
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o
o

มีการใชทรัพยากรอยางใสใจระบบนิเวศน
มีการบริหารคาใชจายใหเกิดประโยชนสูงสุดในสวนทีต่ อ งจายแกเจาหนาจากภายนอกและคา
อุปกรณ






ผลิตและจัดเก็บอยางระมัดระวังไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและแหลง
ทรัพยากร
มีความรับผิดชอบตอการจัดการน้ําเสียและของเสีย
มีการควบคุมโดยอาศัยเครื่องวัด
วางมาตรการดานสิ่งแวดลอมกับประเทศผูผ ลิตวัตถุดิบใหกับโรงงาน

- QMS เปนสิ่งขับเคลื่อนหรือแรงผลักดันใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาอยางยั่งยืน ผานทาง:



การประเมิน (ทั้งจากภายในและภายนอก)
การตรวจวัดความถูกตองและการปองกัน

→ โดยเฉพาะ (ตัวอยาง)
-

คัดเลือกเมล็ดอยางระมัดระวัง

- เก็บรักษาวัตถุดิบและผลิตภัณฑอยางเหมาะสม (ปองกันความชื้น กลิ่น อุณหภูมิ แมลงและสัตว ฯลฯ)
- ระบบบีบอัดแบบใฝชความรอน
- นํากากที่ผานการสกัดน้ํามันแลวกลับมาใช (โดยสงไปยังโรงงานผลิตอาการ)

- ทําความสะอาดแผนกรองแลวนํากลับมาใช
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- นําชุดพนักงานเกา มาใชทาํ ความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ

- ทําความสะอาดดวยความระมัดระวังเมื่อมีการเปลี่ยนชนิดของเมล็ดวัตถุดิบ

- มีระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัด (ใหบริษัทที่ไดรับอนุญาตเขามาดูแล)

- ทําการวิเคราะหหาวัตถุอันตราย (PAHs, ยาฆาแมลง ฯลฯ)
- ฝกอบรมพนักงานอยางเหมาะสม (ผูใหการฝกอบรมควรมีทักษะและประสบการณ)

- มีโครงการที่จะสกัดฟอสโฟลิปดจากกากทีผ่ านการสกัดน้ํามันแลว
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5.2.2.2

ประสบการณจากประเทศเยอรมนี

ขอมูลบริษัท
- มี 20 สาขาในตอนเหนือของประเทศเยอรมนี
- โรงซอมบํารุงรถยนต เชน AUDI VW SKODA Porsche
ขั้นตอนการใชเทคโนโลยี

 ใชบอดักไขมันเปนระบบกําจัดของเสีย
มีบริษทั
NEHLSEN มารับตะกอนไปบําบัดทุกอาทิตย

 ซอมบํารุงรถยนต
- น้ําเสียถูกจัดการดวยหนวยกําจัดน้ํามันทีก่ ระจายตัว
ในน้ํา (emulsion) (DYWIDAG Aquaschutz)
- การบําบัดดวยสารเคมี ใชสารชวยในการตกตะกอน
เชน โพลีเมอร
- ตะกอนถูกเก็บและถูกสงไปกําจัด
- เก็บตัวอยาง 2 ครั้งตอป อาจมีการปรับความเขมขน
ของสารเคมีถาจําเปน

 หนวยลางรถดวยมือ
ใชสารทําความสะอาดพิเศษที่ยอยสลายในเวลาไมนาน

 โรงซอมรถยนต
สถานที่พิเศษที่ใชในการซอมรถยนต มีการลางพื้นดวย
น้ําทุกวัน
น้ําที่ผานการลางจะถูกสงไปยังระบบ
รวบรวมน้ําเสีย
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Good Manufacturing Practice (GMP)




การแยกของเสียและนํากลับมาใช เชน โลหะ ฯลฯ

โรงซอมบํารุงรถยนต ใชความระวังสูงในการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง (เก็บน้ํามันเครือ่ งใชแลวใน
ภาชนะพิเศษ) มีระบบบําบัดน้ํามันใชแลว



นําชุดพนักงานเกา มาใชทาํ ความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ



ใชระบบ ISO 9001:2000 ตั้งแตป 2000 และ ISO 14000

5.2.2.3

ประสบการณจากประเทศเอสโตเนีย

ขอมูลโรงงาน
บริษัทเริ่มกอตั้งในป 1999 ปจจุบันเปนผูนําดานการผลิตน้ํามันงานในประเทศเอสโตเนีย ทางบริษัทใชเมล็ดงา
จํานวน 72,000 ตัน ผลิตเปนน้ํามันงาได 34% กากงาที่ผานการสกัดน้ํามันแลว 63% อีก 1% เปนน้ํามันใชในอาหาร
ประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่โรงงานนี้กําลังประสบคือ มีปริมาณน้ําเสียที่ถูกปลอยลงแมน้ําลําคลองสูง ประกอบกับ
น้ําเสียมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงทําใหตองเสียคาปรับจํานวนมาก
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ปญหาอื่นคือตองหาวิธีการปองกันน้ํามันทีอ่ าจเกิดการรั่วไหล และกอใหเกิดน้ําปนเปอ นน้ํามัน
ขั้นตอนการใชเทคโนโลยี
โรงงานตองปฏิบัตติ ามขอบังคับกฎหมายเนื่องจาก
 ใชน้ํามากกวาในการผลิตมากกวา 5 ลูกบาศกเมตรตอวัน
 น้ําเสียตองการการบําบัดกอนถูกปลอยสูสิ่งแวดลอม
เนื่องจากขอกําหนดกฎหมาย โรงงานจําเปนตองมีหนวยกําจัดฟอสฟอรัสในระบบบําบัดน้ําเสีย ประกอบกับทาง
โรงงานตองมีการตรวจคุณภาพน้ําที่ไหลหางจากโรงงานไปอีกถึง 100 เมตร ปญหาหลักที่พบคือ น้ําเสียมีคา BOD
และมีความเขมขนของฟอสฟอรัสสูง ทําใหเกิดปรากฏการณ eutrophication ในบริเวณที่ปลอยน้ําทิ้ง ทําใหตอง
เสียคาปรับจํานวนมากและไดรับทัษณะคติดานลบจากประชาชนระแวกใกลเคียง
การแกปญหาดานเทคนิค
1. ออกแบบกระบวนการผลิตใหมเพื่อลดปริมาณน้ําเสียใหนอยที่สุด
2. ติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อการวนน้ํากลับมาใช
3. ติดตั้งระบบเก็บกักและวนของเสียที่เปนของแข็งกลับมาใช
การแกปญหาดานระบบการทํางาน
1. นําระบบการจัดการดานคุณภาพ ISO เขามาใช
2. มีระบบตรวจการรั่วไหล
3. จัดทําระบบการรายงานเมื่อเกิดน้ํามันหกพืน้ ครั้งใหญ
4. ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาระบบจัดเก็บน้ํามันทํางานไดเปนปกติ
การแกปญหาดานการเงิน
1. ของเสียที่เปนของแข็งบางสวนถูกขายใหกบั ยริษัทผลิต bio-energy
2. ใหบริษัทภายนอกเขามาดูแลการบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย การวัดมลพิษ เพื่อประหยัดคาใชจา ย
การแกปญหาดานเทคนิค
1. ออกแบบกระบวนการผลิตใหมเพื่อลดปริมาณน้ําเสียใหนอยที่สุด
• ใชบอดักไขมันเพื่อการเก็บกูน้ํามัน โดยถังมีลักษณะเปน 2 ชั้น ซึ่งชั้นนอกมีไวในกรณีถังดานในรั่ว
• ทุกที่ที่อาจเกิดน้ํามันหกพื้นจะถูกปูไวดวยวัสดุปองกันการรั่วซึม เพื่อปองกันน้ํามันปนเปอนออกไปยัง
สวนอื่น
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•

มีระบบเก็บน้ํามันในบริเวณที่มีน้ํามันรั่วแมเพียงเล็กนอย

•

กรณีเกิดอุบัติเหตุน้ํามันรัว่ ครั้งใหญ จะมีถงั เปลาขนาดใหญและปมเตรียมพรอมไวตลอด
น้ํามันที่เก็บไดจะนําไป reprocess

•

-หนา 106-

บทที่ 5 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

2. ติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อการวนน้ํากลับมาใช
• เทคโนโลยีที่นาํ มาใชคือเพื่อวนน้ํามาใชหรือสงน้ําไปยังบอดักไขมัน
• น้ําบางสวนอาจตองบําบัดกอนปลอยลงสูบอดักไขมัน
• ดังนั้นระบบบําบัดน้ําเสียจึงใชเพื่อบําบัดน้ําจากการลาง และน้ําจากหองน้ําเทานั้น ทําใหคาใชจาย
ในการบําบัดลดลงอยางมาก

3. ติดตั้งระบบเก็บกักและวนของเสียที่เปนของแข็งกลับมาใช
• สิ่งปลอมปนที่แยกไดจากเมล็ดงาจะถูกนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในหนวยผลิตไอน้ํา
• กากที่ผานการสกัดน้ํามันแลวจะถูกนําไปทําปุย

การแกปญหาดานระบบการทํางาน
1. นําระบบการจัดการ ISO 9001 และ ISO 22000 มาใช แตยังไมมีการใช ISO 14001
2. มีระบบตรวจการรั่วไหลในบริเวณที่เสีย่ งตอการเกิดน้ํามันรั่ว เชนบริเวณถังเก็บ
3. จัดทําระบบการรายงานเมื่อเกิดน้ํามันหกพืน้ ครั้งใหญ โดยมีการรายงานไปยังหนวยงานทองถิ่นที่ดูแล
ดานสิ่งแวดลอม หรือรายงานไปยังหนวยกูภ ัยถาจําเปน
4. ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาระบบจัดเก็บน้ํามันทํางานไดเปนปกติ โดยพนักงานทีด่ ูแลดานนี้ตองไดรบั การ
ฝกมาเปนพิเศษ
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การแกปญหาดานการเงิน
1. ของเสียที่เปนของแข็งบางสวนถูกขายใหกบั ยริษัทผลิต bio-energy ซึ่งชวยประหยัดคาฝงกลบ
2. ใหบริษัทภายนอกเขามาดูแลการบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย การวัดมลพิษ เพื่อประหยัดคาใชจา ย
ประสิทธิภาพ/ผลกระทบ
ในความเปนจริงปริมาณน้ําเสียที่ที่ถูกปลอยลงสูแหลงน้ําในชวงหลายปมานี้มีปริมาณต่ํากวาทีก่ ฎหมาย
กําหนดถึง 2 เทา เปนเพราะเทคโนโลยีไดเขามาชวยในเรือ่ งของการนําน้ํากลับมาใช ทําใหปริมาณน้ําเสียลดลง
คุณภาพน้ําเสียเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเชนกันยกเวนปริมาณฟอสฟอรัส ความเขมขนของ
ฟอสฟอรัสในน้ําทิ้งยังคงสูงกวาปริมาณต่ําสุดที่กฎหมายกําหนดถึง 2 เทา อาจเปนไปไดวาเกิดจากการใชสารทํา
ความสะอาดในบริเวณที่ทําการผลิต
ตนทุน
เทคโนโลยีที่ใชอยูและทีก่ ําลังพัฒนาตางถูกสรางขึ้นโดยวิศวกรของโรงงานทําใหเสียคาใชจายต่ํา
การติดตั้งระบบหรือเทคโนโลยีใหมจะไมสงผลตอการผลิตของโรงงาน เพราะโรงงานมีการปดปรับปรุงและทํา
ความสะอาด 2 อาทิตยในทุกชวงหนารอน
ปจจุบันระบบบําบัดน้ําเสียถูกใชงานเพียง 1 ใน 3 ของประสิทธิภาพทั้งหมด สวนที่ไมไดใชงานจําเปนตองเสีย
คาบํารุงรักษาสูง ปริมาณน้ําเสียที่ปลอยทิ้งต่ํากวาทีก่ ฎหมายกําหนดถึง 2 เทา
ผลที่ไดรับ
ดานคุณภาพสิง่ แวดลอม: ลดปริมาณฟอสฟอรัสสงผลใหลดโอกาศการเกิด eutrophication,
ประหยัดเงินทุน: คาปรับแตละปลดลงจนเปฯที่นาพอใจ (ต่ํากวา 1,000 ยูโร)
ระบบการตรวจติตาม ถูกติดตั้งตามที่กฎหมายกําหนด โดยระบบการตรวจมีทั้งแบบตรวจดานกายภาพและเคมี
ตลอดจนตรวจใมแหลงน้ําทีร่ ับน้ําทิ้งของโรงงาน
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