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ไดรับการสนับสนุนทุนจากสหภาพยุโรปและผูรวมโครงการทั้งหมด 
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เริ่มพ.ศ. 2540 โดยสหภาพยุโรป

เพื่อสนับสนุนและสงเสริมความรวมมือทางการคาระหวางสหภาพยุโรปและเอเชีย 

เพื่อสงเสริมโอกาสในการรวมมือระหวางยุโรปและ SME ในเอเชีย 

เพื่อเพิ่มความรวมมือในระยะยาว

Web site: www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-invest

โครงการ Asia Invest



วัตถุประสงคโดยรวม

เพื่อสนับสนุนใหเกิดกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมไทยในการลดและจัดการการ

ปนเปอนของน้ํามัน

วัตถุประสงคของโครงการ

เพื่อพัฒนาคูมือนําเสนอแนวทางในการจัดการการปนเปอนดวนน้ํามันสําหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย
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คูมือ 

 การใหคําปรกึษา (สาํหรบัโรงงานที่ไดรบัคัดเลือก)

 การอบรมเชิงปฎิบตักิาร

 หลักสตูรการฝกอบรม

Training Package

 หลักสตูรเรยีนทางไกล via PROTEKT Website

Homepage - http://www.protekt.hs-bremen.de

ผลที่จะไดรับ 



ผูมสีวนไดสวนเสยี

ผูจัดการ

วิศวกร

ชางเทคนิค 

นักวิทยาศาสตร

กลุมเปาหมาย



Training on Training on 
Handling and Treatment of Oil Contaminated WaterHandling and Treatment of Oil Contaminated Water

การอบรมเรื่องการอบรมเรื่อง
การจัดการและบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนการจัดการและบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันดวยน้ํามัน

สําหรับสําหรับวิศวกรและชางเทคนิควิศวกรและชางเทคนิค

Economic ConsiderationEconomic Considerations for Managing Industrial Oily Wastess for Managing Industrial Oily Wastes
การพิจารณามุมมองดานเศรษฐศาสตรการพิจารณามุมมองดานเศรษฐศาสตร

สําหรับการบริหารจัดการของเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันสําหรับการบริหารจัดการของเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามัน

Assoc. Prof. Dr. Suvit Tia



หัวขอในการบรรยาย
นิยามของ”ของเสีย”
ลําดับขั้นในการจัดการของเสีย
ขั้นตอนการตัดสินใจ
การประเมินดานเศรษฐศาสตรและตัวอยาง
สรุป

PROTEKT



นิยามคําวานิยามคําวา  ของเสียของเสีย
ความหมายคําวาความหมายคําวา  ““ของเสียของเสีย””  ระบุความหมายไดระบุความหมายได 2 2กรณีกรณี
เปนสิ่งหรือสารใดเปนสิ่งหรือสารใด  ๆๆ  ที่เปนวัสดุที่เปนวัสดุที่ตองทิ้งที่ตองทิ้งหรือสิ่งที่ปลอยออกมาหรือสิ่งที่ปลอยออกมา  หรือสารหรือสาร
ที่ไมตองการอื่นที่ไมตองการอื่น  ๆๆ  ที่ไดมาจากกระบวนการที่ไดมาจากกระบวนการ

เปนสิ่งหรือสารใดเปนสิ่งหรือสารใด  ๆๆ  หรือชิ้นสวนใดหรือชิ้นสวนใด  ๆๆ  ที่ตองการจะกําจัดเนื่องดวยการที่ตองการจะกําจัดเนื่องดวยการ
แตกหักแตกหัก,,  ฉีกขาดฉีกขาด,,  ปนเปอนปนเปอน  หรือถูกทําใหเสียหายหรือถูกทําใหเสียหาย

นิยามนยิามจากจาก The UK Environmental Protection Act  The UK Environmental Protection Act 1990 (EPA 1990)1990 (EPA 1990)



แหลงที่เกิดของเสียแหลงที่เกิดของเสีย
จากกระบวนการผลิตจากกระบวนการผลิต ( (Waste from process)Waste from process)

--  เครื่องปฏิกรณเคมีเครื่องปฏิกรณเคมี ( (Chemical reactor)Chemical reactor)
--  ระบบการแยกและการหมุนเวียนกลับระบบการแยกและการหมุนเวียนกลับ ( (Separation/Recycle Separation/Recycle 
system)system)
--  ระหวางการทํางานระหวางการทํางาน ( (Process operation)Process operation)

จากระบบจากระบบ  Utilities (Waste from utility systems)Utilities (Waste from utility systems)



ลําดับขัน้ในการจัดการของเสียลําดับขัน้ในการจัดการของเสีย
ลําดับการจัดการของเสียควรเริ่มเปนลําดับการจัดการของเสียควรเริ่มเปนขั้นตอนจากขั้นตอนจาก
••  การปองกันการปองกัน  ((PreventionPrevention))
••  การลดการลด ( (Reduction)Reduction)
••  การใชซ้ําการใชซ้ํา//หมุนเวียนกลับมาใชใหมหมุนเวียนกลับมาใชใหม ( (Reuse/Recycle)Reuse/Recycle)
••  การบําบัดและทิ้งการบําบดัและทิ้ง  (Treat&(Treat&DisposalDisposal))
เห็นไดวาการปองกันเห็นไดวาการปองกัน  ((PreventionPrevention))  ซึ่งเปนการสกัดกั้นของเสียซึ่งเปนการสกัดกั้นของเสีย
ไมใหเกิดขึ้นตั้งแตตนในชั้นแรกเปนทางเลือกที่ดีที่สุดไมใหเกิดขึ้นตั้งแตตนในชั้นแรกเปนทางเลือกที่ดีที่สุด

HierarchyHierarchy ofof wastewaste managementmanagement optionsoptions inin ECEC CouncilCouncil ResolutionResolution
onon WasteWaste
PolicyPolicy (91/156/(91/156/EECEEC)) (1995,(1995, BB.. CrittendenCrittenden))





การลดของเสียในการผลิตการลดของเสียในการผลิต

การลดของเสียหรือการลดของเสียหรือ  WasteWaste MinimizationMinimization  เกี่ยวของกับเทคนิคเกี่ยวของกับเทคนิค,,  
กระบวนการกระบวนการ   หรือกิจกรรมใดหรือกิจกรรมใด   ๆๆ  ที่จะหลีกเลี่ยงที่จะหลีกเลี่ยง   การกําจัดการกําจัด   หรือลดหรือลด
จํานวนของเสียที่แหลงกําเนิดจํานวนของเสียที่แหลงกําเนิด  โดยปกติจะรวมอยูในหนวยการผลิตโดยปกติจะรวมอยูในหนวยการผลิต  
หรือเปนการนํากลับมาใชซ้ําหรือการใชหมุนเวียนมีชื่อเรียกตางหรือเปนการนํากลับมาใชซ้ําหรือการใชหมุนเวียนมีชื่อเรียกตาง  ๆๆ  กันกัน
ไปไป  เชนเชน
•• WasteWaste MinimizationMinimization
•• WasteWaste ReductionReduction
•• CleanClean oror CleanerCleaner TechnologiesTechnologies,, ProductionProduction
•• PollutionPollution PreventionPrevention//ReductionReduction
•• EnvironmentalEnvironmental TechnologiesTechnologies
•• LowLow andand NonNon--WasteWaste TechnologiesTechnologies



การลดของเสียที่เครื่องปฏิกรณเคมีการลดของเสียที่เครื่องปฏิกรณเคมี

••  ควบคุมเครื่องใหทํางานที่จุดเหมาะสมควบคุมเครื่องใหทํางานที่จุดเหมาะสม  เชนเชน  ปรับอุณหภูมิปรับอุณหภูมิ//
ความดันความดัน//อตัราสวนของสารปอนอตัราสวนของสารปอน  เพื่อใหมีเพื่อใหมี  Selectivity Selectivity สูงสุดสูงสุด  
เกิดของเสียนอยสุดเกิดของเสียนอยสุด

A A B B C,  B = product, C = wasteC,  B = product, C = waste

••  ลดของเสียโดยทําใหของเสียนั้นเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคาลดของเสียโดยทําใหของเสียนั้นเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคา
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การลดของเสียระบบการแยกและการหมุนเวียนกลับการลดของเสียระบบการแยกและการหมุนเวียนกลับ ( (Separation/Recycle system) Separation/Recycle system) *R. Smith, Chemical process design*R. Smith, Chemical process design



การลดของเสียระบบการแยกและการหมุนเวียนกลับการลดของเสียระบบการแยกและการหมุนเวียนกลับ ( (Separation/Recycle system) Separation/Recycle system) *R. Smith, Chemical process design*R. Smith, Chemical process design



การลดของเสียระหวางการทํางานการลดของเสียระหวางการทํางาน  

••  วางแผนทําความสะอาดเครื่องมือผลิตใหนอยที่สุดวางแผนทําความสะอาดเครื่องมือผลิตใหนอยที่สุด
••  วางแผนการผลิตใหมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑนอยที่สุดวางแผนการผลิตใหมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑนอยที่สุด
••  ลดความถี่ในการหยุดเครื่องและเริ่มเดินเครื่องใหนอยที่สุดลดความถี่ในการหยุดเครื่องและเริ่มเดินเครื่องใหนอยที่สุด
••  ขณะเติมสารลงในถังเก็บขณะเติมสารลงในถังเก็บ
••  ลดการรั่วไหลตามหนาแปลนลดการรั่วไหลตามหนาแปลน,,  วาวลวาวล,,  ขอตอตางขอตอตาง  ๆๆ



การลดของเสียจากระบบการลดของเสียจากระบบ  Utilities Utilities ((น้ําน้ํา))



การลดของเสียจากระบบการลดของเสียจากระบบ  Utilities Utilities ((น้ําน้ํา))



การลดของเสียจากระบบการลดของเสียจากระบบ  UtilitiesUtilities
••  ทําใหระบบพลังงานของโรงงานมีประสิทธิภาพมากที่สุดทําใหระบบพลังงานของโรงงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
••  มีการแลกเปลี่ยนความรอนในกระบวนการผลิตมากที่สุดมีการแลกเปลี่ยนความรอนในกระบวนการผลิตมากที่สุด
••  ลดน้ําเสียโดยออกแบบระบบการใชน้ําที่เหมาะสมลดน้ําเสียโดยออกแบบระบบการใชน้ําที่เหมาะสม

เทคโนโลยีที่ใชเปนเครื่องมือในการออกแบบเพื่อใหมีการใชเทคโนโลยีที่ใชเปนเครื่องมือในการออกแบบเพื่อใหมีการใช  Utilities Utilities 
ที่ทําใหตนทุนรวมที่ใกลจุดต่ําสุดคือที่ทําใหตนทุนรวมที่ใกลจุดต่ําสุดคือ
““Pinch Analysis and Process IntegrationPinch Analysis and Process Integration””



ในการออกแบบระบบ/เครื่องมือเพื่อปรบัปรุงการผลิตซึ่งมีผลตอ
สิ่งแวดลอม วิศวกรโรงงานจําเปนตองทราบมาตรฐานที่เกี่ยวของ เชน

กฎหมายสิ่งแวดลอม
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_envi.html

มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม (น้ํา, อากาศ, ดิน) ดูไดจาก 
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water.ht
ml
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_airsnd.ht
ml
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_soil.html

http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_envi.html
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water.html
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water.html
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_airsnd.html
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_airsnd.html
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_soil.html


ขั้นตอนในการตัดสินใจ
ประเมินประสิทธิภาพการผลิต/การสูญเสียของผลิตภัณฑหรือสารที่
สนใจของเครื่องมืออุปกรณและกระบวนการผลิต โดยทําสมดุลมวล
และหรือพลังงาน

เทียบกับคูแขงหรือคามาตรฐาน (bench mark) วาดีกวาหรือต่ํากวา
ตรวจสอบและบงชี้แหลงหรือจุดที่มีการสูญเสียในกระบวนการผลิต
ประเมินศักยภาพการลดการสูญเสียหรือนําของเสียไปใชประโยชนเพื่อ
จัดลําดับและกําหนดแผนทํางาน

ตรวจสอบ/ประเมินผล/รายงาน



สมดุลมวลสมดุลมวล

มวลเขาระบบมวลเขาระบบ  ==  มวลออกจากระบบมวลออกจากระบบ  ++  มวลที่สะสมในระบบมวลที่สะสมในระบบ  ++  มวลที่มวลที่
เกิดใหมในระบบเกิดใหมในระบบ

กระบวนการผลติ

วัตถุดบิ 1000 ตัน/ป

น้ํา/ไอน้ํา 500 ตนั/ป

ผลผลติ 300 ตัน/ป

ของเสีย 1200 ตนั/ป



กระบวนการผลิต

วัตถุดบิ 1000 ตนั/ป
oil conc. 40%

น้ํา/ไอน้ํา 500 ตนั/ป
oil conc. 0%

ผลผลติ 300 ตัน/ป
Oil conc. 100%

ของเสีย 1200 ตนั/ป
oil conc. 8.3 %

ประสิทธิภาพการผลติประสิทธิภาพการผลติ  == 100X100Xผลผลติที่ไดผลผลติที่ได//วัตถดุิบเขาวัตถดุิบเขา

ประสิทธิภาพการผลติ
= (300x1.0)/(1000x0.4)
=  75 %

ควรเปรยีบเทียบกับคา Bench mark



คาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ/การสูญเสีย/ของเสียของกลุมโรงงาน (Bench mark)

ขอมูลจาก www.library.wur.nl/wda/dissertations/dis4003.pdf



วิเคราะหการสูญเสียผลผลิตในกระบวนการผลิตวิเคราะหการสูญเสียผลผลิตในกระบวนการผลิต

นึ่ง/แยก

วัตถุดบิ 1000 ตนั/ป
oil conc. 40%

ผลผลิต 300 ตัน/ป
Oil conc. 100%

ของเสีย 500 ตัน/ป
oil conc. 5 %

ประสิทธิภาพการผลิต (1)
= (700x0.536)/(1000x0.4)
=  93.8 %

ไอน้ํา 200 ตัน/ป
oil conc. 0%

บีบน้ํามนั เหวี่ยงแยก

เสนใย 400 ตนั/ป
oil conc. 2 %

น้ํารอน 300 ตัน/ป
oil conc. 0%

ของเสีย 300 ตัน/ป
oil conc. 22.4 %

700 ตัน/ป
Oil conc. 53.6 %

600 ตัน/ป
Oil conc. 61.2%

ประสิทธิภาพการผลิต (2)
= (600x0.612)/(700x0.536)
=  97.8 %

ประสิทธิภาพการผลิต (3)
= (300x1.0)/(600x0.612)
=  81.7 %

ประสิทธิภาพการผลิต
= (300x1.0)/(1000x0.4)
=  75 %



การประเมินทางเศรษฐศาสตรมีการประเมินทางเศรษฐศาสตรมี  2 2 แนวคิดแนวคิด

••  ประเมินวงเงินการลงทุนจากรายไดที่เพิ่มจากการลดการประเมินวงเงินการลงทุนจากรายไดที่เพิ่มจากการลดการ
สูญเสียสูญเสีย
••  ประเมินระยะเวลาคุมทุนจากการสืบราคาเครื่องจักรและประเมินระยะเวลาคุมทุนจากการสืบราคาเครื่องจักรและ
รายไดที่เพิ่มจากการลดการสูญเสียรายไดที่เพิ่มจากการลดการสูญเสีย



ประเมนิผลทางเศรษฐศาสตรของการปรับปรงุประเมนิผลทางเศรษฐศาสตรของการปรับปรงุ

นึ่ง/แยก

วัตถุดบิ 1000 ตนั/ป
oil conc. 40%

ของเสีย 500 ตัน/ป
oil conc. 5 %

ประสิทธิภาพการผลิต (1)
= (700x.536)/(1000x0.4)
=  93.8 %

ไอน้ํา 200 ตัน/ป
oil conc. 0%

700 ตัน/ป
Oil conc. 53.6 %

ประเมินจากการลดสดัสวนการสญูเสยีประเมินจากการลดสดัสวนการสญูเสยี

สมมตฐิานสมมตฐิาน    
••  วัตถุดบิเขาโรงงานวัตถุดบิเขาโรงงาน  1,000 1,000 ตันตัน//ปป
••  ราคาวตัถุดบิราคาวตัถุดบิ  10,000 10,000 บาทบาท//ตันตัน
••  ราคาผลผลติราคาผลผลติ  30,000 30,000 บาทบาท//ตนัตนั
••  ประเมินหากลดการสูญเสยีในขั้นตอนที่ประเมินหากลดการสูญเสยีในขั้นตอนที่  11
จากจาก  5 % 5 % เหลือเหลือ  2 % 2 % สวนขั้นตอนอื่นสวนขั้นตอนอื่น
ประสิทธิภาพเทาเดิมประสิทธิภาพเทาเดิม
••  ตองการคืนทุนในตองการคืนทุนใน  3 3 ปป



ประเมินผลทางเศรษฐศาสตรของการปรบัปรุงประเมินผลทางเศรษฐศาสตรของการปรบัปรุง

สมดุลมวลใหม

นึ่ง/แยก

วัตถุดบิ 1000 ตนั/ป
oil conc. 40%

ผลผลิต 311 ตัน/ป
Oil conc. 100%

ของเสีย 500 ตัน/ป
oil conc. 2 %

ประสิทธิภาพการผลิต (1)
= (700x0.557)/(1000x0.4)
=  97.5 %

ไอน้ํา 200 ตัน/ป
oil conc. 0%

บีบน้ํามนั เหวี่ยงแยก

เสนใย 400 ตนั/ป
oil conc. 2.3 %

น้ํารอน 300 ตัน/ป
oil conc. 0%

ของเสีย 300 ตัน/ป
oil conc. 23.3 %

700 ตัน/ป
Oil conc. 55.7 %

600 ตัน/ป
Oil conc. 63.5%

ประสิทธิภาพการผลิต (2)
= (600x0.635)/(700x0.557)
=  97.8 %

ประสิทธิภาพการผลิต (3)
= (311x1.0)/(600x0.635)
=  81.7 %

ประสิทธิภาพการผลิต
= (311x1.0)/(1000x0.4)
=  77.75 %

คํานวณมลูคาการนํากลับน้ํามันคํานวณมลูคาการนํากลับน้ํามัน

= (311= (311--300) x 30,000300) x 30,000  บาทบาท//ตันตัน x x 3 3 ปป
= 990,000  = 990,000  บาทบาท

ดังนั้นเงินลงทุนในการปรับปรุงเครื่องจักรใหคืนทุนในดังนั้นเงินลงทุนในการปรับปรุงเครื่องจักรใหคืนทุนใน  3 3 ปป
= 990,000  = 990,000  บาทบาท 



นึ่ง/แยก

วัตถุดบิ 1000 ตนั/ป
oil conc. 40%

ของเสีย 500 ตัน/ป
oil conc. 5 %

ประสิทธิภาพการผลิต (1)
= (700x.536)/(1000x0.4)
=  93.8 %

ไอน้ํา 200 ตัน/ป
oil conc. 0%

700 ตัน/ป
Oil conc. 53.6 %

ประเมินระยะเวลาคุมทุนจากการสบืราคาเครือ่งจักรประเมินระยะเวลาคุมทุนจากการสบืราคาเครือ่งจักร

สมมตฐิานสมมตฐิาน    
••  วัตถุดบิเขาโรงงานวัตถุดบิเขาโรงงาน  1,000 1,000 ตันตัน//ปป
••  ราคาวตัถุดบิราคาวตัถุดบิ  10,000 10,000 บาทบาท//ตันตัน
••  ราคาผลผลติราคาผลผลติ  30,000 30,000 บาทบาท//ตนัตนั
••  ราคาเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงในการนึ่งราคาเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงในการนึ่ง//แยกแยก  
ราคาราคา  800,000 800,000 บาทบาท
••  ลดการสูญเสยีผลผลติเหลือลดการสูญเสยีผลผลติเหลือ  2 %2 %



สมดุลมวลใหม

นึ่ง/แยก

วัตถุดบิ 1000 ตนั/ป
oil conc. 40%

ผลผลิต 311 ตัน/ป
Oil conc. 100%

ของเสีย 500 ตัน/ป
oil conc. 2 %

ประสิทธิภาพการผลิต (1)
= (700x0.557)/(1000x0.4)
=  97.5 %

ไอน้ํา 200 ตัน/ป
oil conc. 0%

บีบน้ํามนั เหวี่ยงแยก

เสนใย 400 ตนั/ป
oil conc. 2.3 %

น้ํารอน 300 ตัน/ป
oil conc. 0%

ของเสีย 300 ตัน/ป
oil conc. 23.3 %

700 ตัน/ป
Oil conc. 55.7 %

600 ตัน/ป
Oil conc. 63.5%

ประสิทธิภาพการผลิต
= (311x1.0)/(1000x0.4)
=  77.75 %

ประสิทธิภาพการผลิต (2)
= (600x0.635)/(700x0.557)
=  97.8 %

ประสิทธิภาพการผลิต (3)
= (311x1.0)/(600x0.635)
=  81.7 %

คํานวณมลูคาการนํากลับน้ํามันคํานวณมลูคาการนํากลับน้ํามัน

= (311= (311--300) x 30,000300) x 30,000  บาทบาท//ตันตัน  
= 330,000  = 330,000  บาทบาท//ปป

ระยะเวลาคืนทุนของเครื่องจักรระยะเวลาคืนทุนของเครื่องจักร  == 800,000/330,000800,000/330,000
หรือหรือ  2.4 2.4 ปป 



ลักษณะสมดุลมวล/สมดุลพลังงานของโรงงานน้ํามันปาลม

ขอมูลจาก www.library.wur.nl/wda/dissertations/dis4003.pdf



การ Reuse/Recycle

ขอมูลจาก www.library.wur.nl/wda/dissertations/dis4003.pdf



สรุป
การจัดการของเสียไมใชทําใหเสียคาใชจายอยางเดียว แต
สามารถสรางรายได ไมถูกกีดกันดานการคาเมื่อสงออก
ผลิตภัณฑ

การทําสมดุลมวลและประเมินเศรษฐศาสตรเบื้องตน จะทําให
ผูบริหารเห็นภาพทีช่ัดเจนของโครงการและตัดสินใจได
งายขึ้น



Together we are stronger

Thank you, ขอบคุณ



การจัดการทรัพยากรเพือ่ลดมลพิษ

กรณีศึกษา: โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง

การจัดการทรัพยากรเพือ่ลดมลพิษ

กรณีศึกษา: โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง
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A Case Study in Cassava Starch Industry

หัวขอ

 กระบวนการผลิต
 การตรวจประเมิน
 การลดปริมาณของเสียและ

การปรับปรุงกระบวนการผลิต

 การบําบัดและใชประโยชนจากของเสีย

The Future 
A Zero Discharge Factory



Root 
Receiver

Washer/Cutter มีดสับ

Rasper

กระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลงั



Rasping

Separation

Dewatering

Drying

Starch

Cassava Roots

Root Washing

Extraction

Wastewater

Pulp

Exhaust air

Water

Electricity
Fuel Oil

Production Processes



Production capacity:
< 100 tons/day = 9 factories
100 – 200 tons /day  =  46 factories
200 tons /day   =   6 factories

Cost  of water 50-165 baht/ton dry starch 
( 5 baht /m3)

Electricity consumption 15-20 KWh/ ton starch 
Cost  of  electricity 34 baht / ton dry starch 

( 2 baht/KWh)
Wastewater 12 – 35 m3/ ton starch

Thai Cassava Starch IndustryThai Cassava Starch Industry





Waste Audit

starch loss
product yield 66 - 90% 
Cassava Pulp

starch
starch

water 9.4–15.8 m3/ton
water reuseWater

Water

alum
sulphurChemi

Chemi

cal use
cal use

Benchmarking the Starch Industry



Rasping

Separation

Dewatering

Drying

Starch

Cassava Roots

Root Washing

Wastewater

Pulp

17% of starch loss

4% of starch loss

Exhaust air

5% of starch loss

13.57 m3/d

1 tons starch

Water

4.23 ton roots

Extraction

Electricity
Fuel Oil

175 KWh

36.7 L



Key Issues
• Consume a huge water & energy and loss in 

product
• Large quantities of liquid and solid wastes
• Solid wastes can be converted to an animal     

feed and compost
• Disposal wastewater is a significant 

problem
– High strength wastewater
– Large area of open pond treatment  

• Developing a sustainable solution to the 
cassava starch industry



Waste Minimization and
Process Optimization



Starch Engineering and Process Optimization

Production Process Optimization

Engineering Skills
Knowledge

Research & Human Resource Development

King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

BIOTEC

Starch Engineering and Process Optimization Program (SEPO)

Clean and Green Manufacturing Practice

Industrial Needs

Industrial 
Linkage



Benchmarking the Starch Industry

Production process

Starch loss



เครื่องสกัดแปงเครื่องสกัดแปง

กาก

น้ําแปง

กาก

น้ําแปง

สัญลักษณ

น้ําแปงปอนเขา

น้ําแปงปอนเขา

การหมุน



Cleaner Production in    
Cassava Starch Industry

Project Activities

Optimize operation of extractors

Solid separation using settling tank

Starch recovery from dryer 

exhaust

Water, Energy and Wastewater Audit

Extractor 

Pilot Scale 
Settling Tank 

Pilot Scale 
Wet Scrubber



%
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ch
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d

Timeline

Starch increase 550 tons/day
1.04 tons/ton starch

8 tons/200 tons1 ton

Impact

5.5 million baht/day
1,100 million baht/year



การลดมลพิษและผลิตพลังงานจากน้ําเสียในโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังการลดมลพิษและผลิตพลังงานการลดมลพิษและผลิตพลังงานจากน้ําเสียในโรงงานผลิตจากน้ําเสียในโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังแปงมันสําปะหลัง

การประเมินความสามารถในการลดมลพิษ

และอนุรักษพลังงาน
กําลังการผลิต 200 ตันแปงตอวัน  
น้ําเสีย                                                            3,000  ลบ.ม./วัน   
ความสกปรก (ซีโอด)ี 16,000  มก./ล.
ประสทิธิภาพการบาํบดัซีโอดี  80%
ผลิตกาซชีวภาพ 3.84 ลานลบ.ม./ป  
ทดแทนน้าํมันเตาได 1.8 ลานลติร/ป  
คดิเปนมูลคาการประหยัดพลังงาน

เทียบเทาน้าํมนัเตา ~ 20 ลานบาท/ป   
หรือผลิตกระแสไฟฟาได 4.8 ลานกโิลวัตต-ชั่วโมง/ป  
ลดมลพิษในรูปของซีโอดีได                         7,700  ตัน/ป
งบประมาณในการดาํเนินการประมาณ 40  ลานบาท  
สามารถคืนทนุคากอสรางไดภายใน 2- 3 ป

การบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง

เปาหมาย
บําบัดน้ําเสีย

ผลิตพลังงาน

ลดปริมาณของเสีย

ลดปญหาสิง่แวดลอม

ขอดขีองระบบ
ใชพื้นที่นอย ประสทิธิภาพสูง

เหมาะกบัอุตสาหกรรมเกษตร

ดูแลและดาํเนนิระบบงาย

คาใชจายดาํเนินระบบต่ํา

รูปแบบเทคโนโลย ี: ระบบบําบัดน้ําเสียไรอากาศแบบตรึงฟลม

การลดการใชน้ําและพลงังานในกระบวนการผลิต
ลดการใชน้ํา

ควบคมุการใชน้าํในหนวยรอน 

หนวยลางหัวมัน

 หนวยสกัดแปง

 หนวยแยกแปง

ลดการสูญเสยี
ปรับปรุงประสิทธภิาพเครื่องจักร

ปรับปรุงกระบวนการผลิต

วางแผนการผลิต

การหมุนเวียนกลับมาใชใหม
การตกตะกอนแปง

นําแปงกลับมาได  10.7 ตัน/วัน

เงินลงทุน              3.5 ลานบาท

ประหยัดเงินได     21,200 วัน

การดักจับฝุนแปงอบแหง
นําแปงกลับมาได  5.2 ตัน/วัน

เงินลงทุน             2.66 ลานบาท

ประหยัดได           22,400 บาท/วัน

การปรับแตงชุดสกัด
นําแปงกลับมาได   2.6 ตัน/วัน

เงินลงทุน               0.26 บาท/วัน

ประหยัดได           8,000 บาท/วัน

การประหยัดการใชพลังงาน
ปรับปรุงประสิทธภิาพการอบแหง

เปลี่ยนชนิดของน้าํมันเตา

ปรับปรุงคณุภาพน้าํมนัเตา

วางแผนการผลิตและการใชพลังงาน

ดูแลและปรับปรุงเครื่องจักรใหพรอมใชงาน

กระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง

รอนเปลือกเปยก

การบรรจุ

น้ําเสีย

ไฟฟา

น้ําดบิ

สารเคมี

กากมัน

เปลือกแหง/เหงาหัวมัน

แปงแรงงาน

น้ํามันเตา

ฝุนแปง

วัตถุดบิ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑและของเสีย

การรอนเปลือก

การโม

การสกัด

การแยก

การอบแหง



WastewaterWastewater



Effluent Standards for Factories and Industrial Estates

(based on MOSTE No 3 BE 2539 (1996))

Parameter Standard

pH 5.5-9.0

Total Dissolved Solids < 3000-5000 mg/L

Total Suspended Solids 50-150 mg/L

Temperature 40 °C

Color not objectionable

Oil and Grease < 5-15 mg/L

BOD < 20-60 mg/L

COD < 120-400 mg/L

TKN < 200 mg/L



Effects of WasteEffects of Waste

• Disruption of life-support systems
• Damage of ecological system
• Damage to human health
• Nuisance effects such as unpleasant 

smells, tastes and sights

• Disruption of life-support systems
• Damage of ecological system
• Damage to human health
• Nuisance effects such as unpleasant 

smells, tastes and sights



Oxygen Depletion



Eutrophication



Cassava Starch Wastewater

• 60-70 factories

• 1.7 M.ton starch/y

• WW  46 M.m3/y

• Energy cost 45 M.US$/y

Parameters Value
pH
Total COD (mg/l) 
BOD5 (mg/l)
Suspended solid (mg/l)
Phosphate (mg/l)
TKN (mg/l)

3.95-4.48
15,000-28,000 
5,500-14,000 

800-7,200 
20-50

80-500



• ปญหาเรื่องกลิ่น

• การใชสารเคมีในปริมาณสูงเพื่อแกปญหา

• ปนเปอนสูพื้นที่ใกลเคียง

• ปลดปลอยกาซเรือนกระจก

•  ปนเปอนน้ําใตดิน
• ใชพื้นที่ในการบําบดัสูง

• ปริมาณและความสกปรกของน้ําเสยีสูง

• ถาไดรับการบาํบัดไมถูกวิธี กอใหเกิดปญหา

ตอสิ่งแวดลอม

ควรใชวิธีแกไขปญหาอยางยั่งยืน

อนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน

บอเปด



Anaerobic DigestionCH4

CO2 Organic matter

Biogas

O2

Anaerobic
microbes



Biogas:

Anaerobic Digestion Process

Biogas is “a mixture gas, mainly compose of 
CO2, CH4 and trace gases (H2S) produced 
from an anaerobically digested of organic 
matter”

CH4 60-65 %
CO2 35-40 %
H2S              trace



Technology Anaerobic Digestion

Treatmented Waste Water

Fertilizer

Agricultural
Residues

Industrial 
Wastewaters

Farm Wastes Municipal 
Solid Wastes

Waste Waste 
waterwater

&&

Solid Solid 
WasteWaste

Anaerobic Digestion

Biogas 

Biogas  is  burned 
to generate 
electricity

Biogas is burned to 
produc
stea

e hot  water and 
m

Biogas  is  
commonly 
used as fuel

Biogas is compressed 
for use as  an 
alternative motor fuel 



AFF Plant capacity
- Digester size 12,000 m3

- Waste-load 2400 m3/d
- Approx. COD 55.2 ton/d

การลดมลพิษและผลิตพลังงานจากของเสีย
Anaerobic fixed film technology (AFF)

Benefits
- Reduce COD load 44.2 ton/ d 
- Biogas produce 17,600 m3/d
- Eq. to crude oil  8,300 l/d
- 120,000 baht (3,320 US$) saving a day

1 US$ = 35 baht

AFF activity in cassava factory
- Subsidized by EPPO (investment)
- NSTDA for soft-loan 



AFF Biogas Plant
I. Chonburi

III. Nakhon-rachasrimaIV. Chacherngsoa

II. II. NakhonNakhon--rachasrimarachasrima
4 AFF biogas plants4 AFF biogas plants
Biogas production    11.52 M.mBiogas production    11.52 M.m33/y/y
••EqEq. to fuel oil. to fuel oil 5.4 5.4 M.liter/yM.liter/y
••Save money             2 M.US$/ySave money             2 M.US$/y



การลดมลพิษและผลิตพลังงานจากน้ําเสียในโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังการลดมลพิษและผลิตพลังงานการลดมลพิษและผลิตพลังงานจากน้ําเสียในโรงงานผลิตจากน้ําเสียในโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังแปงมันสําปะหลัง

การประเมินความสามารถในการลดมลพิษ

และอนุรักษพลังงาน
กําลังการผลิต 200 ตันแปงตอวัน  
น้ําเสีย                                                            3,000  ลบ.ม./วัน   
ความสกปรก (ซีโอด)ี 16,000  มก./ล.
ประสทิธิภาพการบาํบดัซีโอดี  80%
ผลิตกาซชีวภาพ 3.84 ลานลบ.ม./ป  
ทดแทนน้าํมันเตาได 1.8 ลานลติร/ป  
คดิเปนมูลคาการประหยัดพลังงาน

เทียบเทาน้าํมนัเตา ~ 20 ลานบาท/ป   
หรือผลิตกระแสไฟฟาได 4.8 ลานกโิลวัตต-ชั่วโมง/ป  
ลดมลพิษในรูปของซีโอดีได                         7,700  ตัน/ป
งบประมาณในการดาํเนินการประมาณ 40  ลานบาท  
สามารถคืนทนุคากอสรางไดภายใน 2- 3 ป

การบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง

เปาหมาย
บําบัดน้ําเสีย

ผลิตพลังงาน

ลดปริมาณของเสีย

ลดปญหาสิง่แวดลอม

ขอดขีองระบบ
ใชพื้นที่นอย ประสทิธิภาพสูง

เหมาะกบัอุตสาหกรรมเกษตร

ดูแลและดาํเนนิระบบงาย

คาใชจายดาํเนินระบบต่ํา

รูปแบบเทคโนโลย ี: ระบบบําบัดน้ําเสียไรอากาศแบบตรึงฟลม

การลดการใชน้ําและพลงังานในกระบวนการผลิต
ลดการใชน้ํา

ควบคมุการใชน้าํในหนวยรอน 

หนวยลางหัวมัน

 หนวยสกัดแปง

 หนวยแยกแปง

ลดการสูญเสยี
ปรับปรุงประสิทธภิาพเครื่องจักร

ปรับปรุงกระบวนการผลิต

วางแผนการผลิต

การหมุนเวียนกลับมาใชใหม
การตกตะกอนแปง

นําแปงกลับมาได  10.7 ตัน/วัน

เงินลงทุน              3.5 ลานบาท

ประหยัดเงินได     21,200 วัน

การดักจับฝุนแปงอบแหง
นําแปงกลับมาได  5.2 ตัน/วัน

เงินลงทุน             2.66 ลานบาท

ประหยัดได           22,400 บาท/วัน

การปรับแตงชุดสกัด
นําแปงกลับมาได   2.6 ตัน/วัน

เงินลงทุน               0.26 บาท/วัน

ประหยัดได           8,000 บาท/วัน

การประหยัดการใชพลังงาน
ปรับปรุงประสิทธภิาพการอบแหง

เปลี่ยนชนิดของน้าํมันเตา

ปรับปรุงคณุภาพน้าํมนัเตา

วางแผนการผลิตและการใชพลังงาน

ดูแลและปรับปรุงเครื่องจักรใหพรอมใชงาน

กระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง

รอนเปลือกเปยก

การบรรจุ

น้ําเสีย

ไฟฟา

น้ําดบิ

สารเคมี

กากมัน

เปลือกแหง/เหงาหัวมัน

แปงแรงงาน

น้ํามันเตา

ฝุนแปง

วัตถุดบิ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑและของเสีย

การรอนเปลือก

การโม

การสกัด

การแยก

การอบแหง



Biogas clean up: Thailand applications

Iron sponge

Biofilter

chemical scrubber 

Used in pig farm
Advantage: fast, high 
efficiency
Disadvantage: high cost

Used in 
POME, pig farm, 
MSW

Pig farm  



Biogas utilization options

LPG 0.46

kilogram
benzene 0.67 liter
diesel 0.60 liter
crude oil 0.55 liter
wood 1.50 kilogram
electricity  1.20 -1.40 kWh

Direct burning

Electricity 
generation

Equivalent value of 1 m3 biogas

Combined heat 
and power (CHP)







Zero Emission

Process 
Improvements

Hybrid AD

Water reused

Starch Engineering & Process Optimization

Product 
Quality

Energy

By product 
Utilized

Biogas



A Zero Discharge Starch FactoryA Zero Discharge Starch Factory

Efficient Production ProcessEfficient Production Process
Efficient Natural Resource UtilizationEfficient Natural Resource Utilization

Good Product QualityGood Product Quality
Waste Treatment and UtilizationWaste Treatment and Utilization

Knowledge Transfer to the Whole IndustryKnowledge Transfer to the Whole Industry
StrenghteningStrenghtening the Industrial Competitivenessthe Industrial Competitiveness

Benefit Returns to the FarmersBenefit Returns to the Farmers



เพิ่มรายไดใหกับชมุชนโดยรอบ

โดยไมทําลายสิ่งแวดลอม

เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจใหกาวขึ้นสู

ระดบัโลก

สรางความเชื่อมัน่ในการเติบโตของธุรกิจ

แบบยั่งยืนในระยะยาว

ลดตนทุนในการผลิตและชวยเพิ่มผลผลิต

Outcome



กระบวนการผลิตกระบวนการผลิต

ใซโลเมล็ดใซโลเมล็ดในใน

ผลิตเมล็ดในผลิตเมล็ดใน

แยกเสนใยแยกเสนใย  --  เมล็ดเมล็ด

หบีหบี

กวนกวน

นวดนวด

นึ่งนึ่ง

รับผลปาลมสดรับผลปาลมสด

ถังน้ํามันปาลมดิบถังน้ํามันปาลมดิบ

กรองแยกน้ํามันกรองแยกน้ํามันเสนใยเสนใย

กะลากะลา

น้ําทิ้งจากกระบวนการน้ําทิ้งจากกระบวนการ

กากดีเคนเตอรกากดีเคนเตอร

ทะลายเปลาทะลายเปลา

หมอไอน้ําหมอไอน้ํา

เครื่องกําเนิดไฟฟาเครื่องกําเนิดไฟฟา

ใอใอน้ําน้ํา

กระแสไฟฟากระแสไฟฟา



AHR for POME

POME = Palm Oil Mill Effluent



Excellent Center of Waste Utilization and 
Management 



ลักษณะสําคัญของของผสมระหวางน้ําและน้ํามัน

นิยามและแบงแยกตามอุตสาหกรรม

Prof. Peter Werner

-Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. Bernd Bilitewski



■ อันตรายตอสิ่งแวดลอม 

น้ํามันและไขมนัในน้ําเสีย

■ ปญหาของระบบกาํจัดของเสีย 

■ ความยากของการบําบัดน้ําเสีย



การแยกแหลงที่มา ลักษณะของเสีย
ประเภทน้ํามัน

การเลือกเทคโนโลยี

การบําบัดของเสียประเภทที่มีน้ํามันปนเปอน

กระบวนการบําบัด



การแยกแหลงที่มา ลักษณะของเสีย
ประเภทน้ํามัน

การเลือกเทคโนโลยี

การบําบัดของเสียประเภทที่มีน้ํามันปนเปอน

กระบวนการบําบัด



การแยกแหลงที่มา

ประเภทของ

อุตสาหกรรม
น้ํามันหลอลื่น

น้ํามัน

ประกอบ

อาหาร

น้ํามัน

เชื้อเพลิง

น้ํามัน/ ไขมัน
สัตว

น้ํามันพืช

โรงงานผลิตน้ํามันปาลม

โรงงานผลิต

น้ํามันหลอลื่น
■ − − − −

โรงงานบําบัดน้ํามันที่ใช

แลวกลับมาใชอีก
■ − ■ − −

โรงงานแปรรูปอาหาร ■ ■ ■ ■ ■

■ − ■ − ■

การแยกประเภทของน้าํมันตามอตุสาหกรรม



การแยกแหลงที่มา ลักษณะของเสีย
ประเภทน้ํามัน

การเลือกเทคโนโลยี

การบําบัดของเสียประเภทที่มีน้ํามันปนเปอน

กระบวนการบําบัด



■ ความถวงจําเพาะที่ใชแยกน้ํามันและไขมัน

■ ความหนืดของน้ํามันและไขมัน

■ ความเขมขนของน้ํามันและไขมันอิสระในน้ําเสีย

ลักษณะของเสียประเภทน้ํามัน
ตัวแปรที่เกี่ยวของของของเสยีประเภทน้ํามัน

[Schultz, 1999]

■ ความเขมขนของน้ํามันและไขมันทั้งหมดในน้ําเสีย



■ อุณหภมูิของเสีย

■ ความเปนกรด-ดางของของเสีย

■ ความเขมขนของของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (TSS)

ลักษณะของเสียประเภทน้ํามัน

■ ความถวงจําเพาะของของเสีย

ตัวแปรที่สงผลตอการออกแบบการแยกน้ํามันจากน้ํา

[Schultz, 1999]



■ การกระจายตัวของขนาดหยดน้ํามัน

■ ความเร็วของหยดน้ํามัน

■ ความเขมขนของน้ํามันในของเสีย

ลักษณะของเสียประเภทน้ํามัน

■ สารที่ทําใหเกิดการผสมกันระหวางน้ํามันและน้ํา

องคประกอบของของเสียประเภทน้ํามันตอการออกแบบการแยกน้ํามันออกจากน้าํ

[King, 1999]



การกระจายตัวของขนาดหยดน้ํามัน

จาํนวน (a) และปริมาตร (b) เปนเปอรเซนตของของหยดน้าํมันตามขนาดของเสนผานศูนยกลาง [King, 1999]

หยดน้าํมัน น้ํามันอิสระอิมัลชั่น

น้ํามันที่ละลายได

เสนผานศูนยกลางหยด (ไมครอน)

(a)

% หยด

เสนผานศูนยกลางหยด (ไมครอน)

(b)

เสนผานศูนยกลางหยด (ไมครอน)

% ปริมาณ



การกระจายตัวของขนาดหยดน้ํามัน
ความสําคัญ

ปริมาตรน้ํามัน = (จํานวนหยด) · (π/6) · (ขนาดเสนผานศูนยกลางหยด)3

วิธีการหาการกระจายตัวขนาดหยดน้ํามัน

• การนับ โดยอาศัยคุณสมบัติทางไฟฟาของสารละลายที่ใชทดสอบ
• การนับขนาดและจาํนวนหยดน้ํามันจากกลองจุลทรรศน
•  การนับอัตโนมัติโดยใชแสงเลเซอร (e.g. Coulter Counter 230)

[www.beckmancoulter.com]



ความเร็วหยดน้ํามัน
สําคัญมากตอการแยกน้ํามันออกจากน้ํา

Oil droplet trajectory in an idealized retention chamber
[King, 1999]

สภาวะในการกาํจัดหยดน้ํามัน

เวลาที่หยดน้ํามันลอยขึ้นสูผิวหนาในเครื่องแยกตองสั้นกวาเวลาที่ของเสียไหลคลมุเต็มความยาวทั้งหมด

น้ํามันและน้ํา น้ํา

การเคลื่อนที่ของหยดน้ํามันตามอุดมคติใน chamber
[King, 1999]



ความเขมขนของน้ํามันในของเสีย
ความเขมขนของน้ํามันตองวัดทั้งขาเขาและขาออก

• ขาเขา  เลือกเทคโนโลยีในการบําบัดของเสียประเภทน้ํามันอยางเหมาะสม
• ขาออก  ประมาณการประสิทธภิาพของระบบ

วิธีการหาความเขมขนของน้ํามัน

• US Environmental Protection Agency Method 1664 



อิมัลชัน (ของผสมระหวางน้ําและน้ํามนั)
ของผสมระหวางของไหล 2 ชนิดที่ไมผสมกนั โดยมีหยดของของไหลชนิดหนึ่งกระจายในของเหลวอีกชนิด

• การทําใหกระจายเชิงกล
- การทําโฮโมจิไนซโดยใชแรงเชิงกล
- แยกโดยใชแรงโนมถวง แตทําไดชามาก

• การเกิดอิมัลชันเชิงเคมี

- การทําโฮโมจิไนซโดยใชเคมี
- มีความคงตัวสูงจากปฏิกิริยาทางเคมี
- ไมสามารถแยกโดยใชแรงโนมถวง

การแกไข

ปองกันการเกิดอิมัลชันโดยหลีกเลีย่งการทําให

น้ําเสียปนปวน (เชน โดยปมหรือวาวล)



การแยกแหลงที่มา ลักษณะของเสีย
ประเภทน้ํามัน

การเลือกเทคโนโลยี

การบําบัดของเสียประเภทที่มีน้ํามันปนเปอน

กระบวนการบําบัด



การเลือกเทคโนโลยี

เครื่องแยก
น้ํามนัออกจาก
น้ํา ขั้นที่ 3

ของเสียประเภทน้ํามัน

< 50 มลิลิกรมัตอลิตรของน้ํามันและไขมัน

ตัวแปรทั่วไปของของเสียประเภทน้ํามัน

เครื่องแยก
น้ํามนัออกจาก
น้ํา ขั้นที่ 2

เครื่องแยก
น้ํามนัออกจาก
น้ํา ขั้นที่ 1

ขาออก

[Schultz, 1999]

e.g. Grease Trap e.g. DAF e.g. Filtration

ของเสียประเภทน้ํามัน

≥ 500 มิลลกิรมัตอลิตรของน้ํามันและไขมัน

ของเสียประเภทน้ํามัน

50-500 มิลลกิรมัตอลิตรของน้ํามันและไขมัน



การแยกตามประเภทของอุตสาหกรรม



ประเภทอุตสาหกรรม น้ํามันหลอลื่น
น้ํามันประกอบ

อาหาร
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน/ ไขมันสัตว น้ํามันพืช

โรงงานผลิตน้ํามันปาลม ■ − ■ − ■

โรงงานผลิตน้ํามันปาลม
น้ํามันพืช

น้ํามันปาลม (PO) และน้ํามันเมล็ดปาลม (PKO)
PO – จากเนื้อปาลม Elaeis Guineensis
PKO – จากเมล็ดผลปาลม

- กึ่งของแขง็ที่อุณหภูมิหอง (เปนของเหลวที่อุณหภูมิสูง)

- ตานทานตอการเกิดออกซิเดชัน่และความรอนไดดี
- ใหสสีม (มเีบตาแคโรทีนเปนสวนประกอบ)

- ประกอบดวย palm olein (ของเหลว) และ palm stearin (ของแข็งมากกวา)

คําอธิบาย

การใชในอุตสาหกรรม



Palm oil Palm kern oil

Palmitic
Stearic
Myristic

C16H32O2
C18H36O2
C14H28O2

44.3%
4.6%
1.0%

Lauric 
Myristic 
Palmitic 
Capric 
Caprylic 
Stearic 

C12H24O2
C14H28O2
C16H32O2
C10H20O2
C8H16O2
C18H36O2

48.2%
16.2%
8.4%
3.4%
3.3%
2.5%

Total saturated FAs 49.9% Total saturated FAs 82.0%

Monounsaturated Oleic C18H34O2 38.7% Oleic C18H34O2 15.3%

Polyunsaturated Linoleic C18H32O2 10.5% Linoleic C18H32O2 2.3%

Saturated

สวนประกอบ

กรดไขมัน, สวนใหญ
อิ่มตวั

ความเขมขนของกรดไขมันในน้ํามันปาลมและน้ํามันเมล็ดปาลม

[ANG ET AL., 1999]

โรงงานผลิตน้ํามันปาลม
น้ํามันพืช

โรงงานผลิตน้ํามันปาลม

ประเภทอุตสาหกรรม

■−■−■

น้ํามันพืชน้ํามัน/ ไขมันสัตวน้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันประกอบ

อาหาร
น้ํามันหลอลื่น



ตัวแปร • คาไอโอดนี
- การเกิดออกซิเดชัน่ของน้ํามนั
- จํานวนกรดไขมันไมอิ่มตัวทั้งหมดในน้ํามัน
- ปรมิาณไอโอดีน (กรมั) ที่สามารถรวมกับน้ํามัน (100 กรมั)

- สําหรับน้ํามันปาลม, คาอยูระหวาง 43-58 -> ไมใชน้ํามันแหง

• คาความเปนกรด

• ASTM D1959-97           – วิธีมาตรฐานสาํหรับการหาคาไอโอดนีของน้าํมันแหงและกรดไขมัน (withdrawn 2006)

• DIN 53241                   - วิธีการหาคาไอโอดีน

โรงงานผลิตน้ํามันปาลม
น้ํามันพืช

ประเภทอุตสาหกรรม น้ํามันหลอลื่น
น้ํามันประกอบ

อาหาร
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน/ ไขมันสัตว น้ํามันพืช

โรงงานผลิตน้ํามันปาลม ■ − ■ − ■



ประเภทอุตสาหกรรม น้ํามันหลอลื่น
น้ํามันประกอบ

อาหาร
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน/ ไขมันสัตว น้ํามันพืช

โรงงานผลิตน้ํามันหลอลื่น ■ − − − −

น้ํามันหลอลืน่และจาระบี

โรงงานผลิตน้ํามันหลอลื่น

การใชในอุตสาหกรรม น้ํามนัหลอลืน่และจาระบีใชในกระบวนการไฮดรอลิค

น้ํามันหลอลืน่     – น้ํามันเครื่อง น้าํมันเกยีร น้าํมันไฮดรอลิค น้ํามัน food grade เปนตน
จาระบี            – สารหลอลื่นทีม่ีความหนืดมากกวาน้ํามนั

คําอธิบาย - สามารถแยกเปนน้ํามนัแร (5 กลุม), น้ํามนัสังเคราะห, น้ํามนัพืชและจาระบี
- 90% คือน้ํามัน (ปโตรเลียม) และนอยกวา 10% เปนสารที่เติมลงไป



น้ํามันหลอลืน่และจาระบี

โรงงานผลิตน้ํามันหลอลื่น

ตัวแปร • ความหนืด
- ความตานทานการไหลของของไหล (แรงเฉือน) เมื่อใหอุณหภูมิหนึ่งๆ

- kinematic หรือ dynamic (absolute): 

Absolute viscosity = kinematic viscosity x density

Rotary tube viscometer (ซาย)
Capillary tube viscometer 
(ขวา)

[BARNES, 2002]

ประเภทอุตสาหกรรม น้ํามันหลอลื่น
น้ํามันประกอบ

อาหาร
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน/ ไขมันสัตว น้ํามันพืช

โรงงานผลิตน้ํามันหลอลื่น ■ − − − −



น้ํามันหลอลืน่และจาระบี

โรงงานผลิตน้ํามันหลอลื่น

การหาดัชนีความหนืด (VI) - [BARNES, 2002]

• ดัชนีความหนืด (VI)

- ความสมัพันธระหวางอุณหภูมิและคา
kinematic viscosity ของน้ํามัน

- หาไดจากความสมัพันธระหวางน้ํามนัที่ใชอางอิง 
2 ชนิด

มาตรฐาน 
ASTM D445

ASTM D2983
ISO 3104
ISO 2909  

ประเภทอุตสาหกรรม น้ํามันหลอลื่น
น้ํามันประกอบ

อาหาร
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน/ ไขมันสัตว น้ํามันพืช

โรงงานผลิตน้ํามันหลอลื่น ■ − − − −

ตัวแปร 



โรงงานผลิตน้ํามันหลอลื่น

น้ํามันหลอลืน่และจาระบี

ตัวแปร • จุดที่เกิดการไหล
- อุณหภูมิต่ําที่สุดที่น้ํามันหลอลื่นเกิดการไหลภายใตสภาวะที่กําหนด(ASTM D97, ISO 

3016) 

• จุดติดไฟ
- อุณหภูมิต่ําสุดที่น้ํามันเกิดไอ สามารถติดไฟได แตยังไมเกิดการเผาไหม (ASTM D92, 

ASTM D93)

• TBN – Total Base Number
- ปรมิาณดางที่ใชในการทําใหน้ํามนัเปนกรด มิลลกิรมั KOH/กรมั

(ASTM D2896, ASTM D974, ASTM D664)

ประเภทอุตสาหกรรม น้ํามันหลอลื่น
น้ํามันประกอบ

อาหาร
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน/ ไขมันสัตว น้ํามันพืช

โรงงานผลิตน้ํามันหลอลื่น ■ − − − −



น้ํามันหลอลืน่ 

การนําน้ํามันที่ใชแลวกลับมาใชใหม

“ น้ํามันหลอลื่นหรือน้ํามันที่ใชในอุตสาหกรรมที่ไมเหมาะสมกบัการใชงาน สามารถใช

เปนน้ํามันเผาไหมเครื่องยนต น้ํามันเกียร และน้ํามันแรหลอลื่นสําหรับใบพัด และ

น้ํามันไฮดรอลิค”

น้ํามันที่เสียนิยามไดจาก EC Directive 75/439/EEC:

ประเภทอุตสาหกรรม น้ํามันหลอลื่น
น้ํามันประกอบ

อาหาร
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน/ ไขมันสัตว น้ํามันพืช

การนําน้าํมันที่ใชแลวกลับมาใชใหม ■ − − − −



ประเภทอุตสาหกรรม น้ํามันหลอลื่น
น้ํามันประกอบ

อาหาร
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน/ ไขมันสัตว น้ํามันพืช

การนําน้าํมันที่ใชแลวกลับมาใชใหม ■ − ■ − −

น้ํามันหลอลืน่ 

การนําน้ํามันที่ใชแลวกลับมาใชใหม

• การเกิด

คํานิยามของน้ํามนัที่เสยีองอิงจาก US Environmental Protection Agency (1996):

- น้ํามันที่ใชแลวจะตองสังเคราะหหรือทําน้ํามันดิบใหบริสุทธิ์ (ไมรวมน้ํามันจากพชืและสัตว)

• การใช

- เชน น้ํามันหลอลื่น น้ํามันไฮดรอลิค น้ํามันสําหรับการถายเทความรอน และน้ํามันอื่นๆ ที่ใชเพือ่จุดประสงคเดียวกัน

• การปนเปอน

- การปนเปอนหรือการตกคางมาจากการดําเนินการ การเก็บและการแปรรปู



ประเภทอุตสาหกรรม น้ํามันหลอลื่น
น้ํามันประกอบ

อาหาร
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน/ ไขมันสัตว น้ํามันพืช

โรงงานแปรรปูอาหาร ■ ■ ■ ■ ■

น้ํามันประกอบอาหาร 

โรงงานแปรรูปอาหาร

การใชในอุตสาหกรรม ใชโดยตรงในขั้นตอนการทอด รวมทั้งการสัมผัสโดยตรงระหวางน้าํมันและวัตถุดบิ

ตัวแปร • จุดเกิดควนั
- อุณหภูมิที่น้ํามันประกอบอาหารเริม่เสื่อมเสยี

• สแีละกลิน่
- ชุดเปรียบเทียบสีมาตรฐาน, น้ํามนัจะตองไมมีกลิน่หนื
• กรดไขมันอิสระ (FFA)

- สูงสุดไมเกิน 0.1%

• คาความมีขั้วทั้งหมด (TPM)

- ขึ้นอยูกับคาคงที่ความเปนฉนวนไฟฟาของน้ํามันใชแลว



สรุป

• น้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันมีหลากหลายคุณสมบัติ 

• คําตอบในการจัดการและบําบัดนั้นขึ้นอยูกบัการระบุแหลงที่มาและคุณสมบัติของน้ํามัน

• การเลอืกเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถกระทําไดเมือระบุคุณสมบัติของน้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันแลว



Thank you!



Arvo IITAL 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยทาลนิ

arvo.iital@ttu.ee

มมุมองดานสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยา



ลักษณะโดยทัว่ไป

ของเสียที่เปนของแข็งโดยทั่วไปจะสามารถควบคุมไดงายกวาของเสีย
ที่เปนของเหลว

ของเสียที่เปนของเหลวสามารถกระจายสูสิ่งแวดลอมไดงาย

ดังนั้นการผสมน้ํามัน และไขมันกับน้ําจึงเปนวิธีที่ไมถูกตอง



Point source load (ปลอยโดยตรงลงสูทอน้ํา
ทิ้งและ/หรือบริเวณสําหรับทิ้งของเสีย)

Non-point (diffuse) load จาก 
บริเวณการผลิต
บริเวณที่เก็บของ
บริเวณอื่นๆของโรงงาน

ของผสมระหวางน้ํากับน้ํามัน
สามารถถูกปลอยออกสูสิ่งแวดลอมไดทาง:



คํานยิามของ Oil Spill

ไมขึ้นกับปริมาณน้ํามันที่ถูกปลอยออกมา

ขึ้นอยูกับการปรากฏอยูของแผนบางๆ ที่
เคลือบบนผิวน้ําหรือดิน

คําจํากัดความนี้อาจจะแตกตางไดในแตละ
ประเทศ



Point source load

สามารถจัดการและควบคุมไดงายกวา

ตองการ: ความตั้งใจที่ดี, ทรัพยากรที่มีคุณภาพ, และเทคโนโลยี

เพื่อแยกน้ํามันและกอนไขมัน

เพื่อลดระดับ BOD

และอื่นๆ



Point source load

กิจกรรมในกระบวนการแปรรูปอาหารจําเปนตองรักษาระดับมาตรฐานของ
สุขอนามัย 

ตัวอยางเชน การลวก การลาง การฆาเชื้อและทําความสะอาดเครื่องมือ
และอุปกรณ

ซึ่งจะสงผลใหเกิดการใชน้ําปริมาณมากและทําใหเกิดของเสียมากขึ้นตาม
ไปดวย



Point source load

ตัวอยาง:
โรงงานแปรรูปเนื้อสัตวโดยทั่วไปจะถูกควบคุมอยางเขมงวด

ตองใชน้ําในปริมาณที่กําหนดสําหรับการดําเนินการที่เฉพาะเจาะจง

เนื่องจากการควบคุมเบื้องตนเหลานี้ ปริมาณการใชน้ําจึงสูงและเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วในชวงสิบปที่ผานมา



Point source load

ปริมาณของเสียทั้งหมดที่ถูกปลอยสูสิ่งแวดลอม
สามารถควบคุมไดโดยการบําบัด

ตัวอยางเชน การปลอยของเสียสุดทายออกสู
สิ่งแวดลอมจะถูกควบคุมทั้งปริมาณและ
คุณภาพ

ขึ้นอยูกับสภาพของแหลงน้ําที่เปนตัวรับของเสีย



Diffuse load

ควบคุมไดยาก

ตัวอยางเชน stormwater

โดยทั่วไปคุณภาพของ stormwater ที่ถูกปลอยสูสิ่งแวดลอมจะถูก
ควบคุม

ปริมาณของแข็งที่แขวนลอย (เชน 40 mg/l)

ปริมาณน้ํามัน (เชน 5 mg/l)



Diffuse load
ดังนั้น เปาหมายคือเก็บรวบรวมใหมากที่สุด
เทาที่จะเปนไปไดและเปลี่ยนเปน point 
source โดยใช:

catch basins 

ระบบการระบายน้ํา



Diffuse load

วิธีที่ดีที่สุดคือลดปริมาณของเสียในทุกขั้นตอนการผลิต

ลดโอกาสการเกิดของผสมระหวางน้ํากับน้ํามันและโอกาสการเกิด diffuse load 
(และ point load)

สวนที่เหลือก็จะสามารถจัดการไดงาย

แตนี่เปนเพียงแคกรณีที่การผลิตจํานวนไมมากนัก

ดังนั้นการใชน้ําสําหรับลางทําความสะอาดจึงควรใชในปริมาณต่ําที่สุด

สามารถทําไดโดยการสรางหลังคากั้น และกั้นบริเวณที่น้ํามันกระจายไป



เครื่องแยกน้ํามันออกจากน้าํ
การบําบัดเบื้องตนสําหรับของผสมระหวางน้ํากับน้ํามัน

เครื่องกั้นกอนไขมัน
โดยทั่วไปใชสาํหรับปริมาตรสูงและการติดตั้งขนาดใหญ
ในทางการคา

เครื่องดักจับกอนไขมัน
ติดตั้งสําหรับปริมาตรขนาดเล็กและขนาดกลาง

ขอควรระวัง
• กอนไขมันจะละลายในน้ํารอน
• ตัวดักจับไขมันไมไดถูกออกแบบสําหรับการ retain dissolved FOG



เครื่องแยกน้าํมนัออกจากน้ํา

น้ําเสียที่ไหลผานตัวกั้นจําเปนตองรูปริมาณตอเวลาที่แนนอนสําหรับการแยกโดย
อาศัยหลักการของแรงโนมถวงของน้ํามันและกอนไขมัน

Retention time เปนระยะเวลาที่อนุภาคหนึ่งอนุภาคไหลผานระบบและไหลผาน
ตัวกั้น 

เปนปจจัยที่สําคัญในการแยกปริมาณน้ํามันออกจากกอนไขมัน

ดังนั้นการเพิ่ม retention time จึงเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการแยกน้ํามันออก
จากน้ําอยางมีประสิทธภิาพ



เครื่องแยกน้าํมนัออกจากน้ํา

2. อัตราการไหลของน้ําเสียและ retention times เปนสดัสวนผกผันกัน 

อัตราการไหลมาก, retention time จะต่ํา

มีความสําคัญสําหรับการเลือกขนาดเครื่องแยก



เครื่องแยกน้าํมนัออกจากน้ํา

3. ความเขมขน:

เครื่องแยกน้ํามันออกจากน้ําที่มีประสิทธิภาพควรจะมีขนาดใหญเพียงพอ
สําหรับปริมาณน้ํามันและกอนไขมัน โดยที่ไมสงผลตอระยะเวลาที่ของ
ผสมอยูในเครื่อง 

ควรทําความสะอาดเครื่องแยกน้ํามันออกจากน้ําเปนประจําเมื่อถึง
ระยะเวลาที่เหมาะสม



เครื่องแยกน้าํมนัออกจากน้ํา

4. ปฏิกิริยาทางเคม:ี

อุณหภมูิของน้ําเสียและสารเคมีสงผลตออัตราเร็วในการแยกกอนไขมันและ
น้ํามันออกจากน้ําเสีย

ดังนั้นตวักั้นจึงควรมีขนาดใหญเพียงพอคลายๆกับอางน้ํารอน เพือ่ใหเวลาที่
เหมาะสมในการทิ้งไวใหเย็นและทําใหอิมัลชันระหวางกอนไขมันและน้ํามัน
แยกออกจากกัน



เครื่องแยกน้าํมนัออกจากน้ํา

เครื่องแยกน้ํามันออกจากน้ําจะมีคาใชจายในการบํารุงรักษา

ถาหากจัดการอยางไมเหมาะสม อาจทําใหเกิดมลภาวะตอพื้นผิวน้ําและใตน้ํา
และ 

นําไปสูการเสียคาจายที่มากขึ้น 

ในการแยกน้ํามันออกจากน้ํา ปริมาณของแข็งที่ต่ํา จะทําใหเกดิตะกอนนอยและ
สามารถกําจัดน้ํามันที่ลอยขึ้นมาไดดีกวา



ในการแยกระดับไขมัน น้าํมันและกอนไขมันใหไดในปริมาณสูง สิ่งที่อยู
ดานลางถัดจากนี้ไมควรอยูในระบบ:

1) ของเสียที่ไมไดประกอบดวยไขมัน น้ํามัน และกอนไขมัน และอาจไม
จําเปนตองทําการบําบัด

2) น้ําเสียที่มีอุณหภมูิสูง (สูงกวา 65oC);

3) ขยะ

4) ของเสียที่ถูกสุขอนามัย

5) สารอิมัลชัน สารเคมี และเอนไซม



ลักษณะทางสิ่งแวดลอม

ของผสมระหวางน้ําและน้ํามันสามารถถูกปลอยออกสู
สิ่งแวดลอมมายัง:

น้ําบาดาล – ปนเปอนไดเพยีงวิธีเดียวคือการแพรออกไป แตจะ
ไมเกิดขึ้นกับน้ําที่ปนเปอนดวยน้ํามันปโตรเลียมและสาร
ไฮโดรคารบอน 

น้ําผิวดิน

น้ําที่ปนเปอนดวยน้ํามันปโตรเลียมสามารถควบคุมได เชน 
10 µg/l



ลักษณะทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของน้ํามันปโตรเลียมและสารที่ไมใชน้ํามัน
ปโตรเลียมมีลักษณะคลายคลึงกัน

ควรใหความสนใจตอน้ํามันปโตรเลียมมากกวา

น้ํามันปโตรเลียมสามารถมีความเขมขนสูงขึ้นในบางสถานที่ (สถานที่เก็บ, 
เรือบรรทุกน้ํามัน)

ดังนั้นความเสี่ยงจึงมีมากขึ้น และอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางใหญ
หลวง



ลักษณะทางสิ่งแวดลอม

น้ํามันปโตรเลียมสวนใหญสามารถระเหยงายกวาน้ํามันพืชหรือไขมันสัตว

น้ํามันปโตรเลียมตดิไฟไดงาย ดังนั้นความเสี่ยงในการติดไฟจึงสูง

ดังนั้นการปลอยน้ํามันปโตรเลียมออกสูสิ่งแวดลอมจึงควรมีกฎหมาย
ควบคุม



ลักษณะทางสิ่งแวดลอม

ความแตกตางที่สําคัญระหวางน้ํามันปโตรเลียมและสารที่ไมใชน้ํามันปโตรเลียม
คือการระเหยไดต่ําของน้ํามันพืชและไขมันสัตว ซึ่งจะสงผลใหสารปนเปอน
ถูกกําจัดออกไดนอยจากการระเหย 

หรือแมแตสารที่ไมใชน้ํามันปโตรเลียมบางชนิด และไขมันสัตวก็มีการยอยสลาย
ทางชีวภาพไดเร็วกวาน้ํามันปโตรเลียม แตสารเหลานี้อาจจะปนเปอนอยูในน้ํา
ไดเปนระยะเวลานาน



ลักษณะทางสิ่งแวดลอม

ทั้งน้ํามันปโตรเลียมและสารที่ไมใชน้ํามันปโตรเลียมสามารถตกคางอยูใน
สิ่งแวดลอมไดเปนระยะเวลานานถาถูกทับถมอยูภายใตตะกอน



น้ํามนัปโตรเลียม

การปนเปอนของน้ํามันปโตรเลียมยังคงตองใหความสําคัญในเรื่อง:

สี

การมองเห็น

กลิ่น



ลักษณะทางสิ่งแวดลอม

องคประกอบทางเคมีของน้ํามันในแตละกระบวนการมีการ
เปลี่ยนแปลง (ทั้งน้ํามันปโตรเลียมและสารที่ไมใชน้ํามันปโตรเลียม)

โดยกระบวนการทางกายภาพ เคมหีรือชีวภาพ

ซึ่งใชกําหนดความเปนพิษของน้ํามันที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดลอม



ลักษณะทางสิ่งแวดลอม

ผลกระทบหลักทางดานสิ่งแวดลอมจากการปนเปอนของน้ํามัน (ทั้งน้ํามัน
ปโตรเลียมและสารที่ไมใชน้ํามันปโตรเลียม) คือ ผลกระทบทางดาน
กายภาพ

ซึ่งมีความสัมพันธกับคณุสมบัติทางกายภาพของน้ํามันและผลตอระบบ
สิ่งของสิ่งมีชีวิต 



ผลกระทบทางกายภาพ

1. การปกคลุมดวยน้ํามัน

ทําใหฉนวนกั้นความรอนลดลงและเปนสาเหตุให
เกิดภาวะหนาวเย็นและ/หรือการสูญเสียน้ํากับ
สัตวปกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมและ 

ทําใหเกิดการขาดแคลนอาหาร

ทําใหสัตวปกมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นจากการดูดซับน้ําที่
เพิ่มมากขึ้นและเสี่ยงตอการจมน้ําตาย 



ผลกระทบทางกายภาพ

2. การปกคลุมน้ํามันบนน้ําผิวดิน
สามารถสงผลใหแสงผานมายังผิวน้ําไดลดลงและลดกระบวนการแพรผาน
ของอากาศตามธรรมชาติ 

 ยิ่งไปกวานั้นน้ํามันที่ละลายไดและเปนอิมัลชัน และกอนไขมันสามรถ
ยับยั้งกระบวนการแพรผานของกาซออกซิเจนและกาซชนิดอื่นๆที่
จําเปนตอการดํารงชีวิตของพืชและสัตว 

ปริมาณแสงที่ลดลง ยังสงผลใหพืชสังเคราะหแสงไดลดลง 



ผลกระทบทางกายภาพ
3. การปนเปอนของไขและการถูกทําลายดานอาหาร
และการดํารงชีวิต

4. สัตว พืช สาหรายจะตกอยูดานลาง จากของแข็ง
ที่ละลายไดและน้ํามันที่สามารถทําลายทองทะเล
และพื้นที่การวางไข

4. มลภาวะและการหยุดชะงักการบริโภคน้ํา

5. เกิดกลิ่นหืน 

6. ชายหาดและแหลงทองเที่ยวสกปรก เสียหาย



ผลกระทบทางเคมี

สารอินทรียจากน้ํามันในน้ําเสียมีคา BOD และ COD สูงและออกซิเนในน้ํา
ลดลง

เพียงพอตอการฆาปลาใหตายได

BOD วัดอัตราการใชออกซิเจนของจุลินทรียในตัวอยางน้ํา ที่อุณหภูมิ 
20°C ภายใตเวลาที่กําหนด

เปนดัชนีวัดคณุภาพของน้ํา



ผลกระทบทางเคมี

BOD ของน้ํามันปาลมขาออกอาจสูงถึง 25000 และ COD สูงถึง 50000 มิลลิกรัม
ตอลิตร

มีคาสูงมากในน้ําเสียจากโรงงาน

คา BOD ที่สูงมาจากการเสื่อมเสียทางชีวภาพ-การลดลงของออกซิเจนและการไม
มีอากาศหายใจของสัตวและพืชในน้ํา

ดังนั้นน้ํามันพืชและไขมันสัตวบางชนิดอาจสงผลตอสัตวและพืชในน้ํา เนื่องจากคา 
BOD ที่สูง โดยเฉพาะในแหลงน้ําขนาดเล็ก



ผลกระทบของสารพิษ

ผลกระทบที่เกิดจากกลไกที่ไมเปนพษิและเปนพิษ

เกิดผลกระทบจากความเปนพิษและกลไกที่ไมอาจทราบได



ตัวอยาง
นกที่รับผลจากการรั่วไหลของน้ํามัน 
อาจจะตายได จากปรากฏการณที่ไมเปนพษิโดยตรง

อดอาหาร,

ความเหน็บหนาว,

จมน้ําตาย,

ตกใจ,

ออนแอ ถูกลางาย เนื่องจากไมมีอาหารอยางเพียงพอในการใหพลังงานตาม
ความตองการ

กินอาหารที่มีน้ํามันปนเปอน หรือ จากการไซขนที่มีน้ํามันเคลือบอยู

หรือจากความเปนพิษทางเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของผลิตภัณฑ
ในน้ํามัน



น้ํามนัปโตรเลียม

น้ํามันปโตรเลียมที่ใชแลวเปนของผสมทางเคมี ซึ่งรวมถึง [Clancey, 1999]:

สารเคมีที่ไปลดเกรดของน้ํามัน

โลหะหนัก รวมทั้งตะกั่ว แบเรี่ยม โครเมี่ยม สังกะสี

โลหะที่สึกกรอนจากเครื่องยนต

สารที่เติมลงในน้ํามัน

การเผาไหมผลิตผลพลอยได เชน polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) 

ทั้งหมดนี้เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่ง PAH



ผลกระทบจากสารพิษ

น้ํามันกอใหเกิดพิษโดยตรงกับปลา สัตวปา และหวงโซอาหาร

สารพิษทางเคมีเขาสูรางกายโดยการกิน สูดดมหรือสัมผัสกับผิวหนัง

สงผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว

น้ํามันปริมาณมากสามารถบริโภคไดโดยจากการทําความสะอาดหรือการบริโภค
อาหารที่มีน้ํามันปนเปอน



จะจัดการกับการน้ํามันที่หกรั่วออกมาไดอยางไร?

ปองกันการรั่วไหลของน้ํามัน ทําไดโดย :

ตดิตั้งอุปกรณที่ตองการสําหรับ BAT

มีวิธีการจัดการที่ดีกับน้ํามันและเชื้อเพลิง (Best Management Practice)

ปองกันการรวมตัวระหวางน้ํามันและน้ํา โดยสรางหลังคาสําหรับพื้นที่เก็บและผลิต

ซอมแซมระบบตามเวลาที่กําหนด

มีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ



จะจัดการกับการน้ํามันที่หกรั่วออกมาไดอยางไร?

การควบคุมการหกรั่วของน้ํามัน ทําไดโดย:

ตรวจเครื่องเตือนการรั่วไหลของน้ํามันวาสามารถทํางานไดอยางดีหรือไม

ตองทําใหแนใจวาระบบสามารถทํางานไดด ีเชน ความสามารถของถังใน
การเก็บน้ํามัน ปม ผาเช็ด แปรงปดกวาด และอื่นๆ

มีการรายงาน (ถึงผูเกี่ยวของทางดานสิ่งแวดลอมระดับสูง ระดับทองถิ่น 
และผูอื่นที่เกี่ยวของ)

การรั่วไหลของน้ํามันอาจจะสงผลกระทบตอน้ําใชที่อยูระดับต่ํา



จะจัดการกับการน้ํามันที่หกรั่วออกมาไดอยางไร?

การตรวจวัดการหกรั่วของน้ํามัน
สามารถตรวจไดอยางรวดเร็วเมื่อมีการหกรั่ว
ของน้ํามัน

พนักงานปฏิบัติงานควรไดรับการฝกฝน

สามารถเก็บน้ํามันที่หกรั่วออกมาแมเพียงเล็กนอย 
(โดยใชการทําความสะอาดแบบแหง)

ตองการเครื่องแยกน้ํามันออกจากน้ําเมื่อเกิด
อุบัติเหตุการหกรั่วของน้ํามัน



น้ําเสีย

น้ํามันและไขมันในน้ําเสียจะไปขัดขวางประสิทธิภาพการบําบัด

อาจเกิดความยุงยากในการตดิตั้งระบบทอ (ลดความสามารถในการทํางานของทอ)

ดังนั้น ระบบทอจึงตองทําความสะอาดบอยๆ และบางทอตองมีการเปลี่ยนหรือ

ทดแทน



น้ําเสีย

ไขมันในน้ําอุนไมกอใหเกิดอันตราย

แตถาในน้ําเย็น ไขมันจะขนแข็งและปกคลุมที่ผิวของถังตกตะกอน เครื่อง
ยอยไขมันและภายในทอ

ซึ่งอาจทําใหระบบการบําบัดน้ําเสียตองหยุดชะงัก



กฎหมาย

PAH (polyaromatic hydrocarbons): อยูในรายการ priority 
substances ภายใตนโยบายดานน้ําของสหภาพยุโรป

ในกรณีที่น้ําเสียปลอยสูระบบบําบัดน้ําเสียสาธารณะจะตองมี

คา PAH สูงสุด ≤ 0.01 mg/l



ปริมาณน้ํามัน
พื้นดินและดิน

ที่อยูอาศัย:
ระดับเปาหมาย -100 มก./กก. และ 
ระดับที่อนุญาตสูงสุด - 500 มก./กก.

พื้นที่อุตสาหกรรม:
ระดับที่อนุญาตสูงสุด - 5000 มก./กก.

ระดับเปาหมาย – ปริมาณที่ไมเปนอันตรายตอสาธารณชนและสิง่แวดลอม 
กรณีทีพ่งึพอใจ คือ ระดับที่อยูระหวางระดับเปาหมายและระดับที่อนุญาตสงูสุด



ปริมาณน้ํามัน
น้ําใตดิน

ระดับเปาหมาย - 20 มก./กก. และ 
ระดับที่อนุญาตสงูสุด - 600 มก./กก.

น้ําผิวดิน

ระดับที่อนุญาตสงูสุด - 10 มก./กก.



บทสรปุสุดทาย

ใชน้ํานอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพื่อลดปริมาณน้ําเสียที่มีน้ํามันเจือปน

ใชน้ําอยางประหยัด ไมตองการการบําบัด!!!

อาจเพิ่มมลภาวะได

แตอยางไรก็ดี การลดปริมาณน้ําใชสามารถลดน้ําเสียขาออกได



ขอบคุณ

www.ttu.ee
arvo.iital@ttu.ee

http://www.ttu.ee/


Handling and Treatment of Oil Contaminated Water

การจัดการและบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามัน

Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. Bernd Bilitewski



• การเก็บ และการขนสงของของเหลวหรือของแข็งที่เปนอนัตราย
– จําเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
– จําเปนตองมีการดูแลเรื่องการสรางและวัตถุดิบอยางละเอียด

• การสรางที่เก็บตองพิจารณาชนิดของของเหลวและคุณสมบัติ
• ที่เก็บสําหรับน้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้าํมันควรจะมีคุณสมบัติตอไปนี้

– สรางจากวัตถุดิบที่ผุกรอนไดยาก
– เชื่อถือได
– มีระบบปองกนัการรั่ว
– มีผนังสองชั้นและอุปกรณตรวจสอบการรั่ว
– มีการสรางระบบการบรรจุที่ปองกนัการรั่วทุติยภูมิ
– มีทอระบายอากาศและที่บอกระดับความสูง

การเก็บ การขนสง และการเก็บรักษา



ตัวอยาง: ถาดเกบ็ของเสยี

Company: INWERK Company: ACKRUTAT Company: DENIOS



■ เทคโนโลยีทางกายภาพ

■ เทคโนโลยีทางเคมี

■ เทคโนโลยีทางชีวภาพ

Faculty of Forestry, Geo and Hydrosciences, Institute of Waste Management and Contaminated Site Treatment

เทคโนโลยใีนการบําบัด



• เมื่อคุณสมบัติและชนิดของน้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันตางกันจําเปนตองใช
เทคโนโลยีในการบําบัดที่ตางกัน

• โดยทั่วไป ในการบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามนัมีสองขั้นตอน
– ขั้นปฐมภูม ิโดยสวนใหญเปนการบําบัดทางกายภาพเพื่อแยกน้าํมันสวนที่
ลอยน้ําออกจากน้ําและออกจากน้ํามันที่ emulsified 

– ขั้นทุติยภูม ิ(สําหรับ emulsion) ในขัน้ตอนนี้เปนขั้นตอนที่ใชความรอน 
ทางเคมี หรือทางชีวภาพ

เกริ่นนํา



■ เทคโนโลยีทางกายภาพ (การใหความรอนหรือเชิงกล)

■ เทคโนโลยีทางเคมี

■ เทคโนโลยีทางชีวภาพ

Faculty of Forestry, Geo and Hydrosciences, Institute of Waste Management and Contaminated Site Treatment

เทคโนโลยใีนการบําบัด



• การเลือกเทคโนโลยีเชิงกลในการบําบัดนั้นขึน้อยูกับชนิดของน้ําเสีย 

• ของผสมระหวางน้ํามันกบัน้ํา (ที่ไมมี emulstion) นัน้ควรเลือกเทคโนโลยทีี่
แยกความแตกตางระหวางความหนาแนนและการยึดจับ

• ปญหาที่อาจเกิดขึ้นมาจาก ปริมาณการไหลที่สูง (ของผสมระหวางน้ําและ
น้ํามันโดยสวนใหญมาจากกระบวนการทําความสะอาด)

เทคโนโลยกีารบาํบัดทางเชิงกล



ความแตกตางทางความหนาแนน I

• หลักการของแรงโนมถวง
• หยดน้ํามันทีม่ีความหนาแนนนอยกวาจะลอยขึน้สูผิวน้ํา → จับตัวกันเปนกลุมที่

ผิวน้ํา → เกิดเปนเฟสหรือวัฏภาคน้ํามัน → กวาดออกได

• วิธีการที่ใชได: settling ponds หรือบอตกตะกอน

sludge

water

oil

water

settling
sediment

oil / water
mixture



• หลักการของแรงโนมถวง
• ที่ดักไขมัน หรือ fat trap =  หลักการเหมือน settling pond

ความแตกตางทางความหนาแนน II



• หลักการแรงเหวี่ยงหนึศุนยกลาง
• เครื่อง centrifuges หรอื decanter oil

water

emulsion

ความแตกตางทางความหนาแนน III



• คือ การที่น้ํามันมีคุณสมบัติในการยึดติดกันหรือการยึดติดที่พื้นผิวของของที่มีคุณสมบัติ
ตางกัน

• ตัวอยาง เชน เครื่องกวาดไขมนั หรือ oil skimmer 

ความแตกตางในการยึดติด I

Company: Unterkofler

disc skimmerband skimmer



• กระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการยึดติด ไดแก การลอยตัว
• ขึ้นอยูกบัความแตกตางของคุณสมบัติของผิวของอนุภาคที่แตกตางกัน

ความแตกตางในการยึดติด II

Source: www.dafcorp.com

Flotation tank



• กระบวนการที่เกิดเนื่องจากการยึดติด ไดแก coalescence separator
• หลักการ: การที่หยดน้ํามันหยดเล็กหลายหยดรวมตัวกันเปนหยดที่ใหญขึน้

หนึ่งหยด (drop-drop-coalescence) หรอืการที่หยดน้ํามันหยดใหญหลาย
หยดรวมกันบนพื้นผิวสิ่งใดสิ่งหนึง่ (drop-interface-coalescence)

• พื้นผิวที่ใช สวนใหญประกอบดวย พลาสติก เชน PP, PVC, PE, PTFE หรือ 
เหล็ก หรือแกว

• หยดน้ํามันที่รวมตัวกันบนพื้นผวิสามารถนําออกมาไดงาย

Cross section of coalescence
separator

ความแตกตางในการยึดติด III

Source: www.3a-wassertechnik.de



• ใชสําหรับการแยก emulsions 
• หลักการ คือ การแยกอนุภาคที่ใหญกวารูของเมมเบรนออก
• กระบวนการที่ใชหลักการกรองดวยเมมเบรน

– reverse osmosis
– nanofiltration
– microfiltration
– ultrafiltration (ใชสําหรับการกรอง emulsions)

Principle of filtration with
ultrafiltration

การกรองดวยเมมเบรน

water
salt

oil
pressure

direction of flow



• หลักการ คือ การระเหยน้าํออกจากของผสมระหวางน้ําและน้ํามัน หรือ 
emulsion โดยไมใชสารเคมี

• ใชสําหรับ emulsion ที่มคีวามเสถียรสูง (ไมสามารถใชการบําบัดทางกายภาพ
ได)

• โดยทั่วไปมี 2-3 ขั้นตอน 
(สวนใหญ 2-5 ขั้นตอน)

• ตัวอยาง: thin-film evaporator

เทคโนโลยทีี่ใชความรอน

thin-film evaporator

Company: GIGKARASEK



■ เทคโนโลยีทางกายภาพ (การใหความรอนหรือเชิงกล)

■ เทคโนโลยีทางเคมี

■ เทคโนโลยีทางชีวภาพ

เทคโนโลยีการบําบัด

Faculty of Forestry, Geo and Hydrosciences, Institute of Waste Management and Contaminated Site Treatment



• ใชในการบําบัด emulsion 
• การเติมเกลือหรือกรดสามารถชวยในการแตกตัวและแยกกันระหวางน้ํามันและ

ของเหลวที่อยูในรูป emulsion
• โดยทั่วไปใชกรดในการบําบัด emulsion 
• กรดที่ใช ไดแก กรดไฮโดรคลอริก หรือกรดซัลฟุริก 
• hydrogen ions สามารถทําใหผิวของหยดน้ํามันมีความเปนกลางได 
• บําบัดในขัน้ตอไปดวยการทําใหเกิดการจับตัว ลอย และกรอง 

เทคโนโลยทีางเคมี



■ เทคโนโลยีทางกายภาพ (การใหความรอนหรือเชิงกล)

■ เทคโนโลยีทางเคมี

■ เทคโนโลยีทางชีวภาพ

เทคโนโลยีการบําบัด

Faculty of Forestry, Geo and Hydrosciences, Institute of Waste Management and Contaminated Site Treatment



• เปนเทคโนโลยหีลักที่ใชในการบําบัดน้ําเสียที่มสีารอินทรียสูง เชน น้ําเสียที่มา
จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

• ขั้นตอนการบําบัดเชิงกลมักจะมากอนการบําบัดดวยวิธีทางชีวภาพ เชน ใช
เครื่องดักจับไขมัน หรือกระบวนการ dissolved air flotation 

• เหตุผลที่ใชการบําบัดเชิงกลกอนนัน้ เนือ่งมาจาก ภาระสารอินทรียที่สูงอาจ
เกินความสามารถของระบบชีวภาพได 

• เทคโนโลยีทางชีวภาพมี 2 ทางเลือก

เทคโนโลยทีางชวีภาพ



Facultative ponds (maturation ponds)
– ไดรับออกซิเจนจากสาหราย
– สวนบนเปนชั้นที่ใชอากาศ และสวนลางเปนชั้นที่ไมใชอากาศ
– ความลึกของชั้นของเหลวจากชั้นตะกอนถึงผิวน้ําประมาณ1.5-2.5 เมตร

Oxidation ponds
– ราบกวา facultative ponds
– ไดรับออกซิเจนจากการถายเทจากอากาศ
– ความลึกประมาณ 1.0-1.5 เมตร

Aerated lagoons
– ไดรับออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ
– ใชพื้นที่นอยกวาระบบที่ใชอากาศระบบอื่นและมีระยะเวลากักเก็บสั้นกวา

Polishing ponds
– ไดรับออกซิเจนจากกระบวนการสังเคราะหแสงของสาหรายและการถายเทจากอากาศ
– เนื่องจากกระบวนการสังเคราะหแสงของสาหรายสูงและความเขมขนของของแข็งที่สงูที่ขา

ออก
– ทําใหตองมีการเอาหินหรือกรวดออกที่ทายบอ

ใชอากาศ ไมใชอากาศ



ระบบบาํบดัแบบไมใชอากาศแบบบอเปด 
– ประกอบดวยบอหลายบอ
– ขอดี คือ งายตอการกอสรางและดูแล
– ขอเสีย คือ ใชพื้นที่มากและมีตะกอน

ระบบบาํบดัแบบไมใชอากาศแบบปด
– มีหลากหลายระบบ 

• one stage reactors
• two-stage reactors 
• completely mixed reactors
• fixed bed reactors
• up flow anaerobic sludge blanket reactors (UASB)
• hybrid up flow anaerobic sludge blanket reactors
• expanded granular sludge bed

– ขอดี คือ ใชพื้นที่นอย ไมมีมลภาวะทางอากาศ ไดกาซชีวภาพ และไมมีกลิ่น
– ขอเสีย คือ ตองการผูเชี่ยวชาญในการดูแล ควบคุมและซอมบํารุง ราคาสูง

ใชอากาศ ไมใชอากาศ



Thank you for your attention!

Institut für Abfallwirtschaft und Altlasten

Tel.:  03501-530021
Mail :abfall@mail.zih.tu-dresden.de
Web: www.tu-dresden.de/fghhiaa/

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



PROTEKTPROTEKTPROTEKT

Training Course on Handling and Treatment Training Course on Handling and Treatment 
of Oil Contaminated Waterof Oil Contaminated Water

หลักสูตรการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรม

การจัดการและบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันการจัดการและบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามัน

Management Options:Management Options:
Introduction to Environmental Management SystemsIntroduction to Environmental Management Systems

การจัดการเชิงกลยุทธการจัดการเชิงกลยุทธ

ระบบการจดัการสิ่งแวดลอมระบบการจดัการสิ่งแวดลอม



ทางเลือกในการจัดการทางเลือกในการจัดการ

นิ่งเฉย/เพิกเฉยตอกฎหมาย (Do Nothing/ Non Compliance)

เสี่ยงตอความผิดทางกฎหมาย การปรับ และเปนผลรายตอชื่อเสียงของบริษัท

ปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance)

ปฏิบัติตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนดเทานัน้โดยใชทรพัยากรนอยที่สุด

ปฏิบัติตามกฎหมายและกระตือรือรน (Compliance Plus)

กระตือรือรน และมีการวางแผนเพื่อรองรับกฎหมายดานสิ่งแวดลอมและรองรับโอกาส

ทางการคาในอนาคต

แสวงหาความเปนเลิศทางธุรกิจ (Commerical Excellence)

ใชการจัดการโดยรวมเพื่อประโยชนสงูสุดทางดานสิ่งแวดลอมและการคา



การประเมินกระบวนการผลิตการประเมินกระบวนการผลิต
มลพิษทางอากาศ

พลังงานความรอน

ของเสีย

ของเสียจากกระบวนการ

ที่เปนของเหลว

น้ําเสีย

พลังงาน

เชื้อเพลงิ

วัตถุดิบ

น้ํา

สิ่งที่นารําคาญ

มลพิษตอดินวัตถุดิบที่นํา

กลับมาใชอีก

กระบวนการผลิต/กิจกรรม

คน เครื่องจักร วิธีการ

H&S Risks



““กระบวนการจัดการระบบและเอกสารเพื่อประเมินและสงเสริมองคกรหรือบริกระบวนการจัดการระบบและเอกสารเพื่อประเมินและสงเสริมองคกรหรือบริษัทใหมีษัทใหมี
ความสามารถดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมภายใตขอแมของการประเมินความสามารถดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมภายใตขอแมของการประเมิน””

ระบบการประเมินดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

(Environmental Management System Audit)
ระบบการประเมินดานการจัดการสิ่งแวดลอมระบบการประเมินดานการจัดการสิ่งแวดลอม  

(Environmental Management System Audit)(Environmental Management System Audit)



กิจกรรม: กิจกรรม กระบวนการผลิต หรือการบริการขององคกร

หนวยงานหรือบริษัทซึ่งเกี่ยวกับหรือกระทบสิ่งแวดลอม

ผลกระทบ:การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทั้งดานดีหรือไมดีทั้งหมด  

หรือบางสวนซึ่งเปนผลมาจากกิจกรรมกระบวนการผลิต  

หรือการบริการขององคกร หนวยงานหรือบริษัทนั้นๆ 

กิจกรรมและผลกระทบกิจกรรมและผลกระทบ



ความรวมมือในการจัดการและวางแผนความรวมมือในการจัดการและวางแผน

นโยบายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาที่สม่ําเสมอนโยบายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาที่สม่ําเสมอ  เริ่มจากการตั้งวัตถุประสงคจนถึงการลงมือปฏิบัติเริ่มจากการตั้งวัตถุประสงคจนถึงการลงมือปฏิบัติ  

การปรับปรุงอยางตอเนื่องการปรับปรุงอยางตอเนื่อง

ในระบบการจัดการสิง่แวดลอมผูประเมินสนใจในระบบการจัดการสิ่งแวดลอมผูประเมินสนใจ



นโยบาย

การวางแผน
• มุมของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

• กฎหมายและระเบียบขอบงัคับ

• วตัถุประสงคและเปาหมาย

• โครงการและกิจกรรมในการปรับปรุงและพัฒนา

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง

การลงมือปฏิบัติ
• โครงสรางและความรับผิดชอบ

• การอบรม สรางความตระหนักและ

ความสามารถ

• การสื่อสาร

• เอกสารดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

• การควบคุมเอกสาร

• การควบคุมการปฏิบัตกิาร

• การเตรียมความพรอมสําหรับภาวะฉกุเฉิน 

และการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน

การตรวจสอบและการแกใข
• การติดตามและตรวจวัด

• การปองกนั และแกไข

• การบันทกึ

• การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

การทบทวนและจดัการ

ISO 14001 ISO 14001 



การนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมาใชการนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมาใช
ความมุงมั่นและคําสญัญา

การประเมิน

เบื้องตน

นโยบาย
การทบทวน

การประเมิน

บันทึก

การปฏิบัติการ

คูมือ

การจัดการ

โครงการ

การจัดการ

วัตถุประสงค

และเปาหมาย

องคกร &

บุคลากร
กฎหมาย ระเบียบ

และขอบังคับ

การประเมิน &

การบันทึกผลกระทบ



สิ่งที่หนวยงานหรือองคกรควรทําสิ่งที่หนวยงานหรือองคกรควรทํา

เตรียมนโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอมและประกาศใหสาธารณชนรับทราบ

ทบทวนแผนอยางสม่ําเสมอสําหรับการเปลี่ยนแปลงดานกฎหมายหรือระเบียบอื่น

จัดทํารายงานดานสิ่งแวดลอมประจาํป

พิจารณาขอบังคับของการตรวจประเมินสิ่งแวดลอมและนํามาใชในการประเมินหนวยงาน

หรือบริษัทตนเองสําหรับกิจกรรมหรือกระบวนการผลิตที่มีผลตอสิ่งแวดลอม

จัดตั้งตัวชี้วัดทางดานสิ่งแวดลอมและเปาหมายใหแนชัด

มีการปรึกษาชุมชนใกลเคียงสําหรับโครงการดานสิ่งแวดลอมตางๆ



วัตถุดิบวัตถุดิบ  และการเก็บสารเคมีและการเก็บสารเคมี

ที่ดินที่ดิน

ของเสียของเสีย

ชุมชนใกลเคียงชุมชนใกลเคียง

มลพิษมลพิษ

การจัดการที่มีอยูแลวการจัดการที่มีอยูแลว

เหตุการณในอดีตเหตุการณในอดีต//บทเรียนบทเรียน

การรวบรวมขอมูลการรวบรวมขอมูล

รูจักสถานที่รูจักสถานที่ ( (1)1)



ระบุกิจกรรมที่ไมเปนไปตามกฎหมายระบุกิจกรรมที่ไมเปนไปตามกฎหมาย

กฎหมายและระเบียบขอบังคับกฎหมายและระเบียบขอบังคับ

ระบุมุมมองระบุมุมมอง::  ปกติปกติ  ผิดปกติผิดปกติ  ฉุกเฉินฉุกเฉิน  อดีตอดีต  ปจจุบันปจจุบัน  อนาคตอนาคต  อากาศอากาศ  น้ําน้ํา  ของเสียของเสีย  การปนเปอนของดนิการปนเปอนของดนิ  
การใชวัตถุดิบการใชวัตถุดิบ  ระบบนิเวศนระบบนิเวศน  ชมุชนใกลเคียงชมุชนใกลเคียง  ผลกระทบและผลดีตอสิ่งแวดลอมผลกระทบและผลดีตอสิ่งแวดลอม  ปจจยัที่ควรปจจยัที่ควร
ควบคุมและผลกระทบอื่นควบคุมและผลกระทบอื่น

ความสําคัญความสําคัญ

การจัดลาํดับความสําคัญการจัดลาํดับความสําคัญ  และเอกสารและเอกสาร

รูจักสถานที่รูจักสถานที่ ( (2)2)



ปญหาที่เคยพบปญหาที่เคยพบ
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กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอมกระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม

• นโยบายดานสิ่งแวดลอม 

• ฝายบริหารจัดการและบุคลากร

• การอบรมดานสิ่งแวดลอม

• การสื่อสารภายในองคกร

• การปฏิบัติ

• การวางแผนสาํหรับภาวะฉุกเฉิน

• การบันทึกและติดตามผล

• การประเมินและทบทวนนโยบาย 



Training Course on Handling and Treatment Training Course on Handling and Treatment 
of Oil Contaminated Waterof Oil Contaminated Water

หลักสูตรการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรม

การจัดการและบําบัดน้าํเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันการจัดการและบําบัดน้าํเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามัน

How to develop an Action PlanHow to develop an Action Plan
การเขียนแผนการทาํงานการเขียนแผนการทาํงาน

PROTEKTPROTEKTPROTEKT



อาจจะกลาวไดวาอุตสาหกรรมและชุมชนโดยทั่วไปยอมรบั
หลักการทั้งดานวทิยาศาสตร กฎหมายและจริยธรรมทีต่รง
ขามกับหลักการอนรุกัษสิ่งแวดลอม 

อยางไรกต็าม บรษิัทหรอืองคกรจะสามารถนําหลักการการ
พัฒนาอยางยั่งยืนเปนกลไกในการจัดการของเสียที่ปนเปอน
ดวยน้าํมนัหรอืไมนัน้ ขึน้อยูกบั

ความทาทายในการนาํนโยบายดานสิ่งแวดลอมไปกอ
กิจกรรมดานการอนรุักษสิ่งแวดลอม

นโยบายดานสิ่งแวดลอมและการสรางนโยบายดานสิ่งแวดลอมและการสราง
ความตระหนักความตระหนัก



ตั้งเปาหมายอยางชาญฉลาด - SMART
Specific ตรงประเด็น
Measurable (Target, monitoring, indicators) ตรวจวัดได 

(มีเปาหมาย การติดตามผล และดัชนีชี้วัดที่แนชัด)
Achievable สามารถทําใหสําเร็จได
Realistic เปนไปไดจริง
Timebound อยูภายใตเวลาที่กําหนด

แผนการทํางานแผนการทํางาน



หลักการและวัตถปุระสงคของ
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

พัฒนานโยบายดานสิ่งแวดลอม
ใหอยูในกรอบที่กฎหมายกําหนด
ประเมินประสิทธภิาพ
เสริมสรางทรัพยากรและโครงการที่เอือตอสิ่งแวดลอม
ตึพิมพและเผยแพรรายงานสิ่งแวดลอมประจําป
สื่อสารและเผยแพรนโยบายดานสิ่งแวดลอมตอบุคลากรและผูมีสวนไดสวน
เสีย

สนับสนุนและสงเสริมใหคูคาทางธุรกิจรับและเพิ่มมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม
ของตน



ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมควรจะ

1. ระบุและประเมินผลกระทบของสิง่แวดลอมจาก
สิง่ที่เกิดขึ้นแลวหรือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

กิจกรรม
ผลิตภัณฑ และบริการ
เหตุการณและบทเรียน
อุบัติเหตุ และภาวะฉกุเฉิน

2. ระบุกฎและระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
3. ระบุความสําคัญ วัตถุประสงคและเปาหมาย
4. เอื้อตอ

การวางแผนและการควบคุม
การตรวจสอบและการประเมิน
การทบทวน

5. มีความความสามารถรับการเปลี่ยนแปลงทกุสถานการณ



ดัชนชีี้วัดของความรวมมือจากองคกร 
(ธุรกิจในโลกสิ่งแวดลอม)
นโยบายสิ่งแวดลอมขององคกร
นโยบายระดับผูบริหาร
ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงคดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่เผยแพร
เปาหมายที่วัดได
ระบบประเมินดานสิ่งแวดลอมภายใน
โครงการของบุคลากรดานสิ่งแวดลอม
ความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม
โครงการเลือกบริษัทผูขายที่เนนดานสิ่งแวดลอม
การสื่อสารดานสิ่งแวดลอมกับผูมีสวนไดสวนเสีย

ความมุงมั่นความมุงมั่น



นโยบายดานสิ่งแวดลอมนโยบายดานสิ่งแวดลอม

ขอความที่เผยแพรตอสาธารณชนเกี่ยวกับความตั้งใจ 
มุงมั่นและหลักการขององคกรที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

เพื่อระบุวัตถุประสงคและเปาหมาย



พวกเรา ณ BAA Heathrow มุงมั่นในการพัฒนาและสนับสนนุ

มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมในมุมของธุรกจิที่เกี่ยวของ พรอม

กนันี ้ พวกเรามุงที่จะลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและเพิ่ม

มาตรฐานการครองชีพของชุมชนรอบขางสนามบิน

นโยบายดานสิ่งแวดลอมนโยบายดานสิ่งแวดลอม

(BAA Heathrow)



ลดความเสียหายและนารําคาญจากการดําเนินธุรกิจสนามบิน
ลดมลภาวะทางน้ํา อากาศ ดิน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ลดการใชวัตถุที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยตรง
เพิ่มการใชวัสดุที่นํากลับมาใช 
ลดของเสียและการใชน้ําและทรัพยากร

ในการดําเนนิธรุกจิ เรามุงที่จะ:

นโยบายดานสิ่งแวดลอม - Heathrow



บริษทั …………………….. มีความมุงมั่นในการดําเนนิธรุกจิภายใต
กฎ ระเบียบและขอบังคับ และความรับผดิชอบที่มีตอสิ่งแวดลอม
เพื่อการพฒันาทีย่ัง่ยืน

บริษทัยึดหลักการและจรรยาบรรณทีร่ะบุไวในหลกัปฏิบัติตอ
สิ่งแวดลอมเพื่อการอนรุกัษสิ่งแวดลอม โดยใชกลยทุธในการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามกฎหมาย และขอเสนอแนะ
ของผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับการอนรุกัษสิ่งแวดลอม

(การทาเรือของโดเวอร)

ตัวอยางของนโยบาย



การตรวจวัด

คํานิยามของการตรวจวัด

‘การวดัปจจัยใดปจจัยหนึ่งอยางตอเนือ่ง’

การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมนัน้ กลาวคือ การตรวจวัดกิจกรรม 
การเงินและผลิตภัณฑ และคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเนือ่ง



เปาหมายของการตรวจประเมิน

ระบุขอบเขตของกิจกรรมที่ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมจะดําเนินการ
ระบุกฎ ระเบียบ ขอบังคับระดับชุมชน ประเทศหรือนานาชาติที่เกี่ยวของ
ระบุนโยบายขององคกรชัดเจน
พัฒนาระบบการจัดการภายในที่สงผลใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการ
สิ่งแวดลอม

ลดความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัย
ประเมินความเสี่ยงขององคกรตอการเกิดอุบัติเหตุ
ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการผลิตหรือกิจกรรมตางๆ



กระบวนการจดัการสิ่งแวดลอมกระบวนการจดัการสิ่งแวดลอม

• นโยบายดานสิ่งแวดลอม 
• การบริหารจัดการองคกรและบุคลากร
• การฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม
• การสื่อสาร
• การบริหารจัดการ 
• แผนรองรบัภาวะฉุกเฉิน 
• การตรวจวดัและบันทึก
• การทบทวนและการตรวจประเมนิ 



แบบฝกหัดทดสอบสมองแบบฝกหัดทดสอบสมอง

แบงกลุมยอย
อานโจทยสถานการณสมมติอยางถี่ถวน
ทํางานเปนกลุมเพื่อพฒันาแผนการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
นโยบายสิ่งแวดลอมขององคกร

เตรียมนําเสนอตอผูรวมอบรม



ระบบผลิตระบบผลิตกาซชีวภาพกาซชีวภาพ

ทางเลือกของการจัดการของเสียทางเลือกของการจัดการของเสีย

นําเสนอโดย ดร. อรรณพ นพรัตน



กาซชีวภาพ: มีองคประหลัก คือ มีเทน (CH4) 

คารบอนไดออกไซด (CO2) เกิดจากการยอย

สลายสารอินทรีย โดยกลุมจุลินทรียหลายกลุม

ในสภาวะไรอากาศ 

กาซชีวภาพ (Biogas)กาซชีวภาพ (Biogas)



• มีเทน               ~ 60%

• คารบอนไดออกไซด   ~ 30%

• ความชืน้ และ trace gas เชน กาซไขเนา ( H2S) 

• LHV 4,300 – 6,000 Kcal/m3

• Density ~ 1.21 kg/m3 (at 60% CH4)

• Explosive when 5- 15% CH4 in Air

คุณสมบัติของกาซชีวภาพคุณสมบัติของกาซชีวภาพ



เทียบเทา

− LPG 0.46 kg.

− Electricity 1.2 kW-h 

− Fuel Oil (C)       0.47 litres

− Coal 0.8 kg.

1 ลบ.ม. ของกาซชีวภาพ1 ลบ.ม. ของกาซชีวภาพ



ระบบผลิตกาซชีวภาพระบบผลิตกาซชีวภาพ

ระบบบําบัดน้ําเสียระบบบําบัดน้ําเสีย

ศักยภาพศักยภาพ

1,4  kg O2/kg BOD removed

0.5-2 kg O2/kW-hr







Anaerobic VS Aerobic

•ใชพลังงานนอยกวา ระบบ

แบบ aerobic digestion

•มีตะกอนนอย

•ไดกาซชีวภาพ

•ระบบขนาดใหญ

•ใชพลังงานในการใหอากาศ

•เกดิตะกอนเชื้อมาก

•ระบบมีขนาดเล็กกวา



Modified BMP set up

NaOH > 3NSeed sludge 
20%

Sample + Basal 
Media

Gas Measurement

ประเมิน ศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพ



day

L 
ga

s 
สะ

สม
 

ปริมาณมีเทนที่ผลิตไดตอ

ปริมาตรตัวอยาง



รปูแบบของระบบผลิตกาซชีวภาพ

• Wet 
− Suspended growth system
− Attached growth system

• Dry

• One stage or multi stages



Anaerobic digesterAnaerobic digester

* Define as organic 
loading per liquid 
volume reactor

Covered lagoonUASB

CSTR

Fixed film

Baffle reactor

Internal Circulation

Anaerobic Filter

Highly Engineered Simple
High Investment Cost Larger space

Minimum loading rateLow loading rateHigh loading rate*



Reactor sizing

• Organic loading rate
− Volumetric   kg COD/m3 day 
− Sludge         kg COD/kg VSS day  (F/M ratio)

• Hydraulic Residence Time

• Kinetic data
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ในกรณี methanogen

S0 Toa min mum=0.7
50 900.0

38.5
21.6
15.8
11.1
8.0
5.9
4.9
4.6
4.2
4.1

20.9
100 9.1
150 6.2
200 4.9
300 3.7
500 2.8
1000 2.1
2000 1.8
3000 1.7
10000 1.6
20000 1.5

b 0.03   

mumax 0.28

Ks 400

minat ττ >
ในกรณี CSTR



SubStrate Process k

gCOD/g
VSS d

Ks

mgCOD/l

Umax

d-1

Y

g VSS/ 
gCOD

b

d-1

Carbohydrate Acidogenesis 1.3-70.6 22.5-630 7.2-30 0.14-0.17 6.1

LCFA Anaerobic 
oxidation

0.8-6.7 100-3000 0.08-
0.6

0.04-0.11 0.01

SCFA Anaerobic 
oxidation

6.2-17.1 12-500 0.13-
1.2

0.03-0.47 0.01

Acetate Aceticlastic
methanogene
sis

2.6-11.6 14-420 0.08-
0.7

0.01-0.05 0.00
4

H2+CO2 Methanogen
esis

1.9-90 0.6

(4.8x10-5 *) 

0.05-4 0.02-0.05 0.09

Summary of value of kinetics (in mesophilic AD process)
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Biogas Yields

0.4-0.5

ปริมาตร ระบบ

ภาระสารอินทรีย

มูลคา Biogas

8.46 บาท/ลบ.ม. (น้ํามันเตา)

ลักษณะของน้ําเสีย



COD (kg/m3) 5 25 60

% Removed 0.8 0.8 0.8

Biogas yields 0.5 0.5 0.5

ปริมาตรถัง/ลบ.ม น้ําเสีย 2 10 24

เงินลงทนุ / ลบ.ม.น้าํเสีย 4,000 4,000 40,000

มูลคาBiogas /ลบ.ม.น้ํา
เสีย

16.9 84.6 203.4

สมมติ   เงินลงทนุ    2,000 บาท/ลบ.ม ถัง

คาน้ํามัน เตา 18 บาท/ลิตร  0.47 ลิตรน้ํามัน = 1 ลบ.ม. กาซ



ขอมูลที่ตองแจง/พิจารณา
• ปริมาณน้ําเสียที่ผลิต ( ตอวัน  , ตอชั่วโมง)

• ลักษณะของน้ําเสีย ที่เปนตัวแทนของน้ําจากการทํางานปกติ 
และชวง peak / off peak

− กายภาพ   เชน อุณหภูมิ

− เคมี  เชน pH, COD, BOD, TSS, VSS etc. ความเปนพิษตางๆ

• ความประสงคในการนํากาซไปใชประโยชน

• พื้นที่ที่ มีอยูสําหรับระบบ

• ความพรอมของบุคลากร



องคประกอบของระบบผลิตกาซชวีภาพ
• ระบบ pre-treatment   

• จําเปนตองมี ไหม ปรับ SS, Temp volume… เปนตน

• จะปอนน้ําเสียเขาระบบอยางไร

• ถังปฏิกรณผลิตกาซชีวภาพ

• ถังเก็บกาซชีวภาพ

• ระบบจายกาซชีวภาพ

• ระบบใชกาซชีวภาพ



ขอมูลในการออกแบบการนํากาซไปใชประโยชน

•ปริมาณและอัตราการผลิตกาซชีวภาพ
−Daily 
−Peak / average

•เครื่องจักรที่นําไปใชประโยชน 

•Pressure

•Storage volume

•Blower

•Clean up unit

•Safety system



ระบบ ความปลอดภัยของกาซชีวภาพ



Process Control

• pH

• On line gas

• Volatile acids

• Alkalinity



• มีจํานวนจลุนิทรียในระบบจํานวนมาก (โดยเฉพาะ จุลนิทรีย
ทีผ่ลิตมีเทน)

− ระบบมีขนาดใหญ

− มีการหมุนเวียนตะกอนกลับเขาระบบ

− สรางตะกอนใหมีความหนาแนน ไมลอยออกจากระบบ

− ใหจุลินทรียเกาะอยูบนตัวกลาง

• มีการจดัการการกวนผสมที่ดี

ถังปฏิกรณมีประสิทธิภาพสูงถังปฏิกรณมีประสิทธิภาพสูง



จุลินทจุลินทรียรียอยูบนตัวกลางอยูบนตัวกลาง  ทําใหเกิดฟลมชีวะทําใหเกิดฟลมชีวะ

ตัวกลางมีการติดตั้งแบบเปนระเบยีบตัวกลางมีการติดตั้งแบบเปนระเบยีบ

High rate anaerobicHigh rate anaerobic

ขนาดขนาด//พื้นที่พื้นที่  นอยนอย

เหมาะกับน้ําเสียที่ไมเอื้อใหเหมาะกับน้ําเสียที่ไมเอื้อใหเกิดเม็ดเกิดเม็ดจุลินทรียจุลินทรีย

ทนทานตอน้ําเสียที่มีความเปนพิษทนทานตอน้ําเสียที่มีความเปนพิษ

//ยับยั้งจุลินทรียไดสูงกวายับยั้งจุลินทรียไดสูงกวา

ไมมีไมมี  บอกรดบอกรด

เทคโนโลยีผลิตกาซชีวภาพแบบตรึงฟลมเทคโนโลยีผลิตกาซชีวภาพแบบตรึงฟลม



• เริ่มโครงการ 

• ไดรับการสนับสนุน จาก สนพ.

• เงินกูดอกเบี้ยต่ําจาก สวทช (CD)

• เงินลงทุน ~ 40 ลานบาท

โครงการผลิตกาซชีวภาพเพื่อเปนพลังงานทดแทน โครงการผลิตกาซชีวภาพเพื่อเปนพลังงานทดแทน 

ในโรงงานแปงมันสําปะหลงั ในโรงงานแปงมันสําปะหลงั 



กําลังการผลิต 240 ตันแปง/วัน

ปรมิาณน้ําเสีย เฉลี่ย 2,400 ลบ.ม./วัน

ความเขมขนสารอินทรยีในรูป COD 23,000 มก./ล.

ระบบรบัภาระสารอินทรีย 55.2 ตัน ซีโอดี/วัน

ขนาดถงัปฏิกรณ 12,000 ลบ.ม.

อัตราการผลิตกาซชีวภาพ 17,600 ลบ.ม./วัน

เทียบเทาน้ํามันเตา 8,270 ลิตร/วัน

กรณีศึกษา ระบบผลิตกาซชีวภาพสําหรับโรงแปงมันสาํปะหลัง กรณีศึกษา ระบบผลิตกาซชีวภาพสําหรับโรงแปงมันสาํปะหลัง 



อาคาร

โรงงานผลิตแปง

ระบบบําบัดเดิมระบบบําบัดเดิม

ผังระบบผลิตกาซชีวภาพแบบตรึงฟลม ผังระบบผลิตกาซชีวภาพแบบตรึงฟลม 



ถังบําบัดน้ําเสียแบบประสทิธิภาพสูงถังบําบัดน้ําเสียแบบประสทิธิภาพสูง
และผลิตกาซชวีภาพและผลิตกาซชวีภาพ



Sump pump



ภายในบอผลิตกาซชีวภาพภายในบอผลิตกาซชีวภาพ

เชื้อจุลินทรียที่อยูบนตาขายเชื้อจุลินทรียที่อยูบนตาขาย



ดานบนของถังดานบนของถังปดทึบปดทึบ

เพื่อเพื่อเก็บกาซชีวภาพเก็บกาซชีวภาพ

น้ําลนออกจากบอน้ําลนออกจากบอ



Pressure relief
Pressure&Vacuum
seal tank

น้ําเสียขาออก



ระบบเผากาซทิ้งระบบเผากาซทิ้ง



 ประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรีย 90%

ผลการดําเนินงานระบบบําบัด ผลการดําเนินงานระบบบําบัด 



ประมาณ  1.75 -2 บาท/ลบ.ม น้ําเสีย

• พนักงานดูแล (~ 2 คน x 2 กะ)

• ไฟฟา 

• สารเคมี ( โดยปกติไมใช )

(ไมไดคิดคาบํารุงรกัษา)

คาใชจายดําเนินการคาใชจายดําเนินการ



สามารถ

• ลดปญหาของกลิน่เหมน็เปรี้ยว

• ไดกาซชีวภาพนํากลับมาใชเปนพลังงาน

• ลดปญหาดานสิ่งแวดลอมตอแหลงน้ํา

• ดูแลรักษางาย ไมยุงยากในการควบคุม

ระบบผลิตกาซชีวภาพแบบตรึงฟลมระบบผลิตกาซชีวภาพแบบตรึงฟลม





Workshop on Handling and Treatment of Oil Contaminated Water

-Bangkok, Thailand -
5-6 February 2008

By

Dr. rer.nat. Martin Wittmaier

ประสบการณจากประเทศเยอรมนี



1. เกริ่นนํา

2. นโยบายและแนวโนมในปจจบุนั 

3. การจดัการของเสยี หลกัการปฏิบตัิที่ดแีละตัวอยางของอูซอมรถและบรษิัทผลติ

น้ํามันพืช

4. การบาํบดัของผสมระหวางน้ําและน้ํามัน 

5. สรปุ

เนื้อหา



PROTEKTสําคัญอยางไร?



นโยบายในการจัดการของเสีย

ขอบังคบัสําหรับการจัดการของเสีย ป พ.ศ. 2539

นโยบายใหมสําหรับการจัดการของเสีย

หลีกเลี่ยง

นํากลับมาใชใหม

การจัดการอยางเปนมิตรกับสิง่แวดลอม



ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑเปนหัวใจสําคัญของการจัดการกับของเสียในประเทศเยอรมัน

การออกแบบผลิตภัณฑตองคํานึงถึง 

สามารถลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น นํากลับมาใชไดใหมและจัดการกับสิง่ทีเ่หลือใชได

ทั้งในดานการผลิตสนิคาและการนําไปใชประโยชน

ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ

นโยบายใหมสําหรับการจัดการของเสีย



แนวโนม

1. ความตองการผลิตภณัฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสูงขึ้น

2. ผูผลิตตองรับประกันมาตรฐานการผลิต

3. เปนแนวโนมในการดําเนินธุรกิจกับสหภาพยุโรป



On-Site Handling Oil-Contaminated Water

An Example of Car Repair Service



อูซอมรถ

น้ําเสยีที่ปนเปอนดวยน้าํมนัมาจากแหลงกําเนดิใดบาง ?

ขั้นตอนการทําความสะอาดกอใหเกิดน้ําเสยีมาก!



น้ําเสยีจากอูซอมรถ

น้ําเสียจากอูซอมรถ ประกอบดวย

• ไฮโดรคารบอนจากน้ํามันปโตรเลียม เชน น้ํามัน เชื้อเพลิง หรือ
น้ํามันหลอลื่น) และน้ํายาทําความสะอาดเบรก ไขมัน
• กรดและสารละลายที่เปนดางจะใชในการทําความสะอาด และอยูใน
แบตเตอรี่
•กอใหเกิดมลภาวะสูง
•อาจมีโลหะหนัก หรือมลภาวะอื่นเจือปน

อูซอมรถ



ของผสมระหวางน้ํากับน้ํามันคืออะไร

(1) น้ํามัน
(2) น้ํา

น้ํามันกับน้ําไมผสมกันภายใตสถานการณปกติ แตจะ

ผสมกันในกรณีที่เกิดการกวนหรือสัน่ของน้ํามันในน้ํา

ถาน้ํามันกระจายตัวในน้ํา จะเรียกวา อิมัลชัน

น้ํามันกับน้ําจะแยกกันอยางรวดเร็ว เพราะฉะนั้นการทาํ

ความสะอาดพื้นผิวทีป่นเปอนดวยน้ํามันจึงยาก



กฎหมายที่เกี่ยวกับน้ําเสีย ซึง่เกิดจากการทําความสะอาด การซอมแซม ซอมบํารุง และการทําความสะอาดยานพาหนะ

ดังนั้น ในอูซอมรถ ปมน้ํามัน โรงงานทําความสะอาด โรงซอมบํารุงยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมา

ในทุกอุตสาหกรรมจําเปนจะตองมีเครื่องแยกหรือดักจับไขมัน โดยระบบบําบัดน้ําเสียสาธารณะกาํหนดระดับความ

เขมขนของไฮโดรคารบอนสูงสุด คือ 20 มิลลกิรัมตอลิตรของน้ําเสีย

กฎหมายทีเกีย่วกับน้ําเสีย



การทาํความสะอาดพื้นผิวที่มคีราบน้ํามนั

Zur Anzeige wird der QuickTime™
 

Dekompressor „TIFF (Unkomprimiert)“ 

benötigt.

เครื่องทําความสะอาดโดยใช
แรงดันที่สูง หรือแปรงที่สั่น

ที่อุณหภูมิและความดันที่สูง มีหยด
น้ํามันหยดเล็กเกิดขึ้น



หยดน้ํามันขนาดใหญ จะจมลงหรือลอยขึ้น
อยางรวดเร็ว ซึง่สามารถกําจัดหรือแยกไดงาย
โดยเครื่องแยกไขมัน

หลกัการ

หยดน้ํามันขนาดเล็กจะลอยขึ้นชา

ซึง่ระยะเวลากักเก็บน้ําในเครื่องแยกไขมัน

ควรประมาณ 30 นาที 

เครื่องดักไขมันจะถูกกําจัดไดยากโดยเครื่อง

แยกไขมนั



ขอจํากัดของเครื่องแยกน้ํามันหรือไขมัน

เครื่องดักหรือแยกไขมนัจะกั้นหรือแยกหยดน้ํามันขนาดเล็กและสวนที่เปนอิมัลชันลําบาก



การทําความสะอาดพื้นผิวทีป่นเปอนดวยไขมัน

น้ํายาทําความสะอาดชวยเพิ่มการผสมกันของน้ํา

และน้ํามัน

น้ําและน้ํามันแยกชั้นกัน

หยดน้ํามันหยดเล็กจะกอใหเกิดอิมัลชัน ซึง่ไมแยกชั้นกันโดยอัตโนมัติ 

ซึง่กอใหเกดิ อิมลัชันที่เสถียร



น้ํายาทําความสะอาดแบบพิเศษ
การใชน้ํายาทําความสะอาดซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ

น้ํายาทําความสะอาดพิเศษแยกชั้นไขมัน

หลังจาก 2 ชั่วโมง
น้ํายาทําความสะอาดทั่วไป 

หลังจาก 2 ชั่วโมง



ตะกอนสลัดชที่สะสมอยูภายใน
เครื่องแยกไขมันหรอืน้ํามนั
จําเปนจะตองมีการทิ้งอยาง
สม่ําเสมอ ซึ่งอาจเปนคาใชจาย
ที่สูง

เครื่องแยกไขมัน
และเครื่องดักจับตะกอนสลัดช



การจัดการน้ําเสียดวยสารเคมี

การบําบัดโดยวิธีทางเคมีชวยลดผลกระทบของน้ํายาทําความสะอาด และผลติของแข็งผสมซึง่สามารถกําจัดไดงาย

ทางออก





การขนสงและบําบัดของผสมระหวาง

น้ํามันกับน้ํา



การจัดการของเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามนัเปนการอนรุกัษ
สิ่งแวดลอม และลดคาใชจายหรอืไม?!

ควรหลีกเลี่ยงการปลอยน้ํามันหรือไฮโดรคารบอนลงในน้ํา

ลดการสูญเสียที่เปนหยดหรือจุดเล็กๆ

ทําความสะอาดโรงงาน โดยมีการนําน้ําที่ใชทําความสะอาดกลับมาใช

ทําความสะอาดแบบแหงสําหรับเครื่องจักร

สรุป



Henry Lamotte GmbH
Bremen
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ผูผลิตผลติภัณฑน้ํามันสําหรับอุตสาหกรรมในประเทศ
และสงออก

สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสําอาง

กระบวนการผลิตหลักขึน้อยูกับการหบีเย็น โดยมี
วัตถุดิบหลากหลายชนิด ไดแก
เมล็ดทานตะวัน
อัลมอนด

เฮเซลนทั
โจโจบา

ลินซีด
เมล็ดฟกทอง

งา
เรบซีด



Henry Lamotte

1. วัตถุดิบ 2. เครื่องหีบน้ํามันขนาด lab scale

กระบวนการผลติ



Henry Lamotte

3. อุปกรณทําความสะอาด 4. การขนสงวัตถุดิบไปยังเครื่องหีบ

กระบวนการผลติ



Henry Lamotte

5. การหีบเย็น 6. น้ํามันดิบ

กระบวนการผลติ



Henry Lamotte

7. การขนสงไปยังเครื่องกรอง 8. Filter press

กระบวนการผลติ



การขนสงไปยังถังเก็บหรือกระจายสูลกูคา

การขนสง
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หลักการผลติที่ดี

1. ระบบการจดัการคุณภาพ (ISO 9001)

2. มาตรฐานดานอาหารสากล

3. มีเอกลกัษณ

4. การวเิคราะหอันตรายและใบอนุญาตควบคุมสถานการณเสี่ยง

5. บริษัทที่ไดรบัใบอนุญาตผลติผลติภณัฑอินทรยี

6. ใบอนุญาต Kosher 

7. ระบบการจดัการสิ่งแวดลอม



Henry Lamotte

นํากากของแข็งมาใช โดยสงให
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย

ใชเมมเบรนที่ใชในการกรองซ้ํา (ซัก
หรือลางดวยเครื่องซักผา)

นําผาที่เปอนน้ํามันกลับมาใชในการ
ทําความสะอาดเครื่องมือ

การปฏิบัติที่ดี



ทําความสะอาดอยางละเอียดถี่ถวน
กอนจากมีการเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช

ระบบการรวบรวมน้ําเสียรวม (และ
นําไปบําบัดโดยบริษัทเอกชนที่ไดรับ
ใบอนุญาต)

วิเคราะหสารที่เปนอันตราย

ฝกอบรมพนักงาน

การปฏิบัติที่ดี



การฝกอบรมพนักงาน

การเก็บกลับไขมันใน filter cake

การปรับปรงุกระบวนการผลิต โดยการ 

upgrade

Henry Lamotte

หลักการปฏิบัติที่ดี



ระบบบําบัดและผลิตกาซชีวภาพที่ใชไขมันและน้ํามันเปนวัตถุดิบ



กฎหมาย:

• น้ําเสีย ของเสีย การขนสง และจัดการ

เทคโนโลยี:

• เครื่องแยกไขมัน

การจัดการและบําบัดของผสมระหวางน้ํากับน้ํามันชวยรักษาสิ่งแวดลอมและลดคาใชจายหรือไม

สรุปโดยยอ



Arvo IITAL 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยทาลิน

arvo.iital@ttu.ee

ประสบการณจากประเทศเอสโทเนีย



ประเทศเอสโทเนีย



Werol Industries Ltd.

ผูนําดานการผลิตน้ํามนัเรพซีด 
ใน Estonia

กอตั้งเมื่อป 1999 

คนงาน 54 คน

ทํางาน 24 ชั่วโมง



Werol Industries Ltd.
เรพซีดเปนวัตถุดบิ
ประมาณ 72,000 ตันตอป หรอืประมาณ 210 ตันตอวัน
ปริมาณน้ํามนั มากกวา 40%



Werol Industries Ltd.



ผลติภัณฑ

1. น้าํมนัเรพซีดบริสุทธิ์ 34% 
ของการผลติ(24,500 ตันตอป 
หรือประมาณ 71 ตันตอวนั)

2. Rapeseed expeller –
63% ของการผลติ 45,000 
ตันตอป หรือ 130 ตันตอวนั

3. Feed oil –
ประมาณ 1% ของการผลิต 
(น้ํามนัสนี้ําตาล ใชเปน
สวนผสมในอาหารไก)



Rapeseed expeller

Rapeseed expeller –มีโปรตีน
สูง เปนผลจากการอัดเรพซีด
ดวยความรอน

เปนประโยชนตอ
วัวควาย
สัตวปก
หมู 
ปลา



ของเสียที่เปนของแข็ง

1. การกําจัดสวนเหลือของเรพซีด
ใชในการผลิตพลังงาน ขาย
ตามบานเรอืน

2. Bleaching soil – (ผลิตภัณฑ
จาก oil bleaching)
นําไปทิ้ง
ใชเปนปุย



การรบัรอง

ISO 9001 certificate

ISO 14001 certification ไม
บรรลุผล

ซึ่งอาจจะเปนปญหาสําคัญ เมื่อ
ขยายการสงออก



การรบัรอง

ISO 22000 certificate
ระบบการจัดการ



การรบัรอง

หองปฏิบัติการไดรบัการรับรอง

ในสาขาของเมล็ดพืชที่ใหน้าํมนั
แลอาหารทีใ่หน้ํามนั

ไมวิเคราะหน้ํา



การอนุญาตทางสิ่งแวดลอม

การอนุญาตเิรื่องน้าํ (จากองคกรณืสิ่งแวดลอมทองถิ่น) ซึ่ง
เปนไปตามกฎหมาย เนือ่งจาก
การบริโภคน้ํามากกวา 5 ลูกบาศกเมตรตอวนั
น้ําเสียตองการการบาํบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา

ปริมาณน้ําสูงสุดที่อนุญาติใหใชตามใบอนญุาติ 
102,060 ลูกบาศกเมตรตอป
283.5 ลูกบาศกเมตรตอวนั 



การอนุญาตทางสิ่งแวดลอม

บริษทัถูกบังคับใหวิเคราะหคุณภาพน้ําและวัดปริมาณน้ําผิวดนิ
อยางนอย 1 ครั้งตอป
ปริมาณสูงสุดที่ยอมใหปลอยจาก WWTP คือ 65,160 ลูกบาศก
เมตรตอป (ประมาณ 2 ลิตรตอวนิาท)ี



การอนุญาตทางสิ่งแวดลอม

ความเขมขนสูงสุดใน 
WWTP ขาออก ปจจัย มิลลิกรมัตอลิตร

BOD7 25.0

Ptot 2.0

SS 35.0

COD 125.0



การเฝาระวังน้ําเสีย

• การวเิคราะห WWTP ขาออก  
ทุก 3 เดือน
• WWTP ขาเขา ปละครัง้ 
• โดยบุคคลและหองปฎิบัติการที่
ไดรับการแตงตั้ง
• มอบอํานาจใหกับบริษทัในเมือง 
Tartu 



การเฝาระวังน้ําเสีย

เพิ่มการเฝาระวังน้าํตัวอยางทกุ 100 เมตรของน้ําเสียขาออก
ปละครั้ง



การอนุญาตทางสิ่งแวดลอม
การอนุญาติเรื่องมลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง

ปริมาณสูงสุดที่ปลดปลอยออกมาตอป

ปริมาณสูงสุดแตละขั้นตอนการผลิต

ประสิทธิภาพในการทําใหบริสุทธ โดย
เฉพาะที่ไซโคลน 3 ตัว

Type Tonnes/year 
NO2 8.19 
CO2 7619.138 
CO 8.19 
SO2 2.0 
PM-sum  6.25 
VOC-com 1.546 
 



การอนุญาตทางสิ่งแวดลอม

บริษทัตองเตรยีมรายงานประจําปเกี่ยวกบัวิธีการและแผนทาง
สิ่งแวดลอม 

เสนอตอผูมอีํานาจทางดานสิ่งแวดลอม



การปองกันการปนเปอน
ผานทาง
การตดิตั้งเครือ่งมือ (ระดับ Alfa 
technology ตามความประสงคของ 
BAT ยกเวนในหนวยความดนั)



การปองกันการปนเปอน

รวมทัง้เครื่องแยกน้ํากับน้ํามนั

การปฏิบัติการที่ดตีอการจัดการน้าํมนั



การปองกันการปนเปอน

เทคนคิที่กาวหนาถูกนาํมาใช An advanced technology has 
been implemented 

ในชวงเริ่มตน- ปญหาใหญที่มี P สูง 

ปจจุบัน – น้าํถูกนาํมาใชใหมหรือนาํไปใสใน oil cake 

กระบวนการเกีย่วกับน้ําบางอยางถกูใชในการบําบัดน้ํากอน
ใสไปใน oil cake

WWTP บําบัดน้าํเสียที่สะอาด น้าํที่ใชซกัลางและทําความ
สะอาด



การปองกันการปนเปอน

บริเวณการผลิตและเก็บ
รกัษาตองมีการปกคลุมเพื่อ
ปองกันการปนเปอนของ
น้ํามนั

ลดการกระจายของน้ํามนั โดยใชระบบการเขาและการเก็บรกัษา
คนทีท่ิศทาง



การปองกันการปนเปอน

ยกเวนถังเก็บน้าํมนัดบินอก
อาคาร
ไมมีสิ่งปกคลุม

มีที่เกบ็ดานลางถังและปดเพื่อ
ปองกันน้าํฝน



การปองกันการปนเปอน
ผานทาง 
1. การเฝาระวังของระบบการคนหา
รอยรัว่:
ใชภาชนะกกัเก็บสวนทีร่ั่ว
ออกมา
ใชระบบเฝาระวังอัตโนมัติใน
การเฝาระวังและคนหาการ
ปนเปอน

ระบบเฝาระวงัซึ่งรวมถึงทั้งการ
เฝาระวังปจจัยทางกายภาพ 
เคมี ของน้ําเสียและน้ําทีใ่ชใน
การทดลอง



การควบคมุการปนเปอน

2. การรายงานที่เหมาะสม

บังคับใหมีการรายงานการปนเปอนทีร่นุแรงตอผูมอีํานาจ
ทางดานสิ่งแวดลอมในทองถิน่ เทศบาล  ผูตรวจสอบทาง
สิ่งแวดลอม และแจงหนวยกภูัย 

3. ยนืยนัการใชงานของระบบประกนัความปลอดภัยในการบรรจุ 
ตรวจสอบอยางส่ําเสมอ



วิธีการรบัมอืตอการปนเปอน

ผานทางกิจกรรมที่ปฏบิัติไดอยาง
ทนัททีนัใด:

สิ่งปนเปอนที่มีปรมิาณนอยเกบ็
รวบรวมไวดวยกนั

ควรมกีารเตรยีมภาชนะบรรจุ
ขนาด 1 ตนั ปม และอุปกรณืทํา
ความสะอาดไวสําหรับสิ่งปนเปอน
ที่มีปรมิาณมาก



วิธีการรบัมอืตอการปนเปอน

ทุกฤดรูอน – ซอมบํารุงทุก 2 
อาทิตย

ทําความสะอาดทกุพื้นที่อยาง
เหมาะสม

น้ําเสียสู WWTP

ผานระบบระบายน้ํา



วิธีการรบัมอืตอการปนเปอน

มีเครือ่งแยกน้ํากบัน้ํามนั 2 
เครื่องติดตั้งนอกอาคารและใน
อาคาร

เก็บน้าํมนั ใสลงในน้าํมนัดิบ และ
บางสวนจะใสลงในน้าํมนัที่
ปอนเขาไป
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