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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 

 การใหคําปรึกษา (สําหรับโรงงานที่ไดรับคัดเลือก)

 การอบรมเชิงปฎิบตัิการ

 หลักสูตรการฝกอบรม

Training Package

 หลักสูตรเรียนทางไกล via PROTEKT Website

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

ผลที่จะไดรับ 



ผูมสีวนไดสวนเสยี

ผูจัดการ

วิศวกร

ชางเทคนิค 

นักวิทยาศาสตร

กลุมเปาหมาย



กลยุทธและระบบกลยุทธและระบบ

Workshop on Handling and Treatment of Oil Contaminated Water
การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร

การจัดการและบําบัดน้าํเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามัน

Overview for Executives
สําหรับผูบริหาร

Reasons to Act Reasons to Act ––
on the proper handling and treatment of oilon the proper handling and treatment of oil--contaminated watercontaminated water

เหตุผลในการตัดสนิใจในการจัดการและบําบัดที่เหมาะสมเหตุผลในการตัดสนิใจในการจัดการและบําบัดที่เหมาะสม

PROTEKTPROTEKT



กลไกดานกลยุทธทางธุรกิจกลไกดานกลยุทธทางธุรกิจกลไกดานกลยุทธทางธุรกิจ

กฎเกณฑหรือระเบียบขอบังคับนานาชาติ

การดําเนินธุรกิจที่กวางสูสากล

องคความรูทางวิทยาศาสตร

สื่อมวลชน

กลุมที่สรางแรงกดดัน

กฎหมายหรือระเบียบที่เครงครัด

ผลของ ISO 14001

“ไมมีการกาวถอยหลัง”



เหตุผลจูงใจเหตุผลจูงใจ

ปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ

ปฏบิัติเพื่อใหเปนไปตามความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย

การแสดงจรรยาบรรณและหลักการทางธุรกิจ

แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

แรงจูงใจในการดําเนินงาน

การจัดการองครวม

การควบคุมและตรวจวัด



เหตุจูงใจสําหรับบริษัทเหตุจูงใจสําหรับบริษัท

การลดคาใชจาย

กฎหมาย และแรงกดดนัดานกฎเกณฑ

ความรับผิดชอบของหนวยงาน

โอกาสทางการคา

ภาพพจนของบริษัทเชิงบวก

แรงกดดันจากลูกคา

ความตระหนักของพนักงาน

ความตระหนักของชุมชน

ความรูสึกดี

ผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสีย

ธนาคารและบริษัทประกันภัย
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ปจจัยที่เปนแรงจูงใจสําหรับบริษัท หรือองคกร

ในการมีนโยบายดานสิ่งแวดลอม



ปานกลาง

35%

มาก

33%

นอย

22%

ไมมีผล

9%

บริษัทขนาด SME มีความเห็นดานผลกระทบของการอนุรกัษสิ่งแวดลอมตอการดําเนินงานของบริษัท

ในชวง 5 ปที่จะถึง ดังนี้

เหตุจูงใจสําหรับบริษัทเหตุจูงใจสําหรับบริษัท



ใครคือบุคคลทีค่ณุไววางใจมากที่สดุเมื่อนึกถึงดาน

สิ่งแวดลอม
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องคกรดานสิ่งแวดลอม นักการเมือง อุตสาหกรรม



การลดรายจายและปรับปรุง

กระบวนการบรหิารจดัการภายใน

การลดรายจายและปรับปรุงการลดรายจายและปรับปรุง

กระบวนการบรหิารจดัการภายในกระบวนการบรหิารจดัการภายใน

ปรับปรุงระบบการจัดการและดําเนินธุรกิจ

ระบุความเสี่ยงของธุรกิจตนเองได

เห็นภาพการลดรายจายที่เปนไปได

เพิ่มความสามารถในการแขงขันและเพิม่ประสิทธิภาพขององคกร

ลดคาใชจาย เชน การลดของเสีย

สามารถควบคมุรายจายได



ผลประโยชนทีไ่ดรับทางธุรกิจ

จากการบรหิารจัดการสิ่งแวดลอม

ผลประโยชนทีไ่ดรับทางธุรกิจ

จากการบรหิารจัดการสิ่งแวดลอม

การจัดการความเสี่ยง

ความไดเปรียบทางการคา

การคาอยางเปนธรรม

การลดคาใชจาย

การสรางความสัมพันธอันดีกับผูควบคุมกฎ

ผูมีสวนไดสวนเสียและชมุชน

สถาบันทางการเงิน



ขอดีและขอเสยีของ

การใชระบบบรหิารจดัการสิง่แวดลอม (1)

ขอดีและขอเสยีของ

การใชระบบบรหิารจดัการสิง่แวดลอม (1)

ขอดี ขอเสีย

คาใชจาย หลีกเลี่ยงการเสียคาปรับ

มีโอกาสในการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต

ลดคาใชจาย

ไมมีผลตอบแทนเปนตัวเงินที่แนชัด

คาใชจายในการดําเนินการ

คาใชจายในการซอมบํารุงและทวนสอบ



ขอดีและขอเสยีของ

การใชระบบบรหิารจดัการสิง่แวดลอม(2)

ขอดีและขอเสยีของ

การใชระบบบรหิารจดัการสิง่แวดลอม(2)

ขอดี ขอเสีย

การจัดการ • มีแบบแผนในการจัดการที่แนชัด

• มีการเปรียบเทียบเปนแนวทางเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดใน

การปรับปรุง

• เปนประโยชนตอระบบควบคมุคุณภาพอื่น

• เอื้อตอกฎหมายที่อาจมีขึ้นในอนาคต

• เพิม่ความสามารถทางธุรกิจ

• ตามกฎหมายและงายตอการขอใบอนุญาต

อาจจะขัดแยงกับโครงการอื่น

ของบริษัท

อาจกอใหเกิดปญหาการมี

มาตรฐานหลากหลายในเรื่อง

เดียวกัน



ขอดีและขอเสยีของ

การใชระบบบรหิารจดัการสิง่แวดลอม(3)

ขอดีและขอเสยีของ

การใชระบบบรหิารจดัการสิง่แวดลอม(3)

ขอดีขอดี ขอเสียขอเสีย

การฝกอบรม สรางความตระหนักดานสิ่งแวดลอม

เพิ่มพูนความรูเฉพาะทาง

เพิ่มประสิทธภิาพการผลิต

ลดความเสี่ยง

มีคาใชจายมีคาใชจาย

จําเปนตองมีการฝกอบรมเพิม่เติมจําเปนตองมีการฝกอบรมเพิม่เติม

อาจตองมีบุคลากรที่รับผิดชอบอาจตองมีบุคลากรที่รับผิดชอบ

โดยเฉพาะโดยเฉพาะ



ความเสี่ยงของการจัดการ 1ความเสี่ยงของการจัดการความเสี่ยงของการจัดการ 1 1

ความเสีย่ง อันตราย

คน

ทรัพยสิน

สิ่งแวดลอม

ความเปนไปไดที่จะเกิด

ระดับความ

เสียหาย

คน:
ทรพัยสิน:
สิ่งแวดลอม:

อุบัติเหตุ โรคภยั เสียชีวิต
การสูญเสียทางเศรษฐศาสตร และความเสียหาย
พืช สัตว ที่อยูอาศัย และระบบนิเวศน



ความเสี่ยงของการจัดการ 2ความเสี่ยงของการจัดการความเสี่ยงของการจัดการ 2 2



ปจจัยดานบุคคลปจจัยดานบุคคลปจจัยดานบุคคล

ผลทีต่ามมา

สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดลอม

ดานบวก

ประสบการณ

ไหวพริบ

การแกปญหาเฉพาะหนา

ฉลาด

ดานลบ

ประมาท

ไมสนใจ

ไมรับผิดชอบ

 เพิกเฉย

(จรรยาบรรณ)

งานและกิจกรรม



ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมระบบการจัดการสิ่งแวดลอมระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

• นโยบายดานสิ่งแวดลอม 

• ผูบริหารและบุคลากร

• การฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม

• การสื่อสาร

• การดําเนนิงาน 

• แผนการรับมือภาวะฉุกเฉิน 

• การติดตามผลและการบันทึก

• การตรวจประเมินและการทบทวน 
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Workshop on Handling and Treatment of Oil Workshop on Handling and Treatment of Oil 
Contaminated WaterContaminated Water
การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดการและบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันสําหรับผูบริหารการจัดการและบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันสําหรับผูบริหาร

Costs & Benefits and LegislationCosts & Benefits and Legislation
มุมมองดานเศรษฐศาสตรมุมมองดานเศรษฐศาสตร  ผลที่จะไดรับผลที่จะไดรับ  และกฎหมายโดยรวมและกฎหมายโดยรวม

Assoc. Prof. Dr. Suvit Tia



หัวขอในการบรรยาย
นิยามของ”ของเสีย”
ทําไมผูบริหารตองทราบเรื่องสิ่งแวดลอม
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

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



ผูบริหารโรงงานนอกจากรูเรื่องการผลิตแลว จําเปนรูเรื่องทางดาน
สิ่งแวดลอมดวยเพราะ

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

ปองกันปญหาดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น (ดานสงออก, ชุมชนรอบโรงงาน, 
ความปลอดภัย ฯลฯ)

สรางวกิฤตใหเปนโอกาส โดยลดการปลดปลอยของเสียทําใหเพิม่ผลผลิตและ
ลดคาใชจายในการบําบัด และหรือเปลี่ยนของเสียใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคา
หรือพลังงาน

ลดเบี้ยประกัน เพราะโรงงานสามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐาน
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม (น้ํา, อากาศ, ดิน) ดูไดจาก 

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_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_airsnd.html
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_soil.html


ตัวอยางมาตรฐานที่เกี่ยวของเมื่อมีการสงออก
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
Global Good Agricultural Practice (GAP)
Global Good Manufacturing Practice (GMP)
USFDA Standard
ISO 14000 Environmental Management Standards in production 

environments
ISO 22000 Food safety management systems

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_14000
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_22000


ลําดับขัน้ในการจัดการของเสียลําดับขัน้ในการจัดการของเสีย
ลําดับการจัดการของเสียควรเริ่มเปนขั้นตอนจากลําดับการจัดการของเสียควรเริ่มเปนขั้นตอนจาก  
••  การปองกันการปองกัน  ((PreventionPrevention))
••  การลดการลด ( (Reduction)Reduction)
••  การใชหมุนเวยีนการใชหมุนเวยีน ( (Reuse/Recycle)Reuse/Recycle)
••  การทิ้งการทิ้ง  ((DisposalDisposal))
เห็นไดวาการปองกันเห็นไดวาการปองกัน  ((PreventionPrevention))  ซึ่งเปนการสกัดกั้นของเสยีไมใหซึ่งเปนการสกัดกั้นของเสยีไมให
เกิดขึ้นตั้งแตตนในชั้นแรกเปนทางเลือกที่ดีที่สุดเกิดขึ้นตั้งแตตนในชั้นแรกเปนทางเลือกที่ดีที่สุด

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



ขั้นตอนในการตัดสินใจ
ประเมินประสิทธิภาพการผลิต/การสูญเสียของผลิตภัณฑหรือสารที่สนใจของ
เครื่องมืออุปกรณและกระบวนการผลิต โดยทําสมดุลมวลและหรือพลังงาน

เทียบกับคูแขงหรือคามาตรฐาน (bench mark) วาดีกวาหรือต่ํากวา
ตรวจสอบและบงชี้แหลงหรือจุดที่มีการสูญเสียในกระบวนการผลิต
ประเมินศักยภาพการลดการสูญเสียหรือนําของเสียไปใชประโยชนเพื่อจัดลําดับ
และกําหนดแผนทํางาน

ตรวจสอบ/ประเมินผล/รายงาน



กระบวนการผลิต

วัตถุดบิ 200,000 ตัน/ป
oil conc. 20%

น้ํา/ไอน้ํา 300,000 ตัน/ป
oil conc. 0%

ผลผลติ 34,800 ตัน/ป
Oil conc. ~100%

ของเสีย 465,200 ตัน/ป
oil conc. 1.12 %

ประสิทธิภาพการผลิตประสิทธิภาพการผลิต (% (%yield) yield) 
= = 100x100xผลผลิตที่ไดผลผลิตที่ได//วัตถุดิบเขาวัตถุดิบเขา

ประสิทธิภาพการผลติ
= (34,800x1.0)/(200000x0.2)
=  87 %

ควรเปรยีบเทียบกับคา Bench mark 
สมมติ = 90%



คาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ/การสูญเสีย/ของเสียของกลุม
โรงงานสกัดน้ํามันปาลม (Bench mark)

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



กระบวนการผลิต

วัตถุดบิ 200,000 ตัน/ป
oil conc. 20%

น้ํา/ไอน้ํา 300,000 ตัน/ป
oil conc. 0%

ผลผลติ 36,000 ตัน/ป
Oil conc. ~100%

ของเสีย 464,000 ตัน/ป
oil conc. 0.86 %

ถาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหเพิ่มเปนถาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหเพิ่มเปน  90%90%

ประสิทธิภาพการผลติ
= (36,000x1.0)/(200000x0.2)
=  90 %

ไดผลผลติเพิ่ม = 1,200 ตัน/ป 



การประเมินทางเศรษฐศาสตรเบื้องตน
การลงทุนที่ยอมรับได โดยตองการคืนทุนภายใน 2-3 ป

จากตัวอยางผลผลิตที่ไดเพิม่ = 1,200 ตัน/ป
ราคาผลผลิต = 30,000 บาท/ตัน
คาใชจายในการบําบัดของเสีย = 10 บาท/ตัน

ดังนั้นรายไดที่เพิ่มขึ้นถาปรับปรุงประสิทธิภาพ
= 1,200x30,000+1,200x10
= 36,012,000 บาท/ป ~ 36 ลานบาท/ป

เงินที่สามารถลงทุนได = 72-108 ลานบาท



การประเมินทางเศรษฐศาสตรเบื้องตน
ประเมินระยะเวลาคืนทุน

จากตัวอยางผลผลิตที่ไดเพิม่ = 1,200 ตัน/ป
ราคาผลผลิต = 30,000 บาท/ตัน
คาใชจายในการบําบัดของเสีย = 10 บาท/ตัน

ดังนั้นรายไดที่เพิ่มขึ้นถาปรับปรุงประสิทธิภาพ
= 1,200x30,000+1,200x10
= 36,012,000 บาท/ป ~ 36 ลานบาท/ป

เงินลงทุนเครื่องจักร+คาดําเนินการและบํารุงรักษาทั้งหมด = 100 ลานบาท
ระยะเวลาคืนทุน = 100/36 = 2.78 ป



ถาไมปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต แตเก็บน้ํามันในน้ําเสียกลับมาเพื่อขายเปน
เกรดต่ําใหกับโรงงานไบโอดเีซลในราคา 10 บาท/กก
สมมติน้ํามันที่สูญเสียไปกับน้ําเสีย = 5 กก/ตันวัตถุดิบถาสามารถเก็บกลับ
ได = 2  กก/ตันวัตถุดิบ
จากตัวอยางขางตนจะมีรายไดเพิ่ม = 2x200,000x10

= 4,000,000 บาท/ป = 4 ลานบาท/ป
เงินที่สามารถลงทุนได (คุมทุน 2-3 ป) = 8-12 ลานบาท
สมมติตองลงทุนทั้งหมด = 15 ลานบาท
ระยะเวลาคืนทุน = 15/4 = 3.75 ป



สรุป
การจัดการของเสียไมใชทําใหเสียคาใชจายอยางเดียว แต
สามารถสรางรายได ไมถูกกีดกันดานการคาเมื่อสงออก
ผลิตภัณฑ

การทําสมดุลมวลและประเมินเศรษฐศาสตรเบื้องตน จะชวยให
ผูบริหารตัดสินใจและวางนโยบายไดดีขึ้น



Together we are stronger

Thank you, ขอบคุณ



Significant Properties of Industrial Oil Wastes

Prof. Dr. Peter Werner
Prof. Dr. Dr. Bernd Bilitewski



■ อันตรายตอสิ่งแวดลอม 

น้ํามันและไขมนัในน้ําเสีย

■ ปญหาของระบบกาํจัดของเสีย 

■ ความยากของการบําบัดน้ําเสีย



การแยกแหลงที่มา

ประเภทของ

อุตสาหกรรม
น้ํามันหลอลื่น

น้ํามัน

ประกอบ

อาหาร

น้ํามัน

เชื้อเพลิง

น้ํามัน/ ไขมัน
สัตว

น้ํามันพืช

โรงงานผลิตน้ํามันปาลม

โรงงานผลิต

น้ํามันหลอลื่น
■ − − − −

โรงงานบําบัดน้ํามันที่ใช

แลวกลับมาใชอีก
■ − ■ − −

โรงงานแปรรูปอาหาร ■ ■ ■ ■ ■

■ − ■ − ■

การแยกประเภทของน้าํมันตามอตุสาหกรรม



■ 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]



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)



สรุป

• น้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันมีหลากหลายคุณสมบัติ 

• คําตอบในการจัดการและบําบัดนั้นขึ้นอยูกบัการระบุแหลงที่มาและคุณสมบัติของน้ํามัน

• การเลอืกเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถกระทําไดเมือระบุคุณสมบัติของน้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันแลว



ขอขอบคุณ

Institut für Abfallwirtschaft und Altlasten

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



Arvo IITAL 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยทาลนิ

arvo.iital@ttu.ee

ผลกระทบของของเสียปนเปอนของน้ํามัน
ที่มีตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศน



มุมมองดานสิ่งแวดลอม

ของผสมระหวางน้ํามันกับน้ําสามารถปลดปลอยลงที่:

พื้นดินและน้ําใตดิน – โดยการแพรกระจาย (ยกเวนน้ําที่มีการปนเปอนของน้ํามันปโตเลี่ยม
และไฮโดรคารบอน)

น้ําผวิดินและทะเล (ชายเลน)

ยอมใหน้ําที่ปนเปอนน้ํามันปโตเลี่ยมเปนปริมาณ 10 µg/l ปลดปลอยลงไปได



มุมมองดานสิ่งแวดลอม

น้ํามันปโตเลียมและน้ํามันที่ไมใชปโตเลียมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมคลายคลึงกัน

สื่อมวลชนใหความสนใจกับน้ํามันปโตเลียมมากกวา

น้ํามันปโตเลี่ยมมีความเขมขนสูงเนื่องจากมทีี่เก็บเฉพาะและปริมาณมาก (ถังบรรจ,ุ แทงค)

ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงและกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเชิงลบสูง



มุมมองดานสิ่งแวดลอม

น้ํามันปโตเลียมทุกชนิดระเหยและติดไฟไดงาย  ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมสูง

ดังนั้นการทิ้งน้ํามันปโตเลียมจึงมักมีกฏหมายควบคุม



มุมมองดานสิ่งแวดลอม

องคประกอบทางเคมี (ทั้งน้ํามันปโตเลยีมและน้ํามันที่ไมใชปโตเลยีม) เปลีย่นแปลง
ไปตามกระบวนการแตละขั้นตอน

โดยกระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ

ซึ่งสามารถกําหนดความเปนพิษและผลของน้ํามันตอสิ่งแวดลอมได



มุมมองดานสิ่งแวดลอม

ความแตกตางอยางหนึ่งระหวางน้ํามันปโตเลียมและน้าํมันที่ไมใชปโตเลียมคือทั้งน้ํามันพืช
และไขมนัสัตวสามารถระเหยกายเปนไอไดนอย

เปนผลใหกําจัดผลิตภัณฑโดยการระเหยไดนอย

น้ํามันที่ไมใชปโตเลียมบางชนิดและไขมันสัตวบางชนิดสามารถจะอยูในน้าํไดเปนเวลานาน 
แมวาจะสามารถยอยสลายไดเร็วกวาน้ํามันปโตเลี่ยม



มุมมองดานสิ่งแวดลอม

ทั้งน้ํามันปโตเลียมและน้ํามันที่ไมใชปโตเลียมสามารถอยูในสิ่งแวดลอมไดเปนเวลานานเมื่อ
จมอยูในตะกอน



น้ํามนัปโตเลียม

น้ํามันปโตเลียมที่ทิ้งจะมีลักษณะที่ไมพึงประสงค
สี
ลักษณะปรากฏ
กลิน่เหม็น



ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ผลกระทบสําคัญจากการทิ้งน้ํามันปโตเลียมและน้ํามันที่ไมใชปโตเลียมคือผลกระทบดาน
กายภาพ

มีความสัมพันธกับคุณสมบัติทางกายภาพของน้ํามันและปฏิสัมพันธกับระบบสิ่งมีชีวิต 



ผลกระทบดานกายภาพ

1. การปกคลุมดวยน้ํามัน

สามารถลดฉนวนปองกนัความรอนและเปนสาเหตุทําใหนกและสัตว
เลี้ยงลูกดวยนมเกิดภาวะ hypothermia หรือการกําจัดน้ํา

ทําใหออนแอและอดอาหาร

นกจะดูดซับน้ํา ทําใหน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นจนอาจจมน้าํตายได



ผลกระทบดานกายภาพ

2. น้ํามันปกคลุมที่ผิวน้ํา

เปนผลใหแสงสองผานไมถึง  และลดระบบการหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ 

 นอกจากนี้ น้ํามันที่สามารถละลายและเกิดอมีัลชั่นได รวมทั้งจาระบยีังสามารถยับยั้งการ
เคลื่อนที่ของออกซิเจนและแกสอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตของพืชและสัตว 

เมื่อแสงนอย สงผลใหการสังเคราะหแสงของพชืลดนอยลง



ผลกระทบทางกายภาพ

3. ปนเปอนในไข ทําลายแหลงอาหารและสิ่งแวดลอม 

4. สิ่งมีชีวิตและสาหรายอาจตกตะกอลลงสูใตน้ํา ซึ่งของแข็งที่
แขวนลอยและน้ํามันอื่น ๆ ไปทําลายสิงมีชีวิตในทองทะเล
และรบกวนพื้นที่วางไขของสัตวน้ํา

4. เกิดมลภาวะ และลดแหลงผลิตน้าํดื่ม

5. เกิดกลิ่นเหม็น

6. ชายหาดและที่ทองเที่ยวไมสวยงาม



ผลกระทบดานเคมี

น้ํามันอนิทรียในน้าํเสียทําใหคา BOD และ COD สูงขึน้ และลดปริมาณออกซิเจนในน้ํา

เพียงพอที่จะทําใหปลาตายได

BOD (Biochemical Oxygen Demand) คือ อัตราการดูดซึมออกซิเจนของจุลนิทรียใน
ตัวอยางน้ําที่อุณหภูมิ 20°C

ชี้วัดคุณภาพน้ํา



ผลกระทบทางเคมี

BOD ของน้ํามันปาลม สูงถึง 25,000 และ COD สูงถึง 50,000 mg/l

เมื่อคา BOD สูง จะทําใหสิ่งมีชีวิตในทะเลขาดออกซิเจนและหายใจไมออก 

น้ํามันพืชบางชนิดและไขมนัสัตวก็เสี่ยงตอสัตวน้ํา โดยเฉพาะสตัวตัวเล็ก ๆ เนื่องจากมีคา 
BOD สูง



ผลกระทบดานความเปนพิษ

ทั้งกลไกที่เปนพิษและไมเปนพิษเปนผลเสีย

ไมวาจะอยางไรก็ตาม กลไกที่เปนพิษหรือกลไกอื่น ๆ ยงัไมเปนที่รูจัก



ตัวอยางของนกที่ถูกปกคลุมดวยน้ํามัน

อาจจะตายจากกลไกที่ไมเปนพิษ เชน:

อดอาหาร

hypothermia 

จมน้ํา

ชอค 

งายตอการถูกลา

เมื่อกินอาหารที่มีน้ํามันเขาไปจะขัดขวางการทํางานของอวัยวะตาง ๆ

 หรืออาจตายจากพิษของน้าํมัน (ผลติภัณฑทาง chemicals หรือ biotransformation ในน้ํามัน)



น้ํามนัปโตเลียม

น้ํามันปโตเลียมที่ใชแลวประกอบดวย [Clancey, 1999]:

น้ํามันที่ดอยคุณภาพ

โลหะหนกั เชน ตะกั่ว แบเรี่ยม โครเมี่ยม และสังกะสี

เศษโลหะจากเครื่องมือตาง ๆ

Oil additives

ผลิตภัณฑจากการเผาไหม เชน polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) 

ทั้งหมดนี้ใหโทษตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนษุย โดยเฉพาะ PAH.



ผลกระทบดานความเปนพิษ 

น้ํามันเปนพิษโดยตรงตอปลา สตัวปา และอาหารของพวกมัน 

พิษสามารถเขาสูรางกายโดบการกิน  การหายใจ และการสัมผัส

มีผลทั้งระยะยาวและระยะสัน้

อาจไดรับในปริมาณที่มากจากการกนิอาหารที่ลางไมสะอาดและมีน้ํามันปนเปอน



วิธีจัดการกบัของเสียที่เปนน้าํมนั

การปองกันการปนเปอนโดย:

การติดตั้งเครื่องมือตามขอเรียกรองของ  BAT

มีวิธีการปฏิบัติตอการจัดการกับน้ํามันและเชือ้เพลิงที่ดี (Best Management Practice)

ปองกันการผสมกันของน้ํากับน้ํามัน โดยการแยกพื้นที่ผลิตและจัดเก็บ

ซอมแซมระบบการผลิตอยูเสมอ

ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ



วิธีจัดการกบัของเสียที่เปนน้าํมนั

การควบคุมการปนเปอนของน้ํามันทําไดโดย

ตรวจสอบรอยรั่วอยูเสมอ

สรางความมั่นใจในระบบการเก็บ เชน มีถังเก็บเพียงพอ รวมทั้งปมน้ํา ไมถูพื้น และแปรง
ขัด

มีการรายงานตอหนวยงานดานสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม



วิธีจัดการกบัของเสียที่เปนน้าํมนั

มาตรการรับมือกับการปนเปอนของน้ํามัน

ใหความรูกับคนงาน

ทําใหปนเปอนนอยที่สุด

มีเครื่องแยกน้ํามันออกจากน้ํา ในกรณีที่มีการปนเปอน
เกิดขึ้น



ขอขอบคุณ!

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

http://www.ttu.ee/


Technologies of Waste Stream

เทคโนโลยีการจัดการสายของเสีย 

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



เกริ่นนํา

• เมื่อคุณสมบัติและชนิดของน้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันตางกันจําเปนตองใช
เทคโนโลยีในการบําบัดที่ตางกัน

• โดยทั่วไป ในการบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามนัมีสองขั้นตอน
– ขั้นปฐมภูม ิโดยสวนใหญเปนการบําบัดทางกายภาพเพื่อแยกน้าํมันสวนที่
ลอยน้ําออกจากน้ําและออกจากน้ํามันที่ emulsified 

– ขั้นทุติยภูม ิ(สําหรับ emulsion) ในขัน้ตอนนี้เปนขั้นตอนที่ใชความรอน 
ทางเคมี หรือทางชีวภาพ



■ เทคโนโลยีทางกายภาพ (การใหความรอนหรือเชิงกล)

■ เทคโนโลยีทางเคมี

■ เทคโนโลยีทางชีวภาพ

เทคโนโลยใีนการบําบัด

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



• การเลือกเทคโนโลยีเชิงกลในการบําบัดนั้นขึน้อยูกับชนิดของน้ําเสีย 
• ของผสมระหวางน้ํามันกบัน้ํา (ที่ไมมี emulstion) นัน้ควรเลือกเทคโนโลยทีี่

แยกความแตกตางระหวางความหนาแนนและการยึดจับ
• ปญหาที่อาจเกิดขึ้นมาจาก ปริมาณการไหลที่สูง (ของผสมระหวางน้ําและ

น้ํามันโดยสวนใหญมาจากกระบวนการทําความสะอาด)

เทคโนโลยกีารบาํบัดทางเชิงกล



ความแตกตางในความหนาแนน

ความแตกตางในความสามารถในการยึดติด

การกรองดวยเมมเบรน

เทคโนโลยทีี่ใหความรอน



■ เทคโนโลยีทางกายภาพ (การใหความรอนหรือเชิงกล)

■ เทคโนโลยีทางเคมี

■ เทคโนโลยีทางชีวภาพ

เทคโนโลยใีนการบําบัด

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

เทคโนโลยใีนการบําบัด

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

1. กระบวนการบําบัดแบบไมใชอากาศ
2. กระบวนการบําบัดแบบใชอากาศ

เทคโนโลยทีางชวีภาพ



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!
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1. เกริ่นนํา

2. นโยบายและแนวโนมในปจจบุนั 

3. การจดัการของเสยี ตัวอยางและการปฏบิัตทิี่ดี 

4. การบาํบดัของผสมระหวางน้ําและน้ํามัน 

5. สรปุ

เนื้อหา



PROTEKT สําคัญอยางไร



นโยบายในการจัดการของเสีย

ขอบังคับสําหรับการจัดการของเสยี ป พ.ศ. 2539

นโยบายใหมสําหรับการจัดการของเสีย

หลีกเลี่ยง

นํากลับมาใชใหม

การจัดการอยางเปนมิตรกับสิง่แวดลอม



ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑเปนหัวใจสําคัญของการจัดการกับของเสียในประเทศเยอรมัน

การออกแบบผลิตภัณฑตองคํานึงถึง 

สามารถลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น นํากลับมาใชไดใหมและจัดการกับสิง่ทีเ่หลือใชได

ทั้งในดานการผลิตสนิคาและการนําไปใชประโยชน

ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ
นโยบายใหมสําหรับการจัดการของเสีย



แนวโนม

1. ความตองการผลิตภณัฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสูงขึ้น

2. ผูซื้อตางชาตติองการใบรับรองหรือรับประกันผลิตภัณฑในมุมสิ่งแวดลอมและ

สังคม ตัวอยางเชน ผูนําเขาสินคาบังคับใหผูผลิตรับประกันคุณภาพสินคา

โดยมีมาตรฐาน หรือไดรับการรับรองฉลากผลิตภณัฑที่เชื่อถือได

3. การดําเนินธุรกิจกับสหภาพยุโรปจะบังคับใหมีใบรับประกันตางๆ เหลานี้



น้ําเสยีที่ปนเปอนดวยน้าํมนัมาจากแหลงกําเนดิใดบาง ?

ขั้นตอนการทําความสะอาดกอใหเกิดน้ําเสยีมาก!

อูซอมรถ



น้ําเสยีจากอูซอมรถ

น้ําเสียจากอูซอมรถ ประกอบดวย

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

อูซอมรถ



ผูผลิตผลิตภัณฑน้ํามันสําหรับอุตสาหกรรมในประเทศและสงออก

สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสําอาง

กระบวนการผลิตหลักขึ้นอยูกับการหีบเย็น โดยมีวัตถุดิบหลากหลายชนิด ไดแก
เมล็ดทานตะวัน
อัลมอนด

เฮเซลนัท
โจโจบา

ลินซีด
เมล็ดฟกทอง

งา
เรบซีด
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การทําความสะอาดพื้นผิวที่เปอนน้ํามนั

เครื่องทําความสะอาดโดยใช
แรงดันที่สูง หรือแปรงที่สั่น

ที่อุณหภูมิและความดันที่สูง มีหยด
น้ํามันหยดเล็กเกิดขึ้น

Zur Anzeige wird der QuickTime™
 

Dekompressor „TIFF (Unkomprimiert)“ 

benötigt.



ตะกอนสลัดชที่สะสมอยูภายใน
เครื่องแยกไขมันหรอืน้ํามนั
จําเปนจะตองมีการทิ้งอยาง
สม่ําเสมอ ซึ่งอาจเปนคาใชจาย
ที่สูง

เครื่องแยกไขมัน
และเครื่องดักจับตะกอนสลัดช



ทําความสะอาดอยางละเอียดถี่ถวน
กอนจากมีการเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช

ระบบการรวบรวมน้ําเสียรวม (และ
นําไปบําบัดโดยบริษัทเอกชนที่ไดรับ
ใบอนุญาต)

วิเคราะหสารที่เปนอันตราย

ฝกอบรมพนักงาน

การปฏิบัติที่ดี



Henry Lamotte

นํากากของแข็งมาใช โดยสงใหอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย

ใชเมมเบรนที่ใชในการกรองซ้ํา (ซัก
หรือลางดวยเครื่องซักผา)

นําผาที่เปอนน้ํามันกลับมาใชในการ
ทําความสะอาดเครื่องมือ

การปฏิบัติที่ดี



ตัวอยางระบบผลิตกาซชีวภาพจากไขมัน



หลักการผลิตที่ดี

1. ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001)

2. มาตรฐานดานอาหารสากล

3. มีเอกลักษณ

4. การวเิคราะหอันตรายและใบอนุญาตควบคุมสถานการณเสี่ยง

5. บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑอินทรีย

6. ใบอนุญาต Kosher 

7. ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

Zur Anzeige wird der QuickTime™ 
Dekompressor „TIFF (Unkomprimiert)“ 
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benötigt.



กฎหมาย:

• น้ําเสีย ของเสีย การขนสง 

และการจัดการ

• การจัดการของผสมระหวาง

น้ํากับน้ํามนัที่เหมาะสมเพื่อ

รกัษาสิ่งแวดลอม

สรุปโดยยอ



การจัดการของเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
และลดคาใชจายหรือไม?!

ควรหลีกเลี่ยงการปลอยน้ํามันหรือไฮโดรคารบอนลงในน้ํา

ลดการสูญเสียที่เปนหยดหรือจุดเล็กๆ

ทําความสะอาดโรงงาน โดยมีการนําน้ําที่ใชทําความสะอาดกลับมาใช

ทําความสะอาดแบบแหงสําหรับเครื่องจักร

ผลที่ตามมา จะมีปริมาณน้ํามันลงสูน้ําเสียและเครื่องแยกน้ํามันกับน้ํา
นอยลง

ประเด็นสําคัญ ไดแก Disposal meeting demand

สรุป



Arvo IITAL 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยทาลนิ

arvo.iital@ttu.ee

ประสบการณจากประเทศเอสโทเนีย



Werol Industries Ltd.

ผูนําดานการผลิตน้ํามันเรพซีด ใน Estonia

กอตั้งเมื่อป 1999 

คนงาน 54 คน

ทํางาน 24 ชั่วโมง



Werol Industries Ltd.

เรพซีดเปนวัตถุดิบ
ประมาณ 72,000 ตันตอป หรือประมาณ 210 ตันตอวัน
ปริมาณน้ํามัน มากกวา 40%



ผลิตภัณฑ

1. น้ํามันเรพซีดบริสุทธิ์ 34% ของการผลิต
(24,500 ตันตอป หรือประมาณ 71 ตันตอ
วัน)

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

3. Feed oil –
ประมาณ 1% ของการผลิต (น้ํามันสี
น้ําตาล ใชเปนสวนผสมในอาหารไก)



Rapeseed expeller

Rapeseed expeller –มีโปรตีนสูง เปนผลจาก
การอัดเรพซีดดวยความรอน

เปนประโยชนตอ
วัวควาย
สัตวปก
หมู 
ปลา



ของเสียที่เปนของแข็ง

1. สวนเหลือของเรพซีด
ใชในการผลิตพลังงาน ขายตามบานเรือน

2. Bleaching soil – (ผลิตภัณฑจาก oil bleaching)
นําไปทิ้ง
ใชเปนปุย



การรบัรอง

ISO 9001 certificate

ISO 14001 certification ไมบรรลุผล

ซึ่งอาจจะเปนปญหาสําคัญ เมื่อขยายการสงออก



การรบัรอง

ISO 22000 certificate
ระบบการจัดการ



การอนุญาตทางสิ่งแวดลอม

การอนุญาติเรื่องน้ํา (จากองคกรณืสิง่แวดลอมทองถิ่น) ซึ่งเปนไปตามกฎหมาย 
เนื่องจาก

การบริโภคน้ํามากกวา 5 ลูกบาศกเมตรตอวัน
น้ําเสียตองการการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา

ปริมาณน้ําสูงสุดที่อนุญาติใหใชตามใบอนุญาติ 
102,060 ลูกบาศกเมตรตอป
283.5 ลูกบาศกเมตรตอวัน 



การอนุญาตทางสิ่งแวดลอม

บริษัทถูกบังคับใหวิเคราะหคุณภาพน้ําและวัดปริมาณน้ําผิวดินอยางนอย 1 ครั้งตอป
ปริมาณสูงสุดที่ยอมใหปลอยจาก WWTP คือ 65,160 ลูกบาศกเมตรตอป (ประมาณ 2 ลิตร

ตอวินาที)



การอนุญาตทางสิ่งแวดลอม

ความเขมขนสูงสุดใน WWTP ขาออก

ปจจัย มิลลิกรัมตอลิตร

BOD7 25.0

Ptot 2.0

SS 35.0

COD 125.0



การเฝาระวังน้ําเสีย
• การวิเคราะห WWTP ขาออก  ทุก 3 
เดือน
• WWTP ขาเขา ปละครั้ง 
• โดยบุคคลและหองปฎบิัติการที่ไดรับ
การแตงตั้ง
• มอบอํานาจใหกบับริษัทในเมือง 
Tartu 



การเฝาระวังน้ําเสีย

เพิ่มการเฝาระวังน้ําตัวอยางทุก 100 เมตรของน้ําเสียขาออก
ปละครั้ง



การอนุญาตทางสิ่งแวดลอม

การอนุญาติเรือ่งมลภาวะทางอากาศ 

ปริมาณสูงสุดที่ปลดปลอยออกมาตอป

ปริมาณสูงสุดแตละขัน้ตอนการผลิต

ประสิทธิภาพในการทําใหบริสุทธ โดยเฉพาะที่
ไซโคลน 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

บริษัทตองเตรียมรายงานประจําปเกี่ยวกับวิธีการและแผนทางสิ่งแวดลอม 

เสนอตอผูมีอํานาจทางดานสิ่งแวดลอม



ขอบคุณ!

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

http://www.ttu.ee/


Practical Experience
From

Eco-Efficiency Benchmarking
in Palm Oil Industry



Palm Oil Processing System

POM

(Palm Oil Mill)

FFB

(Fresh Fruit Bunch)

CPO ( Crude Palm Oil )

PK ( Palm Kernel )

WASTE

Fiber

Shell

Empty Bunch

Water

Decanter Cake

Water Electricity

Diesel



CPO losses limited (% to FFB)

1.75Total Oil Losses

0.13Washing & Spillages

0.42Sludge

0.05Nut

0.64Press cake fiber

0.35EFB, Fruitlet & Unstripped Bunch

0.16Steriliser condensate

Source : Application Information The CPO Clarification Process, Alfa Laval, Malaysia



Average %OER %Oil Extraction ~ Total Oil loss WW. EFB Fiber Decanter cake

% Efficiency % on FFB kg-oil/t-FFB kg-oil/t-FFB kg-oil/t-FFB kg-oil/t-FFB kg-oil/t-FFB

Thailand 17.07 90.27% 1.89% 18.9 5.34 6.71 5.23 1.63

Malaysia 21.81 92.57% 1.75% 17.5

%OER & Total Oil losses (%oil on FFB)

Source : Average data of Thailand from benchmarking activity of 16 POMs under E3Agro project activity

Can you imagine
How much money we loss?

and
How to reduce oil losses?



Waste management

Avoidance

Reduction

Recovery



4M 1E4M 1E    -      -  
(Man)(Man)

    -      -  
(Material)(Material)

    -      -  
(Machine)(Machine)

    -      -  

How to improve waste management



FFB  STERILIZATION PROCESSFFB  STERILIZATION PROCESS



Avoid unproperly
sterilization/overcooking Recovery Oil

 Mesocarp 



Reduction oil loss in EFB by using EFB press and Recovery Oil

     %Oil loss in EFB: “Average” 7.4%OLDB @ 65% MC,

                         “Best” 4.7%OLDB,

                         “EFB press” 1.22-2.32%OLDB



OIL EXTRACTIONOIL EXTRACTION
Screw PressingScrew Pressing

Oil clarification 

in Oil room



      (Average 6.0%OLDB)

•  

•  75 

•  98°C



OIL PURIFICATIONOIL PURIFICATION
OIL ROOM OIL ROOM 



Average  = 0.73%OLWB

 Decanter cake

Average  = 11.76%OLDB



 
Decanter cake 

 

•  Mixer 
( / / )

•   95ºC

• Retention Time

• Constant Flow or constant Static Pressure



  Average  = 0.60-0.65 m3/t-FFB

Avg. Oil loss in WW. -  De-oil tank = 1.3–1.4% on FFB

                                  -  De-oil tank = 0.55% on FFB

                                               “Best”  = 0.4% on FFB



 De-Oil Tank

 

• De-Oil Tank  9OºC      
Temp  RT :    10 oC  70-80
oC   RT  50%, oil separation rate 

• Retention Time 2  (  >2 ,oil oxidation ,
FFA in Oil , Quality drop

• Constant Flow or Constant in Static Pressure

•  Tank 

!!!  
 100%





PROTEKTPROTEKT

Workshop on Handling and Treatment of Oil Workshop on Handling and Treatment of Oil 
Contaminated WaterContaminated Water

การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดการและบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันสําหรับผูบริหารการจัดการและบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามันสําหรับผูบริหาร

STRATEGIC MANAGEMENT OPTIONS
ทางเลือกดานการจัดการเชิงกลยุทธทางเลือกดานการจัดการเชิงกลยุทธ



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  หรือ

บางสวนซึ่งเปนผลมาจากกิจกรรมกระบวนการผลิต  หรือการบริการ

ขององคกร หนวยงานหรือบริษัทนั้นๆ 

กิจกรรมและผลกระทบกิจกรรมและผลกระทบ



ความรวมมือในการจัดการและวางแผน

นโยบายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาที่สม่ําเสมอ เริ่มจากการตั้งวัตถุประสงคจนถึงการลงมือ

ปฏิบัติ 

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง

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 



การนําระบบการจัดการการนําระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอมมาใชสิ่งแวดลอมมาใช
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)
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กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอมกระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม

• นโยบายดานสิ่งแวดลอม 

• ฝายบรหิารจดัการและบุคลากร

• การอบรมดานสิ่งแวดลอม

• การสือ่สารภายในองคกร

• การปฏิบัติ

• การวางแผนสาํหรับภาวะฉุกเฉนิ

• การบันทึกและติดตามผล

• การประเมินและทบทวนนโยบาย 



หัวขอในคูมือนําเสนอแนวทางหัวขอในคูมือนําเสนอแนวทาง

แรงจูงใจหรือเหตุผล
คํานยิามและคณุลักษณะของน้าํเสียที่ปนเปอนดวย

น้ํามัน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ทางเลือกในการจัดการของเสียที่ปนเปอนดวยน้ํามัน:

a) ดานเทคนิค
b) ดานการบริหารจัดการ
c) ดานการฝกอบรม

ตัวอยาง Best Practices
กฎหมายและขอบังคับ
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