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HOT

สารประกอบอินทรียร ะเหยงาย
(Volatile Organic Compounds : VOCs)

ISSUE

สารประกอบอินทรียระเหยงาย หรือเรียกกันทั่วไปวา VOCs มาจากคําวา Volatile organic Compounds หมายถึงกลุมสารประกอบ
อินทรียที่ระเหยเปนไอไดงาย กระจายตัวไปในอากาศไดในอุณหภูมิและความดันปกติ มีองคประกอบหลักของสาร ไดแก อะตอมของธาตุ
คารบอน ไฮโดรเจน และมีองคประกอบอื่น ๆ ไดแก ออกซิเจน ฟลูออไรด คลอไรด โบรไมด ซัลเฟอร และไนโตรเจน
สารประกอบอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในบรรยากาศจัดเปนอากาศพิษ (Toxic Air) ซึ่งในชีวิตประจําวันเราไดรับสารชนิดนี้จาก
ผลิตภัณฑหลายอยาง เชน สีทาบาน ควันบุหรี่ น้ํายาฟอกสี สารตัวทําละลายในการพิมพ อูพนสีรถยนต โรงงานอุตสาหกรรม น้ํายา
ซักแหง น้ํายาสําหรับยอมผม และดัดผม สารกําจัดศัตรูพืช สารที่เกิดจากการเผาไหม และปนเปอนในอากาศ น้ําดื่ม อาหาร และ
เครื่องดื่ม
การแบงกลุม VOCs สามารถแบงไดเปน 2 กลุม ใหญๆ ตามลักษณะของโมเลกุลของสาร คือ
1. กลุม Non-chlorinated VOCs หรือ Non-halogenated Hydrocarbons ไดแก กลุมไฮโดรคารบอนระเหยที่ไมมอี ะตอมของธาตุคลอรีนใน
โมเลกุล สารกลุมนี้มาจากสิ่งแวดลอม การเผาไหมกองขยะ พลาสติก วัสดุ สารตัวทําละลาย สีทาวัสดุ ซึง่ ทําใหมผี ลเสียตอสุขภาพของผู
ไดรับคือทําใหปว ยเปนโรคทางเดินหายใจ ตัวอยางกลุมสารนี้ไดแก
- กลุมสาร Aliphatic Hydrocarbons เชน Fuel oils, Industrial Sovents, Propane, 1,3-Butadiene, Gasoline, Hexane
- กลุมสาร Alcohols, Aldehyde, Ketone เชน Ethyl Alcohol, Methyl Alcohol, Formaldehyde
- กลุมสาร Aromatic Hydrocarbons เชน Toluene, Xylene, Benzene, Naphthalene, Styrene, Phenol
2. กลุม Chlorinated VOCs หรือ Halogenated Hydrocarbons ไดแก กลุมไฮโดรคารบอนระเหยที่มีอะตอมของธาตุคลอรีนในโมเลกุล
ไดแก สารเคมีที่ใชสังเคราะหในอุตสาหกรรม สารกลุมนี้มีความเปนพิษมากกวา และเสถียรในสิ่งแวดลอมมากกวาสารในกลุมสาร Nonchlorinated VOCs นั่นคือ สลายตัวไดยากในธรรมชาติ และในทางเคมีจะมีความคงตัวสูง สะสมไดนาน รบกวนการทํางานของสาร
พันธุกรรม ยับยั้งปฏิกิริยาชีวเคมีในเซลล มีฤทธิ์ในการกอมะเร็ง หรือกระตุนการเกิดมะเร็งได สารในกลุมนี้มีรายชื่อดังตอไปนี้
- 1,1,1,2- Tetrachloroethane

- Bromoform

- Glycerol trichlorohydrin

- 1,1,1-Trichloroethane

- Bromomethane

- Hexachlorobutadiene

- 1,1,2,2,-Tetrachloroethane

- Carbon tetrachloride

- Hexachlorocyclopentadiene

- 1,1,2-Tetrachloroethane

- Chlorodibromomethane

- Hexachloroethane

- 1,1-Dichloroethane

- Chloroethane

- Methylene chloride

- 1,1-Dichloroethylene

- Chloroform

- Neoprene

- 1,2,2-Trifluoroethane (Freon 113)

- Chloromethane

- Pentachloroethane

- 1,2-Dichloroethane

- Chloropropane

- Perchloroethylene

- 1,2-Dichloropropane

- Cis-1,2-dichloroethylene

- Propylene dichloride

- 1,2-Trans-Dichloroethylene
- 1,3-cis-dichlor-1-propane
- 1-Chloro-2-propene
- 2-butylene dichloride
- Acetylene tetrachloride
- Bromodichloromethane
- 1,3-trans-dichlopropene

- Cis-1,3-dichloropropane
- Dibromochloropropane
- Dibromomethane
- Dichlorobromomethane
- Dichloromethane(DCM)
- Ethylene dibromide
- Fluorotrichloromethane(Freon11)

- Trichlorotrifluoroethane
- Monochlorobenzene
- Tetrachloroethylene
- Trichloroethylene(TCE)
- Vinyl chloride
- Vinyl trichloride
- Vinylidene chloride

ผลกระทบของสารประกอบอินทรียร ะเหยงาย (VOCs) ตอสิง่ แวดลอม
สาร VOCs มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมคือมีผลตอชั้นของโอโซนของโลก โดยปกติโอโซนจะอยูในชั้นบรรยากาศสูง ทําหนาที่กรองแสง
อุตราไวโอเลต (UV) แตสาร VOCs มีผลทําใหโอโซนบนชั้นบรรยากาศสูงเขามาอยูในชั้นบรรยากาศใกลโลก และโอโซนนี้จะทําใหเกิด
อันตรายตอ มนุษ ย เช น ทําใหเ จ็บไข ไม สบาย เจ็บ คอ หายใจไมสะดวก ระคายเคืองตา แกวตา จมูก คอ ทรวงอก ไอ ปวดศีรษะ
นอกจากนี้โอโซนยังเปนตัวทําใหสิ่งกอสรางชํารุด ผลผลิตทางการเกษตรตกต่าํ
ผลของสารประกอบอินทรียร ะเหยงาย (VOCs) ที่มตี อ สุขภาพ
สาร VOCs สามารถเขาสูรางกายได 3 ทางคือ การหายใจ การกิน-ดื่มทางปาก และการสัมผัสทางผิวหนัง
เมื่อสาร VOCs เขาสูรางกายแลวจะผานเขาสูตบั ซึ่งจะมีเอนไซมและวิถที างเมตะบอลิสม (metabolism)หลากหลายแตกตางกัน สารพิษถูก
เปลี่ยนแปลงทางเมตะบอลิสมในตับในระยะแรก โดยอาศัยเอนไซมในระบบ ชนิดของเอนไซมที่จะใชแตกตางกันแลวแตชนิดของสาร
VOCs ที่ไดรับ และในขั้นตอนสุดทายจะถูกขับทิ้งทางปสสาวะในรูปของกรด เชน สารไตรคลอโรเอทธิลลีน เมื่อถูกขับออกมาในขั้นตอน
สุดทาย จะออกมาในรูปของ กรดไตรคลอโรอะซีติก ซึ่งความเปนพิษตอรางกายจะมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับปจจัยดังตอไปนี้
1. ชวงครึ่งชีวิตของสาร VOCs ในรางกาย ถามีการตรวจวัดสารประกอบอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในเลือดสามารถบอกประวัติการไดรับ
หรือการสัมผัส VOCs ในประชากรได
2. สภาวะความสมบูรณของรางกาย ปฏิกิริยาชีวเคมีทางเมตาบอลิสมในตับและเนื้อเยื่อแปรสภาพไปเปนพิษมากขึ้นหรือนอยลงได และ
ปริมาณอัลกอฮอลหรือสารเคมีอื่นในกระแสเลือดและเนื้อเยื่อดวย เชน การดื่มเหลาหรือเครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอลจะเพิ่มการดูดซึมและเพิ่ม
ระดับของสาร 2-butamone และ acetone ในเลือดของนักดื่มเหลา
3. ระบบการขับถายของเสีย การขับถายสารพิษทิ้ง สารVOCs ถูกขับโดยตรงผานไตออกมาทางปสสาวะ ทางลมหายใจ และโดยทางออม
ผานตับ และน้าํ ดี ถาสารนั้นถูกขับออกไดงาย ความเปนพิษจะนอยลงกวาสารเคมีที่ถกู ขับออกทิ้งไดยาก
ผลกระทบของสารประกอบอินทรียร ะเหยงายตอระบบตาง ๆ มีดงั นี้
1. ผลกระทบตอภูมิคุมกัน
สารประกอบอินทรียระเหยงายหลายชนิดทําใหระบบภูมิคุมกันถูกรบกวนหรือทําลาย ศักยภาพการปองกันโรคการติดเชื้อจะลดลง เชน
จากการศึกษาประชากรโดยการตรวจเลือด และผิวหนังในคนที่อยูใกลที่ทิ้งขยะสารเคมีมีพิษ (pesticide dump sites) พบวามีสาร
Dichloroethane (DCE) ในเลือดมากกวาผูที่อยูหางไกลกวา ยิ่งอยูในบริเวณนั้นนาน ๆ ยิ่งไดรับมากขึ้นแตกตางกันอยางชัดเจน
นอกจากนี้เม็ดเลือดขาวของประชากรที่อยูใกลขยะมีพิษมากกวาจะมีเม็ดเลือดขาวต่าํ กวาในกลุมประชากรที่อยูหางไกลออกไป
2. ผลกระทบตอระบบประสาท
การไดรับสารประกอบอินทรียระเหยงายจะทําใหเกิดอาการทางการกดประสาทหลายอยาง เชน การงวงนอน วิงเวียนศีรษะ ซึมเศรา
หรือหมดสติได ยิ่งไดรับนาน ๆ จะยิ่งทําใหมผี ลมากขึ้น
3. ผลกระทบตอสุขภาพดานอื่น ๆ
สารประกอบอินทรียระเหยงาย อาจมีผลกระทบตอสุขภาพระบบอื่นๆ ไดแก ระบบพันธุกรรม ระบบฮอรโมน ระบบสืบพันธุ อาจทําใหเกิด
โรคมะเร็งบางชนิดได และโรคทางระบบสืบพันธุ เชนเปนหมัน ความพิการของเด็กมีการกลายเพศ เปนตน
การปองกันและการแกไขสารประกอบอินทรียร ะเหยงาย
สารประกอบอินทรียระเหยงาย มีผลตอสุขภาพมากหรือนอย ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของสารเคมี ปริมาณที่ไดรับ สภาวะทางชีวภาพของ
รางกาย และปจจัยอื่น ๆ สาร VOCs บางชนิดหากไดรับในปริมาณมากจะทําใหเกิดการทําลายระบบประสาทสวนกลาง คือ ไปกด
ประสาทสวนกลางโดยอาจจะเกิดอาการทันที ทําใหหมดสติได และในกรณีที่ไดรับสาร VOCs ปริมาณนอย เปนเวลานานก็จะทําใหเกิด
ปญหาเรื้อรัง อาจทําใหเกิดมะเร็ง และเกิดการเสื่อมของเนื้อเยื่ออวัยวะภายในไดดวย การเกิดพิษของสาร VOCs มีกลไกมาจากคุณสมบัติ
ทางเคมีของสารที่ทนทานตอการสลายตัวทางชีวภาพ และสามารถรวมตัวกับสารชีวโมเลกุล ดีเอ็นเอ โปรตีน ไขมันได ทําใหปฏิกิริยาทาง
ชีวเคมีในเซลลถูกรบกวน และหยุดชะงัก ซึ่งในการแกไขปญหาสารประกอบอินทรียระเหยงายอาจทําไดโดยการทําลายสาร VOCs เชน
ทางเคมีโดยการใชกาซโอโซน ไฮโดรเจนเปอรออกไซด และสารออกซิไดซอื่นๆ หรือในทางชีวภาพใหใชจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพในการ
ยอยสลายได สําหรับการรักษาผูปวยนั้นมีความยุงยากมาก วิธที ี่ดที ี่สดุ คือการปองกันและควบคุม
ทีม่ า: http://www.npc-se.co.th/pdf/VOCs.pdf

มุมวิชาการ
ความรูเ รือ่ งระบบบําบัดน้าํ เสีย ตอนที่ 2
ระบบบําบัดน้าํ เสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond)
เปนระบบบําบัดน้ําเสียที่อาศัยธรรมชาติในการบําบัดสารอินทรียในน้ําเสีย ซึ่งแบงตามลักษณะการทํางานได 3 รูปแบบ คือ บอแอนแอ
โรบิค (Anaerobic Pond) บอแฟคคัลเททีฟ (Facultative Pond) บอแอโรบิค (Aerobic Pond) และหากมีบอหลายบอตอเนื่องกัน บอ
สุดทายจะทําหนาที่เปนบอบม (Maturation Pond) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งกอนระบายออกสูสิ่งแวดลอม บอปรับเสถียรสามารถบําบัด
น้ําเสียจากชุมชน หรือโรงงานบางประเภท เชน โรงงานผลิตอาหาร โรงฆาสัตว เปนตน และเปนระบบที่มีคากอสรางและคาดูแลรักษา
ต่ํา วิธีการเดินระบบไมยุงยากซับซอน ผูควบคุมระบบไมตองมีความรูสูง แตตองใชพื้นที่กอสรางมากจึงเปนระบบที่เหมาะกับชุมชนที่มี
พื้นที่เพียงพอและราคาไมแพง ซึ่งโดยปกติระบบบอปรับเสถียรจะมีการตอกันแบบอนุกรมอยางนอย 3 บอ
บอแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond)
บอแอนแอโรบิคเปนระบบที่ใชกําจัดสารอินทรียที่มีความเขมขนสูงโดยไมตองการออกซิเจน บอนี้จะถูกออกแบบใหมีอัตรารับสารอินทรีย
สูงมาก จนสาหรายและการเติมออกซิเจนที่ผิวหนาไมสามารถผลิตและปอนออกซิเจนไดทัน ทําใหเกิดสภาพไรออกซิเจนละลายน้ําภายใน
บอ จึงเหมาะกับน้ําเสียที่มีสารอินทรียและปริมาณของแข็งสูง เนื่องจากของแข็งจะตกลงสูกนบอและถูกยอยสลายแบบแอนแอโรบิค น้ํา
เสียสวนที่ผานการบําบัดจากบอนี้จะระบายตอไปยังบอแฟคคัลเททีฟ (Facultative Pond) เพื่อบําบัดตอไป
การทํางานของบอแบบนี้ จะขึ้นอยูกับสมดุลระหวางแบคทีเรียที่ทําใหเกิดกรดและแบคทีเรียที่ทําใหเกิดกาซมีเทน ดังนั้นอุณหภูมิของบอ
ควรมากกวา 15 องศาเซลเซียส และคาพีเอช (pH) มากกวา 6
บอแฟคคัลเททีฟ (Facultative Pond)
บอแฟคคัลเททีฟเปนบอที่นิยมใชกันมากที่สดุ ภายในบอมีลักษณะการทํางานแบงเปน 2 สวน คือ สวนบนของบอเปนแบบแอโรบิค ไดรับ
ออกซิเจนจากการถายเทอากาศที่บริเวณผิวน้ําและจากการสังเคราะหแสงของสาหราย และสวนลางของบออยูในสภาพแอนแอโรบิค
บอแฟคัลเททีฟนี้โดยปกติแลวจะรับน้าํ เสียจากที่ผานการบําบัดขั้นตนมากอน
กระบวนการบําบัดที่เกิดขึ้นในบอแฟคคัลเททีฟ เรียกวา การทําความสะอาดตัวเอง (Self-Purification) สารอินทรียที่อยูในน้ําจะถูกยอย
สลายโดยจุลินทรียประเภทที่ใชออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เพื่อเปนอาหารและสําหรับการสรางเซลลใหมและเปนพลังงาน โดยใช
ออกซิเจนที่ไดจากการสังเคราะหแสงของสาหรายที่อยูในบอสวนบน สําหรับบอสวนลางจนถึงกนบอซึ่งแสงแดดสองไมถึง จะมีปริมาณ
ออกซิเจนต่าํ จนเกิดสภาวะไรออกซิเจน (Anaerobic Condition) และมีจุลินทรียประเภทไมใชออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) ทําหนาที่
ยอยสลายสารอินทรียและแปรสภาพเปนกาซเชนเดียวกับบอแอนแอโรบิค แตกาซที่ลอยขึ้นมาจะถูกออกซิไดซโดยออกซิเจนที่อยูชวงบน
ของบอทําใหไมเกิดกลิ่นเหม็น
อยางไรก็ตาม ถาหากปริมาณสารอินทรียที่เขาระบบสูงเกินไป จนออกซิเจนในน้ําไมเพียงพอ เมื่อถึงเวลากลางคืนสาหรายจะหายใจเอา
ออกซิเจนและปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมา ทําใหคาความเปนกรด-ดาง (pH) ลดต่ําลง และปริมาณออกซิเจนละลายน้ําต่ําลงจน
อาจเกิดสภาวะขาดออกซิเจน และเกิดปญหากลิ่นเหม็นขึ้นได
บอแอโรบิค (Aerobic Pond)
บอแอโรบิคเปนบอที่มแี บคทีเรียและสาหรายแขวนลอยอยู เปนบอที่มีความลึกไมมากนักเพื่อใหออกซิเจนกระจายทั่วทั้งบอและมีสภาพเปน
แอโรบิคตลอดความลึก โดยอาศัยออกซิเจนจากการสังเคราะหแสงของสาหราย และการเติมอากาศที่ผิวหนา และยังสามารถฆาเชื้อโรค
ไดสวนหนึ่งโดยอาศัยแสงแดดอีกดวย
บอบม (Maturation Pond)
บอบมมีสภาพเปนแอโรบิคตลอดทั้งบอ จึงมีความลึกไมมากและแสงแดดสองถึงกนบอใชรองรับน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลว เพื่อฟอกน้ําทิ้ง
ใหมคี ณ
ุ ภาพน้าํ ดีขึ้น และอาศัยแสงแดดทําลายเชื้อโรคหรือจุลินทรียที่ปนเปอนมากับน้าํ ทิ้งกอนระบายออกสูสิ่งแวดลอม

ระบบบําบัดน้าํ เสียแบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)
เปนระบบบําบัดน้ําเสียที่อาศัยการเติมออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ (Aerator) ที่ติดตั้งแบบทุนลอยหรือยึดติดกับแทนก็ได เพื่อเพิ่ม
ออกซิเจนในน้าํ ใหมีปริมาณเพียงพอ สําหรับจุลินทรียสามารถนําไปใชยอยสลายสารอินทรียในน้าํ เสียไดเร็วขึ้นกวาการปลอยใหยอยสลาย
ตามธรรมชาติ ทําใหระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศสามารถบําบัดน้ําเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณความสกปรก
ของน้ําเสียในรูปของคาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ไดรอยละ 80-95 โดยอาศัยหลักการทํางานของจุลินทรียภายใต
สภาวะที่มอี อกซิเจน (Aerobic) โดยมีเครื่องเติมอากาศซึ่งนอกจากจะทําหนาเพิ่มออกซิเจนในน้ําแลวยังทําใหเกิดการกวนผสมของน้ําใน
บอดวย ทําใหเกิดการยอยสลายสารอินทรียไดอยางทั่วถึงภายในบอ
หลักการทํางานของระบบ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศ สามารถบําบัดน้ําเสียไดทั้งน้ําเสียจากแหลงชุมชนที่มีความสกปรกคอนขางมาก และน้ําเสียจาก
อุตสาหกรรม โดยปกติจะออกแบบใหบอมีความลึกประมาณ 2-6 เมตร ระยะเวลาเก็บกักน้ํา (Detention Time) ภายในบอเติมอากาศ
ประมาณ 3-10 วัน และเครื่องเติมอากาศจะตองออกแบบใหมีประสิทธิภาพสามารถทําใหเกิดการผสมกันของตะกอนจุลินทรีย ออกซิเจน
ละลายในน้าํ และน้ําเสีย นอกจากนี้จะตองมีบอบม (Polishing Pond หรือ Maturation Pond) รับน้ําเสียจากบอเติมอากาศเพื่อตกตะกอน
และปรับสภาพน้าํ ทิ้งกอนระบายออกสูสิ่งแวดลอม ทั้งนี้จะตองควบคุมอัตราการไหลของน้ําภายในบอบมและระยะเวลาเก็บกักใหเหมาะสม
ไมนานเกินไป เพื่อไมใหเกิดปญหาการเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณของสาหราย (Algae) ในบอบมมากเกินไป
สวนประกอบของระบบ
ระบบบอเติมอากาศสวนใหญจะประกอบดวยหนวยบําบัด ดังนี้
1.บอเติมอากาศ (จํานวนบอขึ้นอยูกบั การออกแบบ)
2.บอบมเพื่อปรับสภาพน้าํ ทิง้ (จํานวนบอขึ้นอยูกับการออกแบบ) และ
3.บอเติมคลอรีนสําหรับฆาเชือ้ โรค จํานวน 1 บอ
อุปกรณที่สาํ คัญของระบบบอเติมอากาศ ไดแก เครื่องเติมอากาศ ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหออกซิเจนแกน้ําเสีย เครื่องเติมอากาศแบง
ออกได 4 แบบใหญ ๆ คือ เครื่องเติมอากาศที่ผิวหนา (Surface Aerator) เครื่องเติมอากาศเทอรไบน (Turbine Aerator) เครื่องเติม
อากาศใตนา้ํ (Submersible Aerator) และเครื่องเติมอากาศแบบหัวฉีด (Jet Aerator)
เครื่องเติมอากาศที่ผิวหนา (Surface Aerator) จะทําหนาที่ตนี า้ํ ที่ระดับผิวบนใหกระจายเปนเม็ดเล็ก ๆ ขึ้นมาเพื่อสัมผัสกับอากาศเพื่อ
รับออกซิเจน ในขณะเดียวกันก็จะเปนการกวนน้าํ ใหผสมกันเพื่อกระจายออกซิเจน และมลสารในน้าํ เสียใหทั่วบอ
เครื่องเติมอากาศเทอรไบนใตนา้ํ (Submerged Turbine Aerator) มีลักษณะการทํางานผสมกันระหวางระบบเปาอากาศ และระบบ
เครื่องกลเติมอากาศ กลาวคือ อากาศหรือออกซิเจนจะเปามาตามทอมาที่ใตใบพัดตีนา้ํ จากนั้นอากาศจะถูกใบพัดเทอรไบน (Turbine)
ตีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายไปทั่วถังเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศชนิดนีม้ คี วามสามารถในการใหออกซิเจนสูง แตมรี าคาแพงและ
ตองการการบํารุงรักษามากกวาแบบอื่น
เครื่องเติมอากาศใตนา้ํ (Submersible Aerator)มีลักษณะผสมกันระหวางเครื่องสูบน้าํ (Pump) เครื่องดูดอากาศ (Air Blower) และ
เครื่องตีอากาศใหผสมกับน้าํ (Disperser) อยูใ นเครื่องเดียวกัน แตมขี อจํากัดดานการกวนน้าํ (Mixing)
เครื่องเติมอากาศแบบหัวฉีดน้ํา (Jet Aerator)มี 2 แบบ คือ แบบแรกใชหลักการทํางานของ Venturi Ejector และแบบที่สองจะเปน
การสูบฉีดน้ําลงบนผิวน้าํ การทํางานของแตละแบบมีดังนี้
แบบ Venturi Ejector
อาศัยเครื่องสูบน้ําแบบใตน้ําฉีดน้าํ ผานทอที่มีรูปรางเปน Venturi เพื่อเพิ่มความเร็วของน้าํ จนกระทั่งเกิดแรงดูดอากาศจากผิวน้าํ ลง
มาผสมกับน้าํ ก็จะถายเทออกซิเจนลงไปในน้าํ การใชเครื่องเติมอากาศแบบนี้เหมาะสําหรับน้ําเสียที่ไมมีเศษขยะหรือของแข็งขนาด
ใหญเพื่ออาจเขาไปอุดตันในทอ Venturi ไดงาย
แบบสูบฉีดน้าํ ลงบนผิวน้าํ (Water Jet Aerator)
เปนการสูบน้าํ จากถังเติมอากาศมาฉีดดวยความเร็วสูงสงทีผ่ ิวน้าํ ซึง่ จะเกิดการกระจายของอากาศลงไปตามแรงฉีดเขาไปในน้าํ

ระบบบําบัดน้าํ เสียแบบบึงประดิษฐ (Constructed Wetland)
บึงประดิษฐ เปนระบบบําบัดน้ําเสียที่อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติกําลังเปนที่นิยมมากขึ้นในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใช
ปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งที่ผา นการบําบัดแลว แตตองการลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสกอนระบายออกสูแหลงรองรับน้ําทิ้ ง
นอกจากนี้ระบบบึงประดิษฐก็ยังสามารถใชเปนระบบบําบัดน้ําเสียในขั้นที่ 2 (Secondary Treatment) สําหรับบําบัดน้ําเสียจากชุมชนได
อีกดวย ซึ่งขอดีของระบบนี้ คือ ไมซับซอนและไมตองใชเทคโนโลยีในการบําบัดสูง
บึงประดิษฐ มี 2 ประเภทไดแก แบบ Free Water Surface Wetland (FWS) ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับบึงธรรมชาติ และแบบ Vegetated
Submerged Bed System (VSB) ซึ่งจะมีชั้นดินปนทรายสําหรับปลูกพืชน้าํ และชั้นหินรองกนบอเพื่อเปนตัวกรองน้าํ เสีย
หลักการทํางานของระบบ
เมื่อน้ําเสียไหลเขามาในบึงประดิษฐสวนตน สารอินทรียสวนหนึ่งจะตกตะกอนจมตัวลงสูกนบึง และถูกยอยสลายโดยจุลินทรีย สวน
สารอินทรียที่ละลายน้ําจะถูกกําจัดโดยจุลินทรียที่เกาะติดอยูกับพืชน้ําหรือชั้นหินและจุลินทรียที่แขวนลอยอยูในน้ํา ระบบนี้จะไดรับ
ออกซิเจนจากการแทรกซึมของอากาศผานผิวน้ําหรือชั้นหินลงมา ออกซิเจนบางสวนจะไดจากการสังเคราะหแสงแตมีปริมาณไมมากนัก
สําหรับสารแขวนลอยจะถูกกรองและจมตัวอยูในชวงตน ๆ ของระบบ การลดปริมาณไนโตรเจนจะเปนไปตามกระบวนการไนตริฟเคชั่น
(Nitrification) และดิไนตริฟเคชั่น (Denitrification) สวนการลดปริมาณฟอสฟอรัสสวนใหญจะเกิดที่ชั้นดินสวนพื้นบอ และพืชน้ําจะชวย
ดูดซับฟอสฟอรัสผานทางรากและนําไปใชในการสรางเซลล นอกจากนี้ระบบบึงประดิษฐยังสามารถกําจัดโลหะหนัก (Heavy Metal) ได
บางสวนอีกดวย
สวนประกอบของระบบ
1. ระบบบึงประดิษฐแบบ Free Water Surface Wetland (FWS)
เปนแบบที่นิยมใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งหลังจากผานการบําบัดจากบอปรับเสถียร (Stabilization Pond) แลว ลักษณะของระบบ
แบบนี้จะเปนบอดินที่มีการบดอัดดินใหแนนหรือปูพื้นดวยแผน HDPE ใหไดระดับเพื่อใหน้ําเสียไหลตามแนวนอนขนานกับพื้นดิน บอดินจะมี
ความลึกแตกตางกันเพื่อใหเกิดกระบวนการบําบัดตามธรรมชาติอยางสมบูรณโครงสรางของระบบแบงเปน 3 สวน (อาจเปนบอเดียวกัน
หรือหลายบอขึ้นกับการออกแบบ) คือ
สวนแรก เปนสวนที่มีการปลูกพืชที่มีลักษณะสูงโผลพนน้ําและรากเกาะดินปลูกไว เชน กก แฝก ธูปฤาษี เพื่อชวยในการกรองและ
ตกตะกอนของสารแขวนลอยและสารอินทรียที่ตกตะกอนได ทําใหกําจัดสารแขวนลอยและสารอินทรียไดบางสวน เปนการลดสาร
แขวนลอยและคาบีโอดีไดสวนหนึ่ง
สวนที่สอง เปนสวนที่มพี ชื ชนิดลอยอยูบนผิวน้าํ เชน จอก แหน บัว รวมทั้งพืชขนาดเล็กที่แขวนลอยอยูในน้ํา เชน สาหราย จอก แหน เปน
ตน พื้นที่สวนที่สองนี้จะไมมีการปลูกพืชที่มีลัษณะสูงโผลพนน้ําเหมือนในสวนแรกและสวนที่สาม น้ําในสวนนี้จึงมีการสัมผัสอากาศและ
แสงแดดทําใหมีการเจริญเติบโตของสาหรายซึ่งเปนการเพิ่มออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ทําใหจุลินทรียชนิดที่ใชออกซิเจนยอยสลาย
สารอินทรียที่ละลายน้าํ ไดเปนการลดคาบีโอดีในน้าํ เสีย และยังเกิดสภาพไนตริฟเคชั่น (Nitrification) ดวย
สวนที่สาม มีการปลูกพืชในลักษณะเดีย วกับสวนแรก เพื่อชวยกรองสารแขวนลอยที่ยั งเหลือ อยู และทําใหเ กิดสภาพดิไนตริฟเคชั่ น
(Denitrification) เนื่องจากออกซิเจนละลายน้าํ (DO) ลดลง ซึ่งสามารถลดสารอาหารจําพวกสารประกอบไนโตรเจนได
2. ระบบบึงประดิษฐแบบ Vegetated Submerged Bed System (VSB)
ระบบบึงประดิษฐแบบนี้จะมีขอดีกวาแบบ Free Water Surface Wetland คือ เปนระบบที่แยกน้ําเสียไมใหถูกรบกวนจากแมลงหรือสัตว
และปองกันไมใหจุลินทรียตาง ๆ ที่ทําใหเกิดโรคมาปนเปอนกับคนได ในบางประเทศใชระบบบึงประดิษฐแบบนี้ในการบําบัดน้ําเสียจากบอ
เกรอะ (Septic Tank) และปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งจาก
ระบบแอกติเวเต็ดจสลัดจ (Activated Sludge) และระบบอารบีซี (RBC) หรือใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําที่ระบายออกจากอาคารดักน้ํา
เสีย (CSO) เปนตน
สวนประกอบที่สาํ คัญในการบําบัดน้าํ เสียของระบบบึงประดิษฐแบบนี้ คือ
- พืชที่ปลูกในระบบ มีหนาที่สนับสนุนใหเกิดการถายเทกาซออกซิเจนจากอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนใหแกน้ําเสีย และยังทําหนาที่สนับสนุนให
กาซที่เกิดขึ้นในระบบ เชน กาซมีเทน (Methane) จากการยอยสลายแบบแอนแอโรบิค (Anaerobic) สามารถระบายออกจากระบบไดอีกดวย
นอกจากนี้ยังสามารถกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสไดโดยการนําไปใชในการเจริญเติบโตของพืช
- ตัวกลาง (Media) จะมีหนาที่สาํ คัญคือ
(1) เปนที่สาํ หรับใหรากของพืชที่ปลูกในระบบยึดเกาะ (2) ชวยใหเกิดการกระจายของน้ําเสียที่เขาระบบและชวยรวบรวมน้าํ ทิ้งกอนระบายออก
(3) เปนที่สาํ หรับใหจลุ ินทรียยึดเกาะ
(4) สําหรับใชกรองสารแขวนลอยตาง ๆ

มาตรฐานคุณภาพน้าํ ทิง้ จากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
ดัชนีคณ
ุ ภาพน้าํ

คามาตรฐาน

วิธวี ิเคราะห

1.

คาความเปนกรดและดาง
(pH value)

5.5-9.0

pH Meter

2.

คาทีดีเอส (TDS หรือ Total
Dissolved Solids)

•ไมเกิน 3,000 mg/L หรืออาจแตกตางแลวแต
ละประเภทของแหลงรองรับน้าํ ทิง้ หรือประเภท
ของโรงงานอุตสาหกรรม ทีค่ ณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษเห็นสมควรแตไมเกิน 5,000 mg/L
•น้าํ ทิง้ ทีจ่ ะระบายลงแหลงน้าํ กรอยทีม่ คี า ความ
เค็ม (Salinity) เกิน 2,000 mg/L หรือลงสูท ะเล
คาทีดเี อสในน้าํ ทิง้ จะมีคา มากกวาคาทีดีเอส ทีม่ ี
อยูใ นแหลงน้าํ กรอยหรือน้าํ ทะเลไดไมเกิน
5,000 มก.ล.

ระเหยแหงทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 103-105oC เปน
เวลา 1 ชัว่ โมง

3.

สารแขวนลอย (Suspended
Solids)

ไมเกิน 50 mg/L หรืออาจแตกตางแลวแต
ประเภทของแหลงรองรับน้าํ ทิง้ หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม หรือประเภทของระบบ
บําบัดน้าํ เสียตามทีค่ ณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นสมควรแตไมเกิน 150 mg/L

กรองผานกระดาษกรองใยแกว (Glass
Fiber Filter Disc)

4.

อุณหภูมิ (Temperature)

< 40°C

เครือ่ งวัดอุณหภูมิ วัดขณะทําการเก็บ
ตัวอยางน้าํ

5.

สีหรือกลิน่

ไมเปนทีพ่ งึ รังเกียจ

ไมไดกาํ หนด

6.

ซัลไฟด (Sulfide as H2S)

< 1.0 mg/L

Titrate

7.

ไซยาไนด (Cyanide as HCN)

< 0.2 mg/L

กลัน่ และตามดวยวิธี Pyridine
Barbituric Acid

8.

น้าํ มันและไขมัน (Fat, Oil
and Grease)

ไมเกิน 5.0 mg/L หรืออาจแตกตางแลวแตละ
ประเภทของแหลงรองรับน้าํ ทิง้ หรือ ประเภท
ของโรงงานอุตสาหกรรมตามทีค่ ณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษเห็นสมควรแตไมเกิน 15 mg/L

สกัดดวยตัวทําละลาย แลวแยกหา
น้าํ หนักของน้าํ มันและไขมัน

9.

ฟอรมาลดีไฮด
(Formaldehyde)

ไมเกิน 1.0 mg/L

Spectrophotometry

10.

สารประกอบฟนอล
(Phenols)

ไมเกิน 1.0 mg/L

กลัน่ และตามดวยวิธี 4Aminoantipyrine

11.

คลอรีนอิสระ (Free
Chlorine)

ไมเกิน 1.0 mg/L

lodometric Method

12.

สารทีใ่ ชปอ งกันหรือกําจัด
ศัตรูพชื หรือสัตว (Pesticide)

ตองตรวจไมพบตามวิธีตรวจสอบทีก่ าํ หนด

Gas-Chromatography

ดัชนีคณ
ุ ภาพน้าํ

คามาตรฐาน

วิธวี ิเคราะห

13.

คาบีโอดี (5 วันทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20
°C (Biochemical Oxygen
Demand : BOD)

ไมเกิน 20 mg/L หรือแตกตางแลวแตละประเภท
ของแหลงรองรับน้าํ ทิง้ หรือประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามทีค่ ณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นสมควร แตไมเกิน 60 mg/L

Azide Modification ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
20°C เปนเวลา 5 วัน

14.

คาทีเคเอ็น (TKN หรือ Total
Kjeldahl Nitrogen)

ไมเกิน 100 mg/L หรืออาจแตกตางแลวแตละ
ประเภทของแหลงรองรับน้าํ ทิง้ หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามทีค่ ณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ เห็นสมควร แตไมเกิน 200 mg/L

Kjeldahl

15.

คาซีโอดี (Chemical Oxygen
Demand : COD)

ไมเกิน 120 mg/Lหรืออาจแตกตางแลวแตละ
ประเภทของแหลงรองรับน้าํ ทิง้ หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามทีค่ ณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ เห็นสมควร แตไมเกิน 400 mg/L

Potassium Dichromate Digestion

16.

โลหะหนัก (Heavy Metal)
1. สังกะสี (Zn)

< 5.0 mg/L

2. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวา
เลนท
(Hexavalent Chromium)

< 0.25 mg/L

3. โครเมียมชนิดไตรวาเลนท
(Trivalent Chromium)

< 0.75 mg/L

4. ทองแดง (Cu)

< 2.0 mg/L

5. แคดเมียม (Cd)

< 0.03 mg/L

6. แบเรียม (Ba)

< 1.0 mg/L

7. ตะกัว่ (Pb)

< 0.2 mg/L

8. นิคเกิล (Ni)

< 1.0 mg/L

9. แมงกานีส (Mn)

< 5.0 mg/L

10. อารเซนิค (As)

< 0.25 mg/L

11. เซเลเนียม (Se)

< 0.02 mg/L

12. ปรอท (Hg)

< 0.005 mg/L

Atomic Absorption Spectro
Photometry ชนิด Direct
Aspiration หรือวิธี Plasma
Emission Spectroscopy ชนิด
Inductively Coupled Plama : ICP

Atomic Absorption
Spectrophotometry ชนิด
Hydride Generation หรือวิธี
Plasma Emission Spectroscopy
ชนิด Inductively Coupled
Plasma : ICP
Atomic Absorption Cold Vapour
Techique

ที่มา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (2539)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าํ ทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 113 ตอนที่ 13 ง วันที่ 13 กุมภาพันธ 2539)

1. pH แสดงความเปนกรดหรือเบสของน้ํา การวัดคา pH ทําไดงาย โดยการใชกระดาษลิตมัสในการวัดคาความเปนกรด เบส ซึ่งใหสีตาม
ความเขมขนของ [H+] หรือการวัดโดยใช pH meter เมื่อตองการใหมคี วามละเอียดมากขึ้น
2. ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (Total Dissolved Solids: TDS) หมายถึงของแข็งละลายน้ําซึ่งมองไมเห็นดวยตาเปลา คํานวณไดจากการ
ระเหยน้าํ ที่ผานการกรองดวยกระดาษกรอง
3. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids: SS) หมายถึงของแข็งแขวนลอยในน้าํ คํานวณไดจากปริมาณของของแข็งทีเ่ หลืออยูบ นกระดาษ
กรอง แลวนํามาอบเพื่อระเหยน้าํ ออก
4. อุณหภูมิ (temperature) อุณหภูมิของน้าํ มีผลในดานการเรงปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งจะสงผลตอการลดปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้าํ
5. สี (color) สีของน้ําเกิดจากการสะทอนแสงของสารแขวนลอยในน้ํา เชน น้ําตามธรรมชาติจะมีสีเหลืองซึ่งเกิดจากกรดอินทรีย น้ําใน
แหลงน้าํ ที่มใี บไมทับถมจะมีสนี า้ํ ตาล หรือถามีตะไครนา้ํ ก็จะมีสเี ขียว
6. กลิ่นและรส กลิ่นและรสของน้ําจะมีคุณสมบัติแตกตางกันขึ้นอยูกับปริมาณสารอินทรียที่อยูในน้ํา เชน ซากพืช ซากสัตวที่เนาเปอยหรือ
สารในกลุมของฟนอล เกลือโซเดียมคลอไรดซึ่งจะทําใหนา้ํ มีรสกรอยหรือเค็ม
7. ซัลเฟอร มีอยูในธรรมชาติและเปนองคประกอบภายในของสิ่งมีชีวิตสารประกอบซัลเฟอรในน้ําจะอยูในรูปของ Organic sulfur เชน
ไฮโดรเจนซัลไฟต สารซัลเฟต เปนตน ซึ่งสารพวกนี้จะทําใหเกิดกลิ่นเหม็นเนา เชน ที่เรียกวากาซไขเนา และนอกจากนี้ยังมีฤทธิ์กัด
กรอนในสิ่งแวดลอมได
8. ไซยาไนด เปนผงแกรนูล หรือผลึก ไมมีสี ดูดความชื้นในอากาศ และมีกลิ่นออนๆของ bitter almond จากแกส hydrogen cyanide ใช
ในการแยกทอง หรือเงินออกจากสินแร ชุบโลหะดวยไฟฟา ใชในการผลิต hydrocyanic acids และ สาร cyanides ตัวอื่นๆ และใช
สังเคราะหสารอนินทรีย
9. น้าํ มันและไขมัน หมายถึงสารประกอบอินทรียตางๆ ที่สามารถสกัดไดดวยเฮกเซน
10. ฟอรมาลดีไฮด สูตรทางเคมี คือ CH2O เปนสารกันเสียที่มสี วนผสมในเครื่องสําอาง
11. สารประกอบฟนอล สารประกอบของฟนอลที่พบในธรรมชาติมีหลายชนิด บางชนิดเปนน้ํามันหอมระเหย เชน ยูจนี อล พบในกานพลู บาง
ชนิดนํามาใชเปนสารฆาเชื้อโรคในหองผาตัด ใชเปนสารตั้งตนในการสังเคราะหสารประกอบอินทรียหลายชนิด ใชเปนสารกันหืนใน
อาหารที่มนี า้ํ มันหรือไขมันเปนองคประกอบ เชน BHT (butylated hydroxytoluene) และ BHA (butylated hydroxyanisole)
12. คลอรีนอิสระ คือสัดสวนของคลอรีนทั้งหมด ที่ยังเหลืออยูในน้ําที่ผานคลอรีนแลว และยังไมไดทําปฎิกริยาใด ๆ กับสิ่งปนเปอน คลอรีน
อิสระนี้จะทําหนาที่ในการฆาแบคทีเรีย และสิ่งปนเปอนอื่น ๆ
13. สารที่ใชปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticide) หมายถึง สารเคมีที่มีจุดมุงหมายในการใชเพื่อปองกัน ฆา ทําลาย ดึงดูด ขับไล
หรือควบคุมศัตรูพืชหรือสัตวที่ไมพึงประสงค , สารเคมีกําจัดแมลง(insecticides) ,สารเคมีกําจัดเชื้อรา(fungicides) , สารเคมีกําจัด
วัชพืช(herbicides) , สารเคมีกําจัดหนอนพยาธิ(nematocides) , สารรมควัน(fumigants) , สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช(plant
growth regulators) ตลอดจนสารเคมีที่มีการใชในขั้นตอนตางๆของกระบวนการผลิตอาหาร เริ่มตั้งแตการเพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร การเก็บรักษา การขนสง การจัดจําหนาย และยังรวมถึงสารเคมีที่ใชกับพืชผลผลิตทั้งกอนหรือหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อปองกันการ
เสื่อมเสีย การเก็บรักษาผลผลิต และการขนสงตางๆ
14. บีโอดี (biological oxygen demand) เปนปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียตองการใชในการยอยสลายสารอินทรียในน้ํา ถาคาบีโอดีสูงมาก
แสดงวาน้ํานั้นเนามาก การหาคา บีโอดี หาไดโดยใชแบคทีเรียยอยสลายอินทรียสารซึ่งจะเปนไปชา ๆ ตามหลักสากลใชเวลา 5 วัน ที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
15. คาทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen) ไนโตรเจนในน้ํามักพบไดในรูปของกาซไนโตรเจน และสารประกอบไนโตรเจน ซึ่ง
สารประกอบไนโตรเจนในน้ํ า จํ า แนกได เ ป น 4 ชนิ ด คื อ สารอิ น ทรี ย ไ นโตรเจน แอมโมเนี ย ไนเตรต และ ไนไตรต ผลรวมของ
สารอินทรียไนโตรเจนและแอมโมเนียไนโตรเจน เรียกวา TKN
16. COD (Chemical Oxygen Demand) คือ ปริมาณ O2 ที่ใชในการออกซิไดซในการสลายสารอินทรียดวยสารเคมีโดยใชสารละลาย เชน
โพแทสเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7) ในปริมาณมากเกินพอ ในสารละลายกรดซัลฟวริกซึ่งสารอินทรียในน้ําทั้งหมดทั้งที่จุลินทรียยอย
สลายไดและยอยสลายไมไดก็จะถูกออกซิไดซภายใตภาวะที่เปนกรดและการใหความรอน โดยทั่วไปคา COD จะมีคามากกวา BOD เสมอ
ดังนั้นคา COD จึงเปนตัวแปรที่สาํ คัญตัวหนึ่งที่แสดงถึงความสกปรกของน้าํ เสีย
17. โลหะหนัก มีทั้งที่เปนพิษและไมเปนพิษ แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณที่ไดรับ ถามากเกินไปจะเปนพิษ ไดแก โครเมียม ทองแดง เหล็ก
แมงกานีสและสังกะสี บางชนิดไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชวี ิต ไดแก แคดเมียม ตะกั่ว ปรอทและนิกเกิล
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ในเดือนกันยายนนี้สถาบันฯไดมีการจัดฝกอบรม หลักสูตรผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ วันที่ 7-11 ก.ย.52 และหลักสูตร
กฎหมายสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมในวันที่ 28 ก.ย.52 สําหรับการจัดฝกอบรมแบบ Local ในเดือนนี้ ภาคตะวันออกมีการจัดอบรม
หลักสูตรผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา วันที่ 14-18 ก.ย.52 หลักสูตรผูจัดการสิ่งแวดลอมวันที่ 15 ก.ย.52 หลักสูตรผูปฏิบัติงาน
ประจําเปนการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมวันที่ 17-18 ก.ย.52และหลักสูตรผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
วันที่ 21-25 ก.ย.52 สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการจัดอบรมหลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมวันที่ 21 ก.ย.52
และหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการน้าํ เสียอุตสาหกรรมเพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหมวันที่ 22-23 ก.ย.52
สําหรับกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานในเดือนนี้จะเปนการเยี่ยมชมโรงงานในหัวขอ “ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม การนํากลับมา
ใชใหม และความรับผิดชอบตอสังคม” ในวันที่ 25 กันยายน 2552 ณ บริษัท บางกอกกลาส จํากัด จ.ระยอง ทางสถาบันฯ หวัง
เปนอยางยิ่งวาการจัดฝกอบรมตางๆเหลานี้ผูที่เขารับการฝกอบรมจะนําความรูไปปรับประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สถานประกอบการของตนตอไป

มุมสาระนารู

พลาสติกเนาสลายได เกิดเปนกองขยะลอยอยูในมหาสมุทร

พบขยะพลาสติกในมหาสมุทร ปหนึ่งๆ มีปริมาณเปนพันๆ ตัน บางสวนถูกคลื่นซัดขึ้นไปเกยฝง เชื่อกองขยะนี้ ใหญกวารัฐเท็กซัสของ
อเมริกาถึง 2 เทา...นักอนุรักษทั่วโลกตางพากันประณามผลิตภัณฑพลาสติก วาเปนขยะที่ไมอาจเนาสลายได แตจากการศึกษาครั้ง
ลาสุดสอวา มันอาจยอยสลายได หากแชอยูในมหาสมุทรนานๆ แตก็ยังเปนพิษภัย อยูเชนกัน
ภาชนะและเครื่องใชทาํ ดวยพลาสติกจะถูกพัดพาออกไปทิ้งอยูในมหาสมุทร ปหนึ่งๆ มีปริมาณเปนพันๆ ตัน บางสวนถูกคลื่นซัดขึ้นไปเกย
ฝง แตสวนใหญจะทับถมกันเปนกองขยะลองลอยอยูในน้าํ โดยเฉพาะในทองมหาสมุทร ระหวางฝงรัฐแคลิฟอรเนียกับฮาไวอี ที่ถูกขนาน
นามใหวา กองขยะยักษในแปซิฟก กลาวกันวากินอาณาเขตกวางใหญไพศาล ใหญกวาดินแดนรัฐเท็กซัสของอเมริกาถึง 2 เทา
นักเคมีวิทยาของมหาวิทยาลัยชิบา แหงญี่ปุน ไดรายงานตอที่ประชุมสมาคมนักเคมีอเมริกันวา ไดพบวาพลาสติกที่ลอยอยูในมหาสมุทร
นั้น เมื่อโดนแดดโดนฝนประกอบกับภาวะสิ่งแวดลอมอยางอื่น สามารถยอยสลายได และจะกอใหเกิดแหลงมลพิษที่จะทับถมกันมากขึ้น
ในอนาคต เนื่องจากพลาสติกบางอยางเมื่อยอยสลาย จะคายสารเคมีที่เปนพิษ 2 ชนิดออกมาในน้าํ ซึ่งอาจจะทําใหฮอรโมนในสัตวออน
ฤทธิ์ลงได
ที่มา : http://www.thairath.co.th วันที่ 25 สิงหาคม 2552

ผลวิจัยเผยธุรกิจยักษใหญ ลมเหลวลดกาซเรือนกระจก
ผลการศึกษาที่เปดเผยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ระบุวาบริษัทที่ใหญที่สุดของโลก 100 แหง ลมเหลวที่จะปฏิบัติใหไดตามขอแนะนําทาง
วิทยาศาสตรในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนสาเหตุที่ทาํ ใหเกิดภาวะโลกรอน
ผลการศึกษาขององคกรอิสระ คารบอน ดิสโคลเชอร โปรเจ็คท (ซีดีพี) ซึ่งอยูในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระบุวา การที่จะลดกาซ
เรือนกระจกในประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแลวลงใหได 80 เปอรเซ็นต ตามระดับที่ตองการ ตองลดใหได 3.9 เปอรเซ็นตตอป อยางไรก็
ตาม การวิเคราะหเปาการลดกาซเรือนกระจกของบริษัทยักษใหญ 100 แหง ในรายชื่อของบริษัทในดัชนีโกลบอล 100 แสดงใหเห็นวา
นักวิเคราะหของซีดีพีระบุวา 73 เปอรเซ็นต ของบริษัทในโกลบอล 100 มีรายงานระบุวามีวิธีการในการลดกาซเรือนกระจก ขณะที่อีก
27 เปอรเซ็นต ไมมี ซีดีพีแนะนําวามีความจําเปนเรงดวนสําหรับทุกบริษัทในการที่จะกําหนดเปาและทําใหไดตามเปาหมายที่ตั้งไว และ
เตือนวาเปาหมายที่ทางบริษัทกําหนดไวมแี รงจูงใจมาจากแรงผลักดันของตลาดไมไดมาจากขอแนะนําที่อางอิงตามหลักวิทยาศาสตร
ซีดีพีระบุวา ตองมีการกําหนดเปาหมายที่จริงจังมากกวานี้หากภาคธุรกิจตองการที่จะลดกาซเรือนกระจกอยางไดผล และเรียกรอง
ภาวะผูนาํ และมาตรการที่ชัดเจนจากรัฐบาลในการที่จะทําใหสิ่งนี้เกิดขึ้น (เอเอฟพี)
ที่มา : http://www.matichon.co.th ; วันที่ 27 สิงหาคม 2552
สํ า หรั บ ท า นที่ ส นใจเข า ร ว มอบรมหรื อ กิ จ กรรมต า งๆของสถาบั น ฯสามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ftiweb.off.fti.or.th/iei/

แลวพบกันฉบับหนาเดือนตุลาคมนะคะ...

