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บทคัดยอ
งานวิ จัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการกระจายตัวของสารประกอบอินทรียไฮโดรคารบอน
สูสิ่งแวดลอม ในกรณีน้ําชะขยะและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียจากสถานฝงกลบเทศบาลนครลําปาง
เกิดการรั่วไหลสูสิ่งแวดลอม น้ําชะขยะและน้ําทิ้งจากสถานฝงกลบเทศบาลนครลําปางถูกนํามาวิเคราะห
เพื่อศึกษาคุณลักษณะองคประกอบ และสารปนเปอน การศึกษาครั้งนี้ใชเทคนิค gas chromatography
และ mass spectrometry ในการจําแนกชนิดของสารประกอบอินทรียไฮโดรคารบอนที่ปนเปอนในน้ําชะ
ขยะและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย และใชแบบจําลองคณิตศาสตร Fugacity-Base Environmental
Equilibrium Partitioning Model Level I ในการประเมินผลกระทบในกรณีเกิดการรั่วไหลของน้ําชะ
ขยะหรื อ น้ํ า เสี ย ลงสู สิ่ ง แวดล อ ม ผลการศึ ก ษาพบว า น้ํ า ชะขยะและน้ํ า ทิ้ ง มี ส ารประกอบอิ น ทรี ย
ไฮโดรคารบอนเปนองคประกอบประมาณ 36 ชนิดสารสวนใหญไดแก 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)
ethyl ester, 9-Octadecenoic acid, Cyclopropaneoctanal, 9,17-Octadecadienal, Phenol,
Benzene, Oxime, และ Phenanthrene ซึ่งโดยมากเปนสารที่อันตรายไมมาก อยางไรก็ตามมีการพบ
สารอินทรียระเหยงาย เชน benzene และ phenol ชี้ใหเห็นวามีโอกาสที่จะมีการปนเปอนของสารอันตราย
เกิดขึ้นหากมีการรั่วไหลของน้ําชะขยะหรือน้ําทิ้ง ในกรณีนี้ phenol และ benzene มีโอกาสกระจาย
ตั วลงสู 8 หมู บานในรั ศมี 5 กิโลเมตรรอบสถานฝงกลบขยะเทศบาลนครลํ าปาง โดย phenol รอ ยละ 94
มีแนวโนมที่จะกระจายตัวอยูในแหลงน้ํา ซึ่งอาจมีความเขมขนประมาณ 5.714 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
ขณะที่ในสิ่งแวดลอมสวนอื่น ๆ อาจพบนอยมาก กรณีนี้ยังพบ benzene ดวย ซึ่งสวนใหญจะปนเปอนอยู
ในชั้นบรรยากาศประมาณรอยละ 99 โดยน้ําหนัก คิดเปนความเขมขน 53.5 นาโนกรัมตอลูกบาศกเมตร
สวนที่เหลืออาจกระจายตัวในน้ํา ผลการทดลองชี้ใหเห็นวาการรั่วไหลของน้ําชะขยะและน้ําเสียจากสถาน
ฝงกลบขยะจะมีผลกระทบนอยมากตอชั้นน้ําใตดิน และสวนอื่น ๆ ในสิ่งแวดลอม
คําสําคัญ: น้ําชะขยะ สารอินทรียไฮโดรคารบอน สถานฝงกลบขยะ
Abstract
The purpose of this study was to assess the distribution of organic hydrocarbon
substances in case of leachate and effluent from Nakorn Lampang municipality landfill
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site leak to environment. Leachate and effluent were collected and analyzed their
characterizations, compositions and contaminants. Gas chromatography and mass
spectrometry technique were used to identify organic hydrocarbon contaminants in
leachate and effluent. Then the mathematical model Fugacity-Base Environmental
Equilibrium Partitioning Model Level I was applied to the impact of leachate percolation
to environment. The results found 36 organic hydrocarbon compounds existed in landfill
leachate and effluent. Both of them consisted of 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl) ethyl
ester, 9-Octadecenoic acid, Cyclopropaneoctanal, 9,17-Octadecadienal, Phenol, Benzene,
Oxime, and Phenanthrene as majority substances. Almost these substances were less
toxicant and harmfulness. However, high compositions of volatile organic compounds
such as benzene and phenol were also detected, indicating hazardous substances
contamination in environment can be occur. In case leachate percolation at landfill site,
phenol and benzene can be distributed to 8 villages within 5 kilometers around Nakorn
Lampang municipality landfill site. The 94% of phenol may distribute to aquatic phase.
The concentration of it in aquatic phase may be 5.714 mg/m3 whereas other phases
found very rare. Benzene also found in this case and almost of it may be contaminated
in atmosphere around 99% by weight with the concentration of 53.5 ng/m3.The leftover
may distribute in aquatic phase. The results indicated that the leaking leachate and
effluent from the landfill site have a minimal impact on the groundwater resource and
others phase of environment.
Keywords: leachate, organic hydrocarbon substance, landfill site
บทนํา
สารประกอบอินทรียไฮโดรคารบอน เปนสารที่พบมากในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีการใชอยางแพรหลาย
ตั้งแตในระดับครัวเรือน เชน การใชน้ํายาซักแหง จนถึงในระดับอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมปโตรเคมี
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส หรือแมแตภาคเกษตรกรรมอันเกิดจากการใชสารปองกันและกําจัดศัตรูพืช
เปนตน เหตุนี้เองสารประกอบอินทรียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้จึงกลายเปนของเสียอันตรายได
มาก เชน สารอินทรียในกลุมสารอินทรียร ะเหย (volatile organic compounds : VOCs) เปนตน เมื่อถูก
นําเขาสูกระบวนการฝงกลบก็จะไปเหนี่ยวนําใหน้ําชะขยะมีความเปนพิษมากขึ้น ซึ่งหากเกิดการรั่วไหลสู
สิ่งแวดลอมแลวจะทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงและสิ่งมีชีวิต
บริเวณนั้น ทั้งผลกระทบแบบเฉียบพลัน (acute effect) หรือ ผลกระทบแบบเรื้อรัง (chronic effect)
การรับสารประกอบอินทรียเขาสูรางกายนั้นสามารถเกิดขึ้นโดยการไดรับสัมผัสทางการหายใจ ทางผิวหนัง
และทางปาก สารละลายที่กอใหเกิดพิษที่สําคัญ ไดแก benzene, toluene, styrene, trichloroethylene
เปนตน
ในกรณีของสถานฝงกลบมูลฝอยเทศบาลนครลําปาง แมวาเทศบาลนครลําปางจะมีระบบบําบัด
น้ําชะขยะ ซึ่งมีการปูแผน HDPE (High Density Polyethylene) ที่มีความหนา 1.5 มิลลิเมตรไวรองรับ
น้ําเสียที่กนบอตามมาตรฐานกําหนด แตก็มีการตั้งขอสงสัยวาหากมีการรั่วไหลของน้ําชะขยะ ซึ่งอาจมี
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สาเหตุ จ ากแผ น HDPE ฉีก ขาด หมดอายุ หรือ การชํา รุดของบออันเนื่อ งมาจากอุบัติเหตุหรือการเกิ ด
ภัยธรรมชาติ สารประกอบอินทรียเหลานี้จะกระจายตัวสูสิ่งแวดลอมในทางใดไดบาง สรางผลกระทบดาน
สุขภาพและสิ่งแวดลอมแกพื้นที่ใกลเคียง การประเมินสถานการณการรั่วไหลของสารอินทรียไฮโดรคารบอน
ในกรณีที่น้ําชะขยะเกิดการรั่วไหลลงสูสิ่งแวดลอมจึงมีความสําคัญ และจําเปน ขอมูลที่ไดจากการศึกษา
นอกจากจะทําใหชุมชนรอบบอฝงกลบขยะเกิดการตระหนักรูแลวยังเปนประโยชนอยางมากตอการกําหนด
นโยบาย และวางแผนระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการสรางมาตรการตาง ๆ เพื่อรองรับตอเหตุการณที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
วิธีดําเนินการวิจัย
แหลงกําเนิดและลักษณะของน้ําที่ใชในการวิจัย
ตัวอยางน้ําที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มี 2 ประเภท คือ น้ําชะขยะและน้ําทิ้งซึ่งเปนน้ําที่ออกจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง (stabilization pond) โดยน้ําชะขยะที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนน้ําชะขยะ
ที่เก็บจากบอพั กน้ําชะขยะจากสถานฝงกลบขยะเทศบาลนครลําปาง ตั้งอยู ณ บานกลวยแพะ หมูที่ 2
ต.กลวยแพะ อ.เมื อง จ.ลํา ปาง บริ เวณดังกลา วลอมรอบไปดวยชุมชน 8 ชุม ชน มีประชากรอาศัยอยู
ประมาณ 11,771 คน การเก็บตัวอยางน้ําใชวิธีการเก็บแบบจวง (grab sampling) ตรวจวัด pH และอุณหภูมิ
ณ จุดเก็บตัวอยาง และเก็บรักษาตัวอยางที่อุณหภูมิต่ํากวา 4 องศาเซลเซียส เพื่อนําไปวิเคราะหคุณภาพ
น้ําในหองปฏิบัติการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ลงพื้นที่เพื่อสรางความเขาใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับสถานฝงกลบขยะ และความเสี่ยง
ตอการไดรับผลกระทบดานสุขภาพอนามัยและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และกําหนดขอบเขตรวมกับชุมชน
เพื่อเลือกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการปนเปอนของน้ําชะขยะจากสถานฝงกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครลําปาง
2. ศึกษาขอมูลเกี่ ยวกับสารประกอบอินทรียไฮโดรคารบอนที่มีโอกาสพบในหลุมฝงกลบขยะ
และอาจปนเปอนสูสิ่งแวดลอม โดยศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ความเปนพิษหรือเปนอันตราย
ตลอดจนแนวทางหรือวิธีการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
3. วิเคราะหคุณภาพของน้ําทิ้งจากบอบําบัดน้ําเสีย และน้ําชะขยะจากบอรวบรวมน้ําชะขยะ
ทุกๆ 2 เดื อน เปนเวลาทั้งสิ้น 1 ป ไดแก ความสกปรกของน้ําในรูปของ บีโอดี ซีโอดี ของแข็งทั้งหมด
คาพีเอช อุณหภูมิ ปริมาณโลหะหนัก ไดแก นิเกิล โครเมียม แคดเมียม ตะกั่ว และทองแดง โดยวิเคราะห
ตามวิธีการมาตรฐานของ AWWA (American Public Health Association, 1995) ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 1 (Table 1)
4. นําน้ําชะขยะมาวิเคราะหหาชนิดของสารอินทรียที่พบในน้ําชะขยะซึ่งจะวิเคราะหดวยเทคนิค
GC-MS (Gas chromatography - Mass spectrometry) รวบรวมขอมูลของสารประกอบอินทรียที่ตรวจ
พบทุกชนิดและรายงานความเปนพิษ
5. ศึ ก ษาสารประกอบอิน ทรี ย 4 ชนิ ดแรก ที่พ บมากที่ สุ ดหรือ สง ผลกระทบตอ ชุม ชนหรื อ
สิ่งแวดล อมมากที่ สุ ด พรอมทั้งศึกษาคุณ สมบัติทางกายภาพและเคมี เชน โครงสรางทางเคมี น้ําหนัก
โมเลกุล การละลายน้ํา ความดันไอ เปนตน เพื่อเตรียมเปนขอมูลสําหรับการวิเคราะหการกระจายตัวของ
สารดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตร
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Table 1 Monitored parameters and analytical methods
Parameters

Method

pH
Temperature
Chemical Oxygen Demand; COD
Biochemical Oxygen Demand; BOD
Total Solids;TS
Total Suspended Solids; TSS
Total dissolved solid; TDS
Total Nitrogen; TKN
Ammonia nitrogen ; NH3-N
Cadmium
Chromium
Nickel
Lead
Copper

pH Meter
Thermometer
Closed Reflux and Titrimetric Method (5220C)
Azide Modification Method (5120B)
Gravimetric method
Gravimetric method
Gravimetric method
Kjeldahl method
Colorimetric Method (Nesslerization)
Air-C2H2 FAAS
Air-C2H2 FAAS
Air-C2H2 FAAS
Air-C2H2 FAAS
Air-C2H2 FAAS

6. วิเคราะหการกระจายตัวของสารประกอบอินทรียในสิ่งแวดลอมในกรณีเกิดการรั่วไหลหรือ
การรั่วซึมของน้ําชะขยะลงสูสิ่งแวดลอมโดยใช Fugacity Model Level I (Mackay, 2000; Mackay &
Paterson, 1991) การประเมินผลกระทบจะทําการประเมินผลครอบคลุมพื้นที่ในรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร
โดยรอบหลุมฝงกลบขยะ เทศบาลนครลําปาง ซึ่งมีผลครอบคลุมพื้นที่ 8 หมูบานในเขต ตําบลกลวยแพะ
อ.เมือง จ.ลําปาง (หมูบานกลวยหลวง หมูบานกลวยแพะ หมูบานกลวยมวง หมูบานกลวยกลาง หมูบานหัว
ฝาย และหมูบานประสบสุ ข) ภายใตการปกครองดูแลของเทศบาลเมืองเขลางคนคร และหมูบานแมปุง
หมูบานฮองหา ต.น้ําโจ อ.แมทะ จ.ลําปาง ภายใตการปกครองดูแลของเทศบาลตําบลน้ําโจ
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหการกระจายตัวของสารประกอบอินทรียใชวิธีคํานวณผานสมการ Ci,j= Zi,jfi,j (Bates,
2016; Booty & Wong, 1996) โดยใชแบบจําลองคณิตศาสตร Fugacity Model Level I สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแกสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
สมบัติของน้ําชะขยะและน้ําทิ้ง
น้ําชะขยะที่เกิดขึ้นจากการฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลนครลํา ปาง และน้ําทิ้ง
มีสมบัตดิ ังแสดงในตารางที่ 2 (Table 2)
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Table 2 Effluent and leachate characteristics
Parameters
Leachate
pH
6.0 ±0.2
BOD (mg/l)
4,631±123
COD (mg/l)
10,213±4038
TKN (mg/l)
422
NH4-N (mg/l)
240
TSS (g/l)
0.27±0.14
TDS (g/l)
7.12±2.27
TS (g/l)
7.38±2.40
Cd (mg/l)
ND
Cr(mg/l)
<0.025
Ni (mg/l)
0.242±0.001
Pb (mg/l)
0.102±0.016
Cu (mg/l)
<0.040
Remark ND = not detected, NA =not available

Effluent
6.9±0.3
61.91±3.63
550.±196.63
NA
NA
0.07±0.06
2.35±0.50
2.42±0.56
ND
ND
0.188±0.002
<0.028
ND

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําชี้ใหเห็นวา น้ําชะขยะมีคาความสกปรกสูง โดยมีคาความสกปรกใน
รูปซีโ อดี และความสกปรกในรูปบีโอดีเฉลี่ยเทากับ 10,213 และ 4,631 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ
คาพีเอช เฉลี่ยประมาณ 6 ชี้ใหเห็นวาน้ําชะขยะมีคุณสมบัติเปนกรด ปริมาณของแข็งทั้งหมด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 7.38 กรัมตอลิตร ซึ่งสวนใหญเปนของแข็งละลายน้ํา ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวา กระบวนการ
ย อยสลายของขยะมู ล ฝอยในหลุม ฝ ง กลบขยะดํา เนิ น มาไดเ ปน เวลานานพอที่ จ ะเกิ ดการย อ ยสลาย
แบบไรออกซิเจน (Tchobanoglous, 1993) สงผลใหน้ําชะขยะมีคาความสกปรกในรูปซีโอดีและบีโอดีสูง
กรดอิ นทรี ยที่เกิ ดจากกระบวนการยอยสลายนี้ อาจทําปฏิกิริยากับโลหะที่ปะปนมากับขยะ ทํา ใหเกิด
ไอออนของโลหะละลายออกมา สําหรับการศึกษาครั้งนี้ปริมาณโลหะหนักที่ตรวจพบแสดงในตารางที่ 2
(Table 2) (%RSD = 7.26) ซึ่งมีความเขมขนอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 สอดคลองกับปริมาณโลหะหนักที่ตรวจพบใน
น้ําชะขยะจากแหลงอื่น (Alslaibi et al., 2011; Kulikowska, 2012; Naveen et al., 2017) ซึ่งมาจาก
หลุมฝงกลบขยะที่มีอายุการฝงใกลเคียงกัน ทั้งนี้หลุมฝงกลบขยะที่มีอายุการฝงกลบมากกวา 10 ป จะพบ
โลหะหนั ก ปนเป อ นในน้ํ า ชะขยะน อ ยกว า หลุ ม ฝ ง กลบขยะใหม ที่ มี อ ายุ ก ารฝ ง กลบน อ ยกว า 2 ป
(Tchobanoglous, 1993) อยางไรก็ตามการวิเคราะหคุณภาพน้ําชะขยะทําใหทราบวาปริมาณโลหะที่
ปนเปอนมากับน้ําชะขยะนั้นอยูในเกณฑมาตรฐาน การวิเคราะหน้ําทิ้งที่ออกมาจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ชี้ใหเห็นวาระบบบําบัดน้ําเสียมีประสิทธิภาพสูง สามารถลดคาความสกปรกในรูปซีโอดีและบีโอดีไดมาก
ถึงรอยละ 94.6 และ 98.6 ตามลําดับ
องคประกอบของสารอินทรียในน้าํ ชะขยะ
การศึกษาองคประกอบของสารอินทรียไฮโดรคารบอนในน้ําชะขยะโดยการสกัดดวยไดคลอโรมีเทน
เปนตัวสกัด พบวาน้ําชะขยะที่ออกจากบอฝงกลบขยะ มีสารประกอบอินทรียไฮโดรคารบอนเปนองคประกอบ
ประมาณ 20 ชนิด ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 (Table 3)
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Table 3 Organic hydrocarbon substances existed in landfill leachate
Leachate components
2-hydroxy-1-(hydroxymethyl) ethyl ester)
9-Octadecenoic acid
Oleic acid
Cyclopropaneoctanal
9,17-Octadecadienal
Phenol
Glycidol stearate
Benzene
6-Octadecenoic acid
Imidazole
N-[2-p-Tolylsulfony]ethyl] phthalimide
Methoxyacetic acid
1,3-Bis (trimethylsilyl) benzene
2-Oxazolidinethione
Chloroacetic acid
Cyclononanone
2-Ethylacridine
Indolizine
4-Nitro-4'-chlorodiphenylsulfoxide
Formic acid
3-Bromo-3-buten-1-ol

Detected proportion (%)
99
97
96
96
86
81
78
74
70
68
59
59
56
47
43
42
37
30
25
14
9

การวิเคราะหองคประกอบของน้ําชะขยะดวยเทคนิค GC-MS (Gas chromatography–mass
spectrometry; GC-MS) โดยทําการวิเคราะหโดยใชคอลัมน HP5-MS ขนาด 0.25 มม.x 30 มม. x 0.25
ไมโครเมตร ภายใตความดัน 12.95 ปอนดตอตารางนิ้ว ทําใหทราบวา น้ําชะขยะ มีสารจําพวกอินทรีย
ไฮโดรคาร บอนเป นองคป ระกอบเกิ นรอยละ 80 อยู 5 ชนิด ไดแก 2-hydroxy-1- (hydroxymethyl)
ethyl ester, 9-Octadecenoic acid, Cyclopropaneoctanal, 9,17-Octadecadienal และ Phenol
ทั้งนี้ไมรวมถึงสารตัวกลาง (intermediate) ในกลุมกรดไขมันระเหยงาย (volatile fatty acid) ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาหลายงานวิจัย (Kylefors, 2003; Wiszniowski et al., 2007; Aziz & Mojiri, 2015; Gupta &
Paulraj, 2017) ที่พบสารอินทรี ยที่มีหมูของ carboxyl และ aromatic hydroxyl จํานวนมากอยูใน
โครงสรางโมเลกุลของน้ําชะขยะจากบางแหลง นอกจากนี้ยังมีการพบสารอินทรียที่ยอยสลายยาก หรือเปน
พิษตอจุลินทรีย เชน สารประกอบ chlorinated organics, AOX (Adsorbable organic halides) และ
PAH (Polycyclic aromatichydrocarbons) อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ไมพบสารประกอบดังกลาว
การวิเคราะหการกระจายตัวของสาร
การประเมินการกระจายตัวของสารอินทรียไฮโดรคารบอนกรณีเกิดการรั่วไหลของน้ําชะขยะ
จากสถานฝงกลบขยะเทศบาลนครลําปาง ลงสูสิ่งแวดลอมดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตร Fugacity-Base
Environmental Equilibrium Partitioning Model Level I ประมวลผลภายใตเกณฑมาตรฐาน
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(EQuilibrium Criterion; EQC) (Mackay et al., 1996) ซึ่งสารเคมีที่พบวาเปนองคประกอบในน้ําชะขยะ
และมีคุณภาพเกินรอยละ 80 มีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีดังแสดงในตารางที่ 4 (Table 4)
Table 4 Physical and chemical properties of organic hydrocarbon substances existed in
landfill leachate
Quality

Water
solubility
(g/m3)
0.3984

Vapour
pressure
(mmHg)
(Pa)
1.26E-09 1.68E-07

Melting
point
(ºC)
149.21

Log
Kow

(%)
99

Molar
mass
(g/mol)
316.476

97
96
86
81

282.4614
280.4885
264.4461
94.1112

0.009653
0.002725
0.01058
2.62E+04

1.54E-06
3.07E-05
8.48E-05
3.50E-01

132.66
88.81
62.66
-2.27

7.73
7.92
7.34
1.51

Organic compounds
2-hydroxy-1(hydroxymethyl)ethyl ester)
9-Octadecenoic acid
Cyclopropaneoctanal
9,17-Octadecadienal
Phenol

0.000205
0.004093
0.011306
46.66283

5.14

ผลการทดลอง พบวาน้ําชะขยะและน้ําทิ้งจากบอบําบัดน้ําเสียมีสารประกอบอินทรียไฮโดรคารบอน
จํานวน 36 ชนิด ไมรวมถึงกรดอินทรียระเหยงายซึ่งเปนสารตัวกลางในการเกิดปฏิกิริยายอยสลายในสภาวะ
ไรอากาศ โดยสารที่ปนเปอนในน้ําทิ้งและน้ําชะขยะสวนใหญ ไดแก 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl) ethyl
ester, 9-Octadecenoic acid, Cyclopropaneoctanal, 9,17-Octadecadienal, Phenol, Benzene,
Oxime และ Phenanthrene เปนตน สารที่พบโดยสวนใหญนี้ โดยมากเปนอันตรายไมมาก เชน กอใหเกิด
การระคายเคื องเมื่อ มี การสั มผัสถูกผิวหนัง ตา หรือการสูดดมผานระบบทางเดินหายใจ งานวิจัยนี้จึ ง
นําเสนอผลการวิเคราะหความเปนไปไดในการกระจายตัวของ 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl) ethyl ester
ซึ่งเปนสารที่พบมากที่สุดในน้ําชะขยะและน้ําทิ้ง และสารอินทรียไฮโดรคารบอนอีก 2 ชนิด ไดแก phenol
และ benzene ซึ่งเปนสารอินทรียระเหยงายที่พบมาก และถูกระบุวาเปนสารอันตราย (UN No. 1671,
2312, 2821 สําหรับphenol และ UN No.1114 สําหรับ benzene) การพบ benzene และ Phenol
นีม้ ีความสอดคลองกับการศึกษาน้ําชะขยะในหลายพื้นที่ที่มีการพบสารทั้งสองชนิดนี้ในน้ําชะขยะ และได
ใหความสําคัญในความเปนอันตรายของสาร ตลอดจนเสนอแนวทางในการลดความเปนพิษของสารที่พบ
ดวย (Mojiri & Ziyang, 2015; Bakraouy et al., 2015; Jayawardhana et al., 2015)
การกระจายตัวของ 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl) ethyl ester
2-hydroxy-1-(hydroxymethyl) ethyl ester เปนสารที่พบมากที่สุดในน้ําชะขยะและน้ําทิ้ง
จากสถานฝงกลบขยะเทศบาลนครลําปาง สารชนิดนี้นอกจากจะพบในหองปฏิบัติการเคมี และอุตสาหกรรม
ทางเคมีเภสัชแลว ยังพบไดในพืชบางชนิดดวย (Balaji & Kilimozhi, 2013; Romeh, 2013) ความเปนพิษ
ของสารชนิดนี้ คณะกรรมการจัดกลุมสารเคมีเพื่อแสดงขอมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet; SDS)
ตามมาตรฐาน GHS (Globally Harmonised System for Classification and labeling of Chemicals)
ใหขอมูลไววา สารนี้เปนสารที่ติดไฟไดงายไมวาจะอยูในรูปละอองไอ หรือของเหลว ไมควรสัมผัสถูกผิวหนัง
หรื อกลื นกิ น การสัมผัสกั บตาจะทําให เกิดการระคายเคืองได เนื่ องจาก 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)
ethyl ester สามารถทําอันตรายเยื่อเมือกของเซลลผิวหนังและระบบหายใจสวนบนได จึงทําใหเกิดอันตราย
ไดหากสูดดมเขาไป หากผิวหนังสัมผัสสารโดยตรงจะตองรีบลางทําความสะอาดดวยสบูและน้ําสะอาดหลายๆ
ครั้ง กรณีกลืนกินสารเขาไป หรือสัมผัสถูกตาตองลางตาดวยน้ําสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แลวไปพบแพทยทันที
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หากอยูในบริเวณที่มีการใชสารเคมี ควรหลีกเลี่ยงการหายใจที่มีฝุนละอองไอกาซ ไอน้ํา หรือสเปรย ที่ปนอยูใน
อากาศ และเพื่อลดอาการจากการที่สารเขาสูรางกายโดยกายหายใจ จะตองรีบเคลื่อนยายผูที่ไดรับสารออก
สูบริเวณที่มีอากาศถายเทสะดวกและมั่นใจวาบริเวณดังกลาวจะมีอากาศที่ไมเปนพิษ
จากการศึกษาพบวา 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl) ethyl ester ถูกพบในน้ําชะขยะจาก
หลุมฝงกลบขยะบางแหง โดยปริมาณสูงสุดที่เคยตรวจวัดไดในหลุมฝงกลบขยะชุมชนที่มีอายุเทากัน คือ
1,500 ลูกบาศกเมตรตอวัน (Aziz, 2012) ผลวิเคราะหการกระจายตัวของสารดังกลาวสูสิ่งแวดลอมในรัศมี
5 กิ โ ลเมตรรอบสถานฝ งกลบขยะมูล ฝอยเทศบาลนครลํา ปางในกรณีที่เกิ ดการรั่วไหลของน้ํา ชะขยะ
และน้ําทิ้งโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร Fugacity-Base Environmental Equilibrium Partitioning
Model Level I พบวา หากเกิดการรั่วไหลของน้ําชะขยะจากหลุมฝงกลบขยะของเทศบาลนครลําปาง จะ
พบวา 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl) ethyl ester ที่ปนเปอนอยูในน้ําชะขยะมีโอกาสกระจายตัวลงสู
สิ่งแวดลอมในทุกสวน ไดแก อากาศ ละอองไอ น้ํา ของแข็งแขวนลอยในน้ํา สัตวน้ํา (ปลา) ดิน และตะกอนดิน
ดังภาพที่ 1 (Figure 1)

Figure 1 The accumulation of 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl) ethyl ester in environment in
case of leachate percolation
โดยจะมีการสะสมตัวอยูในสวนของดินมากที่สุด คิดเปนรอยละ 97 โดยน้ําหนักของปริมาณสาร
ทั้งหมด รองลงมาคือตะกอนดิ น และในน้ํา โดยอาจสะสมตัวในตะกอนดินประมาณรอยละ 2 ขณะที่
อาจมีการสะสมตัวในน้ํานอยกวารอยละ 1 สําหรับในสวนอื่นๆ ไดแก ตะกอนหรือของแข็งแขวนลอยในน้ํา
สัตวน้ํา ละอองไอ และอากาศ พบการสะสมตัวของ 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl) ethyl esterนอย
กวารอยละ 0.1 ปริมาณและความเขมขนของ 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl) ethyl ester ที่มีโอกาส
สะสมตัวในสิ่งแวดลอมในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบสถานฝงกลบขยะเทศบาลนครลําปางในกรณีที่มีการรั่วไหล
ของน้ําชะขยะและน้ําทิ้งแสดงในตารางที่ 5 (Table 5)
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Table 5 Concentration and mass of 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl) ethyl ester in environment
in case of leachate percolation
Environment
Air
Aerosol
Water
Suspended solid
Aquatic animals
Soil
Sediment

3

mol/m
1.11E-14
2.11E-02
1.86E-07
3.16E-03
1.28E-03
5.06E-04
1.01E-03

Concentration
g/m3
µg/g of solids
3.51E-12
2.96E-09
6.692024
3.346012
5.89E-05
5.89E-05
1.000085
0.666723
0.406538
0.406538
0.160014
0.066672
0.320027
0.133345

mol
1.10938
42.29087
37223.82
3160.064
256.9158
4550492
101122

Mass
kg
0.351092
13.38405
11780.45
1000.085
81.30768
1440122
32002.7

%
0.00
0.00
0.79
0.07
0.01
96.98
2.16

การกระจายตัวของ phenol
อยางไรก็ตามทั้งในน้ําชะขยะและในน้ําทิ้งซึ่งเปนน้ําที่ผานการบําบัดแลวดวยระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบบอผึ่ง (stabilization pond) มีการพบสารอินทรียระเหยงาย ไดแก benzene และ phenol ซึ่งสาร
ทั้งสองชนิดนี้ มีความเปนอันตรายโดย phenol นั้นสามารถแพรเขาสูรางกาย โดยซึมผานทางผิวหนังไดงาย
ทําใหเกิดอาการปวดหัว หนามืด ไอของ phenol ทําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจและตา
phenol ในสถานะของแข็ ง จะทํ า ให ผิ ว หนั ง ถู ก เผาไหม ห ากมี ก ารสั ม ผั ส นอกจากนี้ ยั ง จั ด เป น สาร
กอมะเร็ง (Babich & Davis, 1981)
การศึกษาในครั้ งนี้ พบวา หากเกิดการรั่วไหลของน้ําชะขยะและน้ําทิ้ง จะมีโอกาสพบ phenol
กระจายตัวอยูใ นน้ํามากกวาสวนอื่นๆในสิ่งแวดลอมคิดเปนรอยละ 94.1 โดยน้ําหนัก ซึ่งหากกระจายตัวทั่ว
พื้นที่ 8 หมูบานในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบสถานฝงกลบขยะแลวจะมีโอกาสพบความเขมขนของ phenol ใน
แหลงน้ํา 5.714 ไมโครกรัมตอลิตร ขณะที่ในดินและอากาศ ก็มีโอกาสพบ phenol ดวยเชนกัน แตพบใน
ระดับความเขมขนที่ไมมากนัก โดยพบในอากาศ 0.386 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และอาจพบในดิน
1.52 นาโนกรัมตอกรัมของแข็งทั้งหมด ดังภาพที่ 2 (Figure 2)

Figure 2 The accumulation of Phenol in environment in case of leachate percolation
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การกระจายตัวของbenzene
Benzene เปนสารอันตรายที่หายไดรับเขาสูรางกายแลวจะทําใหเกิดอาการเซื่องซึม วิงเวียน
คลื่นไส อาเจียน งวงนอน ปวดศีรษะ หัวใจเตนเร็ว ชัก และถาไดรับในปริมาณสูงมากและเปนเวลานาน
อาจทําใหเสียชีวิตไดหาก benzene เขาสูรางกายเปนระยะเวลานาน ทําใหมีผลตอระบบเลือด เปนสาเหตุ
ทําใหเกิดโรคโลหิตจาง (anemia) โดยที่ benzene จะเขาไปทําลายไขกระดูก ทําใหมีจํานวนเม็ดเลือด
ลดลง เกล็ดเลือดต่ํา และทําลายระบบภูมิคุมกันภายในรางกายได นอกจากนี้ benzene ยังมีพิษตอระบบ
ประสาท โดยมีความผิดปกติของเสนประสาทสมอง มีพิษตอตับ ทําใหตับอักเสบ และยังเปนสารกอมะเร็ง
กอใหเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia) การประเมินการรั่วไหล benzene ลงสูสิ่งแวดลอมในกรณีที่
มีการรั่วไหลของน้ําจากบอบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครลําปาง โดยใชแบบจําลองคณิตศาสตร FugacityBase Environmental Equilibrium Partitioning Model Level I พบผลการประเมินโอกาสการสะสม
ตัวในสิ่งแวดลอมที่มีความแตกตางจากสารประกอบอินทรียไฮโดรคารบอนชนิดอื่น กลาวคือ benzene
จะมีการกระจายตัวไปในสวนของอากาศมากที่สุด ซึ่งสูงถึงรอยละ 99 โดยน้ําหนักของเบนซินที่อยูในน้ํา
เสีย และน้ํ าทิ้งทั้งหมด (5.347 ตัน) และมีสวนหนึ่งมีโอกาสกระจายตัวอยูในน้ําเพียงรอยละ 0.88 โดย
น้ําหนัก (47.56 กิโลกรัม) สวนที่เหลือจะมีโอกาสกระจายตัวไปไดใน ดิน ตะกอนดิน ของแข็งแขวนลอยใน
น้ําปลา และละอองไอ โดยจะสะสมตัวในในปริมาณที่นอยกวารอยละ 0.01 โดยน้ําหนัก
อยางไรก็ตามหากพิจารณาถึงระดับความเขมขนของ benzene ที่กระจายตัวอยูในสิ่งแวดลอม
จะพบวาความเขมขนที่สะสมอยูในสวนตาง ๆ ของสิ่งแวดลอม ใหผลแตกตางกับการพิจารณาการกระจาย
ตัวของสารในเชิงปริมาณ กลาวคือ หากเกิดการรั่วไหลของน้ําชะขยะหรือน้ําทิ้งจากบอบําบัดน้ําเสียจาก
สถานฝงกลบขยะเทศบาลนครลําปางแลว อาจมีโอกาสพบ benzene ในอากาศสูงถึง 5.347 ตัน แตหาก
พิจารณาในสวนของความเขมขนแลว benzene จะมีการสะสมตัวอยูในชั้นตะกอนดินมากที่สุด คิดเปน
5.26 x 10-4 นาโนกรัมตอกรัมของแข็งทั้งหมด แมในเชิงปริมาณจะพบเพียง 0.126 กิโลกรัมก็ตาม ขณะที่
โอกาสพบ benzene ในอากาศมี เ พี ย ง 53.5 นาโนกรั ม ต อ ลู ก บาศก เ มตรเท า นั้ น แบบจํ า ลองทาง
คณิตศาสตรบงชี้วา โอกาสที่จะพบ benzene ในสิ่งแวดลอมสวนอื่น ไดแก ดิน และน้ํา มีเพียงเล็กนอย
เทานั้น โดยมีโอกาสพบ benzene 2.63 x 10-4 นาโนกรัมตอกรัมของแข็งทั้งหมด ในดิน และ 0.238
นาโนกรัมตอลิตรในน้ํา
สรุป
น้ําชะขยะและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมีสารประกอบอินทรียไฮโดรคารบอนเปนองคประกอบ
ประมาณ 36 ชนิด สารสวนใหญไดแก 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl) ethyl ester, 9-Octadecenoicacid,
Cyclopropaneoctanal, 9,17-Octadecadienal, phenol, benzene, oxime และ phenanthrene
ซึ่งโดยมากเปนสารที่เปนพิษและอันตรายนอย อยางไรก็ตามมีการพบ benzene และ phenol ในน้ําชะขยะ
และน้ําทิ้ง ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาอาจมีโอกาสเกิดการปนเปอนของสารอันตรายลงสูสิ่งแวดลอมหากมีการ
รั่วไหลของน้ําชะขยะหรือน้ําเสียเกิดขึ้น โดยพื้นที่ 8 หมูบานในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบสถานฝงกลบขยะ
เทศบาลนครลําปางมีโอกาสพบ phenol กระจายตัวอยูในน้ํามากที่สุด ความเปนไปไดที่อาจพบคือ 5.714
มิลลิกรัมตอลิตร นอกจากนี้ยังพบ benzene ซึ่งมีโอกาสกระจายตัวอยูในชั้นบรรยากาศมากถึงรอยละ 99
สวนที่เหลือจะกระจายตัวในน้ําประมาณรอยละ 0.88 ผลการทดลองชี้ใหเห็นวาการรั่วไหลของน้ําชะขยะ
และน้ําเสียจากสถานฝงกลบขยะจะมีผลกระทบนอ ยมากตอชั้นน้ําใตดิน และสวนอื่น ๆ ในสิ่งแวดลอม
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ผลการศึก ษาดังกล าวสามารถนําไปเปนขอมูลสนับสนุนการเฝาระวังคุณ ภาพน้ํารอบสถานฝงกลบขยะ
เทศบาลนครลําปาง และการวางแผนการใชประโยชนที่ดินบริเวณใกลเคียงได
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