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ข่าวการเสียชีวิตของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงงานแห่งหนึ่ง โดยมี
สถานทีเ่ กิดเหตุคอื บ่อบ�ำบัดน�ำ้ เสียของโรงงานนัน้ จากรายงานข่าวเบือ้ งต้นพบ
ว่าเกิดจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ทเี่ กิดขึน้ ในบ่อบ�ำบัดน�ำ้ เสีย การเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวย่อมเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับวิชาชีพ
ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการวิเคราะห์งานเพือ่ ชีบ้ ง่ อันตราย และก�ำหนดมาตรการป้องกัน
หรือขั้นตอนการท�ำงานอย่างปลอดภัย รวมทั้งประเมินความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยในการท�ำงานของกิจกรรมทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบกิจการ ซึง่
รวมถึงการบ�ำบัดน�ำ้ เสียของโรงงานด้วย บทความนีจ้ งึ ขอกล่าวถึงความรูเ้ กีย่ ว
กับไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน�ำ้ เสีย มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์คอื อะไร

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มสี ตู รทางเคมีคอื H2S เป็นก๊าซทีไ่ ม่มสี ี มีกลิน่ คล้ายไข่เน่า จึงถูกเรียกชือ่ ว่า
ก๊าซไข่เน่า เป็นก๊าซไวไฟสูง (highly flammable) และเป็นก๊าซทีม่ คี วามเป็นพิษสูง(extremely toxic) มี
สัญลักษณ์รปู เพชร NFPA 704 ดังภาพที่ 1 ความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ศึกษาเพิม่ เติมได้ทhี่ ttps://cameochemicals.noaa.gov/chemical/3625

ภาพที่ 1 สัญลักษณ์ NFPA 704 ของของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์

ทีม่ า: http://www.mysafetylabels.com/chemical-label/hydrogen-sulfide-nfpa-hazard-label/
sku-lb-1592-071.aspx

ส�ำหรับความเป็นพิษของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มผี ลทัง้ ก่อให้เกิดการระคายเคือง(irritant) และท�ำให้
เกิดภาวะขาดออกซิเจน (asphyxia) ประเภท systemic/toxic/chemical asphyxiant ซึง่ หมายถึงก๊าซที่
ท�ำให้เกิดภาวะเซลล์ขาดออกซิเจน โดยอากาศที่หายใจเข้าไปมีความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนในระดับ
ปกติ ก๊าซนีท้ รี่ ะดับความเข้มข้นในอากาศ 50 ppm ขึน้ ไป จะออกฤทธิโ์ ดยการยับยัง้ การท�ำงานของ
เอนไซม์ cytochrome oxidase ท�ำให้กระบวนการเมตาบอลิซมึ แบบใช้ออกซิเจน (aerobic metabolism)
ใน mitochondria ถูกยับยัง้ ส่งผลให้รา่ งกายมีกระบวนการเมตาบอลิซมึ แบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic
metabolism) ซึง่ มีประสิทธิภาพต�ำ่ ในการสร้างพลังงาน ท�ำให้เซลล์ในร่างกายขาดพลังงาน จนอวัยวะส�ำคัญ
ต่างๆ เสียหน้าที่ และมีภาวะเลือดเป็นกรดแบบแลกติก (lactic acidosis) อย่างไรก็ตามอันตรายและผล
ต่อสุขภาพขึน้ อยูก่ บั ระดับความเข้มข้น (level) และระยะเวลาในการสัมผัส (duration of exposure)
กรณีสมั ผัสทีร่ ะดับความเข้มข้นต�ำ่ จะส่งผลท�ำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยือ่ บุตา และเยือ่ บุทางเดิน
หายใจ ท�ำให้เกิดอาการน�ำ้ ตาไหล ไอและหายใจสั้น ๆ หายใจขัด อาการเหล่านี้จะเป็นอยูน่ านหลาย
ชัว่ โมงหรือหลายวันขึน้ อยูก่ บั บุคคล แต่หากยังคงสัมผัสซ�ำ้ หรือสัมผัสติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจ
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เป็นสาเหตุให้เกิดอาการตาอักเสบ ปวดหัว อ่อนล้า กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ ระบบย่อยอาหารถูก
รบกวนและน�ำ้ หนักลด
และเกิดการระคายเคืองทีร่ ะบบทางเดินหายใจ (เช่นการไอ หายใจขัดและมีการสะสมของของไหล
ทีป่ อด เป็นต้น) ปวดหัว เวียนศรีษะ ทรงตัวไม่คอ่ ยได้ คลืน่ ไส้ อาเจียน
กรณีสมั ผัสทีร่ ะดับความเข้มข้นสูง อาจมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ความดันโลหิตต�ำ่ ชัก ช็อค หมด
สติอย่างเฉียบพลัน และหยุดหายใจ โดยอาการอาจเกิดขึน้ รุนแรงอย่างรวดเร็วหลังการสูดดม และอาจ
เสียชีวติ ในเวลาเป็นนาทีเท่านัน้
นอกจากนีเ้ ราสามารถได้กลิน่ ไข่เน่าจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ทรี่ ะดับความเข้มข้นต�ำ่ ๆ อย่างไรก็ตาม
เมือ่ สูดดมทีร่ ะดับความเข้มข้นต�ำ่ ๆอย่างต่อเนือ่ ง หรือสูดดมทีร่ ะดับความเข้มข้นระดับสูง เราอาจไม่ได้
กลิน่ ทีเ่ รียกอาการนีว้ า่ olfactory fatigue ดังนัน้ จึงไม่ควรใช้กลิน่ เป็นตัวชีว้ ดั หรือเป็นการเตือนว่ามีกา๊ ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์อยูห่ รือไม่
ความรูเ้ พิม่ เติมเรือ่ งความปลอดภัยในการท�ำงานเกีย่ วกับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ศกึ ษาเพิม่ เติมได้ที่
https://www.osha.gov/SLTC/hydrogensulfide/hazards.html, https://www.osha.gov/OshDoc/data_Hurricane_Facts/hydrogen_sulfide_fact.pdf

น�ำ้ เสียเกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้อย่างไร

โดยทัว่ ไปกระบวนการย่อยสลายสารอินทรียใ์ นน�ำ้ เสียภายใต้สภาวะไร้อากาศหรือไร้ออกซิเจนอิสระ
ในน�ำ้ เสีย (ค่าDO หรือ Dissolved Oxygen ในน�ำ้ เสียเป็นศูนย์) ซึง่ เกิดขึน้ จากแบคทีเรียทีไ่ ม่ใช้อากาศ
(Anaerobic Bacteria)หรือแบคทีเรียทีอ่ าศัยสารประกอบอืน่ เป็นตัวรับอิเล็กตรอนแทนออกซิเจนละลาย
น�ำ้ สามารถเขียนเป็นสมการโดยรวมอย่างง่าย คือ

จากสมการข้างต้นพบว่าการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้ำเสียภายใต้สภาวะไร้อากาศท�ำให้เกิดก๊าช
ขึน้ ได้หลายชนิดคือก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S)
กลไกการย่อยสลายนีเ้ ป็นปฏิกริ ยิ าเคมีแบบออกซิเดชัน-รีดกั ชัน(รีดอกซ์) ซึง่ เป็นปฏิกริ ยิ าทีม่ กี ารถ่ายเท
อิเล็กตรอนเกิดขึน้ ระหว่างสารให้และรับอิเล็กตรอน โดยทัว่ ไปในน�ำ้ เสียสารอินทรียห์ รือมลสารอืน่ ในน�ำ้
เสียเป็นสารให้อเิ ล็กตรอน (Electron donor) และสารประกอบอืน่ ๆทีม่ อี ยูใ่ นน�ำ้ เสียเป็นสารรับอิเล็กตรอน
(Electron acceptor) กระบวนการ/กลไกนีอ้ าศัยแบคทีเรียทีไ่ ม่ใช้อากาศ 3 กลุม่ ใหญ่ๆ ได้แก่ แบคทีเรีย
สร้างกรด (Acidogenic/Acetogenic bacteria) แบคทีเรียสร้างมีเทน (Methanogenic bacteria) และ
แบคทีเรียรีดวิ ซ์ซลั เฟต (Sulfate reducing bacteria : SRB)ท�ำให้เกิดปฎิกริ ยิ าเคมีขนึ้ สรุปได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กลุม่ ของแบคทีเรียทีไ่ ม่ใช้อากาศแบ่งตามสารให้อเิ ล็กตรอน สารรับอิเล็กตรอน แหล่งคาร์บอนทีใ่ ช้และ
ผลผลิตทีเ่ กิดขึน้

ทีม่ า: ปรับปรุงจาก Metcalf&Eddy,
Wastewater Engineering Treatment and
Reuse ,2003

August

ผูช
้ ว่ ยศาสตราจารย์ปราโมช เชีย
่ วชาญ

สาเหตุทกี่ ระบวนการย่อยสลายสารอินทรียใ์ นน�ำ้ เสียภายใต้สภาวะไร้อากาศมีแบคทีเรียหลายกลุม่
อาศัยอยูร่ ว่ มกันเป็นเพราะแบคทีเรียสร้างมีเทนและแบคทีเรียรีดวิ ซ์ซลั เฟตใช้สารอาหารได้จำ� กัดชนิด ซึง่
มักเป็นสารอินทรียท์ มี่ ขี นาดโมเลกุลเล็ก ท�ำให้แบคทีเรียสร้างกรดใช้สารอินทรียไ์ ด้กอ่ นและเปลีย่ นสาร
อินทรียใ์ ห้เป็นกรดอินทรียท์ มี่ ขี นาดโมเลกุลเล็กลง ต่อจากนัน้ แบคทีเรียรีดวิ ซ์ซลั เฟตและแบคทีเรียสร้าง
มีเทนจึงใช้กรดอินทรียท์ เี่ กิดขึน้ นัน้ ต่อไป (อย่างไรก็ตามในกรณีทใี่ นน�ำ้ เสียมี SO2-4 อยู่ แบคทีเรียรีดวิ ซ์
ซัลเฟตจะเจริญเติบโตได้ดกี ว่าแบคทีเรียสร้างมีเทน เนือ่ งจากพลังงานทีแ่ บคทีเรียได้รบั จากการใช้ SO2-4
มากกว่าการใช้ CO2 ) โดยสรุปกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ มี 3 ขัน้ ตอน คือ
1. กระบวนการไฮโดรไลซิส (hydrolysis)
2. กระบวนการสร้างกรด (acidogenesis) และ
3. เป็นกระบวนการสร้างมีเทน/ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (methanogenesis/ sulfate reduction)
กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้ำเสียภายใต้สภาวะไร้อากาศนี้ถูกน�ำไปใช้เป็นกระบวนการ/
ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียแบบไม่ใช้อากาศ(Anaerobic Treatment) ได้ผลพลอยได้จาการบ�ำบัดทีส่ ำ� คัญคือ CH
4ซึง่ สามารถใช้เป็นเชือ้ เพลิงได้(ส�ำหรับ H2S ทีเ่ กิดขึน้ ในระบบด้วยนัน้ จ�ำเป็นต้องมีระบบบ�ำบัดบ�ำบัด/
ก�ำจัดออกก่อนน�ำก๊าซไปใช้งานเนือ่ งจาก H2Sเมือ่ รวมตัวกับน�ำ้ หรือความชืน้ จะเกิดกรดซัลฟูรกิ มีฤทธิก์ ั
ดกร่อนอย่างรุนแรงต่อวัสดุตา่ งๆ)
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ จึงเป็นระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่มีการออกแบบและจัดสภาพสิ่ง
แวดล้อมให้เอื้ออ�ำนวยแก่การเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่ใช้อากาศส่งผลให้เกิดการบ�ำบัด/ก�ำจัดสาร
อินทรียใ์ นน�ำ้ เสีย (ค่าBOD,COD) ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียแบบไม่ใช้อากาศทีใ่ ช้กนั อยูท่ วั ไปเช่น Anaerobic
Cover Lagoon, Anaerobic Filter, Upflow Anaerobic Sludge Blanket(UASB)เป็นต้น
จากข้อมูลทีก่ ล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปประเด็นทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับการเกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ในน�ำ้ เสียได้ดงั นี้
- กระบวนการย่อยสลายสารอินทรียใ์ นน�ำ้ เสียภายใต้สภาวะไร้อากาศท�ำให้เกิดก๊าซได้ 3 ชนิด
หลักๆ คือ CH4 ,CO2 และ H2S อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาความเป็นอันตรายสุขภาพแล้วพบว่า
H2Sมึความเป็นพิษสูงสุด ดังนั้นจึงควรให้ความส�ำคัญกับ H2S ในแง่ความปลอดภัยต่อสุขภาพเป็น
ล�ำดับแรก
- ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน�ำ้ เสียเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ ในน�ำ้ เสียมีสารอินทรีย์ (ค่าBOD,COD)
มีซัลเฟตและอยู่ภายใต้สภาวะไร้อากาศในน�้ำเสีย (ค่าDOในน�้ำเสียเป็นศูนย์) โดยกลุ่มแบคทีเรียSBR
สามารถเขียนเป็นสมการกระบวนการการเกิดไดังแสดงในภาพที่ 2 ซึง่ แสดงว่าการเกิดก๊าซ H2S ในน�ำ้
เสียนัน้ มิได้เกิดกับน�ำ้ เสียทุกประเภท นอกจากนีถ้ งึ แม้ในน�ำ้ เสียจะมีมลสารทีส่ ามารถท�ำให้เกิด H2S
ได้แล้วยังจ�ำเป็นต้องมีสภาวะทีเ่ หมาะสมในการเกิดด้วย
-Anaerobic conditions : sulphate reduction

CH3COOH + SO42- + 2H+

ภาพที่ 2 การเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน�ำ้ เสีย

H2S + 2H20+ 2CO2

ทีม่ าภาพ http://www.oilfield-biocides.com/oilfield-biocides/Hydrogen-Sulfide/Formation-by-SBR.php
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- การเกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน�ำ้ เสียเกิดขึน้ ได้ที่ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียแบบไม่ใช้อากาศ(Anaerobic Treatment) แต่มจิ ำ� เป็นต้องเกิดขึน้ เฉพาะในระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียแบบไม่ใช้อากาศเท่านัน้ ตาม
สภาพความเป็นจริงแล้ว หากน�้ำเสียมีมลสารครบและอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ
SBR น�ำ้ เสียนัน้ ก็สามารถเกิด H2S ขึน้ ได้ ยกตัวอย่างสถานที/่ บริเวณทีอ่ าจเกิด H2S ขึน้ ได้ เช่นภายใน
ท่อของระบบรวบรวมน�ำ้ เสียชุมชน/โรงงานบางประเภทอุตสาหกรรม (Sewerage System) หรือตามบ่อ
ตรวจระบาย (Manhole) หรือในบางส่วนประกอบของระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียเช่น ทีบ่ อ่ สูบน�ำ้ เสีย (Sump)
หรือบ่อปรับสภาพ (Equalization tank) เป็นต้น
โดย สรุปหากเข้าใจกระบวนการเกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน�ำ้ เสียอย่างถ่องแท้ จะช่วยให้สามารถ
คาดการณ์สถานที/่ บริเวณซีง่ อาจเกิด H2S ขึน้ ได้ เพือ่ จัดเตรียมมาตรการความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนรอบด้านให้เหมาะสมกับสถานการณ์
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