
 
หนึ่งบทเรียนหนึ่งประเด็น (ONE POINT LESSON, OPL) 

เรื่อง การบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายประเภทโลหะหนักใน
ห้องปฏบิัติการเคมีวิเคราะห์ 

ผู้จัดทํา  น.ท.อนิวัตร  ปัสสาโก 

วันที่นําเสนอ 11 กุมภาพนัธ ์2562 

ประเภทองค์ความรู้ 01 ความรู้พื้นฐาน 02  ความรู้ทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 03 เทคนิค/ข้ันตอนการใช้
เครื่องมือ/อุปกรณ์ 04  การปรับปรุงกระบวนงานหรอืข้ันตอนวิธีปฏิบัติงาน 05 การเพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์และบริการ 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้การจดัการของเสียประเภทโลหะหนักที่เกิดจากห้องปฏิบัติการถูกต้องตามหลักปฏิบัติ และป้องกันการปล่อย 
แพร่กระจายมลพิษสู่สิง่แวดลอ้ม ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างของหน่วย 
                2. เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐาน และง่ายต่อการปฏิบัติ สามารถจัดการได้ใน
ห้องปฏิบัติการ ลดจํานวนของเสียในห้องปฏิบัติการ โดยไม่ต้องว่าจ้างให้บริษัทเอกชนดําเนินการ 
บทสรุปองค์ความรู้ ของเสียในห้องปฏิบัติการจําเป็นต้องมีการจัดการที่ดีอย่างเป็นระบบ ซ่ึงประกอบด้วย การคัดแยก การรวบรวม/
จัดเก็บ การบําบัดและกําจัดของเสีย ทั้งน้ีของเสียในห้องปฏิบัติการส่วนหน่ึงเป็นของเสียอันตราย โดยห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ฯ 
จะขอเสียอันตรายรวมประมาณร้อยละ 80 ของของเสียทั้งหมด ได้แก่ประเภทกรด-เบส ปรอท สารอินทรีย์ และโลหะหนัก 
อย่างไรก็ตาม ของเสยีประเภทโลหะหนักที่เกิดจากการเตรียมสารละลายมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง ICP-AES และ AAS 
จะมีมากกว่าประเภทอ่ืนๆ (ประมาณร้อยละ 50 ของของเสียทั้งหมด) แผนกเคมีวิเคราะห์ฯ ได้ดําเนินการบําบัดและกําจัดโดยใช้
ความรู้เรื่องการแลกเปล่ียนอิออนโดยสารเรซินแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Resin) มาใช้เป็นหลักการและประยุกต์ให้
เป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างง่าย คือสร้างคอลัมน์แลกเปลี่ยนอิออนโลหะหนัก โดยสารเรซินที่ใช้เป็นสารตัวอย่างที่เหลือจากปฏิบัติการและ
เป็นตัวอย่างที่เก็บไว้เป็นหลักฐานการทดสอบเกินกว่า 90 วันหลังจากการทดสอบเพื่อจัดหา/ตรวจรับ ลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ดังรูป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. ได้สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถบําบัดของเสียประเภทโลหะหนักในห้อง 
ปฏิบัติการ  
2. สามารถลดการแพร่กระจายมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งนํ้า             
ที่อาจเกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง 

ผู้ตรวจสอบความรู้ (หน.นขต.วศ.ทร.)   ยศ ช่ือ สกุล ........................................... ออกครั้งที่ 1 หน้า 1/1 
 แบบฟอรม์จดัทําโดย คณะทํางานการจัดการความรู้ วศ.ทร. (OPL-SCI-62 FORM) เริ่มใช้ 11 กุมภาพนัธ ์2562

ท่อ PVC ขนาด ศก. 12 นิ้วสูง 24 
น้ิว ปิดฐานและมีฝาปิดบรรจุเรซิน ¾ 
ของปริมาตรท่อ PVC 

ท่อ PVC ขนาด ศก. 1 ½ น้ิว
เพ่ือเป็นท่อน้ําเข้า (ของเสีย)
ปลายสวมฝาครอบเจาะรูให้น้าํ
ไหลออกโดยใช้สําลีหรือฟองนํ้า
เป็นวัสดุกรอง 

สําล ี

ท่อ PVC ขนาด ศก. 1 นิ้ว เพ่ือ
เป็นท่อน้ําออก (ผ่านการบําบัด) 
ก่อนไหลสู่คอลมัน์ปรับ pH ด้วย
ปูนขาวต่อไป 

หลักการ/วิธีการ 
นําของเสียสารละลายโลหะหนักผ่านลงในคอลัมน์เรซิน จะ
ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนอิออน ได้นํ้าทิ้งที่มีสภาพกรดเจือ
จาง pH <2 ซ่ึงปราศจากโลหะ จากนั้นเปิดวาล์วท่อนํ้าท้ิง 
เพ่ือให้ไหลผ่านไปยังคอลัมน์ที่ 2 ซ่ึงบรรจุปูนขาวไว้ เพ่ือ
ปรับสภาพให้มีฤทธ์ิเป็นกลาง (Neutralization)จะได้นํ้าที่
ผ่านบําบัดไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม การกําหนดเวลา
เปลี่ยนสารกรองเรซินทุกๆ 1 ปี โดยนําเรซินท่ีใช้งานไป
กําจัดโดยวิธีฝังกลบต่อไป ข้อดีคือ ลดปริมาณของเสีย
ประเภทของเหลว เพราะทําให้อยู่ในรูปของแข็งที่เข้มข้น
ขึ้น ผู้ปฏิบัติงานสามารถบําบัดของเสียได้ด้วยตนเองใน
ห้องปฏิบัติการ 
ข้อระวัง 1. สวมถุงมือป้องกันขณะปฏิบัติงาน 
          2. นํ้าที่ใช้กลั้วล้างภาชนะซ่ึงปนเป้ือนโลหะหนัก
ต้องบําบัดด้วยวิธีการน้ีด้วย จะช่วยลดการแพร่กระจายสู่
สิ่งแวดล้อมได้ดีย่ิงขึ้น 
         3. ไม่นําสารเคมีประเภทอ่ืน เช่น ตัวทําละลาย
อินทรีย์มาบําบัด เพราะอาจเกิดก๊าซพิษ/ระเบิดขึ้นได้ 

Cation exchange resin



 
หนึ่งบทเรียนหนึ่งประเด็น (ONE POINT LESSON, OPL) 

เรื่อง  
ผู้จัดทํา ยศ ช่ือ สกุล 

วันที่นําเสนอ 8 กุมภาพนัธ ์2562 

ประเภทองค์ความรู้ 01 ความรู้พื้นฐาน 02 ความรู ้ทักษะที่จําเป็นต่อการปฏบิัติงาน 03  เทคนิคข้ันตอนการใช้
เครื่องมือ/อุปกรณ์ 04 การปรับปรุงกระบวนงานหรือขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน 05 การเพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์และบริการ  
 

วัตถุประสงค์    -  
                   - 
 
บทสรุปองค์ความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
- 
- 
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บัญชีรายการหัวข้อ OPL วศ.ทร. ปีงป.62 ครัง้ที ่1 
 

ประเภทองค์ความรู้ 
 01 ความรู้พื้นฐาน 02  ความรู้ทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 03 เทคนิค/ขั้นตอนการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์  
 04  การปรับปรุงกระบวนงานหรือข้ันตอนวิธีปฏิบัตงิาน 05  การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ 
 

แบบฟอรม์จัดทําโดย คณะทํางานการจัดการความรู้ วศ.ทร.  (OPL- LIST- 62 FORM)                             หน้า 1/1 
ลําดับ หัวข้อ OPL ประเภท ผู้จัดทํา 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    
27.    
28.    

 
        ลงช่ือ…น.อ.………………………………………………… 
         (............................................................) 
        ตําแหน่ง ………………………………………………………. 
                 ................./...................../......................... 



 
หนึ่งบทเรียนหนึ่งประเด็น (ONE POINT LESSON, OPL) 

เรื่อง  เทคนิคการสกัดพืชสมุนไพรแบบหมักแช่ 
ผู้จัดทํา  น.ท.อนิวัตร  ปัสสาโก 

วันที่นําเสนอ 11 กุมภาพนัธ ์2562 

ประเภทองค์ความรู้ 01 ความรู้พื้นฐาน 02  ความรู้ทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 03 เทคนิค/ข้ันตอนการใช้
เครื่องมือ/อุปกรณ์ 04  การปรับปรุงกระบวนงานหรอืข้ันตอนวิธีปฏิบัติงาน 05 การเพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์และบริการ 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในแผนกเคมีวิเคราะห์ฯ เข้าใจเทคนิคพ้ืนฐานในการสกัดพืชสมุนไพร 
                2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฯ สามารถนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดทักษะความชํานาญ 

บทสรุปองค์ความรู้ แผนกเคมีวิเคราะห์ฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางเคมี ทั้งน้ี รวมถึงการเตรียมตัวอย่างที่
ใช้เทคนิคการสกัด (Extractions) เพ่ือให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบ/ สนับสนุนงานของหน่วย เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุ  
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในงานด้านการสํารวจและใช้ประโยชน์จากพืช/สมุนไพร ในการสกัดสมุนไพรนั้น มีเทคนิคที่
นิยมใช้ 4 วิธี คือ การสกัดด้วยการต้ม การคั้นนํ้าสด การเคี่ยวด้วยนํ้ามัน (ปาล์ม/มะพร้าว) และการสกัดด้วยตัวทําละลาย สําหรับ
เทคนิคการสกัดด้วยตัวทําละลายนั้น จําแนกได้หลายวิธี เช่น การสกัดแบบ Soxhlet การสกัดแบบหมักแช่ (Maceration) หากสารที่
สนใจเป็นประเภทมีขั้วสามารถใช้เอทิลแอลกอฮอล์หรือน้ําหรือเอทิลอะซิเตด (อาจเป็นตัวทําละลายผสมที่ทีสัดส่วนแตกต่างกันออกไป) 
หากสารที่สนใจประเภทไม่มีขั้วอาจใช้ Hexane/Methyl Chloride  ทั้งน้ี อาจใช้วิธีการกลั่นด้วยไอน้ํา (Steam Distillation) ซ่ึงมัก
นิยมใช้สําหรับการสกัดจําพวกนํ้ามันหอมระเหยจากพืช เปลือกไม้ เมล็ดพันธ์ุที่มีคุณสมบัติทางยา (Pharmaceutical properties) 
ผู้ปฏิ บั ติงานสามารถสืบค้น วิ ธีการสกัดสารที่ จํ า เพาะกับพืชสมุนไพรที่ นํ ามาสกัดไ ด้จากเ ว็บไซต์ ต่างๆ/วารสารวิจัย 
ทั้งในและต่างประเทศ    
ข้ันตอนอย่างงา่ยสําหรับการสกัดสมุนไพรด้วยวิธีหมักแช่) 
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ขั้นตอน  ให้นําตัวอย่างพืชสมุนไพร (สดหรือแห้ง) มาสับหรือบด 
(Grinding) ให้มีลักษณะเป็นผง เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการสกัด (ลด
ระยะเวลาในการสกัดและได้สารออกฤทธ์ิ (active gradient) /สารท่ี
สนใจในปริมาณมากข้ึนเน่ืองจากเป็นการเพ่ิมพื้นท่ีผิว) ตวงหรือช่ังนํ้าหนัก 
จากน้ันนําตัวอย่างใส่ไปในถุงผ้าหรือใส่ลงไปในโถแช่โดยตรง ซ่ึงโถแช่อาจ
ทําด้วยแก้ว/สเตนเลส หรือภาชนะอื่นท่ีมีภาชนะปิดมิดชิด จากนั้นตวงตัว
ทําละลายท่ีใช้หมักแช่ลงไปในอัตราส่วน 2: 1 หรือ 3: 1 (ตัวทําละลาย : 
ตัวอย่าง) หมักแช่เป็นเวลา 5-7 วัน (ฝาปิดสนิท) ซ่ึงต้องคนตัวอย่างหรือ
เขย่าตัวอย่างทุกวัน เมื่อครบกําหนดให้กรองหรือบีบเอาส่วนท่ีเป็น
สารละลายออกจากกากตัวอย่างพืช (marc) สามารถท่ีจะเติมตัวทํา
ละลายเพ่ือทําการหมักซํ้าเพ่ือให้ได้สารท่ีต้องการมากท่ีสุด นําตัวทํา
ละลายแต่ละคร้ังมารวมกัน แล้วระเหยตัวทําละลายออกซึ่งสามารถใช้
เครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotary Evaporator) หรือตั้งบนหม้ออังไอน้ํา 
ก่อนนําสารสกัดหยาบ (Crude Extract) ไปดําเนินการอย่างอ่ืน เช่น 
นํ า ไ ป วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท า ง เ ค มี  ( เ ช่ น  ห า ป ริ ม า ณ
Phenolic/Anthocyanin/Vitamins) หรือทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ (เช่น 
Antioxidant activity/ Antimicrobial activity) หรือนําไปผสมกับสาร
อ่ืนเพื่อนําไปใช้ เช่น เครื่องสําอาง นํ้ามันนวดอโรมา หรือยาดมสมุนไพร 
เป็นต้น 
 ข้อดีของวิธีการสกัดด้วยวิธีนี้คือ ได้สารสกัดปริมาณมาก สารท่ีสนใจไม่
ถูกทําลายโดยความร้อน แต่อาจจะส้ินเปลืองตัวทําละลายมาก เมื่อใช้ตัว
ทําละลายท่ีมีราคาแพงSoxlet Extractor                Rotary Evaporator


