รายงานวิชาการ
ฉบับที่ สอพ.4/2547

ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับไซยาไนด
CYANIDE INTRODUCTION

จุฑารัตน อาชวรัตนถาวร

สํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
นายอนุสรณ เนื่องผลมาก
ผูอ านวยการสํ
ํ
านักอุตสาหกรรมพื้นฐาน
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร
หัวหนากลุมเทคโนโลยีโลหวิทยา นายปราโมทย ภูพานทอง

จัดพิมพโดย

สํานักอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพ ฯ 10400
โทรศัพท 0 2202 3616
โทรสาร 0 2202 3606

พิมพครัง้ ที่ 1

มีนาคม 2547
จํานวน 10 เลม

ขอมูลการลงรายการบรรณานุกรม
จุฑารัตน อาชวรัตนถาวร.
ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับไซยาไนด / โดยจุฑารัตน อาชวรัตนถาวร. -กรุงเทพ ฯ : สํานักอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและ
การเหมืองแร, 2546.
48 หนา : ภาพประกอบ : ตาราง ; 30 ซม.

รายงานวิชาการ ฉบับที่ สอพ.4/2547
ISBN 974-91922-1-4

คําปรารภ
อุตสาหกรรมเปนปจจัยสําคัญตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศแตจาก
อดีตทีผ่ า นมา อุตสาหกรรมของไทยยังไมสามารถขยายตัวไดเทาทีค่ วร เนือ่ งจากปจจัยตางๆ หลาย
ประการ แตสําหรับในยุคโลกไรพรมแดน ปญหาหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นทางการคา
คือ ปญหาดานสิง่ แวดลอมอันเกิดจากกระบวนการผลิต และ การบําบัดของเสียอยางไมถกู วิธี กลาย
เปนขอกีดกันทางการคาในตลาดโลก ยังผลใหอตุ สาหกรรมของไทยไมสามารถกาวเขาสูเ วทีการคา
โลกไดอยางเต็มศักยภาพ
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแรในฐานะทีม่ หี นาทีใ่ นการกํากับดูแลและ
ใหการสนับสนุนสงเสริมผูป ระกอบการใหสามารถดําเนินการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ไดเล็งเห็น
และตระหนักถึงความสําคัญดานสิง่ แวดลอมและการพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมสะอาด
ปลอดมลพิษ และสามารถแขงขันกับตลาดโลกได จึงไดดาเนิ
ํ นการศึกษา เรือ่ ง “ความรูเ บือ้ งตน
เกีย่ วกับไซยาไนด (CYANIDE INTRODUCTION)” ขึน้ เพือ่ ประโยชนตอ ผูป ระกอบการทีต่ อ งใช
ไซยาไนดในกระบวนการผลิตและผูส นใจทัว่ ไป สามารถใชประโยชนจากสารประกอบไซยาไนดได
อยางปลอดภัย และไมเปนอันตรายตอสิง่ แวดลอม
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแรหวังเปนอยางยิง่ วารายงานวิชาการฉบับ
นีจ้ ะเปนประโยชนตอ การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยไดเปนอยางดี

นายอนุสรณ เนือ่ งผลมาก
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร

คํานํา
เมือ่ กลาวถึงไซยาไนดหลายคนอาจมีความรูส กึ วาไซยาไนดเปนสารพิษอันตรายตอ
มนุษยและสัตว และยังเปนสารเคมีทสี่ ามารถพบไดทวั่ ไปในชีวติ ประจําวัน ทําใหมนุษยและสัตวมี
โอกาสสัมผัสไซยาไนดไดอยูเ สมอ แมวา ไซยาไนดจะถูกจัดเปนสารพิษแตกเ็ ปนสารเคมีทมี่ ปี ระโยชน
นานัปการ ดังนัน้ เพือ่ ใหสามารถใชประโยชนจากไซยาไนดไดอยางปลอดภัย รายงานวิชาการฉบับนี้
จึงถูกจัดทําขึน้ เพือ่ เปนสือ่ ใหผปู ระกอบการไดใชไซยาไนดอยางรูเ ทาทัน โดยคํานึงถึงอันตรายที่อาจ
เกิดกับพนักงาน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และการติดตามตรวจสอบระบบบําบัดของเสียทีมี
การปนเปอ นของไซยาไนด ใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามผูบริโภคก็
ไมควรตื่นตระหนกถึงอันตรายจากการใชไซยาไนดมากเกินไป เนื่องจากในธรรมชาติมีกลไกการ
ปรับสมดุลอยูตลอดเวลาหากของเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณไมมากเกินไป
รายงานวิชารการฉบับนี้จะกลาวถึงประวัติความเปนมา สมบัติทางเคมีและสมบัติ
ทางกายภาพ การบําบัดของเสียที่มีการปนเปอนของไซยาไนด การติดตามตรวจสอบวิเคราะห
ปริมาณไซยาไนด รวมถึงความเปนพิษและการรักษาผูไดรับพิษจากไซยาไนดในเบื้องตน ซึ่งได
รวบรวมขอมูลที่เผยแพรทางอินเตอรเนตจากหลายหนวยงาน และผูทรงคุณวุฒิที่ไดกรุณาเอื้อเฟอ
ขอมูล เพือ่ เปนประโยชนแกผูประกอบการอุตสาหกรรมที่ผลิตหรือใชไซยาไนดเปนวัตถุดิบ ผูที่มี
หนาทีก่ ากั
ํ บดูแลความปลอดภัยและผูสนใจทั่วไป ทั้งนี้ไดรวบรวมและเรียบเรียงขอมูลทั้งหมดเพื่อ
ใหสามารถเขาใจไดงายขึ้นและนําไปใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
จุฑารัตน อาชวรัตนถาวร

คําขอบคุณ
ดิฉนั ขอขอบคุณ ดร.มณฑป วัลยะเพ็ชร ผูอํานวยการสํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ดวยความเคารพอยางยิง่ และขอขอบคุณ นายปราโมทย ภูพานทอง หัวหนากลุม เทคโนโลยีโลหวิทยา
นางนันทนา กันยานุวฒ
ั น นางดวงกมล สุริยฉัตร ดร.สาธิต เทอดเกียรติกุล นายธีรวุธ ตันนุกิจ และ
นายธวัชชัย ยงเนตร ที่ใหคําแนะนําที่เปนประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง Dr. Terry Mudder ที่ได
เอื้อเฟอขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการทํารายงานวิชาการฉบับนี้

สารบัญ
คําปรารภ
คํานํา
คําขอบคุณ
บทนํา
1. แหลงกําเนิดไซยาไนด
2. ประวัตกิ ารสังเคราะหไซยาไนด
3. การใชสารประกอบไซยาไนดในอุตสาหกรรมตางๆ
สมบัตทิ างกายภาพและสมบัตทิ างเคมีของไซยาไนด
1. ประเภทของสารประกอบไซยาไนด (Cyanide Species)
1.1 Free Cyanide
1.2 Simple Cyanide
1.3 Complex Cyanide
1.4 Total Cyanide
1.5 Cyanide Related Compound
2. สถานะของสารประกอบไซยาไนด
2.1 สถานะของแข็ง
2.2 สถานะของเหลว
2.3 สถานะกาซ
3. เสถียรภาพของสารประกอบไซยาไนด
3.1 เสถียรภาพของ Free Cyanide
3.2 เสถียรภาพของ Simple Cyanide
3.3 เสถียรภาพของ Complex Cyanide
4. ไซยาไนดในสิง่ แวดลอม
4.1 การเกิดสารประกอบเชิงซอนไซยาไนด (Complexation)
4.2 การตกตะกอนเหล็กไซยาไนด (Precipitation)
4.3 การดูดซับสารประกอบไซยาไนด (Adsorption)
4.4 การเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน (Oxidation)
4.5 การเกิดไทโอไซยาเนท (Thiocyanate)
4.6 การระเหยของไฮโดรเจนไซยาไนด (Volatilization)
4.7 กระบวนการสลายตัวทางชีวภาพ (Biodegradation)
4.8 การเกิดปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิส (Hydrolysis)

III
IV
V
1
1
2
3
5
5
5
6
6
7
7
8
8
8
9
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12

การบําบัดไซยาไนด
1. กระบวนการสลายตัวโดยธรรมชาติ
2. วิธกี ารทางกายภาพ
2.1 การเจือจาง
2.2 การผานเยือ่
2.3 Electrowining
2.4 Hydrolysis/Distillation
3. วิธกี ารผสมผสาน
3.1 Acidification/Voltilization/Reneutralization
(AVR or Mills-Crowe process)
3.2 Metal Addition
3.3 Flotation
3.4 Solvent Extraction
4. วิธกี ารดูดซับ
4.1 แร
4.2 ถานกัมมันต
4.3 เรซิน
5. วิธกี ารออกซิเดชัน
5.1 Bio-Oxidation
5.2 Catalysis
5.3 Electrolysis
5.4 Chemical Addition
5.5 Photolysis
ความเปนพิษของไซยาไนด
1. ความเปนพิษของไซยาไนด
1.1 ความเปนพิษแบบเฉียบพลัน
1.2 ความเปนพิษแบบเรือ้ รัง
2. ปจจัยทีม่ ผี ลตอระดับความเปนพิษของไซยาไนด
2.1 ความสามารถในการแตกตัวของสารประกอบไซยาไนด
2.2 ความเขมขนของสารประกอบไซยาไนดและวิธกี ารไดรบั พิษ
2.3 ปจจัยอืน่ ๆ
3. กลไกการเกิดพิษของไซยาไนด
4. กลไกการกําจัดไซยาไนดของรางกาย
4.1 กลไกการปองกันไซยาไนดเขาสูเ ซลลของรางกาย
4.2 กลไกการกําจัดไซยาไนดภายในเซลลของรางกาย

13
13
13
13
14
14
14
15
15
16
16
17
17
17
17
18
18
18
20
20
21
26
29
29
29
30
30
30
31
31
32
33
33
35

5. ผลกระทบของไซยาไนดตอ สิง่ มีชวี ติ
5.1 ผลกระทบตอมนุษย
5.2 ผลกระทบตอสิง่ มีชวี ติ ในนํา้
5.3 ผลกระทบตอนก
5.4 ผลกระทบตอพืช
5.5 ผลกระทบตอสัตวเลีย้ งลูกดวยนม
6. มาตรฐานสากล
6.1 คามาตรฐานไซยาไนด
6.2 คามาตรฐานสารประกอบไซยาไนดรปู อืน่
7. การปฐมพยาบาลและการรักษาผูไ ดรบั พิษไซยาไนด
7.1 การเคลือ่ นยายผูป ว ย
7.2 การปฐมพยาบาล
7.3 การรักษาเฉพาะทาง
แนวทางการปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยในการใชไซยาไนด
บทวิจารณเกีย่ วกับการใชประโยชนสารประกอบไซยาไนด
บทสรุป
บรรณานุกรม

36
36
37
37
37
38
38
38
39
41
41
41
41
44
45
46
47

สารบัญรูป
1. ความเขมขนของไซยาไนดอสิ ระและไฮโดรเจนไซยาไนดที่ pH ตางๆ
2. ประเภทของสารประกอบไซยาไนดในสภาวะตางๆ
3. การสังเคราะห ATP
4. การขัดขวางการสราง ATP ของไซยาไนด
5. กลไกการปองกันไซยาไนดเขาสูเ ซลลของเมทฮีโมโกลบิน
6. กลไกการกําจัดไซยาไนดของไทโอซัลเฟต

5
9
33
33
34
34

สารบัญตาราง
1. คาความเสถียร (Stability Constant: log K) ของสารประกอบไซยาไนด
2. ความเปนพิษของสารประกอบไซยาไนด
3. ความเขมขนของไซยาไนดทกี่ อ ใหเกิดพิษตอสิง่ มีชวี ติ

10
32
39

บทนํา
1. แหลงกําเนิดไซยาไนด (Newmont, Online 2002)
ไซยาไนด (Cyanide) เปนชื่อเรียกกลุมสารประกอบที่ประกอบดวย คารบอน
(Carbon: C) 1 อะตอมและไนโตรเจน (Nitrogen: N) 1 อะตอม ซึ่งมีหลายชนิด เปนสารเคมีที่
สามารถเกิดขึ้นไดเองในธรรมชาติ อาจเกิดจากการทําปฏิกิริยาของสารเคมีตางๆในธรรมชาติ หรือ
จากการขับถายของเสีย หรือ จากการสลายตัวของสารประกอบบางชนิดในธรรมชาติโดยจุลินทรีย
พืชและสัตว มีพืชอยางนอยกวา 1,000 ชนิดและจุลินทรียมากกวา 90 สายพันธุที่สามารถ
สังเคราะหไซยาไนดได ไซยาไนดที่ไดจากจุลินทรียจะเกิดจากการยอยสลาย Glycine โดยการ
กระตุนของ Methionine หรือ Methyl group donor อื่นๆ

NH2 CH2 COOH → HCN + CO2 + 4H+
(glycine)
และมีพืชชั้ น สู งกว า 800 ชนิดรวมถึงพืชผลทางการเกษตรที่มีไซยาไนดเปนองคประกอบ
(Cyanogenic) เชน มันสําปะหลัง ขาวฟาง ตนไผ ขาวโพด อัลมอนดและฝาย เปนตน พืชที่
สามารถสั ง เคราะห Cyanoglycoside ได เมื่ อ เกิ ด การย อยสลายก็ จ ะทํ าใหเกิ ดไซยาไนด
(Cyanogenesis) สวนสัตวจาพวกแมลงหลายชนิ
ํ
ด เชน ตะขาบ กิง้ กือ แมลงปกแข็ง ผีเสือ้ ราตรี และ
ผีเสือ้ เปนตน สามารถสรางไซยาไนดและปลอยออกมาเพือ่ ปองกันอันตรายจากศัตรู นอกจากนี้ใน
รางกายของมนุษยยงั มีไซยาไนดอยูใ นสวนตางๆ เชน ในนําลายมี
้
ไทโอไซยาเนท 0.217 กรัมตอลิตร
ขึน้ ไป ในปสสาวะอาจมีไทโอไซยาเนทไดถึง 0.006 กรัมตอลิตร และนํ้ายอยในกระเพาะอาหารมี
ไทโอไซยาเนท 0.007 กรัมตอลิตรขึ้นไป รวมถึงวิตามินบี 12 ก็มไี ซยาไนดเปนองคประกอบ
(Cyanocobalamin : C63H88O14N14PCo) อยางไรก็ตามแหลงกําเนิดความเปนพิษของไซยาไนดที่
สําคัญมิไดเกิดจากธรรมชาติ เนือ่ งจากไซยาไนดทเี่ กิดขึน้ มีความเขมขนคอนขางตํา่ สวนใหญเกิดจาก
กิจกรรมตางๆของมนุษย เชน การเผาไหมที่ไมสมบูรณ ทอไอเสียรถยนต และควันบุหรี่ และ
นอกจากนีย้ งั พบวาผลิตภัณฑหลายชนิดมีไซยาไนดเปนสวนประกอบ เชน กาแฟ เกลือ สีทาบาน
และยารักษาโรคหลายชนิด เชน Laetrile (ยารักษาโรคมะเร็ง ซึง่ เตรียมจากเมล็ดแอปริคอท) และ
Sodium Nitroprusside (ยาลดความดัน) ซึ่งจะปลอยไซยาไนดออกมาโดยกระบวนการเผาผลาญ
สารอาหารในรางกาย

2. ประวัติการสังเคราะหไซยาไนด
ตนศตวรรษที่ 18 J.C.Dippel และ H.Diesbach ไดทาการทดลอง
ํ
โดยการให
ความรอนกับเลือดดวย Potassium Carbonate และ Green Vitrol (Iron Sulfate) ไดสารสีนํ้าเงิน
เรียกสารดังกลาววา “Berlin Blue” หรือ “Prussian Blue” ตอมาป 1782 นักเคมีชาวสวีเดน
Karle Scheele ไดทาการทดลองโดยการให
ํ
ความรอนกับ Prussian Blue ดวยกรดซัลฟูริกเจือจาง
ไดกาซติดไฟ ละลายนําได
้ และใหฤทธิเ์ ปนกรด ชือ่ “Berlin Blue acid” หรือ “Prussian acid” จนถึง
ปจจุบันเรียกสารประกอบดังกลาววา “Hydrogen Cyanide” ซึ่งนับไดวา Karle Scheele เปน
นักวิทยาศาสตรคนแรกที่สามารถสังเคราะหไฮโดรเจนไซยาไนดไดสําเร็จ คําวา “Cyanide” เปน
คําที่มาจากคําวา “Kyanos” ในภาษากรีก หมายถึง สีนํ้าเงิน หรือ สีฟา หลังการคนพบไฮโดรเจน
ไซยาไนดได 4 ป Karle Scheele ก็เสียชีวติ เนือ่ งจากไดรบั พิษจากไฮโดรเจนไซยาไนดในหองปฏิบตั กิ าร
เริม่ มีการผลิตโซเดียมไซยาไนด (Sodium Cyanide) ครัง้ แรกในป 1834 โดยการใหความรอนกับ
Prussian Blue และ Sodium Carbonate แลวสกัดโซเดียมไซยาไนดดวยแอลกอฮอลเย็น (Tamura,
Online 2002)
ปจจุบนั มีผูผลิตไซยาไนดที่สําคัญ 3 ราย คือ Dupont (USA), Degussa
(Germany) และ ICI (England) โดยกระบวนการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนดในเชิงพาณิชยทําได
หลายวิธี แตวิธีที่ไดรับความนิยม ไดแก (MacDonald, Online 2002)
•

Blausure-Methane-Ammoniak Process

CH4NH3 → HCN + 3H2
•

Shawinigan Process

3NH3 + C 3H8 → 3HCN + 7H2
กระบวนการ Shawinigan Process เปนปฏิกิริยาที่เปนผลพลอยได
(By product) จากการสังเคราะห Acrylonitrile มีการใชกระบวนการนี้ในการสังเคราะห
ไฮโดรเจนไซยาไนดประมาณ 23% ของการผลิต
•

Andrussaw Process
Pt

NH3 + CH4 + 1.5O 2 →
 HCN + 3H2 O
กระบวนการนี้เปนการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนดโดยวิธีตรงคอนขางไดรับ
ความนิยม ประมาณ 77% ของการผลิตไฮโดรเจนไซยาไนดจะใชกระบวนการนี้

การผลิตโซเดียมไซยาไนด (Sodium Cyanide: NaCN) ทีน่ ยิ มใชในเชิงพาณิชย
มี 2 วิธี คือ
•
การทําปฏิกริ ยิ ากันระหวางโซเดียมคารบอเนต (Sodium Carbonate :
Na2CO3) กับ คารบอน (Carbon: C) และแอมโมเนีย (Ammonia: NH3) และใหไฮโดรเจน
ไซยาไนดทาปฏิ
ํ กริ ยิ ากับโซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium Hydroxide : NaOH)
•
การใหความรอนกับโซเดียมเอไมด (Sodium Amide : NaNH2) กับ
คารบอน หรือ โดยการหลอมโซเดียมคลอไรด (Sodium Chloride : NaCl) และแคลเซียมไซยานาไมด
(Calcium Cyanamide : CN2Ca) เขาดวยกันในเตาหลอมไฟฟา
ป จ จุ บั น การผลิ ต โซเดี ย มไซยาไนด ทํ าได โ ดยการให ไ ฮโดรเจนไซยาไนด ทํ า
ปฏิกริ ยิ ากับโซเดียมไฮดรอกไซดแลวระเหยนํ้าออก

3. การใชสารประกอบไซยาไนดในอุตสาหกรรมตางๆ
ไซยาไนดและไฮโดรเจนไซยาไนดเปนสารเคมีทใี่ ชกนั อยางกวางขวางในอุตสาหกรรม
ตางๆ ในแตละปมกี ารผลิตไฮโดรเจนไซยาไนดประมาณ 1.4 ลานตัน ประมาณ 13% ของการผลิตใช
ในอุตสาหกรรมเหมืองทองคํา และประมาณ 87% ใชในอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน การผลิตพลาสติก
กาว สารทนไฟ เครื่องสําอาง ยารักษาโรค และอุตสาหกรรมเหล็ก (Steel Hardening) หรือ แมแต
การใชไซยาไนดเปนอาวุธในสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง และตอมายังนํามาใชในการประหารชีวติ นักโทษ
ในสหรัฐอเมริกา เปนตน (International Cyanide Management Code, Online 2002)
การแยกสกัดทองคําสามารถทําไดหลายวิธี ทั้งวิธีทางกายภาพและวิธีการทางเคมี
ซึ่งตองเลือกใชตามความเหมาะสมกับองคประกอบของสินแร เชน การอาศัยหลักการของ
ความถวงจําเพาะของโลหะทองคํา (Gravity Process) การใชปรอทจับทอง (Amalgamation) ซึ่ง
เปนวิธกี ารที่เกาแกที่สุด และสามารถแยกสกัดทองคําไดเพียง 60% นอกจากนี้ปรอทยังจัดเปน
สารพิษอันตราย ปจจุบันจึงไมไดรับความนิยม การใชคลอรีน (Chlorination) กับสินแรทองที่ไม
สามารถใชสองวิธดี งั กลาวขางตนได นับเปนวิธกี ารทีค่ อ นขางไดรบั ความสนใจในการพัฒนาปรับปรุง
ใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย เนือ่ งจากอัตราการละลายทองในสินแรสงู มากและคลอรีนก็มี
ราคาถูก นอกจากนีย้ งั มีสารเคมีอีกหลายชนิดที่สามารถละลายทองจากสินแรได เชน Bromine
Thiourea Thiosulfate Thiocyanate Organic Nitrile และ Malononitrile เปนตน สารเคมีบางชนิดไม
มีการนํามาใชในกระบวนการแยกสกัดทองคําแลว เนื่องจากมีความเปนพิษสูง เชน Aqua Regia
(Hydrochloric+Nitric) และ Selenic Acid (H2SeO4) และสารเคมีหลายชนิดก็มิไดมีการนํามา
ใชในเชิงพาณิชยดวยเหตุผลหลายประการ เชน ไทโอยูเรีย จัดเปนสารกอมะเร็ง จึงไมไดรับความ
นิยมในการนํามาใชและสลายตัวไดงาย (Kuzugudenli et. al., Online 1999)

ป 1806 Hagen คนพบวาทองคําสามารถละลายไดในสารละลายไซยาไนด จน
กระทั่งป 1887 J.S.MacArthur ไดพัฒนากระบวนการแยกสกัด ทองคํ าดวยสารละลาย
ไซยาไนด นับวามีการนําไซยาไนดมาใชในอุ ตสาหกรรมเหมืองทองคํานานกวา 100 ป โดยมี
ปฏิกริ ยิ าเคมีดงั สมการของ Elsner’s equation

4Au + 8CN− + O2 + 2H2O ←→
 4Au(CN)−2 + 4OH−
มากกวา 90%ของการผลิตทองคําทั่วโลกในแตละปใชไซยาไนดแยกกสกัดทองคําออกจากสินแร
แมวาจะมีสารเคมีหลายชนิดที่สามารถใชแยกสกัดทองคําได แตดวยปจจัยหลายประการ เชน
ความเปนพิษ ประสิทธิภาพการละลายทอง และตนทุนการผลิต ทําใหไซยาไนดเปนสารเคมีที่ได
รับความนิยมสูงสุดในการแยกสกัดทอง (Cyanidation) ในเชิงพาณิชย เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง
ถึง 90% แมวาไซยาไนดจะมีความเปนพิษสูงแบบเฉียบพลัน แตไมจัดเปนสารกอมะเร็ง ดังนั้น
หากมีการจัดการที่ดี เริ่มตั้งแตการขนยาย การนํามาใช การใชไซยาไนดในปริมาณที่พอเหมาะให
เกิดของเสียที่มีไซยาไนดปนเปอนนอยที่สุด และการกําจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
อยางมีประสิทธิภาพ การใชไซยาไนดนาจะเปนวิธีการที่ดีที่สุดในปจจุบันทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร
และสิง่ แวดลอม เนื่องจากเปนสารเคมีที่ราคาไมแพง และสามารถสลายตัวไดงาย โดยมีกลไกทาง
ธรรมชาติที่ทําหนาที่บําบัดควบคูกับระบบบํ าบัดของเสียที่มีประสิทธิภาพ ปจจัยสําคัญที่ทําให
ไซยาไนด (Total Cyanide) ในของเสียมีปริมาณสูง คือ เหล็กในสินแร ทําใหเกิดเปนสารประกอบ
เชิงซอนของเหล็กไซยาไนด นอกจากนี้โลหะอื่นในสินแรเปนสารมลทินแยงทองจับไซยาไนด เชน
สังกะสี ทองแดง และนิกเกิล ทําใหตอ งใชไซยาไนดในปริมาณทีม่ ากกวาทีค่ วรเปน ดังนัน้ กอนเขาสู
กระบวนการแยกสกัดทองคํา ควรมีทาํ Pre-Treatment สินแร เชน การยางแร เพือ่ ไลกามะถั
ํ น หรือ
การทํา Bio-Oxidation ดวยแบคทีเรียทีใ่ ชสารประกอบซัลเฟอรเปนแหลงพลังงาน และวิธกี ารอืน่ ๆ
ตามความเหมาะสมของสินแรและสารทีเ่ ปนมลทินในสินแร สวนวิธที กี่ าลั
ํ งไดรบั ความสนใจอยางมาก
ในปจจุบนั คือ การละลายสินแรซลั ไฟดดว ยจุลชีพ (Bioleaching) เนือ่ งจากเปนวิธกี ารทีป่ ลอดภัย
เหมาะสําหรับกรณีทเี่ ปนแรเกรดตํา่ ไมตอ งใชพลังงาน และทีส่ าคั
ํ ญไมปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด
สูบ รรยากาศ แตขอดอยสําหรับวิธกี ารนี้ คือ อัตราการละลายทองคอนขางตํา่ และยังไมมกี ารพัฒนา
เพือ่ นํามาใชในอุตสาหกรรมการผลิตโลหะทองคําอยางคุม คาทางเศรษฐกิจ ปจจุบนั ทีม่ กี ารนําจุลชีพ
มาใชนั้นอยูในลักษณะของ Bio-Oxidation ซึง่ เปนการทํา Pre-Treatment เพื่อเตรียมแรกอนเขาสู
กระบวนการอืน่ ๆตอไป (Avraamides, 1982:374-378; Utah Mining Association, Online 2001)

สมบัตทิ างกายภาพและสมบัติทางเคมีของไซยาไนด
1. ประเภทของสารประกอบไซยาไนด
ไซยาไนด หมายถึง สารประกอบที่ประกอบดวยคารบอน 1 อะตอมและ
ไนโตรเจน 1อะตอม ซึ่งมีหลายชนิด สามารถแบงสารประกอบดังกลาว เปน 5 กลุมหลัก ไดดังนี้

1.1 Free Cyanide (Moran, Online 2000)
Free Cyanide หมายถึง ไซยาไนดอิสระซึ่งอยูในรูปไซยาไนด ไอออน (Cyanide
ion: CN ) และ ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen cyanide: HCN) ทัง้ ที่อยูในรูปของสารละลาย
และกาซ
-

CN− + H+ → HCN(aq)
HCN(aq) → HCN(g)
ที่ pH 9.3-9.5 ไซยาไนด ไอออน และไฮโดรเจนไซยาไนดจะอยูใ นภาวะสมดุล ถา pH 11 สารละลาย
จะอยูใ นรูปไซยาไนดไอออนมากกวา 99% แตถา pH 7 สารละลายจะอยูในรูปไฮโดรเจนไซยาไนด
มากกวา 99% แมวาไฮโดรเจนไซยาไนดจะละลายนํ้าได แตถาอุณหภูมิและความเค็มเพิ่มขึ้น จะ
ทําใหความสามารถในการละลายนอยลง

ที่มา : Botz (2001)

รูปที่ 1 ความเขมขนของไซยาไนดอิสระและไฮโดรเจนไซยาไนดที่ pH ตางๆ

1.2 Simple Cyanide (Barnes et. al., Online 2000)
Simple Cyanide หมายถึง สารประกอบโลหะไซยาไนดอยูใ นรูปของเกลือไซยาไนด
ซึง่ แบงเปน 2 กลุม ตามความสามารถในการละลาย ไดแก

1.2.1 Soluble Simple Cyanide Complex
Soluble Simple Cyanide Complex เปนสารประกอบไซขาไนดทสี่ ามารถละลายนํา้
ไดงา ย โดยมีโลหะหมู 1 และ 2 เปนองคประกอบ เชน โซเดียมไซยาไนด (Sodium Cyanide:
NaCN), โพแทสเซียมไซยาไนด (Potassium Cyanide: KCN), แคลเซียม (Calcium Cyanide:
้
วให Free
Ca (CN)2) และรวมถึงปรอท (Mercury Cyanide: Hg(CN)2) ดวย เมือ่ ละลายนําจะแตกตั
Cyanide ทีม่ คี วามเปนพิษสูง

1.2.2 Insoluble Simple Cyanide Complex
Insoluble Simple Cyanide Complex เปนสารประกอบไซยาไนดที่ไมละลายนํ้า
หรือละลายนํ้าไดยาก โดยมีโลหะหนักเปนองคประกอบ เชน สังกะสี (Zinc Cyanide: Zn(CN)2),
ทองแดง (Copper Cyanide: CuCN), นิกเกิล (Nickel Cyanide: Ni(CN)2) และเงิน (Silver
Cyanide: AgCN)
1.3

Complex Cyanide (Barnes, Online 2000)

Complex Cyanide หมายถึง สารประกอบไซยาไนดเชิงซอนกับโลหะอืน่ ๆ เชน
สังกะสี ทองแดง และ แคดเมียม เปนตน ซึง่ แบงเปน 3 กลุม ตามความสามารถในการแตกตัว
(Dissociation) ดังนี้

1.3.1 Weak Acid Dissociable Cyanide
Weak Acid Dissociable Cyanide (WAD Cyanide) เปนกลุม สารประกอบไซยาไนด
ทีส่ ามารถแตกตัวไดปานกลางถึงงาย เมือ่ อยูใ นสภาวะทีเ่ ปนกรดออน เชน Zn(CN)42-, Cd(CN)42และ Cd(CN)3-

1.3.2 Moderately Strong Acid Dissociable Cyanide
Moderately Strong Acid Dissociable Cyanide เปนสารประกอบไซยาไนดที่
สามารถแตกตัวไดบางเล็กนอยเมื่ออยูในสภาวะที่เปนกรดออน เชน Cu(CN)2-, Cu(CN)32-,
Ni(CN)42- และ Ag(CN)2-

1.3.3 Strong Acid Dissociable Cyanide
Strong Acid Dissociable Cyanide (SAD Cyanide) เปนสารประกอบไซยาไนดที่
สามารถแตกตัวไดยากเมือ่ อยูใ นสภาพทีเ่ ปนกรดทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง แตสามารถแตกตัวไดดีขึ้นเมื่ออยู
ในสภาพทีเ่ ปนกรดแกและอุณหภูมสิ งู ขึน้ เชน Fe(CN)64-, Fe(CN)63-, Co(CN)64- และ Au(CN)2-

แมวา Hexacyanoferrate (II) ion [Fe (CN)64-] และ Hexacyanoferrate (III) ion
[Fe(CN)63-] จะอยูใ นสภาพที่คอนขางเสถียร แตสามารถแตกตัวให Free Cyanide ไดเมื่อไดรับ
แสงอัลตราไวโอเลตโดยตรง

Fe(CN) 36 − + H2O →[Fe(CN) 5 H2O] 2 − + CN−
[Fe(CN)5 H2O] 2 − + H2O → Fe(OH)3(s) + 5CN− + 3H +
สารประกอบในกลุมนี้เมื่อรวมตัวกับโลหะอีกตัวหนึ่ง (Double Metallocyanide Complex) จะเกิด
ตะกอนของสารประกอบเชิงซอน

Fe(CN)64 − + 2M2 + → M2Fe(CN)6(s)
ถาโลหะดังกลาวเปนโลหะอัลคาไลน เชน K3Fe(CN)6 ตะกอนทีเ่ กิดขึ้นจะละลายนํ้าได อาจเกิด
การแตกตัวใหไซยาไนดอิสระได แตถาเปนโลหะหนัก เชน Cu3Fe(CN)6 ตะกอนที่เกิดจะไม
ละลายนํ้า

1.4 Total Cyanide
Total Cyanide หมายถึง สารประกอบทุกตัวทีม่ ไี ซยาไนดออิ อนเปนองคประกอบ
ทั้ งที่แตกตัวงายและแตกตัวยาก ซึ่งไมรวมไซยาเนท (Cyanate: CNO-) และไทโอไซยาเนท
(Thiocyanate: SCN-)

1.5 Cyanide Related Compound
สารประกอบที่เกี่ยวของกับไซยาไนดมีหลายชนิดอาจเกิดจากกระบวนการบําบัด
ไซยาไนดหรืออาจเกิดจากการทําปฏิกริ ยิ ากับสารอืน่ ในธรรมชาติ ทําใหเกิดสารประกอบตางๆ เชน

1.5.1 Cyanate (CNO-)
Cyanate เปนสารประกอบที่เกิดจากปฏิกิริยาระหวางสารละลายไซยาไนดกับ
สารออกซิแดนท (Oxidizing Reagent) เชน คลอรีน (Chlorine: Cl2), ไฮโปคลอไรต
(Hypochlorite: ClO-), โอโซน (Ozone: O3) และไฮโดรเจนเปอรออกไซด (Hydrogen Peroxide:
H2O2) ซึ่งจะถูกไฮโดรไลซ (Hydrolyze) กลายเปนแอมโมเนีย (Ammonia: NH3) และ
คารบอนไดออกไซด (Carbon Dioxide: CO2)

1.5.2 Thiocyanate (SCN-)
Thiocyanate เปนสารประกอบที่เกิดจากปฏิกิริยาระหวางสารละลายไซยาไนด
(Cyanide)กับไทโอซัลเฟต (Thiosulphate) หรือ ซัลไฟด อิออน (Sulfide ion) และสามารถ

แตกตัวไดในกรดออน แตเปนพิษนอยกวาไซยาไนดถงึ 7 เทา ไทโอไซยาเนทจะถูกออกซิไดซ
(Oxidize) กลายเปนคารบอเนต (Carbonate: CO32-), ซัลเฟต (Sulfate: SO42-) และ
แอมโมเนีย (Ammonia: NH3)

1.5.3 Cyanogen Chloride (ClCN)
Cyanogen Chloride เปนสารประกอบที่เกิดจากปฏิกิริยาระหวางสารละลาย
ไซยาไนดกับไฮโปคลอไรต (Intermediate Compound) จากนัน้ ก็จะกลายเปนไซยาเนท

1.5.4 Chloramine (NH2Cl)
Chloramine เปนสารประกอบที่เกิดจากการบําบัดไซยาไนดดวยวิธี Alkaline
Chlorination เปนพิษนอยกวาไซยาไนดแตมกั พบในปริมาณคอนขางสูง

1.5.5 Cyanogen (NC-CN)
Cyanogen จะเกิ ด ในสภาพที่ เ ป น กรดเมื่ อ ทํ าปฏิ กิ ริ ย ากั บ สารออกซิไดซ
(Oxidizing Reagent)

1.5.6 Nitrate และ Ammonia
ไนเตรท (Nitrate: NO3-) และ แอมโมเนีย (Ammonia: NH3) เปนสารทีเ่ กิดจาก
การสลายตัวของสารประกอบตางๆขางตน ถามีความเขมขนสูง ก็จะเปนอันตรายตอสัตวนาํ้

2. สถานะของสารประกอบไซยาไนด
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ไซยาไนดจะอยูในสถานะที่เปนไดทั้งของแข็ง
ของเหลว และกาซ ซึง่ อาจอยูใ นรูปของ Free Cyanide, Simple Cyanide หรือ Complex Cyanide ก็ได
(Meehan, Online 2000)

2.1 สถานะของแข็ง
ไซยาไนดทอี่ ยูใ นสถานะของแข็งจะอยูใ นรูปของ Complex cyanide ซึง่ อาจเปน
Metallo Cyanide หรือ Alkaline Cyanide หรืออาจอยูในรูป Alkaline Metallic Cyanide และ
นอกจากนีอ้ าจอยูใ นรูปของ Double Metallic Cyanide เชน Turnbull’s blue Fe3[Fe(CN)6]2 และ
Prussian Blue Fe4[Fe(CN)6]3 ซึง่ เกิดไดดใี นชวง pH ทีค่ อ นขางกวางและในสภาวะ Anoxic
Condition

2.2 สถานะของเหลว
ในสภาวะทีเ่ ปนของเหลว ไซยาไนดอาจอยูใ นรูปของ Free Cyanide, Simple
Cyanide หรือ Complex Cyanide ขึน้ อยูก บั คา pH และ Redox Potential ของสารละลาย ถา pH ตํา่
กวา 9.2 ไซยาไนดจะอยูในรูปไซยาไนด ไอออน หรือ ไฮโดรเจนไซยานิก มีโลหะและธาตุตางๆ
มากมายเกิดเปนสารประกอบกับไซยาไนด

ทีม่ า : Meehan (2000)

รูปที่ 2 ประเภทของสารประกอบไซยาไนดในสภาวะตางๆ คัดลอกจาก
จากกราฟจะเห็นวาถาสารละลายอยูในสภาวะที่เปนกรดและ Reducing Condition ไฮโดรเจน
ไซยาไนด จะเปนสารประกอบหลักในสารละลาย ในขณะทีอ่ ยูใ นสภาวะทีเ่ ปนกลางจนถึงสภาวะที่
เปนเบสและอยูใ นสภาวะ Oxidizing Condition เหล็กไซยาไนด (Iron Cyanide: Fe(CN)6total) จะ
เปนสารประกอบหลักในสารละลาย ถาอยูใ นสภาวะทีเ่ ปนเบสสูงและอยูใ นชวง Reducing Condition
สารประกอบไซยาไนดจะอยูใ นรูปไซยาไนดออิ อน

2.3 สถานะของกาซ
ไฮโดรเจนไซยาไนด หรือ ไซยาไนด อิออนที่อยูในสถานะที่เปนของเหลวสามารถ
เปลีย่ นรูปเปนกาซไฮโดรเจนไซยาไนดไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากเมื่ออยูในสภาวะที่เปนกลางถึง
กรดออนไซยาไนดออิ อนจะกลายเปนไฮโดรเจนไซยาไนดซงึ่ เปนสารทีม่ คี วามสามารถในการระเหยไดดี
เมือ่ สัมผัสกับอากาศ และเมื่อสารประกอบไซยาไนดอยูในรูปของกาซก็จะมีความเปนพิษสูงมาก

3. เสถียรภาพของสารประกอบไซยาไนด
สารประกอบไซยาไนดแตละชนิดมีเสถียรภาพตางกัน โดยขึ้นอยูกับคาคงที่ของ
การแตกตัว (Dissociation Constant) หรือ คาความเสถียรของสารประกอบ คาความเปนกรด-ดาง
(pH) อุณหภูมิ แสงแดด และอื่นๆ

3.1 เสถียรภาพของ Free Cyanide
Free Cyanide เปนสารประกอบไซยาไนดกลุมที่มีเสถียรภาพตํ่าสุด ไซยาไนด
ไอออน จะเปลีย่ นรูปเปนกาซไฮโดรเจนไซยาไนดไดอยางรวดเร็วเกือบ 100% เมือ่ อยูใ นสภาวะที่
เปนกลางถึงกรดออน กาซไฮโดรเจนไซยาไนดมคี วามเปนพิษสูงโดยเฉพาะอยางยิง่ ตอระบบการหายใจ
ตารางที่ 1 คาความเสถียร (Stability Constant: log K) ของสารประกอบไซยาไนด
สารเคมี
Hexacyanocobaltate
Hexacyanoferrate(III)
Mercurycyanide
Hexacynoferrate(II)
Tetracyanonickelate
Tetracyanocuprate
Tricyanocuprate
Dicyanoargenate
Dicyanocuprate
Tetracyanozincate
Tetracyanocadmiate
Zinc Cyanamide
Cadmium Cyanide
Hexacyanomanganate
Hydrogen Cyanide
Zinc Cyanide

สูตรเคมี
[Co(CN)6]3[Fe(CN)6]3[Hg(CN)4]2[Fe(CN)6]4[Ni(CN)4]2[Cu(CN)4]3[Cu(CN)3]2[Ag(CN)2][Cu(CN)2][Zn(CN)4]2[Cd(CN)4]2Zn(CN)2
Cd(CN)2
[Mn(CN)4]3HCN
ZnCN+

ที่มา : U.S.EPA (1994) และ Meehan (2000)

คาความเสถียร (log K)
64.0
43.6
41.4
35.4
31.8
30.3
23.5
21.0
18.8
16.9
16.8
11.1
11.0
9.7
9.2
5.3

3.2 เสถียรภาพของ Simple Cyanide
Simple Cyanide เปนสารประกอบไซยาไนดกลุม ทีม่ เี สถียรภาพคอนขางตํา่ เนื่องจาก
เปนสารประกอบที่สามารถละลายนํ้าได ทําใหเกิดไซยาไนด ไอออน ที่สามารถเปลี่ยนรูปเปน
กาซไฮโดรเจนไซยาไนดไดอยางรวดเร็ว

3.3 เสถียรภาพของ Complex Cyanide
Complex Cyanide เปนสารประกอบไซยาไนดกลุม ทีม่ เี สถียรภาพสูงกวาสองกลุม แรก
แต Weak Acid Dissociable Cyanide และ Moderately Strong Acid Dissociable Cyanide
สามารถแตกตัวไดงา ยเมือ่ อยูใ นสภาวะทีเ่ ปนกรดออนๆ สวนกลุม ของ Strong Acid Dissociable
Cyanide ซึ่งดูเหมือนวาจะเปนกลุมสารประกอบไซยาไนดที่มีความเปนพิษนอยที่สุด เนื่องจาก
คอนขางมีเสถียรภาพสูง แตกตัวไดยาก ก็สามารถแตกตัวใหไซยาไนด ไอออนได เมื่ออยูในสภาวะ
ที่เปนกรดแกหรือไดรับแสงอัลตราไวโอเลต

4. ไซยาไนดในสิ่งแวดลอม
ไซยาไนดเปนสารประกอบทีเ่ ปนสวนประกอบในสิง่ มีชวี ติ และผลิตภัณฑหลายชนิด
ทําใหมนุษยและสัตวมโี อกาสสัมผัสไซยาไนดในชีวติ ประจําวันคอนขางสูง แตดวยความสมดุลของ
ธรรมชาติ ทําใหเกิดกลไกตางๆเพื่อลดหรือทําลายพิษของไซยาไนด (International Cyanide
Management Code, Online 2002)

4.1 การเกิดสารประกอบเชิงซอนไซยาไนด (Complexation)
ไซยาไนดจะเกิดปฏิกิริยากับโลหะตางๆไดสารประกอบเชิงซอนหรือไอออนที่มี
เสถียรภาพสูงกวาไซยาไนดไอออนและไฮโดรเจนไซยาไนด เชน Zn(CN)42-, Cd(CN)42-, Cd(CN)3-,
Cu(CN)2-, Cu(CN)32-, Ni(CN)42- และ Ag(CN)2-

4.2 การตกตะกอนเหล็กไซยาไนด (Precipitation)
เหล็กไซยาไนด (Iron Cyanide) จะเกิดการตกตะกอนกับโลหะอื่น เชน เหล็ก
ทองแดง นิกเกิล แมงกานีส ตะกั่ว สังกะสี แคดเมียม ดีบุก และเงิน กลายเปนสารประกอบ
เชิงซอนของเหล็กไซยาไนด (Double Metallocyanide Complex) เชน Cu2Fe(CN)6, Ni2Fe(CN)6,
Zn2Fe(CN)6 และ Fe4[Fe(CN)6]3

4.3

การดูดซับสารประกอบไซยาไนด (Adsorption)

สารอินทรียและสารอนินทรียในดิน เชน อนุภาคของดินเหนียว เฟลดสปาร
ออกไซดของอะลูมิเนียม เหล็ก และ แมงกานีส สามารถดูดซับไซยาไนดไวได เปนการลดการแพร
กระจายหรือความรุนแรงของพิษ จากนัน้ โดยกลไกการกําจัดพิษของธรรมชาติจะทําเกิดการสลายตัว
ของไซยาไนดอยางชาๆ

4.4 การเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน (Oxidation)
ไซยาไนดจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไดไซยาเนทซึ่งมีพิษนอยกวา ปฏิกิริยานี้จะ
เกิดไดดีเมื่ออยูในสภาวะที่มี Strong Oxidizing Agent เชน โอโซน ไฮโดรเจนเปอรออกไซด หรือ
ไฮโปคลอไรต แตการดูดซับไซยาไนดของสารอินทรียและสารอนินทรียในดินจะชวยกระตุนใหเกิด
ปฏิกิริยาออกซิเดชันในธรรมชาติได

4.5 การเกิดไทโอไซยาเนท (Thiocyanate)
ไซยาไนด จ ะทํ าปฏิ กิ ริ ย ากั บ ซั ล เฟอร ซึ่ ง อาจอยู  ใ นรู ป ของซั ล เฟอร อิ ส ระหรื อ
สารประกอบซัลเฟอร กลายเปนไทโอไซยาเนทที่มีพิษนอยกวา

4.6 การระเหยของไฮโดรเจนไซยาไนด (Volatilization)
การระเหยของไฮโดรเจนไซยาไนดสามารถเกิดขึ้นไดทั้งในสภาพที่เปนสารละลาย
และสภาพที่อยูในดิน เมื่อ pH ลดลง, อุณหภูมิสูงขึ้น และมีการเติมอากาศเพือ่ เพิม่ กาซออกซิเจน
ถาเปนการระเหยอยางชาๆก็จะไมเปนอันตรายตอสิง่ แวดลอมบริเวณนั้น

4.7 กระบวนการสลายตัวทางชีวภาพ (Biodegradation)
ไซยาไนด ส ามารถเกิ ด การสลายตั ว ได ทั้ ง ในสภาวะที่มี ออกซิ เจน (Aerobic
Condition) และสภาวะทีไ่ รออกซิเจน (Anaerobic Condition)

4.8 การเกิดปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิส (Hydrolysis)
ไฮโดรเจนไซยาไนดจะถูกไฮโดรไลซกลายเปนกรดฟอรมิก (Formic Acid) หรือ
แอมโมเนียม ฟอรเมท (Ammonium Formate) เปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอยางชาๆ แตก็สามารถเกิด
ไดถาอยูในสภาวะไรออกซิเจน (Aerobic Condition)
ปฏิกิริยาและกระบวนการตางๆดังกลาวขางตนสามารถเกิดขึ้นไดเองในธรรมชาติ
ถาอยูในสภาวะที่เอื้ออํานวยและความเขมขนของไซยาไนดไมสูงเกินไป เปนกลไกทางธรรมชาติ
เพื่อความสมดุลของสิ่งแวดลอม

การบําบัดไซยาไนด (Cyanide Treatment)
ไซยาไนดเปนสารเคมีทพี่ บไดในธรรมชาติทงั้ จากพืชและสัตว โดยสมดุลของธรรม
ชาติจะมีกระบวนการทําลายพิษของไซยาไนด แตจะดําเนินไปอยางชาๆ ซึง่ ไมสามารถรองรับของ
เสียทีเ่ กิดขึน้ ในอุตสาหกรรมได ดังนัน้ มนุษยจงึ ตองหาวิธกี ารบําบัดไซยาไนดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม หลักการบําบัดไซยาไนดสามารถจําแนกได 2 ประเภทหลัก คือ (Young, Online 2002)
การทําลายพิษไซยาไนด (Destruction Process) โดยใชหลักการเปลี่ยนรูป
ไซยาไนดเปนสารประกอบอื่นที่มีพิษนอยกวาไซยาไนด
การนําไซยาไนดกลับมาใชใหม(Recovery Process) เปนการแยกไซยาไนด
ออกจากของเสียแลวนํากลับมาใชใหมในกระบวนการผลิต
ทัง้ การทําลายพิษไซยาไนด (Destruction Process) และ การนําไซยาไนดกลับมา
ใชใหม (Recovery Process) อาจตองใชหลายวิธกี ารผสมผสานกัน ทัง้ ทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ
เพือ่ ประสิทธิภาพในการบําบัดไซยาไนด สวนการเลือกใชวธิ กี ารใดในการบําบัด ตองคํานึงถึงปจจัย
หลายอยางประกอบกัน เชน ลักษณะของเสีย ประสิทธิภาพการบําบัดทีต่ อ งการและคาใชจา ยในการ
บําบัดของเสีย

1. กระบวนการสลายตัวโดยธรรมชาติ (Natural Degradation)
การสลายตั ว โดยธรรมชาติ เ กิ ด จากหลายปฏิ กิ ริ ย า เช น Hydrolysis
Photodegradation, Chemical Biological Oxidation และ การตกตะกอนในรูปสารประกอบเชิงซอน
ของโลหะ แตกระบวนการหลัก คือ การแยกตัวของสารประกอบเชิงซอนไซยาไนดของโลหะ และ
การระเหยเปนกาซไฮโดรเจนไซยาไนด ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการสลายตัว ไดแก pH อุณหภูมิ
แสงแดด และการเติมอากาศ ถาอยูในสภาวะแวดลอมที่เหมาะสม ปจจัยแวดลอมทางธรรมชาติจะ
เปนตัวกระตุนใหเกิดการสลายตัวของไซยาไนดไดดียิ่งขึ้น

2. วิธกี ารทางกายภาพ
การจัดการไซยาไนดโดยวิธีการทางกายภาพ เปนวิธีการอยางงายเหมาะสําหรับ
กรณีทมี่ ขี องเสียปริมาณไมมาก ซึง่ สามารถทําไดดงั นี้

2.1 การเจือจาง (Dilution)
การเจือจางเปนวิธีการลดพิษของไซยาไนดที่งายและตนทุนตํ่า แตไมคอยไดรับ
การยอมรับ เนื่องจากปริมาณไซยาไนดรวมทั้งหมดที่ปลอยออกไมเปลี่ยนแปลงและเปนการเพิ่ม
ความเขมขนของไซยาไนดในดินและนํ้าผิวดิน

2.

การผานเยือ่ (Membrane)
การแยกไซยาไนดจากสารละลายโดยการผานเยือ่ สามารถทําได 2 วิธี ดังนี้

2.2.1 Electrodialysis
วิธี Electrodialysis ทําไดโดยใสสารละลายไซยาไนดที่ตองการทําใหบริสุทธิ์ใน
ครึง่ เซลลแคโทด หรือ ขั้วลบ เนื่องจากไซยาไนดมีประจุลบจะแพรผานเยื่อมาครึ่งเซลลแอโนด
หรือขัว้ บวก เปนการแยกไซยาไนดออกจากสารละลาย

2.2.2 Reverse Osmosis
วิธี Reverse Osmosis เปนวิธที ใี่ ชแรงดันทําใหนาแพร
ํ้ ผา นเยือ่ เปนการแยกนํา้
ออกจากสารละลายไซยาไนด
ทั้งสองวิธีดังกลาวขางตน สามารถใชแยกสารประกอบไซยาไนดไดทั้งที่อยูในรูป
ไซยาไนดอสิ ระและสารประกอบเชิงซอนของโลหะไซยาไนด

2.3 Electrowining
Electrowining เปนวิธกี ารทีใ่ ชในการแยกทองคําและโลหะออกจากสารละลาย แต
สามารถใชแยกไซยาไนดอิสระจาก SAD Cyanide และ WAD Cyanide ไดเชนกัน โดยการรับ
อิเลคตรอนจากขัว้ แคโทด วิธนี เี้ หมาะสําหรับกรณีทสี่ ารละลายมีความเขมขนสูง

M(CN) + e − → M+ + CN−
แตวิธีนี้ไมสามารถใชกําจัดไทโอไซยาเนทได ไซยาไนดอิสระที่เกิดตองผานกระบวนบําบัดโดย
การทําลายพิษ ลดพิษ หรือ การนํากลับมาใชใหมตอ ไป สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบไดดว ย
การใช Steel Wool ซึง่ มีพนื้ ทีผ่ วิ สัมผัสมากเปนขัว้ แคโทด กวนสารละลาย เพิม่ อุณหภูมแิ ละ pH
และใชตวั นําทีเ่ หมาะสม

2.4 Hydrolysis / Distillation
ไซยาไนดอิสระทําปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสในนํ้า ไดสารละลายไฮโดรเจนไซยาไนด
และระเหยกลายเปนกาซไฮโดรเจนไซยาไนด ถากาซไฮโดรเจนไซยาไนดที่เกิดขึ้นมีปริมาณมากพอ
ก็สามารถดักจับใน Conventional Absorption Scrubbing Tower และ นํากลับไปใชใหมได แต
ไทโอไซยาเนท WAD และ SAD Cyanide ไมสามารถใชวิธีนี้ได

CN− + H+ → HCN(aq)

HCN(aq) → HCN(g)

3. วิธกี ารผสมผสาน
3.1 Acidification/Volatilization/Reneutralization (AVR or MillsCrowe Process)
AVR or Mills-Crowe Process เปนวิธกี ารบําบัดไซยาไนดโดยการนํากลับมาใชใหม
(Recovery) เปนกระบวนการที่ใชไดดีกับของเสียที่ไซยาไนดมีความเขมขนปานกลางถึงสูงและมี
อัตราการไหลสูงหรือตําก็
่ ได โดยการทําใหไซยาไนดอยูใ นสภาพทีเ่ ปนกรด (Acidification) ที่ pH
ตํ่ากวา 8.0 ไซยาไนดอิสระและWAD Cyanide จะทําปฏิกิริยากับกรด ไดกา ซไฮโดรเจนไซยาไนด
ระเหยไปในอากาศ (Volatilization) ปฏิกริ ยิ าเหลานีส้ ามารถเกิดขึน้ ไดเองในธรรมชาติ โดยกาซ
คารบอนไดออกไซดจะละลายนําได
้ กรดคารบอนิก ทําให pH ลดตําลง
่ เกิดกาซไฮโดรเจนไซยาไนด

MCN + H+ → HCN(g) + M+
แตถา ตองการนําไซยาไนดกลับมาใชใหมกจ็ ะตองใหกา ซไฮโดรเจนไซยาไนดทาปฏิ
ํ กิริยากับโซเดียม
ไฮดรอกไซด (Sodium Hydroxide: NaOH) ซึง่ จะสามารถดักจับไซยาไนดไดประมาณ 70-95%
ทัง้ ทีอ่ ยูใ นรูปของสารละลายและนําทิ
้ ง้ ปนกากแร (Slurry)

2CN− + H2SO 4 → 2HCN(aq) + SO 24 −
HCN(aq) → HCN(g)
HCN(g) + NaOH → NaCN + H2 O
หลังจากทํา Acidification แลวตองปรับสภาพความเปนกรด-ดาง (Reneutralization) ทําใหไอออน
ของโลหะตกตะกอนในรูปไฮดรอกไซด (Metal Hydroxide)

M+ + OH− → MOH(s)
ถาใชกรดซัลฟูรกิ (Sulphuric Acid: H2SO4) ทํา Acidification และใชปนู ขาว (Calcium Hydroxide:
Ca(HO)2) ทําการปรับสภาพ จะทําใหเกิดตะกอนของยิปซัม ซึง่ ยากแกการแยกออกจากนํา้

Ca 2 + + SO 24 − 2→ CaSO 4 ⋅ 2H2O(s)
H O

แกปญ
 หาดังกลาวโดยการใชกรดตัวอืน่ เชน กรดไนตริก (Nitric acid: HNO3) หรือใชเบสตัวอืน่ เชน
โซดาไฟ (Sodium Hydroxide: NaOH) นอกจากนี้ ไอออนของทองแดงในสารละลายจะทําให
การRecovery ไซยาไนดทําไดยาก จึงตองตกตะกอนไอออนของทองแดงดวยโซเดียมซัลไฟด
(Sodium Sulphide: NaS2) ไดเปนตะกอนของคอปเปอรซลั ไฟด(Copper Sulphide: Cu2S)

3.2 Metal Addition
การเติมโลหะเปนการทําใหไซยาไนดอยูใ นรูป SAD complex เชน การเติม Fe2+
หรือ Fe3+ ทําใหเกิด Hexacyanoferrate (II) ion [Fe(CN)64-] และ Hexacyanoferrate (III) ion
[Fe(CN)63-] ตามลําดับ แตสารประกอบทีไ่ ดอาจเกิดปฏิกริ ยิ ากับแสง (Photodegradation) ดังนัน้
จึงมีการเติมโลหะซอนอีก เชน เหล็ก ทองแดง นิกเกิล และสังกะสี เพือ่ ใหเกิดการตกตะกอนเปน
โลหะเชิงซอนของเหล็กไซยาไนด โดยที่ Hexacyanoferrate (II) ion [Fe(CN)64-] จะทําปฏิกริ ยิ ากับ
โลหะทีเ่ ติมลงไปไดเลย

Fe(CN)64 − + 2M2 + → M2Fe(CN)6(s)
แตถา เปน Hexacyanoferrate (III) ion [Fe(CN)63-] จะไมทาปฏิ
ํ กริ ยิ ากับโลหะทีเ่ ติมลงไป ตองรีดวิ ซ
Hexacyanoferrate (III) ion ใหเปน Hexacyanoferrate (II) ion กอน โดยการเติมโซเดียมซัลไฟต
(Sodium Sulphite: Na2SO3) หรือ โซเดียมไดซัลไฟต (Sodium Disulphite: NaHSO3) เปน
Reducing Agent และมี Zn และ Cu เปนตัวเรงปฏิกริ ยิ า ที่ pH ประมาณ 5-7

3.3 Flotation
การทํา Flotation เกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแตป 1880 เพื่อแยกแรออกจากสินแร ตอ
มาจึงไดมกี ารปรับปรุงระบบมาใชกับการบําบัดไซยาไนด การแยกไซยาไนดดวยวิธี Flotation เปน
การแยก SAD Cyanide แลวเกิดเปนตะกอนโดยธรรมชาติหรือโดยการเติมโลหะเพื่อชวยใน
การตกตะกอน ซึ่งจะชวยปองกันการสลายตัวเปนไซยาไนดอิสระ การทํา Flotation ทําไดโดยเติม
สาร Heteropolar Surfactant ซึง่ สวนมากจะเปนสารกลุม Cationic Amine เชน Tricaprylmethyl
Ammonium Chloride (R4NCl) เพื่อทําปฏิกิริยากับสารประกอบ Anionic SAD Cyanide แลว
ตกตะกอนเปนเกลือเชิงซอนของสารอินทรีย

(y - x)R 4NCl + M(CN) yx - x →(R 4N) y - x M(CN) 6(s) + (y - x)Cl −
ตะกอนทีไ่ ดอาจอยูใ นรูปสารแขวนลอยหรืออาจมีขนาดอนุภาคใหญกวา วิธนี เี้ หมาะสําหรับการแยก
SAD Cyanide มากกวา WAD Cyanide

3.4 Solvent Extraction
เทคนิก Solvent Extraction เริม่ ใชครั้งแรกประมาณกลางป 1950 ในกระบวน
การผลิตยูเรเนียม และจากนั้นมาอีก 10 ป ก็ไดรับความนิยมทั่วโลกจากการประยุกตมาใชกับ
กระบวนการผลิตทองแดง สารที่ใชเปน Solvent Extraction เปนสารอินทรียจึงไมรวมตัวกับนํ้า
และมีความหนาแนนนอยกวานํ้าและมีความสามารถในการละลายที่เฉพาะเจาะ เมื่อเติมสารที่ใช
เปน Solvent Extraction กับสารละลายที่ตองการบําบัดแลวไซยาไนดจะแยกตัวออกมาอยูในชั้น
ของ Solvent Extraction สมการการเกิดปฏิกิริยามีลักษณะเดียวกันกับ Flotation สารละลายที่ใช
เปน Solvent Extraction สามารถนํากลับมาใชใหมไดอีก

4. วิธกี ารดูดซับ (Adsorption method)
วิธีการดูดซับไซยาไนดเปนการแยกไซยาไนดออกจากสารละลายโดยอาศัยวัสดุ
ตางๆทีม่ สี มบัตใิ นการดูดซับ เชน แรบางชนิด ถานกัมมันต และ เรซิน โดยหลักการแลวไซยาไนดที่
ถูกดูดซับไวจะถูกแยกออกอีกครัง้ ในสารละลายทีม่ ปี ริมาณนอย ทําใหไดสารละลายไซยาไนดเขมขน
และวัสดุดดู ซับดังกลาวก็สามารถนํากลับมาใชใหมได

4.1 แร
ดิน ของเสีย และสินแร ทีม่ แี ร Ilmenite (FeTiO3), Hematite (Fe2O3), Bauxite
(AlO·OH / Al(OH)3) และ Pyrite (FeS2) รวมถึงกลุม แร Feldspars , Zeolite และดินเหนียว
มีสมบัติในการดูดซับสารประกอบเชิงซอนโลหะของไซยาไนดได เชน Cd(CN)3-, Cu(CN)43-,
Fe(CN)63-, Ni(CN)4-และ Zn(CN)42- แตไมสามารถดูดซับไซยาไนดอสิ ระ การดูดซับไซยาไนด
ของตะกอนดินประกอบดวย 2 ขัน้ ตอนทีส่ าคั
ํ ญ คือ การแลกเปลีย่ นไอออน (Ion Exchange) และ
การตกตะกอน (Precipitation) การดูดซับสารประกอบไซยาไนดของตะกอนดินขึ้นอยูกับอํานาจ
ไฟฟาสถิตของตะกอนและนํ้า สารประกอบไซยาไนดอาจถูกดูดซับไวเพียงชวงเวลาหนึ่งเทานัน้
แตเมือ่ สภาพของดิน นํา้ และอากาศเปลีย่ นไป ไซยาไนดกอ็ าจถูกปลอยลงสูน าใต
ํ้ ดนิ ไดอกี

4.2 ถานกัมมันต
ถานกัมมันตเปนวัสดุทเี่ ตรียมจากวัตถุทมี่ ธี าตุคารบอนเปนองคประกอบ เชน ไม
ถานหิน และกะลามะพราว สมบัติของถานกัมมันตขึ้นอยูกับวิธีการเตรียมและชนิดของวัตถุดิบ
เนือ่ งจากถานกัมมันตมคี วามพรุนตัวและพืน้ ทีผ่ วิ สัมผัสสูง ทําใหประสิทธิภาพและอัตราการดูดซับ
คอนขางสูง นอกจากนี้ยังสามารถดูดซับไดทั้งสารที่เปนประจุบวก ประจุลบและเปนกลาง โดย
การแลกเปลีย่ นอิออน การเกิด Chelate และปฏิกริ ยิ า Coulombic

4.3 เรซิน
เรซินเปนเม็ดโพลิเมอรที่มีผิวที่มีสมบัติตางๆกัน เชน การเกิด Chelate หรือ
การแลกเปลี่ยนอิออน ประสิทธิภาพการดูดซับขึ้นอยูกับสมบัติหรือความสามารถในการเกิด
Chelate หรือการแลกเปลีย่ นอิออน เมือ่ เปรียบเทียบถานกัมมันตกบั เรซิน พบวา เรซินทนทานตอ
สารอินทรีย สามารถนํากลับมาใชใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ อายุการใชงานยาวนานกวาและสามารถ
คายสารดูดซับไดเร็วกวา ปจจุบันเรซินที่ใชในการแยกกํ าจัดไซยาไนดในอุตสาหกรรมจะเปน
Chelation Resin เรซินมีประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะไซยาไนดไดอยางดี แตสามารถดูดซับ
ไทโอไซยาเนทไดเพียงเล็กนอย การดูดซับของเรซินขึ้นอยูกับชนิดของเรซิน การละลายและ
การปรับสภาพเรซินเพือ่ นํากลับมาใชใหม

5. วิธกี ารออกซิเดชัน (Oxidation method)
การกํ าจัดไซยาไนดดวยวิธีการตางๆ เชน วิธีทางกายภาพ, วิธีการทํ าใหเกิด
สารประกอบเชิงซอน และวิธกี ารใชสารทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นดูดซับ ยังคงมีสารประกอบไซยาไนดทเี่ กิด
จากการบําบัดทีย่ งั เปนพิษ ตองทําการบําบัดกอนการปลอยออกสูส งิ่ แวดลอม แตวิธีการดังกลาว
เปนวิธกี ารแยกและนําไซยาไนดกลับมาใชใหม ถาตองการทําลายไซยาไนด จําเปนตองใหไซยาไนด
เกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน

5.1 Bio-Oxidation
สิง่ มีชวี ติ จําพวกแบคทีเรีย เห็ดรา สาหราย ยีสต และพืชหลายชนิด มีเอนไซมและ
กรดอะมิโนทีส่ ามารถออกซิไดซไซยาไนดในธรรมชาติได กลไกสําคัญของ Bio-Oxidation คือ
การเปลีย่ นไซยาไนดเปนไซยาเนท (Cyanate: OCN-) ซึง่ มีพษิ นอยกวา

2CN − + O 2(aq) → 2OCN −
ออกซิเจนที่ใชในปฏิกิริยาอาจอยูในรูปของเหลวหรือกาซก็ได มีสารตัวกลาง (Intermediate)
หลายตัวที่เกิดในปฏิกิริยา ขึน้ อยูก ับชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ใชในกระบวนการ Bio-Oxidation, ชนิด
ของสารประกอบไซยาไนด และสภาพของสารละลาย เชน ความเขมขนของไซยาไนด pH และ
อุณหภูมิ ไซยาเนทเปนสารตัวกลาง (Intermediate) ตัวหนึง่ ทีเ่ กิดขึ้นและถูกไฮโดรไลซกลายเปน
แอมโมเนียมไอออน (Ammonium ion: NH4+) และคารบอเนตไอออน (Carbonate ion: HCO3-)

OCN − + 3H2 O → NH+4 + HCO 3− + OH −
ปฏิกริ ยิ าขางตนสามารถเกิดไดดใี นสภาพทีส่ ารละลายมี pH ประมาณ 7 ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง อยางไรก็ตาม
แอมโมเนียมไอออน (Ammonium ion : NH4+) ที่เกิดขึ้นก็จัดเปนสารพิษเชนกัน จึงตองทํ า
การบําบัดโดยใชวธิ ไี นตริฟเ คชัน (Nitrification) หรือ ดีไนตริฟเ คชัน (Denitrification)

แบคทีเรียทั้งกลุมที่ใชออกซิเจน (Aerobic Bacteria) และไมใชออกซิเจน
(Anaerobic Bacteria) สามารถยอยสลายไซยาไนดไดโดยไดไซยาไนดเปนแหลงกําเนิดคารบอน
และไนโตรเจน โดยแบคที เ รี ย กลุ  ม ที่ ใ ช อ อกซิ เ จนจะออกซิ ไ ดซ ไ ซยาไนด ไ ปเป น ฟอร เ มท
(Formate) ได ทั้ งทางตรงและทางออม และถูกออกซิไดซตอไปเปนคารบอนไดออกไซด
(Carbondioxide: CO2) โดยเอนไซมฟอรเมท ไฮโดรจีเนส (Formate Hydrogenase Enzyme)
ตามลําดับ แตถาอยูในสภาวะไรออกซิเจนไซยาไนดจะถูกยอยสลายในสภาวะ Methanogenic
Condition เปนแอมโมเนีย (Ammonia: NH3) และ ฟอรเมท (Formate) จากนัน้ ก็จะถูกออกซิไดซ
เปนคารบอเนตไอออนอยางรวดเร็ว
Pseudomonas paucimobilis ทีเ่ ปนแบคทีเรียทีใ่ ชในการเมตาบอไลซไซยาไนดใน
นําใน
้ Rotating Biological Contractor สามารถใชบาบั
ํ ด SAD Complex ได

MCN + 3H2O + 1 O 2 → M+ + NH+4 + HCO3 − + OH −
2

และสามารถเปลีย่ นไทโอไซยาเนท (Thiocyanate: SCN-) เปนแอมโมเนียมได

SCN − + 3H2O + 2O 2 → SO 24 − + NH+4 + HCO3 − + H+
กรดที่เกิดขึ้นจากการบําบัดไทโอไซยาเนท จะชวยปรับสภาพความเปนเบสที่เกิดจากการบําบัด
ไซยาเนทและโลหะไซยาไนด สวนแอมโมเนียมไอออนทีเ่ กิดขึน้ จะถูกบําบัดตอไปโดย Nitrification
Bacteria ไดไนไตรท (Nitrite: NO2-) และเปลีย่ นเปนไนเตรท (Nitrate: NO3-) ไดอยางรวดเร็ว

NH+4 + 32 O2 → NO−2 + 2H+ + H2O
NO−2 + 1 O2 → NO3−
2

นอกจากนีย้ งั เติมปูนขาวเพือ่ ตกตะกอนซัลเฟต (Sulfate: SO42-) และ คารบอเนตไอออนเปน
ยิปซัมและแคลไซต (Calcite: CaCO3) ในธรรมชาติมแี บคทีเรียหลายชนิดทีส่ ามารถยอยสลาย
ไซยาไนดไดทั้งในกลุมที่ใชออกซิเจน (Aerobic Bacteria) และไมใชออกซิเจน (Anaerobic
Bacteria) เชน Alcaligenes และ Achromobacter เปนตน นอกจากนี้ Thiobacillus
thiocyanoxidans, Thiobacillus thioparus และ Thiobacillus denitrificans ก็เปนแบคทีเรียที่
สามารถยอยลายไทโอไซยาเนทไดเชนกัน

5.2 Catalysis
ถานกัมมันตที่ใชเปนตัวดูดซับไซยาไนดถาเกิดในบริเวณที่มีกาซออกซิเจนแลว
ถานกัมมันตจะถูกกระตุน ใหเกิดการออกซิไดซไซยาไนดเปนไซยาเนท และถามีทองแดงจะยิง่ ทําให
ปฏิกิริยาเกิดไดดีขึ้น และถามีทองแดงมากเกินพอจะเปนการกระตุนใหเกิดการไฮโดรไลซิสของ
ไซยาเนท วิธนี สี้ ามารถใชไดดกี บั ไซยาไนดอสิ ระ WAD และ SAD บางตัว

5.3 Electrolysis
การทําลายไซยาไนดดว ยวิธี Electrolysis มีปจ จัยพืน้ ฐานเหมือนกับ Electrowining
แตตา งกันที่ Electrolysis จะเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันของไซยาไนดอสิ ระทีข่ วั้ แอโนดแทนทีจ่ ะเกิด
ปฏิกริ ยิ ารีดกั ชันของสารประกอบโลหะไซยาไนดทขี่ วั้ แคโทด Electrolysis มี 2 แบบ คือ
• Electro-oxidation โดยไซยาไนดจะเกิดปฏิกริ ยิ าโดยตรง ดังนี้

CN − + 2OH − → OCN − + H2O + 2e −
• Electro-chlorination โดยไซยาไนดจะเกิดปฏิกริ ยิ าตามลําดับ ดังนี้

2Cl − → Cl2(g) + 2e −
CN − + Cl2 → CNCl(aq) + Cl −
CNCl + 2OH− → OCN − + H2O + Cl −
จากปฏิกริ ยิ าจะเกิดคลอโรไซยาโนเจน (Chlorocyanogen: CNCl) หรือกาซนําตา
้ เปนสารตัวกลาง
(Intermediate) และมีคลอไรดไอออนเกิดขึน้ ซึง่ สามารถทําหนาทีเ่ ปนตัวเรงปฏิกริ ยิ าได และเพือ่ เปน
การลดการเกิดคลอเรต (ClO3-) ควรควบคุมอุณหภูมใิ หอยูใ นชวง 40-50 องศาเซลเซียส แตใน
สภาวะดังกลาวทําใหเกิดไฮโปคลอไรต (Hypochlorite: ClO-)

Cl− + H2O → OCl− + 2H+ + 2e −
ซึง่ ทําใหเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันไซยาไนดตอ ไปไดอกี ไฮโปคลอไรตจดั เปนสารพิษ โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ ตอปลา ดังนัน้ จึงตองควบคุมการระบายนําทิ
้ ง้ นอกจากนีย้ งั ตองควบคุม pH ใหสงู กวา 11 เพือ่
ปองกันการระเหยของกาซไฮโดรเจนไซยาไนดและกาซคลอโรไซยานิก การกําจัดไซยาไนดโดยวิธี
Electro-Chlorination มีประสิทธิภาพสูงกวาวิธี Electro-Oxidation แต Electrolysis ทัง้ สองแบบ
สามารถใชบาบั
ํ ดพิษไทโอไซยาเนทและ WAD Cyanide ได แตไมสามารถใชกบั SAD Cyanide ได

5.4 Chemical Addition
วิธกี ารบําบัดไซยาไนดทไี่ ดรบั ความนิยม คือ การเติมสารเคมีที่ทาหน
ํ าที่เปนตัว
ออกซิไดซ เพือ่ รับอิเลคตรอนจากไซยาไนดและไดไซยาเนทซึง่ มีความเปนพิษนอยกวาไซยาไนดเปน
ผลผลิตจากปฏิกริ ยิ า ตัวอยางสารออกซิไดซทนี่ ยิ มใช เชน ออกซิเจน (Oxygen: O2), โอโซน
(Ozone: O3), ไฮโดรเจนเพอรออกไซด (Hydrogenperoxide: H2O2), คลอรีน (Chlorine: Cl2),
ไฮโปคลอไรต (Hypochlorite: ClO3-) และ ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulphurdioxide: SO2)

5.4.1 Oxygen/Atmospheric Oxidation Reaction
การทําลายพิษของไซยาไนดในธรรมชาติ เกิดขึน้ จากการทําปฏิกริ ยิ ากับออกซิเจน
ซึง่ อาจอยูใ นรูปของกาซหรือของเหลวก็ได และปฏิกริ ยิ าจะเกิดไดดถี า มีการกวนสารละลายปนกากแร
(Slurry) และเรงปฏิกริ ยิ าในกระบวนการทําลายพิษไซยาไนดดว ยถานกัมมันตและแบคทีเรียแบบ
ใชออกซิเจน เปนวิธที คี่ อ นขางใชไดผลดีกบั ไทโอไซยาเนทและ WAD cyanide

5.4.2 Ozonation
โอโซนเปนตัวออกซิไดซทแี่ รงกวาออกซิเจน โดยจะทําหนาทีเ่ ปลีย่ นไซยาไนดเปน
ไซยาเนท อาจเติมคอปเปอร อิออน หรือ แมงกานีส อิออน เพื่อชวยเรงปฏิกิริยา รูปแบบการ
เกิดปฏิกริ ยิ ามี 2 แบบ คือ

CN − + O3(aq) → OCN − + O 2(aq)
ออกซิเจนทีเ่ กิดขึน้ สามารถออกซิไดซไซยาไนดตอ ไปไดอกี เปนปฏิกริ ยิ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง

3CN − + O3(aq) → 3OCN −
และกรณีทมี่ โี อโซนมากเกินพอ ไซยาเนทจะถูกเปลี่ยนเปนคารบอเนตและกาซไนโตรเจน

2OCN − + 3O3(aq) + H2O → 2HCO 3 − + N2 + 3O 2
การทําปฏิกริ ยิ า Ozonation ตอไป เปนการหลีกเลีย่ งการเกิดปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิสของไซยาเนท ไม
ทําใหเกิดไนไตรทและไนเตรท และยิง่ ไปกวานัน้ โอโซนสามารถทําปฏิกริ ยิ ากับไทโอไซยาเนทและ
WAD cyanide ไดดี แตไมสามารถทําลาย SAD cyanide ได ขอดอยสําหรับการใชโอโซน คือ
ประสิทธิภาพของ Ozonation จะลดลงถา pH สูงกวา 11 ซึง่ เปนระดับของ pH ทีป่ อ งกันการเกิด
กาซไฮโดรเจนไซยาไนดและอีกประการหนึง่ คือ คาใชจา ยในการผลิตโอโซนคอนขางสูง

5.4.3 Degussa Process (Hydrogen peroxide)
Degussa Process เปนกระบวนการบําบัดไซยาไนดทใี่ ชไฮโดรเจนเพอรออกไซด
(Hydrogen peroxide: H2O2) เปนตัวออกซิไดซ เหมาะกับของเสียกรณีทเี่ ปนสารละลายมากกวา
กรณีทเี่ ปนนําทิ
้ ง้ ปนกากแร (Slurry) เนือ่ งจากนําทิ
้ ง้ ปนกากแรจะตองใชไฮโดรเจนเพอรออกไซด
มากกวากรณีที่เปนสารละลาย ไฮโดรเจนเปอรออกไซดเปนตัวออกซิไดซที่แรงกวาออกซิเจนแต
เบากวาโอโซน อาจอยูในรูปของสารละลาย 50%H2O2 ในทางทฤษฎีใชไฮโดรเจนเพอรออกไซด
1.31 กรัมตอไซยาไนด 1 กรัม แตในทางปฏิบตั ใิ ชไฮโดรเจนเพอรออกไซด 2.0-8.0 กรัมตอ
ไซยาไนด 1 กรัมที่ pH ประมาณ 9.0-9.5 โดยมีสารละลายคอปเปอร, วานาเดียม, ทังสเตน หรือ
เงิน 5-50 มิลลิกรัมตอลิตร เปนตัวเรงปฏิกริ ยิ า เปนกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการบําบัด
ไซยาไนดอสิ ระและ WAD cyanide ทีเ่ ปนสารประกอบเชิงซอนกับโลหะบางตัว เชน สังกะสี ทองแดง
และแคดเมียม แตการตกตะกอนเหล็กไซยาไนดตอ งทําที่ pH ตํากว
่ านี้ นอกจากนี้ยงั สามารถเรง
ปฏิกริ ยิ าไดดว ยการเพิม่ อุณหภูมิ เพิม่ ตัวเรงปฏิกริ ยิ า หรือ ใชไฮโดรเจนเพอรออกไซดมากเกินพอ
ไฮโดรเจนเพอรออกไซดจะทําปฏิกริ ยิ ากับไซยาไนดได ไซยาเนท และถามีไฮโดรเจนเพอรออกไซด
มากเกินพอ ไซยาเนทจะเกิดปฏิกริ ยิ าตอไปกลายเปนไนไตรท ไนเตรท และคารบอเนต

CN − + H2O 2 → OCN − + H2O

OCN − + 3 H2O 2 → NO 2 − + CO32 − + 2H2O + 2H+
NO 2 − + H2O 2 → NO3 − + H2O

ในสภาวะทีเ่ ปนกรด ไซยาเนทจะเกิดปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิสไดกา ซคารบอนไดออกไซดและแอมโมเนีย
Degussa Process สามารถทําลาย WAD cyanide ไดดี แตไมสามารถใชกบั ไทโอไซยาเนท หรือ
SAD Cyanide ไดมกี ารนํากระบวนการบําบัดไซยาไนดดว ยไฮโดรเจนเปอรออกไซดมาพัฒนาเพือ่
กําจัดไซยาไนดทกุ รูปรวมทัง้ โลหะหนักดวย โดยแบงการทํางานเปน 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
• ขัน้ แรก ใหไฮโดรเจนเพอรออกไซด (Hydrogenperoxide: H2O2) และโซเดียม
ไทโอซัลเฟต (Sodiumthiosulphate: NaSCN) ทําปฏิกิริยากับไซยาไนดอิสระ (Free Cyanide)
และ WAD Cyanide จนไดไทโอไซยาเนท
• ขัน้ ที่สอง เติม Steryldimethylbenzyl Ammonium Chloride เพือ่ ตกตะกอน
เหล็กไซยาไนด
• ขัน้ ที่สาม เติม Ferric Sulphate เพือ่ ตกตะกอนโลหะอื่นๆ

5.4.4 Caro’s acid
Caro’s acid หรือ กรดเปอรออกซีโมโนซัลฟูรคิ (Peroxymonosuphuric Acid:
H2SO5) สามารถเตรียมไดจากการทําปฏิกริ ยิ าระหวางกรดซัลฟูรคิ (Sulfuric Acid: H2SO4) กับ
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (Hydrogenperoxide: H2O2)

H2O 2 + H2SO 4 → H2SO5 + H2O
หรืออาจเตรียมไดจากการทําปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิส (Hydrolysis Reaction) ของแอมโมเนียมเปอร
ซัลเฟต (Ammoniumpersulphate: (NH4)2S2O8)

(NH4 )2 S 2O8 + H2O → NH4HSO 4 + NH4HSO 5
Caro’s acid เปนสารทีส่ ลายตัวไดรวดเร็วมากจึงไมนยิ มใช ยกเวนกรณีทไี่ มสามารถใชวธิ อี นื่ ได ใน
ทางทฤษฎีใช Caro’s acid 4.39 กรัมตอไซยาไนด 1 กรัม แตในทางปฏิบตั ใิ ช Caro’s acid
ประมาณ 5-15 กรัมตอไซยาไนด 1 กรัม โดยจะทําปฏิกริ ยิ ากับไซยาไนดไดไซยาเนท ที่ pH 10.0
Caro’s acid สามารถใชไดดกี บั ไทโอไซยาเนท และ WAD cyanide โดยไมตอ งใชคอปเปอรเปนตัว
เรงปฏิกริ ยิ า แตไมสามารถใชกบั SAD cyanide ได

H2SO 5 + CN− → OCN− + SO 24 − + 2H+
และถามี Caro’s acid มากเกินพอจะเกิดปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิสไซยาเนทเปนคารบอเนตและกาซ
ไนโตรเจนตอไป

2OH− + 2OCN− + 3SO52− → 2CO32− + N2 + 3SO24− + H2O
แตถา อยูใ นสภาวะทีเ่ ปนกรด จะเกิดการกระตุน ปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิสไซยาเนทดังปฏิกริ ยิ าตอไปนี้

2H+ + 2OCN− + 3H2SO5 → 2CO2 + N2 + 3H2SO4 + H2O
5.4.5 Alkaline Chlorination
Alkaline Chlorination เปนวิธบี าบั
ํ ดไซยาไนดทสี่ ามารถใชกบั ไซยาไนดอสิ ระและ WAD Cyanide
ในรูปของสารละลายไดดกี วาในรูปของนําทิ
้ ง้ ปนกากแร (Slurry) เนือ่ งจากนําทิ
้ ง้ ปนกากแรตอ งใช
คลอรีนในปริมาณสูง โดยอาจใชคลอรีนทีอ่ ยูใ นรูปของเหลว ในทางทฤษฎีใชคลอรีน 2.73 กรัมตอ
ไซยาไนด 1 กรัม แตในทางปฏิบตั ใิ ชคลอรีน 3-8 กรัมตอไซยาไนด 1 กรัม ที่ pH สูงกวา 10.0 เพือ่
ใหมนั่ ใจไดวา สารประกอบไซยาโนเจนคลอไรด (Cyanogen Chloride: CNCl) จะกลายเปนไซยา
เนทได อ ย า งสมบู ร ณ ส ว นโลหะต า งในสารละลายจะตกตะกอนเป น ไฮดรอกไซดของโลหะ

กระบวนการนีส้ ามารถทําไดอยางรวดเร็ว ประหยัด และสามารถลดปริมาณไซยาไนดในของเสียได
ตํากว
่ า 1 มิลลิกรัมตอลิตร แตใชสารเคมีในการปรับ pH คอนขางมาก ใชคลอรีนซึง่ จัดเปนสารพิษ
ในปริมาณสูง และไมสามารถทําลาย SAD Cyanide ได

CN − + Cl2(g) → CNCl(aq) + Cl −
CNCl(aq) + 2OH − → OCN − + H2O + Cl −
CN − + Cl2(g) + 2OH − → OCN − + H2O + 2Cl −
นอกจากนี้ กาซคลอรีนยังทําปฏิกริ ยิ ากับไทโอไซยาเนท และสารประกอบเชิงซอนโลหะไซยาไนด ดัง
ปฏิกริ ยิ าตอไปนี้

SCN − + 4Cl2(g) + 5H2O → OCN − + SO 24 − + 8Cl − + 10H+
MCN + Cl2 + 3OH − → OCN − + 2Cl − + MOH + H2O
ถ า มี ก  า ซคลอรี น มากเกิ น พอ ไซยาเนทจะทํ าปฏิ กิ ริ ย าต อ ไปจนได ก  า ซไนโตรเจนและก า ซ
คารบอนไดออกไซด
Cl catalyst

→ 2NH4+ + 2HCO3− + 2OH−
2OCN− + 6H2O 2  

2NH+4 + 3Cl2 → N2 + 6Cl− + 8H+

จากการใชกา ซคลอรีนและไฮดรอกไซดมากเกินพอทําใหยากตอการควบคุม pH ใหสงู กวา 10

5.4.6 Hypochlorite Alkaline Chlorination
ไฮโปคลอไรต (Hypochlorite: OCl-) สามารถเตรียมไดจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส
ของกาซคลอรีน

Cl2(g) + 2OH − → Cl − + OCl − + H2O
ปฏิกริ ยิ าการทําลายไซยาไนดโดยไฮโปคลอไรตคลายกับวิธี Alkaline Chlorination

CN − + OCl − + H2O → CNCl + 2OH −

CNCl + 2OH − → OCN − + Cl − + H2O

ไฮโปคลอไรตสามารถทําปฏิกิริยากับไทโอไซยาเนทและ WAD cyanide ได แตไมสามารถทํา
ปฏิกิริยากับ SAD Cyanide ได

SCN − + 4OCl − + 2OH − → OCN − + SO 24 − + 4Cl − + H2O

MCN + OCl − + OH − → OCN − + Cl − + MOH

และถามีไฮโปคลอไรทมากเกินพอ ไซยาเนทจะถูกเปลี่ยนเปนไนโตรเจนและคารบอนไดออกไซด

2OCN − + 3OCl − + H2O → N2(g) + 2CO 2(g) + 3Cl − + 2OH −
5.4.7 Inco Process
Inco Process เปนกระบวนการบําบัดไซยาไนดที่ใชสารประกอบซัลเฟอรเปน
แหลงกํ าเนิดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (Sulphurdioxide: SO2) และเติมอากาศใหเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน (Oxidation reaction) กับไซยาไนดอิสระและสารประกอบเชิงซอนโลหะไซยาไนดหรือ
ไทโอไซยาเนทจะไดไซยาเนทซึ่งมีพิษนอยกวา และสามารถเติม cupric หรือ nickel cation เปนตัว
เรงปฏิกริ ิยาได สวนเหล็กไซยาไนดก็จะเกิดปฏิกิริยาตกตะกอนเปนสารประกอบโลหะเชิงซอนของ
เหล็กไซยาไนด ที่ pH ประมาณ 5-6 สวนโลหะอืน่ จะตกตะกอนในรูปไฮดรอกไซดของโลหะ ดังนัน้
ปฏิกริ ยิ าทีส่ าคั
ํ ญในการบําบัดไซยาไนดดว ย Inco Process มี 3 ปฏิกริ ยิ าทีส่ าคั
ํ ญ ดังนี้
• ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation Reaction) ของไซยาไนดอิสระ WAD
Cyanide และไทโอไซยาเนท

CN − + SO 2(g) + H2O + O2(g) → OCN − + H2SO 4
MCN + SO 2(g) + H2O + O 2(g) → OCN − + H2SO 4 + M+
SCN − + 4SO 2(g) + 5H2O + 4O2 → OCN − + 5H2SO 4
• ปฏิกิริยาการปรับสภาพความเปนกรด (Neutralization Reaction)

H2 SO 4 + Ca(OH) 2 → CaSO 4 ⋅ 2H2O
• ปฏิกิริยาการตกตะกอน (Precipitation Reaction) ของเหล็กไซยาไนดและ
โลหะอื่น

M2 + + Ca(OH) 2 → M(OH) 2(s) + Ca 2 +
2M2 + + Fe(CN) 64 − → M2Fe(CN) 6(s)

ในทางทฤษฎีใชซลั เฟอรไดออกไซด 2.46 กรัมตอไซยาไนด 1 กรัม แตในทางปฏิบตั ใิ ช ซัลเฟอรได
ออกไซด 3.5-4.5 กรัมตอไซยาไนด 1 กรัม ซัลเฟอรไดออกไซดทใี่ ชอาจอยูใ นรูปของกาซหรือใช
โซเดียมเมตาไบซัลไฟต (Sodium Metabisulphite: Na2S2O5) เปนแหลงกําเนิดซัลเฟอรไดออกไซดกไ็ ด
ปฏิกริ ยิ าจะเกิดไดดที ี่ pH ประมาณ 9 ซึง่ สามารถควบคุม pH ไดโดยการเติมปูนขาว แตจะทําใหเกิด
ตะกอนของไฮดรอกไซดและยิปซัม ซึง่ ยากตอการบําบัด

5.5 Photolysis
แสงเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยสงเสริมการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน โดยเปน
แหลงพลังงานกระตุนการถายเทอิเล็กตรอน การเกิดปฏิกิริยา Photolysis มี 3 แบบ คือ

5.5.1 Direct Photolysis
Direct Photolysis เปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยไมตองมี Photosensitizers ซึ่ง
สามารถใชไดดีกับ WAD และ SAD cyanide โดยเฉพาะสารประกอบเชิงซอน Hexacyanoferrate
ํ เกิดไซยาไนดอิสระ
(III) ion [Fe(CN)63-] แตทาให

Fe(CN) 36 − + H2O →[Fe(CN) 5 H2O] 2 − + CN −

[Fe(CN)5 H2O]2 − + H2O → Fe(OH)3(s) + 5CN − + 3H +
Fe(OH)3จะทําปฏิกริ ยิ ากับไซยาไนดอสิ ระและ Ferrihexacyanide กลายเปนตะกอน Prussian Blue

3Fe(CN)64 − + 4Fe3 + → Fe4 [Fe(CN)6 ]3(s)
สวน Hexacyanoferrate(II)ion [Fe(CN)64-] เมื่อไดรับแสงอัลตราไวโอเลตจะเปลี่ยนรูปเปน
Hexacyanoferrate(III)ion [Fe(CN)63-]
hυ
Fe(CN)64 − →

Fe(CN)36 − + e −

5.5.2 Homogeneous Photolysis and Photocatalysis
Homogeneous Photolysis เปนวิธีที่ใชสารละลายเปนตัวรับแสง สามารถใชรวม
กับการทําปฏิกิริยา Chemical Oxidation เปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพ ทําใหลดปริมาณการใช
สารเคมีและสามารถทําลาย SAD cyanide ไดดวย เชน
1) การใช Homogeneous Photolysis กับ Ozone
โอโซนสามารถทําลายไดทั้งไซยาไนดอิสระ WAD และ SAD Cyanide จากความ
เขมขน 1-100,000 ppm จนความเขมขนตํ่ากวา 0.1 ppm การเพิ่มความเขมแสง ความเขมขน
ของโอโซนและอุ ณ หภู มิ ข องสารละลายจะทํ าให ป ฏิกิริยาเกิ ด ไดดีขึ้ น ให ผลดีกว า การใช วิ ธี

Ozonation เพียงอยางเดียว เนื่อง Hydroxyl Radical ทีเ่ กิดขึ้นในปฏิกิริยาไมมี อิเล็กตรอน ทําให
สามารถรับอิเล็กตรอนจากไทโอไซยาเนท WAD และ SAD Cyanide ไดงาย
hυ

H2O + O3(aq) →
2OH• + O2(aq)

CN − + 2OH• → OCN − + H2O
จากนัน้ ไซยาเนทก็จะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส

OCN − + 3H2O → NH4 + + HCO 3 − + OH −
หรืออาจทําปฏิกิริยา Photolytic Ozonation จนไดคารบอเนตอิออนและกาซไนโตรเจน ไนไตรท
หรือ ไนเตรท
2) Photolytic Peroxidation Reaction
Photolytic Peroxidation Reaction เปนปฏิกิริยาที่ใชแสงควบคูกับการใช
ไฮโดรเจนเพอรออกไซด โดยให Hydroxyl Radical ดังปฏิกิริยา
hυ

H2O 2 →
2OH•

ใหผลการทําลายไซยาไนดอิสระ ไทโอไซยาเนท WAD และ SAD cyanide เกือบ 100% ปฏิกิริยา
การเกิด hydroxyl radical เกิดไดอยางรวดเร็วมากจนไฮโดรเจนเปอรออกไซดยังไมทําปฏิกิริยากับ
ไซยาเนทและเชนเดียวกัน ถาเพิ่มความเขมแสง ความเขมขนของไฮโดรเจนเปอรออกไซด และ
อุณหภูมิของสารละลายก็จะเปนการกระตุนอัตราการเกิดปฏิกิริยา ถาปฏิกิริยาสิ้นสุดที่ไซยาเนท
อัตราสวนระหวางไฮโดรเจนเปอรออกไซดตอไซยาไนด เปน 1 : 1 ถาเกิดไนเตรทขึ้นอัตราสวนจะ
เปน 5 : 1 การใชไฮโดรเจนเปอรออกไซดเปนวิธีที่คอนขางนาสนใจเนื่องจากคาใชจายคอนขางตํ่า
และงายตอการเก็บรักษา แตตองใชสารเคมีมากเกินพอเพื่อใหปฏิกิริยาเกิดอยางสมบูรณ ทําให
ตองทําการบําบัดสารเคมีที่มากเกินพอและยากแกการแยกสารละลายเพื่อนํากลับมาใชใหมและ
งายตอการเก็บรักษา แตตองใชสารเคมีมากเกินพอเพื่อใหปฏิกิริยาเกิดอยางสมบูรณ ทําใหตองทํา
การบําบัดสารเคมีที่มากเกินพอและยากแกการแยกสารละลายเพื่อนํากลับมาใชใหม

5.5.3 Heterogeneous Photocatalysis
Heterogeneous Photocatalysis เปนวิธีที่ใชของแข็งเปนตัวรับแสง (Solid
photosensitizer) โดยแสงจะกระตุน ใหอเิ ล็กตรอนใน Valence band ขามชองวางไปยัง Conductant
Band ของสารกึง่ นําไฟฟา (Semi-Conductor) ทําใหเกิดชองโปรตอนใน Valence Band และเกิด
ชองอิเล็กตรอนใน Conductant Band

hυ
semi - conductor →
(e −h+ )


ชองโปรตอนและอิเล็กตรอนดังกลาวจะกระตุน ใหเกิดปฏิกริ ยิ ารีดอกซ (Redox Reaction) ผลิตภัณฑ
ทีเ่ กิดขึน้ จะถูกดูดซับที่สารกึ่งตัวนําและเฉื่อยตอการเกิดปฏิกิริยายอนกลับ
Heterogeneous Photocatalysis ประกอบดวย 3 สวน คือ
1) การสราง Hydroxyl Radical โดยปฏิกิริยารีดักชัน (Reduction
Reaction) ของนําหรื
้ อไฮดรอกไซดใน Valence band
hυ
H2 O + h + 
→ OH• + H +
hυ
OH − + h + 
→ OH•

2) การสราง hydroxyl radical โดยปฏิกิริยาระหวางออกซิเจนละลาย
กับอิเล็กตรอนในสภาวะถูกกระตุนใน Conductant band เปน Superoxide (O −2 )
hυ

→ O2−
O 2(aq) + e − 

O 2 − + 2H + → 2OH• + O 2(aq)
3) การสราง Cynyl Radical
hυ

→ CN•
CN − + h + 

Hydroxyl Radical ทีเ่ กิดขึน้ จะทําปฏิกริ ยิ ากับ Cynyl Radical ไดไซยาเนท

CN• + OH• → OCN − + H +
แลวไซยาเนทก็ทาปฏิ
ํ กริ ยิ ากับ Hydroxyl Radical ตอไปตามทีไ่ ดกลาวมาแลว จากการทดสอบ
ดวยสเปกโตรสโคป ชีใ้ หเห็นวา ปฏิกริ ยิ าไมขนึ้ กับประเภทของสารกึง่ ตัวนํา อยางไรก็ตามนิยมใช
ออกไซดของโลหะมากกวา เนือ่ งจากมีเสถียรภาพสูงกวาสารกึง่ ตัวนําประเภทอืน่ โดยเฉพาะอยางยิง่
TiO2 เปนสารกึง่ ตัวนําทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ชองวางอิเลคตรอนมีความเสถียรและ Band Gap ใหญ
3.2 eV หรืออาจชวยใหชองวางอิเลคตรอนเสถียรขึ้นโดยเติมแพลทินัมและโรเดียมที่ผิวของ
สารกึ่งตัวนํ า

ความเปนพิษของไซยาไนด
ไซยาไนดเปนสารประกอบที่สามารถพบไดทั่วไปทั้งในรางกายมนุษยและสิ่งมีชีวิต
อืน่ ๆอีกกวา 1,000 ชนิด แตสารประกอบไซยาไนดทุกรูปเปนพิษตอคนและสัตว อาจอยูในรูป
ของสารละลายหรือกาซ สามารถเขาสูร า งกายอยางรวดเร็วไดหลายทาง เชน ทางลมหายใจ ทางปาก
และการดูดซึมของผิวหนัง อันตรายจากการไดรบั พิษไซยาไนดขนึ้ อยูก บั ปจจัยหลายอยาง เชน วิธกี าร
รับสารพิษ ความเขมขน และรูปของสารประกอบ พิษของไซยาไนดมกั จะเปนอาการแบบเฉียบพลัน
ปจจุบนั ยังไมมีหลักฐานใดบงชี้วาไซยาไนดเปนสารกอมะเร็ง สารกอกลายพันธุ หรือเกิดการสะสม
ในสิง่ มีชีวิตและไมมีการถายทอดในหวงโซอาหาร

1. ความเปนพิษของไซยาไนด (Mineral and Energy, 1992)
ไซยาไนดเปนสารประกอบที่มีอยูในพืชกวา 1,000 ชนิด ทําใหมนุษยและสัตวมี
โอกาสไดรบั ไซยาไนดไดงา ย ทัง้ จากอาหาร กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ควันบุหรี่ และทอไอเสีย
รถยนต ซึง่ อาจจะเปนทางลมหายใจ ทางปาก หรือการสัมผัส สามารถแบงการไดรับพิษเปน 2
แบบ ดังนี้

1.1 ความเปนพิษแบบเฉียบพลัน
ความเปนพิษแบบเฉียบพลัน มักเกิดกับผูที่ตองทํ างานที่เกี่ยวของกับการใช
หรือการผลิตสารประกอบไซยาไนดในปริมาณความเขมขนสูง เปนระยะเวลาสั้นๆ เปนอันตรายตอ
ระบบสมองและหัวใจ อาจถึงตายไดในเวลาไมกนี่ าที สามารถเขาสูร า งกายไดหลายทาง ไดแก
1.1.1 ทางลมหายใจ
กาซไฮโดรเจนไซยาไนดจะเกิดการแลกเปลี่ยนกาซที่ปอด เขาสูกระแสเลือด
ความรุนแรงของพิษขึ้นอยูกับความเขมขนของไซยาไนดและระยะเวลาในการสัมผัส
1.1.2 ทางผิวสัมผัส
สารละลายไซยาไนดมีสภาพเปนเบสสูง มีฤทธิ์กัดกรอน ถูกดูดซึมเขาสูผิวหนัง
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณที่มีบาดแผล ทําใหเกิดผื่นตามผิวหนัง ไอของกาซไฮโดรเจน
ไซยาไนดจะทําลายเรตินาและประสาทตา ทําใหตาบอด
1.1.3 ทางปาก
ไซยาไนดจะดูดซึมเขาสูผนังชั้นในของกระเพาะอาหารไดอยางรวดเร็ว อัตราการ
ดูดซึมขึ้นอยูกับพื้นที่วางในกระเพาะอาหาร นอกจากนี้กรดในกระเพาะอาหารยังทําใหเกิดการ
แตกตัวของสารประกอบไซยาไนดไดดขี นึ้

1.2 ความเปนพิษแบบเรือ้ รัง
ความเป น พิ ษ แบบเรื้ อ รั ง มั ก เกิ ด จากการรั บ ประทานอาหารที่ มี ไ ซยาไนด ใ น
ปริมาณความเขมขนตํ่าแตไดรับเปนระยะเวลานาน มักไมคอยพบความเปนพิษแบบเรื้อรังและไม
ทําใหเปนอันตรายถึงตายได เนื่องจากรางกายมนุษยมีกลไกการลดพิษของไซยาไนดทําใหไมเกิด
การสะสมในรางกาย แตจะสงผลตอระบบการหายใจ หายใจติดขัด เจ็บหนาอก ปวดศีรษะ
อาเจียน ตอมไทรอยดโต และยังมีผลตอการเกิดโรคตางๆที่เกี่ยวกับระบบการหายใจ สมอง และ
การมองเห็น เชน Demyelination, Lesions of the Optic Nerve, Ataxia, Hypertonia, Leber’s
Optic Atrophy, คอพอกและยังสามารถยับยั้งการทํ างานของตอมไทรอยด แตไมมีหลักฐานใด
บงชี้วาไซยาไนดเปนสารกอใหเกิดการกลายพันธุ (Mutagenic) สารกอมะเร็ง (Carcinogenic)
หรือทําใหเกิดความผิดปกติตอ การเจริญเติบโตของทารกในครรภ (Teratogenic)

2. ปจจัยทีม่ ผี ลตอระดับความเปนพิษของไซยาไนด (Moran, Online 2000)
ระดับความเปนพิษของไซยาไนดตอรางกายมนุษยขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญ ดังนี้

2.1 ความสามารถในการแตกตัวของสารประกอบไซยาไนด
ระดั บ ความเป น พิ ษ ของไซยาไนด ขึ้ น อยู  กั บ ความสามารถในการแตกตัว ของ
สารประกอบไซยาไนด โดยแบงระดับความเปนพิษได 3 ระดับ ดังนี้
2.1.1 ระดับความเปนพิษสูง
ถาเกิดการแตกตัวของสารประกอบไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen Cyanide:
HCN) โซเดียมไซยาไนด (Sodium Cyanide: NaCN) โพแทสไซยาไนด (Potassium Cyanide:KCN)
และแคลเซียมไซยาไนด (Calcium Cyanide:CaCN)
2.1.2 ระดับความเปนพิษปานกลาง
ถาเกิดการแตกตัวของสารประกอบกลุม ทีแ่ ตกตัวไดยาก เชน Acrylonitrile Silver
Cyanide และ Cyanogen Bromide
2.1.3 ระดับความเปนพิษตํ่า
กลุม ของสารประกอบที่ไมแตกตัวในรางกาย เชน Cyanoacrylates, Potassium
Ferricyanide และ Prussian Blue (Ferri-Ferrocyanide)จะมีระดับความเปนพิษตํากว
่ าสาร
ประกอบทีแ่ ตกตัวไดเร็ว

2.2 ความเขมขนของสารประกอบไซยาไนดและวิธกี ารไดรบั สารพิษ
2.2.1 ทางปาก
ถาไดรับไซยาไนดทางปาก (Ingestion) คา Lethal Dose 50% (LD50) เทากับ
50-200 ppm หรือ 1-3 มิลลิกรัมตอนํ้าหนักรางกาย (กิโลกรัม)

2.2.2 ทางลมหายใจ
ถาไดรับไซยาไนดทางลมหายใจ (Inhalation) คา Lethal Concentration 50%
(LC50) เทากับ 100-300 ppm จะตายภายในเวลา 10-60 นาที แตถาไดรับไซยาไนด 2,000
ppm จะตายภายใน 1 นาที

2.2.3 ทางผิวหนัง
ถาไดรบั ไซยาไนดทางผิวหนัง (Contact) คา LD50เทากับ 100 มิลลิกรัมตอนําหนั
้ ก
รางกาย (กิโลกรัม)

2.3 ปจจัยอืน่ ๆ
นอกจากปจจัยสําคัญดังกลาวขางตนแลว ระดับความเปนพิษยังขึ้นอยูกับปจจัย
ตางๆอีกหลายประการ เชน

2.3.1 อัตราเร็วในการไดรับสารพิษ
เนือ่ งจากกลไกการกําจัดพิษไซยาไนดของรางกายสามารถเกิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
แตคอนขางชา ดังนั้นถารางกายไดรับไซยาไนดในปริมาณสูงตอครั้งจะทําใหรางกายไมสามารถ
กําจัดไซยาไนดไดทัน

2.3.2 ระดับไอโอดีน
เนือ่ งจากปริมาณของไทโอไซยาเนทซึง่ เกิดจากกลไกการลดพิษไซยาไนดของรางกาย
สงผลกระทบตอการทํางานของตอมไทรอยด และโดยเฉพาะอยางยิ่งถารางกายอยูในสภาวะที่ขาด
ไอโอดีน ทั้งไซยาไนดและไทโอไซยาเนททําใหเกิดอาการโรคคอพอกและทําใหปริมาณฮอรโมน
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) เพิ่มขึ้นในรายที่ขาดไอโอดีน

2.3.3 กรดอะมิโนกลุม ซัลเฟอร (Sulfur Amino Acid) ในรางกาย
เนือ่ งจากกลไกการกําจัดพิษไซยาไนดของรางกายตองการ Sulfur Donor เชน
Cystine และ Cysteine persulfide เปนตน ซึง่ เปนอีกหนึง่ กลไกทีช่ ว ยลดพิษไซยาไนดในรางกาย

2.3.4 ปริมาณเอนไซม
ปริมาณเอนไซมทชี่ ว ยเรงปฏิกริ ยิ าการกําจัดพิษของไซยาไนด เชน Rhodanese,
Thiosulfate Reductase, Mercaptopyruvate Sulfrutransferase

2.3.5 ลักษณะทัว่ ไปของผูป ว ย
ลักษณะทัว่ ไปของผูป ว ย เชน อายุ เพศ นําหนั
้ ก ระดับความเครียด และอืน่ ๆ ซึง่
ตองพิจารณาเปนรายบุคคล

ตารางที่ 2 ความเปนพิษของสารประกอบไซยาไนด

สารประกอบ
Hydrogen cyanide
Potassium cyanide

สูตรทางเคมี สถานะ TLV/1
HCN
Gas 5 mg/m3
KCN
Solid 5 mg/m3

Sodium cyanide

NaCN

Solid

5 mg/m3

Cyanogen chloride
Sodium cyanate
Potassium cyanate
Potassium ferriccyanide

CNCl
NaCNO
KCNO
K3[Fe(CN)6]

Gas
Solid
Solid
Solid

0.3 ppm

LD50/2
1 mg/kg human
10 mg/kg rat
2.85 mg/kg human
6.44 mg/kg rat
2.85 mg/kg human
260 mg/kg mice
320 mg/kg mice
1,600 mg/kg rat

TLV/1 = Threshold Limit Values
LD50/2 = Lethal Dose 50% of population

ทีม่ า : U.S. EPA (2000)

3. การกลไกเกิดพิษของไซยาไนด (USAMRICD, 2002)
เมื่อไซยาไนดเขาสูกระแสเลือด จะรวมตัวกับ Fe3+ ในไซโตโครมออกซิเ ดส
(Cytochrome Oxydase) ซึง่ เปนเอนไซมทชี่ ว ยในการถายทอดอิเลคตรอนในไมโตคอนเดรียของ
เซลลในระหวางการสังเคราะห ATP (Adenosin Triphosphate) ไซยาไนดจะสามารถสรางพันธะ
กับไซโตโครมออกซิเดสได ทัง้ ในรูปออกซิไดซ และ รีดวิ ซ อัตราการเกิดปฏิกิริยากับไซโตโครม
ออกซิเดสในรูปออกซิไดซชากวาแตไดพันธะที่แข็งแรงกวาการทําปฏิกิริยากับไซโตโครมออกซิเดส
ในรูปรีดวิ ซ เมื่อเอนไซมดังกลาวไมสามารถทําหนาที่ได เซลลไมสามารถใชออกซิเจนในเลือดได
ทําใหเกิดภาวะพรองออกซิเจน (Cytotoxic Hypoxia หรือ Cellular Asphyxiation) การขาด
ออกซิเจนทํ าใหกระบวนการเผาผลาญสารอาหาร (Metabolism) เปลี่ยนจากกระบวนการใช
ออกซิเจน (Aerobic) เปนกระบวนการทีไ่ มใชออกซิเจน (Anaerobic) ทําใหเกิดการสะสมแลคเตทใน
เลือด (Lactate Acidosis) จากการเกิดภาวะ Hypoxia และ Lactate Acidosis จะทําใหเกิดการกด
ระบบประสาทสวนกลาง มีผลใหการหายใจหยุดชะงักและถึงตายได

ADP
cyt c

cyt a

ATP
cyt a3

Cu

O2 and H+
H2O

(ATP = Adenosine Triphosphate, ADP = Adenosine Diphosphate , cyt = Cytochrome oxidase)

ทีม่ า : USAMRICD (2002)

รูปที่ 3 การสังเคราะห ATP
ADP
cyt c

cyt a

O2 and H+

ATP
cyt a3

Cu
H2O

-

CN

(ATP = Adenosine Triphosphate, ADP = Adenosine Diphosphate , cyt = Cytochrome oxidase)

ทีม่ า : USAMRICD (2002)

รูปที่ 4 การขัดขวางการสราง ATP ของไซยาไนด

4. กลไกการกําจัดไซยาไนดของรางกาย (USAMRICD, Online 2002; Baskin and
Brewer Online 1997)
ในชีวิตประจํ าวันทั้งมนุษยและสัตวมีโอกาสสัมผัสกับสารประกอบไซยาไนดอยู
ตลอดเวลาเนื่องจากอาหารหลายชนิดมีสารประกอบไซยาไนดเปนสวนประกอบ และนอกจากนี้
อุตสาหกรรมหลายอยางที่ตองใชสารประกอบไซยาไนดในกระบวนการผลิต เชน อุตสาหกรรม
พลาสติก เหล็ก และเหมืองทองคําและโลหะมีคา อืน่ ๆ ถาไดรบั ไซยาไนดในปริมาณเล็กนอย รางกาย
มีกลไกที่สามารถกําจัดไซยาไนดออกได

4.1 กลไกปองกันไซยาไนดเขาสูเซลล
4.1.1 การทําปฏิกิริยาระหวางสารประกอบไซยาไนดกับเหล็ก Fe3+ ใน
เมทฮีโมโกลบิน (Methemoglobin)
รางกายสามารถกํ าจัดไซยาไนดโดยไซยาไนดจะทํ าปฏิกิริยากับเมทฮีโมโกลบิน
ซึง่ เกิดจากการทําปฏิกิริยากันระหวางฮีโมโกลบินกับสารออกซิไดซ เชน ไนไตรท (Nitrite: NO2)
ไดเมทิ ล อะมิ โ นฟ โ น (Dimethylaminopheno:DMAP) และ อะมิโ นโพรไพโอฟ น อน
(Aminopropiophenone:PAPP) เปนกลไกการปองกันการเขาสูเ ซลลของไซยาไนดทสี่ าคั
ํ ญ ไซยาไนด
3+
3+
จะสามารถจับ Fe ในเมทฮีโมโกลบิน (Methemoglobin) ไดดีกวา Fe ใน Cytochrome Oxydase
ดังนั้นไซยาไนดจึงทํ าปฏิกิริยากับ Fe3+ในเมทฮีโมโกลบิน กลายเปนไซยาโนเมทฮีโมโกลบิน
(Cyanomethemoglobin) ซึ่งไมเปนพิษตอรางกาย เปนสารประกอบที่มีเสถียรภาพสูงกวา

ไซยาไนด ดังนัน้ เมื่อไซยาไนดอยูในรางกายในรูปสารประกอบดังกลาวก็จะทําใหปริมาณไซยาไนด
อิสระในเลือดลง ดังแผนภาพ
oxidant
O2
Hb

MetHb
Fe3+
CN-

HbO2
Fe2+

O2 (tissues)

CN-MetHb

Cyt a

Cyt a-CN

(Hb = Hemoglobin, MetHb = Methemoglobin)

ทีม่ า : USAMRICD (2002)

รูปที่ 5 กลไกการปองกันไซยาไนดเขาสูเซลลของเมทฮีโมโกลบิน
จากนัน้ ไซยาโนเมทฮีโมโกลบินจะคอยแตกตัวใหไซยาไนดทลี ะนอยเพือ่ ใหไทโอซัลเฟตในรางกายทํา
หนาทีก่ าจั
ํ ดไซยาไนดตอ ไป ดังแผนภาพ
O2

oxidant
Hb

MetHb

HbO2
Fe2+

CN-MetHb

Fe3+
rhodanese

CN- + Na2S2O2

O2 (tissues)

Cyt a

SCN-+SO32-

Cyt a-CN

(Hb = Hemoglobin, MetHb = Methemoglobin)

ทีม่ า : USAMRICD (2002)

รูปที่ 6 กลไกการกําจัดไซยาไนดของไทโอซัลเฟต

4.1.2 การทํ าปฏิ กิ ริ ย าระหว า งไซยาไนกั บ ไฮดรอกซี โ คบาลามิ น
(Hydroxycobalamin)
ไซยาไนดสามารถทําปฏิกิริยากับไฮดรอกซีโคบาลามิน (Hydroxycobalamin) ซึง่
เปนวิ ต ามิ นบี 1 2 ตั ว หนึ่ ง กลายเป น วิ ต ามิ นบี 1 2 อี ก ตั ว หนึ่ ง คื อ ไซยาโนโคบาลามิ น
(Cyanocobalamin) โดยไมตอ งมีเอนไซมเปนตัวเรงปฏิกริ ยิ า

CN− + Hydroxycobalamin → Cyanocobalamin

4.1.3 การทําปฏิกริ ยิ ากับสารอืน่ ๆในรางกาย เชน
• การเกิดสารประกอบเชิงซอนกับ Endothelial-Derived Relaxing Factor
(EDRF) ซึง่ ทําหนาทีเ่ สมือนไนตริก ออกไซด

HCN → EDRF → M+ (NO)CN5
• การขัดขวางการเขาสูเ ซลลโดย Carbonic Anhydrase
• การเกิดสารประกอบเชิงซอนกับโลหะหนักหรือสารอินทรียอื่นในรางกาย
เชน โคบอลต (Cobalt) และโมลิบดีนมั (Molybdenum)

4.2 กลไกการกําจัดไซยาไนดภายในเซลล
กลไกการกําจัดไซยาไนดภายในเซลล โดยการทําปฏิกิริยากับสารเคมีบางอยางใน
รางกาย ไดสารใหมที่มีพิษนอยกวาไซยาไนด เชน การเกิดปฏิกิริยาโดยการกระตุนของเอนไซม
Rhodanese, Mercaptopyruvate Sulfurtransferase, Thiosulfate Reductase, Cystathionase และ
Albumin (ทําหนาที่เสมือนเอนไซมกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาการลดพิษดวยสารประกอบซัลเฟอร)

4.2.1 การทําปฏิกริ ยิ ากับไทโอซัลเฟต (Thiosulfate)
การกํ าจัดไซยาไนดโดยการเปลี่ยนรูปเปนไทโอไซยาเนทเปนกลไกการกํ าจั ด
ไซยาไนดที่สําคัญของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ไซยาไนดประมาณ 60-80% จะถูกกําจัดโดยวิธีนี้ โดย
ไซยาไนดจะทํ าปฏิกิริยากับไทโอซัลเฟต (Thiosulfate) ในรางกายกลายเปนไทโอไซยาเนท
(Thiocyanate:SCN-) โดยการกระตุนของเอนไซม Rhodanese, 3-Mercaptopyruvate
Sulfurtransferase หรือ Thiosulfate Reductase ซึ่งเปนเอนไซมที่พบไดทั่วไปในรางกายของ
สั ต วเลี้ยงลูกดวยนม แตเอนไซม Rhodonese ที่อยูในเนื้อเยื่อตับในสวนของไมโตคอนเดรี ย
(Mitochondria) จะทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด

CN− + thiosulfate   → thiocyanate
rhodanese

ไทโอไซยาเนทจะถูกขับออกทางปสสาวะโดยใชเวลาหลายวัน เนื่องจากเอนไซมในรางกายทํางาน
ไดคอนขางชาและปริมาณไทโอซัลเฟตในรางกายคอนขางตํ่า นอกจากนี้อัตราการเกิดปฏิกิริยาใน
แตละคนหรื อ ในสิ่ งมี ชีวิ ต ที่ ต างชนิ ด กันก็แตกตางกัน แมวาไทโอไซยาเนทจะมีพิษนอยกวา
ไซยาไนดถึง 7 เทา แตอาจเกิดการสะสมในเนื้อเยื่อและมีผลตอการทํางานของตอมไทรอยด
(Thyroid Gland) และบางครั้งไทโอไซยาเนทก็จะถูกออกซิไดซกลับมาเปนซัลเฟตและไซยาไนด
ในเลือดโดยการเรงปฏิกิริยาของฮีโมโกลบินซึ่งทําหนาที่เหมือน Peroxidase ไดอีก แสดงวา
ไซยาไนดและไทโอไซยาเนทจะอยูในระบบสมดุล ในภาวะปกติของเหลวในรางกายมนุษยจะมี
อัตราสวนของไซยาไนดตอไทโอไซยาเนทเปน 1:1,000

4.2.2 การทํ าปฏิกิริยากับสารประกอบกลุมที่ใหซัลเฟอร (Sulfane
Sulfur Donor)
ปจจัยสําคัญตอกลไกการกําจัดไซยาไนดในรางกาย คือ สารประกอบกลุม ทีใ่ หซลั เฟอร
เชน Polythionate, Thiosulfonate, Persulfide, Polysulfide, Disulfide และสารประกอบซัลเฟอร
โดยมีเอนไซมทเี่ กีย่ วของ ไดแก Rhodanese, Mercaptopyruvate Sulfurtransferase, Thiosulfate
Reductase, Cystathionase และ Albumin เชน

CN− + R − S − S −   → RS + R − SCN
cystathionase

Thiosulfat
e 
reductase


→ Cysteine + SCN−
CN− + Cystine 

CN− + Cystine → 2 − Aminothiazolidine − 4 − carboxylic
CN− + Cysteine → 3 - Cyano - L - alanine + H2 S

5. ผลกระทบของไซยาไนดตอ สิง่ มีชวี ติ (International Cyanide Management Code,
Online 2002)

5.1 ผลกระทบตอมนุษย
ไซยาไนดเปนสารเคมีที่สงผลกระทบตอระบบการทํางานสวนตางๆของรางกาย
หลายระบบ เชน
• ระบบเลือด ทําใหความดันเลือดตํา่
• ระบบหัวใจ ทําใหอตั ราการเตนของหัวใจไมปกติ
• ระบบการหายใจ ทําใหการหายใจขัดของ
• ระบบประสาท ทําใหเกิดอาการมึนงง ขาดสติ
• ระบบสายตา ทําใหประสิทธิภาพการมองเห็นลดลง
• ระบบการเผาผลาญสารอาหาร ทําใหการสรางพลังงานลดนอยลง

ความรุนแรงของอาการจากการไดรับพิษไซยาไนดขึ้นอยูกับปริมาณความเขมขน
ชนิดของสารประกอบ ปริมาณการดูดซับ และระยะเวลาในการสัมผัส ถามีความเขมขนสูงอาจถึงตาย
ไดภายในเวลาไมกี่นาที
• อาการขัน้ ไมรุนแรง จะมีอาการออนเพลีย หายใจขัดของ ปวดศีรษะ หนามืด
วิงเวียน กระวนกระวายและอาเจียน ถาไดรับในปริมาณไมมากนัก เมื่อเคลือ่ นยายผูปวยออกจาก
บริเวณที่สัมผัสไซยาไนด ก็จะมีอาการดีขึ้น
• อาการขัน้ รุนแรง อาจทําใหการหายใจหยุดชะงัก หมดสติ และอาจถึงตายได

5.2 ผลกระทบตอสิง่ มีชวี ติ ในนํา้
สิง่ มีชวี ติ ในนําที
้ จ่ ะไดรบั ผลกระทบจากพิษของไซยาไนดจะเปนกลุม ของสัตวนาโดย
ํ้
เฉพาะอยางยิ่งตอปลาซึ่งเปนสัตวที่ไวตอความเปนพิษของไซยาไนดที่สุด เชน ความเขมขนของ
ไซยาไนด 5-7.2 ไมโครกรัมตอลิตร มีผลทําใหวา ยนําช
้ าลง ยับยัง้ ระบบสืบพันธุ ความเขมขนของ
ไซยาไนด 20-76 ไมโครกรัมตอลิตร ทํ าใหตาย และถาความเขมขนสูงกวา 200 ไมโครกรัม
ตอลิตร จะเกิดความเปนพิษอยางรวดเร็ว สวนสัตวไมมกี ระดูกสันหลัง ทีค่ วามเขมขนของไซยาไนด
ประมาณ 30-100 ไมโครกรัมตอลิตร ทําใหถงึ ตายได นอกจากนีค้ า ความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิ
ปริมาณออกซิเจน อายุ (Life Stage) และสภาพของสิ่งมีชีวิตก็มีผลตอระดับความเปนพิษของ
ไซยาไนดเชนกัน สวนสาหรายและพืชนําสามารถทนทานต
้
อระดับความเปนพิษของไซยาไนดไดสงู กวา
ปลาและสัตวไมมีกระดูกสันหลังและจะไมแสดงผลกระทบใดเมื่อความเขมขนของไซยาไนด 160
มิลลิกรัมตอลิตรหรือมากกวานั้น ปริมาณไซยาไนดที่อยูในระดับที่เปนพิษตอสัตวนํ้าแตจะไมมี
ผลกระทบตอพืชนํา้

5.3 ผลกระทบตอนก
นกเปนสัตวทมี่ คี วามไวตอพิษของไซยาไนดรองลงมาจากปลา เนือ่ งจากนกสามารถ
เปลีย่ นไซยาไนดเปนไทโอไซยาเนทไดอยางรวดเร็ว หลังจากกินอาหารหรือนําที
้ ม่ กี ารปนเปอ นของ
ไซยาไนดภายใน 1.5-5 นาที หรือ มากกวา 10 นาทีในนกชนิดที่มีความทนทานสูง จะมีอาการ
หอบ กระพริบตา นํ้ าลายไหลและเซื่องซึม แตถาไดรับในปริมาณความเขมขนสูงจะมีอาการ
หายใจขัด และอาจถึงตายไดภายใน 15-30 นาที นกสามารถกินนํ้าที่มี WAD Cyanide ได
โดยไมเกิดอันตรายในทันที แต WAD Cyanide จะไปแตกตัวในกระเพาะซึ่งมีสภาพเปนกรดและ
ทําใหเกิดไซยาไนดอิสระที่เปนพิษ คา LD50ของนกจะอยูระหวาง 0.8-1.1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
นําหนั
้ กตัว

5.4 ผลกระทบตอพืช
ในป 1993 ไดมกี ารทําการทดลองปลูกพืชในบอกักเก็บกากแร ปรากฏวาไซยาไนด
ในบอกักเก็บกากแรไมมผี ลตอการเจริญเติบโตของพืช ในสวนรายละเอียดคงตองมีการศึกษาวิจยั ตอไป

5.5 ผลกระทบตอสัตวเลีย้ งลูกดวยนม
พิษของไซยาไนดตอสัตวเลี้ยงลูกดวยนมคอนขางพบไดบอยมาก เนื่องจากพืช
จํานวนมากมีสารประกอบไซยาไนด (Cyanogenic Plant) เชน ขาวฟาง ขาวโพด กะหลํ่าปลี เมล็ด
อัลมอนด และมันสําปะหลัง เปนตน ความเขมขนของสารประกอบไซยาไนดในพืชเหลานีข้ นึ้ อยูก บั
ฤดูกาล เชน ในชวงฤดูใบไมผลิความเขมขนของสารประกอบไซยาไนดก็จะสูงขึ้นดวย นอกจากนี้
สภาพอากาศที่แหงแลงยังเปนปจจัยกระตุนใหเกิดการสะสมสาร Cyanogenic Glycoside ในพืช
บางชนิด คา LD50ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมจะอยูในชวง 2.1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมนํ้าหนักตัว
(สุนขั จิ้งจอก) และ 6-10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมนํ้าหนักตัว (หนูขาว) เมือ่ ไดรบั พิษแบบเฉียบพลัน
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมจะแสดงอาการภายใน 10 นาทีหลังจากการกินอาหารที่มีการปนเปอนของ
ไซยาไนด จะมีอาการกลามเนื้อกระตุก นํ้าลายไหล ปสสาวะ การหายใจติดขัด การทํางานของ
กลามเนือ้ ไมประสานกัน หอบ และชัก ดูเหมือนวาวัวจะเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่ไวตอพิษของ
ไซยาไนดทสี่ ดุ รองลงมาไดแก แกะ มา และ หมู สวนกวางจะเปนสัตวที่ทนตอพิษของไซยาไนดได
เปนอยางดี

6. มาตรฐานสากล
6.1 คามาตรฐานไซยาไนด (กรมควบคุมมลพิษ, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม, ออนไลน 2547; OSHA, Online 2002)
คามาตรฐานของสารประกอบไซยาไนดในรูปของ CN และ HCN ทีก่ าหนดขึ
ํ
้น
ของแตละสถาบันจะแตกตางกันขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชในการกําหนดคามาตรฐาน เชน
• ความปลอดภัยในการทํางาน OSHA PEL (The Occupational Safety and
Health Administration Permissible Exposure Limit) ACGIH TLV (The American Conference
of Government Industrial Hygienists) กําหนดปริมาณไซยาไนดทรี่ า งกายสามารถรับไดไมเกิน
10 ppm หรือ 11 mg/m3 สําหรับการทํางาน 8 ชัว่ โมง
• ความเปนพิษแบบเฉียบพลัน OSHA PEL (The Occupational Safety and
Health Administration Permissible Exposure Limit) ACGIH TLV (The American Conference
of Government Industrial Hygienists) กําหนดปริมาณไซยาไนดทรี่ า งกายสามารถรับไดทางผิวหนัง
ไมเกิน 4.7 ppm หรือ 5 mg/m3 ทุกๆ 15 นาที
• ความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตอื่น U.S. EPA (Environmental
Protection Agency) กําหนดปริมาณไซยาไนดสําหรับสัตวนํ้าจืดไวไมเกิน 5.2 ไมโครกรัมตอลิตร
และสําหรับสัตวนํ้าเค็มและสัตวปาไมเกิน 1.0 ไมโครกรัมตอลิตร มาตรฐานของประเทศไทย
กําหนดปริมาณไซยาไนดในแหลงนํ้าใตดินและแหลงนํ้าผิวดินไวไมเกิน 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร และ
0.005 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ นอกจากนี้ยังกําหนดปริมาณไซยาไนดในอากาศ โดยกําหนด
ปริมาณไซยาไนดในฝุน (CN)ไวไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และกําหนดปริมาณไซยาไนดใน
อากาศ (HCN) ไวไมเกิน 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร

6.2 คามาตรฐานสารประกอบไซยาไนดรปู อืน่ (Moran, Online 2000)
คาที่กํ าหนดของแตละสถาบันเปนการกําหนดปริมาณไซยาไนดในรูปไซยาไนด
อิสระ แตมไิ ดมกี ารกําหนดคามาตรฐานสําหรับสารประกอบไซยาไนดในรูปอื่น อยางไรก็ตามไดมี
นักวิจยั หลายทานทีพ่ ยายามทําการทดลองความเปนพิษของสารประกอบไซยาไนดในรูปอืน่ เชน
6.5.1 สารประกอบไซยาไนด เ ชิ ง ซ อ นกั บ โลหะ (Metal Cyanide
Complexes)
สารประกอบไซยาไนดเชิงซอนกับโลหะจัดเปนสารประกอบไซยาไนดที่เปนพิษนอย
กวาไซยาไนดในรูปอื่น อยางไรก็ตามสารประกอบเหลานี้ก็อาจแตกตัวใหสารประกอบไฮโดรเจน
ไซยาไนด ได ซึง่ ทําใหเกิดความเปนพิษตอสิง่ แวดลอมและสิง่ มีชวี ติ นอกจากนีส้ ารประกอบโลหะ
ไซยาไนดบางชนิดยังมีความเปนพิษโดยตัวของโลหะเอง เชน สารประกอบเงิน ทองแดง และนิกเกิล
ไซยาไนด หรือแมแตเหล็กไซยาไนดซึ่งไมเปนพิษแตเมือ่ สัมผัสกับแสงแดดก็จะแตกตัวใหไซยาไนด
อิสระ Ingles และ Scott พบวาปริมาณความเขมขนของสารประกอบไซยาไนดเชิงซอนกับโลหะตอ
ไปนีจ้ ะทําใหเกิดความเปนพิษแบบเฉียบพลันตอสัตวนาํ้
6.5.2 สารประกอบไซยาไนดอินทรีย (Organic Cyanide Compound)
สารประกอบไซยาไนดอนิ ทรียเ ปนสารประกอบไซยาไนดที่มีความหลากหลายมาก
ความเปนพิษก็จะแตกตางกันตามแตละชนิด เชน Malano Nitrile ซึง่ ใชในการแยกสกัดทองคํา
จากสินแรมีความเปนพิษเชนเดียวกันกับไซยาไนดอิสระ
ตารางที่ 3 ความเขมขนของสารประกอบไซยาไนดที่กอใหเกิดพิษตอสิ่งมีชีวิต
สารประกอบ
Sodium cyanide
Potassium cyanide
Zinc cyanide
Cadmium cyanide
Copper cyanide
Nickel cyanide
Iron cyanide
Iron cyanide
(Environmental Australia 1998)
ทีม่ า : Moran (2000)

ระดับความเขมขน (mg/l)
0.02-0.3
0.02-0.3
0.02-0.3
0.02-0.3
0.4-4.0
0.4 (pH 6.5)-730 (pH 8.0)
300 (in darkness)
less than 0.2 (in light)
860-1,210 (in dark)
35 (in light)

6.5.3 ไซยาโนเจน คลอไรด (Cyanogen Chloride)
ไซยาโนเจนคลอไรดเปนสารตัวกลาง (Intermediate Compound) ที่เกิดจากการทํา
ปฏิกิริยาระหวางไฮโปคลอไรท (Hypochlorite) กับไซยาไนดในสภาพที่เปนเบส ก็มีความเปนพิษ
ตอปลาสูงกวาไซยาไนดอิสระ

6.5.4 ไซยาเนท (Cyanate)
ไซยาเนทเปนสารประกอบหลักที่เกิดจากกระบวนการลดพิษของไซยาไนดและ
สามารถคงอยูใ นนําได
้ เปนพิษตอปลาเทราต ทีร่ ะดับความเขมขน 13-82 มิลลิกรัมตอลิตร

6.5.5 ไทโอไซยาเนท (Thiocyanate)
ไทโอไซยาเนทเปนพิษตอมนุษยทรี่ ะดับความเขมขนเกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร
(ปกติคนทีไมสูบบุหรี่จะมีไทโอไซยาเนท 1-4 มิลลิกรัมตอลิตรในนํ้าเลือดสวนคนที่สูบบุหรี่จะมี
ประมาณ 3-12 มิลลิกรัมตอลิตร) เปนพิษตอปลาทีร่ ะดับความเขมขน 90-200 มิลลิกรัมตอลิตร
และ เปนพิษตอปลา บรุค เทราต ที่ระดับความเขมขน 24-70 มิลลิกรัมตอลิตร

6.5.6 คลอรามีน (Chlormine)
คลอรามีนเปนผลจากกระบวนการ Alkaline Chlorination มีความเปนพิษนอย
กวาไซยาไนด แตมักมีความเขมขนสูงกวา U.S. EPA วิเคราะหปริมาณคลอรามีนในรูปของ
คลอรีนทั้งหมด (Residual Chlorine Concentration) สําหรับสัตวนํ้าจืดไมควรเกิน 11-19
ไมโครกรัมตอลิตร

6.5.7 แอมโมเนีย (Ammonia)
U.S. EPA รายงานความเปนพิษของแอมโมเนียตอปลาอยูท คี่ วามเขมขน 0.0834.6 มิลลิกรัมตอลิตร นอกจากนีย้ งั มีบางรายงานกลาววาระดับความเปนพิษของสารประกอบทีเ่ กิดจาก
การทํ าปฏิ กิ ริ ย ากั น ระหว า งไซยาไนด กั บ แอมโมเนี ย ซึ่ ง ร า ยแรงกว า ความเป น พิ ษ ของสาร
ประกอบแตละชนิดอีก

7. การปฐมพยาบาลและการรักษาผูไดรับพิษไซยาไนด (Baskin and Brewer,
Online 1997; Bhattacharya, Online 2000)

7.1 การเคลือ่ นยายผูป ว ย
ผูป ว ยทีไ่ ดรบั พิษไซยาไนดควรไดรบั การเคลือ่ นยายออกจากบริเวณทีม่ กี ารปนเปอ น
ของไซยาไนดไปในบริเวณที่มีอากาศถายเทสะดวกและทําความสะอาดรางกาย

7.2 การปฐมพยาบาล
ผูปวยที่ไดรับพิษไซยาไนดควรไดรับการปฐมพยาบาลอยางถูกตองกอนนําตัวสง
แพทย โดยการปฐมพยาบาลเบื้องตนเริ่มจากการดูวาผูปวยหมดสติหรือไม เปนการรักษาแบบ
ประคับประคอง ตองระวังเรื่องการหายใจ ถาผูปวยมีภาวะหายใจลมเหลวตองชวยหายใจ
• ถายังไมหมดสติและไดรบั พิษโดยการกิน ใหทาให
ํ อาเจียน แลวใหออกซิเจน 100%
และทําความสะอาดรางกายและเสือ้ ผาทีเ่ ปอ นไซยาไนด
• ถาผูปวยหมดสติและไมหายใจใหใชเครื่องชวยหายใจแลวรีบไปพบแพทยดวน

7.3 การรักษาเฉพาะทาง
7.3.1 ยารักษาพิษไซยาไนด
ยาทีใ่ หผลการรักษาผูป ว ยทีไ่ ดรบั พิษจากไซยาไนดมหี ลายชนิดโดยแบงเปนกลุมๆ
ไดดงั นี้
1) กลุม ยาทีส่ รางเมทฮีโมโกลบิน (Methemoglobin Former)
กลุมยาที่สรางเมทฮีโมโกลบินซึ่งเปนสารที่จับกับไซยาไนดไดดีกวาไซโตโครม
ออกซิเดส ทําใหรางกายสามารถกลับเขาสูกระบวนการใชออกซิเจน (Aerobic Metabolism) แต
ในการใชยารักษากลุมนี้จะทําใหหลอดเลือดขยายตัว ดังนั้นในการใชยาควรหมั่นวัดความดันเลือด
อยูเ สมอและไมสามารถวัดปริมาณเมทฮีโมโกลบินในเลือดได ซึ่งถามีมากเกินไปอาจเปนอันตราย
ตอรางกายได
• Amyl Nitrite การดมยาชนิดนี้เปนการรักษาผูไดรับพิษ
ไซยาไนดที่เปนที่รูจักมาเปนเวลานาน แตมีขอเสียที่วาไมสามารถเพิ่มปริมาณเมทฮีโมโกลบินให
มากวา 6% ซึ่งในการรักษาจําเปนตองเพิ่มปริมาณเมทฮีโมโกลบินใหไดมากกวา 15%
• Sodium Nitrite การใชยาชนิดนี้จะสามารถเพิ่มปริมาณ
เมทฮีโมโกลบินไดถึง 20% ภายในเวลา 5-15 นาที

• 4-Dimethylaminophenol เปนยาทีใ่ หผลการรักษาที่รวดเร็ว
และเปนพิษนอย ในปริมาณ 3 มิลลิกรัมตอนํ้าหนักรางกายสามารถเพิ่มปริมาณเมทฮีโมโกลบิน
ไดถงึ 15% ภายในเวลา 1 นาที
• กลุม อืน่ ๆ เชน Hydroxylamine, Aminophenone และอนุพนั ธ
2) กลุมสารประกอบที่ใหซลั เฟอร (Sulfur Donors)
ยากลุมสารประกอบที่ใหซลั เฟอร ไดแก ไทโอซัลเฟต (Thiosulfate) ทีส่ ามารถ
ทําปฏิกริ ิยากับไซยาไนดไดไทโอไซยาเนท (Thiocyanate: SCN-)
3) กลุม สารประกอบโคบอลต (Cobalt Containing Compound)
ยากลุมสารประกอบโคบอลตเปนกลุมยาที่มักจะทําใหเกิดผลขางเคียงเนือ่ งจากมี
โคบอลตเปนสวนประกอบที่สํ าคัญ แตไดมีการปรับปรุงยากลุมนี้เพื่อใหสามารถใชไดในบาง
สถานการณ ซึง่ บางประเทศก็ยนิ ยอมใหใชยากลุม นีไ้ ด
• Dicobalt Edetate (Kelocyanor) ปจจุบนั ประเทศฝรัง่ เศส
และอังกฤษใช Dicobalt Edetate 300 มิลลิกรัมในสารละลายกลูโคส เปนอีกหนึ่งทางเลือกใน
การรักษาผูป ว ยดวยพิษไซยาไนด
• Hydroxycobalamin เปนวิธีการที่ไดรับความนิยม มีความ
เปนพิษตําแม
่ ใชในปริมาณสูง เนือ่ งจาก Hydroxycobalamin เปนวิตามินบี12 ชนิดหนึง่ เมื่อทํา
ปฏิกิริยากับไซยาไนดจะได Cyanocobalamin ซึ่งเปนวิตามินบี12 อีกชนิดหนึ่ง ขอเสียของ
Hydroxycobalamin คือ ราคาแพง ตองใชในปริมาณมากและสลายตัวไดงา ยเมือ่ โดนแสง
• กลุม อืน่ ๆ เชน Cobaltous Chloride, Cobaltous Acetate,
Cobaltous Histidine และ Sodium Cobalt Nitrite
4) กลุม ยาทีอ่ ยูร ะหวางการทดลอง (Investigational Drugs)
ยากลุม นีเ้ ปนยาทีอ่ ยูร ะหวางการทดลองกับสัตวซงึ่ มียาหลายชนิดที่ใหผลการรักษา
ที่ดีในสัตวทดลอง และบางชนิดอาจมีการนํามาใชแลวในบางประเทศ
• กลุ มอะมิ โ นฟนอนและอนุพันธ (Aminophenol and
Derivatives) เชน p-Aminopropiophenone (PAPP), p-Aminooctanoyphenone (PAOP),
p-Nitrosopropiophenone (PNPP) และ p-Hydroxy Aminopropiophenone (PHAPP) จะชวยลด
ปริมาณไซยาไนดในเซลลเม็ดเลือดแดง และโซเดียมไทโอซัลเฟตจะชวยสงเสริมการทํางานของยา
กลุม นีใ้ หทาหน
ํ าทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพ

• กลุมสรางสารประกอบไซยาโนไฮดริน (CyanohydrinForming Drug) คือ กลุม สารประกอบอัลดีไฮด และ คารบอนิล (Aldehydes and CarbonylRelated Compounds) เชน Pyruvate, Ketoglutaric acid, Glyxal และ Reducing Sugars จะเปลี่ยน
ไซยาไนดใหอยูในรูปไซยาโนไฮดริน (Cyanohydrin Form) เปนการสงเสริมการทํางานของไนไตรท
ยาและสารเคมีตางที่ใชในการรักษาผูปวยที่ไดรับพิษจากไซยาไนดทั้งที่ใชอยูใน
ปจจุบนั และทีอ่ ยูใ นระหวางการทดลองควรเปนสารเคมีทที่ าหน
ํ าที่คลายกับสารเคมีที่ทาหน
ํ าทกําจัด
ไซยาไนดของรางกายหรือมีลกั ษณะเปนการกระตุน กลไกการกําจัดไซยาไนดของรางกาย โดยคํานึง
ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผูป ว ยเปนสําคัญ

7.3.2 ตัวอยางการรักษาพิษไซยาไนด
การรักษาเฉพาะทางมีลักษณะเปนการสงเสริมการกําจัดไซยาไนดของรางกายโดย
การเปลีย่ นรูปไซยาไนดใหอยูใ นรูปทีไ่ มเปนพิษ จากนัน้ กลไกของรางกายจะคอยๆกําจัดไซยาไนด
ออกหรืออาจมีการใหยาเพื่อสงเสริมการกําจัดออกของรางกาย ดังนั้นขั้นตอนการรักษาจึงแบงได
เปน 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
1) ขัน้ แรก การทําใหรา งกายมีเมทฮีโมโกลบิน
การทําใหรางกายมีเมทฮีโมโกลบินทําไดโดยใชโซเดียมไนไตรท (Sodium Nitrite:
NaNO2) 6 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม หรือ 300 มิลลิกรัมในผูใ หญ (3%Sodium Nitrite 10 ml) ใหทาง
หลอดเลือดดําชาๆ เพื่อให Fe3+ในเมทฮีโมโกลบินแยงไซยาไนดที่จับอยูกับ Fe3+ ในไซโตโครม
ออกซิเดส กลายเปนไซยาโนเมทฮีโมโกลบิน ไซโตโครมออกซิเดสก็จะกลับมาทํางานตามปกติ แต
ตองคอยตรวจวัดความดันเลือดและควบคุมมิใหปริมาณเมทฮีโมโกลบินเกิน 35%-40% เนือ่ งจาก
ถาเลือดมีปริมาณเมทฮีโมโกลบินมากเกินไปอาจเปนอันตรายถึงชีวติ
2) ขั้นที่สอง การขับไซยาไนดออกจากรางกาย
การขับไซยาไนดออกจากรางกายสามารถทําไดโดยการใหโซเดียมไทโอซัลเฟต
(Sodium Thiosulfate) 412.5 มิลลิกรัมตอนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม หรือ 12.5 กรัม ในผูใหญ (25%
Sodium Thiosulfate 50 ml) ทางหลอดเลือดดําหลังจากใหโซเดียมไนไตรท เปนการเพิม่ ปริมาณ
ไทโอซัลเฟตในรางกาย ไซยาไนดจะเปลีย่ นรูปเปนโซเดียมไทโอไซยาเนท (Sodium Thiocyante) และ
ถูกขับออกจากรางกายทางไตตอไป
การรักษาหรือบําบัดผูไดรับพิษไซยาไนด ในแตละประเทศอาจแตกตางกันไปขึน้
อยูก บั ขอกําหนดของประเทศนัน้ ๆ เนือ่ งจากสารเคมีหลายชนิดทีใ่ ชรกั ษาในปจจุบนั มีผลขางเคียงบาง
ชนิดมีความเปนพิษสูงและบางชนิดก็เปนสารกอมะเร็ง ดังนัน้ ในการเลือกใชจําเปนตองศึกษาขอมูล
อยางละเอียดถี่ถวนเพื่อความปลอดภัย

แนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใชไซยาไนด
แนวทางการปฏิบัติตนในการใชสารประกอบไซยาไนดอยางปลอดภัย (Mineral
and Energy, 1992) เปนแนวทางที่คํานึงถึงระบบการปองกันภัยสวนบุคคล ระบบการปองกันภัย
การเก็บรักษาและการขนยายวัตถุมีพิษ และการเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของ
สถานประกอบการ ดังนี้
• เก็บในบรรจุภณ
ั ฑทปี่ ด สนิทและเหมาะสม
• ไมถา ยเทสารเคมีลงบรรจุภณ
ั ฑอนื่
• เก็บแยกจากสารเคมีทมี่ ฤี ทธิเ์ ปนกรด
• เก็บในทีแ่ หงและมีอากาศถายเทสะดวก
• มีสญ
ั ลักษณเตือน “เขตอันตราย” ในบริเวณทีเ่ ก็บไซยาไนด
• ควรมีอปุ กรณชว ยขนยาย เพือ่ หลีกเลีย่ งการสัมผัสสารเคมีอนั ตราย
• มีการปองกันอันตรายสวนบุคคลและมีอปุ กรณชว ยเหลือเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน
• มีการออกแบบโรงงานทีด่ ี เพือ่ ความสะดวกในการขนยายสารเคมีอนั ตรายและการใหความชวย
เหลือกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน
• กอนทําการบํารุงรักษาเครือ่ งจักรอุปกรณทสี่ มั ผัสไซยาไนดตอ งทําการลดพิษไซยาไนด
• ใชสารเคมีดบั เพลิงทีไ่ มทาปฏิ
ํ กริ ยิ ากับไซยาไนด เชน BCF Fire Extinguishers
• มีการควบคุมการเขาออกบริเวณเก็บสารเคมีอนั ตราย
• มีการซักซอมการเกิดเหตุฉกุ เฉิน
• มีการจัดฝกอบรมใหความรูพ นักงานเกีย่ วกับการใชสารเคมีอนั ตรายอยางปลอดภัย
• ตรวจสอบการทํางานของ ชุด อุปกรณปอ งกัน และชุดปฐมพยาบาลอยูเ สมอ
• มีบคุ ลากรทีไ่ ดรบั การฝกอบรมการปฐมพยาบาลผูไ ดรบั พิษไซยาไนดอยางนอย 1 คน
• และมาตรการอืน่ ๆตามความเหมาะสม

บทวิจารณเกี่ยวกับการใชประโยชนสารประกอบไซยาไนด
ไซยาไนดเปนสารเคมีทมี่ ใี ชอยูท วั่ ไปในอุตสาหกรรมตางๆ แตปจ จุบนั อุตสาหกรรม
ทีส่ าคั
ํ ญทีใ่ ชไซยาไนดในกระบวนการผลิต คือ อุตสาหกรรมการผลิตโลหะทองคํา ความเปนพิษของ
ไซยาไนดกเ็ ปนสิง่ ทีต่ อ งตระหนักอยูเ สมอ เนือ่ งจากเปนสารพิษแบบเฉียบพลัน ในการใชประโยชน
ไซยาไนดตอ งมีมาตรการความปลอดภัย และการติดตามตรวจสอบ มิใหเกิดการรัว่ ไหลทัง้ จากคลัง
เก็บวัตถุดบิ และกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอยางยิง่ ไซยาไนดในบอกักเก็บกากแรซงึ่ ตองมีระบบ
ปองกันการรัว่ ไหลและทําการฟน ฟูสภาพของบอบําบัดของเสียทีม่ ไี ซยาไนดปนเปอ นใหอยูใ นสภาพที่
ปลอดภัยและสามารถใชประโยชนได ดังนัน้ เพือ่ การใชไซยาไนดอยางปลอดภัยทัง้ ในกระบวนการผลิต
และการจัดการของเสียที่มีการปนเปอนไซยาไนดอยางมีประสิทธิภาพ ผูป ระกอบการทีต่ อ งใช
ไซยาไนดเปนวัตถุดบิ หรือเปนหลักในกระบวนผลิต จึงควรศึกษาสมบัตขิ องไซยาไนดทงั้ ดานกายภาพ
และทางดานเคมี ความเปนพิษของไซยาไนด การปฐมพยาบาลผูไ ดรบั พิษไซยาไนด และการจัดการ
ไซยาไนดอยางเหมาะสม เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือกับไซยาไนดทั้งในแงของการปองกัน
และการแกไขปญหา รวมถึงวิธีการกําจัดไซยาไนดอยางเหมาะสม วิธกี ารกําจัดไซยาไนดมดี ว ยกัน
หลายวิธี ทัง้ ทีอ่ ยูใ นรูปของการลดพิษ และการนํากลับมาใชใหม ซึง่ ทัง้ สองแนวทางมีขอ ดีและขอดอย
ตางกัน ในแงของการลดพิษเปนวิธกี ารทีด่ แี ละสามารถทําไดหลายวิธี แตตอ งคํานึงถึงเสถียรภาพ
ของสารประกอบทีเ่ กิดจากกระบวนการบําบัด นับเปนวิธกี ารทีด่ วี ธิ หี นึง่ เนือ่ งจากเปนการชะลอการ
เกิดกาซไฮโดรเจนไซยาไนดและลดความเขมขนของไฮโดรเจนไซยาไนดในอากาศ ซึง่ เปนกาซพิษที่
สงผลกระทบโดยตรงอยางเฉียบพลันตอระบบหายใจของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งสัตวที่มี
ความไวตอพิษของไซยาไนดอยางนกและปลา สวนในแงของการนํากลับมาใชใหม ก็เปนวิธกี ารลด
ตนทุนและลดปริมาณของเสียทีจ่ ะปลอยออกสูส งิ่ แวดลอม ถาระบบที่ใชไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
จะทําใหอตั ราเสีย่ งตอการไดรบั พิษไซยาไนดสงู มาก ดังนัน้ การเลือกใชวธิ กี ารบําบัดไซยาไนด ตอง
พิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพของเสียและองคประกอบอื่นในของเสีย เชน ปริมาณ
และชนิดของสารประกอบในของเสีย รวมถึงกฎหมายและขอกํ าหนดตางๆของประเทศแตละ
ในภาคปฏิบตั อิ าจตองอาจตองใชวธิ กี ารบําบัดมากกวา 1 วิธี ควบคูก บั ใชวธิ กี ารพึง่ พาธรรมชาติ เชน
วิธกี ารใชแสงแดด (Photolysis) และวิธีการใชจุลชีพ (Bio-Oxidation) เพื่อเปนการลดปริมาณ
การใชสารเคมีที่อาจตกคางในสิง่ แวดลอม การกําหนดมาตรฐานเพือ่ การควบคุมการปลอยของเสีย
มาตรการและขอกําหนดแนวทางการฟนฟูสภาพเหมืองและบอกักเก็บกากแร เพื่อเปนการแสดง
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ควรมีการกําหนดและบังคับใชอยางจริงจัง

บทสรุป
ไซยาไนดมแี หลงกําเนิดทัง้ จากธรรมชาติและการสังเคราะห ซึง่ ในธรรมชาติมสี งิ่ มีชวี ติ
หลายชนิดที่สามารถสรางสารประกอบไซยาไนดได แตอยูในปริมาณความเขมขนตํ่า ไมเปน
อันตรายตอสิง่ มีชวี ติ และสารประกอบไซยาไนดบางรูปยังเปนประโยชนตอ มนุษย โดยเฉพาะอยางยิง่
การนํ าไซยาไนดมาใชประโยชนในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งผูที่คนพบไซยาไนดเปนคนแรก คือ
J.C.Dippel และ H.Diesbach และไดมกี ารพัฒนาเรือ่ ยมาจนสามารถนํามาใชไดจริงในอุตสาหกรรม
จากคุณสมบัติหลายประการของไซยาไนดทํ าใหไซยาไนดไดรับความนิยมในเชิงพาณิชย และ
อุตสาหกรรมการผลิตโลหะทองคํา ซึ่งนิยมใชไซยาไนดแยกสกัดทองคําจากสินแร คอนขางไดรับ
ความสนใจทัง้ ในแงของผลผลิตทีไ่ ด ประสิทธิภาพการผลิตและของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิต
เนื่องจากไซยาไนดเปนสารพิษแบบเฉียบพลัน และมีอยูในหลายรูปที่เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต
เนือ่ งจากสามารถแตกตัวและเกิดเปนกาซไฮโดรเจนไซยาไนด เชน Free Cyanide Simple Cynide
และ WAD Cyanide สวนไซยาไนดทอี่ ยูใ นรูปของ SAD Cyanide มีความเสถียรสูงกวารูปอืน่ แตก็
ยังสามารถแตกตัวไดในกรดแกใหสารประกอบที่เปนอันตราย แตในเชิงสิ่ งแวดลอมรู ป ของ
ไซยาไนดที่ไดรับสนใจเปนพิษ คือ Total Cyanide ซึ่งเปนกลุมของสารประกอบทุกตัวที่มี
ไซยาไนดเปนองคประกอบ ถาปริมาณไซยาไนดในสิ่งแวดลอมไมสูงเกินไป ธรรมชาติมกี ลไกที่
สามารถลดความเปนพิษของไซยาไนดได เชน การเกิดสารประกอบอื่นที่มีความเปนพิษนอย
การตกตะกอนเหล็กไซยาไนด และกระบวนการสลายตัวทางชีวภาพ เปนตน ความรุนแรงของการได
รับพิษไซยาไนดขนึ้ อยูก บั ปจจัยหลายประการ เชน ชนิดของสารประกอบ ความเขมขนและวิธกี ารได
รับสารพิษ ปริมาณไอโอดีนและเอนไซมในรางกาย ในสภาวะปกติรา งกายมนุษยจะมีกลไกการกําจัด
ไซยาไนดโดยการทําปฏิกริ ยิ ากับ Fe3+ ในเมทฮีโมโกลบิน การเปลีย่ นรูปเปนวิตามินบี 12 ชนิดหนึง่
และสารอืน่ ๆในรางกายจนเปลีย่ นไปอยูใ นรูปทีไ่ มเปนพิษหรือมีความเสถียรสูงขึน้ สิง่ มีชวี ติ ที่ไดัรบั
ผลกระทบจากพิษของไซยาไนดมากทีส่ ดุ คือ มนุษยและสัตว สวนพืชยังไมพบวาสงผลกระทบอยางไร
ซึ่งตองมีการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบตอพืชและสัตวที่กินพืชที่ไดรับไซยาไนดจากสิ่งแวดลอมตอไป
สําหรับในปจจุบนั เพือ่ ใหการใชประโยชนไซยาไนดเปนไปดวยความปลอดภัย ควรปฏิบตั ติ ามแนวทาง
เพื่อความปลอดภัยและมาตรฐานการปลอยของเสียไซยาไนดอยางเครงครัด และใหการอบรมแก
พนักงานใหมคี วามรูใ นการใชไซยาไนดอยางปลอดภัยและการปฐมพยาบาลผูไ ดรบั พิษอยางถูกตอง
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