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บทคัดย่อ: งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ ร่วมกับการใช้ Cationic Polymer เพื่อ
นาไปเพิ่มประสิทธิภาพในการตกตะกอนในระบบบาบัดน้ าเสียของอุตสาหกรรมน้ าผลไม้ จาก ผลการดาเนิ น
งานวิจยั พบว่าแผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์และพอลิเมอร์สามารถลดค่าปริมาณของแข็งทัง้ หมดในน้ า ค่าความขุ่นในน้ า
และการลดค่าความสกปรกในรูปซีโอดีตามลาดับ ซึง่ ค่าซีโอดีเหลือเพียง 27 mg L-1 โดยประสิทธิภาพการบาบัดคิด
เป็ นร้อยละ 96 เปรียบเทียบก่อนและหลังการติดตัง้ แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ นอกจากนี้ในส่วนของการกาจัดปริมาณ
ของแข็งทัง้ หมดพบว่า ปริมาณของแข็งทัง้ หมดมีค่า 1,000 mg L-1 นอกจากนี้ค่าความขุน่ ทีอ่ อกจากบ่อตกตะกอน
หลังติดตัง้ แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ ร่วมกับ Cationic Polymer พบว่าลดลงจากค่าเริม่ ต้น 90 NTU เหลือเพียง
3 NTU ซึง่ แสดงให้เห็นว่าแผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์สามารถลดปริมาณของแข็ง ค่าความขุ่น และตะกอนค่าซีโอดีได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ดังนัน้ จากผลการวิจยั การใช้แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์เข้ามามีสว่ นช่วยในการกักตะกอน
ภายในบ่อตกตะกอนถือเป็ นสิง่ ทีน่ ่าสนใจ และควรมีการต่อยอดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อทา
ให้คุณภาพของน้าเสียเพิม่ ขึน้ และสามารถหมุนเวียนใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป
คาสาคัญ: แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์; การตกตะกอน; น้าเสียอุตสาหกรรมน้าผลไม้; การบาบัดน้าเสีย
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Abstract: This research aims to tube settler application and cationic polymer for sedimentation efficiency
in wastewater treatment in beverage industry wastewater. The result of this research was found that
tube settler and polymer application can reduce total solids, turbidity, and COD, respectively. The COD
after sedimentation with Tube Settler was presented 27 mg L-1. The efficiency of wastewater treatment
was 96% when comparing before and after tube settler utilization. Moreover, the total solid removal was
reduced to 1,000 mg L-1. Turbidity removal after tube settler and the cationic polymer was reduced from
90 NTU to 3 NTU. Tube Settler can be effectively reduced total solids, turbidity, and COD, respectively.
Therefore, this research was tube settler and polymer application that was obtained the reducing of
sediment in the sedimentation tank that was interesting. Finally, this research can be continuing to be
applied within other industries for wastewater treatment efficiency increasing and can be circulated in
industry.
Keywords: Tube Settler; Sedimentation; Beverage Industry Wastewater; Wastewater Treatment
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1. บทนา

จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงสถิตขิ องการเติบโตของ
โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย [2] จากแนวโน้ม
แสดงให้เห็นว่ามีการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ผู้วจิ ยั จึงมี
ความสนใจทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพของการบาบัดน้าเสีย
ทาให้น้ าเสียทีผ่ ่านกระบวนการบาบัดนัน้ สามารถนา
กลับ มาใช้ ใ หม่ ไ ด้ ม ากขึ้น จึ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ นการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่ามากทีส่ ดุ
การวิเคราะห์หาค่าความสกปรกของน้ าสามารถ
วิเ คราะห์ไ ด้ห ลายวิธี โดยวิธีท่ีนิ ย มและได้ผ ลอย่ า ง
รวดเร็ว แม่ น ย า คือ การวิเ คราะห์ค่ า ซีโ อดี เป็ น การ
วิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณออกซิ เ จนที่ ต้ อ งการในการ
ออกซิไดซ์สารอินทรีย์ในน้ าเสีย เพื่อ ให้เกิดปฏิกริ ยิ า
สุดท้ายเป็ นคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ า นอกจากนี้
การหาค่ า ของแข็ง ทัง้ หมดที่ป นเปื้ อนในน้ า นั น้ ยัง
สามารถหาได้โดยนาตัวอย่างน้าไปอบทีอ่ ุณหภูมิ 103105 องศาเซลเซียส การวิเคราะห์ค่าเหล่านี้สามารถ
นาไปสู่การพิจารณาการหาวิธีเพิม่ ประสิทธิภาพการ
การตกตะกอนและลดค่าซีโอดีต่อไป [3]

ปั จจุบนั มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทยเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรม
อาหาร ซึ่ง เป็ นอุ ต สาหกรรมที่มีค วามเข้ม ข้น ของ
สารอินทรีย์ ของแข็งแขวนลอยสูง ซึ่งมากกว่า 90%
ของแข็งแขวนลอยในน้ าเสียจะเกิดขึน้ ในกระบวนการ
ผลิต [1] ซึง่ กระบวนการบาบัดน้ าเสียนัน้ สามารถแบ่ง
ได้เป็ น กระบวนการบาบัดน้ าเสียทางกายภาพ ทาง
เคมี และทางชี ว ภาพ ซึ่ง ในแต่ ล ะกระบวนการมี
ความสามารถในการบาบัด น้ าเสียที่แตกต่ า งกัน ใน
การบ าบัด น้ า เสีย ทางกายภาพนั น้ ใช้ใ นการก าจัด
ของแข็งชิน้ ใหญ่ทต่ี ดิ มากับน้ าเสีย โดยสามารถกาจัด
ก่ อ นเข้า ระบบการบ าบัด ทางเคมี และทางชีว ภาพ
อีกทัง้ ยังป้ องกันไม่ให้เศษขยะของแข็งทีม่ ขี นาดใหญ่
เข้ามาทาลายระบบบาบัดทางเคมี และชีวภาพได้อีก
ด้วย อย่างไรก็ตามในการเลือกระบบบาบัดน้ าเสียนัน้
ควรเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของน้ าเสีย เพื่อให้
การบาบัดน้าเสียมีประสิทธิภาพสูงสุด

รูปที่ 1 สถิตโิ รงงานอุตสาหกรรมปี 2552-2561 [2]
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การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบบาบัดน้ าเสียทีม่ คี วาม
เหมาะสมและยังไม่เพิม่ ปริมาณการใช้สารเคมี คือการ
ใช้เทคนิคทางกายภาพ คือ การประยุกต์ใช้แผ่นทิวบ์
เซ็ตเทิลเลอร์ในระบบบาบัดน้ าเสีย ซึ่งโดยทัวไปนั
่
้น
แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์จะใช้ในระบบการผลิตน้าประปา
โดยการติดตัง้ แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ในถังตกตะกอน
ระบบผลิตน้ าประปาจะช่วยให้อนุ ภาคของตะกอนที่มี
ความเร็วในการตกตะกอนต่ ากว่า V0 (อัตราน้ าล้นผิว)
ถูกกาจัดได้มากขึน้ เพราะตะกอนไม่จาเป็ นต้องตกถึง
พืน้ ถังอย่างแท้จริง ซึง่ เทคนิคนี้จงึ สามารถนามาใช้ใน
ถังตกตะกอนของระบบบาบัดน้าเสีย [4-6] เป็ นตัวช่วย
ตกตะกอน อี ก ทั ้ง ยั ง ช่ ว ยในการลดค่ า ของแข็ ง
แขวนลอยทัง้ หมด ค่าบีโอดี รวมถึงค่าซีโอดี [7, 8]
และสามารถรองรับ ปริม าณน้ า เสีย ที่เพิ่ม ขึ้น สาหรับ
โรงงานทีม่ พี น้ื ทีจ่ ากัด และลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ระบบบาบัดน้าเสียเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจ
การใช้แ ผ่ น ทิว บ์เ ซ็ต เทิลเลอร์ใ นบ่ อ ตกตะกอนของ
ระบบบาบัดน้ าเสีย สาหรับอุตสาหกรรมน้ าผลไม้ เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพ และรองรับปริมาณน้ าเสียทีเ่ พิม่ ขึน้
ต่อไป

ในการเก็บตัวอย่างน้ าเสียจากโรงงานนัน้ จะเลือก
เก็บทัง้ หมด 4 จุดเก็บตัวอย่าง คือ บริเวณบ่อพัก บ่อ
เติมอากาศ บ่อพักก่อนปล่อยน้ าหลังการบาบัดออกสู่
สิง่ แวดล้อม และบ่อตกตะกอนที่ติดตัง้ แผ่นทิวบ์เซ็ต
เทิลเลอร์ โดยรูปที่ 2 จะแสดงถึงลักษณะของน้ าเสียที่
เก็บมาจากระบบบาบัด โดยรูปที่ 2A จะเป็ นน้ าเสีย
บริเวณบ่อพักก่อนเข้าระบบ ในรูปที่ 2B ตัวอย่างน้ า
บริเวณบ่อเติมอากาศ รูปที่ 2C ตัวอย่างน้ าบริเวณบ่อ
พักก่อนปล่อยน้าหลังการบาบัดออกสู่สงิ่ แวดล้อม และ
ในรูปที่ 2D ตัวอย่างน้ าบริเวณบ่อตกตะกอนที่ตดิ ตัง้
แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ และไดอะแกรมระบบบาบัดน้ า
เสียของโรงงานแสดงดัง รูปที่ 3 โดยระบบบาบัด
มีระยะเวลาเก็บกักของน้ าเสีย (hydraulic retention
time: HRT) มีค่า 33.5 ชัวโมง
่
ค่าอัตราการไหล 150
ลบ.ม.ต่อชัวโมง
่

2. อุปกรณ์และวิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
2.1 พืน้ ที่และการเก็บตัวอย่างน้าเสีย
พืน้ ที่เก็บตัวอย่างน้ าเสียสาหรับงานวิจยั นี้ได้จาก
บริ ษั ท ไทยอกริ ฟู้ ด จ ากั ด เป็ นโรงงานผลิ ต
ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม อาหารสาเร็จรูป น้ าเสียมี
ลัก ษณะทางกายภาพเป็ นน้ า ที่มีส ารอิน ทรี ย์ สาร
อนินทรีย์ ความขุ่นและสารแขวนลอยสูง อีกทัง้ ยังมี
ตะกอนสีน้าตาลเข้ม

A

B

C

D

รูปที่ 2 ลักษณะน้ าเสียทีเ่ ก็บมาจากระบบบาบัดทีบ่ ริเวณ
ต่างๆ: (A) บริเวณบ่อพักก่อนเข้าระบบ (B) บริเวณบ่อ
เติมอากาศ (C) บริเวณบ่อพักก่อนปล่อยน้าหลังการ
บาบัดออกสูส่ งิ่ แวดล้อม (D) บริเวณบ่อตกตะกอนที่
ติดตัง้ แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์
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อย่างไรก็ตาม ในระบบบาบัดน้ าเสียของโรงงาน
นอกจากจะติดตัง้ แผ่ นทิว บ์เ ซ็ตเทิ ลเลอร์เพื่อช่วยใน
การกักตะกอน ยังมีการเติมพอลิเมอร์ทจ่ี ุด A ดังรูปที่ 3
เพื่อช่วยในการเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบอีกด้วย
Influent
EQ Tank

Anaerobic
Tank

จุด A

Sediment Yank
with Tube
settler

จุด B

จุด C

Aeration
Tank

Effluent
Tank

รูปที่ 4 ลักษณะทิศทางการไหลของน้าเสียผ่านแผ่น
ทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์

Sludge
Tank

จุด D

รูปที่ 3 ไดอะแกรมระบบบาบัดน้าเสียของโรงงาน
2.2 แผ่นทิ วบ์เซ็ตเทิ ลเลอร์ (Tube Settler)
แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ทาจากวัสดุพวี ซี ี โพลิไวนิล
คลอไรด์ (Polyvinylchloride: PVC) รูปร่างเป็ นแผ่น
ลอนๆ คล้า ยหลังคาที่มีข นาด กว้า งคูณยาวที่ 55 x
120 เซนติเมตร นามาตัดขอบหัวท้ายตามความยาว
ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการที่มุม 60 องศา ก่อนนาไป
ประกอบให้เป็ นก้อนลูกบาศก์ ให้ได้ขนาดที่ 55 x 100
× 100 เซนติเมตร โดยแผ่นจะเอียงทามุม 60 องศา
(รูปที่ 4) เพื่อให้การตกตะกอนมีประสิทธิภาพมาก
ทีส่ ดุ พืน้ ผิวแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือพืน้ ผิวเรียบจะ
เป็ นด้านทีร่ บั น้าหนักตะกอนซึง่ อยู่ดา้ นล่าง และพืน้ ผิว
ขรุ ข ระสาหรับ บริเ วณที่เ ร่ ง จัด ตัว ของตะกอนซึ่ง อยู่
ด้านบน เมื่อรวมตะกอนได้น้าหนัก จะทาให้ตะกอนตก
ลงสูด่ า้ นล่าง น้าส่วนใสจะไหลสวนทางกับตะกอนตาม
ช่องหลอดรังผึง้ ของแผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ [9] ดังรูปที่
5 และ 6 โดยจะถูกติดตัง้ ในจุด D ขนาดบ่อ 288 ลบ.ม.
ดังรูปที่ 3

รูปที่ 5 ลักษณะแผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ทใ่ี ช้ในงานวิจยั

รูปที่ 6 ลักษณะแผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ทป่ี ระกอบแล้ว
มีช่องหรือรูหลอดคล้ายรังผึง้
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น้ าที่ผ่านแผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ทส่ี ามารถช่วยกัก
ตะกอนทางกายภาพนั น้ จะไหลเข้า ช่ อ งรางรอบๆ
ขอบบ่อไหลรวมเข้าทีท่ ่อส่งน้าใสไปยังถังพักน้ าใสเพื่อ
นาไปใช้กจิ กรรมภายในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป

จึ ง น ามาเข้ า สู ต รค านวณเพื่ อ หาค่ า ของปริ ม าณ
ของแข็งทัง้ หมด และค่าซีโอดี ดังสมการที่ (1) และ (2)
ตามลาดับ
TS = {(A-B) x 1000}/C
(1)

2.3 พอลิ เมอร์ประจุบวก
พอลิเ มอร์ป ระจุ บ วก (Cationic Polymer) ท า
หน้าที่รวมตะกอน ถือเป็ นการบาบัดทางเคมี ในการ
สร้างรวมตะกอน ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การตกตะกอน [3] โดยปริมาณการเติม Cationic
Polymer คือ 50 กิโลกรัมต่อวัน ทีจ่ ุด A (รูปที่ 3)

เมื่อ TS = ปริมาณของแข็งทัง้ หมด (มิลลิกรัม/ลิตร)
A = น้ า หนั ก ของตั ว อย่ า งและชามระเหย,
(มิลลิกรัม)
B = น้าหนักของชามระเหย, มิลลิกรัม
C = ปริมาตรน้าตัวอย่างทีใ่ ช้, มิลลิลติ ร

2.4 วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การดาเนินการวิจยั เป็ นการทดสอบประสิทธิภาพ
ของการประยุกต์ใช้แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ เพื่อให้การ
บาบัดน้ าเสียมีประสิทธิภาพ และยังสามารถนาน้ าวน
ก ลั บ ม า ใ ช้ ใ ห ม่ ไ ด้ อี ก ด้ ว ย โ ด ย ก า รวิ เ ค ร า ะ ห์
พารามิเ ตอร์ท่เี กี่ย วข้อ งกับ ประสิท ธิภ าพการบ าบัด
แสดงดังตารางที่ 1

ซีโอดี
ปริมาณซีโอดี (มิลลิกรัม) X 100
=
(2)
(มิลลิกรัม O2/ลิตร) ปริมาตรตัวอย่างน้ า (มิลลิลติ ร)

ใช้วธิ รี ฟี ลักซ์ปิดแบบเทียบสี โดยที่ ปริมาณซีโอดี
(มก.) ได้จากการคานวณจากค่าการดูดกลืนแสงที่ค่า
ความยาวคลื่น 600 nm และกราฟมาตรฐาน
3. ผลการดาเนิ นงานวิ จยั
จากการดาเนิ น การวิจ ัย ในการประยุ ก ต์ใ ช้แ ผ่ น
ทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการตกตะกอน
ในน้ าเสียอุต สาหกรรมน้ าผลไม้นัน้ พบว่า แผ่น ทิว บ์
เซ็ตเทิลเลอร์สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการตกตะกอน
ทาให้น้ าทีผ่ ่านกระบวนการบาบัดใสขึน้ และสามารถ
น ามาหมุ น เวีย นใช้ใ นโรงงานได้ น าไปสู่ก ารลดใช้
ทรัพยากรน้าภายในโรงงาน

ตารางที่ 1 การติดตามพารามิเตอร์ในระบบและวิธี
วิเคราะห์ก่อนและหลังการประยุกต์ใช้แผ่นทิวบ์เซ็ต
เทิลเลอร์
พารามิเตอร์
pH
Turbidity
Total solid
COD

วิ ธีวิเคราะห์
pH Meter
Turbidity Meter
Total Solid 103-105 °C
Close Reflux Method

ตามวิธมี าตรฐาน Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater [10] โดย
การติดตามพารามิเตอร์นนั ้ เมื่อวิเคราะห์ตวั อย่างแล้ว

3.1 ค่าความเป็ นกรดด่าง
จากการตรวจวัด ค่ า ความเป็ น กรดด่ า งในระบบ
พบว่าในบ่อพักก่อนเข้าระบบบาบัดดังรูปที่ 3 มีค่าความ
เป็ นกรดด่าง 4.00 ซึง่ เป็ นน้าเสียทีม่ คี ่าความเป็ นกรดสูง
เนื่องจากภายในกระบวนการผลิตมีทงั ้ ในส่วนการล้าง
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ทาความสะอาดวัตถุดบิ การสกัดน้ าผลไม้ รวมถึงการ
ปรุ งแต่ งกลิ่นและรสชาติ ท าให้ค่ าความเป็ น กรดสูง
อย่างไรก็ตามค่าความเป็ นกรดด่างทีเ่ หมาะสมสาหรับ
ระบบบาบัดน้ าเสียโดยทัวไปควรมี
่
ค่า 6.5-7.5 ดังนัน้
เมื่อเข้าสู่ระบบเติมอากาศจึงมีการปรับค่าความเป็ น
กรดด่ า งร่ ว มด้ว ย ท าให้ค่ า ความเป็ น กรดด่ า งมีค่ า
6.81-6.86 โดยใช้โ ซเดีย มไฮดรอกไซด์ (NaOH)
เพื่อให้กลุ่มจุลนิ ทรียใ์ นบ่อเติมอากาศทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด [11] แต่อย่างไรก็ตามยังไม่
สามารถดาเนินการกักตะกอนและลดค่าซีโอดีได้ (บ่อ
เติมอากาศ) ทาให้เมื่อปล่อยน้ าเสียออกจากระบบทา
ให้เ กิด ปั ญ หาค่ าความสกปรกของน้ า เสีย ที่อ อกจาก
ระบบไม่ได้ตามที่มาตรฐานกาหนด จึงมีการนาแผ่น
ทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ม าช่วยในระบบร่วมกับการใช้พอลิ
เมอร์ (Cationic
Polymer)
ท าให้ ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิท ธิภ าพการบ าบัด เพิ่ม ความสามารถในการ
รองรับปริมาณน้ าเสีย ที่เพิ่มขึน้ จากกระบวนการผลิต
รวมถึงยังสามารถลดปริมาณของแข็งทัง้ หมดในน้าเสีย
ได้อกี ด้วย

ผ่ า นการบ าบัด แล้ว เมื่อ มาถึ ง บ่ อ ตกตะกอนจึง ไม่
สามารถตกตะกอนน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อ
มีก ารติ ด ตั ง้ แผ่ น ทิว บ์ เ ซ็ต เทิล เลอร์ ร่ ว มกับ การใช้
พอลิเ มอร์ (Cationic Polymer) ท าให้ช่ ว ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตกตะกอน พบว่ามีค่าความขุ่นลดลง
เหลือ เพีย ง 3 NTU จากผลการวิจ ัย แสดงให้เ ห็น ว่ า
แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์สามารถช่วยลดค่าความขุ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อนาประสิทธิภาพการลดความ
ขุ่นของแผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์เปรียบเทียบกับการลด
ความขุน่ โดยวิธที างชีวภาพพบว่าประสิทธิภาพในการ
ลดค่ า ความขุ่ น ของแผ่ น ทิ ว บ์ เ ซ็ ต เทิ ล เลอร์ นั ้น มี
ประสิทธิภาพมากกว่า โดยพิจารณาจากค่าความขุ่น
หลังการบาบัด จากวิธีท างชีว ภาพโดยใช้ Pleurotus
ostreatus พบว่ามีค่า 42.44 NTU [12] แต่ในส่วนค่า
ความขุ่นที่ผ่านการบาบัดจาก แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์
มีค่า 3 NTU ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 งานวิจยั เปรียบเทียบการกาจัดความขุน่
วิ ธีการกาจัด
ความขุ่น

3.2 ค่าความขุ่น (Turbidity)
การวิเคราะห์ค่าความขุ่นในบ่อตกตะกอนนัน้ เป็ น
การวิเคราะห์ความสามารถของน้ าที่สกัดกัน้ หรือดูด
ซับปริมาณแสงที่ส่องผ่าน ซึ่งสิง่ ที่ทาให้เกิดความขุ่น
ในน้าเสียคือสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ ซึง่ ก่อนการ
ติดตัง้ แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์พบว่ามีค่าความขุ่นอยู่ท่ี
90 NTU เนื่องด้วยบ่อบาบัดก่อนเข้าบ่อตกตะกอนเป็ น
บ่อ บ าบัด แบบใช้อ ากาศแบบตะกอนเร่ ง (Activated
Sludge) ทาให้ตะกอนจุ ลิน ทรีย์ สารอินทรีย์ และ
สารอนินทรีย์บางส่วนหลุดปะปนออกมากับน้ าเสียที่

วิธที างชีวภาพโดยใช้
Pleurotus Ostreatus
FeCl3-Induced Crude
Extract (FCE)
After Treatment
with Al3+
แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์
ร่วมกับพอลิเมอร์

ค่าความขุ่น
%
งานวิ จยั
หลังการ Turbidity (อ้างอิ ง)
กาจัด
removal
42.44 NTU
84%
[12]
3.44 NTU

95.6%

[13]

8.1 NTU

80%

[15]

3 NTU

96%

งานวิจยั นี้

นอกจากนี้ เ มื่ อ พิ จ ารณาจากงานวิ จ ั ย อื่ น ๆที่
ต้อ งการลดค่า ความขุ่น ในน้ า โดยใช้ FeCl3-Induced
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Crude Extract (FCE) ซึ่งถือเป็ น Biocoagulant
พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพในการก าจั ด ความขุ่ น มี ค่ า
ใกล้เคียงกัน [13] นอกจากนี้การใช้สารโคแอกกูแลนต์
ธรรมชาติ ยังสามารถลดค่าความขุน่ ในน้าได้ [14] โดย
การเปรียบเทียบงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องแสดงดังตารางที่ 2

ตะกอนจุลนิ ทรีย์ เนื่องจากจุลนิ ทรีย์ในบ่อบาบัดแบบ
ใช้อากาศจะย่ อ ยสลายสารอินทรีย์ และเพิ่ม จ านวน
มากขึ้น ทาให้ตะกอนยังมีปริมาณมากจึงจาเป็ นต้อง
น าน้ า ที่อ อกจากบ่ อ เติม อากาศเข้า สู่บ่ อ ตกตะกอน
เพื่อให้ปริมาณตะกอน หรือของแข็งทัง้ หมดจมลงสู่กน้
บ่ อ ก่ อ นปล่ อ ยออกสู่สิ่ง แวดล้อ ม โดยส่ว นหนึ่ ง ของ
ตะกอนทีจ่ มลงสูก่ น้ บ่อจะถูกสูบกลับเข้าบ่อเติมอากาศ
เพื่อรักษาปริมาณของตะกอนจุลนิ ทรีย์ ให้คงที่ และยัง
กาจัดตะกอนส่วนเกินในบ่อทิง้ ด้วย [3, 16]
เมื่อ Mixed Liquor (จากบ่อบาบัดแบบใช้อากาศ)
ผ่านเข้าบ่อตกตะกอนที่ยงั ไม่ได้ติดตัง้ แผ่นทิวบ์เซ็ต
เทิลเลอร์ จะสามารถลดปริมาณของแข็งทัง้ หมดได้
300 mg L-1 ดังนัน้ จึงยังทาให้ปริมาณของแข็งทัง้ หมด
ยังอยู่ในช่วงมากกว่า 2,000 mg L-1 จากนัน้ เมื่อ
ดาเนินการทดลองติดตัง้ แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ร่วมกับ
การใช้ร่วมกับการใช้พอลิเมอร์ (Cationic Polymer)
พบว่าปริมาณของแข็งทัง้ หมดมีค่า 1,000 mg L-1 ซึง่
สามารถลดปริม าณของแข็ง และตะกอนได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึน้
ดัง นัน้ เมื่อ พิจ ารณาการตกตะกอนก่ อ นและหลัง
การติด ตัง้ แผ่ น ทิว บ์เ ซ็ต เทิลเลอร์ พบว่ า สามารถลด
ปริ ม าณของแข็ ง ทั ง้ หมดได้ จ ากเดิ ม มากกว่ า 50%
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงค่ าซีโอดีในระบบพบว่าใน
บ่อตกตะกอนก่อนการติด ตัง้ แผ่นทิวบ์เ ซ็ตเทิลเลอร์
สามารถลดค่าซีโอดีได้เพียง 13% ซึ่งเมื่อพิจารณา
ประสิทธิภาพการกาจัดซีโอดีเทียบกับบ่อตกตะกอน
หลังการติดตัง้ แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ พบว่าสามารถลด
ค่าซีโอดีจาก 850 mg L-1 เหลือเพียง 27 mg L-1 ซึง่ ถือ
เป็ นค่าที่สามารถปล่อยน้ า ออกสู่สงิ่ แวดล้อมได้ และ
เมื่อคิดเป็ นประสิทธิภาพการกาจัดซีโอดีมคี ่าถึง 96%

3.3 ประสิ ทธิ ภาพการกาจัดของแข็งทัง้ หมด และค่า
ซีโอดีก่อนและหลังการใช้แผ่นทิ วบ์เซ็ตเทิ ลเลอร์
เมื่อพิจารณาปริมาณของแข็งทัง้ หมดในบ่อพัก ซึง่
เป็ นบ่อทีร่ องรับน้าเสียจากกระบวนการผลิตก่อนเข้าสู่
ระบบบาบัดแบบใช้อากาศ พบว่ามีค่าของแข็งทัง้ หมด
(Total Solid) 3,600 mg L-1 (รูปที่ 6) จากนัน้ จะสูบน้ า
เสียจากบ่อพักเข้าสู่ระบบบาบัดแบบใช้อากาศ เพื่อให้
ตะกอนจุ ลิน ทรีย์ท าปฏิกิริย าชีว เคมีเ พื่อ ย่ อ ยสลาย
สารอินทรียใ์ นน้าเสีย ทาให้สามารถกาจัดสิง่ สกปรกใน
น้ า เสีย ได้ ตะกอนจุ ลินทรีย์ภ ายในบ่อ บ าบัด แบบใช้
อากาศซึ่งเป็ นแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)
นัน้ จะถูกเลี้ยงให้อยู่ในช่วง Log Growth Phage
ซึง่ เป็ นช่วงทีต่ ะกอนจุลนิ ทรียเ์ พิม่ จานวนอย่างรวดเร็ว
รวมไปถึงลักษณะของตะกอนจุลินทรีย์ ในระบบจะมี
ลักษณะเป็ นตะกอนรูปหัวเข็ม (Pin Floc) [11] จึงทา
ให้ตะกอนเร่งตกตะกอนได้ไม่ดใี นถังตกตะกอน เป็ น
ผลท าให้ น้ า เสีย ที่ อ อกจากระบบยัง มี ลัก ษณะขุ่ น
เนื่องจากมีตะกอนจุลินทรีย์หลุดปะปนออกมากับน้ า
เสียทีผ่ ่านการบาบัดแล้ว อีกทัง้ ยังมีสารอินทรียป์ ะปน
อยู่ในน้าเสียทีผ่ ่านการบาบัดแล้วอีกด้วย ทาให้น้ ายังมี
ค่ า ซีโ อดี และมีค วามขุ่ น สู ง โดยน้ า เสีย ที่ ถู ก ผสม
ระหว่ า งน้ า เสีย กับ ตะกอนจุ ลิน ทรีย์ เรีย กว่ า Mixed
Liquor โดยจากการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทัง้ หมด
พบว่ามีค่า 2,400 mg L-1 อย่างไรก็ตาม Mixed Liquor
ทีอ่ อกจากบ่อเติมอากาศยังมีตะกอน ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ น
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Total Solid (mg L-1)

COD Removal (mg L-1)

บ่อพัก

บ่อเติ ม
อากาศ

บ่อตะกอน
บ่อพักก่อน
ปล่อยน้าที่ผา่ น หลังติ ดตัง้ แผ่น
ทิ วบ์เซ็ตเทิ ลเลอร์
การบาบัด

รูปที่ 6 แสดงปริมาณการกาจัดของแข็งทัง้ หมด (กราฟแท่ง) และค่าซีโอดีก่อนและ
หลัง (กราฟเส้น) การใช้แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์
4. สรุปผลการดาเนิ นงานวิ จยั
จากการประยุกต์ใช้แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ ร่วมกับ
การใช้ พ อลิ เ มอร์ ใ นการ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ตกตะกอน ในงานวิจยั พบว่าเมื่อนาแผ่นทิวบ์เซ็ตเทิล
เลอร์มาติดตัง้ เพิม่ เติมนอกเหนือจากการใช้พอลิเมอร์
ในการตกตะกอนนั ้น สามารถช่ ว ยลดค่ า ปริ ม าณ
ของแข็ง ทัง้ หมดในน้ า ได้ รวมถึ ง การลดค่ า ความ
สกปรกในรูปซีโอดีได้ ดังงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง [7,8] ซึง่
ค่าซีโอดีจากค่าเริม่ ต้น 850 mg L-1 เหลือเพียง 27 mg
L-1 ซึ่งเมื่อ เปรีย บเทีย บกับค่า มาตรฐานการควบคุ ม
คุณภาพน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าค่าซีโอ
ดีมคี ่าไม่เกินมาตรฐาน คือ 120 mg L-1 นอกจากนี้ใน
ส่ ว นของการก าจัด ปริม าณของแข็ง ทัง้ หมดพบว่ า
ปริม าณของแข็ง ทัง้ หมด มี ค่ า 1,000 mg
L-1
นอกจากนี้ ค่า ความขุ่น ที่อ อกจากบ่ อตกตะกอนหลัง

ติดตัง้ แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์ พบว่าลดลงเหลือเพียง 3
NTU จากค่าเริม่ ต้น 90 NTU ประสิทธิภาพของการลด
ความขุ่นคิดเป็ น 96% ค่าปริมาณของแข็งทัง้ หมด และ
ค่าความขุ่นนัน้ ยังส่งผลต่อค่าปริมาณของแข็งทัง้ หมดที่
ละลายน้ าได้ (Total Dissolved Solid: TDS) ดังนัน้ เมื่อค่า
ความขุ่น และปริมาณของแข็งทัง้ หมดลดลง จึงทาให้ค่า
ปริมาณของแข็งทัง้ หมดที่ละลายน้ าได้ลดลงเช่ นกัน ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าแผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์สามารถลดปริมาณ
ของแข็ง และตะกอนได้อย่ างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังนัน้ การใช้แผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์เข้ามามีส่วนช่วยใน
การตกตะกอนภายในบ่อตกตะกอนถือเป็ นสิง่ ที่น่าสนใจ
และควรมี ก ารต่ อยอดเพื่ อน าไปประยุ กต์ ใ ช้ ใ น
อุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อทาให้คุณภาพของน้ าเสียเพิม่ ขึน้
และสามารถหมุนเวียนใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายการใช้ทรัพยากรทางน้าต่อไป
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