19
KKU Journal for Public Health Research
Vol.12 No.2 April – June 2019

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2562

นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลของหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่อประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสียยางก้อนถ้วยด้วย
ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ
สุธาริณี สุริยนต์(1), พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน(2)*, ฤทธิรงค์ จังโกฎิ(2), สุทิน ชนะบุญ(3)
วันที่ได้รับต้นฉบับ: 3 เมษายน 2562
วันที่แก้ไขบทความ: 15 กรกฎาคม 2562
วันที่ตอบรับการตีพิมพ์: 26 กรกฎาคม 2562
* ผู้รับผิดชอบบทความ:
(1) สาขาวิชาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(email: sutharinee.kku@gmail.com)
*(2) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(email: puek@live.com)
(3) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเติมจุลินทรีย์ที่มีต่อ ประสิทธิภาพการ
บ้าบัดน้้าเสียยางก้อนถ้วยที่บ้าบัดในระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดไร้อากาศ ซึ่งน้้าเสียยางก้อนถ้วยเป็นน้้า
เสียที่มีความสกปรกในรูปของ BOD และ COD สูงมาก มีกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง เกิดจากการคาย
ตัวของซีรั่ม ในน้้ายางพาราไหลออกมาจากยางก้อนถ้วย ในการทดลองใช้ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบ
ตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ ปริมาตร 20 ลิตรใช้การเดินระบบแบบทีละเทจ้านวน 2 ชุดการ
ทดลอง แบ่งเป็นชุดการทดลองที่ 1 ไม่เติมจุลินทรีย์ และชุดการทดลองที่ 2 เติมจุลินทรีย์ทาง
การค้ายี่ห้อ BIO100 ปริมาณ 0.63 กรัม/ลิตรโดยเก็บตัวอย่างทุก 5 วัน เป็นเวลารวม 60 วัน ท้า
การทดลอง 3 ซ้้า และน้ามาตรวจวิเคราะห์ค่า BOD COD และ SS จากผลการทดลองพบว่า ชุด
การทดลองที่ 1 มีประสิทธิภาพในการบ้าบัดค่า BOD COD และ SS ได้สูงสุดร้อยละ 59.05 51.19
และ 51.82 ตามล้าดับ ส่วนชุดการทดลองที่ 2 มีประสิทธิภาพในการบ้าบัดค่า BOD COD และ SS
ได้สูงสุดร้อยละ 68.85 72.02 และ 74.97 ตามล้าดับ ที่ระยะเวลาเก็บกักน้้าเสีย 55 วัน ทั้ง 2 ชุด
การทดลองเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบ้าบัดของชุดการทดลองที่ 1 และ 2 ด้วยสถิติ
Mann-Whitney U test พบว่าการเติมจุลินทรีย์ BIO100 มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบ้าบัด
น้้าเสียยางก้อนถ้วยด้วยระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ
คาสาคัญ: หัวเชื้อจุลินทรีย์, น้้าเสียยางก้อนถ้วย, ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ชนิดไม่
ใช้อากาศ, ประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสีย
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Abstract
This study aimed to compare the Microorganism addition in anaerobic
wastewater treatment. Cup lump Wastewater is very dirty which has high BOD and
COD values. It smells from Serum dehydration in natural latex rubber from cup
lump rubber. The method used in the experiment is using Anaerobic Fixed Film
Reactor Wastewater Treatment System in capacity of 20 liters in batch mode to 2
anaerobic tanks. Tank 1: Bio 100 was not added. Tank 2: Bio 100 was filled 0.63
grams per liter. The samples were collected every 5 days for 60 days. The
experiment was done in 3 replicates and analyzed BOD, COD, and SS values. The
results showed that wastewater of tank 1 after treatment; BOD reduced 59.05%,
COD reduced 51.19%, and SS reduced 51.82%. In tank 2, BOD reduced 68.85%,
COD reduced 72.02%, and SS reduced 74.97% with total retention time of 55 days
for both tanks. In the comparison of the efficiency of wastewater treatment tank 1
and tank 2 by using statistical Mann-Whitney U test found that the addition of the
commercial microbial product Bio 100 significantly improved the cup lump rubber
wastewater treatment efficacy with anaerobic fixed film reactor wastewater
treatment system.
Keywords: Microorganism Seed, Cup Lump Rubber-Wastewater, Anaerobic Fixed
Film Reactor Wastewater Treatment System, Wastewater Treatment
Efficiency
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บทน้า
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศ
ไทย ที่มีการผลิตมากเป็นอันดับ 1 ของโลก เดิมพื้นที่การ
เพาะ ปลูกส่วนใหญ่นิยมปลูกทางภาคใต้ของประเทศ แต่
ในปั จจุ บั นได้ มี การขยายแหล่ งปลู กเพิ่ มกระจายไปทั่ ว
ประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีพื้นที่
เพาะปลูกถึง 4.4 ล้านไร่ สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ท้า
ให้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (ส้านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ, 2558) อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ปลูกยางพารา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรราย
ย่อยที่มสี วนยางขนาดเล็ก การผลิตยางเป็นรูปแบบต่างคน
ต่างท้า ไม่มีโรงเรือนและอุปกรณ์ในการท้ายางแผ่น เกษตรกร
ส่ ว นใหญ่ จึ ง ผลิ ต และจ้ า หน่ า ยในรู ป ของยางก้ อ นถ้ ว ย
(Cup Lump Rubber) เนื่องจากมีต้นทุนในการผลิตต่้า
ใช้น้าในกระบวนการผลิตน้อย ประหยัดแรงงาน มีตลาด
รับซื้อรองรับ (ส้านักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย,
2559)
ยางก้อนถ้ว ย คือ ยางพาราที่เกิดจากการกรีด
น้้ายางสดให้ห ยดลงไปในถ้ว ยรั บน้้ ายาง โดยมีการเติม
กรดฟอร์มิค (Formic Acid) เพื่อช่วยให้น้ายางจับตัวเป็น
ก้อน มีลักษณะเป็นก้อนตามรูปถ้วยรับน้้ายาง และเมื่อ
น้้ า ยางแข็ ง ตั ว จะมี รู ป ทรงตามถ้ ว ยที่ ใ ช้ ร องน้้ า ยาง มี
ลักษณะเป็นก้อนยางสีขาวและชุ่มน้้า มีน้าหนักประมาณ
80-600 กรัมต่อก้อน จากนั้นสีค่อยๆ คล้้าและแห้งขึ้น
เมื่อทิ้งไว้ ยางก้อนถ้วยจัดเป็นวั ตถุดิบขั้นต้นที่ใช้ในการ
ผลิตยางแท่งและยางแปรรูปต่างๆ ในการขายยางก้อน
ถ้ ว ย เกษตรกรจะท้ า การเก็ บ ยางก้ อ นถ้ ว ยที่ แ ข็ ง ตั ว
แล้ ว แต่ ยั ง มี ค วามสดหรื อ ชุ่ ม น้้ า อยู่ น้ า มาบรรจุ ใ ส่ ถุ ง
พลาสติกแล้วน้าไปขายให้กับสถานประกอบกิจการรับซื้อ
ยาง ซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ตามที่ได้
มีข้อร้องเรียนและเป็นข่าวอย่างมากมาย
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สาเหตุหลักที่ท้าให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นจากยาง
ก้อนถ้วยมาจากน้้าซีรั่ม (Serum) ซึ่งเป็นของเหลวสีขาว
ขุ่นแยกตัวออกมาจากเนื้อยาง ประกอบไปด้วยสารหลาย
ชนิด เช่นโปรตีน คาร์ โบไฮเดรต เป็นต้น ยางก้อนถ้วยที่
ยังมีความสดจะคายซีรั่มที่เป็นของเหลวออกมา ซึ่งจะ
สังเกตได้จากยางก้อนถ้วยที่ใส่ในถุงพลาสติกหรือกองไว้
จะมีน้าไหลออกมา เมื่อท้าการฉีดล้างท้าความสะอาด น้้า
ซีรั่มจะรวมกับน้้าเกิดเป็นน้้าเสียจากยางก้อนถ้วย ซึ่งมีค่า
ความสกปรกสูง จากการสุ่มเก็บน้้าเสียยางก้อนถ้วยในถัง
พักน้้าเสียของสถานประกอบกิจการรับซื้อยางแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดสกลนคร ตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะของน้้าเสีย
โดยห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยขอนแก่นพบว่า น้้าเสี ย
ยางก้อนถ้วยมีค่าความเป็นกรดสูง (pH 4.57) และมี
ความสกปรกที่ อ ยู่ ใ นรู ป ของสารอิ น ทรี ย์ สู ง มาก คื อ มี
ปริม าณออกซิ เจนที่จุ ลิ นทรีย์ ใช้ย่ อยสลายสารอิน ทรี ย์
(Biochemical Oxygen Demand; BOD) 30,750 มก./ล.
ค่าปริมาณออกซิเจนที่ส ารเคมีใช้ในการย่อยสลายสาร
อินทรีย์ (Chemical Oxygen Demand; COD) 50,505
มก./ล. และค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids;
SS) 1,619 มก./ล. น้้าเสียยางก้อนถ้วยนี้เมื่อถูกรวบรวม
เก็ บ ไว้ ใ นบ่ อ พั ก จะเกิ ด การเน่ า เสี ย ส่ ง กลิ่ น เหม็ น อย่ า ง
รุนแรง ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงท้าให้สถานประกอบกิจการ
รับซื้อยางประสบปัญหาในเรื่องการจัดการน้้าเสี ยและ
กลิ่นเหม็น เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสียและ
บางแห่งอาจมีการบ้าบัดน้้าเสียเป็นแบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม
(Septic Tank) เท่านั้น ท้าให้มีประสิทธิภาพในการบ้าบัด
ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับทั้งปริมาณและคุณลักษณะของ
น้้าเสียที่เกิดขึ้นได้ (Puetpaiboon, 2003) จึงท้าให้เกิด
ปัญหาการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
หัวเชื้อจุลินทรีย์ทางการค้า (เครื่องหมายการค้า
BIO 100) เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ ซึ่งเป็นนวัตกรรม
การผสานเทคโนโลยีชีวภาพ คือการคัดสายพันธุ์จุลินทรีย์
ที่มีประโยชน์ในด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมาท้าให้
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อยู่ในรูปเซลล์แห้งมีชีวิตที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นเหม็น สามารถ
สัมผัสได้ กับนาโนเทคโนโลยี ที่มีการเติมสารเร่งปฏิกิริยา
และเอนไซม์เพื่อช่วยย่อยไขมัน เพื่อใช้ในการก้าจัดกลิ่น
เหม็น ก้าจัดไขมัน รวมทั้งการบ้าบัดน้้าเสียทั้งในระบบ
บ้ า บั ด แบบใช้ อ ากาศและไม่ ใ ช้ อ ากาศ เพื่ อ รั ก ษา
สิ่งแวดล้อมและคืนความสมดุลให้แหล่งน้้าโดยไม่ต้องใช้
สารเคมี ซึ่งจุลินทรีย์ทางการค้า มีประสิทธิภาพในการ
ก้า จั ด กลิ่ น เหม็ น ก้า จั ด ไขมัน และช่ว ยลดภาระความ
สกปรกของน้้าเสีย ในบ่อเกรอะ (Septic tank) บ่อบ้าบัด
น้้าเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic) เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้ กั บ ระบบบ้ า บั ด น้้ า เสี ย (จุ ลิ น ทรี ย์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม,
2559)
จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า กระบวนการบ้าบัดแบบ
ไม่ ใช้ อากาศมีค วามเหมาะสมส้ า หรั บ บ้ า บั ด น้้ าเสี ย ที่ มี
ความเข้มข้นสูง มีระยะเวลากักเก็บตะกอนนาน และเป็น
ระบบที่ใช้พื้นที่น้อย (เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ , 2538)
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบ้ า บั ด น้้ า เสี ย จากการผลิ ต
ยางพาราแผ่นได้ดี (สุรศักดิ์ บับภาวัน , 2557) ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการผลของการเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์
BIO 100 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้้าเสียยาง
ก้อนถ้วย โดยเลือกใช้ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบตรึงฟิล์ ม
จุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Fixed Film
Reactor (AFFR)
Wastewater Treatment System) ซึ่งเป็นระบบบ้าบัด
น้้าเสียทางชีวภาพที่ใช้จุลินทรีย์ชนิดไม่ต้องการใช้ออกซิเจน
(Anaerobic Microorganisms) ที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อหาประสิทธิภาพในการลดค่าความสกปรกในน้้าให้มี
ประสิ ทธิ ภ าพที่สู ง ขึ้น เพื่อ เป็ น ทางเลื อ กส้ า หรั บ สถาน
ประกอบกิจการรับซื้อยางในการเลือกใช้ระบบบ้าบัดที่ใช้
งานได้ง่ายและมีต้นทุนในการก่อสร้างไม่สูงมากนัก ทั้งยัง
สามารถบ้ า บั ด น้้ า เสี ย ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและลด
ปัญหาในเรื่องกลิ่นเหม็นได้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสีย
ยางก้ อ นถ้ ว ย เมื่ อ เติ ม หั ว เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ท างการค้ า
BIO100 และไม่เติมจุลินทรีย์ทางการค้า ในระบบบ้าบัด
น้้าเสียแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ
วิธีด้าเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research) โดยใช้น้าเสียจากสถาน
ประกอบกิจการรับซื้อยางก้อนถ้วย อ้าเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร มาวิเคราะห์คุณลักษณะน้้าเสียก่อนเข้า
ระบบบ้าบัด (Influent) และออกระบบบ้าบัด (Effluent)
จ้านวน 4 พารามิเตอร์ ได้แก่ BOD COD SS และ pH
โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้
1. วิเคราะห์คุณลักษณะน้้าเสียยางก้อนถ้วย
เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสีย
(pH, BOD, COD, SS, Sulfide, Ammonia Nitrogen,
Total Kjeldahl Nitrogen; TKN) แสดงดังตารางที่ 1
และ 2
2. ออกแบบระบบบ้า บัดน้้า เสียแบบ AFFR
ตามเกณฑ์การออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสีย (กรมควบคุม
มลพิษ, 2537) และค่าแนะน้าจากเอกสารวิชาการ
งานวิจัยที่ผ่ านมา รวมทั้งผลการวิเคราะห์ คุณลั กษณะ
ของน้้าเสียเบื้องต้น ได้ถังบ้าบัดที่มีขนาด 20 ลิตร ตาม
เกณฑ์การออกแบบระบบบัดน้้าเสียดังตารางที่ 3 โดยใน
แต่ละชุดการทดลองใส่ตัวกลางพลาสติก (Bio media
filter) จ้านวน 550 ชิ้น เพื่อให้จุลินทรีย์ไว้ยึดเกาะ และ
ก้าหนดให้มีระยะเวลากักเก็บน้้าไม่น้อยกว่า 5 วัน (จันทิมา
ยาเกิ้น, 2553)
3. การก้ า หนดชุ ด การทดลอง แบ่ ง ชุ ด การ
ทดลอง ออกเป็น 2 ชุด ดังนี้
3.1 ชุ ด การทดลองที่ 1 ไม่ เ ติ ม จุ ลิ น ทรี ย์
ทางการค้า

23
KKU Journal for Public Health Research
Vol.12 No.2 April – June 2019

3.2 ชุดการทดลองที่ 2 เติมจุลินทรีย์ทาง
การค้า ยี่ห้อ Bio 100 ตามสัดส่วนที่ระบุไว้บนฉลาก
ปริมาณเท่ากับ 0.63 กรัม/ลิตร
4. การเก็บตัวอย่างน้้าและวิธีการตรวจวิเคราะห์
4.1 การเก็บตัวอย่างน้้า การเก็บตัวอย่าง
น้้าเพื่อท้าการตรวจวิเคราะห์ ที่ต้าแหน่งจุดน้้าออกจาก
ระบบบ้ าบั ด มี ป ริ มาตรที่เก็บ แต่ล ะครั้ งประมาณ 100
มล.ก้าหนดช่วงเวลาในการเก็บ 09.00-10.00 น.และท้า
การตรวจวิเคราะห์ทันที หากไม่สามารถด้าเนินการตรวจ
วิ เ คราะห์ ไ ด้ ใ นทั น ที จ ะน้ า ไปแช่ เ ย็ น ไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ 4-5
องศาเซลเซี ย ส ก้ า หนดระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการบ้ า บั ด
2 เดือน (60 วัน) โดยมีการเก็บตัวอย่างน้้าเสียเพื่อน้าไป
วิเคราะห์ทุกๆ 5 วัน รวมทั้งหมด 12 ครั้งแบ่งเป็นชุดการ
ทดลองละ 48 ตัวอย่าง ท้าการทดลองซ้้า 3 ครั้ง
(3 replications) โดยตัวอย่างน้้าเสียที่น้ามาวิเคราะห์
พารามิเตอร์ ได้แก่ BOD COD SS และ pH
4.2 วิธีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้อ้างอิงตาม Rice et al. (2012) มีวิธีดังนี้
(1) วิเคราะห์ค่า pH ด้วยเครื่อง pH
Meter ของ METTLER TOLEDO โดยท้าการตรวจวัด
ทันที ณ สถานที่เก็บตัวอย่าง
(2) วิเคราะห์ค่า SS ด้วยวิธีการกรอง
ผ่าน Buchner Filter Funnel
(3) วิเคราะห์ค่า BOD ด้วยวิธี Dilution
Method เวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
(4) วิเคราะห์ค่า COD โดยใช้เครื่อง
Digital Reactor Block ยี่ห้อ HACH รุ่น DRB 200
5. การรวบรวมข้อมูลและวิเ คราะห์ผลการ
ทดลอง
5.1 รวบรวมข้อมูล และวิเ คราะห์ ผ ลตาม
ระยะเวลาทั้งหมด 60 วัน เก็บตัวอย่างน้้าเสียทุกๆ 5 วัน
รวมทั้ ง หมด 12 ครั้ ง แบ่ ง เป็ น ชุ ด การทดลองละ 48
ตัวอย่าง ท้าการทดลอง ซ้้า 3 ครั้ง (3 replications)
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5.2 สถิติเชิงพรรณนา ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่้าสุด ค่าสูงสุด
สถิติเชิงอนุมานเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบ
บ้าบัดน้้าเสียชนิดไร้อากาศ ระหว่าง 2 ระบบ โดยใช้สถิติ
Mann Whitney U test
ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพการบ้าบัด BOD
ชุดการทดลองที่ 1 มีประสิทธิภ าพการ
บ้าบัดสูงสุดอยู่ในช่วงวันที่ 55 จากนั้นประสิทธิภาพการ
บ้าบัดจะเริ่มคงที่ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ BOD
ของน้้าเสี ยที่วันเริ่มต้น (วันที่ 0) ซึ่งมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
14,341.00± 1,938.00 มก./ล. สามารถบ้าบัดให้ลดลง
เหลือ 5,872.22±1,518.99 มก./ล. ซึ่งมีประสิทธิภาพ
การบ้าบัดประมาณร้อยละ 59.0 ส่วนชุดการทดลองที่ 2
ที่มีการเติมจุลินทรีย์ทางการค้า โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริ ม าณ BOD
ของน้้ า เสี ย ที่ วั น เริ่ ม ต้ น มี ค่ า เฉลี่ ย
12,443.33±377.50 มก./ล. พบว่ า ประสิทธิภาพการ
บ้าบัดสูงสุดอยู่ในวันที่ 55 เช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3,876.67±299.07 มก./ล. ซึ่งมีประสิ ทธิภ าพในการ
บ้าบัด BOD ร้อยละ 68.9 รายละเอียดผลการทดลอง
แสดงในตารางที่ 4 และประสิทธิภาพการบ้าบัด BOD
แสดงในภาพที่ 1
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบ้าบั ด
ค่า BOD ชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลองที่ 2
พบว่าชุดการทดลองที่ 1 และ 2 มีประสิทธิภาพในการ
บ้ า บั ด แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ ( pvalue<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 7 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เมื่อเติมจุ ลิ นทรีย์ท างการค้ าสามารถบ้า บัด BOD ได้ มี
ประสิทธิภาพสูงกว่า
2. ประสิทธิภาพการบ้าบัด COD
ชุดการทดลองที่ 1 ประสิทธิภาพการบ้าบัด
สูงสุดอยู่ในช่วงวันที่ 55 จากนั้นประสิทธิภาพการบ้าบัด
จะเริ่มคงที่ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ COD ของน้้าเสีย
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ยางก้อนถ้วยที่วันเริ่มต้น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24,355.00±
376.60 มก./ล. สามารถลดลงเหลือ 11,888.33±1,398.18
มก./ล. มีประสิทธิภาพการบ้าบัดประมาณร้อยละ 51.2
ส่วนชุดการทดลองที่ 2 ที่มีการเติมจุลินทรีย์ทางการค้า
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ COD ของน้้าเสียยางก้อน
ถ้วยที่วันเริ่มต้นมีค่าเฉลี่ย 21,541.00±95.36 มก./ล.
พบว่า ประสิทธิภาพการบ้าบัดสูงสุดอยู่ในช่วงวันที่ 55 มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6,028.00±410.92 มก./ล.ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ในการบ้าบัด COD ร้อยละ 72.0 รายละเอียดผลการ
ทดลองแสดงในตารางที่ 5 และประสิทธิภาพการบ้าบัด
COD แสดงในภาพที่ 2
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบ้าบัด
COD ชุดการทดลองที่ 1 และ 2 พบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p-value<0.05) ดังแสดง
ในตารางที่ 7 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพ
ในการบ้าบัด COD ของชุดการทดลองที่ 2 ที่เติมจุลินทรีย์
ทางการค้าสามารถบ้าบัดได้ดีกว่า ชุดการทดลองที่ 1 ที่
ไม่เติมจุลินทรีย์ทางการค้า
3. ประสิทธิภาพการบ้าบัด SS
ชุดการทดลองที่ 1 มีประสิทธิภ าพการ
บ้าบัดสูงสุดอยู่ในวันที่ 55 จากนั้นประสิทธิภาพการ
บ้าบัดจะเริ่มคงที่ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ SS ของน้้า
เสียยางก้อนถ้วยที่วันเริ่มต้นซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 916.67±
3.06 มก./ล.สามารถลดลงเหลือ 441.67±7.64 มก./ล.
ซึ่งมีประสิทธิภาพการบ้าบัดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 51.8
ส่วนชุดการทดลองที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ SS
ของน้้ า เสี ย ยางก้ อ นถ้ ว ยที่ วั น เริ่ ม ต้ น มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
1,491.33±373.33 มก./ล. พบว่าประสิทธิภาพการบ้าบัด
สูงสุดอยู่ในช่ ว งวันที่ 55 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 373.33±
12.58 มก./ล. ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบ้าบัด SS ร้อยละ
74.9 ดังแสดงในตารางที่ 6 และประสิทธิภาพการบ้าบัด
SS แสดงในภาพที่ 3
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบ้าบัด
ค่า SS ชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลองที่ 2 พบว่า
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มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p-value<
0.05) ดังแสดงในตารางที่ 7 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถ
บ้าบัดค่า SS ได้ลดลงแต่ชุดการทดลองที่ 2 ที่เติมจุลินทรีย์
ทางการค้า สามารถบ้าบัดค่า SS ได้ดีกว่าชุดการทดลอง
ที่ 1
4. ค่า pH
จากผลการตรวจวัด ชุดการทดลองที่ 1 มี
ค่า pH ของน้้าเสียเริ่มต้นเท่ากับ 4.67 เมื่อบ้าบัดถึงวันที่
55 มีค่าเท่ากับ 5.97 ส่วนชุดการทดลองที่ 2 มีค่า pH
ของน้้าเสีย เริ่มต้นมีค่าเท่ากับ 4.59 เมื่อบ้าบัดถึงวันที่
55 มีค่าเท่ากับ 6.05 ดังภาพที่ 4
เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงค่า pH ใน
ชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลองที่ 2 พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p-value<0.05)
ดังแสดงในตารางที่ 7
บทสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดลองเพื่ อ ศึ ก ษาผลของการเติ ม
จุลินทรีย์ที่มีต่อประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสียยางก้อน
ถ้วยที่บ้าบัดในระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดไร้อากาศ สามารถ
สรุปตามพารามิเตอร์ต่างๆ ได้ดังนี้
1. การบ้าบัดค่า BOD พบว่าชุดการทดลองที่ 2
ที่เติมจุลินทรีย์ทางการค้ามีประสิทธิภาพในการบ้าบัดค่า
BOD ได้ร้อยละ 68.9 เปรียบเทียบกับชุดการทดลองที่ 1
ที่บ้าบัดได้ร้อยละ 59.0 พบว่ามีประสิทธิภาพการบ้าบัด
สู ง กว่ า ประมาณร้ อ ยละ 10 เนื่ อ งจากการเติ ม หั ว
เชื้อจุลินทรีย์ทางการค้า ซึ่งเป็นหัวเชื้อที่ได้ท้าการคัดสาย
พั น ธุ์ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการย่ อ ยสลาย
สารอินทรีย์ในน้้าเสียที่หลากหลาย ท้าให้สามารถช่วยลด
ระยะเวลาในช่วงระยะการคัดเลือกสายพันธุ์และปรับตัว
ของจุลินทรีย์ (Lag Phase) ให้ได้จุลินทรีย์ที่สามารถย่อย
สลายสารอินทรี ย์ช นิดที่ มีอยู่ในน้้าเสี ย ยางก้อ นถ้ว ยได้
อย่างมีประสิ ทธิภ าพ นอกจากนี้ในหัว เชื้อยังมีการเติม
สารเร่ ง ปฏิกิ ริ ย าและเอนไซม์ เ พื่อ ช่ ว ยย่ อ ยไขมั น และ
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สารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ให้ย่อยสลายได้รวดเร็ว
มากขึ้น ท้าให้ประสิทธิภาพในการบ้าบัดสูงกว่าน้้าเสียที่
ไม่ ไ ด้ เ ติ ม หั ว เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ อ ย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทั้ ง นี้ ก าร
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของหัวเชื้อจุลินทรีย์ทางการค้า
ด้วยการวัดค่า BOD เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจาก
ค่า BOD คือปริมาณความต้องการออกซิเจนที่จุลินทรีย์
ใช้ในการสลายสารอินทรีย์ในน้้า ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงผล
จากการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์โดยตรง
2. การบ้าบัดค่า COD พบว่าชุดการทดลองที่
2 ที่เติมจุลินทรีย์ทางการค้ามีประสิทธิภาพในการบ้าบัด
ค่า COD ได้ร้อยละ 72.0 เปรียบเทียบกับชุดการทดลอง
ที่ 1 ที่บ้าบัดได้ร้อยละ 51.2 พบว่ามีประสิทธิภาพการ
บ้าบัดสูงกว่าประมาณร้อยละ 20 เนื่องจากการเติมหัวเชื้อ
จุลินทรีย์ทางการค้าท้าให้ประสิทธิภาพในการบ้าบัดสูง
กว่าน้้ าเสี ย ที่ เติมหั ว เชื้อจุ ลิ น ทรี ย์ อย่ างมีนั ยส้ าคัญด้ว ย
เหตุ ผ ลเดี ย วกั บ การบ้ าบั ด ค่า BOD อย่ า งไรก็ ต ามการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของหัวเชื้อจุลินทรีย์ทางการค้า
ด้วยการวัดค่า COD อาจเป็นวิธีการที่ไม่ได้แสดง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบ้ า บั ด น้้ า เสี ย ของจุ ลิ น ทรี ย์ อ ย่ า ง
เหมาะสมที่สุ ด เนื่องจากค่า COD คือปริมาณความ
ต้ อ งการออกซิ เ จนที่ ส ารเคมี ใ ช้ ใ นการท้ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ
สารอินทรีย์ ดังนั้นค่า COD ที่วัดได้จึงเป็นค่าที่สารเคมีที่
ใช้ใ นปฏิ กิริ ย ายาออกซิเดชัน สารอิน ทรี ย์ ใ นน้้า เสี ย ซึ่ ง
สารเคมีบางชนิดจุลิน ทรีย์ไม่สามารถย่อยสลายได้ เช่น
สารอินทรีย์กลุ่มอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอน (Aromatic
Hydrocarbons) สารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ และสารที่มี
พันธะโครงสร้างของโมเลกุลที่แข็งแรง เป็นต้น ดังนั้นจึงมี
ความเหมาะสมน้อยกว่าค่า BOD ที่เป็นค่าที่แสดงถึงผล
จากการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์โดยตรง
3. การบ้าบัดค่า SS พบว่าชุดการทดลองที่ 2
ที่เติมจุลินทรีย์ทางการค้ามีประสิทธิภาพในการบ้าบัดค่า
SS ได้ร้อยละ 74.9 เปรียบเทียบกับชุดการทดลองที่ 1 ที่
บ้าบัดได้ร้อยละ 51.8 พบว่ามีประสิทธิภาพการบ้าบัด
สูงกว่า ประมาณร้อยละ 23 เนื่องจากการเติมหัวเชื้อ
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จุลินทรีย์ทางการค้าท้าให้ประสิทธิภาพในการบ้าบัดสูง
กว่าน้้าเสียที่เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างมีนัยส้าคัญ ซึ่งจะ
ท้ า ให้ ส ารอิ น ทรี ย์ โ มเลกุ ล ขนาดใหญ่ ที่ อ ยู่ ใ นรู ป ของ
ตะกอนแขวนลอยมี ปริ มาณลดลงมากกว่า จากการถู ก
ย่อยสลาย เป็นผลให้ค่า SS ลดลงมากขึ้น นอกจากนี้การ
ที่ระบบบ้าบัดมีตัว กลาง จะช่วยในการยึดเกาะและกัก
ตะกอนแขวนลอย ซึ่งส่วนหนึ่งจะกักตะกอนแขวนลอยที่
เบาเอาไว้ ท้าให้ตะกอนแขวนลอยที่ออกจากระบบมีค่า
SS ลดลงอีกด้วย
4. ค่า pH
ชุดการทดลองที่ 1 มีค่า pH เพิ่มขึ้นจาก
เดิม 4.67 เป็น 5.97 และชุดการทดลองที่ 2 ที่มีการเติม
จุลินทรีย์ทางการค้า มีค่า pH เพิ่มขึ้นจากเดิม 4.59 เป็น
6.05 ซึ่งทั้ง 2 ชุดการทดลองมีแนวโน้มที่น้าเสียจะมีค่า
ความเป็นด่างเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการทดลองไม่มี
การเติมหรือถ่ายน้้าเข้าออก จึงท้าให้สารอินทรีย์ที่อยู่ใน
รูปของกรดอินทรีย์ต่างๆ (Organic Acid) เช่น กรดฟอร์
มิกที่ใช้เติมในน้้ายางพาราเพื่อให้ยางแข็งตัว กรดอะซิเตท
ที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยอะซิโตเจนิค
แบคทีเรีย (Acetogenic Bacteria) ถูกย่อยสลายให้
กลายเป็นก๊าซมีเทน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งผล
ให้ค่า pH ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งค่า pH จะมีผลต่อประสิทธิภาพ
ของระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบไม่ใช้อากาศ ซึ่งท้างานได้ดี
ในช่วง pH 6.6–7.6 (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2543)
และค่า pH ที่เหมาะสมที่สุดคือค่าที่ใกล้ 7.0 (Eckenfelder,
Argaman., & Miller, 1989) และมีค่า pH ที่เหมาะสม
ในการเดินระบบ (Start Up) ของระบบบ้าบัดน้้าเสีย คือ
มีค่า pH อยู่ในช่วง 6.7–7.8 (จันทิมา ยาเกิ้น, 2553)
จากการสรุ ป ผลของการเติ ม จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี ต่ อ
ประสิทธิภ าพการบ้าบัดน้้าเสี ย ยางก้อนถ้วยที่บ้าบัดใน
ระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดไร้อากาศในระบบบ้าบัดน้้าเสีย
แบบ AFFR เป็นการบ้าบัดโดยใช้ตัวกลางบรรจุอยู่ภายใน
ระบบถัง จุลิ นทรีย์ที่บรรจุอยู่ในระบบจะท้าหน้าที่ย่อย
สลายสารอินทรีย์ต่างๆ ซึ่งตัว จุลินทรีย์จะเกาะอยู่บริเวณ
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ผิ ว ตั ว กลาง และบางส่ ว นจะอาศัย อยู่ ช่ องว่า งระหว่า ง
ตัวกลาง ท้าให้ระบบนี้ไม่ต้องกวนน้้าเสียภายในถัง เป็น
ระบบที่ส ามารถรั บภาระความสกปรกของน้้าเสียได้สู ง
และมีประสิทธิภาพในการบ้าบัดสูง ซึ่งจากผลการทดลอง
เปรียบเทียบผลของการเติมจุลินทรีย์ทางการค้า พบว่า
จุลินทรีย์ทางการค้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบ้าบัดด้วย
ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบ AFFR โดยจุลินทรีย์มีประสิทธิภาพ
ในการก้าจัดของเสีย และมีความทนทานต่อสมบัติของน้้า
เสียที่มีสารแขวนลอยสูง โดยไม่ต้องมีการปรับสภาพน้้า
ก่อนเข้าระบบ และสามารถรักษาเชื้อจุลินทรีย์ให้อยู่ใน
ระบบได้เป็นระยะเวลานาน (ภาวิณี ชัยประเสริฐ และคณะ,
2546) ดังนั้นจากผลการศึกษาในครั้งนี้จึงสามารถสรุป
ได้ ว่ า การเติ ม หั ว เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ท างการค้ า จะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้้าเสียยางก้อนถ้วยได้อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ จึงควรมีการน้าไปใช้ประโยชน์ในการ
ออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียยางก้อนถ้วยที่เหมาะสมใน
สถานประกอบกิจการรับซื้อยางในต่อไป
ข้อเสนอแนะหรือการน้าไปใช้ประโยชน์
เอกสารอ้างอิง
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1. หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบ้าบัด
น้้าเสียยางก้อนถ้วยในระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดไร้อากาศ
ให้มากขึ้น ควรมีการปรับค่า pH ของน้้าเสียในระบบให้
อยู่ในช่วงที่เหมาะสมระหว่างช่วง pH 6.7-7.8 (สุพัตรา
เฉลียวพงศ์, 2540)
2. น้าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูล
พื้ น ฐานในการออกแบบระบบบ้ า บั ด น้้ า เสี ย อื่ น ๆ ที่ มี
คุณลักษณะคล้ายกันได้
3. ศึกษาความเหมาะสมของการบ้าบัดน้้าเสีย
ยางก้อนถ้วยโดยใช้วิธีการบ้าบัดโดยใช้จุลินทรีย์ ร่วมกับ
การบ้าบั ดชนิดอื่ นๆ เพื่ อให้ ส ามารถบ้ าบัด น้้า เสี ย ผ่ า น
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
ดังแสดงในตารางที่ 8
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ เจ้ า หน้ า ที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคณะ
สาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ที่ อ้ า นวย
ความสะดวกในการใช้วัส ดุอุปกรณ์ทางห้ องปฏิบัติการ
เพื่อให้การศึกษาในครั้งนี้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะน้้าซีรั่มยางก้อนถ้วย
พารามิเตอร์
วิธีการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์
มีสีเหลืองอ่อน ขุ่น มีตะกอนขาว มีกลิ่นเหม็นมาก
pH
4500-H+B.Electrometric Method *
3.69
ความขุ่น
2130 B. Nephelometric Method *
3,040
BOD
5210 B. 5-Day BOD Test *
33,640
COD
5220 C. Close Reflux, Titrimetric Method *
54,400
๐
SS
2540 D.Total Suspended Solids Dried at 103-105 C *
3,035
๐
TDS
2540 C. Total Dissolved Solids Dried at 180 C *
76,855
๐
TS
2540 B. Total Solids Dried at 103-105 C *
90,930
Sulfide
Iodometric Method*
17
TKN
Kjeldahl Method*
840
* วิธีการวิเคราะห์อ้างอิงตามหนังสือStandard methods for the examination of water and wastewater (Rice et al.,2012)

หน่วย
NTU
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
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ตารางที่ 2 คุณลักษณะของน้้าเสียยางก้อนถ้วย
พารามิเตอร์
วิธีการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์
หน่วย
มีสีน้าตาล ขุ่น มีตะกอนสีด้า มีกลิ่นเหม็นมาก
pH
4500-H+B.Electrometric Method *
4.57
BOD
5210 B. 5-Day BOD Test *
30,750
mg/l
COD
5220 C. Close Reflux, Titrimetric Method *
50,505
mg/l
๐
SS
2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103-105 C*
1,619
mg/l
Sulfide
Iodometric Method*
76.8
mg/l
Ammonia Nitrogen
Distillation-Titration
1,128
mg/l N
TKN
Kjeldahl Method*
2,968
mg/l
* วิธีการวิเคราะห์อ้างอิงตามหนังสือStandard methods for the examination of water and wastewater (Rice et al.,2012)
ตารางที่ 3

เกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบระบบบัดน้้าเสีย
หน่วยกระบวนการ
ถังกรองไร้อากาศ
- ความสูงของถัง, เมตร
- เส้นผ่านศูนย์กลาง, เมตร
- ความสูงของตัวกลาง, เมตร
- ปริมาตรตัวกลาง, ลบ.ม.
- ระยะห่างระหว่างตัวกลางกับก้นถัง, เมตร
- ระยะห่างระหว่างตัวกลางกับฝาถัง, เมตร
- ความสูงของท่อน้้าเข้าจากชั้นตัวกลาง, เมตร
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2537
ตารางที่ 4
วันที่
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

ข้อมูลการออกแบบ
> 1.5
1.0–1.2
> 1.2
0.5–2.5
> 0.15
> 0.15
< 30 (กรณีน้าไหลเข้าโดยไม่ใช้เครื่องสูบ)

ค่าเฉลี่ยและประสิทธิภาพการบ้าบัดค่า BOD ระหว่างชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลองที่ 2 (มก./ล.)
ชุดการทดลองที่ 1
ประสิทธิภาพการบ้าบัด
ชุดการทดลองที่ 2
ประสิทธิภาพการบ้าบัด
ค่า BOD (ร้อยละ)
ค่า BOD (ร้อยละ)
S.D.
S.D.
X
X
14,341.00
1,938.00
0.00
12,443.33
377.50
0.00
10,433.33
605.45
27.25
9,948.33
592.24
20.05
10,756.67
593.66
24.99
9,201.67
593.66
26.05
10,181.00
754.00
29.01
9,163.00
567.26
26.36
9,055.67
262.73
36.85
9,012.67
391.50
27.57
8,943.33
406.50
37.64
8,807.67
621.16
29.22
8,621.00
392.00
39.89
8,769.00
172.00
29.53
8,025.67
802.50
44.04
8,384.00
381.00
32.62
7,913.67
689.97
44.82
8,265.67
620.72
33.57
7,336.33
594.80
48.84
8,004.67
378.50
35.67
6,686.33
742.50
53.38
7,068.00
186.00
43.20
5,872.22
1,518.99
59.05
3,876.67
299.07
68.85
6,622.00
238.00
53.82
5,559.26
684.13
55.32
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ตารางที่ 5
วันที่
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
ตารางที่ 6
วันที่
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
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ค่าเฉลี่ยและประสิทธิภาพการบ้าบัดค่า COD ระหว่างชุดการทดลองที่ 1 และ ชุดการทดลองที่ 2 (มก./ล.)
ชุดการทดลองที่ 1
ประสิทธิภาพการบ้าบัด
ชุดการทดลองที่ 2
ประสิทธิภาพการบ้าบัด
ค่า COD (ร้อยละ)
ค่า COD (ร้อยละ)
S.D.
S.D.
X
X
24,355.00
376.60
0.00
21,541.00
95.36
0.00
21,666.67
3,214.55
11.04
18,250.00
4,630.06
15.28
17,116.67
4,227.98
29.72
16,833.33
5,392.90
21.85
17,016.67
4,942.76
30.13
16,166.67
1,040.83
24.95
16,683.33
2,227.85
31.50
15,933.33
4,428.69
26.03
16,666.67
1,527.53
31.57
15,900.00
2,260.53
26.19
15,936.67
1,512.96
34.57
14,500.00
624.50
32.69
15,933.33
2,227.85
34.58
13,450.00
1,688.93
37.56
15,106.67
1,363.13
37.97
13,250.33
1,386.89
38.49
14,896.67
1,485.27
38.84
13,166.67
2,995.55
38.88
12,900.00
1,276.71
47.03
11,711.00
1,378.65
45.63
11,888.33
1,398.18
51.19
6,028.00
410.92
72.02
13,058.33
232.29
46.38
6,363.33
236.77
70.46
ค่าเฉลี่ยและประสิทธิภาพการบ้าบัดค่า SS ระหว่างชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลองที่ 2 (มก./ล.)
ชุดการทดลองที่ 1
ประสิทธิภาพการบ้าบัด
ชุดการทดลองที่ 2
ประสิทธิภาพการบ้าบัด
ค่า SS (ร้อยละ)
ค่า SS (ร้อยละ)
S.D.
S.D.
X
X
916.67
3.06
0.00
1,491.33
6.11
0.00
874.00
2.00
4.65
881.50
1.20
40.89
813.33
8.33
11.27
876.67
1.15
41.22
791.33
3.06
13.67
871.33
22.74
41.57
730.67
4.16
20.29
824.00
4.00
44.75
674.00
4.00
26.47
585.33
3.06
60.75
646.67
23.09
29.45
556.67
5.77
62.67
580.00
17.32
36.73
540.67
18.58
63.75
561.33
3.06
38.76
539.33
3.06
63.84
548.33
7.64
40.18
510.00
10.00
65.80
561.67
12.58
38.73
476.67
2.89
68.04
441.67
7.64
51.82
373.33
12.58
74.97
448.33
42.34
51.09
470.00
8.66
68.48

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบประสิทธิภาพ BOD COD SS pH หลังการบ้าบัด (วันที่ 55) ระหว่างชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลองที่ 2
พารามิเตอร์
ชุดการทดลอง
S.D.
Median
Min.
Max.
p-value
X
BOD
1
5,872.22
1,518.96
6,250.00
4,200.00
7,166.67
<0.05
2
3,876.66
299.06
3,926.00
3,556.00
4,148.00
COD
1
11,888.33
1,398.18
11,165.00
11,000.
13,500.00
<0.05
2
6,028.00
410.91
5,834.00
5,750.00
6,500.00
SS
1
441.67
7.63
440.00
435.00
450.00
<0.05
2
373.33
12.58
375.00
360.00
385.00
pH
1
5.97
0.55
6.00
5.91
6.01
<0.05
2
6.05
0.03
6.05
6.02
6.07
* หมายเหตุ : ชุดการทดลองที่ 1 คือ ชุดการทดลองที่ไม่เติมจุลินทรีย์ทางการค้า
ชุดการทดลองที่ 2 คือ ชุดการทดลองที่เติมจุลินทรีย์ทางการค้า
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ตารางที่ 8 แสดงลักษณะน้้าทิ้งหลังการบ้าบัด ( 55 วัน) ที่มีค่าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ก้าหนด
ชุดการทดลอง
คุณลักษณะน้้าทิ้ง
หน่วย
มาตรฐานน้้าทิ้งจากโรงงาน
ค่าเฉลี่ยของน้้าทิ้งที่ผ่านระบบ
อุตสาหกรรม
ถังกรองไร้อากาศ
1
บีโอดี (BOD)
มก./ล.
ไม่เกิน 20
4,200 – 7,167
(ไม่เติม
ซีโอดี (COD)
มก./ล.
ไม่เกิน 120
11,000 – 13,500
จุลินทรีย์ทาง ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS)
มก./ล.
ไม่เกิน 50
435 - 450
การค้า)
พีเอช (pH)
5 -9
5.91 – 6.01
2
บีโอดี (BOD)
มก./ล.
ไม่เกิน 20
3,556 – 4,148
(เติมจุลินทรีย์ ซีโอดี (COD)
มก./ล.
ไม่เกิน 120
5,750 – 6,500
ทางการค้า) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS)
มก./ล.
ไม่เกิน 50
360 - 385
พีเอช (pH)
5 -9
6.02 – 6.07
ที่มา: จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เรื่องก้าหนดคุณลักษณะของ
น้้าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ในประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 52ง วันที่ 27 มิถุนายน 2539

ภาพที่ 1 ประสิทธิภาพการบ้าบัด BOD

ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพการบ้าบัด COD
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ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพการบ้าบัด SS

ภาพที่ 4 ค่า pH ของน้้าเสียในถังกรองไร้อากาศ

