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บทคัดย่อ
โรงงานผลิตแป้ งมันสาปะหลังขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง มีนา้ เสียจานวนมากจากกระบวนการผลิตได้ ผ่านการบาบัดด้ วยกระบวนการย่อย
แบบไร้ อ ากาศ โดยระบบผลิต แก๊สชี ว ภาพขนาดใหญ่ ซ่ ึงรองรับ น้า เสีย จากกระบวนการผลิต ได้ ถึงวั นละ 4,000 ลบ.ม.แต่ น้า เสีย ที่ผ่า น
กระบวนการออกมาก็ยังไม่ผ่านมาตรฐาน โดยเฉพาะฟอสฟอรัสและแอมโมเนียที่สูงมากกว่ าปกติ ด้ วยน้าเสียจากการผลิตแป้ งมันมักจะมี
NH4+ ประมาณ 100±250 มิลลิกรัมต่ อลิตร ซึ่งสูงกว่ าค่ ามาตรฐานที่ยอมรับได้ คือ 100 มิลลิกรัมต่ อลิตร (TKj-N) เกือบ 2 เท่า และมี
ฟอสฟอรัสสูงถึง 80 มิลลิกรัมต่อลิตร การตกตะกอนสตรูไวท์เป็ นหนึ่งวิธีในการกาจัดแอมโมเนียและฟอสเฟตในนา้ เสียอุตสาหกรรม และ
การตะกอนสตรูไวท์ท่เี กิดขึ้นนั้นสามารถใช้ ประโยชน์ในทางเกษตรได้ การทดลองนี้จึงมีจุดประสงค์ไม่ใช่แค่การบาบัด แต่นาไปสู่การต่อยอด
เพื่อเพิ่มผลผลิต การทดลองนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกาจัดแอมโมเนียมและฟอสเฟตโดยการตกตะกอนเป็ นสตรูไวท์
เทียบกับการบาบัดโดยการเติมอากาศและ การกรองผ่านเยื้อเลือกผ่าน จากการทดลองการเติมอากาศสามารถ กาจัดแอมโมเนียมได้ ถึง 90%
ที่พีเอส 9.5 ใน 16 ชั่วโมง แต่ไม่สามารถกาจัดฟอสเฟตได้ การทดลองโดยการกรองด้ วยเมมเบรนชนิดต่างๆ พบว่าเมมเบรนชนิดรีเวิรสออส
โมซิสมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ท่ ี 26% แต่ ประสิทธิภาพที่ดีท่ สี ุดในการทดลองนี้ คือ การตกตะกอนเป็ นสตูไวท์ท่ อี ัตราส่วนโมล (Mg 2+:
NH4+: PO43-) เท่ากับ 1 : 1 : 1 ที่พีเอส 9 และกวนด้ วยความเร็ว 300 รอบต่อนาที ซึ่งประสิทธิภาพการกาจัดแอมโมเนียมและฟอสเฟตสูง
ถึง 78% และ 90% ตามลาดับซึ่งเป็ นประสิทธิภาพสูงสุดที่ได้ จากการทดลอง
คำสำคัญ: สตรูไวท์, ไนโตรเจน, ฟอสเฟต
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Struvite Chemical precipitation is method for ammonia and phosphate removal in industrial waste water. Struvite precipitation
can be used for agriculture, and lead to increase production. The objective of this experiment is to study the efficiency for ammonium
and phosphate removal using struvite precipitation in comparison to aeration and membrane filteration. Aeration can remove the
ammonium up to 90% at pH 9.5 within 16 h, but can not remove phosphate. Membrane filtration with different membrane including
reverse osmosis membrane has the highest efficiency around 26%. Finally, the best from all of experimental is struvite precipitation.
The best of formula incldes the precipitation at mole ratio at 1 : 1 : 1 , pH 9, and mixing with velocity about 300 rpm. The efficiency
for ammonium and phosphate removal was up to 78% and 90%, respectively.
Keywords: Struvite, Nitrogen, Phosphate
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บทนำ
ปั จจุบันโรงงานผลิตแป้ งมันสาปะหลัง แห่ งหนึ่ง บาบัดนา้ เสียจากกระบวนการผลิตโดยกระบวนการ Anaerobic
Digestion โดยมีระบบผลิตแก๊สชีวภาพขนาดใหญ่สาหรับรองรับนา้ เสียจากกระบวนการผลิตได้ ถงึ วันละ 4,000 ลบ.ม. ซึ่ง
กระบวนการ Anaerobic Digestion อั น ประกอบด้ ว ย กระบวนการ Hydrolysis, Acidogenesis, Acetogenesis, และ
Methanogenesis ที่สามารถเปลี่ยนภาระความสกปรกของนา้ เสีย (สารอินทรีย์) ในรูปของ COD ให้ เป็ นแก๊สชีวภาพได้
อย่ า งมีป ระสิทธิภ าพ โดยมีค วามสกปรกเริ่ มต้ น COD0 = 11,000 มิล ลิ กรั มต่ อลิ ต ร และ หลั ง จากการบาบัด ด้ วย
Anaerobic Digestion 14 วันจะเหลือ COD นา้ ปล่ อยออก = 250 มิลลิกรัมต่อลิตร แม้ ระบบบาบัดดังกล่าวจะสามารถ
กาจัดความสกปรกในรูปคาร์บอนได้ ดีเยี่ยม (ประสิทธิภาพมากกว่ า 95%) แต่ น้าที่ปล่ อยออกจากระบบก็ยังไม่ผ่าน
มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง มาตรฐานแอมโมเนีย ( NH4+) ด้ วยนา้ เสียจากการผลิตแป้ งมันมักจะมี NH4+ประมาณ
100±250 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสูงกว่ าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ คือ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร (TKj-N) เกือบ 2 เท่า ใน
ปั จจุ บันโรงงานได้ เก็บน้าออกจากระบบเหล่ านี้ไว้ ในบ่ อผึ่งขนาดใหญ่ 4 บ่ อ ซึ่งก็ไม่ ส ามารถบาบัด NH4+ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้ จากปรากฏการณ์ Eutrophication ซึ่งหากนา้ เหล่านี้ถูกปล่อยออกสู่แหล่งนา้ ธรรมชาติกจ็ ะเป็ น
มลพิ ษทางน้า องค์ประกอบของสิ่งปฏิกูล ส่วนใหญ่ จะประกอบด้ ว ยน้า และสารอินทรีย์เป็ นหลั กโดยจะมีไนโตรเจน
ฟอสฟอรั ส สารอิน ทรี ย์ อ่ ืน ๆ ประกอบอยู่ เ ล็กน้ อย นอกจากนี้ ในการและกาจัด สิ่งปฏิกูล เป็ นระบบซึ่ งใช้ น้า ในการ
ขับเคลื่อน อีกอย่างหนึ่ง คือ นา้ ที่ผ่านการบาบัดแล้ ว ยังมีปริมาณสารอาหารเป็ นจานวนมาก เช่น ไนโตรเจน แอมโมเนีย
(NH3) และไนไตรท์ (NO2) สามารถเป็ นพิษต่อสัตว์นา้ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆในนา้ และแอมโมเนียสมารถทาปฏิกริ ิยากับ
คลอรีน ทาให้ เกิดสารก่อมะเร็ง (Carcinogenic) ส่วนไนเตรท (NH3) สามารถปนเปื้ อนในนา้ ดื่ม นา้ ใช้ ทาให้ เกิดการ
เสี่ยงต่อการเกิดโรค Methanoglobinemia หรือ Blue Baby Syndrome ในเด็กทารกและเกิดความเสี่ยงในการก่อให้ เกิด
สารประกอบมะเร็ง Nitrosamine และ ฟอสฟอรัสซึ่งเป็ นสารอาหารที่ทาให้ จุลชีพต่าง ๆ ในนา้ เจริญเติบโตได้ ดี จึงเกิดการ
ขยายพันธุเ์ พิ่มขึ้นเป็ นทวีคูณ มีการใช้ ออกซิเจนในแหล่งนา้ เพิ่มขึ้นตามจานวนจุลชีพที่มีอยู่ จนกระทั่งออกซิเจนที่มอี ยู่ใน
แหล่งนา้ ถูกใช้ จนหมด เกิดปั ญหาสภาพไร้ อากาศ ( Anaerobic condition ) ทาให้ ในแหล่งนา้ ธรรมชาติจะไม่มีปริมาณ
ออกซิเจนละลายในนา้ ส่งผลให้ เกิดสภาพนา้ มีสีดา มีกลิ่นเหม็น เป็ นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในนา้ เกิดการเน่ าตายของ
สิ่งมีชีวิตที่ใช้ ออกซิเจนในการดารงชีวิต นอกจากนั้นฟอสฟอรัสยังเป็ นสารอาหารสาคัญที่ก่อให้ เกิดสาหร่ายเซลล์เดียวใน
นา้ อย่างมากมาย ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้ วยตาเปล่า อย่างรวดเร็ว ทาให้ นา้ มีสเี ขียวหรือเกิดการเน่าเสีย เรียกการ
เกิดสภาพนี้ว่า ยูโทรฟิ เคชั่น ( Eutrophication ) (Shin & Lee, 1977 )

วิธีดำเนินกำรวิจยั
ศึกษำผลของ พีเอช ต่อกำรกำจัดแอมโมเนียโดยกำรตกตะกอน สตรูไวท์
ทดลองหาค่ า พี เอช ที่เหมาะสมต่ อการกาจัดแอมโมเนีย โดย กาหนดความเข้ มข้ นแอมโมเนีย เริ่มต้ นตาม
ตัวอย่างจริงและอัตราส่วนโมล แมกนีเซียม แอมโมเนีย ฟอสเฟต(Mg 2+: NH4+: PO43-) เท่ากับ 1 : 1 : 1ปรับ พีเอช ให้
อยู่ในช่ วง ค่าเริ่มต้ นจนถึง 9.5 (7.5,8,8.5,9,95) โดยใช้ โซเดียมไฮดรอกไซด์ กวนด้ วยเครื่อง jar test 150 รอบต่อ
นาทีเป็ นเวลา 30 นาที รอตกตะกอน 30 นาที
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
1. ประเมินความเป็ นไปได้ ในการบาบัดนา้ เสียจากกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพของโรงงานแป้ งมันสาปะหลัง
โดยการตกตะกอนเป็ น สตรูไวท์
2. ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ การตกตะกอนเป็ น สตรูไวท์กบั วิธอี ่นื ๆ ที่เป็ นไปได้
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ศึกษำผลของอัตรำส่วนโมลที่มีผลต่อกำรกำจัดแอมโมเนียโดยกำรตกตะกอนเป็ น สตรูไวท์
ทดลองหาอัตราส่วนโมลที่เหมาะสมต่อการกาจัดแอมโมเนีย โดย ใช้ ความเข้ มข้ นแอมโมเนียเท่ากับ ค่าเริ่มต้ น
แล้ วแล้ วปรับอัตราส่วนโมล (Mg 2+: NH4+: PO43-) ให้ เท่ากับ 1:1:1 1.5:1:1 1:1.5:1 และ 1:1:1.5 ปรับ พีเอช ให้
เท่ากับ 9 กวนด้ วยเครื่อง jar test 150 รอบต่อนาทีเป็ นเวลา 30 นาที แล้ วรอตกตะกอน 30 นาที
ศึกษำผลของอัตรำกำรกวนผสม เพือ่ ที่จะตกตะกอนเป็ น สตรูไวท์
ทดลองการหาอัตราการควรผสมที่เหมาะสมต่อการกาจัดแอมโมเนีย โดยใช้ ความเข้ มข้ นแอมโมเนียเท่ากับ ค่า
เริ่มต้ นแล้ วแล้ วปรับอัตราส่วนโมล (Mg 2+: NH4+: PO43-) ให้ เท่ากับ 1:1:1 ปรับ พีเอช ให้ เท่ากับ 9 กวนด้ วยเครื่อง jar
test 50 150 และ 300 รอบต่อนาทีแยกกันอย่างละ 30 นาที แล้ วรอตกตะกอน 30 นาที
บำบัดน้ ำเสียโดยวิธีอื่นนอกเหนือจำกกำรตกตะกอนเป็ น สตรูไวท์
กำรกำจัดแอมโมเนียในน้ ำเสียโดยวิธีกำร Air stripping
ทดลองการหา พีเอช ที่เหมาะสมต่อการกาจัดแอมโมเนีย โดยการใช้ อากาศเป่ าใส่นา้ เสียเพื่อให้ เกิดการนาพา
แอมโมเนียไปสู่อากาศ ทดลองโดย ใช้ ความเข้ มข้ นแอมโมเนียเท่ากับ ค่าเริ่มต้ นของนา้ ตัวอย่าง คือ ≈ 100 ppmปรับ พี
เอช ให้ เท่ากับ 7.5 8.5 9.5 และ 10.5 ตามลาดับ ใช้ ป้ัมเติมอากาศผ่านหัวฟู่ ด้ วยอัตราการไหล 4.5 ลิตร/นาที บันทึก
ผลทุกๆ ครึ่งชั่วโมง ทาซา้ อีก 2 รอบ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกาจัดแอมโมเนีย ที่พีเอช ต่างๆกัน
กำรกำจัดแอมโมเนียในน้ ำเสียโดยวิธี reverse osmosis
reverse osmosis เป็ นการศึกษาการกาจัดแอมโมเนียโดยใช้ เมมเบรนชนิดต่างๆ มากรอง สิง่ ที่ไม่พึงประสงค์
ออกจากนา้ ตัวอย่าง โดยการกาหนดค่าอัตราการไหลและชนิดของเมมเบรนที่เครื่อง membrane filtration ผ่านกระดาษ
กรองชนิด RO ไนลอน 1k 10k 100k และ1000k ที่ความดัน 60 ถึง 250 psi ด้ วยอัตราการไหล 3 10 และ 20
มิลลิลิตรต่อนาที บันทึกผล เปรียบเทียบความสามารถของเมมเบรนแต่ละชนิดในการกาจัดแอมโมเนีย
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ผลกำรทดลอง
ผลการทดลอง งานวิจัยนี้เป็ นงานวิจัยที่มุ่งเน้ น เพื่อที่จะกาจัดปั ญหา ที่เกิดจากปรากฏการณ์ ยูโทรฟิ เคชั่น ซึ่ง
สาเหตุคาดว่าเกิดจากการสะสมของแอมโมเนียมากในแหล่ งนา้ จึงทาให้ แนวทางมุ่งเน้ น ไปทางประสิทธิภาพการกาจัด
แอมโมเนีย และมีแนวโน้ มที่จะปรับปรุง เพิ่มเติมและแก้ ไข วิธกี ารทดลอง เพื่อให้ สอดคล้ อง และแก้ ปัญหาได้ มากที่สดุ
ผลของ พีเอช ต่อกำรกำจัดแอมโมเนียโดยกำรตกตะกอน สตรูไวท์
จากการทดลอง พีเอช ต่างๆที่อตั ราส่วนโมล (Mg 2+: NH4+: PO43-) เท่ากับ 1:1:1 เพื่อนามาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการกาจัดแอมโมเนีย ผลที่ได้ ทาให้ เห็นแนวโน้ มว่าประสิทธิภาพการกาจัดแอมโมเนียนั้น จะสูงขึ้น เมื่อ พี
เอช สูงขึ้น โดยสังเกตได้ จาก พี เอช 7.6 ที่ประสิทธิภาพทาได้ เพี ยงแค่ ประมาณ 60% แล้ วเมื่อปรับ พี เอช เพิ่ มขึ้น
ประสิทธิภาพก็เพิ่มขึ้นด้ วยเรื่อยๆจนถึง พีเอช เท่ากับ 9 ที่มปี ระสิทธิภาพเข้ าใกล้ 80%แล้ วหลังจากนั้น ก็ลดลงรื่อยๆ ดัง
ภาพที่ 6 เพราะอย่างนั้น เราถึงรู้ลิมิตว่าที่ พีเอช 9 จะมีประสิทธิภาพมากที่สดุ จะไม่มากไปกว่านี้ แล้ วทาให้ ค่า พีเอช นี้
เหมาะและสมควรที่สดุ เพื่อที่จะนาไปประยุกต์ ใช้ ในกรทดลองอื่นๆต่อไป
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ภาพที่ 6 กราฟแสดงประสิทธิภาพในการกาจัดแอมโมเนีย ณ พีเอช ต่างๆ
โดยมีอตั ราส่วนโมลเท่ากับ (Mg 2+: NH4+: PO43-) 1:1:1

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลของอัตรำส่วนโมลที่มีผลต่อกำรกำจัดแอมโมเนียโดยกำรตกตะกอนเป็ น สตรูไวท์
จากการทดลองครั้ ง ก่ อ น เราได้ ใ ช้ พี เ อช เริ่ ม ต้ น ที่ 9 แล้ ว มาเล่ น กับ อัต ราสั ด ส่ ว นโมล เพื่ อ ทดสอบหา
ความสัมพันธ์ ที่จะเกิดขึ้น มากน้ อยอย่างไรกับประสิทธิภาพในการกาจัดแอมโมเนียโดยการตกตะกอนเป็ นสตรูไวท์ โดย
เริ่มจาก อัตราส่วนโมลเริ่มแรก 1:1:1 ส่วนที่ 1 เราได้ เพิ่มปริมาณฟอสเฟต 0.5โมลจากเดิม สิ่งที่เกิดขึ้นประสิทธิภาพใน
การกาจัดแอมโมเนียลดลง 4-6 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่ 2 เพิ่มปริมาณแมกนีเซียม 0.5โมล จากเดิมทาให้ ประสิทธิภาพลดลง
8-10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่ 3 เพิ่มปริมาณแอมโมเนีย 0.5 โมลจากเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นประสิทธิภาพในการกาจัด แอมโมเนีย
ลดลงมากกว่า 10% จากทั้ง 3 ส่วน เห็นได้ ว่า แมกนีเซียมและฟอสเฟต สาคัญมากต่อการตกตะกอนเป็ นสตูไวท์ แต่หาก
มากเกินไปจะรบกวนระบบ ทาให้ ประสิทธิภาพลดลง แต่ถ้าหากน้ อยจนเกินไป ความสามารถในการตกตะกอนเป็ นสตูไวท์
ก็ลดน้ อยลงเช่นกัน ส่วนผมเองคิดว่า แมกนีเซียมมีผลต่อ ฟอสฟอรัสมากกว่าแอมโมเนีย ดูจากกราฟที่ 7 แล้ ว เห็นได้ ว่า
ยิ่งแมกนีเซียมมีมากเท่าไหร่ ยิ่งมีผลต่อ ฟอสเฟตมากกว่าแอมโมเนียมากเท่านั้นหรือ อาจจะตกตะกอนร่วมในรูปแบบอื่น
ที่ๆ ไม่ใช้ สตรูไวท์ จึงเป็ นเหตุผล ที่ทาให้ การตกตะกอนสตูไวท์ ได้ อย่างไม่สมบูรณ์และลดน้ อยลงไปตามลาดับ
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รูปภาพที่ 6 กราฟแสดงประสิทธิภาพในการกาจัดแอมโมเนีย ณ พีเอช 9
โดยมีอตั ราส่วนโมลเท่ากับ (Mg 2+: NH4+: PO43-) 1:1.5:1 , 1:1:1.5 , 1.5:1:1 , 1:1:1

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลของอัตรำกำรกวนผสม ต่อกำรตกตะกอนเป็ น สตรูไวท์
เนื่องจากนา้ เสียของเรานั้น มีความเข้ มข้ นของแอมโมเนียและฟอสเฟตเป็ นปริมาณสูงอยู่แล้ ว ง่ายต่อกระบวน
การตกตะกอนเป็ นสตรูไวท์ โดยเริ่มจากปรับพีเอช ให้ เท่ากับ 9 แล้ วเติม แมกนีเซียม เพื่อให้ อตั ราส่วนโมล ได้ ใกล้ เคียง
1:1:1 มากที่สุด จากนั้นเราจึงเร่ งปฏิกิริยาด้ วยการกวนผสม ดังนั้นจึงต้ องศึกษา อัตราการกวนผสมที่เหมาะสมที่สุด
สาหรับการตกตะกอนเป็ นสตูไวท์ โดยกาหนดค่าเบื้องต้ นมาทั้งหมด 3 ค่า ช้ า ปานกลางและเร็วเป็ นเวลา 30 นาที เพื่อ
ความแตกต่าง แล้ วพักเพื่อตกตกตะกอนอีก 30 นาที เพื่อสังเกต ว่าผลที่ได้ ไปในทิศทางใด ดีหรือไม่ดี มีผลกระทบมาก
น้ อยเพียงใด เริ่มจากส่วนที่ 1 กวนผสมความเร็วปานกลางใช้ ความเร็วที่ 150 รอบต่อนาที นามาเปรียบเทียบกับส่วนที่ 2
กวนผสมแบบช้ าใช้ ความเร็วรอบที่ 50 รอบต่อนาที ผลที่ได้ ประสิทธิภาพในการตกตะกอนเป็ นสตรูไวท์ลดน้ อยลง 3-4
เปอร์เซ็นต์ ในส่วนที่ 3 กวนผสมแบบเร็วใช้ ความเร็วรอบ 300 รอบต่อนาที ผลที่ได้ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 0.5 ถึง 1%
จากการทดลองทั้ง 3 ส่วนเห็นได้ ว่า อัตราส่วนผสม มีผลต่อการตกตะกอนเป็ นสตรูไวท์อย่างมาก ยิ่งใช้ อตั ราส่วนผสมสูงก็
ยิ่งตกตะกอนดีข้ นึ มากขึ้นไปตามลาดับ
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รูปภาพที่ 6.3 กราฟแสดงประสิทธิภาพในการกาจัดแอมโมเนีย ณ พีเอช 9
โดยมีอตั ราส่วนโมลเท่ากับ (Mg 2+: NH4+: PO43-) 1:1:1 อัตรากวนผสม 50 150 300 รอบต่อนาที

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำรกำจัดแอมโมเนียในน้ ำเสียโดยวิธีกำร เติมอำกำศ
การกาจัดแอมโมเนียในนา้ เสียโดยวิธกี ารเป่ าอากาศนี้ เป็ นวิธที ่งี ่ายและประสิทธิภาพสูง รวมทั่งอุปกรณ์หาง่าย
ไม่ ยุ่ งยาก เพี ยงแต่ ต้องใช้ เวลา โดยเริ่มจากใช้ ค่า พี เอช เริ่มต้ น แล้ วค่ อยค่ อยปรั บพี เอชเพิ่ มขึ้น เพื่ อที่จะบังคับ ให้
แอมโมเนียเป็ นแอมโมเนียอิสระ ง่ ายต่ อการระเหยจากนั้นทาการเร่ งปฏิกิริยาโดยการใช้ อากาศนาพาผ่ านหัวฟู่ ด้ วย
ความเร็ว 4.5 ลิตรต่อนาที ผลที่ได้ แอมโมเนียนั้นได้ ระเหยอย่างรวดเร็ว ภายใน 12 ชั่วโมงแรกและเข้ าใกล้ จุดยุติท่ชี ่วั โมง
ที่ 20 แล้ วค่อยค่อยคงที่ จากกราฟที่ 6.4 เห็นได้ ว่าอัตราเร่งปฏิกริ ิยาเพิ่มขึ้นและแปลผันกับค่า พีเอช ในนา้ ยิ่งพีเอชสูง
มากขึ้น เท่ า ไหร่ การระเหยยิ่ ง เกิด ขึ้น เร็ว มากเท่ า นั้ น สัง เกตจาก พี เ อช ที่ 9.5 ครึ่ ง ชั่ ว โมงแรกสามารถบ าบัด ได้ 57
เปอร์เซ็นต์ เข้ า 90เปอร์เซ็นต์ ที่ช่ัวโมงที่ท่ี 16 ทั้งหมดนี้จึงสรุปได้ ว่าการกาจัดแอมโมเนียโดยวิธกี ารเติมอากาศนี้ได้ ผล
ประสิทธิภาพค่อนข้ างสูงแต่ วิธกี ารนี้น้นั สามารถกาจัดได้ เพียงแค่สารระเหยง่ายอย่างเช่นแอมโมเนียเท่านั้นแต่หากนา้ เสีย
ของเรานั้นประกอบด้ วยสาร organic carbon และฟอสเฟตเป็ นจานวนมากยากมราจะจัดการต่อไป จึงไม่เหมาะต่อการ
ประยุกต์ใช้ สาหรับสถานการณ์น้ ี
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รูปที่ 8 กราฟแสดงประสิทธิภาพและเวลาในการกาจัดแอมโมเนีย
ของ พีเอช 7.8, 8.5, 9.5 และ 10.5 ตามลาดับ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำรกำจัดแอมโมเนียในน้ ำเสียโดยวิธี reverse osmosis
Reverse osmosis เป็ น membrane ชนิดหนึ่งที่มีการใช้ ท่แี พร่หลาย หลักการทางานจะใช้ กรองนา้ เสียและ
นา้ ทั่วไป โดยที่membrane ทาหน้ าที่เป็ นเยื่อเลือกผ่าน สกัดลั่น สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ มีให้ ผ่านไปได้ จึงเลือกที่จะมาทาการ
ทดสอบ การกรองสารละลายที่มี แอมโมเนียและฟอสเฟต การทดลองนี้ ใช้ การเปรียบเทียบระหว่าง ชนิดของเมมเบรน
และอัตราการไหลในเมมแบรนต่างๆ และผลการทดลองออกมาว่า เมมเบรนชนิดที่ดีท่สี ดุ ที่ได้ นามาทาการทดลอง ก็คือ
RO รองลงมาคือ ไนลอน เปรียบเทียบจากอัตราการไหล พบว่าในอัตราที่ต่ากว่า จะมีประสิทธิภาพที่สงู กว่า ดังภาพที่ 9
แต่ท้งั หมดนี้เมมเบรนทีมปี ระสิทธิภาพดีท่สี ดุ เพียงแค่ 26 %-ของแอมโมเนียและ 60%ของฟอสเฟส และทุกครั้งที่ทาการ
บาบัด จะมีนา้ ทิ้งที่มสี ความเข้ มข้ นสูงของสารละลายที่มาจากกระบวนการ ที่เป็ นปัญหางรอการบาบัดอีกต่อไป
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อภิปรำยผล
จากการศึกษาประสิทธิภาพที่ พีเอช และ ระยะเวลาการกาจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากนา้ เสีย พบว่า ค่า
พีเอช ที่เหมาะสมและทาให้ กาจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากนา้ ปฏิกูลเกิดประสิทธิภาพสูงที่สดุ คือ พีเอชที่ 9.5 และ
ระยะเวลาการกวนด้ วย Jar test ที่เหมาะสมที่สุดคือ 30 นาที 300รอบต่อนาที ด้ วยอัตราส่วนโมลเท่ากับ (Mg 2+:
NH4+: PO43-) 1:1:1 เพราะเป็ นค่ า พี เอช ที่จะสูงที่สุดในการทดลองนี้และเป็ นระยะเวลาการกวนที่นานที่สุดในการ
ทดลองนี้ แต่ในขณะที่การตกตะกอนเป็ นผลึกสตรูไวท์ท่พี ีเอช 7.5 จะเริ่มเกิดตกผลึกสตรูไวท์ เล็กน้ อยที่ พีเอช 8.5
สามารถกาจัดแอมโมเนีย ได้ 76 % และที่ พีเอชมากกว่ า 9 สามารถกาจัดฟอสเฟตได้ มากกว่ า 90 % จากการศึกษา
ประสิทธิภ าพของการกาจั ด ไนโตรเจนและฟอสฟอรั ส จากน้าเสีย ด้ วย พบว่ า การกาจั ด ไนโตรเจนจากน้าปฏิกูล เกิด
ประสิทธิภาพสูงที่สดุ คือที่ พีเอช 11.5 ของระบบเติมอากาศ ที่ใช้ เวลาเพียง 16 ชั่วโมงในการกาจัดแอมโมเนียได้ ถงึ 90%
แต่หากไม่กาจัดฟอสเฟสได้ ส่วนวิธอี ่นื ที่สามารถกาจัดได้ ท่งั สองตัว คือ การกรองโดยใช้ แมมเบรน RO ซึ่งสามารถทาได้
เพียง 26% ในหนึ่งครั้งรอบ การตกตะกอนแผ่นสตรูไวท์ ยังคงเป็ น วิธกี ารที่น่าสนใจที่สดุ ทั้งในเรื่องประสิทธิภาพ ความ
สะดวก ง่ายต่อการจัดการ รวมทั้ง ประสิทธิภาพโดยรวมในการจัดการตัวต้ นเหตุ ที่ทาให้ เกิดปรากฏการณ์ ยูโทรฟิ เคชั่นที่
เป็ นปั ญหาอยู่ในตอนนี้ โดยการยับยั้ง ตัดสารอาหารที่ช้วยในการเกิดการเจริญเติบโตของพืชนา้ เพื่อป้ องกันไม่ให้ นา้ เสีย
ไหลลงสู่ชุมชน อีกทั้งสตูไวท์ยังมีมูลค่าทางการเกษตรใช้ เป็ นปุ๋ ย ละลายช้ าซึ่งเป็ นผลดีต่อเกษตรกร ที่ต้องการลดต้ นทุน
ทางการเกษตรแต่ ณ ตอนนี้ ยังทาประสิทธิภาพโดยรวมได้ เพียง 76 % ทั่งนั้นต้ องมีการพัฒนา และออกแบบการทดลอง
ต่อหรือเพิ่มเติม เพื่อที่จะให้ ได้ ประสิทธิภาพสูง ยิ่งขึ้นแล้ วจะได้ นามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้ จริงต่อโรงงานและชุมชนด้ วย
ต่อไป
การศึกษาครั้งนี้เมื่อพิจารณาจากผลการทดลอง พบว่ า เมื่อ พีเอช ระยะเวลา และความเข้ มข้ นมีผลเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพการกาจัดแอมโมเนียและฟอสฟอรัสมาก ทั้งนี้อาจจะมีผลกระทบจากตัวแปลอื่นๆที่ทาให้ การแตกตัวของ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (CaOH2) และ แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์ ( MgOH2) ที่อยุ่ในนา้ เสียเกิดปฏิกริ ิยารบกวนตามมา
จึงทาให้ มปี ระสิทธิภาพในการกาจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในนา้ ปฏิกูลได้ น้อยลง(Nelson, 2009)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปที่ 9 แสดงประสิทธิภาพของแมมเบรนชนิดต่าง
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นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิตติกรรมประกำศ
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วิจัย
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