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ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศที่มีความจําเปนตอการดํารงชีพของ
มนุษยทั้งดานการบริโภค และอุปโภค การเพิ่มขึ้นของการสกัดน้ํามันปาลมกอใหเกิดน้ําเสียที่มี
การปนเปอนของสารอินทรียคารบอน และไนโตรเจน ดังนั้นการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพใน
รูปแบบระบบถังปฏิกรณชีวภาพเมมเบรน (MBR : Membrane Bioreactor) เปนการผสมผสาน
กั น ระหว า งการแยกด ว ยเมมเบรน และกระบวนการชี ว ภาพในถั ง ปฏิ ก รณ ในการบํ า บั ด
สารอินทรียคารบอนและไนโตรเจนจากน้ําเสียจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลม อยางไรก็ดีการทํางาน
ของเมมเบรนมีขอจํากัดจากปรากฏการณฟาวลิ่ง (Fouling) สงผลใหสมรรถนะการกรองลดลง
ดังนั้นการควบคุมและเดินระบบภายในสภาวะที่เหมาะสมจึงเปนประเด็นศึกษาหนึ่งสําหรับการ
ใชงานสําหรับบําบัดน้ําเสีย
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TCOD Removal

ภาพประกอบที่ 2 ความเขมขนและประสิทธิภาพในการบําบัด COD
% Removal TKN + NH3-N

บทนํา

จากการทดลอง พบวา ในระบบพบโปรโตซัวกลุม free swimming cilia
เปนกลุมเดน และ กลุม stalked ciliates บาง และพบ diatom ซึ่งชี้ใหเห็นวา
ระบบมีประสิทธิภาพบําบัดสารอินทรียคารบอนและไนโตรเจนไดดี มีคาเฉลี่ย
มากกวารอยละ 80 ดังภาพประกอบที่ 2 และ 3 น้ําออกจากระบบมีความเขมของ
สี และ ความขุน คงเหลือเฉลี่ย 2.40 ± 0.35 SU และ 2.0 ±1.2 NTU และในสวน
ของสมรรถนะเมมเบรนวัดคา TMP พบวา dTMP/dt เทากับ 0.77 พบวาการอุด
ตันของเมมเบรนเกิดขึ้นชาๆ ดังภาพประกอบที่ 4 ผลจากการลางเมมแบรน วัด
คา R total = R membrane + R re+R irre มีคาเทากับ 1.64x1015 =1.44x10 14
+7.7x1014 + 4.8x1014 แสดงวาชุดเมมเบรนมีชั้น/ฟลมมวลชีวภาพสะสม
TCOD (mg/l)

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบําบัดสารอินทรีย
คารบอนและไนโตรเจนจากน้ําเสียจากอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลมโดยระบบถังปฏิกรณ
ชีวภาพเมมเบรนภายใตสภาวะการเติมอากาศแบบเปนชวง โดยทําการเดินระบบที่ปริมาตรการ
ทํางาน 24 ลิตร มีอัตราการไหลของน้ําเสียเขาระบบประมาณ 16 ลิตร/วัน ผลการศึกษา พบวา
ระบบถั ง ปฏิ ก รณ ชี ว ภาพเมมเบรนเมื่ อ เข า สู ส ภาวะคงที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบํ า บั ด มี ค า
TCOD BOD Turbidity Color Oil and Grease NH3-N TKN เฉลี่ยรอยละ 81+2
88+1 99+1 21+3 93±7 83±17 และ82±16 ตามลําดับ และน้ําเพอมิเอท มีคาซีโอดีทั้งหมด
บีโอดี ประมาณ 507 ± 51 และ 26 ± 6 มิลลิกรัม/ลิตร

150

วิธีการดําเนินการวิจัย
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1. นําเชื้อจุลินทรียจากถังตกตะกอนในสวนของสลัดจจากโรงงานยางที่รวมวิจัย ที่มีความ
เขมขนของมวลสลัดจเริ่มตนประมาณ 5,800 มิลลิกรัม/ลิตร ปรับสภาพเชื้อกอนเริ่มระบบ
บําบัดโดยวัดวิเคราะหคา มวลสลัดจ (MLSS และ MLVSS ) และประสิทธิภาพการทํางาน
ของเชื้อในการบําบัด COD

เครื่องวัดความดันสงผานเมมเบรน
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2. ศึกษาวิจัยการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลม จ. สงขลา โดยใชแบบจําลองถัง
ปฏิกรณชีวภาพเมมเบรน (24 L) ที่มีชุดเมมเบรนทอกลวงเสนใย (Hollow fiber membrane)
แบบจมตัวผลิตจากวัสดุ Polyethylene มีขนาดรูชองเปด 0.22 μm และพื้นที่ผิวประมาณ
0.2 m2 ในระดับหองปฏิบัติการ ดังภาพประกอบที่ 1 การทดลองครั้งมีทั้งหมด 3 ชุดการ
ทดลอง พบวาการทดลองที่ 2 มีประสิทธิภาพการบําบัดดีที่สุด ระบบมี HRT 13 ชม. เดิน
ระบบโดยการหยุดเติมอากาศ 2 ชม. สลับกับเติมอากาศ 1 ชม.พรอมกับกรองน้ําออก15 นาที
สลับหยุดกรอง 15 นาที
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ภาพประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการบําบัด NH3-N, TKN
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ภาพประกอบที่ 4 คาความดันสงผานเมมเบรน และการอุดตันของเมมเบรนที่เกิดขึ้น

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาประสิทธิภาพของระบบถังปฏิกรณชีวภาพเมมเบรนในการบําบัดน้ําเสียโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลม เมื่อระบบเขาสูสภาวะคงที่ พบวากลุมจุลินทรียสวนใหญเปน free swimming
ถังปฏิกรณชีวภาพเมมเบรน
cilia และ stalked ciliates บงชี้เสถียรภาพของระบบในการบําบัดสารอินทรียคารบอนและ
ไนโตรเจนไดดี แตน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดยังคงมีสี ดังนั้นจึงควรมีขั้นตอนในการบําบัดสีของน้ํา
ทิศทางการไหลน้ําเสีย
ปมเติมอากาศ
ทิ้งตอไป และสมรรถนะการทํางานของเมมเบรน พบวาเกิดชั้นเคกจากมวลชีวภาพบนผิวหนา
ภาพประกอบที่ 1 แบบจําลองถังปฏิกรณชีวภาพเมมเบรนในระดับหองปฏิบัติการ
เมมเบรน ทําใหความสามารถการกรองของเมมเบรนลดลง ดังนั้นจึงควรทําการลางเปนระยะๆ
3. ศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดของระบบโดยวิเคราะหตัวอยางน้ําทางกายภาพ และ รวมกับควบคุมปญหาที่เกิดโดยใชเทคนิคตางๆ เชน การสรางความปนปวน การเดินระบบใน
ทางเคมี รวมถึ ง ตั ว อย า งสลั ด จ เ พื่ อ วิ เ คราะห ก ารกระจายตั ว ลั ก ษณะและ สภาวะต่ํากวาวิกฤต
จุลินทรียในระบบทั้งสองระบบ และสมรรถนะของระบบโดยวัดคาความดันสงผาน กิติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผนดินประจําป 2550 และความเอื้อเฟอการใช
เมมเบรน (Transmembrane Pressure, TMP)
สถานที่วิจัยจากคณะการจัดการสิ่งแวดลอมและคณะวิศวกรรมศาสตร
ถังปอนน้ําเสีย

ถังรับน้ําผานการบําบัด

