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บทคัดย่อ
น้ าเสียชุมชนเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าเสื่อมโทรม และด้วยเหตุนี้จึงได้นาโอโซนระบบ
ไซโคลนมาบาบัดน้ าเสียชุมชน การศึกษาครัง้ นี้เพื่อหาคุณสมบัตขิ องเครื่องบาบัดน้ าเสียด้วยโอโซน เป็ นการผสมผสาน
เครื่องผลิตโอโซนระบบพาสมาความดันสูง กับ “ระบบไซโคลน” เพื่อให้โอโซนผสมคลุกเคล้ากับน้ าเสียได้อย่างทัวถึ
่ ง
และรวดเร็ว โดยศึกษาประสิทธิภาพเครื่องบาบัดน้ าเสีย ด้ว ยการเติม ปริม าณโอโซนที่ 5 gO3/hr กับปริมาณน้ า เสีย
20 ลิตร อัตราการไหล 3.0 แกลลอน/นาที (11.3 ลิตร/นาที เท่ากับ 678 ลิตร/ชัวโมง)
่
ทาให้ค่าคุณภาพน้ าที่ใช้ตรวจวัด
ได้แก่ ค่าออกซิเจนทีล่ ะลายในน้ า (DO) ค่าของปริมาณออกซิเจนทีส่ ารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (COD) และ
ค่าของปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรี ย์ (BOD) ของน้ าเสียดีข้นึ ในเวลาอันรวดเร็ว คือใน
เวลา 12 นาที ค่ า DO จาก 0 เป็ น 8 mg/L การวิ เ คราะห์ ค่ า R2 = 0.8281 เข้ า ใกล้ 1 แสดงว่ า DO ที่ เ พิ่ ม ขึ้น
มีความสัมพันธ์กับเวลาอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนค่า COD ลดลงจาก 132.10 mg/L เหลือ 78.00 mg/L การวิเคราะห์ค่า
R2 = 0.9349 เข้าใกล้ 1 แสดงว่ า COD ที่ล ดลงมีความสัม พันธ์ กับเวลาอยู่ใ นระดับสู งมาก และค่ า BOD ลดลงจาก
56 mg/L เหลือ 20 mg/L การวิเคราะห์ค่า R2 = 0.8848 เข้าใกล้ 1 แสดงว่า BOD ทีล่ ดลงมีความสัมพันธ์กบั เวลาอยู่ ใน
ระดับสูงมาก เช่นกัน โดยค่ามาตรฐานควบคุม การระบายน้ าทิ้ง มีค่า DO ไม่ต่ ากว่า 5 mg/L ค่า COD ไม่เกิน 120
mg/L และค่า BOD ไม่เกิน 20 mg/L ทาให้การใช้เครื่องบาบัดน้ าเสียด้วยโอโซนระบบไซโคลน สามารถปรับสภาพน้า
เสียได้รวดเร็ว โดยใช้เวลาไม่เกิน 12 นาที
คาสาคัญ : โอโซน, ระบบไซโคลน, บาบัดน้าเสียชุมชน

ABSTRACT
Domestic wastewater is one of the problems that deteriorate quality of water in water resource. For
this reason, ozone and the cyclone system were employed to treat domestic wastewater. This study aims to
determine property of the wastewater treatment machine using ozone-cyclone system by integrating high
pressure ozone plasma generator and a cyclone system that allow ozone to be mixed thoroughly and quickly

JEET 2020; 7(2): 87 - 96

วนิดา ศรทอง และคณะ
การใช้โอโซนระบบไซโคลนบาบัดน้าเสียชุมชน
http://jeet.siamtechu.net
with the wastewater. The efficiency of wastewater treatment machine was determined by water quality indexes
such as Dissolved Oxygen (DO), Chemical Oxygen Demand (COD) and Biological Oxygen Demand (BOD). It
was found that the adding of ozone at 5 gO3/h with 20 liters of wastewater at the flow rate of 3 gallon/minute
(11.3 liters/minute or 678 liters/hour) can rapidly improve quality of water within 12 minutes with high Coefficient
of Determination (R2) close to 1. The DO increases from 0 to 8 mg/L with R2 of 0.8281. The COD decrease
from 132.10 mg/L to 78.00 mg/L with R2 of 0.9349 and the BOD decrease from 56 mg/L to 20 mg/L with R2 of
= 0.8848. According to the controlled standard for discharge water, the DO must not less than 5 mg/L, COD
not exceed 120 mg/L and BOD not exceed 20 mg/L. This demonstrates that ozone-cyclone system wastewater
treatment machine can adjust wastewater very quicky with the duration less than 12 minutes.
Keywords : Ozone, Cyclone System, Domestic Wastewater Treatment

1. บทนา
น้าเสียชุมชน (Domestic Wastewater) เป็ นน้าเสียทีเ่ กิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของประชากรภายในชุมชน เช่น
น้ าเสียจากบ้านเรือน อาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม ตลาดสด โรงพยาบาล ร้านค้า อาคาร
ส านั กงาน เป็ น ต้ น ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ จ ะมีสิ่ง สกปรก ในรู ปของสารอิน ทรีย์ (Organic Matters) เป็ น องค์ ประกอบส าคัญ
และเป็ นสาเหตุสาคัญของการทาให้คุณภาพน้าในแหล่งน้าเสื่อมโทรมลง
กรมควบคุมมลพิษ [1] ได้กล่าวไว้ในแนวทางการบริหารจัดการน้ าเสียชุมชน ถึงปั ญหามลพิษทางน้าว่า เป็ น
ปั ญหาด้านสิ่งแวดล้อมทีส่ าคัญ และส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพอนามัยและการดารงชีวิตของประชาชน ซึ่งจาก
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าแหล่งน้ าอย่างต่อเนื่องของกรมควบคุมมลพิษ ยังคงพบปั ญหาคุณภาพน้ าเสื่อมโทรม
ในแม่ น้ าหลายสายโดยเฉพาะในแม่ น้ าสายหลักของประเทศ เช่ น แม่ น้ าเจ้าพระยา แม่ น้ าท่ าจีน แม่ น้ าแม่ กลอง
โดยพารามิเ ตอร์ส าคัญ ที่ตรวจพบเป็ น ปั ญหาคุ ณภาพน้ า คือ ค่ าโคลิฟ อร์ ม ทัง้ หมด (Total Coliform Bacteria: TCB)
ฟี คอลโคลิฟ อร์ ม แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria: FCB) และบีโ อดี (Biochemical Oxygen Demand: BOD) ซึ่ง
เป็ นพารามิเตอร์ทบี่ ่งชี้ว่าสาเหตุสาคัญส่วนหนึ่งมาจากน้าเสียทีร่ ะบายทิ้งมาจากแหล่งกาเนิดประเภทชุมชน ทีร่ ะบายลง
สู่แหล่งน้ าโดยไม่มีการบาบัดหรือจัดการน้ าเสีย อย่ างถู กต้อ งเหมาะสมก่อ น นอกจากนัน้ การขยายตัวของกิจ กรรม
ภาคต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วจะส่งผลให้ปัญหามลพิษทางน้ามีความรุนแรงเพิม่ มากขึน้
การพัฒนาระบบบาบัดน้ าเสีย ที่เกิดประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายวิธีหนึ่ง ที่หลายๆ ประเทศ ให้ความ
สนใจ คือการใช้โอโซน (O3) ในบาบัดน้าเสีย ซึ่งนอกจากโอโซนจะสามารถละลายน้าได้ดกี ว่าออกซิเจน (O2) 10 เท่า [2]
แล้ว โอโซนยังเป็ นตัวออกซิไดซ์ทรี่ ุนแรงและมีสมบัตอิ ย่างปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ มีการเรียงตัวของโครงสร้างโมเลกุล
เป็ นสามเหลี่ยมได้ 4 แบบ ทาให้การกระจายอิเล็กตรอน โมเลกุลของก๊าซโอโซนทุกเรโซแนนซ์ไม่ มอี ิเล็กตรอนที่ข าดคู่
ไม่มีคุณสมบัติเป็ นสารแม่เหล็กชนิดพราแมกเนติก จึงไม่มีลกั ษณะเป็ นอนุ มูลอิสระที่จะทาปฏิกิริยากับสารอื่น และดูด
ซึมรังสีอลั ตราไวโอเลต เกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันกั
่ บสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ที่มโี ลหะ และทาปฏิกริ ยิ าไดโพล่า ไซ
โคล-แอดดิช ัน (Dipolar cyclo-addition) กับพวกสารประกอบอโรเมติ ก (Aromatic Compounds) ท าปฏิกิริ ย ากั บ
อนุ มู ล ไฮดรอกซี (OH) เป็ น ซุ ปเปอร์ อ อกไซด์ (Superoxide Radial) ซึ่ง เป็ น ตัว ออกซิไ ดซ์ ที่แ รงกว่ า โอโซน โอโซน
มีคุณสมบัติโดดเด่นในการฆ่าเชื้อโรคได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็ นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา ยิสต์ เชื้อโปรโตซัว หรือ สัตว์เซล
เดียว สปอร์ซสิ ต์ และไข่พยาธิ โดยโอโซนจะทาปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันกับสารประกอบทีห่ ่อหุม้ เซลทาให้เซลล์แตก ถ้าเป็ น
ไวรัสจะสลายกรดนิวคลีอกิ ซึ่งไวรัสใช้ในการขยายพันธุ์ ถ้าเป็ นพวกซิลต์หรือเชื้อโปรโตซัวจะทาลายเยื่อหุม้ ชัน้ ในจนถึง
ส่วนประกอบภายในเซลล์ เหมาะในการบาบัดมลภาวะทางน้ าทิ้ง น้าเสีย เช่น การฆ่าเชื้อโรค จุลนิ ทรีย์ และแบคทีเรีย
ได้เกือบทุกชนิด การกาจัดสารเคมีและอินทรีย์ทปี่ นเปื้ อนมากับน้าเสีย ตลอดจนช่วยลดปริมาณ BOD ได้ดี [3]
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ระบบไซโคลน (Cyclone System) เป็ นระบบที่ดดั แปลงจากการหมุน วนของอากาศมาเป็ นระบบการหมุนวนของน้ า
แบบปั น่ ป่ วน [4] ทีผ่ วู้ จิ ยั เห็นว่าจะสามารถช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการบาบัดน้ าเสีย ด้วยประสิทธิภาพเร่งการผสมผสาน
ระหว่างออกซิเจน (O2) กับ น้ า (H2O) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบไซโคลนจะเป็ นตัวการผสมผสานโอโซน (O3) ให้
เข้ากับน้า (H2O) ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบาบัดน้ าเสีย ด้วยกระบวนการทางเครื่องกลทีท่ าให้น้ าเสีย
หมุนวนแบบปั น่ ป่ วนเข้าผสมกับก๊าซโอโซน (O3) ในท่อระบบปิ ด ซึ่งเป็ นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า คุณสมบัติของโอโซน
(O3) นัน้ จะมีความไวในการทาปฏิกริ ิยาออกซิไดซ์อย่างรุนแรง แต่โอโซน (O3) เป็ นก๊าซที่ไม่เสถียร สามารถสลายตัว
กลับเป็ น ออกซิเ จนได้ใ นเวลาอัน รวดเร็ว ภายในระยะเวลาไม่เ กิน 6 วิน าที จึง จ าเป็ น ต้อ งน าอุปกรณ์ ดังกล่ าวช่วย
ผสมผสานโอโซน (O3) ให้เข้ากับน้า (H2O) อย่างเร็วทีส่ ุดด้วยปริมาณทีม่ ากเพียงพอสาหรับการกาจัดน้าเสีย โดยระบบ
ไซโคลนนี้จะช่วยให้โอโซนเข้าปฏิบตั ิต่อน้ าเสียได้อย่างทัวถึ
่ งและรวดเร็ว เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการ
บาบัดน้าเสีย [5]
ดัง นั น้ จึง มีแ นวคิด น าระบบไซโคลน (Cyclone System) ระบบการหมุ น วนของน้ าแบบปั ่น ป่ วน มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกระจายตัวของโอโซน (O3) ให้แพร่กระจายในน้ าเสียได้อย่างทัวถึ
่ งและรวดเร็ว โดยใช้หลักคุณสมบัติ
การเร่งประสิทธิภาพปริมาณการแพร่กระจายของโอโซน (O3) ให้ผสมกับน้ าเสียได้ทวถึ
ั ่ งและรวดเร็ว ซึ่งกระบวนการ
ทางานของระบบไซโคลน จะสามารถปรับสภาพค่ า pH เพิ่มค่า DO ลดค่า BOD และ COD ของน้ าเสีย ได้มากกว่ า
เครื่องบาบัดน้าเสียด้วยเครื่องเติมอากาศแบบทัวไป
่

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องบาบัดน้ าเสีย ด้วยโอโซนระบบไซโคลน โดยให้ปริมาณโอโซนเข้าปฏิบัติต่ อ
น้าเสีย ที่ 5 gO3/h

3. วิธีดาเนิ นการวิจยั
การศึกษาวิจยั การใช้โอโซนระบบไซโคลนบาบัดน้ าเสียชุมชน ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
3.1 สร้างเครื่องผลิตโอโซนพาสมาความดัน สูง ลักษณะเป็ น เครื่องผลิตโอโซน ขนาด 0.189 kW ใช้กับ
ระบบไฟฟ้ ากระแสสลับ (AC) 220 V 50 Hz กาลังผลิตโอโซน 5 gO3/hr ประกอบด้วย [6]
3.1.1
เครื่องผลิตโอโซน (Ozone Production) ขนาด 5 gO3/hr
3.1.2
ปั ม๊ ลม (Air Pump Component) ขนาด 200 L/min
3.1.3
เครื่องวัดความดัน (pressure meter) 1.0 x 105 – 1.5 x 105 N/m2
3.1.4
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ า (Voltage meter)
3.1.5
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ า (Current Ampere Meter)

รูปที่ 1 วงจรไฟฟ้ า เครื่องผลิตโอโซนพาสมาความดันสูง
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3.2 สร้างระบบทาน้าวนคุณภาพสูง (Cyclone System) ประกอบด้วย
3.2.1 ปั ม๊ น้ า (Water Pump) ขนาด อัตราการไหล 3.0 GPM ความสามารถของปั ม๊ 11.3 L/min กระแส
สูงสุด 0.9 Amp
3.2.2 ท่อระบบไซโคลนขนาด 4 นิ้ว ลักษณะเป็ นท่อพีวซี ี ท่อละ 1 เมตร จานวน 2 ท่อ ต่อกันเป็ นมุมฉาก
3.2.3 ด้านในของท่อ ติดตัง้ วัสดุทรงกรวยคว่า ส่วนปลายแคบมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ทุกๆ ระยะ
25 เซนติเมตร
3.2.4 ใช้ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ¼ นิ้ว เพื่อปล่อยโอโซนลงในท่อระบบไซโคลน จานวน 3 จุด เพื่อให้
น้าเสียผสมกับโอโซนได้อย่างทัวถึ
่ งโดยใช้กระแสน้าหมุนวนแบบปั น่ ป่ วนด้วยการอัดน้ าเข้าสู่ระบบไซโคลนในแนวสัมผัส
หรือแนวแกน โดยเมื่อน้ าสัมผัสกับผนังกรวยทรงคว่าน้ าจะหมุนวนกลับด้วยพลังงานจลน์ของน้ าและจะถูกดันออกไป
ในลักษณะหมุนวนแบบปั น่ ป่ วน สู่หอ้ งถัดไปเช่นนี้จนสิน้ สุดระบบไซโคลน

รูปที่ 2 การทางานของการบาบัดน้ าเสียด้วยโอโซนระบบไซโคลน
3.3 เก็บค่า pH, DO, COD และ BOD ของตัวอย่างน้าเสียก่อนการทดลอง
ก่อนดาเนินการทดลองเครื่องบาบัดน้ าเสียด้วยโอโซนระบบไซโคลน ผูว้ จิ ยั ได้เก็บค่าน้ าเสียชุมชนเพื่อ
ศึกษา และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่อง ค่าน้ าตัวอย่างก่อนการทดลอง โดย pH มีค่า 7.75 , DO มีค่าออกซิเจน
ศูนย์ (0) mg/L, COD มีค่า 132.10 mg/L และ BOD มีค่า 56 mg/L
3.4 ทดลองเดินเครื่องบาบัดน้าเสียด้วยโอโซนระบบไซโคลน
3.4.1
นาน้าเสียชุมชนจานวน 100 ลิตร มาทาการทดลอง
3.4.2
ปรับการ Flow ของน้าที่ 11.3 L/min
3.4.3
ทดลองใช้ปริมาณโอโซนเข้าปฏิบตั ติ ่อน้าเสีย ที่ 5 gO3/hr
3.4.4
เก็บตัวอย่างน้าเสียทุกๆ 2 นาที เป็ นเวลา 12 นาที (จานวน 3 ซ้า และหาค่าเฉลี่ย)
3.5 นาน้าเสียทีไ่ ด้จากการทดลองไปหาค่า pH, DO, COD และ BOD

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการบาบัดน้ า
เสียด้วยโอโซนระบบไซโคลน ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือได้ ดังนี้
4.1 วิเคราะห์ค่าความสิ้นเปลืองของเครื่องผลิต โอโซน ขนาด 0.189 kW ใช้กับระบบไฟฟ้ ากระแสสลับ
(AC) 220 V 50 Hz กาลัง ผลิต โอโซน สามารถผลิต ได้ 5 gO3/hr ปั ม๊ ลม (Air Pump Component) ขนาด 200 L/min
90
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ประสิทธิภาพการทางานของระบบการจ่ายโอโซน จากการศึกษาพบว่า อุปกรณ์ผลิตโอโซน 0.189 kW 220 V 50 Hz
ประกอบกับ ปั ม๊ ลม ขนาด 200 L/min ผลิตโอโซน 5 gO3/hr ลงสู่ระบบไซโคลน การทางานของระบบสามารถจ่ายโอโซน
ได้สม่าเสมอไม่ตดิ ขัด เมื่อประเมินความสิน้ เปลืองของเครื่องบาบัดน้าเสียชุมชนด้วยโอโซนระบบไซโคลน ทัง้ ระบบ พบว่า
ในเวลา 1 ชัว่ โมง มีค่ากระแสไฟฟ้ า 1.55 บาท ต่ อการบาบัดน้ า เสีย 678 ลิต ร หรือ การบาบัดน้ าเสีย 1,000 ลิตร
ต่อระยะเวลาการบาบัดน้าเสีย 1 ชม. 30 นาที มีค่ากระแสไฟฟ้ าประมาณ 2.33 บาท
หมายเหตุ: อัตราค่าไฟฟ้ าต่อหน่วย อ้างอิงจากค่าพลังงานไฟฟ้ าโรงงาน หน่วยละ 4 บาท ข้อมูลปี 2562
4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบท าน้ าวนคุ ณภาพสู ง (Water Cyclone) ซึ่งเป็ นเครื่องมือส าหรับ
การผสมน้ ากับโอโซนด้วยแรงดันจากปั ม๊ น้ า (Water Pump) ขนาด 2,800 L/hr เข้าสู่ระบบไซโคลนในแนวสัมผัสหรือ
แนวแกน โดยเมื่อน้ าสัมผัสกับวัสดุทรงกรวย (Cone Material) หรือผนังกรวยทรงคว่า น้ าจะหมุนวนแบบปั น่ ป่ วนเพื่อ
คลุ ก เคล้ า ผสมผสานกั บ โอโซนและจะถู ก ดั น ออกสู่ ห้ อ งถั ด ไป โดยจะศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการบ าบั ด น้ า จาก
ค่า pH, DO, COD และ BOD

5. การวิเคราะห์ประสิทธิ ภาพของการบาบัดน้าเสียด้วยโอโซนระบบไซโคลน
5.1 เปรียบเทียบน้าเสียชุมชนก่อนการทดลอง กับมาตรฐานน้าเสียชุมชน
จากการเปรี ยบเที ยบดัชนี คุ ณภาพน้ าเสี ยก่ อนการทดลองกั บมาตรฐานน้ าเสี ย ชุ มชนจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม พบว่า ค่าความเป็ นกรด และด่างของน้ าเสียชุมชน ยังอยู่ในสภาพเป็ นกลาง ในขณะ
ทีค่ ่าแสดงความเป็ นกรด-เบส (pH) ยังมีค่าไม่เกินมาตรฐานน้ าทิ้ง ส่วนปริมาณค่าออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้ า (DO) พบว่า
ออกซิเจน (O2) มีค่าเป็ นศูนย์ (0) ซึ่งตามค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งของกรมควบคุมมลพิษ ควรมีปริมาณค่ า
ออกซิเจนละลายในน้ าไม่ต่ ากว่า 5 mg/L สาหรับปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (COD) มีค่า
132.10 mg/L นัน้ ยังถือว่าเกินค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง ของกรมควบคุมมลพิษ ที่กาหนดให้ค่า COD ไม่ควร
เกิน 120 mg/L ในขณะที่ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) มีค่า 56 mg/L ถือว่าเกินค่า
มาตรฐานไปถึง 36 mg/L (ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง ของกรมควบคุมมลพิษ ไม่เกิน 20 mg/L) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งกับค่าน้ าเสียชุมชน [7], [8]
ดัชนีคุณภาพน้า
1. ความเป็ นกรดและด่าง (pH)
2. ดีโอ (Dissolved Oxygen: DO)

หน่วย
หน่วย pH
mg/L

เกณฑ์มาตรฐาน
5–9
ไม่ต่ากว่า 5

ค่าน้าเสียชุมชน
7.75
0

3. ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand: COD)

mg/L

ไม่เกิน 120

132.10

4. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand: BOD)

mg/L

ไม่เกิน 20

56

5.2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องบาบัดน้าเสียโอโซนระบบไซโคลน
ผู้วิจ ัย ได้น าน้ าเสีย ชุ มชน ไปทดลองกับ เครื่อ งบาบัดน้ าเสีย โอโซนระบบไซโคลน โดยให้ผ่ านโอโซน
ที่ปริมาณ 5 gO3/hr ระยะเวลาที่น้ าเสียผ่านโอโซนระบบไซโคลน ด้วยเวลาที่ต่างกัน คือ 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 นาที
ตามลาดับ ซึ่งได้เก็บค่า pH, DO, COD และ BOD ทุกๆ ระยะห่างของเวลาทีแ่ ตกต่างกัน ผลการทดลองพบว่า
5.2.1 ค่าแสดงความเป็ นกรด-เบส (pH) ดังตารางที่ 2 พบว่าค่า pH ถูกปรับสภาพเข้าหาความเป็ น
กลาง ประสิท ธิภาพของเครื่องสามารถจัดการค่ าความเป็ น กรดหรือ เบสของสารละลาย (pH) ได้ สัม ประสิท ธิก์ าร
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ตัดสินใจ (R2) มีค่า เท่ากับ 0.8245 เข้าใกล้ 1 แสดงว่า DO ทีเ่ พิม่ ขึน้ มีความสัมพันธ์กับเวลาอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งจัด
ว่ามีสมั ประสิทธิ ์การตัดสินใจในระดับ ดี ดังรูปที่ 3

ตารางที่ 2 ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) เมื่อสัมผัสกับโอโซนระบบไซโคลน 5 gO3/hr ในเวลาทีแ่ ตกต่างกัน
รายการ
ค่าความเป็ นกรดด่าง (pH)

ค่า
มาตรฐาน

ค่าก่อน
การทดลอง

5-9

7.75

เวลาทีน่ ้าเสียสัมผัสกับโอโซน (นาที)
2
7.95

4
7.90

6
8.04

8
8.06

10
8.10

12
8.10

รูปที่ 3 การวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรดหรือเบสของสารละลาย (pH)
5.2.2 ค่าปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในน้า (DO) ดังตารางที่ 3 พบว่าปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในน้ า
(DO) เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วใน 2 นาทีแรก และสามารถเทียบค่าได้กบั มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งหลังจากที่บาบัด
น้ าเสียผ่านโอโซนระบบไซโคลนในนาทีที่ 4 โดยระบบสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ า (DO) ได้อย่าง
ต่อเนื่องสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจ (R2) มีค่า เท่ากับ 0.8281 เข้าใกล้ 1 แสดงว่า DO ทีเ่ พิม่ ขึน้ มีความสัมพันธ์กบั เวลาอยู่ ใน
ระดับสูงมาก ซึ่งจัดว่ามีสมั ประสิทธิ ์การตัดสินใจในระดับ ดี ดังรูปที่ 4
ตารางที่ 3 ค่าปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในน้ า (DO) เมื่อสัมผัสกับโอโซนระบบไซโคลน 5 gO3/hr ในเวลาทีแ่ ตกต่างกัน
รายการ
ค่าของปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลาย
อยู่ในน้า (DO) (mg/L)

92

ค่ามาตรฐาน
ไม่ต่ากว่า
5 (mg/L)

ค่าก่อน
เวลาทีน่ ้าเสียสัมผัสกับโอโซน (นาที)
การทดลอง 2
4
6
8
10
12
0.00
4.00 5.50 6.50 7.50 8.00 8.00
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รูปที่ 4 การวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายอยู่ในน้า (DO)
5.2.3 ค่าของปริมาณออกซิเจนที่ส ารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอิน ทรีย์ (COD) ดังตารางที่ 4 พบว่ า
ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องบาบัดน้ าเสียด้วยโอโซนระบบไซโคลนสามารถลดปริมาณ COD ได้อย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์ ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (COD) พบว่าประสิทธิภาพ
ของเครื่องบาบัดน้าเสียโอโซนระบบไซโคลนมีความสามารถลดปริมาณ COD ได้อย่างต่อเนื่อง สัมประสิทธิ ์การตัดสินใจ
(R2) มีค่า เท่ ากับ 0.9349 เข้าใกล้ 1 แสดงว่ า COD ที่ล ดลงมีความสัม พัน ธ์กับเวลาอยู่ ในระดับสู ง มาก ซึ่ง จัดว่ ามี
สัมประสิทธิ ์การตัดสินใจในระดับ ดีมาก ดังรูปที่ 5
ตารางที่ 4 ค่าปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (COD) เมื่อสัมผัสกับโอโซนระบบไซโคลน 5
gO3/hr ในเวลาทีแ่ ตกต่างกัน

รายการ
ค่าของปริมาณออกซิเจนทีส่ ารเคมี
ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (COD)

ค่า
มาตรฐาน
ไม่เกิน
120 (mg/L)

ค่าก่อน
เวลาทีน่ ้าเสียสัมผัสกับโอโซน (นาที)
การทดลอง 2
4
6
8
10 12
132.10 120.00 110.05 91.68 82.68 78.88 78.00
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รูปที่ 5 การวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนทีส่ ารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (COD)
5.2.4 ค่าของปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ ใช้ในการย่ อยสลายสารอิน ทรีย์ (BOD) ดังตารางที่ 4 พบว่า
ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องบาบัดน้ าเสีย ด้ว ยโอโซนระบบไซโคลนสามารถลดปริมาณ BOD ได้อย่างต่อเนื่ อง
สัมประสิทธิ ์การตัดสินใจ (R2) มีค่า เท่ากับ 0.8848 เข้าใกล้ 1 แสดงว่า BOD ทีล่ ดลงมีความสัมพันธ์กบั เวลาอยู่ในระดับสูง
มาก ซึ่งจัดว่ามีสมั ประสิทธิ ์การตัดสินใจในระดับ ดี ดังรูปที่ 6
ตารางที่ 5 ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใ ช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) เมื่อสัมผัสกับโอโซนระบบไซโคลน
5 gO3/hr ในเวลาทีแ่ ตกต่างกัน
รายการ
ค่าของปริมาณออกซิเจนทีจ่ ุลนิ ทรีย์
ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD)

ค่า
ค่าก่อน
เวลาทีน่ ้าเสียสัมผัสกับโอโซน (นาที)
มาตรฐาน การทดลอง 2 4
6
8
10 12
ไม่เกิน 20
56
40 34 32 29 25 20
(mg/L)

รูปที่ 6 การวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนทีจ่ ุลนิ ทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD)
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6. ศึกษาจากผลของค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจของการจัดการน้าเสียด้วยปริมาณโอโซนระบบ
ไซโคลน
เมื่อนาผลจากการวิเคราะห์ค่าสัม ประสิทธิก์ ารตัดสิน ใจ (R2) ของค่า pH, DO, COD และ BOD จากเครื่อ ง
บาบัดน้ าเสียด้วยโอโซนระบบไซโคลน มาวิเคราะห์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องบาบัดน้ าเสีย ด้ว ย
โอโซนระบบไซโคลน ในภาพรวมของการบาบัด พบว่าค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจ (R2) จากการทางานของเครื่องบาบัด
น้ าเสียด้วยโอโซนระบบไซโคลน โดยการจ่ายโอโซนที่ปริม าณ 5 gO3/hr มีค่าเฉลี่ยที่ 0.8681 ซึ่งเป็ นค่าเฉลี่ย ของ
ประสิทธิภาพการทางานค่อนข้างสูง ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ศึกษาประสิทธิภาพการทางานจากค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจของการจัดการน้ าเสียด้วยปริมาณโอโซน
รายการ

pH

DO

COD

BOD

เฉลี่ย

ปริมาณโอโซน 5 gO3/hr

0.8245

0.8281

0.9349

0.8848

0.8681

7. การคานวณหาประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดน้าเสีย แบบ Eff: Efficiency
การคานวณหาประสิทธิภาพในการบาบัดน้ าเสีย ของการทดลองการบาบัดน้ าเสียชุ ม ชนด้วยเครื่อง บ าบัด
น้ าเสีย โอโซนระบบไซโคลนในการลดค่ า COD และ BOD ด้ว ยค่ าร้อ ยละของประสิท ธิภาพการบาบัดน้ าเสีย Eff:
Efficiency โดยศึกษาจาก ((ค่าความเข้มของน้ าไหลเข้า – ค่าความเข้มของน้ าไหลออก) / ค่าความเข้มของน้ าไหลเข้า)
x 100 จากการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการปรับสภาพ COD ที่น้ าเสียสัมผัสกับโอโซน 5 gO3/hr คิดเป็ นร้อ ยละ
40.95 และประสิทธิภาพการปรับสภาพ BOD ทีน่ ้าเสียสัมผัสกับโอโซน 5 gO3/hr คิดเป็ นร้อยละ 64.28

8. สรุปผล
น้ าเสียเป็ นปั ญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนวความคิดในการใช้โอโซนบาบัดน้ าเสียเกิดขึ้นจากสมบัติ
ที่โดดเด่นของโอโซน แต่เนื่องจากโอโซนสลายตัวเร็วจึงคิดใช้ระบบไซโคลนซึ่งเป็ นตัวทาน้ าวนแบบปั น่ ป่ วนที่จะเร่ ง
ให้โอโซนสัมผัสกับน้ าเสียได้อย่างทัวถึ
่ ง วัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องบาบัดน้ าเสีย ด้วยโอโซนระบบ
ไซโคลน และเพื่ อ สร้ า งนวัต กรรมต้ น แบบการบ าบัด น้ า เสี ย ด้ ว ยโอโซนระบบไซโคลน ผลการวิ จ ัย พบว่ า อัต รา
ความสิ้น เปลืองในการใช้กระแสไฟฟ้ า ทัง้ ระบบ เวลา 1 ชัว่ โมง มีค่า กระแสไฟฟ้ า 1.55 บาท ต่ อ การบาบัดน้ าเสีย
678 ลิตร หรือการบาบัดน้ าเสีย 1,000 ลิตร ใช้เวลาบาบัด 1ชัวโมง
่
30 นาที เสียค่ากระแสไฟฟ้ าประมาณ 2.33 บาท
ผลการศึ ก ษาค่ า สัม ประสิ ท ธิก์ ารตั ด สิ น ใจ ( R2) พบว่ า การเติ ม ปริ ม าณโอโซนที่ 5 gO3/hr ส่ ง ผลให้ค่าออกซิเ จน
มีความสัม พัน ธ์กับเวลาอยู่ใ นระดับสู ง สามารถปรับค่ า pH, DO, COD และ BOD ของน้ าเสีย ชุ ม ชนให้เ ป็ น ไปตาม
ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง ของกรมควบคุมมลพิษ ได้ภายในเวลา 12 นาที ส่วนประสิทธิภาพในการบาบัด
น้ าเสีย แบบ Eff: Efficiency พบว่ามีประสิทธิภาพการปรับสภาพที่เหมาะสม สรุปได้ว่าประสิทธิภาพการบาบัดน้ าเสีย
ของการบาบัดน้ าเสียด้วยโอโซนระบบไซโคลน สามารถปรับสภาพน้ าเสียได้ตามค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง
ของกรมควบคุมมลพิษ สามารถตอบวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องบาบัดน้าเสียด้วยโอโซนระบบไซโคลน
โดยให้ปริมาณโอโซนเข้าปฏิบตั ิต่ อน้ าเสีย ที่ 5 gO3/hr สามารถจัดการน้ าเสียชุ มชนได้ตามค่ ามาตรฐาน ประหยัดทัง้
ค่ากระแสไฟฟ้ า รวมถึงการบารุงรักษา คุ้มค่าสาหรับการลงทุ น จัดว่าเป็ นการบาบัดน้ าเสียด้วยโอโซนระบบไซโคลน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
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