The Journal of Applied Science
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ISSN 1513-7805 (Printed in Thailand)

Vol. 17 No. 1: 51-63 [2018]
doi: 10.14416/j.appsci.2018.04.001
ISSN 2586-9663 (Online)

Research Article

การบําบัดไอระเหยตัวทําละลายอินทรีย์ด้วยเครื่องกรองชีวภาพ
Removal of organic solvent vapor by biofilter
วงศ์ พนั ธ์ ลิมปเสนีย์ 1* พรรณวดี สุ วฒ
ั ิกะ2 เนตรนภา ช่ างปัด2 และ ปพน คงสุ วรรณ2
Wongpun Limpaseni1*, Panwadee Suwattiga2, Nednapa changpad2 and Paphon Khongsuwan2
1*
2

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ ราช กรุ งเทพฯ 10330 ประเทศไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ บางซื่ อ กรุ งเทพฯ 10800 ประเทศไทย

1*
2

Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University, Bangkok, 10330, Thailand

Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand
*E-mail: wongpunl@gmail.com
Received: 18/01/2018; Accepted: 9/04/2018

บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของเครื่ องกรองชีวภาพในการบําบัดสารประกอบอินทรี ย ์
ระเหยที่ใช้เป็ นตัวทําละลายในอุตสาหกรรม ได้แก่ ไอระเหยของโทลูอีน ไซลีน และทินเนอร์ (ซึ่ งประกอบด้วยโทลู
อีนประมาณ 64%) แบ่งการทดลองออกเป็ น 3 การทดลอง คือ การบําบัดไอระเหยของโทลูอีน ไอระเหยไซลีน และ
ไอระเหยทินเนอร์ ที่ความเข้มข้นของไอระเหย 50 100 200 300 และ 400 ส่ วนในล้านส่ วน (ppm) เวลากักพัก
(Empty Bed Retention Time, EBRT) 30 60 และ 90 วินาที เครื่ องกรองชีวภาพประกอบด้วยตัวกลางผสมของปุ๋ ย
หมัก ปุ๋ ยคอก เศษไม้ และตะกอนจุลินทรี ย ์ อัตราส่ วน 60:10:20:10 โดยปริ มาตร อัตราการไหลเท่ากับ 6.28 ลิตรต่อ
นาที ผลการศึกษาพบว่าที่ความเข้มข้นโทลูอีน 50 ppm เวลากักพัก 90 วินาที สามารถบําบัดไอระเหยของโทลูอีนได้
99.9±0.1% เมื่อเพิ่มความเข้มข้นเป็ น 100 200 300 และ 400 ppm เวลากักพัก 90 วินาที สามารถบําบัดไอระเหยของ
โทลูอีนได้ 97.8±1.7% 91.5±1.0% 86.4±2.0% และ 78.5±3.0% ตามลําดับ การบําบัดไอระเหยไซลีนพบว่าที่ความ
เข้มข้น 50 ppm เวลากักพัก 90 วินาที สามารถบําบัดไอระเหยของไซลีนได้ 97.5±1.9% เมื่อเพิ่มความเข้มข้นเป็ น 100
200 300 และ 400 ppm เวลากักพัก 90 วินาที สามารถบําบัดไอระเหยของไซลีนได้ 99.5±0.5% 96.6±1.1%
93.4±1.1% และ 85.9±1.6% ตามลําดับ การบําบัดไอระเหยทินเนอร์ พบว่าที่ความเข้มข้น 50 ppm เวลากักพัก 90
วินาที สามารถบําบัดไอระเหยของทินเนอร์ได้ 99.3±0.3% เมื่อเพิ่มความเข้มข้นเป็ น 100 200 300 และ 400 ppm เวลา
กักพัก 90 วินาที สามารถบําบัดไอระเหยของทินเนอร์ ได้ 99.1±0.4% 95.6±0.4% 87.0±4.1% และ 70.5±5.8%
ตามลําดับ
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Abstract

The study investigated the efficiency of a biofilter to treat volatile organic compounds used as solvent in
industrial activities including Toluene, Xylene and Thinner which consists of 64% Toluene. The experiment was
divided into 3 parts consisting of treatment of Toluene, Xylene and Thinner vapor at concentrations of 50, 100,
200, 300 and 400 ppm and Empty Bed Retention Time (EBRT) of 30, 60 and 90 seconds. The biofilter
compositions were mixture of compost, manure, wood chips and microorganism sludge having composition by
volume of 60:10:20:10 respectively. The flowrate was maintained at 6.28 liter per minute. The results showed that
treatment of 50 ppm Toluene vapor with EBRT 90 seconds yielded efficiency of 99.9 ±0.1%. When the
concentrations were increased to 100, 200, 300 and 400 ppm using EBRT of 90 seconds the removal efficiency of
Toluene was 97.8±1.7%, 91.5±1.0%, 86.4±2.0% and 78.5±3.0%, respectively. Treatment of 50 ppm Xylene vapor
at 90 seconds EBRT yielded efficiency of 97.5±1.9%. When Xylene vapor concentrations were increased to 100,
200, 300 and 400 ppm using EBRT of 90 seconds the removal efficiency were 99.5±0.5%, 96.6±1.1%, 93.4±1.1%
and 85.9±1.6%, respectively. Treatment of 50 ppm Thinner vapor at 90 seconds EBRT yielded efficiency of
99.3±0.3%. When Thinner vapor concentrations were increased to 100, 200, 300 and 400 ppm using EBRT of 90
seconds the removal efficiency were 99.1±0.4%, 95.6±0.4%, 87.0±4.1% and 70.5±5.8%, respectively.
Keywords: volatile organic compound, vapor of solvent, biofiter, removal, toluene vapor, xylene vapor, thinner
vapor
บทนํา

เหตุเดือดร้อนรําคาญในเรื่ องกลิ่นจากการประกอบกิจการของโรงงานต่างๆ เช่น กิจการพ่นสี รถยนต์ขนาดเล็ก
ที่มีกระจายอยูท่ วั่ ไป พบเห็นได้ในชุมชนตามริ มถนน หรื อแม้แต่ในหมู่บา้ น การเคาะพ่นสี รถยนต์ในกิจการขนาด
เล็กถึงแม้จะมีหอ้ งพ่นสี แต่มกั ขาดระบบบําบัดตัวทําละลายที่มีประสิ ทธิภาพ หรื อบางสถานประกอบการมีหอ้ งพ่นสี
แต่ใช้วิธีระบายอากาศออกสู่ ภายนอกโดยไม่ได้ผ่านการบําบัด กลิ่นตัวทําละลายหรื อทินเนอร์ ที่ใช้ในการพ่นสี เป็ น
มลพิษในอากาศ ซึ่งการตรวจวัด การประเมินผลต่อสุขภาพ และการควบคุมอาจทําได้ยากกว่ามลพิษอากาศทัว่ ไป ไอ
ระเหยของทิ นเนอร์ มีผลเสี ยต่อสุ ขภาพ และกลิ่ นสร้ างความเดื อ ดร้ อนรําคาญต่อผูอ้ ยู่อาศัย ใกล้เ คี ยง (Pollution
Control Department, 2014)
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การสํารวจและตรวจวัดปริ มาณสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยหรื อตัวทําละลายทิ นเนอร์ ภายในโรงงานพ่นสี
รถยนต์ขนาดเล็กแห่งหนึ่ง โดยผูว้ จิ ยั ทําการตรวจวัดเองในโครงการนี้ พบว่ามีปัญหาเรื่ องกลิ่นของทินเนอร์ซ่ ึงใช้เป็ น
ตัวทําละลายในการผสมสี สําหรับการพ่นสี รถยนต์ จากการตรวจวัดปริ มาณสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยทั้งหมด
ภายในสถานประกอบการอู่เคาะพ่นสี รถยนต์ ทั้งภายนอกและภายในห้องพ่นสี ก่อนการพ่นสี ระหว่างการพ่นสี และ
หลังการพ่นสี พบความเข้มข้นสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยทั้งหมดมีค่าอยู่ในช่วง 40-350 ส่ วนในล้านส่ วน (ppm)
สําหรั บบริ เวณอื่ นๆ เช่ น สํานักงาน มี ความเข้มข้น 10 ppm มาตรฐานสารเคมีในสถานประกอบการไม่มีการ
กําหนดค่าตัวทําละลายทินเนอร์ แต่กาํ หนดเป็ นรายสาร ในที่ น้ ี จะพิจารณาค่ามาตรฐานของไซลีนและโทลูอีนใน
อากาศ เนื่องจากในทินเนอร์ จะใช้สารดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบหลัก ไซลีนกําหนดความเข้มข้นในสถานที่ทาํ งาน
ไว้ ไม่เกิน 100 ppm และโทลูอีน ไม่เกิน 200 ppm ตลอดเวลาการทํางาน 8 ชัว่ โมง (Ministry of Interior, 1977) ซึ่ ง
พบว่าในช่วงการพ่นสี และหลังจากพ่นสี ความเข้มข้นของสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยทั้งหมดมีค่าเกิ นมาตรฐาน
ส่วนในพื้นที่ทว่ั ไปจะมีค่าตํ่ากว่ามาตรฐานแต่ก็อยูใ่ นระดับที่สามารถรับรู ้ถึงกลิ่นก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญต่อผู ้
พักอาศัยแวดล้อมได้
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบําบัดไอระเหยของตัวทําละลายด้วยเครื่ องกรองชีวภาพ เครื่ องกรอง
ชีวภาพเป็ นระบบบําบัดที่ใช้กระบวนการทางชีวภาพโดยอาศัยความสามารถของจุลินทรี ยท์ ี่เกาะอยูบ่ นตัวกลางที่เป็ น
ของแข็ง เช่น ดิน ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยคอก หรื อเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีความพรุ น เมื่อไอระเหยตัวทําละลาย
ผ่ า นตัว กลาง แก๊ ส มลพิ ษ จะถู ก ดู ด ซั บ โดยแผ่ น ฟิ ลม์ จุ ลิ น ทรี ย์ที่ อ ยู่ บ นตัว กลางและถู ก เปลี่ ย นให้ เ ป็ นแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ นํ้า และมวลชี วภาพของจุลินทรี ย ์ (Cheng et al., 2016) โดยพิจารณาเลือกขนาดตัวกลางที่
เหมาะสม และให้ความชื้ นที่ เหมาะสม ข้อดี ของเครื่ องกรองชี วภาพคื อมีราคาถูกกว่าระบบบําบัดสารประกอบ
อินทรี ยร์ ะเหยอื่นๆ เช่น การใช้ตวั ดูดซับ การกลัน่ หรื อการเผาทําลาย ซึ่ งต้องใช้พลังงานมากกว่าและมีค่าใช้จ่ายสู ง
กว่า ไม่เหมาะกับการประกอบกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง นอกจากนั้นเครื่ องกรองชีวภาพยังมีการทํางานที่ไม่
ยุง่ ยาก ดูแลรักษาง่ายไม่ตอ้ งใช้ความรู ้ความสามารถเฉพาะ
วิธีการทดลอง
1. การสร้ างเครื่องกรองชีวภาพ
เครื่ องกรองชีวภาพที่สร้างขึ้น (รู ปที่ 1) ทําจากท่ออะครี ลิคใส เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากับ 0.10 เมตร
สู ง 1.60 เมตร โดยแบ่งเป็ น 3 ชั้น (ชั้นบน ชั้นกลาง และชั้นล่าง) ด้วยตะแกรงสแตนเลส ให้แต่ละชั้นสู ง 0.50 เมตร
กําหนดให้บรรจุตวั กลางชั้นละ 0.40 เมตร มีจุดทางเข้าไอระเหยที่ระดับ 0.05 เมตร จุดเก็บตัวอย่างทางออก 3 จุด (S1,
S2, S3) ที่ระดับ 0.45 เมตรวัดจากฐานของแต่ละชั้น และใช้เป็ นจุดฉี ดนํ้าให้แก่ตวั กลางแต่ละชั้น ขนาดช่องเก็บ
ตัวอย่างอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร มีจุดวัดความชื้นของตัวกลาง อุณหภูมิ และความเป็ นกรด-เบสของ
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ตัวกลาง 3 จุด (A, B, C) ที่ระดับ 0.2 เมตร วัดจากฐานของแต่ละชั้น ในการทดลองนี้ กาํ หนดเวลากักพัก (Empty Bed
Retention Time, EBRT) 30 60 และ 90 วินาที
พารามิเตอร์ ต่างๆ ที่ ตรวจวัดได้แก่ ความเข้มข้นไอระเหยขาเข้า-ขาออก อุณหภูมิตวั กลาง ความเป็ นกรดเบสของตัวกลาง ความชื้นตัวกลาง การทรุ ดตัวของตัวกลาง ความดันลด ปริ มาณคาร์บอนไดออกไซด์ (ตารางที่ 1)
2. การบรรจุตวั กลาง
นําวัสดุตวั กลาง ได้แก่ ปุ๋ ยหมัก (ยี่ห้อ ดินสี ดา) ปุ๋ ยคอก (ยี่ห้อ ขงเบ้ง) เศษไม้ (ขอจากโรงไม้ ในลักษณะ
ขี้กบ) และตะกอนจุลินทรี ย ์ (จากระบบบําบัดนํ้าเสี ยชุมชนโรงบําบัดนํ้าเสี ยบางซื่ อ กรุ งเทพมหานคร) มาผสมกันใน
อัตราส่วน 60:10:20:10 โดยปริ มาตร ตามลําดับ (Wongwutthi, 2011) คํานวณนํ้าหนักของตัวกลางที่นาํ มาผสมให้
ได้อตั ราส่ วนที่ ตอ้ งการจากค่าความหนาแน่ นของตัวกลาง ใส่ ในเครื่ องกรองชี วภาพและเดิ นระบบในแต่ละการ
ทดลอง

S3
C
Biofilter
B
S1
Rotameter
A
Inlet1

Rotameter

Rotameter
สารอินทรียระเหย

น้ํา

Mixing chamber

รู ปที่ 1. เครื่ องกรองชีวภาพและระบบป้ อนไอระเหย
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ตารางที่ 1. เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
เครื่องมือและอุปกรณ์

พารามิเตอร์ ทตี่ รวจวัด

รุ่นและขนาด

ความถี่

เครื่ องวัดความเข้มข้น
สารประกอบอินทรี ย-์
ระเหย/ไอระเหยตัวทํา
ละลาย
โรตามิเตอร์

ความเข้มข้นไอระเหย MiniRAE 3000
ของโทลูอีน ไซลีน และ 0.1-15,000 ส่วนในล้านส่วน
ทินเนอร์
ความถูกต้อง ±3%
Calibration gas i-C4H8 100 ppm
อัตราไหลของอากาศ
Dwyer
5-25 ลิตรต่อนาที

แต่ละจุดวัด
ทุก 20 นาที
วันละ 8 ชัว่ โมง

มาโนมิเตอร์

ความดันลดของ
ตัวกลาง

Dwyer / Series 477-3
Max pressure 29 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ทุก 20 นาที
วันละ 8 ชัว่ โมง

เครื่ องวัดความเป็ นกรด
ด่าง

ความเป็ นกรดด่างของ
ตัวกลาง

Gardman Soil pH meter
pH 3-10

ก่อนและหลังการ
ทดลองในแต่ละวัน

Qtrak model 7556 Infrared (NDIR)
0-5,000 ส่วนในล้านส่วน

แต่ละจุดวัด
ทุก 20 นาที
วันละ 8 ชัว่ โมง
ก่อนเริ่ มการทดลอง
ในแต่ละวัน
ก่อนเริ่ มการทดลอง
ในแต่ละวัน

เครื่ องตรวจวัดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์

ความเข้มข้นแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์

เครื่ องวัดความชื้นในดิน

ความชื้นตัวกลาง

เทอร์โมมิเตอร์

อุณหภูมิ

E.M. System soil test
Moisture 1-100 เปอร์เซ็นต์
Brannan
10-100 องศาเซลเซียส

ควบคุมตลอดเวลา

3. การป้ อนไอระเหย
การทดลองบําบัดไอระเหยของโทลูอีน ไซลีน และทินเนอร์ แปรผันความเข้มข้นขาเข้าที่ 50-400 ppm ใช้
อัตราไหลอากาศเข้าเครื่ องกรองชี วภาพ 6.28 ลิตรต่อนาที ระยะเวลากักพัก (EBRT) 30-90 วินาที ที่แต่ละความ
เข้มข้นและแต่ละเวลากักพักใช้เวลาทดลอง 3-5 วัน โดยที่ระบบจะต้องมีสภาพการทดลองและประสิ ทธิ ภาพการ
บําบัดคงที่ ทําการวัดทันที่ เมื่ อเริ่ มเดิ น ระบบที่ จุดเข้าระบบ และทางออกของแต่ละชั้น 3 ชั้น รวมเป็ น 4 จุ ดวัด
หมุนเวียนจุดวัดทุก 5 นาที หรื อเวียนกลับมาที่จุดวัดเดิมทุก 20 นาที รวม 8 ชัว่ โมง ได้ผล 24 ค่าที่แต่ละจุดวัด หากทํา
การทดลอง 5 วัน จะได้ผล 120 ค่าที่แต่ละจุดวัด
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. สมบัตขิ องตัวกลาง
ตัวกลางที่ ใช้ในการทดลองได้แก่ ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก เศษไม้ และตะกอนจุ ลินทรี ยม์ ีลกั ษณะทางกายภาพ
ได้แก่ ขนาดอนุภาค ความหนาแน่น ความพรุ น ความชื้น ความเป็ นกรดด่าง และธาตุอาหาร ดังแสดงในตารางที่ 2
การกระจายขนาดอนุ ภาคตัวกลางเป็ นพารามิ เตอร์ หนึ่ งที่ สําคัญในการศึ กษาลักษณะทางกายภาพของ
ตัวกลาง โดยจะมีความสัมพันธ์กบั พื้นที่ ผิวของตัวกลาง กล่าวคื อ อนุ ภาคขนาดเล็กจะมีพ้ืนที่ ผิวสัมผัสสู ง ซึ่ งจะ
ขัดขวางการไหลผ่านของอากาศหรื อไอระเหย ทําให้สูญเสี ยความดัน จากผลการวิเคราะห์การกระจายขนาดอนุภาค
ในการทดลองนี้ได้เลือกใช้ปุ๋ยหมักเป็ นตัวกลางหลักเนื่ องจากเป็ นวัสดุที่มีจุลินทรี ยห์ นาแน่น มีสมบัติในการกักเก็บ
นํ้าและมีความพรุ นทําให้อากาศถ่ายเทได้ดี แต่พบว่ามีขนาดอนุภาคโดยเฉลี่ยเล็กกว่า 2 มิลลิเมตร ซึ่ งมีขนาดเล็กกว่า
ค่าแนะนําของ Leson & Winner (1991) ที่ กล่าวว่า ขนาดอนุ ภาคของวัสดุตวั กลางที่ เหมาะสมควรใหญ่กว่า 4
มิลลิเมตร ซึ่ งจะทําให้สูญเสี ยความดันลดน้อยลง ไม่เกิดการอุดตันของตัวกลาง ดังนั้นในการทดลองจึ งใช้ปุ๋ยหมัก
เป็ นตัวกลางเพียงชนิดเดียวไม่ได้ เพราะมีโอกาสที่ทาํ ให้สูญเสี ยค่าความดันลดเพิ่มขึ้น จึงต้องทําการเติมเศษไม้เพื่อ
ช่วยลดการสูญเสี ยความดันลด ซึ่งเศษไม้ที่มาผสมมีขนาด 20-40 มิลลิเมตร
ตารางที่ 2. ลักษณะทางกายภาพและเคมีของตัวกลาง
พารามิเตอร์

ปุ๋ ยหมัก

ปุ๋ ยคอก

เศษไม้

ขนาดอนุภาค D50 (มม)
ความหนาแน่น (ก./ลบ.ซม.)
ความพรุ น (%)
ความชื้น (%)

<2
0.72
15.92
10.97

<2
0.26
44.22
25.22

ความเป็ นกรดด่าง

7.19

7.92

20-40
0.25
74.86
0.07
ไม่ได้
ตรวจวัด
ไม่ได้
ตรวจวัด

ธาตุอาหาร (%)
0.93:1.70:0.73
N:P:K
หมายเหตุ : วิเคราะห์ที่กรมพัฒนาที่ดิน
*ตรวจวัดโดยผูว้ จิ ยั ในโครงการนี้

1.86:1.05:2.14
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ตะกอน
จุลนิ ทรีย์
0.76
9.41
3.00
ไม่ได้
ตรวจวัด
ไม่ได้
ตรวจวัด

ตัวกลางผสม
60:10:20:10
62.27*
60*
7*
ไม่ได้
ตรวจวัด
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ตัวกลางหลัก (ปุ๋ ยหมัก) มีความหนาแน่น 0.72 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หากมีความหนาแน่นมากกว่านี้
จะทําให้เกิ ดการกดทับของตัวกลาง สําหรับวัสดุเสริ ม ได้แก่ ปุ๋ ยคอกและตะกอนจุลินทรี ยพ์ บว่ามีความหนาแน่ น
0.26 และ 0.76 กรั ม ต่อ ลูกบาศก์เซนติ เ มตร ตามลํา ดับ ซึ่ ง เป็ นผลดี กับ ระบบ เพราะช่ วยป้ องกันการกดทับ ของ
ตัวกลาง ทําให้อายุการใช้งานของตัวกลางนานขึ้น
ความพรุ นเป็ นพารามิเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายตัวของอากาศ ซึ่ งวัสดุที่มีความพรุ นสู งจะมีขอ้ ดีคือ
ทําให้มีการกระจายตัวของอากาศได้ดี ทําให้แก๊สที่ตอ้ งการบําบัดเกิดการสัมผัสกับฟิ ล์มชีวภาพได้สูงขึ้นและทําให้
เกิ ดการสู ญเสี ยความดันลดน้อยลง แต่มีขอ้ เสี ยคือ อาจทําให้ตวั กลางเกิดการทรุ ดตัวในภายหลัง งานวิจยั ที่ผ่านมา
แนะนําให้เลือกใช้ตวั กลางที่มีความพรุ น 40-80% (Devinny et al., 1999) ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวกลางประเภทปุ๋ ย
หมักมีความพรุ น 16% ดังนั้นจึงต้องเลือกวัสดุเสริ มที่มีความพรุ นสู งมาเป็ นส่ วนผสมในที่น้ ี คือ ปุ๋ ยคอกและเศษไม้
ซึ่งมีความพรุ น 44 และ 75% ตามลําดับ ในการทดลองใช้ตวั กลาง 4 ตัวคือ ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก ตะกอนจุลินทรี ยแ์ ละเศษ
ไม้ผสมกันมีความพรุ น 60% ทําให้มีความพรุ นอยูใ่ นช่วงที่เหมาะสมและลดการทรุ ดตัวในตัวกลาง
ความชื้นเป็ นพารามิเตอร์ที่สาํ คัญที่สุดในระบบกรองชีวภาพ เนื่องจากจุลินทรี ยต์ อ้ งการนํ้าในการดํารงชีวติ
โดยความชื้นที่เหมาะสมมีค่าประมาณ 40-80% (Devinny et al., 1999) ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวกลางประเภทปุ๋ ย
หมัก ปุ๋ ยคอก เศษไม้ และตะกอนจุลินทรี ย ์ มีความชื้น 11 25 0.07 และ 3 ตามลําดับ ซึ่งถือว่ามีความชื้นตํ่ามาก ดังนั้น
ในการทดลองก่อนทําการเดินระบบจึงต้องเติมนํ้าให้ตวั กลางมีความชื้นอยูใ่ นช่วงประมาณ 60%
ความเป็ นกรด-เบส มีผลต่อการดํารงชีวิตของจุลินทรี ยใ์ นระบบกรองชีวภาพ เพราะจุลินทรี ยจ์ ะเจริ ญได้ดี
ในสภาพเป็ นกลาง โดยมีค่าความเป็ นกรดด่างประมาณ 6-8 (Devinny et al., 1999) ผลการวิเคราะห์ตวั กลางทั้ง 4
ประเภท พบว่าตัวกลางประเภทปุ๋ ยหมักและปุ๋ ยคอกมีค่าความเป็ นกรดด่าง 7.19 และ 7.92 สําหรับตัวกลางผสมที่
บรรจุในเครื่ องกรองชีวภาพมีค่าความเป็ นกรดด่างอยูท่ ี่ 7
ในการดํารงชี พของจุลินทรี ยจ์ าํ เป็ นต้องใช้ธาตุอาหารประเภท ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยม
(N, P, K) ประมาณ 0.4% 0.15% และ 0.15% ตามลําดับ (Devinny et al., 1999) ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวกลาง ปุ๋ ย
คอกและปุ๋ ยหมัก มี ธ าตุอ าหารเพีย งพอต่ อ การนําไปใช้ในการเจริ ญ เติ บ โตของจุ ลิ นทรี ย ์ โดยวิเคราะห์ ป ริ ม าณ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยม ของปุ๋ ยหมักได้เท่ากับ 0.93% 1.70% และ 0.73% ตามลําดับ และปุ๋ ยคอก
เท่ากับ 1.86% 1.05% และ 2.14% ตามลําดับ
2. ผลการบําบัดไอระเหยโทลูอนี ไซลีน และทินเนอร์
ตัวทําละลายที่ใช้ทว่ั ไปในการผสมสี องค์ประกอบหลักได้แก่ โทลูอีน หรื อ ไซลีน ขึ้นกับวัตถุประสงค์การ
ใช้งาน ในการทดลองนี้ทดลองบําบัด ไอระเหยโทลูอีน ไอระเหยไซลีน และไอระเหยตัวทําละลายที่ใช้ในการพ่นสี
รถยนต์ (สารโทลูอีน ไซลีน และทินเนอร์ ที่นาํ มาทําไอระเหยในการทดลองมีขอ้ มูลดังนี โทลูอีน 99% (Analytical
reagent grade, Fisher Scientific, UK);ไซลีน 99% (Analytical reagent grade, Fisher Scientific, UK) สําหรับไซลีน
ไม่แจ้งสัดส่วนของ o-, p-, และ m- ; ทินเนอร์ขอจากอู่เคาะพ่นสี รถยนต์ จากการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องแก๊สโครมา
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โตกราฟ พบว่าทินเนอร์ ที่นาํ มาทดลองมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ โทลูอีน คิดเป็ นร้อยละ 64 และมีสารประกอบ
อินทรี ยร์ ะเหยตัวอื่นด้วย เช่น อะซิ โตน แอลกอฮอล์ อีเทอร์ สารจากปิ โตรเลียม) การทดลองทั้ง 3 การทดลองเป็ น
การทดลองป้ อนไอระเหยเข้าระบบวันละ 8 ชัว่ โมง ใช้ เวลาในการทดลองแต่ละความเข้มข้นประมาณ 5 วัน เมื่อผล
การบําบัดคงที่จึงเพิ่มความเข้มข้นขึ้น ค่าที่แสดงเป็ นค่าเฉลี่ยจากการวัดทุกๆ 5 นาที 8 ชัว่ โมงต่อวันตลอดช่วงเวลา
ของแต่ละการทดลองที่ผลการบําบัดคงที่
การบําบัดไอระเหยโทลูอีน ที่ความเข้มข้น 50-400 ppm เวลากักพัก (EBRT) 30-90 วินาที พบว่าที่ความ
เข้มข้น 50 ppm เวลากักพัก 60 วินาที สามารถบําบัดไอระเหยของโทลูอีนได้ 99.8±0.3% เมื่อเพิ่มความเข้มข้นเป็ น
100 ppm ประสิ ทธภาพลดลงจะต้องเพิม่ เวลากักพักเป็ น 90 วินาที จึงสามารถบําบัดไอระเหยของโทลูอีนได้
97.8±1.7% ที่ความเข้มข้น 200 300 และ 400 ppm เวลากักพัก 90 วินาที สามารถบําบัดไอระเหยของโทลูอีนได้
91.5±1.0% 86.4±2.0% และ 78.5±3.0% ตามลําดับ (รู ปที่ 2)

ความเข้ มข้ น (ppm)
50
100
200
300
400

ประสิทธิภาพการบําบัด (% mean±SD)
เวลากักพัก
30 วินาที
60 วินาที
90 วินาที
97.7±0.1
99.8±0.3
99.9±0.1
88.0±1.8
95.9±1.5
97.8±1.7
76.9±1.6
85.5±1.2
91.5±1.0
71.9±1.7
77.5±1.5
86.4±2.0
65.5±3.3
69.8±2.6
78.5±3.0

รู ปที่ 2. ความเข้มข้นไอระเหยโทลูอีนหลังผ่านตัวกรองชีวภาพ และประสิ ทธิภาพการบําบัด
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การบําบัดไอระเหยไซลีน ที่ความเข้มข้น 50-400 ส่วนในล้านส่วน เวลากักพัก (EBRT) 30-90 วินาที
พบว่าที่ความเข้มข้น 50 ppm เวลากักพัก 30 60 และ 90 วินาที สามารถบําบัดไอระเหยของไซลีนได้ 94.8±3.7%
96.7±2.6% และ 97.5±1.9% เมื่อเพิ่มความเข้มข้นเป็ น 100 ppm สามารถบําบัดไอระเหยของไซลีนได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เป็ น 98.2±1.2% 99.0±1.0% และ 99.5±0.5% แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นเป็ น 200 300 และ 400 ppm ประสิ ทธิภาพการ
บําบัดจะลดลงตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากไซลีนอยูใ่ นกลุ่ม moderate biodegradability (Devinny et al., 1999) ย่อย
สลายยากกว่าโทลูอีนที่จดั อยูใ่ นกลุ่ม good biodegradability จึงพบว่าจะต้องปรับให้จุลินทรี ยช์ ินต่อไซลีนก่อนใน
การบําบัดระยะแรกที่ความเข้มข้น 50 ppm อย่างไรก็ดีประสิ ทธิภาพการบําบัดที่ความเข้มข้น 50 และ 100 ppm มี
ความแตกต่างน้อยมากและอยูใ่ นช่วงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งนี้ที่เวลากักพัก 90 วินาที เมื่อเพิ่มความเข้มข้นเป็ น
200 300 และ 400 ppm ประสิ ทธิภาพการบําบัดจะลดลงเป็ น 96.6±1.1% 93.4±1.1% และ 85.9±1.6% ตามลําดับ (รู ป
ที่ 3)

ประสิทธิภาพการบําบัด (% mean±SD)
เวลากักพัก
ความเข้ มข้ น (ppm)
50
100
200
300
400

30 วินาที
94.8±3.7
98.2±1.2
92.9±1.7
85.8±2.9
76.7±1.3

60 วินาที
96.79±2.6
99.0±1.0
95.3±1.4
90.8±1.8
81.7±1.2

90 วินาที
97.5±1.9
99.5±0.5
96.6±1.1
93.4±1.1
85.9±1.6

รู ปที่ 3. ความเข้มข้นไอระเหยไซลีนหลังผ่านตัวกรองชีวภาพ และประสิ ทธิภาพการบําบัด
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การบําบัดไอระเหยทินเนอร์ ความเข้มข้น 50-400 ppm เวลากักพัก (EBRT) 30-90 วินาที พบว่าที่ความ
เข้มข้น 50 ppm เวลากักพัก 60 วินาที สามารถบําบัดไอระเหยของทินเนอร์ได้ 99.2±0.4% (ทินเนอร์มีโทลูอีนเป็ น
องค์ประกอบหลัก 64%) เมื่อเพิม่ ความเข้มข้นเป็ น 100 ppm จะต้องเพิ่มเวลากักพักเป็ น 90 วินาที จึงสามารถบําบัด
ไอระเหยของทินเนอร์ได้ 99.1±0.4% ที่ความเข้มข้น 200 300 และ 400 ppm เวลากักพัก 90 วินาที สามารถบําบัดไอ
ระเหยของทินเนอร์ได้ 95.6±0.4% 87.0±4.1% และ 70.5±5.8% ตามลําดับ (รู ปที่ 4)
ในการทดลองบําบัดไอระเหยของโทลูอีน ไซลีน และทินเนอร์น้ ีพบว่าหากความชื้นตํ่ากว่า 60%
ประสิ ทธิภาพการบําบัดจะลดลง
ดังนั้นในการทํางานของระบบกรองชีวภาพความชื้นจึงมีความสําคัญที่จะต้อง
ควบคุม ในการทดลองนี้ทดลองการทํางานเป็ นกะ วันละ 8 ชัว่ โมง ระบบสามารถทํางานได้มีประสิ ทธิภาพ ความ
เข้มข้นไอระเหยทินเนอร์ที่ 50-300 ppm สามารถบําบัดไอระเหยของทินเนอร์ลงเหลือความเข้มข้นตํ่ากว่า 100 ppm
โดยที่ความเข้มข้น 400 ppm จําเป็ นต้องเพิ่มเวลากักพักให้มากขึ้น

ความเข้ มข้ น (ppm)
50
100
200
300
400

ประสิทธิภาพการบําบัด (% mean±SD)
เวลากักพัก
30 วินาที
60 วินาที
90 วินาที
98.1±1.1
99.2±0.4
99.3±0.3
90.9±1.9
97.5±0.9
99.1±0.4
68.5±4.0
87.0±1.7
95.6±0.4
65.5±4.8
75.0±4.6
87.0±4.1
54.3±6.2
61.2±5.8
70.5±5.8

รู ปที่ 4. ความเข้มข้นไอระเหยทินเนอร์หลังผ่านตัวกรองชีวภาพ และประสิ ทธิภาพการบําบัด

- 60 -

The Journal of Applied Science
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Vol. 17 No. 1: 51-63 [2018]
doi: 10.14416/j.appsci.2018.04.001

เนื่ อ งจากระบบกรองชี ว ภาพเป็ นการทํา งานของจุ ลิ น ทรี ย ์ดัง นั้น ในการเดิ น ระบบจะต้อ งเกิ ด แก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์สูงกว่าบรรยากาศทัว่ ไป จากการตรวจวัดแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ทางออกเวลากักพัก 90
วินาที พบว่ามี ค่า ระหว่าง 2,000-4,000 ppm นอกจากนั้นความเป็ นกรดด่ างของตัวกลางมี ผลต่อการทํางานของ
จุลินทรี ย ์ ในการทดลองนี้ วดั ความเป็ นกรดด่างของตัวกลางพบว่า มีค่าอยูร่ ะหว่าง 7.5-8.0 อุณหภูมิตวั กลาง 29-34
องศาเซลเซี ยส ซึ่ งเป็ นช่วงที่เหมาะสมต่อการทํางานของจุลินทรี ยใ์ นเครื่ องกรองชีวภาพ (Devinny et al., 1999;
Schnelle Jr. & Brown, 2002)
ผลการศึกษาการบําบัดไอระเหยตัวทําละลายในงานวิจยั นี้ เปรี ยบเทียบกับงานวิจยั อื่นแสดงในตารางที่ 3
พบว่าที่ความเข้มข้นสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยไม่เกิน 200 ppm ประสิ ทธิ ภาพการบําบัดสู งกว่า 90% เช่นเดียวกัน
ในทุ กการศึ กษา เฉพาะในการศึ กษานี้ มีการศึ กษาประสิ ทธิ ภาพการบําบัดโทลูอีนและทิ นเนอร์ ซ่ ึ งมี โทลูอีนเป็ น
องค์ประกอบหลักที่ความเข้มข้น 300 และ 400 ppm ประสิ ทธิ ภาพจะลดตํ่ากว่า 90% การบําบัดให้ได้ประสิ ทธิ ภาพ
สูงขึ้นอาจต้องเพิ่มเวลากักพักหรื อเจือจางความเข้มข้นของ ตัวทําละลาย
สรุปผลการทดลอง
การบําบัดไอระเหยของสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหย ได้แก่ โทลูอีน ไซลีน และตัวทําละลายทินเนอร์ ด้วย
เครื่ องกรองชีวภาพ โดยมีตวั กลาง ได้แก่ ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก ตะกอนจุลินทรี ยแ์ ละเศษไม้ ในอัตราส่วน 60:10:20:10
เวลากักพัก 30 60 และ 90 วินาที พบว่าการบําบัดไอระเหยของโทลูอีนที่ความเข้มข้น 300-400 ppm เวลากักพัก 30
วินาทีสามารถบําบัดไอระเหยของโทลูอีนให้มีค่าตํ่ากว่า 200 ppm ซึ่งเป็ นค่าโทลูอีนที่ยอมให้มีได้ในสถาน
ประกอบการ การบําบัดไอระเหยของไซลีนที่ความเข้มข้น 200-400 ppm เวลากักพัก 30 วินาที สามารถบําบัดไอ
ระเหยของไซลีนให้มีค่าตํ่ากว่า 100 ppm ซึ่งเป็ นค่าไซลีนที่ยอมให้มีได้ในสถานประกอบการ สําหรับการบําบัดไอ
ระเหยของทินเนอร์ที่ความเข้มข้น 100-200 ppm เวลากักพัก 30 วินาทีสามารถบําบัดไอระเหยของทินเนอร์ให้มีค่าตํ่า
กว่า 100 ppm ที่ความเข้มข้น 300 ppm ต้องเพิ่มเวลากักพักเป็ น 60 วินาทีจึงจะสามารถบําบัดไอระเหยของทินเนอร์
ได้ต่าํ กว่า 100 ppm และที่ความเข้มข้น 400 ppm ไม่สามารถบําบัดไอระเหยของทินเนอร์ให้ต่าํ กว่า 100 ppm ได้ อาจ
ต้องเพิม่ เวลากักพักหรื อเจือจางความเข้มข้น ทั้งนี้การบําบัดไอระเหยของทินเนอร์จะยากกว่าการบําบัดไอระเหยของ
โทลูอีนหรื อไซลีน เนื่องจากในไอระเหยของทินเนอร์ยงั มีสารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยตัวอื่นๆ ผสมอยูด่ ว้ ย เช่น อะซิ
โตน แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เป็ นต้น
ข้อแนะนําในการทํางานของระบบกรองชีวภาพสําหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก ระบบนี้ สามารถ
ทํางานเป็ นกะได้ เมื่อจะปิ ดระบบในแต่ละวันควรฉี ดพรมนํ้าให้ความชื้นและเมื่อเปิ ดระบบในวันรุ่ งขึ้นควรตรวจวัด
ความชื้นของตัวกลางหากลดตํ่าควรฉี ดพรมนํ้าเพิ่มให้ได้ความชื้นของตัวกลางที่ประมาณ 60% ระบบกรองชีวภาพ
ใช้การทํางานของจุ ลินทรี ยใ์ นการย่อยสลายแก๊สมลพิษได้แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์และมวลชี วภาพ ดังนั้นเมื่ อ
ทํางานไปซักระยะหนึ่งจําเป็ นต้องเพิ่มธาตุอาหาร
ในการทดลองนี้ พบว่าเมื่อเดินระบบไปประมาณ 15-20 วัน
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ประสิ ทธิภาพเริ่ มลดลง ทั้งนี้เพราะธาตุอาหารที่จาํ เป็ นถูกใช้ไป จึงควรเติมธาตุอาหารปุ๋ ยสูตรธรรมดา 15-15-15 ผสม
ในนํ้าฉี ดพรมลงบนตัวกลางพร้อมการให้ความชื้น
ตารางที่ 3. เปรี ยบเทียบผลการศึกษาการบําบัดไอระเหยตัวทําละลายและแก๊สมลพิษ
ชนิดไอระเหยทีบ่ ําบัด
ไอระเหยโทลูอีน 20-200 ppm
(Tungmungmee, 2003)
ไอระเหยไซลีน 50-2,000 ppm
(Lertphadungwit, 2005)
แอมโมเนีย 200 ppm
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 200 ppm
แอมโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟด์
200:200 ppm
(Wongwutthi, 2011)
งานวิจยั นี้
ไอระเหยโทลูอีน
50, 100, 200, 300, 400 ppm
ไอระเหยไซลีน
50, 100, 200, 300, 400 ppm
ไอระเหยทินเนอร์
50, 100, 200, 300, 400 ppm

เวลากักพัก
(วินาที)
50

ประสิทธิภาพ
(%)
97

90

96

20
40

99
100

30

99,98

90

99, 98,92,86,79

90

98,99,97,93,86

90

99,99,96,87,70

ตัวกลางทีใ่ ช้
ปุ๋ ยหมัก:เศษไม้:ตะกอน
จุลินทรี ย ์
70:20:10
ดินใบก้ามปู:ปุ๋ ยคอก
60:40
ปุ๋ ยหมัก:ปุ๋ ยคอก:เศษไม้:
ตะกอนจุลินทรี ย ์
60:10:20:10

ปุ๋ ยหมัก:ปุ๋ ยคอก:เศษไม้:
ตะกอนจุลินทรี ย ์
60:10:20:10
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