การบ้าบัดน้าเสีย
ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา คุณภาพน้าในภาพรวมของประเทศไทย มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ถึงแม้คุณภาพน้า
ในแหล่งน้าส้าคัญทั่วประเทศปี ๒๕๕๗ จะมีคุณภาพดีขึนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๖ แต่ก็ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ที่ก้าหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ที่ก้าหนดว่าคุณภาพน้า
ในแหล่งน้าหลักและแม่น้าสายส้าคัญต้องอยู่ในเกณฑ์ตังแต่พอใช้ขึนไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ โดยมีสาเหตุส้าคัญ
มาจากการระบายน้าเสียจากชุมชน การชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร การปศุสัตว์ การประกอบกิจการ
ในชุม ชนและอุ ต สาหกรรมบริ เวณริ ม น้ า และระบายน้ าทิ งลงสู่ แ หล่ งน้ าโดยตรง (รายงานสถานการณ์ มลพิ ษ
ของประเทศไทย ปี ๒๕๕๗)
ในที่นีจึงขอเสนอวิธีการบ้าบัดน้าเสียประเภทต่างๆ ให้เลือกบ้าบัดตามความเหมาะสมกับองค์ประกอบ
หรือประเภทของสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อน ซึ่งแบ่งประเภทของกระบวนการบ้าบัดได้ ๔ ประเภท คือ
๑. กระบวนการบ้าบัดทางกายภาพ (Physical treatment process)
กระบวนการทางกายภาพเป็นการก้าจัดของเสียหรือสิ่งปนเปื้อนออกจากน้าเสียโดยอาศัยหลักการ
ทางกายภาพ เช่น การดักแยกด้วยตะแกรง (Screening) การกวาดเก็บ (Skimming) การท้าให้ลอย (Floating)
การตกตะกอน (Sedimentation) การแยกด้ว ยเครื่อ งเหวี่ย ง (Centrifugation) การกรอง (Filtration)
กระบวนการทางกายภาพนี มั ก จะเหมาะสมกั บ การแยกสิ่ ง สกปรกที่ ไ ม่ ล ะลายน้ า เป็ น ส่ ว นใหญ่ นอกจาก
กระบวนการทางกายภาพที่กล่าวแล้ว ยังมีการลดอุณหภูมิของน้าเสียโดยการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้าเสีย
กับน้า หรือน้าเสียกับอากาศ
๒. กระบวนการบ้าบัดทางเคมี (Chemical treatment process)
กระบวนการทางเคมีเป็นการก้าจัดสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ที่มักจะอยู่ในรูปของสารที่ละลายน้าและสารแขวนลอย
ซึ่งอาจจะเป็ น ได้ทังสารอิน ทรี ย์ และสารอนิน ทรีย์ หลัก การที่ใ ช้ คือ การท้า ให้เ ป็น กลาง (Neutralization)
การท้าให้ตกตะกอน (Precipitation) การสร้างรวมตะกอน (Coagulation – flocculation) และปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน – รีดักชัน (Oxidation - reduction) โดยวิธีการนีมักจะมีค่าใช้จ่ายในการบ้าบัดค่อนข้างสูง เนื่องจาก
ราคาสารเคมีและค่าใช้จ่ายในการควบคุมและเดินระบบบ้าบัด วิธีการนีมักจะเหมาะสมกับการแยกหรือบ้าบัดน้าเสีย
ที่มีสิ่งปนเปื้อนเป็นโลหะหนักหรือสารอนินทรีย์ นอกจากนี ยังสามารถใช้กับน้าเสียที่มีการปนเปื้อนสารอินทรีย์
บางชนิดที่ไม่ละลายน้าหรือแขวนลอยอยู่ในน้าในปริมาณสูงๆ และการใช้วิธีการทางชีววิทยาไม่มีความเหมาะสม
หรื อ สารอิ น ทรี ย์ เ หล่ า นั นถู ก ย่ อ ยสลายยากด้ ว ยกระบวนการทางชี ว วิ ท ยา โดยจะใช้ ค วบคู่ กั บ กระบวนการ
ทางกายภาพ เช่น การแยกไขมันออกจากน้าเสียโดยการใช้กระบวนการทางเคมี เพื่อช่วยหรือกระตุ้นให้ไขมัน
แยกตัว ออกจากน้ าเสี ยได้ดีขึน หลั งจากนันก็จะใช้กระบวนการทางกายภาพท้าให้ตะกอนไขมันลอยขึนผิว น้า
(Flotation) นอกจากนี ในบางครังอาจจะใช้ก ระบวนการทางเคมีในการช่วยเสริมให้กระบวนการทางชีววิทยา
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ น เช่ น การใช้ ก ระบวนการทางเคมี ใ นการปรั บ สภาพความเป็ น กรด – ด่ า ง ของน้ า เสี ย
ให้เหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางชีววิทยา หรืออาจจะใช้กระบวนการทางเคมีในการแยกสารพิษที่อาจจะเป็น
อันตรายต่อจุลินทรีย์ในระบบบ้าบัดทางชีววิทยาออกจากน้าเสียก่อนเข้าสู่กระบวนการทางชีววิทยา

๓. กระบวนการบ้าบัดทางชีววิทยา (Biological treatment process)
กระบวนการทางชีววิทยาเป็นกระบวนการบ้าบัดน้าเสียที่อาศัยสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจจะเป็นจุลินทรีย์หรือพืช
ในการบ้ า บั ด หรื อ ลดมลพิ ษ ในน้ า เสี ย ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น สารอิ น ทรี ย์ นอกจากนี ยั ง ได้ มี ก ารพิ จ ารณา
น้ากระบวนการทางชีววิทยามาใช้ในการบ้าบัดสารอนินทรีย์เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การดูดซับโลหะหนักด้วยตะกอน
จุลิ น ทรีย์ การบ้ าบั ดสี ของโรงงานฟอกย้ อม เป็นต้น กระบวนการบ้าบัดทางชีว วิทยาสามารถแบ่งออกได้เป็น
๒ วิธีการหลัก คือ การบ้าบัดทางชีววิทยาแบบไร้อากาศ (Anaerobic treatment) และการบ้าบัดทางชีววิทยา
แบบไร้อากาศ (Aerobic treatment)
อย่างไรก็ตาม กระบวนการบ้าบัดน้าเสียทางชีววิทยาไม่ว่าจะเป็นแบบใช้อากาศหรือแบบไร้อากาศ
ก็ตาม มักเป็นที่นิยมอย่างมากที่จะใช้กับน้าเสียที่ มีสารอินทรีย์เป็นสิ่งปนเปื้อนหลัก ทังนีเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
บ้าบัดค่อนข้างต่้าและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึนจากการใช้กระบวนการทางชีววิทยาค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับ
วิธีการทางเคมีและระบบบ้าบัดน้าเสียทางกายภาพบางประเภท เช่น การแยกโดยอาศัยการเหวี่ยง หรือการแยก
สิ่งสกปรกโดยการท้าให้ลอยตัว เป็นต้น
๔. กระบวนการบ้าบัดทางฟิสิกส์ – เคมี (Physical – chemical process)
กระบวนการทางฟิ สิ ก ส์ – เคมี เป็ น วิ ธี ที่ ส ามารถใช้ ไ ด้ กั บ น้ า เสี ย ที่ มี ก ารปนเปื้ อ นสารอิ น ทรี ย์
หรือสารอนินทรีย์ โดยอาศัยหลักการการดูดซับโดยสารคาร์บอน (Carbon adsorption) การแลกเปลี่ยนไอออน
Reverse osmosis และ Electrodialysis เป็นต้น อนึ่ง วิธีการทางฟิสิกส์ – เคมี ค่อนข้างจะเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก
มักจะใช้ในการบ้าบัดน้าเสียขันสูง (Advance wastewater หรือ Tertiary treatment) เป็นส่วนใหญ่ ในที่นี
ขอเลือกอธิบายบางวิธีที่มีการใช้กันอยู่มาก เช่น Carbon adsorption, Ion exchange และ Air stripping ดังนี
๑) การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Carbon adsorption)
การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์เป็นการบ้าบัดน้าเสียโดยการใช้ถ่านกัมมันต์ (Activated carbon)
เป็นตัวดูดซับสิ่งสกปรกออกจากน้าเสีย ซึ่งอาจจะเป็นได้ทังสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ เช่น ซีโอดี บีโอดี สี กลิ่น
รส ยาฆ่าแมลง โลหะหนักต่างๆ เป็นต้น ถ่านกัมมันต์ที่ใช้มีหลายชนิดโดยแบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ผลิต กระบวนการผลิต
ลักษณะสมบัติเด่นของถ่านกัมมันต์ที่ใช้เป็นตัวดูดซับสิ่งสกปรกในน้าเสีย คือ ถ่านกัมมันต์มีรูพรุนท้าให้มีพืนที่ผิวมาก
โดยมีพืนที่ผิ วเฉลี่ยประมาณ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรต่อกรัม นอกจากนี ถ่านกัมมันต์ยังสามารถน้ากลั บมาใช้ใหม่ได้
หลังการฟื้นฟูสภาพ (Regeneration) การฟื้นฟูคุณภาพถ่านกัมมันต์ส่วนใหญ่จะใช้ วิธีการเผาเพื่อก้าจัดโมเลกุล
ของสิ่งสกปรกที่อุดตันในรูพรุนของถ่านกัมมันต์ออกไป ถ่านกัมมันต์อาจจะถูกน้าไปใช้ร่วมกับระบบบ้าบัดน้าเสีย
ทางชี ว วิ ท ยา ตั ว อย่ า งเช่ น การเติ ม ถ่ า นกั ม มั น ต์ ล งไปในระบบเลี ยงตะกอนเร่ ง หรื อ ระบบเอสบี อ าร์
(SBR: Sequencing batch reactor) เพื่อเพิ่มพืนที่ผิวให้จุลินทรีย์ในระบบเกาะ เป็นการเพิ่มจ้านวนของจุลินทรีย์
ในระบบ รวมถึงอาจจะอาศัยถ่านกัมมันต์ในการดูดซับสิ่งสกปรกด้วย นอกจากนีแล้วในระบบบ้าบัด น้าเสียที่มี
การเติมถ่านกัมมันต์ ปริมาณตะกอนจะน้อยกว่าระบบบ้าบัดที่ไม่เติมถ่านกัมมันต์ ส่วนในกรณีการบ้าบัดน้าเสียที่มี
การปนเปื้อนสารพิษที่มีฤทธิ์ฆ่าเชือเช่นคลอรีน จะพบว่าถ่านกัมมันต์ที่เติมลงในระบบบ้าบัดท้าให้ระบบบ้าบัดน้าเสีย
สามารถทนต่อคลอรีนในน้าเสียได้สูงขึนและส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบสูงขึนด้วย

๒) การแลกเปลี่ยนไอออน (Ion exchange)
การแลกเปลี่ ย นไอออนเป็ น กระบวนการแลกเปลี่ ยนไอออนระหว่า งสารละลาย (น้ าเสี ย ) กั บ
สารประกอบ (Gel หรือ Resin) ซึ่งไม่ล ะลายน้า สารประกอบที่มีส มบัติในการแลกเปลี่ยนไอออนได้เรียกว่า
Ion exchange resins ซึ่งจะแบ่งได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ Cation exchange resins จะแลกเปลี่ยนไอออนบวก
เช่น ไอออนโลหะหนักต่างๆ และ Anion exchange resins จะแลกเปลี่ยนไอออนลบ เป็นต้น
๓) การไล่แก๊ส (Gas stripping)
การไล่แก๊สเป็นกระบวนการแยกแก๊สหรือสารประกอบที่ระเหยง่ายออกจากน้าเสียโดยการผ่านน้าเสีย
ให้สัมผัสกับอากาศ ท้าให้สิ่งสกปรกที่เป็นแก๊สหรือสารระเหยง่ายระเหยหรือแยกไปจากน้าเสีย กระบวนการนีส่วนใหญ่
จะใช้กับน้าเสียที่มีสิ่งปนเปื้อนเป็นแก๊ส เช่น แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์ คาร์บอนไดออกไซด์ หรือสารอินทรีย์ต่างๆ
เช่น กรดไขมันระเหยง่าย หรือสารอินทรีย์ระเหยง่าย เป็นต้น
อาจกล่าวได้ว่าการพิจารณาที่จะเลือกกระบวนการบ้าบัดน้าเสียว่าเป็นชนิดใดก็ตามย่อมมีประโยชน์
มากมาย ไม่เพียงแต่เพื่อบ้าบัดน้าเสียให้มีคุณภาพดีขึน ยังจะท้าให้เกิดสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม
อีกทังการเลือกประเภทของระบบบ้าบัดน้าเสียจะต้องมีความรอบครอบและมองถึงผลดีและผลเสียที่อาจจะเกิดขึน
ในอนาคตด้วย
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