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บทบาทของปริมาณเหล็กที่วองไวที่มีตอ ประสิทธิภาพการบําบัดสารอินทรียคารบอน
จากน้ําชะขยะชุมชน
The Role of Active Fe(III) Contents on Treatment Efficiency of Organic
Carbon from Landfill Leachate
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บทคัดยอ
การศึกษาบทบาทของปริมาณเหล็กที่วองไว (Active Fe(III)) ตอการบําบัดสารอินทรียคารบอนจากน้ําชะขยะชุมชนในระบบ
ฝงกลบในดิน (Landfill Leachate Organic Carbon Treatment Efficiency, LFLOCTE) จึงไดทําการทดลองแบบ Split Plot
Design ที่มีแหลงที่มาของน้ําเปน Main Plot 2 แหลง คือ น้ําชะขยะ (LFL, W1) และน้ําประปา (Blank, W2) และ Sub Plot 4 ชนิด
คือ ชุดดินราชบุรี (S1) และดินเทียมที่ทําจากการเจือจางดินนี้ดวยทรายหยาบดวยสัดสวน ดิน: ทราย 3: 1 (S2), 2: 2 (S3) และ 1: 3 (S4)
ปรับใหดินทั้ง 4 ชนิดนี้มีปริมาณเหล็กที่วองไว 5,200 3,900 2,600 และ 1,300 ppm Fe ตามลําดับ ทําการทดลอง 4 ซ้ํา โดยใสน้ําให
อยูในระดับอิ่มตัวดวยปริมาตร 5 4 3 และ 2 มล. ใน S1-S4 และบมที่อุณหภูมิหองเปนระยะเวลา 1 2 4 8 และ 16 สัปดาห ตามลําดับ
ผลการศึกษาพบวา (ก) Active Fe(III) ทั้ง 4 ระดับสามารถบําบัด LFL ในระบบอิ่มตัวดวยน้ําที่มีภาระ สารอินทรียคารบอน 192 ppm
OC (S1) 153.6 ppm OC (S2) 115.2 ppm OC (S3) และ 76.8 ppm OC (S4) ไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ รอยละ 82.5 78.8 72.5
และ 60.0 ตั้งแตสัปดาหแรกดวยอัตราเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 0.743 ± 0.158 ตอสัปดาห ในวิธีการคํานวณปกติ (ข) เมื่อประเมินโดยเทคนิค
การหักคาแบลงคออก (BST) พบวา LFLOCTE เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจนเต็ม 100% ภายใน 4 สัปดาห ถึงแมมี Active Fe(III) เพียง
1,300 ppm Fe (S4) และ (ค) Active Fe(III) ในดินที่มากขึ้นจะทําให LFLOCTE (%) มากขึ้นอยางมีนัยสําคัญยิ่งในทุกระยะเวลาที่บม
ดินที่จุดอิ่มตัวดวยน้ํา จากผลการศึกษานี้ทําใหสามารถแนะนําไดวา ความสัมพันธของปริมาณเหล็กที่วองไวตอการบําบัดสารอินทรีย
คารบอนที่สัปดาหแรกมีคุณคาตอการนํามาใชพัฒนาระบบบําบัดในอนาคตเพราะใหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงที่สุด (r = 0.965**)
และใหคาอัตราการเพิ่มของ TE (%) สูงที่สุด คือ b = 5.7 x 10-3 % ตอ ppm Fe Active Fe(III)

ABSTRACT
The study of role of Active Fe(III) on landfill leachate organic carbon treatment efficiency, (LFLOCTE), in 4
replications, has been carried out a split plot experiment having 2 Main plots; Landfill leachate (LFL, W1) and Tap
water (Blank, W2) and 4 Subplots. The 4 subplots were; Ratchaburi soil series (S1) and 3 artificial soils by coarse
sand dilution at the ratio soil: sand; 3: 1 (S2), 2: 2 (S3) and 1: 3 (S4) so that the 4 soils would have 5,200 ppm Fe
(S1), 3,900 ppm Fe (S2), 2,600 ppm Fe (S3) and 1,300 ppm Fe (S4) Active Fe(III) respectively. This was a saturation
system of the water and soils incubated at room temperature for 1, 2, 4, 8 and 16 weeks. The results of this
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study found that: (a) The 4 Active Fe(III) could efficiency treated the LFL in this saturation system having 192 ppm
OC (S1), 153.6 ppm OC (S2), 115.2 ppm OC (S3) and 76.8 ppm OC (S4) which were 82.5%, 78.8%, 72.5% and 60.0%
since the first week at in average increase rate 0.743 ± 0.158 %/wk in the normal treatment efficiency technique ;
(b) Treatment efficiency (TE) evaluated by Blank Subtraction Technique the LFLOCTE rapidly increased to 100%
within 4 weeks aging, with exception in the least Active Fe(III) soil (S4) and (c) The increase in soil Active Fe(III)
increased LFLOCTE (%) highly significantly in all periods of saturation time. It could be recommended that the 1st
week TE relationship was worth information for future LFL treatment system development because of its highest
r value (0.965**) and the highest slope value which was 5.7 x 10-3 TE (%)/ppm Fe Active Fe(III).
คําสําคัญ: เหล็กที่วองไว การบําบัดสารอินทรียคารบอนจากน้ําชะขยะ การยอยสลายแบบไรออกซิเจน
Keywords: Active Fe(III), Landfill Leachate Organic Carbon Treatment, Anaerobic Decomposition

บทนํา
การกํ า จั ดขยะในประเทศไทยนิ ย มใช วิธี ก ารฝ ง กลบ
ป พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยทั้งสิ้น
2,490 แหง โดยสวนใหญเปนการกําจัดดวยวิธีการฝงกลบอยาง
ถูกสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) และกองเทเปด (Open
Dumping Sites) อยูสูงถึง 2,419 แหง (กรมควบคุมมลพิษ,
2556) ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ไ ด จ ากกระบวนการยอ ยสลายสารอิน ทรี ย
คารบอน (Organic Carbon, OC) ในหลุมฝงกลบ คือ แกสมีเทน
และน้ําชะขยะ ซึ่งกอใหเกิดปญหามลพิษสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง น้ํ า ชะขยะที่ มั ก มีค วามเข ม ข น ของสารอิ นทรี ย และ
สารอนินทรียสูง ขึ้นอยูกับองคประกอบของขยะและระยะเวลา
ของการหมักในหลุมฝงกลบ (Huo et al., 2008; อรทัยและคณะ
, 2557) การบํ า บั ด น้ํ า ชะขยะมี ค า ใช จ า ยสู ง และต อ งใช
กระบวนการบําบัดหลายประเภท เชน การบําบัดโดยใชวิธีทาง
ชีวภาพ วิธีทางเคมี และรูปแบบผสมผสาน วิไลและคณะ (2550)
พบวา การบําบัดน้ําชะขยะในประเทศไทยมักนิยมบําบัดโดยใช
บอเติมอากาศ (Aerate Lagoon) หรือการเก็บกักน้ําชะขยะใน
บอพักไวกอน เนื่ องจากมีคาใชจายในการดําเนินการต่ํา กวาวิธี
อื่นๆ โดยใหมีการยอยสลายเองตามธรรมชาติซึ่งมีประสิทธิภาพ
การบํ า บั ด ต่ํ า และใช ร ะยะเวลานานในการบํ า บั ด อี ก ทั้ ง ต อ ง
สูญเสียพื้นที่ขนาดใหญในการกักเก็บน้ําเสียไวโดยไมจําเปน เกิด
ปญ หากลิ่ น เหม็น เป น แหล ง เพาะพั นธุยุ ง และเชื้ อ โรคตามมา
ดังนั้นการวิจัยหาวิธีการบํา บัดน้ําชะขยะที่มีคาใชจายต่ํา และมี
ประสิทธิภาพสูงจึงจําเปนอยางยิ่งสําหรับการแกไขปญหานี้ ระบบ
บําบัด น้ําเสียชุมชนซึ่งมีคาบีโอดีสูงไมเกิน 100 mg O2/L ดวย
ดินแหงสลับเปยก ดวย Facultative Aerobes รวมกับพืชซึ่ง

ใช ได ดีม ากที่โ ครงการศึกษาวิจั ย และพัฒนาสิ่งแวดล อมแหลม
ผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สิทธิชัย, 2538; สุกัญญา,
2548; อรทัย, 2550; ศิวาพร, 2551 และนาวี, 2552) โดย
ส ง เสริ ม การบํ า บั ด สารอิ น ทรี ย โ ดยใช เ หล็ ก ที่ ว อ งไวในรู ป
สารประกอบเฟอริก (Active Fe(III)) เปนตัวรั บอิเลคตรอน
(Electron Acceptor, EA) ในกระบวนการหายใจแบบไร
ออกซิเจน (Anaerobic Respiration, AAR) ในขณะดินเปยก 5
วั น และมี ก ารหายใจโดยใช อ อกซิ เ จนเป น EA (Aerobic
Respiration, AR) เมื่อมีการระบายน้ําออกใหแหง 2 วัน การกัก
เก็บน้ําชะขยะ (Landfill Leachate; LFL) ไวในดินในระบบ
บําบัดที่จะพัฒนาขึ้นมาใหอยูในสภาพอิ่มตัวตลอดเวลา แลวให
Active Fe(III) ในดินที่มีมากพอจนเกิดเปน AAR ไดตลอดเวลาที่
ยังมี OC เปนตัวใหอิเลคตรอน (Electron Donor, ED) เพื่อใหได
องคความรูที่ถูกตอ งเหมาะสมและเปนประโยชนตอการพั ฒนา
ระบบบําบัดใหมนี้โดยตรงจึงไดวางแผนวิจัยขึ้น

อุปกรณและวิธีการ
1. การวางแผนการทดลอง
การวิจั ยนี้ไ ดว างแผนการทดลองแบบ Split Plot
Design มีแหลงที่มาของน้ําเปน Main Plot 2 แหลง คือ LFL
(W1) และน้ําประปา (Blank, W2) และ Sub Plot 4 ชนิด คือ ชุด
ดินราชบุรี (S1) และดินเทียมที่ทําจากการเจือจางดินนี้ดวยทราย
หยาบดวยสัดสวน ดิน: ทราย 3: 1 (S2) 2: 2 (S3) และ 1: 3 (S4)
การทดลองทํา 4 ซ้ํา จํานวน 32 ยูนิตทดลอง

งานวิจัย
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2. การดําเนินการทดลอง
การทดลองนี้เปนแบบระบบปด โดยใชดินที่แ หงสนิท
ดวยการตากแดดเพื่อใหแนใจวามี Active Fe(III) เต็มที่ 10 กรัม
ใสในขวด PE ขนาด 120 มิลลิลิตร ใส LFL และน้ําประปาใน
ปริมาณดินอิ่มตัวดวยน้ํา คือ 5 4 3 และ 2 มิลลิลิตร ใน S1 S2 S3
และ S4 ตามลําดับ บมตัวอยางที่อุณหภูมิหอง และทําการเก็บ
ตัวอยางที่ระยะเวลาการบม 1 2 4 8 และ 16 สัปดาห ตามลําดับ
3. การวิเคราะหขอมูล
ก อ น จ ะ ร า ย ง า น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร บํ า บั ด
(Treatment Efficiency, TE(%)) จะตองทราบปริมาณของ
คารบอนที่ไมถูกบําบัด (Untreated C, UT-C) ที่วัดไดโดยตรง
เสียกอน คา UT-C คํานวณมาจากปริมาณซีโอดี (COD) ที่วัดได
หลังจากสกัดดินที่อิ่มตัวดวยน้ําที่ระยะเวลาบมตางๆ ดวยน้ํา 30
มิลลิลิตร ตามคําแนะนําของ Intaravicha et al. (2013) ดวยวิธี
มาตรฐานของ APHA (2005) โดยคํานวณจากทฤษฎีทางเคมีวาที่
ระดั บ สมดุ ล ทางเคมี สมมูล ยข องธาตุที่เ ป นองคป ระกอบของ
สารประกอบที่ เกี่ ยวข องกับการทําปฏิกิริยาทางเคมีกันจะตอง
เทากัน (Ewing et al., 1962) เนื่องจากน้ําหนักสมมูลยของแกส
ออกซิเจน (O2) และของ OC เทากับ 8 และ 3 ตามลําดับ ดังนั้น
สมมูลยของ O2 ใน COD จะเทากับ mg O2/L หารดวย 8 ซึ่งจะ
เทากับสมมูลยของ OC ดวย ดังนั้นความเขมขนของ OC ซึ่ง
เทากับ (mg O2/L x3)/8 คือความเขมขน mgC/L นั่นเอง สําหรับ
ประสิทธิภาพของการบําบัด OC (Treatment Efficiency of
OC, TEOC) นั้นจะเปรียบเทียบ 2 วิธีดังนี้ ก. แบบปกติ คือ
LFLOCTE (%) = 100(LFLOC Input Load – Soil UT-C)/
LFLOC Input Load และ ข. แบบใช Blank Subtraction
Technique (BST) ซึ่งนักเคมีวิเคราะหใชวัดปริมาณที่ถูกตองของ
ธาตุในสารละลายที่ถูกตอง (Daniel, 2007) โดยหักปริมาณของ
สิ่ งที่ ตอ งการวิ เ คราะห ดว ยปริ ม าณที่มี อ ยูใ นน้ํ า โดยใช ส มการ
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LFLOCTE(%) = 100(LFLOC Input Load –LFLOC Output –
Blank)/LFLOC Input Load การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ UTC ตลอดระยะเวลา 16 สัปดาหในแตละดินจะไดอธิบายโดย
สมการทางคณิตศาสตร เมื่อพบวาไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
สูงเทากับระดับความเชื่อมั่นระดับนัยสําคัญ (95%) และระดับ
นัยสําคัญยิ่ง (99%) ซึ่งใชเครื่องหมาย * และ ** ตามลําดับ ดวย
สมการ y = a + bx โดยให x เปนตัวแปรอิสระและ y เปนตัว
แปรตาม a เปนคาจุดตัดแกนตั้ง (y) และ b เปนคา slope ของ
การเปลี่ย นแปลง แต ถา ความสั ม พั น ธไ ม สู งถึงระดับนั ย สํ า คัญ
(นอยกวา 95%) ก็จะนําเสนอดานคาเฉลี่ย (x) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ตามคํา แนะนํ า ทางสถิ ติ ข อง Gomez and
Gomez (1984)

ผลและวิจารณ
1. สมบัติของดินและน้ําชะขยะที่ใชในการทดลอง
สมบัติของชุดดินราชบุรี (Tropaquepts) และน้ําชะ
ขยะจากสถานที่ฝงกลบขยะเทศบาลตําบลบานแหลม อําเภอบาน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี ดังตารางที่ 1 ดิน S1 นี้กอนการทดลอง
เปนดินเหนียวที่มีความเปนกรดรุนแรง แตมีปริมาณธาตุอาหาร
มากพอสําหรับกิจกรรมของจุลินทรีย สวน LFL พบวา มีปริมาณ
OC สูงมีศักยภาพในการเปน ED แกจุลินทรีย แตมีปริมาณคลอไรด
(Cl-) ความเปนเบส และความเค็มสูงจนอาจขัดขวางการทํางาน
ของจุ ลินทรีย แตความเป นกรดรุน แรงของดิน อาจขจัด ป ญ หา
ความเปนเบสของน้ําชะขยะได ทั้งปริมาณโซเดียมและคลอไรดก็
อาจถูกดูดยึด โดยอนุ ภ าคดิ น เหนีย วซึ่ งมี ประจุล บและพื้น ที่ ผิ ว
จําเพาะสูงไดหมดก็ได ปริมาณ Cl- นี้ทําปฏิกิริยากับโปแตสเซียม
ไดโครเมทในน้ํายาวิเคราะหคา COD และทําใหคาวิเคราะหสูง
ผิดปกติได ดังนั้นกอนวิเคราะหหาคา COD ทุกครั้งจึงไดกําจัด Clกอนโดยใชซิลเวอรไนเตรทผงแลวกรองออกกอนเสมอ
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สมบัติของดินและน้ําชะขยะที่ใชในการทดลอง
สมบัตขิ องดินชุดดินราชบุรี
พารามิเตอร
Clay (%)
Silt (%)
Sand (%)
pH
EC (mS/cm)
OM (%)
OC (ppm)
Active OC (ASOC, ppm)
Soil CEC (me/100 g)
Clay CEC (me/100 g)
Free Fe(III)-Fe (ppm)
Active Fe(III)-Fe (ppm)

สมบัตขิ องน้ําชะขยะ
พารามิเตอร
BOD (mg O2/L)
COD (mg O2/L)
OC (mg C/L)
Fe (II) (mg/L)
pH
Temp. (๐C)
DO (mg O2/L)
TDS (mg/L)
EC (mS/cm)
Salinity (ppt)
Cl- (mg/L)

ปริมาณ
66
20
14
5.2
0.47
1.74
10,093
7,771
29.1
38.8
18,637
5,200

จากตารางที่ 1 พบวา ปริมาณ BOD และ COD ใน
LFL นี้สูงกวาในน้ําเสียชุมชนเมืองเพชรบุรีที่ศึกษาโดยสิทธิชัย
(2538); สุกัญญา (2548); อรทัย (2550); ศิวาพร (2551) และ
นาวี (2552) ซึ่งพบวามีคาอยูในพิสัย 31.2-69.7 mg/L และ
50.0-182.0 mg/L ตามลํา ดับ ซึ่งสามารถบําบัดไดอยา งมี
ประสิทธิภาพโดยใชระบบดินเปยกสลับแหงรวมกับพืช โดยใช
กิจกรรมของ Facultative Aerobes แตงานวิจัยนี้ศึกษาองค
ความรู ข องการเปลี่ ย นแปลง OC โดยใช กิ จ กรรมของ
Anaerobes ซึ่งใช Active Fe(III) เปน EA หลัก
จากตารางที่ 1 สามารถคํานวณปริมาณ Active Fe(III)
OC และ clay contents ในดินทั้ง 4 ชนิดกอนทดลองสรุปได
ดังนี้ ก. มี Active Fe(III) 5,200 3,900 2,600 และ 1,300 mg
Fe/kg soil ข. มี OC 10,093 7,569.75 5,046.50 และ
ตารางที่ 2

Research

ปริมาณ
180
1,024
384
0.02
8.9
25.3
3.51
>1,999
16.8
9.9
4,490

2,523.25 mg C/kg soil และ ค. มีปริมาณอนุภาคดินเหนียวอยู
66.0 49.5 33.0 และ 16.5% ในดิน S1 S2 S3 และ S4 ตามลําดับ
ในหนวยทดลองที่มีการใส LFL เพื่อทําใหอิ่มตัวดวยน้ําโดยใสลง
ไป 5 4 3 และ 2 mL/10 g soil สําหรับดิน S1 S2 S3 และ S4
ดังนั้นภาระ (Load) ของ LFLOC ของดินทั้ง 4 ชนิดนี้จึงเปน
192.0 153.6 115.2 และ 76.8 µg C/g soil ตามลําดับ
2. การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอินทรียคารบอน
การศึกษาปริมาณ UT-C ในระบบดินทั้ง 4 ชนิด
ภายหลังการบมในรมที่ระยะเวลา 1 2 4 8 และ 16 สัปดาห ได
แสดงไวใ นตารางที่ 2 โดย ตารางที่ 2(a) นํา เสนอการ
เปลี่ยนแปลงในชุดทดลอง (Treatment Set, TS) และ ตารางที่
2(b) นําเสนอการเปลี่ยนแปลงในชุดควบคุม (Blank Set, BS)

การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอินทรียคารบอนในการทดลอง

ระยะเวลาการบม (wks)
ชนิด
ดิน
1
2
4
(a) From soil + LFL (µg C/g soil)
S1
33.6
33.6
16.8
S2
32.6
32.4
16.6
S3
31.7
22.7
17.0
S4
30.7
20.4
15.4

8

16

16.8
15.6
15.9
15.4

16.8
11.9
15.7
15.4

r

a

b

-0.703**
-0.817**
-0.691**
-0.620*

30.1
30.0
25.4
23.6

-1.061
-1.327
-0.774
-0.676

งานวิจัย
ตารางที่ 2

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 3
การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอินทรียคารบอนในการทดลอง (ตอ)

ระยะเวลาการบม (wks)
ชนิด
ดิน
1
2
4
(b) From soil only (µg C/g soil)
S1
0
16.8
32.6
S2
0
16.2
32.6
S3
0
15.6
31.7
S4
0
15.4
30.7
หมายเหตุ:

8

16

17.1
15.7
15.7
15.4

16.6
16.2
15.7
15.2

r

a

b

0.169ns
0.169 ns
0.170 ns
0.168 ns

x = 16.6
x = 16.1
x = 15.7
x = 15.3

SD = 11.5
SD = 11.5
SD = 11.2
SD = 10.9

r = คา correlation coefficient a = คาจุดตัดแกนตั้ง (y) และ b = คา slope ของการเปลี่ยนแปลง
* = ความแตกตางกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ ** = ความแตกตางกันที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
ns = ความไมแตกตางกันทางสถิติ x = คาเฉลี่ย และ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากตารางที่ 2
จะเห็ น ว า แนวโน ม ของการ
เปลี่ยนแปลง UT-C ใน 2 ตารางยอยนี้แตกตางกันอยางเดนชัด
กล าวคือ ในตารางที่ 2(a) ปริมาณ UT-C จะลดลงอยา งมี
นัยสําคัญโดยใหคา r -0.703** -0.817** -0.691** และ 0.620* ทําใหสามารถพยากรณคา UT-C (y) ที่ระยะเวลาของ
การบมดิน (x) ไดดวยสมการที่ (1)-(4)
S1yppm =
30.1 – 1.061wks ……..(1)
S2yppm =
30.0 – 1.327wks ..……(2)
S3yppm =
25.4 – 0.774wks ....….(3)
S4yppm =
23.6 – 0.676wks ..……(4)
แตในตารางที่ 2(b) พบวา ตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห
การเปลี่ ย นแปลงมี แ นวโน ม ไปในทางบวกแต สู ง ไม ถึ ง ระดั บ
นัยสําคัญโดยใหคาเฉลี่ยในดินทั้ง 4 ชนิด อยูในพิสัยแคบๆ คือ
15.3-16.6 µg C/ g soil การลดลงของ UT-C ในตารางที่ 2(a)
หรือ TS แสดงวา OC load จาก LFL นั้นถูกบําบัดแลว (จะได
กลาวถึงประสิทธิภาพตอไป) ดวยอยางนอย 2 กลไก คือ (ก) ทาง
ฟสิกส จากการดูดซับไวใน ชองขนาดเล็กในดิน (Micropores)
ดวยแรงแคปลารี (Capillary Force) (Brady, 1990) และ (ข)
ตารางที่ 3
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ดวยกลไกทางชีวเคมีจาก Anaerobic Decomposition ของ
Anaerobes โดยใช Active Fe(III) ในดิ นเปน EA และมี
Carbohydrate C เปน ED กลายเปน CO2 หายไป การตรวจไม
พบ UT-C (ตารางที่ 2(b)) ใน BS ในสัปดาหแรกนั้นนาจะ
เนื่อ งจากสิ่ง แวดลอ มของระบบยั ง ไม เอื้ ออํ า นวยให มีก ารเพิ่ ม
ปริมาณของ Decomposers เนื่องจากความเปนกรดรุนแรงของ
ดิน แตเมื่อเวลาผานไป 1 สัปดาหบางสวนของสารประกอบที่มิใช
ฮิวมัส (non humus) อาจมีการเปลี่ยนแปลงทําใหเกิด Soil
Reduction ได H+ ก็ จ ะลดลงและทํ า ให กิ จ กรรมของ
Decomposers เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห
แรก แลว จึ ง เข า สู ระบบของการเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ข องดิ น
กลายเปน OC ที่เสถียรขึ้นตอไปทํานองเดียวกันกับใน TS
3. การเปลี่ยนแปลงประสิ ทธิภาพในการบําบัดสารอิน ทรี ย
คารบอนจากน้ําชะขยะ
ตารางที่ 3 แสดงการเปลี่ยนแปลง LFLOCTE (%) โดย
2 เทคนิค คือ แบบปกติ (Normal Technique) และแบบใช
Blank Subtraction Technique (BST)

การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการบําบัดสารอินทรียคารบอนในการทดลอง

ระยะเวลาการบม (wks)
ชนิด
ดิน
1
2
4
(a) By Normal Technique
S1
82.5
82.5
91.2
S2
78.8
78.9
89.2
S3
72.5
80.3
85.2
S4
60.0
73.4
79.9

8

16

91.2
89.8
86.2
79.9

91.2
92.3
86.4
79.9

r

a

b

0.703**
0.818**
0.692**
0.620*

84.3
80.4
78.0
69.2

0.553
0.866
0.673
0.879
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การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการบําบัดสารอินทรียคารบอนในการทดลอง (ตอ)

ระยะเวลาการบม (wks)
ชนิด
ดิน
1
2
4
(b) By Blank Subtraction Technique
S1
82.5
91.3
108.2
S2
78.8
89.5
110.4
S3
72.5
93.8
112.8
S4
60.0
93.5
119.9
หมายเหตุ:
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8

16

100.2
100.1
99.8
100.0

99.9
102.8
100.0
99.7

r

a

b

0.454ns
0.529ns
0.391ns
0.356ns

x = 96.4
x = 96.3
x = 95.8
x = 94.6

SD = 9.8
SD = 12.3
SD = 14.7
SD = 21.8

r = คา correlation coefficient a = คาจุดตัดแกนตั้ง (y) และ b = คา slope ของการเปลี่ยนแปลง
* = ความแตกตางกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ ** = ความแตกตางกันที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
ns = ความไมแตกตางกันทางสถิติ x = คาเฉลี่ย และ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากตารางที่ 3(a) พบวาประสิทธิภาพในการบําบัด OC
จาก LFL (y) ที่ไดคํานวณโดยวิธีปกติจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลา (x)
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญยิ่งในทุกดินยกเวนดิน S4 เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ จะสามารถอธิบายประสิทธิภาพไดโดยสมการที่ (5)-(8)
S1y(%) =
84.3 + 0.553x …..……..(5)
S2y(%) =
80.4 + 0.866x …....……(6)
S3y(%) =
78.0 + 0.673x …......….(7)
S4y(%) =
69.2 + 0.879x …....……(8)
และสามารถคํานวณไดวา การบําบัดจะครบ 100% ใน
เวลาประมาณ 29 23 33 และ 36 สัปดาห ในดิน S1 S2 S3 และ
S4 ตามลําดับ
จากสมการที่ (5)-(8) จะเห็ นไดวา เมื่ อเริ่มทํา การ
ทดลอง (เมื่อ LFL ทําใหดินอิ่มตัว) ก็มีการกักเก็บ LFLOC แลว
ประมาณรอยละ 84 80 78 และ 69 ของ LFLOC load กลไกที่
ควบคุมการบําบัด OC ในระยะแรกนี้นาจะเปนการดูดซับอยูใน
ชองวางขนาดเล็กในดินโดยแรงแคปลารี เมือ่ ใชสมการที่พัฒนามา
จากขอมูลดินของ Motomura et al. (1979) ภายใตสมมติฐาน
ที่วา Maximum Water Holding Capacity (WHC) ของดินนา
คือ รอยละของน้ําที่มีอยูในดินจนเต็มทั้งชองวางขนาดใหญและ
ชองวางขนาดเล็ก และ Moisture Equivalent (ME) ก็คือ รอย
ละน้ําที่มีอยูเต็มชองวางขนาดเล็ก ซึ่งมีสมการที่ (9) และ (10)
WHC(%) = 32.3 + 0.520clay(%)..…(9)
r
= 0.833** , n = 129
ME(%) = 14.5 + 0.459clay(%).….(10)
r
= 0.869** , n = 128
ดังนั้นในดิน S1 S2 S3 และ S4 ซึ่งมีปริมาณอนุภาคดิน
เหนียวอยู 66.0 49.5 33.0 และ 16.5% ควรจะมีชองวางทั้งหมด

66.6 58.0 49.5 และ 40.9% และชองวางขนาดเล็กซึ่งมีแรง
แคปลารี อยู 44.8 37.2 29.6 และ 22.1% ตามลําดับ และเมื่อมี
การเติม LFLOC Load ลงไป 192.0 153.6 115.2 และ 76.8 µg
OC/g soil จึงควรจะมีความเขมขนของ LFLOC ในสารละลาย
ดินของดิน S1 S2 S3 และ S4 อยู 192/0.666 153.6/0.580
115.2/0.495 และ 76.8/0.409 หรือ 288 265 232 และ 188
µg OC/g soil และจะถูกแรงแคปลารีดูดยึดไวได 288x0.448
265x0.372 232x0.296 และ 188x0.221 หรือ 129.0 98.6
68.7 และ 41.5 µg OC/g soil ซึ่งคิดเปนรอยละ 67.2 64.1
59.6 และ 54.0 ของ Load ที่ใสลงไป ดังนั้นคา Intercept (a)
ในสมการที่ (5)-(8) ซึ่งสูงกวาการกักเก็บ LFLOC ไวในเฉพาะ
ชองวางขนาดเล็กในดินโดยใช แรงแคปลารี จึงนา จะมาจากการ
บําบัด OC ดวยกลไกทางชีวเคมีโดยใช Active Fe(III) เปน EA ซึ่ง
ควรจะเริ่มตั้งแตวันแรก
จากตารางที่ 3(b) จะเห็ น ได ชัด เจนว า BST มี
ประสิทธิภ าพในการบํา บั ดสูง กว า การคํา นวณแบบปกติ ตั้ง แต
สัปดาหที่ 2 ของการบมระบบเปนตนไป และสามารถสรุปไดวา
ภาระ LFLOC หรือ LFLOC load จะถูกบําบัดโดยสิ้นเชิงตั้งแต
สัปดาหที่ 4 เปนตนไป ผลดีของการประเมิน LFLOCTE (%) นี้
แสดงวา UT-C ใน BS ที่ถูกปลดปลอยออกมาจะถูก Anaerobes
เอาไปใชเปนอาหารไดเกือบจะทันทีที่ใส LFL ลงไป ความเปนดาง
ของ LFL (pH 8.9) ที่ใสลงไป 5 4 3 และ 2 mL/10 g soil
สําหรับ S1-S4 คงจะปรับระดับความเปนกรดของดิน (pH 5.2) ให
ใกลเปนกลาง ปริมาณอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีอยู 66.0 49.5 33.0
และ 16.5% ใน S1 S2 S3 และ S4 นาจะดูดซับทั้ง Na+ (โดยประจุ
ลบของอนุภาคดินเหนียว) และ Cl- (โดยแรงแคปลารี) ไวไดมาก
จนไมเปนอันตรายตอกิจกรรมของจุลินทรียแตอยางใด ปริมาณ

งานวิจัย
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ของ UT-C จาก TS จึงนอยกวาใน BS ตลอดชวง 4 สัปดาหแรก
ซึ่งมีการบําบัดโดยสิ้นเชิงแลว UT-C หรือปริมาณ OC ที่สกัดได
ดวยน้ํากลั่นซึ่งควรจะเปนปริมาณ OC ที่เหลืออยูและถูกระบาย
ออกจากดินไดในระบบเปด อาจเปลี่ยนรูปไปจาก LFLOC load
แลวก็ไดโดยอาจเปลี่ยนรูปเปนสารอินทรียคารบอนที่มีโครงสราง
ซับซอน ส วนใหญเป นกรดอิ นทรีย ไดแ ก กรดฮิวมิก และกรด
ตารางที่ 4
ดัชนี

ฟูลวิก (Artiola and Fuller, 1982) ซึ่งจุลินทรียไมสามารถยอย
สลายไดอีกตอไป
4. อิทธิพลของเหล็กที่วองไวตอประสิทธิ ภาพในการบําบัด
สารอินทรียคารบอน
เพื่ อ ใหทราบถึ งอิทธิพ ลของ Active Fe(III) ต อ
LFLOCTE (%) จึงไดสรุปไวในตารางที่ 4

อิทธิพลของเหล็กที่วองไวตอประสิทธิภาพในการบําบัดสารอินทรียคารบอน
1

(a) By Normal Technique
r
0.965**
a
55.0
b
5.7x10-3
(b) By Blank Subtraction Technique
r
0.965**
a
55.0
b
5.7x10-3
หมายเหตุ:
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2

ระยะเวลาการบม (wks)
4

8

16

0.862**
72.3
2.0x10-3

0.930**
70.4
4.4x10-3

0.908**
70.9
4.4x10-3

0.884**
71.0
4.6x10-3

-0.697**
94.8
-8.4x10-4

-0.954**
122.2
-2.9x10-3

0.680*
99.8
6.9x10-5

0.298ns
x = 100.6
SD = 1.5

r = คา correlation coefficient a = คาจุดตัดแกนตั้ง (y) และ b = คา slope ของการเปลี่ยนแปลง
* = ความแตกตางกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ ** = ความแตกตางกันที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
ns = ความไมแตกตางกันทางสถิติ x = คาเฉลี่ย และ SD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากตารางที่ 4(a)
จะเห็ น ได ชั ด เจนว า พบ
ความสัมพันธทางบวกระหวางปริมาณ Active Fe(III) (x) และ
LFLOCTE (y) เมื่อคํานวณโดยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญยิ่งตั้งแต
สัปดาหแรกและในทุกระยะเวลาของการศึกษาซึ่งสามารถอธิบาย
ไดโดยสมการที่ (11)-(15)
1wk y = 55.0 + 5.7x10-3x ………. (11)
2wk y = 72.3 + 2.0x10-3x ………. (12)
4wk y = 70.4 + 4.4x10-3x ………. (13)
8wk y = 70.9 + 4.4x10-3x ………. (14)
16wk y = 71.0 + 4.6x10-3x ………. (15)
และเมื่อนําเอาคาจุดตัดแกน y ของประสิทธิภาพในการ
บําบัด LFL ในดิน S1-S4 ในสมการที่ (5)-(8) (y) มาหาสหสัมพันธ
กับปริมาณ Active Fe(III) (x) จะพบความสัมพันธที่สูงมาก (r =
0.962**) และสามารถคาดการณไดโดยสมการที่ 16
y (%) = 66.05 + 3.67x10-3x…… (16)
การเพิ่มขึ้นของ Active Fe(III) ทําใหประสิทธิภาพใน
การบําบัด LFL นี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Intaravicha et al.
(2013) ทั้งนี้เปนเพราะเมื่อปริมาณ Active Fe(III) เพิ่มขึ้นก็จะ

เกิด AAR เพิ่มขึ้นเพราะ Active Fe(III) ทําหนาที่เปน EA โดยใช
OC ทั้งจากดินและจาก LFL เปน ED ไดพลังงานเอามาใชยอย
สลาย OC ทําใหเกิด AAR แลวปลดปลอย CO2 ออกมา UT-C จึง
ลดลงอยางรวดเร็วหรือมีการบําบัดโดยวิธีการทางชีวเคมีเพิ่มเติม
มาจากการดูดซับ OC ไวในชองวางขนาดเล็กในดินดวยแรง
แคปลารี
เมื่อมีการประเมินประสิทธิภาพโดย BST ความสัมพันธ
ทางบวกนี้จะสงผลที่นาเชื่อถือเฉพาะที่สัปดาหแรกเพราะ UT-C
ใน BS (ตารางที่ 2(b)) ยังไมสามารถตรวจพบได ประสิทธิภาพ
ของการบํ า บั ด ที่คํ า นวณได ทั้ ง สองเทคนิ ค จึ ง เหมื อ นกั น ส ว น
หลังจากนั้นปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับ UT-C ใน TS (ตารางที่
2(a)) และ BS (ตารางที่ 2(b)) นั้นไมเหมือนกัน บทบาทของ
Active Fe(III) ตอ AAR จึงอาจไมเดนชัดเหมือนกับใน ตารางที่
2a อนึ่งจาก ตารางที่ 3(b) จะเห็นประโยชนของการใช BST
ประเมิน LFLOCTE (%) ไดชัดเจน กลาวคือพบวามีการบําบัด
ของ LFLOC สมบูรณแลวตั้งแต 4 สัปดาหเปนตนไป กลาวคือ
คา Active Fe(III) ในพิสัย 5,200-1,300 ppm Fe(III) สามารถ
บําบัด OC 192.0-76.8 ppm OC ได 100% ภายใน 4 สัปดาห

524

KKU Science Journal Volume 46 Number 3

การคํานวณหาประสิทธิภาพในการบําบัด OC จาก LFL โดยสอง
เทคนิคนี้ควบคูกันจึงเปนองคความรูที่มีประโยชนตอการพัฒนา
ระบบบําบัด LFL ตอไป

สรุปผล
การศึ ก ษาบทบาทของ Active Fe(III) ที่ มี ต อ
ประสิทธิภาพการบําบัดสารอินทรียคารบอนจากน้ําชะขยะชุมชน
ในระบบฝงกลบในดิน 4 ชนิดที่มี Active Fe(III) 5,200 ppm Fe
(S1) 3,900 ppm Fe (S2) 2,600 ppm Fe (S3) และ 1,300
ppm Fe (S4) พบวาสามารถบําบัดน้ําชะขยะในระบบอิ่มตัวดวย
น้ําที่มีภาระ 192.0 ppm C (S1) 153.6 ppm C (S2) 115.2
ppm C (S3) และ 76.8 ppmC ( S4) ไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ
82.5 % 78.8 % 72.5% และ 60.0% ตั้งแตสัปดาหแรกและมี
ประสิทธิภาพ (TE) เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญยิ่ง ยกเวนใน S4 ซึ่ง
อยูเพียงระดับนั ยสําคัญตลอดชวง 16 สัปดาหที่ศึกษาแตเมื่อ
ประเมินโดย BST พบวา TE เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจนเต็ม 100%
ใน 4 สัปดาหแรกแมแตในดินที่มี Active Fe(III) นอยสุด (S4;
1,300 ppmFe) Active Fe(III) มีความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญ ยิ่งในทุกชวงของการศึ กษา จึงสามารถสรุป ไดวา (ก)
อิทธิพลทางบวกของ Active Fe(III) ตอ LFLOCTE ที่สัปดาหแรก
ของการคํานวณโดยวิธีทั้งปกติแ ละโดย BST มีคุณคาตอการ
พั ฒ นาเป น ระบบบํ า บั ด น้ํ า ชะขยะในอนาคตเพราะให ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงที่สุด (r = 0.965**) และคาอัตราเพิ่ม
ของประสิทธิภาพ (b = 5.7 x 10-3) สูงสุดสําหรับการคํานวณโดย
ปกติและ (ข) การคํานวณโดยวิธี BST จะใชไดผลดีเมื่อ Active
Fe(III) ของดินไมนอยกวา 1,300 ppm
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