
 

 

ง 

 

54311324 : สาขาวทิยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม 
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     อญัชลี  ตนัตุย้ : การบาํบดันาํเสียจากการผลิตเคมีภณัฑ์ดูแลรถยนตด์ว้ยกระบวนการ
ออกซิเดชนัและการสร้างและรวมตะกอน. อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : รศ.ดร. มลัลิกา  
ปัญญาคะโป. 90  หนา้. 

นาํเสียจากโรงงานผลิตเคมีภณัฑ์ดูแลรถยนต์ปนเปือนดว้ยสารลดแรงตึงผิว  สารอินทรีย ์
และสารเติมแต่งต่างๆ  โรงงานตวัอยา่งทีใชใ้นงานวิจยันีเกิดนาํเสีย  ประเภท ไดแ้ก่ นาํลา้งถงัโฟม
ซึงปนเปือนด้วยสารอินทรีย์และนําล้างถังเคลือบซึงปนเปือนด้วยสารอินทรีย์และของแข็ง
แขวนลอย  วตัถุประสงคข์องงานวิจยั ไดแ้ก่ ) เพือศึกษากระบวนการบาํบดัทีเหมาะสมสําหรับนาํ
เสียทัง   ประเภท   โดยบําบัดด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีด้วยสารส้ม 

(Aluminuim sulphate, Alum) และ PACl (Polyaluminium chloride)  และกระบวนการออกซิเดชนั
ทางเคมีดว้ย H2O2 และ H2O2/FeSO4  2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบาํบดัและความคุม้ค่าทาง
เศรษฐกิจเมือนาํนาํเสียทงั  มาบาํบดัแยกกนัเทียบกบัการนาํนาํเสียทงั  ส่วนมารวมกนัแล้วจึง
บาํบดั 

ในการบาํบดันาํเสียแยกพบว่าสภาวะทีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบาํบดั คือ  บาํบดันาํ
ลา้งถงัโฟมดว้ยกระบวนการออกซิเดชนัดว้ย H2O2 ความเขม้ขน้  มก./ล.  pH เริมตน้ .   และ 
บาํบดันาํลา้งถงัเคลือบด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีดว้ย PACl ความเขม้ขน้  
มก./ล.  pH เริมต้น .   แล้วนํานําไปบําบัดต่อด้วยกระบวนการออกซิเดชันทางเคมีด้วย 
H2O2/FeSO4 ความเข้มข้น /  มก./ล.   pH เริมต้น .   สําหรับการบาํบัดนํารวมพบว่า 
กระบวนการทีเหมาะสมคือขนัแรกบาํบดัดว้ยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีดว้ย PACl 

ความเขม้ขน้  มก./ล.  pH เริมตน้ .   แลว้นาํนาํไปบาํบดัต่อดว้ยกระบวนการออกซิเดชนัทาง
เคมีดว้ย H2O2/FeSO4 ความเขม้ขน้ /  มก./ล. pH เริมตน้ .  

เมือเปรียบเทียบผลการทดลองพบว่าการแยกบาํบดันาํเสียและการบาํบดันาํเสียรวมมี
ประสิทธิภาพรวมของการบาํบดัสารอินทรียค์าร์บอนทงัหมด (TOC)  และความขุ่นใกลเ้คียงกนั  แต่
การบาํบดัแยกมีค่าสารเคมีตาํกว่าการบาํบดัรวม  โดยเมือการแยกบาํบดันาํเสียใช้ค่าสารเคมีเพียง 
756.97 บาทต่อวนั  ซึงตาํกวา่การบาํบดันาํเสียรวมซึงใชค้่าสารเคมี 1,322.03 บาทต่อวนั  จึงสรุปวา่
การแยกบาํบดันาํเสียเป็นวธีิการทีเหมาะสมสาํหรับโรงงานนี 
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Wastewater from car care chemical factories was contaminated with surfactants, organics substances, 

and various additives. The sample factory used in this research had 2 types of wastewater, which were water  used to 

wash the foam tank, which was contaminated by organic substances, and water that was used to wash the coating 

tank, which was contaminated with organic substances and suspended solids. The aims of the research were to ) 

study the suitable treatment process for both types of wastewater, where treatment included flocculation with alum 

and PACl, and the process of chemical oxidation with H2O2 and H2O2/FeSO4, and 2) compare the efficiency of 

treatment and economic worthiness of the separate treatment of the 2 types of wastewater with the combination of the 

2 parts of wastewater followed by treatment. 

In wastewater treatment, it was discovered that the states with the highest efficiency in treatment were the 

water treatment that was used to wash the foam tank with chemical oxidation by H2O2, concentration of 80 mg/L and a 

starting pH of . , and the water treatment that was used to wash the coating tank with flocculation with alum and 

PACl, concentration of 50 mg/L and a starting pH of 8.5. The water was then treated with chemical oxidation with 

H2O2/FeSO4 concentration of /  mg/L and a starting pH of 8.5. As for the treatment of combined water, it was 

discovered that the most appropriate process included the first treatment step of the flocculation with PACl, 

concentration of 200 mg/L and a starting pH of 7.5. The water was then treated with chemical oxidation with 

H2O2/FeSO4, concentration of /  mg/L and a starting pH of 8.5. 

When experimental results were compared, it was found that separated wastewater treatment and 

combined wastewater treatment had similar overall treatment efficiencies of the total organic carbon (TOC) and 

turbidity. However, separate treatment had lower chemical costs than that of combined treatment, where the chemical 

cost of separated wastewater treatment was only 756.97 baht per day. This cost was lower than the chemical cost of 

combined wastewater treatment, which was 1,322.03 baht per day. Thus, it was concluded that separated wastewater 

treatment is the appropriate method for this factory.  
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 ในการทาํงานวิจยัครังนี  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย  ์ดร.มลัลิกา        
ปัญญาคะโป  อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระทีได้กรุณาให้คาํแนะนาํ และช่วยเหลือ  ตลอดจน
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ  ในการสารนิพนธ์ครังนี  ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.กณัฑรีย ์ 
ศรีพงศพ์นัธ์ุและผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัฐพล  อน้แฉ่ง ทีกรุณาให้คาํปรึกษา แนวความคิด ตลอดจน
คาํแนะนาํต่างๆ  และคอยใหก้าํลงัใจและเอาใจใส่ในการทาํวจิยัครังนีใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 ขอบกราบขอบพระคุณ คุณผ่องศรี เผ่าภูรี และคุณนที ส่งบุญ นกัวิทยาศาสตร์ภาควิชา
วทิยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม  ตลอดจนคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ทีภาควิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้มทุกท่านที
เป็นกาํลงัใจ ให้คาํแนะนาํ คอยช่วยเหลือ และความอนุเคราะห์เครืองมือ  สารเคมี  และอุปกรณ์ต่างๆ  
ในการทาํวจิยัครังนี 
 ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี ๆ น้องๆ ทุกคน และบริษทัคาร์แลค 68 (ไทย-เยอรมนั) 
จาํกดั บริษทัทีดิฉนัทาํงานอยู ่ทีไดใ้หก้ารสนบัสนุนเป็นกาํลงัใจและช่วยเหลือทาํให้สารนิพนธ์ฉบบันี
สาํเร็จไปดว้ยดี 
 สุดทา้ยขอขอบคุณทุนอุดหนุนการทาํวิทยานิพนธ์สําหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุนทวัไป) ของบณัฑิตวิทยาลยั ประจาํปีงบประมาณ 
2556  ครังที 1 ทีสนบัสนุนในการทาํวจิยัในครังนี เสร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
  

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง




