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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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บทท ี1  
บทนํา 

 
.   ความเป็นมาและความสําคัญของงานวจัิย 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยกาํลงัเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว  ขอ้มูลจากหอการคา้
ญีปุ่นพบว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศตงัแต่ เดือนมกราคม – พฤศจิกายน   มีจาํนวนทงัสิน 

, ,  คนั  เพิมขึนร้อยละ   จากปี 2554  โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนนนัเพิมขึนร้อยละ     
(จีรศกัดิ, 2555)  และเมือมีรถเพิมขึนมีสิงหนึงทีเพิมขึนเช่นกนัคือ การบริการต่างๆ  ทีเกียวกบัรถยนต ์ 
เช่น ศูนยบ์ริการดูแลรถยนต ์ซึงศูนยบ์ริการนีมีหนา้ทีดูแลรักษารถยนตใ์นดา้นต่างๆ  ไม่วา่จะเป็นการ
ลา้ง  ขดัเคลือบสี  เคลือบยาง  เคลือบเบาะและชินส่วนต่างๆ  ของรถยนต์ก่อให้ปัญหาเรืองนาํเสีย
เกิดขึนพร้อมๆ  กบัความเจริญเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเคมีภณัฑ์ดูแลรักษารถยนต์เหล่านี  
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเคมีภณัฑเ์ป็นโรงงานทีทาํการผลิตแบบต่อเนืองและแบบแบตซ์  ซึงการผลิต
แบบแบตซ์ตอ้งมีการล้างถงัก่อนทีจะผลิตครังต่อไป  นาํทีใช้ลา้งถงัจึงมีสิงเจือปนจากวตัถุดิบด้วย
เสมอ  นาํเสียจากการลา้งถงัมีสารอินทรียแ์ละสารลดแรงตึงผิวเป็นองคป์ระกอบ มีของแข็งแขวนลอย  
ของแข็งกึงจมกึงลอยและสารเคมีทีมาจากการกลนัปิโตรเคมี  สารอินทรียจ์ะทาํให้ปริมาณออกซิเจน
ละลาย (Dissolved oxygen, DO) ลดลง  มีผลทาํให้สิงมีชีวิตในนาํตายเนืองจากขาดออกซิเจน           

ทาํให้เกิดกลินเป็นทีน่ารังเกียจ ทาํให้ไม่สามารถใช้แหล่งนาํนนัให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจได ้ 
สารอินทรียบ์างชนิดอาจเป็นพิษต่อสิงแวดลอ้มมีผลทาํให้เป็นอนัตรายต่อสิงมีชีวิตในนาํ เกิดการ
สะสมอยูใ่นระบบนิเวศ (Bioaccumulation) เป็นอนัตรายต่อชีวติมนุษยใ์นกรณีทีไดรั้บสารนนัโดยตรง  
หากบริโภคสัตวน์าํทีมีสารพิษเขา้ไปจะไดรั้บสารทางออ้มจากห่วงโซ่อาหาร  หรือจากการทีสารนนั
สะสมอยู่ในระบบนิเวศ  ของแข็งแขวนลอยสามารถตกตะกอนทาํให้แหล่งนาํตืนเขินได ้  ทาํลาย
ทศันียภาพของแหล่งนาํ (กาญจนา, 2552)   

วิธีการบาํบดันาํเสียขึนอยูก่บัมลสารในนาํ  โดยปกติของแข็งหรือตะกอนแขวนลอยมกั
บาํบดัดว้ยวธีิทางกายภาพ  ตะกอนขนาดเล็กหรือสารละลายในนาํเสียตอ้งบาํบดัโดยวิธีเคมีซึงสามารถ
ทาํใหต้ะกอนขนาดเล็กกลายเป็นตะกอนแขวนลอยทีรวมกนัเป็นจนสามารถตกตะกอนแยกจากนาํได ้  
นาํเสียทีปนเปือนนาํมนัหรือไขมนัสามารถบาํบดัดว้ยการเป่าอากาศเพือไล่ให้ไขมนัหรือนาํมนัลอย
ขึนมาบนผิวนาํเรียกวิธีการนีว่ากระบวนการทาํให้ลอย  สารอินทรียย์่อยยากสามารถบาํบดัได้ด้วย
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กระบวนการออกซิเดชันทางเคมี  (Chemical oxidation)  ซึงมีทงักระบวนการแบบดังเดิม 
(Conventional oxidation)  และแบบขนัสูง (Advanced oxidation)  ตวัอยา่งกระบวนการแบบดงัเดิม  
ไดแ้ก่  การออกซิไดซ์ดว้ย O3, NaOCl, H2O2, KMnO4  และแบบขนัสูง (Advanced oxidation)  ไดแ้ก่  
การออกซิไดซ์ดว้ย  H2O2/Fe2+c, O3/UV, O2/UV, TiO2/UV   

จากตวัอย่างลกัษณะของนาํเสียจากโรงงานผลิตเคมีภณัฑ์ดูแลรถยนต์  ผูว้ิจยัไดส้นใจ
บาํบดันาํเสียเพือแก้ไขปัญหาทีอาจเกิดขึนต่อสิงแวดลอ้ม  จึงไดท้าํการศึกษาและวิจยันาํนาํตวัอย่าง  
ทงั  ส่วน คือ นาํเสียจากการลา้งถงัโฟม  และนาํเสียจากถงัเคลือบเบาะและยาง มาทาํการบาํบดัโดย
อาศยักระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี (Chemical coagulation and flocculation) และ
กระบวนการออกซิเดชนัทางเคมี (Chemical oxidation)  โดยนาํเสียทีไดจ้ากนาํลา้งถงัโฟมไดบ้าํบดั
โดยใชก้ระบวนการออกซิเดชนัเพียงอยา่งเดียว  ส่วนนาํเสียทีไดจ้ากนาํลา้งถงัเคลือบไดบ้าํบดัโดยผา่น
กระบวนการสร้างและรวมตะกอนก่อนแล้วจึงตามด้วยกระบวนการออกซิเดชัน  ทังนีเพราะ
กระบวนการสร้างและรวมตะกอนจะช่วยบาํบดัของแข็งแขวนลอยในนําเสีย  และกระบวนการ
ออกซิเดชนัจะช่วยบาํบดัสารอินทรียที์ยอ่ยสลายยาก  ทงันีผูว้ิจยัยงัไดท้าํการเปรียบเทียบการบาํบดันาํ
เสียระหวา่งนาํเสียรวมและนาํเสียแยก  เพือศึกษาประสิทธิภาพของการบาํบดั  ซึงทาํการทดลองปัจจยั
ต่างๆทีมีผลต่อประสิทธิภาพการบาํบดั ไดแ้ก่ ความเขม้ขน้ของสารเคมีทีใชเ้ติม  ค่า pH เวลาทีใช้ใน
การกวนเร็ว  เวลาทีใชใ้นการกวนชา้  และเวลาทีใชใ้นการตกตะกอน 
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.   จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
 ) เพือศึกษาลกัษณะของนาํเสียจากการผลิตเคมีภณัฑดู์แลรถยนต ์

 ) เพือศึกษาวธีิทีเหมาะสมสาํหรับการบาํบดันาํเสียจากการผลิตเคมีภณัฑดู์แลรถยนต ์

 ) เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพการบาํบดันาํเสียจากการผลิตเคมีภณัฑ์ดูแลรถยนต์
โดยอาศยักระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี (Chemical coagulation and flocculation) และ
กระบวนการออกซิเดชนัทางเคมี (Chemical oxidation)   
 ) เพือเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประเมินค่าทางเศรษฐกิจของการบาํบดันาํเสีย  แบบคือ 
นาํเสียรวมและนาํเสียแยก 

  
1.3  สมมติฐานของงานวจัิย 

1) ลกัษณะของนาํเสียจากการผลิตเคมีภณัฑดู์แลรถแบ่งเป็นสองกลุ่ม  แต่ละกลุ่มมีสมบติัที
ต่างกนั  ดงันนับาํบดัดว้ยวธีิทีแตกต่างกนั 

2) กระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี (Chemical coagulation and flocculation) และ
ต่อดว้ยกระบวนการออกซิเดชนัทางเคมี (Chemical oxidation)  เป็นกระบวนการทีเหมาะสมสําหรับ
การบาํบดันาํเสียทีไดจ้ากนาํลา้งถงัเคลือบ 

 3) กระบวนการออกซิเดชันทางเคมี (Chemical oxidation) เป็นกระบวนการทีเหมาะสม
สาํหรับการบาํบดันาํเสียทีไดจ้ากนาํลา้งถงัโฟม 

 4) กระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี (Chemical coagulation and flocculation) และ
ต่อดว้ยกระบวนการออกซิเดชนัทางเคมี (Chemical oxidation)  เป็นกระบวนการทีเหมาะสมสําหรับ
การบาํบดันาํถงัรวม 

  

.   ขอบเขตการศึกษา 
 ) นําเสียทีใช้ศึกษาได้จากโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ดูแลรถยนต์แห่งหนึงในเขตบางแค  
กรุงเทพมหานคร  ซึงขอสงวนชือโรงงาน 

 ) กระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี (Chemical coagulation and flocculation) ควร
บาํบดันาํเสียทีไดจ้ากนาํลา้งถงัเคลือบใชส้ารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) หรือสารส้ม (Alum) เป็น
สารสร้างตะกอน (Coagulant) และใชส้ารโพลิเมอร์ (Polymer) เป็นสารรวมตะกอน (Flocculant) และ
กระบวนการออกซิเดชนัทางเคมี (Chemical oxidation) ใชส้ารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) และ
สารเฟนตอนรีเอเจนต ์(H2O2/FeSO4 ) เป็นสารออกซิไดซ์ในกระบวนการบาํบดั 
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 ) กระบวนการออกซิเดชนัทางเคมี (Chemical oxidation) ควรบาํบดันาํเสียทีไดจ้ากนาํลา้ง
ถงัโฟมใชส้ารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) และสารเฟนตอนรีเอเจนต์ (H2O2/FeSO4) เป็นสาร
ออกซิไดซ์ในกระบวนการบาํบดั 

 4) ศึกษาปัจจยัต่างๆ ทีมีผลต่อกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี (Chemical 

coagulation and flocculation) ไดแ้ก่  ความเขม้ขน้ของสารเคมีทีใชเ้ติม  ค่า pH เริมตน้ เวลาทีใชใ้น
การกวนเร็วและกวนชา้  และเวลาทีใชใ้นการตกตะกอน 

 5) ศึกษาปัจจยัต่างๆ ทีมีผลต่อกระบวนการออกซิเดชนัทางเคมี (Chemical oxidation) ไดแ้ก่  
ความเขม้ขน้ของสารเคมีทีใชเ้ติม  ค่า pH เริมตน้ และความเร็วในการทาํปฏิกิริยา 
 6) ตวัชีวดัประสิทธิภาพในการบาํบดั  ไดแ้ก่  บีโอดี (BOD)  ค่า pH  ความขุ่น (Turbidity) 

และสารอินทรียค์าร์บอนทงัหมด (TOC) 

 7) เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบาํบดัของนาํเสียรวมและนาํเสียแยก  รวมทงัการประเมิน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ 

 

.   ขันตอนการดําเนินงานวจัิย 
 ) รวบรวมขอ้มูลและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 ) วิเคราะห์ลกัษณะของนาํเสียทีเกิดจากกระบวนผลิตและทาํการทดลองเบืองตน้ รวมทงั
ศึกษาปัจจยัต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบักระบวนการบาํบดั 
 ) ทาํการทดลองบาํบดันาํเสียรวมและนาํเสียแยก 

 ) ทาํการทดลองบาํบดันาํเสียทีสภาวะต่างๆ 

 ) วเิคราะห์และสรุปผลการทดลอง 

 

1.6  ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
 งานวิจยันีทาํให้ทราบถึงกระบวนการบาํบดันาํเสียทีเหมาะสมสําหรับโรงงานผลิต

เคมีภณัฑ ์ ซึงเป็นกระบวนการบาํบดัทีประหยดัและมีประสิทธิภาพ  สามารถนาํไปประยุกตใ์ชก้บันาํ
เสียในโรงงานได้จริงทีนักศึกษาทาํงานอยู่  และนําเสียทีผ่านการบาํบัดมีคุณภาพตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2539  เรือง กาํหนดคุณลกัษณะของนาํทิงทีระบายออกจาก
โรงงาน 
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บทท ี 2 

เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 
 

2.1  เคมีภัณฑ์ดูแลรถยนต์และการเกดินําเสีย 
2.1 .1  วตัถุดิบทใีช้ในการผลิตเคมีภัณฑ์ดูแลรถยนต์ 

  วตัถุดิบทีใชใ้นการผลิตเคมีภณัฑดู์แลรถยนต ์ มีดงันี 
  2.1.1.1  กลุ่มสารลดแรงตึงผิว 

 สารลดแรงตึงผิวหรือ Surface active agent มีชือเรียกโดยทวัไปทาง
วิทยาศาสตร์วา่ Surfactant  สารลดแรงตึงผิวมาจากภาษาเยอรมนัวา่ Tensid  ซึงตงัโดยนกัเคมีชาว
เยอรมนัในปี  ค.ศ.   สารลดแรงตึงผิวส่วนใหญ่เป็นสารประกอบอินทรียซึ์งประกอบดว้ย 2 

ส่วน คือ ส่วนทีชอบนาํ (Hydrophilic group) และส่วนทีไม่ชอบนาํ (Hydrophobic group)  ส่วนทีไม่
ชอบนาํมกัจะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน คือ มีธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองคป์ระกอบ
หลกั  ส่วนใหญ่จะมาจากไขมนัและนาํมนัตามธรรมชาติ  รวมทงัผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและโพลิ
เมอร์สังเคราะห์  ลกัษณะทีสาํคญัของสารลดแรงตึงผวิคือเมือใส่สารลดแรงตึงผิวเพียงเล็กนอ้ยลงใน
นาํ สารลดแรงตึงผิวจะไปลดแรงตึงผิวของนาํเพือให้เกิดกระบวนการต่างๆ  ง่ายขึน เช่น การเกิด
ฟอง สารลดแรงตึงผิวสามารถแบ่งไดเ้ป็น  ประเภทซึงแบ่งตามลกัษณะหรือประจุของส่วนทีชอบ
นาํ (วสิาขา, ม.ป.ป)  ไดแ้ก่  

1) สารลดแรงตึงผวิทีมีประจุบวก  (Cationic surfactant)   
 สารซกัฟอกสังเคราะห์ประจุบวก  เป็นเกลือควอเตอร์เนอรีแอมโมเนียไฮ

ดรอกไซด ์ (Quaternary  ammonium  hydroride)  คุณสมบติัของสารซกัฟอกกาํหนดโดยอิออนบวก
ของกลุ่มแอมโมเนีย  (R1R2R3RN)+Cl-  ลกัษณะสมบติัของสารซกัฟอกกาํหนดโดยอิออนบวก  คือมี
อาํนาจในการฆ่าเชือโรคได ้ ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ทีเป็นสารซกัฟอกทีมีประจุบวก  ไดแ้ก่  นาํยาซกัผา้
นุ่ม  นาํยาซักผา้ออ้มของเด็กทารก  หรืองานซักลา้งทีตอ้งการฆ่าเชือโรคอืนๆ  รวมทงัสารทีเป็น  
Lubricating antistatic (มนัสิน, 2542ก) 

2) สารลดแรงตึงผวิทีมีประจุลบ  (Anionic surfactant) 

 สารลดแรงตึงผิวทีมีประจุลบคือ  สารซักฟอกทีใช้กนัทวัไปทีใช้ซักผา้
ตามบา้น  ตวัอยา่งของสารซกัฟอกประจุลบ  (แทนดว้ย  (RSO3)

- Na+) ไดแ้ก่ Sodium lauryl sulfate  

(C12H25OSO3Na)  และ  Alkylbenzene sulfonate  (ABS)  เนืองจาก ABS ยอ่ยสลายทางชีวภาพได้
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ยาก  ปัจจุบนันีจึงไม่นิยมใช้  ABS  และผลิตสารซักฟอกประจุลบทีเป็นโมเลกุลยาว  เช่น LAS  

(Linear alkyl sulfonate)  ซึงยอ่ยสลายทางชีวภาพไดง่้ายกวา่ ABS มาก (มนัสิน, 2542ก) 
3) สารลดแรงตึงผวิทีไม่มีประจุ  (Nonionic surfactant)   

  สารซักฟอกสังเคราะห์แบบนีจะไม่แตกตวัเป็นอิออน  การละลายจึง
ขึนอยูก่บัชนิดของกลุ่มโมเลกุลทีละลายนาํ เช่น เอทธีลินออกไซด์ (Ethylene  oxide)  ตวัอยา่งของ
สารซกัฟอกทีไม่มีประจุมกัมีกลุ่ม Polyoxyethylene hydrophilic (ROCH2CH2OCH2CH2….OCH2- 

CH2OH)  เขียนยอ่ๆ  วา่ Ren โดย  n = จาํนวนหมู่ - OCH2CH2 - สารซกัฟอกประเภทนีมีราคาแพง
กว่าประเภททีมีประจุลบ  ตวัอย่างผลิตภณัฑ์ทีเป็นสารซักฟอกทีไม่มีประจุ  ไดแ้ก่ นาํยาลา้งจาน  
และผงซกัฟอกทีใชก้บัเครืองซกัผา้ (มนัสิน, 2542ก) 

4) สารลดแรงตึงผวิทีมีทงัประจุบวกและประจุลบ (Zwitterionic surfactant)  

ไดแ้ก่ -N alkylamino  propionic  acids (วสิาขา, ม.ป.ป)   
 

 2.1.1.2  สารปิโตรเลียมประเภทนาํมนัและไขมนั 

   นาํมนัและไขมนัเป็นสารอินทรีย์ทีย่อยสลายทางชีวภาพได้ยากและเป็น
ปัจจยัหลกัทีรบกวนการทาํงานของระบบบาํบดันาํเสียทุกชนิด  สารอินทรียเ์คมีทีเป็นพิษจาํนวนมาก
ทีละลายในนาํมนัและไขมนัไดดี้กว่านาํ  นาํมนัหรือไขมนัอาจจะลอยหรือจมก็ได ้ ทงันีขึนอยู่กบั
ปัจจยัต่างๆ  เช่น  วธีิการผลิต  วธีิใช ้ และอุณหภูมิของนาํเสีย  แมจ้ะมีในปริมาณนอ้ย  นาํมนัละลาย
ไขมนัมกัมีกลินทีน่ารังเกียจ  และชอบจบัตวัอยูต่ามผนงัของถงัหรือภาชนะต่างๆ  (มนัสิน, 2542ก)   
   ประเภทของนาํมนัสามารถจาํแนกไดด้งันี 

   1)  ไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา  (Light hydrocarbon) 

   นาํมนัและไขมนัประเภทนี  ไดแ้ก่  นาํมนัเชือเพลิงชนิดเบา  เช่น  นาํมนั
เบนซิน  นาํมนัก๊าด  และนาํมนัเครืองบิน  รวมทงัสารทาํละลายต่างๆ  ทีใช้ในกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรม  เช่น  เฮกเซน  คลอโรฟอร์ม  เป็นตน้  ไฮโดรคาร์บอนชนิดเบาในนาํเสียอาจทาํให้การ
กาํจดั ไฮโดรคาร์บอนชนิดหนกัทาํไดย้ากขึน   
   2)  ไฮโดรคาร์บอนชนิดหนกั  (Heavy hydrocarbon) 

    นาํมนัและไขมนัชนิดนีประกอบดว้ยนาํมนัดิบ  นาํมนัดีเซล  รวมทงั
นาํมนัแอสฟาลทที์ใชร้าดถนน  
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   3)  นาํมนัหล่อลืนและ Cutting fluid 

    นาํมนัและไขมนัชนิดนีแบ่งเป็น  2  ชนิด คือ  นาํมนัและไขมนัหล่อลืน
ชนิดต่างๆ  และนาํมนัทีกลายเป็นอิมลัชนัได ้(Emulsifiable oil)  เช่น  Cutting oil,  Rolling oil  

รวมทงัสบู่และไขมนัต่างๆ   
 

5) นาํมนัและไขมนัจากสัตวแ์ละพืช 

นํามันและไขมันชนิดนีมักได้จากกระบวนการผลิตอาหารและวสัดุ
ธรรมชาติ (มนัสิน, 2542ก)   
 ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเคมีภณัฑ์ดูแลรถยนต์จะใช้วตัถุดิบประเภทปิโตรเคมี
ส่วนทีกลายเป็นอิมลัชนัและกรีเซอรีน (Grycerin)  หรือบางชนิดก็ใชน้าํมนั เมือนาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบ
ในการผลิตก็สามารถผสมเขา้กนัไดดี้กบัวตัถุดิบชนิดอืนๆ  วตัถุดิบประเภทนีจะทาํให้เกิดความเงา
งามให้แก่รถยนต์  จึงนิยมใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑ์ดูแลรถยนต์เกือบทุกประเภท  เช่น  โฟม  
ลา้งรถ  นาํยาเคลือบเงา  นาํยาเคลือบยางดาํ  และอืนๆ   

 

2.1.1.3  ส่วนประกอบอืนๆ  ไดแ้ก่ 
- สารปรับสภาพผวิ  ช่วยเพิมความอ่อนนุ่มใหแ้ก่ผวิสาร  

- สารทาํใหข้น้  เพือเพิมความเหนียวหนืด  

- สารทีทาํใหเ้กิดประกายมุก  เพือทาํใหผ้ลิตภณัฑมี์ความสวยงาม  

- ตวัทาํละลาย ช่วยเพิมความสามารถในการละลายนาํของส่วนประกอบที 

ไม่ละลายนาํ  
- สารกนัเสีย  ช่วยยดือายกุารใชง้านของผลิตภณัฑ์  

   - แต่งสี  กลิน  สารฆ่าเชือโรค (วสิาขา, ม.ป.ป)   

 

 2.1.2  กระบวนการผลติเคมีภัณฑ์ดูแลรถยนต์ 
  กระบวนการผลิตเคมีภณัฑ์มีทังกระบวนการผลิตแบบต่อเนืองและแบบแบตซ์  

วิธีการแบบแบตซ์หลงัจากเสร็จสินการผลิตตอ้งมีการลา้งถงัก่อนทีจะทาํการผลิตในครังต่อไป  นาํ
ลา้งจึงเกิดเป็นนาํเสีย  การผลิตแบบแบตซ์มีขนัตอนการผลิตดงัภาพที 2.1  วธีิการผลิตเคมีภณัฑ์แบบ
แบตซ์  ทาํโดยนาํวตัถุดิบใส่ลงในถงักวนแลว้จากนนัทาํการกวนจนวตัถุดิบเขา้กนัแลว้นาํผลิตภณัฑ์
ออกแลว้ทาํการลา้งถงัใหส้ะอาดแลว้เริมทาํการผสมวตัถุดิบใส่ลงไปในถงักวนใหม่อีกครัง 
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รูปที 2.1  วธีิการผลิตเคมีภณัฑ์ดูแลรถยนตแ์บบแบตซ์ 

ทีมา : ดดัแปลงจากนิรนาม (2556) 

 

2.1.3  ลกัษณะของนําเสียจากการผลติเคมีภัณฑ์ดูแลรถยนต ์ 
 1)  สารอนิทรีย์ในนําเสีย  

  สารอินทรียใ์นนาํเสียเกิดจากการใชส้ารเคมีตงัตน้จาํพวกสารอินทรีย ์ ในการยอ่ย
สลายทางชีวภาพของสารซกัฟอกนนั  สารประกอบ Sulfated alcohol  มกัยอ่ยสลายทางชีวภาพได้
ง่าย  สารซักฟอกประจุบวกสามารถย่อยสลายเป็นโมเลกุลเล็ก (Hydrolyzed) ได ้ ส่วนทีเป็นกรด
ไขมนัสามารถใช้เป็นอาหารของแบคทีเรีย  แต่ส่วนประกอบอืนอาจยอ่ยสลายไดห้รือไม่ไดขึ้นอยู่
กบัโครงสร้างทางเคมีของสารนนั  สารซกัฟอกทีเป็นปัญหา  คือ (Acrylonitrile butadiene styrene, 

ABS)  เนืองจากยอ่ยสลายทางชีวภาพไดย้ากมาก  และสร้างฟองใหก้บัแหล่งนาํ (มนัสิน, 2542ก)   

-สาร Sufactant 

-สาร Emulsion 

-สารเติมแต่ง 
ผลิตภณัฑเ์คมี 

นาํเสียจากการลา้งถงั 

กวนในถงักวน 

-นาํสะอาด 

การลา้งถงั นาํเสียจากการลา้งรถ 

การลา้งรถ 

วตัถุดิบต่างๆ  ไดแ้ก่ 
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  2)  สารปิโตรเคมีและอิมลัชนัในนาํเสีย   
  2.1)  สารปิโตรเคมีละลายนาํ 
   นํามันจะลายหรือไม่ละลายนําขึนอยู่กับลักษณะประจําตัวของนํามัน  
ไฮโดรคาร์บอนทีระเหยได้ง่ายมักจะละลายได้ดี   โมเลกุลทีไม่ อิมตัวโดยเฉพาะอย่างยิง
ไฮโดรคาร์บอนทีมีวงแหวนเบนซินจะละลายนาํไดดี้  ตวัอย่างเช่น นาํมนัเบนซินละลายนาํไดถึ้ง 
1,650 มิลลิกรัมต่อลิตร  นาํมนัละลายนาํมกัมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า   
   2.2)  สารปิโตรเคมีในรูปอิมลัชนั 

   นํามันในรูปอิมัลชันเป็นนํามันทีอยู่ในรูปอนุภาคขนาดเล็ก   ดังนันจึง
มองเห็นเป็นความขุ่นในนํา  นาํมันละลายนําอาจกลายเป็นอิมัลชันได้เมือถูกกระทาํด้วยแรง
ภายนอก  เช่น การบดอดั ขนาดของเม็ดนาํมนัมีตงัแต่เล็กวา่ 20 ไมครอนจนถึงขนาดใหญ่กวา่ 100 

ไมครอนทงันีขึนอยู่กบัประเภทของไฮโดรคาร์บอน  ไฮโดรคาร์บอนทีมีแรงตึงผิวสูงจะมีขนาด
ใหญ่  ส่วนเมด็นาํมนัขนาดเล็กจะเป็นไฮโดรคาร์บอนทีมีแรงตึงผิวตาํ  ในโรงงานอุตสาหกรรมบาง
ประเภทมีการใชส้ารซกัฟอกหรือ Surfactant ในงานชาํระลา้งนาํมนัหรืออืนๆ  ลกัษณะของนาํมนัที
พบในนาํจึงอาจมี Surfactant  เม็ดนาํมนัชนิดนีเป็นเม็ดนาํมนัทีมีความคงตวัมากทาํให้แยกออกจาก
นาํเสียไดย้าก  สาเหตุทีทาํใหอี้มลัชนัชนิดนีมีความคงตวัมากคือ สารซกัฟอกทาํให้เม็ดนาํมนัมีประจุ
เดียวกนั  อาจจะเป็นชนิดบวกหรือลบ  และลดแรงตึงผิวของเม็ดนาํมนั  ทาํให้อนุภาคมีขนาดเล็ก
มากหรือเล็กกวา่ขนาด 20 ไมครอน  ความคงตวัของเมด็นาํมนัทีจะเกิดจากสารซกัฟอก  สารซกัฟอก
หรือ Surfactant มกัเป็นโมเลกุลโพลาร์ขนาดใหญ่  ส่วนหนึงของโมเลกุลละลายนาํไดดี้และอีกส่วน
หนึงละลายไดใ้น  ส่วนทีละลายนาํมกัเป็นกลุ่มคาร์บอกซิล  กลุ่มซลัเฟต  กลุ่มไฮดรอกซิล  หรือ
กลุ่มซลัโฟเนต  ผลซกัฟอกทาํให้เม็ดนาํมนัมีประจุบวกทีผิว  ลกัษณะเช่นนีทาํให้เม็ดนาํมนัมีความ
คงตัวเนืองจากประจุบวกจะผลักกันทําให้เม็ดนํามันไม่สามารถรวมตัวกันเป็นเม็ดใหญ่ซึง
ตกตะกอนไดง่้ายธรรมชาติ (มนัสิน, 2542ก)   
   2.3)  สารปิโตรเคมีลอยบนผวินาํ 
   นาํมนัหรือไฮโดรคาร์บอนส่วนใหญ่มกัมีความหนาแน่นตาํกวา่นาํ  จึงเป็น
ปกติทีจะพบวา่มีนาํมนัลอยอยูเ่หนือนาํเป็นฝ้าหรือเป็นฟิล์มปิดพืนทีผิวนาํมากมาย  เนืองจากฟิล์ม
เหล่านีมกัเป็นโมเลกุลเดียว  โดยเฉพาะอยา่งยงินาํมนัทีมีความหนืดตาํ (มนัสิน, 2542ก)   
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2.1.4 ผลกระทบของนําเสียทีเกิดจากอุตสาหกรรมผลิตเคมีภัณฑ์ดูแลรถยนต์และ
อุตสาหกรรมล้างรถ 

   ตวัอยา่งของผลกระทบของนาํเสียจากอุตสาหกรรมผลิตเคมีภณัฑ์ดูแลรถยนตแ์ละ
อุตสาหกรรมลา้งรถต่อสิงแวดลอ้ม  ไดแ้ก่ สารอินทรียจ์ะทาํใหป้ริมาณออกซิเจนละลายลดลง  มีผล
ทาํให้สิงมีชีวิตในนาํตายเนืองจากขาดออกซิเจน  ทาํให้เกิดกลินเป็นทีน่ารังเกียจ  ทาํให้ไม่สามารถ
ใชแ้หล่งนาํนนัให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจได ้ สารอินทรียบ์างชนิดอาจเป็นพิษต่อสิงแวดลอ้ม  
มีผลทาํให้เป็นอนัตรายต่อสิงมีชีวิตในนาํ เกิดการสะสมอยูใ่นระบบนิเวศ (Bioaccumulation)  เป็น
อนัตรายต่อชีวิตมนุษยใ์นกรณีทีได้รับสารนันโดยตรง  หากบริโภคสัตวน์าํทีมีสารพิษเขา้ไปจะ
ได้รับสารทางอ้อมจากห่วงโซ่อาหาร  หรือจากการทีสารนันสะสมอยู่ในระบบนิเวศ  ของแข็ง
แขวนลอยสามารถตกตะกอนทาํให้แหล่งนาํตืนเขินไดท้าํลายทศันียภาพของแหล่งนาํ (กาญจนา, 
2552)  นาํมนัและไขมนัทีตกตะกอนลงกน้บ่อหรือสระนาํอาจจะไปยบัยงัการย่อยสลายตามปกติ
ของกน้บ่อได ้(มนัสิน, 2542ก)   

 
2.2  กระบวนการบําบัดนําเสีย 

 นาํเสียทีเกิดจากการผลิตเคมีภณัฑ์ดูแลรถยนต์โดยส่วนมากมกัมีสารอินทรียแ์ละของแข็ง
แขวนลอยปนเปือนค่อนขา้งสูง กระบวนการบาํบดันาํเสียจาํเป็นตอ้งเลือกใชใ้ห้เหมาะสมเพือให้ได้
คุณภาพนาํทิงมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที  พ.ศ.  เรือง กาํหนด
คุณลกัษณะของนาํทิงทีระบายออกจากโรงงาน  กระบวนการบาํบดัทีเหมาะสมมีรายละเอียดดงันี 

2.2.1  กระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี (Chemical coagulation and 
flocculation process) 

 1)  หลกัการ 
 กระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีเป็นการเติมสารเคมีทีมีประจุบวกสูง
เพือสะเทินประจุลบทีผวิของอนุภาคของแขง็แขวนลอย  เนืองจากอนุภาคจะมีประจุชนิดเดียวกนัทาํ
ใหเ้กิดแรงผลกักนัและอนุภาคนียงัมีเสถียรภาพสูง ดงันนัการทาํให้อนุภาคต่าง ๆ รวมตวักนัและจบั
กนัเป็นกอ้นมี 2 ขนัตอน คือ ขนัตอนโคแอกกูเลชนั (Coagulation) และขนัตอนฟลอคคูเลชนั 
(Flocculation) ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 1.1)  โคแอกกูเลชนั (Coagulation)  เป็นการเติมสารเคมีทีมีประจุบวกเพือทาํลาย
เสถียรภาพ (Destabilization) ของอนุภาคคอลลอยด์ทีมีประจุลบ เพือลดแรงผลกัระหวา่งอนุภาคทาํ
ใหอ้นุภาคเคลือนทีเขา้หากนัได ้ สารเคมีทีใชเ้ติมไดแ้ก่  การใส่สารส้มเพือช่วยให้เกิดผลึก Al(OH)3
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ทีมีโครงสร้างเหมือนเมือกวุน้  ในขนัตอนนีตอ้งทาํการกวนเร็ว (Rapid mixing) ดว้ยเวลาทีสันเพือ
ช่วยใหส้ารเคมีผสมกบันาํและช่วยในการสะเทินประจุ (มลัลิกา, ) 

 1.2)  ฟลอคคูเลชัน (Flocculation) เป็นการทาํให้อนุภาคคอลลอยด์ทีหมด
เสถียรภาพแลว้เคลือนทีมาสัมผสัและเกาะจบักนัเป็นกลุ่มกอ้น เรียกวา่ ฟลอค (Floc)  สารเคมีทีใช้
เติมไดแ้ก่  สารโพลีเมอร์เพือสร้างสะพานเชือมต่ออนุภาคคอลลอยด์  เมือเติมลงในนาํจะให้อิออน
จาํนวนมากเพือเกาะจบักบัอนุภาคคอลลอยดแ์ละยงัมีแขนเชือมติดกบัอนุภาคคอลลอยด์ตวัอืนๆเพือ
ทาํให้เกิดฟลอค ซึงขนัตอนนีตอ้งทาํการกวนชา้ (Slow mixing) ดว้ยเวลาทีนานกวา่ขนัตอนโคแอก
กเูลชนั เพือใหอ้นุภาคไดมี้โอกาสสัมผสัและยดึเกาะกนักบัโครงสร้างเมือกวุน้ (มลัลิกา, ) 
  2)  สารเคมีทใีช้ในกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี 
       2.1)  สารส้ม (Aluminium sulphate, Alum) 
   สารส้มเป็นสารโคแอกกูแลนท์ (Coagulant) ทีนิยมใช้กันมากทีสุด
เนืองจากสามารถใชไ้ดดี้กบันาํดิบจากแหล่งต่างๆ และหาซือไดง่้ายในราคาทีไม่แพงมาก  สารส้มมี
สูตรโมเลกุล คือ Al2(SO4)3.xH2O  (พรศกัดิ, 2547)  เมือเติมสารส้มลงในนาํจะแตกตวัให้อิออนบวก
และลบดงัปฏิกิริยาในสมการที (1) 

  Al2(SO4)3   2Al+3  +  3SO4
-2     (1) 

 

เมือเติมสารส้มในนาํจะเกิดปฏิกิริยาดงัสมการที (2) 

 Al2(SO4)3 . xH2O  +  6H2O  2Al(OH)3 + 6H+ + xH2O  +  3SO4
-2 (2) 

 

ถา้ในนาํมีสภาพด่างทีเพียงพอ Al(OH)3 ทีเกิดขึนจะไปเกาะกนัเป็นโพลิเมอร์ซึงช่วยในการรวม
ตะกอน ปฏิกิริยาทีเกิดขึนแสดงดงัสมการที (3) 

Al2(SO4)3 . xH2O  +  3Ca(HCO3)2     2Al(OH)3 + 6H+ + 3CaSO4 + xH2O  +  6CO2 (3) 

 

ถ้าในนาํมีสภาพด่างไม่เพียงพอตอ้งเติมสารเพิมสภาพด่าง เช่น ปูนขาว (Ca(OH)2)  โซดาแอซ 
(Na2CO3)  เป็นตน้  (มลัลิกา, 2556) 
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 2.2)  โพลอีลูมินัมคลอไรด์ (Polyaluminum chloride, PACl)  
   โพลีอลูมินัมคลอไรด์เป็นสารสร้างตะกอนทีเตรียมขึนโดยอลูมิเนียมที
เป็น Al2O3 จะทาํปฏิกิริยากบั HCl  ทีอุณหภูมิสูงเพือให้รวมตวัเป็น AlCl3  หลงัจากนนัจะทาํ
ปฏิกิริยากบัเบสทีอุณหภูมิและความดนัสูง เพือใหร้วมตวัเป็นอลูมิเนียมโพลีเมอร์ ซึงเมือเติมสารส้ม
ลงไปในสารละลายนีสารส้มจะไปลดความเขม้ขน้ของ Al2O3

 
 ให้เหลือร้อยละ10–11 และเติมซลัเฟ

ตลงไปเพือไปทาํหนา้ทีเป็นสะพานเชือมระหวา่งอลูมิเนียม 2 อะตอม สูตรทวัไปของ PACl  คือ 

Aln(OH)mCl3n-m   

 2.3)  โพลเิมอร์หรือโพลอิเิลคโตรไลท์ (Polyelectrolytes) 
   สารโพลิเมอร์เป็นสารช่วยรวมตะกอน (Coagulation aid)  เพือให้ตะกอน
วุน้ทีเกิดขึนจากขนัตอนการสร้างตะกอนมีขนาดใหญ่ขึนโดยจะเติมในขนัตอนการกวนชา้  สารโพลิ
เมอร์เป็นสารอินทรียที์เป็นสายยาวหรือมีกิงกา้น  มีนาํหนกัโมเลกุลสูงและมีประจุ  ซึงสามารถแบ่ง
ได ้ 2 ชนิด คือ โพลิเมอร์ทีไดจ้ากธรรมชาติมกัใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพนาํมีหลายชนิด เช่น 

เซลลูโลส (Cellulose)  เจลาติน (Gelatin) และแป้ง (Starch)  และอีกชนิดเป็นโพลิเมอร์ทีไดจ้ากการ
สังเคราะห์ เช่น  Polyacrylamide ทีสร้างขึนจาก Monomer ทีรวมกนัเป็นสายโซ่ยาวจาํนวนโมเลกุล
จะประกอบดว้ยนาํหนกัโมเลกุลในปริมาณเป็นลา้นหน่วย (พรศกัดิ, 2545)  สารโพลิเมอร์มี 4 กลุ่ม 
(มลัลิกา, 2556) ไดแ้ก่  

  กลุ่มที 1 Cationic polyelectrolyte  มีหมู่ฟังชนันลัทีแตกตวัให้ประจุบวก  

ตวัอยา่งเช่น Polydialyldimethyl ammonium (PDADMA, cat-floc)            

         กลุ่มที 2 Anionic polyelectrolyte  มีหมู่ฟังชนันลัทีแตกตวัให้ประจุลบ  
ตวัอยา่งเช่น Polyacrylamide acid (PAA)  Hydrolyzed polyacrylamide (HPAM) และ Polystryene 

sulfate (PSS)  ทงันีสารรวมตะกอน Polyacrylamide ประเภท Anionic มีประจุไฟฟ้าเป็นลบเมือ
ละลายนาํและทาํให้เกิดกลุ่ม Amide group (NH2) หรือเกิดจากการรวมกลุ่มของ Anionic monomer 

จนเป็น Acrylamide polymer 

   กลุ่มที 3 Ampholytic polyelectrolyte  มีหมู่ฟังชนันลัทีแตกตวัให้ประจุ
บวกและประจุลบ 

   กลุ่มที 4 Nonionic polymer  เป็นโพลิเมอร์ทีไม่มีประจุและไม่ละลายนาํ
แต่มีประสิทธิภาพในการเชือมอนุภาคของตะกอนใหเ้กิดการรวมกลุ่มกนัไดดี้  
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  3)  ปัจจัยทีมีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี 
 ปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี
ไดแ้ก่  ชนิดและความเขม้ขน้ของสาร Coagulant  ค่า pH เริมตน้  สภาพด่าง (Alkalinity)  ความเร็ว
ในการกวนเร็วและกวนช้า  เวลาในการกวนเร็วและกวนช้า  และเวลาในการตกตะกอน ซึงมี
รายละเอียดดงันี 

 3.1)  ชนิดและความเข้มข้นของสาร Coagulant  
   สาร Coagulant  เป็นสารเคมีทีแตกตวัให้ประจุบวกสูงเพือสะเทินประจุ
ลบทีผวิของแขง็แขวนลอยใหร้วมกนัและตกตะกอนได ้ การเลือกชนิดและความเขม้ขน้ของสารเคมี
มาเป็นสาร Coagulant มกัพิจารณาได้จากคุณสมบติัของนาํเสียเป็นสําคญั  สารทีนิยมใช้ ได้แก่  
สารส้ม และสารประกอบเหล็ก เช่น  FeSO4 .7H2O และ FeCl3  เป็นตน้ (มนัสิน, 2526)   

 3.2)  pH เริมต้น       
   นาํเสียทีมีความขุ่นและ pH สูงจดัเป็นนาํทีสามารถบาํบดัดว้ยกระบวน
สร้างและรวมตะกอนทางเคมีไดง่้าย  โดยทวัไปการใชส้ารส้มเป็นสาร Coagulant จะให้ผลดีในนาํที
มี pH อยูใ่นช่วง 6-7  การใช ้FeCl3 เป็นสาร Coagulant จะให้ผลดีในนาํทีมี pH อยู่ในช่วง 5-7     
(มนัสิน, 2538)   

 นอกจากนีการเติมสารส้มลงในนาํดงัปฏิกิริยาในสมการที (2) ขา้งตน้จะเห็นได้
ว่าเกิด H+ ขึน  ทาํให้ pH ของนาํลดลงเรือยๆ ส่งผลให้ไม่สามารถเกิดตะกอน Al(OH)3 ไดอี้ก  
(มลัลิกา, 2556) ช่วง pH ทีเหมาะสมสาํหรับสาร Coagulant ชนิดต่างๆ แสดงดงัตารางที 2.1  

 

ตารางท ี2.1  ช่วง pH ทีเหมาะสมสาํหรับสาร Coagulant ชนิดต่างๆ 
สาร Coagulant ช่วง pH 

Alum 

Ferrous sulphate 

Chlorinated copperas 

Ferric chloride 

Ferric sulphate 

4.0-7.0 

8.5 และสูงกวา่ 
3.5-6.5 และสูงกวา่ 8.5 

3.5-6.5 และสูงกวา่ 8.5 

3.5-7.0 และสูงกวา่ 9.0 

ทีมา :  มลัลิกา (2556) อา้งจาก McGhee (1991) 
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 3.3)  สภาพด่าง (Alkalinity)  
   จากสมการที (3) เป็นปฏิกิริยาทีเกิดจากการติมสารส้มในนาํทีมีสภาพด่าง
เพียงพอ  ปฏิกิริยาจึงไม่เกิด H+ ทาํให้สามารถเกิด Al(OH)3 ต่อไปได ้ ซึงถา้ในนาํมีสภาพด่างไม่
เพียงพอตอ้งเติมสารเพิมสภาพด่าง เช่น ปูนขาว (Ca(OH)2)  โซดาแอซ (Na2CO3) ทาํให้เกิดปฏิกิริยา
ดงัสมการที (4) และสมการที (5) (มลัลิกา, 2556) 

 

Al2(SO4)3 . xH2O  +  3Ca(OH)2     2Al(OH)3 + 6H+ + 3CaSO4 + xH2O      (4) 

 

Al2(SO4)3 . xH2O  +  3Na2CO3 + 3H2O         2Al(OH)3 + 6H+ + 3Na2SO4 + xH2O  +  6CO2   (5) 

 

 3.4)  ความเร็วและเวลาในการกวนเร็วและกวนช้า 
   ในขนัตอนการโคแอกกเูลชนัตอ้งทาํการกวนเร็วในระยะเวลาทีสันเพือให้
สารผสมกนัไดดี้และเกิดการสะเทินประจุของอนุภาคคอลลอยด์  ส่วนในขนัตอนการฟลอคคูเลชนั
ตอ้งทาํการกวนช้าในระยะเวลาทียาวนานกว่าขนัตอนการโคแอกกูเลชนัเพือให้สารไดส้ัมผสัหรือ
กระทบกนั  หากในกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีนีมีความเร็วและเวลาในการกวนเร็ว
และกวนช้าไม่เหมาะสม  อาจเป็นสาเหตุทาํให้การทาํลายเสถียรภาพของอนุภาคเกิดไดไ้ม่สมบูรณ์
และทาํใหฟ้ลอคไม่เกาะกนัหรือฟลอคทีเกาะกนัแลว้แตกออกได ้

 3.5)  เวลาในการตกตะกอน 
 เวลาในการตกตะกอนเป็นขนัตอนสุดทา้ยของกระบวนการสร้างและรวม
ตะกอนทางเคมี  โดยฟลอคทีไดเ้มือผ่านขนัตอนโคแอกกูเลชนัและขนัตอนการฟลอคคูเลชนัแลว้
ตอ้งปล่อยทิงไวใ้ห้ตกตะกอนตามระยะเวลาทีเหมาะสมหรือเวลาทีกาํหนด  ซึงถ้าปล่อยไวน้าน
ฟลอคทีเกิดขึนก็ตกตะกอนไดดี้ 

 
 2.2.2  กระบวนการออกซิเดชันทางเคมี  (Chemical oxidation) 
 1)  หลกัการ 
 กระบวนออกซิเดชนัเป็นกระบวนการทีมีการสูญเสียอิเลคตรอนของมลสารที
ต้องการบําบัด   เพือให้มลสารเปลียนรูปเป็นมลสารทีมีความเป็นพิษลดลงหรือกลายเป็น
คาร์บอนไดออกไซด์และนาํ  กระบวนการออกซิเดชนัสามารถใช้บาํบดัมลสารทีเป็นสารอินทรีย ์
เช่น  Chlorinated hydrocarbon  Phenol  Pesticide  PCBs  Surfactant  Nitro aromatics  Amines  
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Mercaptans  และใชบ้าํบดัสารอนินทรีย ์เช่น CN-  Fe2+  Mn2+  ได ้ ซึงกระบวนการออกซิเดชนัมีขอ้
ควรระวงัคือ  ถา้เลือกสารออกซิไดซ์ไม่เหมาะสมอาจทาํให้ผลิตภณัฑ์จากกระบวนการมีความเป็น
พิษสูงกวา่สารตงัตน้ได ้(มลัลิกา, 2556) 
  )  สารออกซิไดซ์และปฏิกริิยาทเีกดิขึน 
       สารออกซิไดซ์และปฏิกิริยาของกระบวนการออกซิเดชนัแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มทีใช้สารเคมีชนิดเดียวในการออกซิไดซ์  และกลุ่มทีใชส้ารเคมีหลายชนิดหรือสารเคมีร่วมกบั
แสงในการออกซิไดซ์  ซึงตวัอยา่งสารและปฏิกิริยาแสดงดงัตารางที  2.2 และตารางที 2.3 

 

ตารางท ี2.2  ตวัอยา่งสารเคมีชนิดเดียวทีใชใ้นการออกซิไดซ์และปฏิกิริยาทีเกิดขึน 
สารเคมี ปฏิกิริยาทีเกิดขึน 

Oxygen molecule (O2) Fe2+  +  O2                    Fe3+  +  O2
- 

Mn2+  +  O2                   MnO2 

Ozone (O3)  O3  +  H2O                        H2O2  +  2 •OH 

O3  + •OH                       O2   +  HO2
•          

Hydrogen peroxide (H2O2) H2O2                                   HOO•  +  H• 

H2O2                                   2
•OH 

Potassium permanganate (KMnO4) 3Mn2+ + 2MnO-
4 + H2O                 5MnO-

4 + 4H+ 

ทีมา : มลัลิกา (2556) 

 

ตารางท ี2.3  ตวัอยา่งสารเคมีหลายชนิดหรือสารเคมีร่วมกบัแสงทีใชใ้นการออกซิไดซ์และปฏิกิริยา
ทีเกิดขึน 

สารเคมี ปฏิกิริยาทีเกิดขึน 

Fenton's  reagent (H2O2/Fe2+) Fe2+  +  H2O                  Fe3+  +  HO- +  +  •OH  

กระบวนการ O3/UV O3  +  H2O          hv              H2O2  +  O2 

H2O2                   
hv              2 •OH 

กระบวนการ H2O2/UV H2O2         
ขนัตอน Photolysis           2 •OH 

H2O2          uv<192 nm            e-  +  •OH  +  H3O
+ 

ทีมา : มลัลิกา (2556) 
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  )  ปัจจัยทีมีผลต่อปฏิกิริยา 
 3.1) ชนิดและความเข้มข้นของสารออกซิไดซ์ 
 การเติมสารออกซิไดซ์ลงในนาํเสียจะสามารถทาํปฏิกิริยากบัตวัรีดิวซ์ได ้ 
ซึงถา้ในนาํเสียมีปริมาณสารอินทรียป์นเปือนอยู่หลายชนิด อาจจาํเป็นตอ้งใช้สารออกซิไดซ์ร่วม  
การบาํบดัสารอินทรียใ์นนาํเสียจะคุม้ค่าทางเศรษฐกิจก็ไดต่้อเมือ  ความเขม้ขน้ของสารนนัตาํหรือ
สารนนัเป็นสารพิษทีจุลินทรียไ์ม่สามารถยอ่ยได ้ ทงันีถา้เลือกสารออกซิไดซ์ไม่เหมาะสมอาจทาํให้
นาํเสียนนัมีความเป็นพิษเพิมขึนได ้(มลัลิกา,2556) 

3.2)  pH เริมต้น 
 โดยทวัไปนาํเสียทีสามารถบาํบดัดว้ยกระบวนออกซิเดชนัทางเคมีมกัเป็นนาํ
เสียทีมี pH สูง เนืองจากค่า pH มีผลต่อความสามารถในการดูดเกาะสารประกอบของสารอินทรียที์
ผวิเร่งปฏิกิริยา  

3.3)  เวลาในการกวนเร็ว 
 การเติมสารออกซิไดซ์ของกระบวนการออกซิเดชันเพือให้แตกตวัเป็น   
ไฮดรอกซิลเดรชัน (•OH)  ของปฏิกิริยาจึงเกิดทีเวลาและอตัราเร็วทีต่างกัน การใช้เวลากวนที
เหมาะสมจะเร่งใหเ้กิดปฏิกิริยาไดเ้ร็วและเกิดอยา่งสมบูรณ์ 
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2.3  งานวจัิยทเีกียวข้องกบัการบําบัดนําเสียจากการผลติเคมีภัณฑ์ดูแลรถยนต์ 

 Zulfiqar et al. (2011) ศึกษาการบาํบดันาํเสียปนเปือนเคมีภณัฑ์ดูแลรถยนต์ด้วย                            
กระบวนการออกซิเดชันทางเคมี  โดยนาํตวัอย่างนาํเสียมาวิเคราะห์พารามิเตอร์  COD  TDS        

pH  และอืนๆ  ตามวิธีมาตรฐานของ APHA, AWWA and WPCF (2005) อา้งโดย Zulfiqar et al. 
(2011)  ในการวดัค่าพารามิเตอร์นนัแต่ละพารามิเตอร์จะทาํการวิเคราะห์ 3 ซาํต่อจากนนัไดท้ดลอง
บาํบดันาํเสียทีเกิดจากอุตสาหกรรมลา้งรถโดยการทดลองแบ่งเป็น 3 หน่วยบาํบดั หน่วยแรกเป็น
กระบวนการทาํให้ลอย (flotation) โดยเป่าอากาศลงในนาํตวัอย่างเพือไล่นาํมนัและสิงไม่พึง
ประสงคใ์ห้ลอยขึนบนผิวนาํแลว้กวาดไขมนัทิงไป  เมือเวลาผา่นไป 90 นาที  สามารถลดปริมาณ
นาํมนัไดร้้อยละ 96.3  สําหรับช่วง 15 นาทีแรก  จะสามารถลดความเขม้ขน้ของนาํมนัไดร้้อยละ 
49.22  ซึงเป็นช่วงทีมีประสิทธิภาพทีสุดและสามารถลดปริมาณนาํมนัไดดี้ทีสุด  หน่วยที 2 เป็นถงั
กวนทีใชใ้นกระบวนการสร้างและรวมตะกอนดว้ยสารส้มความเขม้ขน้ตงัแต่ 10 - 80 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร  ความเร็วในการกวน 480 - 500 รอบต่อนาที  การเติมสารส้มปริมาณ 80 มิลลิกรัมต่อลิตร  มีผล
ใหค้วามขุ่นลดลงจาก 772 NTU เป็น 33 NTU ซึงสามารถลดความขุ่นไดถึ้งร้อยละ 96  และหน่วยที 
3 เป็นกระบวนการออกซิเดชนัทางเคมีดว้ย H2O2 ความเขม้ขน้ทีเติมคือ 2.5 - 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร   
และทาํการทดลองที 25 องศาเซลเซียส  ความเร็วในการกวน 480 รอบต่อนาที  ทาํการกวนอยา่ง
ต่อเนือง  เวลาทีเหมาะสมในการบาํบดัคือ 2 ชวัโมง  ผลการทดลองพบวา่ความเขม้ขน้ของ H2O2 ที
ความเขม้ขน้ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร  สามารถกาํจดั COD ไดร้้อยละ 95 กระบวนการบาํบดัได้แสดงดงั
รูปที 2.2   

 
รูปที 2.2  ขนัตอนกระบวนการบาํบดันาํเสียลา้งรถ 

      ทีมา:  Zulfiqar et al. (2011)   



18 
 

 Sheng et al. (1998)  ศึกษาการบาํบดันาํเสียทีปนเปือนสารลดแรงตึงผิวดว้ยกระบวนการ
ออกซิเดชันทางเคมี  โดยทดลองบําบัดนําเสียทีปนเปือนด้วยสารลดแรงตึงผิวกลุ่ม anionic 

alkylbenzene sulfonate (ABS) และ linear alkylbenzene sulfonate (LAS)  ซึงใชม้ากในบา้นเรือน
และโรงงานอุตสาหกรรม  โดยกระบวนการบาํบดัหลกัคือกระบวนการออกซิเดชนัดว้ย Fenton’s 

reagent  แลว้นาํไปบาํบดัต่อดว้ยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี โดยศึกษาปัจจยัต่างๆ ที
มีผลต่อการบาํบดัสารลดแรงตึงผิว  การทดลองประกอบดว้ย  ขนัตอน ไดแ้ก่  ขนัตอนที  เป็นถงั
บาํบดัดว้ยกระบวนการออกซิเดชนัดว้ย Fenton’s reagent   สารเคมีทีใชใ้นกระบวนการนีคือ  FeSO4  

และ H2O2  ขนัตอนที  เป็นถงับาํบดัดว้ยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี  สารเคมีทีใช้
ในการสร้างตะกอนคือ  polyaluminuim chlorine (PACl)  สารรวมตะกอนเป็นสารโพลิเมอร์  
กระบวนการทดลองแสดงดงัรูปที  2.4 

 

รูปที 2.3  กระบวนการบาํบดัเสียทีปนเปือนสารลดแรงตึงผวิ 

ทีมา : Sheng et al. (1998)   
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 ผลการทดลองพบวา่สภาวะทีเหมาะสมในการบาํบดัทงัสาร ABS และ LAS ทีความเขม้ขน้ 
 มิลลิกรัมต่อลิตร  ไดแ้ก่ ความเขม้ขน้ FeSO4 เท่ากบั 90 มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเขม้ขน้ H2O2 60 

มิลลิกรัมต่อลิตร  pH เริมตน้ เท่ากบั 3  และเวลาทาํปฏิกิริยา 90 นาที  สภาวะนีสามารถบาํบดัสาร 
ABS และ LAS ไดม้ากกวา่ร้อยละ 95  สําหรับตะกอน Ferric hydroxo complex ทีเกิดขึนหากไม่
บาํบดัต่อดว้ยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีจะใชเ้วลาในการตกตะกอน  ชวัโมง  แต่
เมือบาํบดัต่อดว้ยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนแลว้จะใช้เวลาในการตกตะกอนเพียง 10 นาที
เท่านนั 

Rafael et al. (2011)  ศึกษากระบวนการบาํบดันาํเสียทีเกิดจากนาํลา้งรถดว้ยใช้วิธีการ  
flocculation-column flotation  คือ  การนาํอากาศเขา้ไปในคอลมัน์ตวัอยา่งนาํเสียเพือให้ตะกอนลอย
ขึนสู่ผิวนาํ  หลงัจากนันทาํการกรองตะกอนออก  ขนัตอนสุดทา้ยทาํการฆ่าเชือโรคด้วยการเติม
คลอรีน  วิธีการนีสามารถบาํบดันาํลา้งรถไดร้้อยละ 70  หลงัจาก 20 สัปดาห์นาํนาํทีผา่นการบาํบดั
มาวิเคราะห์พารามิเตอร์ทางกายภาพและทางชีวภาพ  ไดแ้ก่  กลิน สี โคลิฟร์อม พยาธิ และสารเคมี
ประเภทกดักร่อน  พบว่ามีโคลิฟร์อมสูง  ดงันันการทดลองนีในการบาํบดันาํเสียจากการลา้งรถ
จาํเป็นตอ้งฆ่าเชือโรคดว้ยคลอรีน 

 Toyozo and Yasumitsu (2004)  ศึกษาการบาํบดันาํเสียจากนาํลา้งรถเพือนาํกลบัมาใชใ้หม่
ดว้ยวิธีการกรองดว้ยเซลลูโลสอะซิเตรดเมมเบรน การรวมตะกอนและถ่านกมัมนัต์  สารทีใช้ใน
กระบวนการรวมตะกอนประกอบดว้ย  Bentonite Al2(SO4)3 Soduim alginic และ Cationic  

polyacrylamide  เปรียบเทียบกบัการบาํบดันาํเสียดว้ย Al2(SO4)3 และสารโพลีเมอร์  จากผลการ
ทดลองนาํเสียจากการลา้งรถทีผา่นการกรองดว้ยเซลลูโลสอะซิเตรดเมมเบรนมีนาํหนกัโมเลกุลสาย
สัน 150,000 ดาลตนั  พบว่านําเสียจากการล้างรถมีการซึมผ่านเยือเมมเบรนได้ดีเมือผ่านเยือ     
เมนเบรนภายใตค้วามดนั 20 กิโลปาสคาล  รวมตะกอนแล้วได้ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร  ขนาด
เซลลูโลสอะซิเตรดเมมเบรนทีเหมาะสม คือ 0.78 ตารางเมตรต่อเซนติเมตรต่อชวัโมง ภายใตค้วาม
ดนั 100 กิโลปาสคาล  และพบวา่ค่าของ COD และความขุ่นมีค่าลดลง  ค่า COD แล BOD มีค่า
เท่ากบั 3.7 - 15.7 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 2.4 – 14.0 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลาํดบั   
 Caterina et al. (2001)  ศึกษากระบวนการการลดปริมาณสารลดแรงตึงผิวในนาํ เพือนาํนาํ
เสียทีผา่นการบาํบดักลบัมาใชใ้นการเกษตรโดยการเติมผงเหล็กออกไซด์ขนาด 0.5 – 1 และ 5 μm  
ความเขม้ขน้ของสารลดแรงตึงผิวทีใชใ้นการทดลองคือ  0.2 – 4.2  มิลลิกรัมต่อลิตร และในการดูด
ซบัจะเลือกใชช่้วง 17 – 51 มิลลิกรัมต่อลิตร  จากผลการทดลองพบวา่สามารถสารลดแรงตึงผิวชนิด
Cationic ไดร้้อยละ 90   สารลดแรงตึงผิวชนิด Anionic ไดร้้อยละ 40 และสารลดแรงตึงผิวชนิด 
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Non-ionic ไดร้้อยละ 20  สรุปการบาํบดันาํเสียดว้ยสารดูดซบัประเภทผงเหล็กออกไซด์สามารถลด
สารลดแรงตึงผวิไดม้ากถึงร้อยละ 90  โดยใชเ้วลาในการดูดซบั 10 นาที 

 Marco and Giacomo (2009)  ศึกษาการบาํบดันาํเสียลา้งรถโดยวิธีทางเคมีไฟฟ้าซึงทดลอง
บาํบดัโดยใชข้วั Lead dioxide เปรียบเทียบกบัขวั Boron – doped diamond เป็นขวั Anode  และใช ้

Stainless steel เป็นขวั Cathode โดยทาํการศึกษาปัจจยัต่างๆ  ทีเกียวขอ้งกบักระบวนการบาํบดั
ไดแ้ก่ กระแส 1A - 3A  อตัราไหลของเหลวเริมจาก 100 – 300 dm3 h-1  และอุณหภูมิที 25 – 40 •C 

จาการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพทงัสองขวั  พบวา่ขวัของ Boron – doped diamond โดยใช้
พลงังานทีเหมาะสมเท่ากบั 375 kWh m3  มีประสิทธิภาพกวา่ขวั Lead dioxide โดยใชพ้ลงังาน
พลงังานทีเหมาะสมเท่ากบั 770 kWh m3 เมือนาํไปวดัวดัค่า COD  อุณหภูมิและอตัราการไหล การ
บาํบดันาํเสียโดยใชข้วั Boron – doped diamond สามารถลดปริมาณ COD ใชเ้วลาสัน  และสามารถ
ประหยดัพลงังาน 

Hu et al. (2004) ศึกษาการบาํบดัสารลดแรงตึงผิว  โดยวิธีการ Electro-coagulation-

flotation  โดยทําการทดลองบาํบัดสารลดแรงตึงผิวประเภทต่างๆ  ได้แก่ Two surfactants, 

Tetyltrimethylammonium bromide (CTAB) และ Sodium dodecylsulfate (SDS) ไดศึ้กษาปัจจยั
ต่างๆ  ไดแ้ก่ ความขุ่น  เวลาลอยตวัของสารแขวนลอยในนาํ  ปริมาณตะกอน ผลการทดลองพบว่า
สามารถลดความขุ่นได้ร้อยละ 90 และปริมาณสารลดแรงตึงผิวประเภท Two surfactants, 

Tetyltrimethylammonium bromide (CTAB) ลดลงตาํกวา่ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร  กระบวนการบาํบดั
นีเหมาะสมกบัสารลดแรงตึงผวิประเภท Cetyltrimethylammonium bromide   

Xiao-Jun et al. (2008) ศึกษากระบวนการบําบัดนําเสียจากสารลดแรงตึงผิวด้วย
กระบวนการ Fenton’s oxidation และ กระบวนการทางชีวเคมี  ไดศึ้กษาปัจจยัทีมีผลต่อกระบวน 

Fenton’s oxidation ไดแ้ก่ pH ตงัตน้ที 8  เติม Fe +ความเขม้ขน้เท่ากบั 600 มิลลิกรัมต่อลิตร  เติม 
H2O2 ความเขม้ขน้เท่ากบั 120 มิลลิกรัมต่อลิตร  ค่า COD ของนาํเสียเริมตน้ 1500 มิลลิกรัมต่อลิตร  

พบวา่หลงัจากเวลาผา่นไป 40 นาที  ปริมาณ COD ลดลงเหลือ 230 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า linear 

alkylbenzene sulfonate (LAS)  เหลือ 23 มิลลิกรัมต่อลิตร  หลงัจากนนัเพิมประสิทธิภาพการบาํบดั
ดว้ยกระบวนการทางชีวเคมีดว้ยการตรึงถงัปฏิกรณ์ชีวมวลทีมีเวลากกัเก็บนาน 20 ชวัโมง ผลการ
ทดลองพบว่าค่า COD และค่า LAS  ลดลงเหลือ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร  

ตามลาํดบั  และการบาํบดันีมีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 94 และร้อยละ 99 ตามลาํดบั 
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บทท ี3 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 

3.1 สถานทีเกบ็ตัวอย่างและสถานทวีเิคราะห์นําเสีย 

 ตัวอย่างของนําเสียได้จากบริษัทผลิตเคมีภัณฑ์ดูแลรถยนต์แห่งหนึงในเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร  และนาํมาวเิคราะห์และทดลองทีห้องปฏิบติัการภาควิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม  
คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

3.2 อุปกรณ์ทใีช้ในการศึกษา 
. .   เครืองแก้ว 

 1)  กระบอกตวง 

 2)  ขวดปรับปริมาตร 

 3)  บีกเกอร์ 

 4)  บิวเรต 

 5)  ปิเปต 

 6)  แท่งแกว้ 

 7)  กรวย 
. .   สารเคมี 

 1)  กรดซลัฟุริค (H2SO4) 

 2)  โซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) 

 3)  โซเดียมไธโอซลัเฟตเฮปตาไฮเดรต (Na2S2O3. .5H2O) 

 4)  โซเดียมเอไซด ์(NaN3) 

 5)  โซเดียมซลัไฟต ์(Na2SO3) 

 6)  แมงกานีสซลัเฟตเตตราไฮเดรต (MnSO4.4H2O) 

 7)  โปตสัเซียมไอโอไดด ์(KI) 

 8)  โปตสัเซียมไดโครเมต (K2Cr2O7) 

 9)  โปตสัเซียมไอไฮโดรเจนฟอตเฟต (KH2PO4) 
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 10) ไดโปตสัเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (K2PHO4) 

 11) ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตเฮปตา้ไฮเดรต (Na2HPO4.7H2O) 

12) แอมโมเนียมคลอไรด ์(NH4Cl) 

 13) แมกนีเซียมซลัเฟตเฮปตา้ไฮเดรต (MgSO4.7H2O) 

 14) แคลเซียมคลอไรด ์(CaCl2) 

 15) เฟอร์ริคคลอไรด ์(FeCl3.6H2O) 

 16) แอนไฮดรัสโปตสัเซียมไบพท์าเลต (KHP,C8H5KO4) 

 17) โซเดียมเปอร์ซลัเฟต (Na2S2O8) 

 18) กรดฟอตฟอริค (H3PO4) 

 19) สารส้ม (Alum : Al2(SO4)3.16H2O) 

 20) โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด ์(PACl) 

 21) โพลิเมอร์ (Polymer) 

 22) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์(H2O2) 

 23) ไอออน (II) ซลัเฟตเฮปตาไฮเดรต (FeSO4.7H2O) 

 

. .   เครืองมือ 

 1)  เครือง TOC  Analyzer รุ่น PHOENIX  8000 

 2)  เครือง  Jar Test  
 3)  เครือง pH meter  ยหีอ้ Sartorius รุ่น Professional Meter PP-50 version 3.92 

 4)  เครืองวดัความขุ่น  ยหีอ้ Hach รุ่น 2100 P Professional Meter PP-50  

     version 3.92 

 5)  เครืองชงัชนิดละเอียด 4 ตาํแหน่ง ยหีอ้ Mettler Toledo รุ่น AB 204 

 

.   การเกบ็รักษาตัวอย่างนําเสียและการวเิคราะห์ตัวอย่างนําเสีย 

. .   การเกบ็และรักษาตัวอย่างนําเสีย 

 การเก็บตวัอย่างนาํใชว้ิธีการเก็บตวัอย่างนาํแบบจว้ง (Grab Sampling)  แลว้นาํมา
เก็บรักษาตวัอยา่งนาํเสียไวที้อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
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. .   การวเิคราะห์ตัวอย่างนําเสีย 

 ลกัษณะและวิธีวิเคราะห์ตวัอยา่งนาํเสียตามวิธีมาตรฐานของ APHA  ค.ศ. 2005  ซึง
มีพารามิเตอร์และวธีิเคราะห์ตวัอยา่งแสดงดงัตารางที 3.1   

 

ตารางท ี3.1 การวเิคราะห์ตวัอยา่งนาํ 
ลกัษณะของนาํเสีย วธีิวเิคราะห์ 

1) พีเอช (pH) วดัดว้ยเครือง pH meter 

2) บีโอดี (BOD) วดัดว้ยวธีิ Dilution method 

3) ความขุ่น (Turbidity) วดัดว้ยเครือง Turbidity meter 

4) สารอินทรียค์าร์บอนทงัหมด (TOC) วดัดว้ยเครือง TOC  Analyzer 

ทีมา : APHA, AWWA and WPCF (2005) 

 

.   วธีิการทดลอง 

. .   ภาพรวมการดําเนินการทดลอง 

            งานวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการบาํบดันาํเสียจากการ
ผลิตเคมีภณัฑ์ดูแลรถยนต ์ โดยศึกษาสมบติัของนาํเสียและวิธีการทีเหมาะสมสําหรับการบาํบดันาํ
เสียดว้ยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีและการออกซิเดชนัทางเคมี  ซึงในการทดลองได้
แบ่งการบาํบดันาํเสียออกเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนที 1 เป็นนาํเสียแยก ซึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่  
นาํเสียทีไดจ้ากนาํลา้งถงัจากกลุ่มโฟมลา้งรถยนตแ์ละนาํเสียทีไดจ้ากนาํลา้งถงัจากกลุ่มนาํยาเคลือบ  
และส่วนที 2 คือนาํเสียรวม  ไดจ้ากนาํผสมระหว่างนาํเสียทีได้จากนาํล้างถงัจากกลุ่มโฟมล้าง
รถยนตแ์ละนาํเสียทีไดจ้ากนาํลา้งถงัจากกลุ่มนาํยาเคลือบ  เพือเปรียบเทียบประสิทธิภาพและคุม้ค่า
ทางเศรษฐกิจในการบาํบดันาํเสีย 

 

. .   การศึกษาลกัษณะของนําเสียและการเลอืกกระบวนการบําบัดนําเสีย 

 3.4.2.1  ศึกษาลกัษณะของนําเสียก่อนการบําบัด 

            การศึกษาลกัษณะของนาํเสียก่อนการบาํบดัของนาํเสียจากถงัโฟมและนาํ
เสียจากถงัเคลือบ  และนาํเสียรวม  ไดท้าํการวิเคราะห์ค่า pH  BOD  ความขุ่น และ TOC  ตามวิธีใน
หวัขอ้ 3.3.2  เพือช่วยในการตดัสินใจเลือกกระบวนการบาํบดัทีเหมาะสมกบัลกัษณะของนาํเสียทีจะ
นาํไปบาํบดัต่อไป 
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  3.4.2.2  การเลอืกกระบวนการบําบัดนําเสีย 

                จากการศึกษาลกัษณะของนําเสียก่อนการบาํบดั  ทาํให้สามารถนาํไป
พิจารณาวา่ควรแยกหรือรวมนาํเสียในการบาํบดัเพือให้มีประสิทธิภาพมากทีสุด  เพือทาํการเลือก
กระบวนการสําหรับบาํบดัทีเหมาะสม  ซึงศึกษาวิธีการตามงานวิจยัของ  Sheng et al.(1998) และ 
Zulfiqar et al.(2011)  โดยงานวจิยัของ Zulfiqar et al. (2011) ไดใ้ชว้ธีิบาํบดันาํเสียดว้ยกระบวนการ
สร้างและรวมตะกอนทางเคมีดว้ยสารส้มก่อนแลว้บาํบดัต่อดว้ยกระบวนการออกซิเดชนัทางเคมี
ดว้ยสารไฮโรเจนเปอร์ออกไซด์และในงานวิจยัของ Sheng et al. (1998) ไดใ้ชว้ิธีบาํบดับดันาํเสีย
ดว้ยกระบวนการออกซิเดชนัดว้ยสารเฟนตอนรีเอเจนต์ก่อน จากนนัจึงบาํบดัต่อดว้ยกระบวนการ
สร้างและรวมตะกอนทางเคมีดว้ยสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์  ทงันีผูว้ิจยัจึงทาํการทดลองเพือเลือก
ลาํดบัของกระบวนการทีเหมาะสม  ซึงลาํดบัของกระบวนการทีทาํการทดลองและขนัตอนการ
ทดลองมีดงัต่อไปนี 

   1) นาํลา้งถงัโฟมมีกระบวนการบาํบดัดงัรูปที 3.1  

 

 

  นาํเสียเขา้                                                          นาํเสียออก 
 

 

            รูปที 3.1  กระบวนการบาํบดันาํนาํถงัโฟมตามงานวจิยัของ Sheng et al. (1998) 

 

  2) นาํลา้งถงัเคลือบและนาํเสียรวม  มีกระบวนการบาํบดัดงัรูปที 3.2 

 

   
   นาํเสียเขา้                                                                                                               นาํเสียออก 
 

 

     รูปที  3.2  กระบวนการบาํบดันาํลา้งถงัเคลือบและนาํเสียรวมตามงานวิจยัของ Zulfiqar et al. 
(2011) 

 

กระบวนการสร้างและ 
รวมตะกอนทางเคมี 

กระบวนการ
ออกซิเดชนั 

กระบวนการ
ออกซิเดชนั 
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  ดงันนัจากผลการทดลองวิเคราะห์ลกัษณะของนาํเสียก่อนการบาํบดัและการเลือก
ลาํดับกระบวนการทีเหมาะสมจึงสามารถนําไปทาํการทดลองเพือศึกษาปัจจัยทีเหมาะสมต่อ
ประสิทธิภาพของการบาํบดัต่อไป 

 

. .3  การทดลองด้วยเครือง Jar Test 

            การทดลองดว้ยเครือง Jar Test  (รูปที 3.3)  เป็นการหาสภาวะทีเหมาะสม
ของกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีและกระบวนการออกซิเดชันทางเคมี   โดย
กระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีได้ศึกษาปัจจยัต่างๆ  ทีมีผลต่อประสิทธิภาพของการ
บาํบดัของสารส้มและสาร PACl ดงัตารางที 3.2 และ 3.3 ตามลาํดบั  ขนัตอนการศึกษาผลของปัจจยั
ต่างๆ  ต่อกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีดว้ยเครือง Jar test  แสดงดงัรูปที 3.4  สําหรับ
กระบวนการออกซิเดชนัทางเคมีไดศึ้กษาปัจจยัต่างๆ  มีผลต่อประสิทธิภาพของการบาํบดัดงัตาราง
ที 3.3 ขนัตอนการศึกษาผลของปัจจยัต่างๆ  ต่อกระบวนการออกซิเดชนัทางเคมีดว้ยเครือง Jar test  

แสดงดงัรูป 3.5 

 ในการศึกษาปัจจยัทีเหมาะสมต่อประสิทธิภาพการบาํบดันี ผูว้ิจยัไดท้าํการ
ทดลองชุดละ 2 ซาํ  โดยทีทดลองบาํบดันาํลา้งถงัจากกลุ่มโฟมลา้งรถดว้ยกระบวนการออกซิเดชนั
ทางเคมีและทดลองบาํบดันาํลา้งถงัจากกลุ่มนาํยาเคลือบเบาะดว้ยกระบวนการสร้างและรวมตะกอน
ทางเคมี ก่อนแลว้บาํบดัต่อดว้ยกระบวนการออกซิเดชนัทางเคมี  โดยการทดลองแสดงดงัตารางที 
3.2 และตารางที 3.3 

 

 
รูปที 3.3  การทดลองดว้ยเครือง Jar test 

ทีมา : ดดัแปลงมาจากนิรนาม (2556) 
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3.4.4  แผนภาพแสดงขันตอนการทดลองเพอืศึกษาผลของปัจจัยต่างๆ  ต่อกระบวนการ
สร้างและรวมตะกอนทางเคมีและกระบวนการออกซิเดชันทางเคมีด้วยเครือง Jar test 

                นาํตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  นาํทีผา่นกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีแลว้  นาํไปบาํบดัต่อดว้ย 

               กระบวนการออกซิเดชนัทางเคมีต่อไป 

 

รูปที 3.4  ขนัตอนการทดลองเพือศึกษาผลของปัจจยัต่างๆ  ต่อกระบวนการสร้างและรวม
ตะกอนทางเคมีดว้ยเครือง  Jar test 

ปรับ pH ของนาํตวัอยา่งตามทีกาํหนด 

เติมสารส้มหรือ PACl ตามทีกาํหนดแลว้ปรับปริมาตรเป็น 500 ml  

วางบีกเกอร์ในเครือง Jar Test  พร้อมกบัจุ่มใบพดัลงในบีกเกอร์ 

กวนเร็วดว้ยความเร็ว 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 นาที  

กวนชา้ดว้ยความเร็ว 60 รอบต่อนาที ตามเวลาทีกาํหนด  

หยดุกวนและยกใบพดัขึน  ตงัทิงไวใ้หต้กตะกอนเป็นเวลาทีกาํหนด 

เก็บตวัอยา่งนาํส่วนใสไปวดัค่าความขุ่น 

เติมสารโพลิเมอร์ความเขม้ขน้ตามกาํหนดลงในบีกเกอร์ทีทาํการทดลอง 
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                                                                นาํตวัอยา่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท ี3.5  ขนัตอนการทดลองเพือศึกษาผลของปัจจยัต่างๆ  ต่อกระบวนการ
ออกซิเดชนัทางเคมีดว้ยเครือง  Jar Test 

 

 

เติม  H2O2  หรือ  H2O2/FeSO4  ตามทีกาํหนด ปรับปริมาตรเป็น 500 ml 

วางบีกเกอร์ในเครือง Jar Test  พร้อมกบัจุ่มใบพดัลงในบีกเกอร์ 

กวนเร็วดว้ยความเร็ว 200 รอบต่อนาที ตามเวลาทีกาํหนด   

หยดุกวนและยกใบพดัขึน   

เก็บตวัอยา่งนาํส่วนใสเพือนาํไปวดัค่า TOC 

ปรับ pH ของนาํตามทีกาํหนด 
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ตารางที ่3.2 การทดลองเพื่อศึกษาสภาวะต่างๆ  ท่ีมีผลต่อกระบวนการ Chemical coagulation and flocculation  ดว้ยสารส้ม (Alum) 

ปัจจัยทีศึ่กษา 
ความเข้มข้นของ
สาร Coagulant 

(mg/L) 

ความเข้มข้นของ
สาร Flocculant 

(mg/L) 
pH เร่ิมต้น 

เวลาในการกวนเร็ว 
(นาท)ี 

เวลาในการกวนช้า 
(นาท)ี 

เวลาในการ
ตกตะกอน (นาท)ี 

1. ความเขม้ขน้  ของ 
Alum  (mg/L) 

100, 200, 300, 
400 และ 500 

0.2 7.0 3 20 30 

2. ความเขม้ขน้ของ 
Polymer (mg/L) 

ความเขม้ขน้ของ 
Alum ท่ีไดจ้ากขอ้ 1. 

0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 
และ 12 

7.0 3 20 30 

1. pH เร่ิมตน้ 
ความเขม้ขน้ของ 
Alum จากขอ้1. 

ความเขม้ขน้ของ 
Polymer จากขอ้ 2. 

6, 6.5, 7, 7.5, 
8.0, 8.5 และ 

9.0 
3 20 30 

1. เวลาในการกวน
เร็ว (นาที) 

ความเขม้ขน้ของ 
Alum จากขอ้1. 

ความเขม้ขน้ของ 
Polymer จากขอ้ 2. 

pH เร่ิมตน้ท่ีไดจ้าก
ขอ้ 3. 

1, 2, 3, 4, 5 
และ 6 

20 30 
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       ตารางที ่3.2 (ต่อ) 

ปัจจัยทีศึ่กษา 
ความเข้มข้นของสาร 
Coagulant (mg/L) 

ความเข้มข้นของสาร 
Flocculant (mg/L) 

pH เร่ิมต้น 
เวลาในการกวน
เร็ว (นาท)ี 

เวลาในการกวน
ช้า (นาท)ี 

เวลาในการ
ตกตะกอน (นาท)ี 

5. เวลาในการกวนชา้  
(นาที) 

ความเขม้ขน้ของ 
Alum จากขอ้1. 

ความเขม้ขน้ของ 
Polymer จากขอ้ 2. 

pH เร่ิมตน้ท่ีไดจ้าก
ขอ้ 3. 

เวลาในการกวน
เร็วท่ีไดจ้ากขอ้ 4. 

10, 15, 20, 
25, 30 และ 

35 
30 

6. เวลาในการ
ตกตะกอน (นาที) 

ความเขม้ขน้ของ 
Alum จากขอ้1. 

ความเขม้ขน้ของ 
Polymer จากขอ้ 2. 

pH เร่ิมตน้ท่ีไดจ้าก
ขอ้ 3. 

เวลาในการกวน
เร็วท่ีไดจ้ากขอ้ 4. 

เวลาในการกวน
ชา้ท่ีไดจ้ากขอ้ 5. 

10, 20, 30, 
40, 50 และ 

60 
   ท่ีมา : Zulfiqar et al., (2011) 
   หมายเหตุ : ปัจจยัท่ีควบคุมไดแ้ก่ 
         ความเร็วในการกวนเร็ว 200 รอบต่อนาที   
         ความเร็วในการกวนชา้  60   รอบต่อนาที 
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ตารางที ่3.3  การทดลองเพื่อศึกษาสภาวะต่างๆ ท่ีมีผลต่อกระบวนการ Chemical coagulation and flocculation  ดว้ย PACl 

ปัจจัยทีศึ่กษา 
ความเข้มข้นของ
สาร Coagulant 

(mg/L) 

ความเข้มข้นของ
สาร Flocculant 

(mg/L) 
pH เร่ิมต้น 

เวลาในการกวนเร็ว 
(นาท)ี 

เวลาในการกวนช้า  
(นาท)ี 

เวลาในการ
ตกตะกอน 
(นาท)ี 

1. ความเขม้ขน้ของ 
PACl (mg/L) 

10, 30, 50, 70, 
90 และ 100 

0.2 7.0 3 20 30 

2. ความเขม้ขน้ของ 
Polymer (mg/L) 

ความเขม้ขน้ของ 
PACl ท่ีไดจ้ากขอ้ 1. 

0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 
และ 2. 

7.0 3 20 30 

3. pH  เร่ิมตน้ 
ความเขม้ขน้ของ 
PACl จากขอ้1. 

ความเขม้ขน้ของ 
Polymer จากขอ้ 2. 

6, 6.5, 7, 7.5, 
8.0, 8.5 และ 

9.0 
3 20 30 

4. เวลาในการกวน
เร็ว (นาที) 

ความเขม้ขน้ของ 
PACl จากขอ้1. 

ความเขม้ขน้ของ 
Polymer จากขอ้ 2. 

pH เร่ิมตน้ท่ีไดจ้าก
ขอ้ 3. 

1, 2, 3, 4, 5 
และ 6 

20 30 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) 

ปัจจัยทีศึ่กษา 
ความเข้มข้นของสาร 
Coagulant (mg/L) 

ความเข้มข้นของสาร 
Flocculant (mg/L) 

pH เร่ิมต้น 
เวลาในการกวน
เร็ว (นาท)ี 

เวลาในการกวน
ช้า (นาท)ี 

เวลาในการ
ตกตะกอน (นาท)ี 

5. เวลาในการกวนชา้ 
(นาที) 

ความเขม้ขน้ของ 
PACl จากขอ้1. 

ความเขม้ขน้ของ 
Polymer จากขอ้ 2. 

pH เร่ิมตน้ท่ีไดจ้าก
ขอ้ 3. 

เวลาในการกวน
เร็วท่ีไดจ้ากขอ้ 4. 

10, 15, 20, 25, 30 
และ 35 

30 

6. เวลาในการตกตะกอน 
(นาที) 

ความเขม้ขน้ของ 
PACl จากขอ้1. 

ความเขม้ขน้ของ 
Polymer จากขอ้ 2. 

pH เร่ิมตน้ท่ีไดจ้าก
ขอ้ 3. 

เวลาในการกวน
เร็วท่ีไดจ้ากขอ้ 4. 

เวลาในการกวน
ชา้ท่ีไดจ้ากขอ้ 5. 

10, 20, 30, 
40, 50 และ 

60 
   ท่ีมา : Zulfiqar et al., (2011) 
   หมายเหตุ : ปัจจยัท่ีควบคุมไดแ้ก่ 
         ความเร็วในการกวนเร็ว 200 รอบต่อนาที   
         ความเร็วในการกวนชา้  60   รอบต่อนาที 
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ตารางที่ 3.4  การทดลองเพือ่ศึกษาสภาวะต่างๆ  ที่มผีลต่อกระบวนการออกซิเดชันด้วยสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) หรือ เฟนตอนรีเอเจนต์ (H2O2 /FeSO4) 

สารเคมีท่ีใชใ้น
กระบวนการออกซิเดชนั 

ปัจจยัท่ีศึกษา 
ความเขม้ขน้ (mg/L) 

pH เร่ิมตน้ 
เวลาในการท า
ปฏิกิริยา (นาที) 

เอกสารอา้งอิง 
H2O2 FeSO4 

1.  สารไฮโดรเจน  เปอร์
ออกไซด ์(H2O2) 

1.1 ความเขม้ขน้ 
ของ H2O2 (mg/L) 

20, 40, 60, 80 และ 100 - 7.0 20 

Zulfiqar et al. 
(2011) 

1.2 pH เร่ิมตน้ ความเขม้ขน้ของ H2O2 

ท่ีไดจ้ากขอ้ 1.1 
- 

6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 
8.0, 8.5, และ 9.0 

20 

1.3 เวลาในการท า
ปฏิกิริยา (นาที) 

ความเขม้ขน้ของH2O2 

ท่ีไดจ้ากขอ้ 1.1 
- 

pH เร่ิมตน้ท่ีได้
จากขอ้ 1.2 

10, 15, 20, 25 
และ 30 

2.  เฟนตอน- 
รีเอเจนต ์(H2O2 /FeSO4) 

2.1 ความเขม้ขน้ 
ของ H2O2 (mg/L) 

20, 40, 60, 80 และ 100 - 7.0 20 

Zulfiqar et al. 
(2011) 
Sheng et al.(1998) 

2.2 ความเขม้ขน้
ของ FeSO4(mg/L) 

ความเขม้ขน้ของ H2O2  
ท่ีไดจ้ากขอ้ 2.1 

10, 20, 30, 40, 60, 80 
และ100 

7.0 20 

2.3 pH เร่ิมตน้ 
ความเขม้ขน้ของ H2O2  

ท่ีไดจ้ากขอ้ 2.1 
ความเขม้ขน้ของFeSO4 

ท่ีไดจ้ากขอ้ 2.2 
6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 
8.0, 8.5, และ 9.0 

20 

2.4 เวลาในการท า
ปฏิกิริยา (นาที) 

ความเขม้ขน้ของ H2O2  
ท่ีไดจ้ากขอ้ 2.1 

ความเขม้ขน้ของFeSO4 

ท่ีไดจ้ากขอ้ 2.2 
pH เร่ิมตน้ท่ีได้
จากขอ้ 2.3 

10, 15, 20, 25 
และ 30 

หมายเหตุ : ปัจจยัท่ีควบคุมไดแ้ก่  ความเร็วในการกวน 200 รอบต่อนาที
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บทที ่ 4 

ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 

 

 4.1 ลกัษณะของน า้เสียจากการผลติเคมีภัณฑ์ดูแลรถยนต์ 

  การวิเคราะห์ลกัษณะของน ้ าเสียก่อนท าการวิจยัเพื่อศึกษาลกัษณะของน ้ าเสียจาก
โรงงานผลิตเคมีภณัฑ์ดูแลรักษารถยนตซ่ึ์งผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่  กลุ่มโฟมลา้งรถและกลุ่ม
น ้ายาเคลือบเบาะและยางซ่ึงจะท าการบ าบดัโดยแยกบ าบดัเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ น ้ าลา้งถงัโฟม  น ้ าลา้ง
ถงัเคลือบ และน ้ าลา้งถงัรวมซ่ึงเป็นน ้ าเสียท่ีผสมระหวา่งน ้ าลา้งถงัโฟมและน ้ าลา้งถงัเคลือบในอตัรา
ส่วนผสมท่ีเท่ากนั  ผลการวิเคราะห์แสดงดงัตารางท่ี 4.1 ซ่ึงเห็นไดว้่าค่า pH ของน ้ าลา้งทั้ง 3 ไม่
แตกต่างกนัมาก  ความขุ่นของน ้าลา้งถงัเคลือบมีค่าสูงท่ีสุด  รองลงมาคือน ้ ารวม  และน ้ าลา้งถงัโฟมมี
ค่านอ้ยท่ีสุดค่าท่ีวดัไดคื้อ 227  73 และ 36 NTU ตามล าดบั  ค่า TOC ของน ้ าลา้งถงัเคลือบมีค่าสูงท่ีสุด  
รองลงมาคือน ้ าลา้งถงัรวมและน ้ าลา้งถงัโฟมเท่ากบั 8,315.27  3,287.95 และ 25.28 ppm C ตามล าดบั  
ส่วนค่า BOD ของน ้ าลา้งเคลือบมีค่าสูงท่ีสุด  รองลงมาคือน ้ าลา้งถงัรวมเท่ากบั  4,313 และ 1,732 
mg/L ตามล าดบั  แต่กลบัพบว่าน ้ าลา้งถงัโฟมมีค่า BOD น้อยมากหรือใกล ้0 จึงไม่สามารถหาค่า
ออกมาได ้ จากพารามิเตอร์ของน ้ าเสียทั้ง 3 ประเภทสรุปไดว้า่  น ้ าลา้งถงัโฟมมีค่าสารอินทรียสู์ง  จึง
เหมาะสมท่ีจะน าไปบ าบดัดว้ยกระบวนการออกซิเดชนัทางเคมี   น ้ าลา้งถงัเคลือบและน ้ าเสียรวมมีค่า
ความขุ่นและสารอินทรียสู์ง จึงเหมาะสมท่ีจะน าไปบ าบดัดว้ยบ าบดัดว้ยกระบวนการสร้างและรวม
ตะกอนทางเคมีและต่อดว้ยกระบวนการออกซิเดชนัทางเคมี  ซ่ึงผลการทดลองอธิบายดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.1 ลกัษณะและคุณภาพของน ้าเสียก่อนบ าบดั 

ประเภทของน า้เสีย 
ค่าทีว่เิคราะห์ได้ 

pH ความขุ่น (NTU) TOC (ppm C) BOD (mg/L) 

น ้าลา้งถงัโฟม 7.42 36 25.8251 *0 

น ้าลา้งถงัเคลือบ 8.86 227 8,315.2707 4,213 

น ้าลา้งถงัรวม 8.22 73 3,287.9526 1,732 

มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้ง 5-9 - - >20 

หมายเหตุ  *0 คือ ค่าบีโอดีของน ้ าลา้งถงัโฟมท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ ซ่ึงมีค่าบีโอดีน้อยมากหรือใกล ้0 
จึงไม่สามารถหาค่าออกมาได ้
 
 4.2  การบ าบัดน า้ล้างถังโฟม 

  จากการวิเคราะห์ลกัษณะของน ้ าลา้งถงัโฟมพบว่า น ้ าลา้งถงัโฟมมีความเขม้ขน้ของ

สารอินทรียต์  ่า ค่า TOC เท่ากบั 25.8251  ppm C และจากการทดลองบ าบดัเบ้ืองตน้นั้น  วิธีการบ าบดั

น ้ าลา้งถงัโฟมท่ีเหมาะสมคือ  กระบวนการออกซิเดชันทางเคมีเพียงกระบวนการเดียว  โดยท าการ

เปรียบเทียบสารออกซิไดซ์ 2 ชนิด คือ H2O2 และ H2O2/FeSO4 และศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กระบวนการบ าบดัไดแ้ก่ ความเขม้ขน้ของสารออกซิไดซ์  ค่า pH เร่ิมตน้  และเวลาในการท าปฏิกิริยา  

ซ่ึงผลการทดลองอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 4.2.1  ผลของความเข้มข้นของสารออกซิไดซ์ 

  ในการทดลองเพื่อหาความเขม้ขน้ของสารออกซิไดซ์ท่ีใชใ้นกระบวนการออกซิเดชนัทางเคมี  
ดว้ย H2O2 และ H2O2/FeSO4 เพื่อลดปริมาณสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมดในน ้ าลา้งถงัโฟม  โดย
ก าหนดใหโ้ดยก าหนดค่า pH เร่ิมตน้เท่ากบั 7.0  เวลาในการท าปฏิกิริยา 20 นาที  และความเร็วในการ
กวนเท่ากบั 200 รอบต่อนาที  ในการทดลองน้ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีปรับเปล่ียนคือ ความเขม้ขน้ของ H2O2 
และ H2O2/FeSO4  ซ่ึงศึกษาความเขม้ขน้ของ H2O2ในช่วง 0 – 120 mg/L (Zulfiqar et al, 2011)  ผลการ
ทดลองพบวา่ความเขม้ขน้ของ H2O2 ท่ีเหมาะสมคือ 80 mg/L ซ่ึงสามารถก าจดัสารอินทรียใ์นน ้ าเสีย
ไดสู้งสุดโดยมีร้อยละการก าจดัเท่ากบั 56.21  ส่วนการศึกษาความเขม้ขน้ของ H2O2/FeSO4 นั้นได้
ท าการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน  ขั้นตอนแรกหาความเขม้ขน้ของ H2O2 ท่ีเหมาะสมโดยให้ความเขม้ขน้
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ของ FeSO4 คงท่ีคือ 90 mg/L (Zulfiqar et al, 2011)  แลว้ท าการศึกษาต่อในขั้นตอนท่ี 2 คือ หาความ
เขม้ขน้ของ FeSO4  ผลการทดลองพบวา่ความเขม้ขน้ของ H2O2/FeSO4 ท่ีเหมาะสม คือ 40:20 mg/L  
ซ่ึงสามารถก าจดัสารอินทรียใ์นน ้ าเสียไดสู้งสุดร้อยละ 19.47 นอกจากนั้นการใช ้H2O2/FeSO4 ในการ
ออกซิไดซ์สารอินทรียท์  าให้มีสีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นสีท่ีเกิดจากสารประกอบของ Fe3+ จากผลการทดลอง
สรุปไดว้า่การเม่ือเลือกใช้ H2O2 ในการออกซิไดซ์สารอินทรียใ์นน ้ าลา้งถงัโฟมจะมีร้อยละการก าจดั
สารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมดท่ีสูงกวา่ใช ้H2O2/FeSO4  ผลการศึกษาแสดงดงัรูปท่ี 4.1 
 

 
รูปที ่4.1  ผลของความเขม้ขน้ของ H2O2 และ H2O2/FeSO4 ในการก าจดัสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมด

ส าหรับการบ าบดัน ้าลา้งถงัโฟม 

หมายเหตุ : ปัจจยัท่ีควบคุมไดแ้ก่  pH เร่ิมตน้ 7.0, เวลาในการท าปฏิกิริยา 20 นาที, ความเร็วในการ
กวน 200 รอบต่อนาที 
H2O2/FeSO4 (90) คือ FeSO4 มีความเขม้ขน้คงท่ี 90 mg/L และปรับเปล่ียนความเขม้ขน้
ของ H2O2 
H2O2 (40)/FeSO4 คือ H2O2 มีความเขม้ขน้คงท่ี 40 mg/L และปรับเปล่ียนความเขม้ขน้ของ 
FeSO4 
 

 
 
 

H2O2 H2O2(40):FeSO4 H2O2:FeSO4(90) 
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 4.2.2  ค่า pH เร่ิมต้น 

 การทดลองของค่า pH เร่ิมตน้ท่ีใช้ในกระบวนการออกซิเดชนัทางเคมีเพื่อก าจดั

สารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมดโดยใชค้วามเขม้ขน้ของ H2O2 ท่ีเหมาะสมคือ 80 mg/L และ ความเขม้ขน้

ของ H2O2/FeSO4 ท่ีเหมาะสม คือ 40:20 mg/L โดยการปรับเปล่ียนค่า pH เร่ิมตน้ตั้งแต่ 6.0 – 9.0  ผล

การศึกษาแสดงดงัรูปท่ี 4.2  จากผลการศึกษาจะเห็นไดว้า่การใช ้pH เร่ิมตน้ 7.42 ท่ีวดัไดก่้อนท าการ

ปรับเปล่ียนสามารถบ าบดัสารอินทรียด์ว้ย H2O2 และ H2O2/FeSO4 ไดร้้อยละการก าจดัเท่ากบั 36.70 

และ 22.28 ตามล าดบั  แต่เม่ือปรับเปล่ียน pH เร่ิมตน้ท่ี 6.0 นั้น H2O2  สามารถออกซิไดซ์สารอินทรีย์

ไดสู้งสุดโดยมีร้อยละการก าจดัเท่ากบั 67.92 และท่ี pH เร่ิมตน้เท่ากบั 7.5 H2O2/FeSO4 สามารถ

ออกซิไดซ์สารอินทรียไ์ดสู้งสุดโดยมีร้อยละการก าจดัเท่ากบั 28.48  

 

 
รูปที่ 4.2 ผลของค่า pH เร่ิมตน้ในการก าจดัสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมดดว้ย H2O2 หรือ H2O2/FeSO4 

ส าหรับการบ าบดัน ้าลา้งถงัโฟม 
หมายเหตุ : ปัจจยัท่ีควบคุม ไดแ้ก่  ความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของ H2O2 คือ 80 mg/L 
                 ความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของ H2O2/FeSO4 คือ 40:20 mg/L 
                 เวลาในการท าปฏิกิริยา 20 นาที  
                 ความเร็วในการกวน 200 รอบต่อนาที 
 

H2O2 H2O2:FeSO4 
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 4.2.3  ผลของเวลาในการท าปฏิกริิยา 

  การศึกษาผลของเวลาในการท าปฏิกิริยาในการก าจดัสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมด

ดว้ย H2O2 และ H2O2/FeSO4 ส าหรับการบ าบดัน ้ าลา้งถงัโฟมดว้ยการน าความเขม้ขน้ของ H2O2 และ 

H2O2/FeSO4 และ pH เร่ิมตน้ ท่ีเหมาะสมท่ีไดจ้ากหวัขอ้ 4.2.2  แลว้ปรับเปล่ียนเวลาในการท าปฏิกิริยา

เร่ิมจาก 0 – 30 นาที  ความเร็วในการกวน  200 รอบต่อนาที  จากผลการศึกษาพบว่า H2O2 และ 

H2O2/FeSO4  ใชเ้วลาในการท าปฏิกิริยาไม่แตกต่างกนั  เวลาท่ีท าปฏิกิริยาท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 20 นาที  

โดยมีร้อยละการก าจดัสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมดสูงสุดเท่ากบั 46.56 และ 30.16 ตามล าดบั  ซ่ึงเวลา

ในการท าปฏิกิริยาท่ีเหมาะสมท าใหส้ารออกซิไดซ์ไดส้ัมผสักบัสารอินทรียใ์นน ้าเสียท าใหมี้การถ่ายเท

อิเล็กตรอนระหว่างสาร  ดงันั้นเวลาในการท าปฏิกิริยาท่ีมากหรือน้อยไปอาจท าให้เกิดปฏิกิริยาท่ีไม่

สมบูรณ์ผลการศึกษาแสดงดงัรูปท่ี 4.3 

 

 
รูปที่ 4.3 ผลของเวลาในการท าปฏิกิริยาออกซิเดชนัดว้ย H2O2 หรือ H2O2/FeSO4 ส าหรับการบ าบดัน ้ า
ลา้งถงัโฟม 
หมายเหตุ : ปัจจยัท่ีควบคุม ไดแ้ก่   ความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของ H2O2 คือ 80 mg/L 
       ความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของ H2O2/FeSO4 คือ 40:20 mg/L   
       ค่า pH เร่ิมตน้ของ H2O2 เท่ากบั 6.0  
       ค่า pH เร่ิมตน้ของ H2O2/FeSO4 เท่ากบั 7.5 
        ความเร็วในการกวน 200 รอบต่อนาที 

H2O2 H2O2:FeSO4 



38 

 

สรุปสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการบ าบดัสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมดในน ้ าลา้งถงัโฟม  ซ่ึงมีร้อยละ
การก าจดัสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมดสูงสุดเท่ากบั 46.56  
ไดแ้ก่  1) การออกซิไดซ์ดว้ย H2O2 ความเขม้ขน้เท่ากบั 80 mg/L   
  2) pH เร่ิมตน้เท่ากบั 6.0   
  3) เวลาในการท าปฏิกิริยาเท่ากบั 20 นาที   
 
 4.3  การบ าบัดน า้ล้างถังเคลอืบ 

 จากการวิเคราะห์ลักษณะของน ้ าล้างถังเคลือบพบว่า  น ้ าล้างถังเคลือบมีปริมาณ

สารอินทรียโ์ดยมีค่า TOC เท่ากบั 25.8251 ppmC ค่า pH เท่ากบั 8.86 ความขุ่นท่ีวดัไดเ้ท่ากบั 227 

NTU และ ค่า BOD เท่ากบั 4,213 mg/L สังเกตเห็นว่านอกจากน ้ าล้างถงัเคลือบจะมีปริมาณ

สารอินทรีย์สูงแล้วยงัมีสารแขวนลอยและของแข็งก่ึงจมก่ึงลอยสูงอีกด้วย  จากการทดลองบ าบดั

เบ้ืองตน้  พบวา่วธีิการบ าบดัน ้าลา้งถงัโฟมท่ีเหมาะสมจึงแบ่งเป็น 2 กระบวนการคือ กระบวนการแรก

เป็นกระบวนสร้างและรวมตะกอนทางเคมีดว้ยสารสร้างตะกอนสารส้มเปรียบเทียบกบั PACl และใช้

สารโพลีเมอร์เป็นสารรวมตะกอนเพื่อก าจดัสารแขวนลอย  จากนั้นบ าบดัต่อดว้ยกระบวนการท่ี 2 คือ 

กระบวนการออกซิเดชันทางเคมีดว้ย H2O2 เปรียบเทียบกบั H2O2/FeSO4 โดยมีการศึกษาปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งทั้ง 2 กระบวนการดงัต่อไปน้ี   

  4.3.1  การบ าบัดน า้ล้างถังเคลือบโดยกระบวนการสร้างและรวมตะกอน 

   การบ าบดัน ้ าล้างถงัเคลือบโดยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี  ได้

ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ผลของความเขม้ขน้ของสารสร้างตะกอน ผลของความเขม้ขน้ของสาร

รวมตะกอน ผลของค่า pH เร่ิมตน้ ผลของเวลาในการกวนเร็ว ผลของเวลาในการกวนชา้ และผลของ

เวลาในการตกตะกอน ซ่ึงผลการศึกษาอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
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  1)  ผลของความเข้มข้นของสารสร้างตะกอน   

  ผลของความเขม้ขน้ของสารสร้างตะกอนแสดงดงัรูปท่ี 4.4  เป็นผลของค่า
ความเขม้ขน้ของสารส้ม (Alum) และ PACl ในการก าจดัความขุ่นส าหรับการบ าบดัน ้ าลา้งถงัเคลือบ  
ในการทดลองน้ีไดก้ าหนดค่า  pH  เร่ิมตน้เท่ากบั 7.0  ความเขม้ขน้ของสารรวมตะกอนเท่ากบั 0.2 
mg/L  เวลากวนเร็ว 3 นาที  ดว้ยความเร็วเท่ากบั 200 รอบต่อนาที  เวลากวนชา้ 20 นาที ดว้ยความเร็ว
เท่ากบั 60 รอบต่อนาที  และเวลาตกตะกอน 30 นาที  ปัจจยัท่ีปรับเปล่ียนคือ ความเขม้ขน้ของสารส้ม
และPACl ซ่ึงความเขม้ขน้อยูใ่นช่วง 0 – 200 mg/L (Zulfiqar et al, 2011)  ผลการศึกษาพบวา่ความ
เขม้ขน้ของสารส้มท่ีเหมาะสมเท่ากบั 100 mg/L ซ่ึงสามารถลดความขุ่นในน ้ าเสียไดสู้งสุด  มีร้อยละ
การก าจดัเท่ากบั 22.91 และความเขม้เขน้ของ PACl  ท่ีเหมาะสมเท่ากบั 50 mg/L มีร้อยละการก าจดั
เท่ากบั 63.88  เม่ือเติมสารสร้างตะกอนลงในน ้ าจะแตกตวักลายเป็นอิออน  บวกและลบท่ีมีวาเลนซ์ 
(Valence) สูง  อิออนบวกสามารถท าปฏิกิริยากบั OH –  ท าให้เกิดคอลอยด์ของสารประกอบโลหะไฮ
ดรอกไซด์ซ่ึงมีประจุบวก  สารไฮดรอกไซด์น้ีสามารถจบัตวักบัอนุภาคความขุ่นซ่ึงมีประจุลบ  ท าให้
ความขุ่นกลายเป็นกลางซ่ึงเท่ากบัเป็นการท าลายเถียรภาพให้ กบัความขุ่น (มัน่สิน, 2542)  เม่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการก าจดัความขุ่นพบวา่ใช ้PACl มีประสิทธิภาพในการบ าบดัได้ดีกว่า 
เน่ืองจากสารส้ม (Al2(SO4)3.xH2O) และ PACl (Aln(OH)mCl3n-m ) เป็นสารสร้างตะกอน  ซ่ึงเป็น
สารเคมีท่ีแตกตวัให้ประจุบวกสูงเพื่อสะเทินประจุลบท่ีผิวของแข็งแขวนลอยในน ้ าให้รวมกนัและ
ตกตะกอนได้ดี  ส่วน PACl นั้นเป็นสารเคมีท่ีแตกตวัได้อลูมิเนียม  ซ่ึงให้อิออนจ านวนมากกว่า
สารส้ม (มัน่สิน, 2538)  
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รูปที ่4.4 ผลของความเขม้ขน้ของสารส้ม หรือ PACl ในการก าจดัความขุ่นส าหรับการบ าบดัน ้ าลา้งถงั
เคลือบ 

หมายเหตุ : ปัจจยัท่ีควบคุม ไดแ้ก่  ค่า pH เร่ิมตน้เท่ากบั 7.00   
 ความเขม้ขน้สารรวมตะกอนเท่ากบั 0.2 mg/L  
  เวลากวนเร็ว 3 นาที  ความเร็วในการกวน 200 รอบต่อนาที   
 เวลากวนช้า 20 นาที  ความเร็วในการกวน 60 รอบต่อนาที       
 เวลาตกตะกอน 30 นาที 
 

  2)  ผลของความเข้มข้นของสารรวมตะกอน   

  ผลของความเขม้ขน้ของสารสร้างตะกอนแสดงดงัรูปท่ี 4.5  ซ่ึงเป็นผลของ

ความเขม้ขน้ของสารรวมตะกอนในการก าจดัความขุ่นดว้ยสารส้มและ PACl ส าหรับการบ าบดัน ้ าลา้ง

ถงัเคลือบ  โดยน าค่าความเขม้ขน้ของสารส้ม และ PACl ท่ีเหมาะสมท่ีไดใ้นขอ้ท่ี 1)  และควบคุม

ปัจจยัค่า pH เร่ิมตน้เท่ากบั 7.0  เวลากวนเร็ว 3 นาที ดว้ยความเร็วเท่ากบั 200 รอบต่อนาที  เวลากวน

ชา้ 20 นาที ดว้ยความเร็วเท่ากบั 60 รอบต่อนาที  และเวลาตกตะกอน 30 นาที  ในการทดลองน้ีได้

ศึกษาปัจจยัท่ีปรับเปล่ียน คือ ความเขม้ขน้ของสารรวมตะกอน  ผลการทดลองพบวา่ความเขม้ขน้ของ

สารรวมตะกอนส าหรับการใช้สารส้มท่ีเหมาะสมเท่ากบั 0.6 mg/L  โดยมีร้อยละการก าจดัความขุ่น

เท่ากบั 46.26  ส่วนความเขม้ขน้ของสารรวมตะกอนส าหรับการใช้ PACl ท่ีเหมาะสมเท่ากบั 0.8 mg/L 

ตามล าดบั โดยมีร้อยละการก าจดัความขุ่นเท่ากบั 79.30 การใช้สารโพลิเมอร์เป็นสารรวมตะกอน
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นบัวา่เป็นสารท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด  สารโพลิเมอร์เป็นลูกโซ่ของสารโมโนเมอร์หลาย ๆ  ตวัเรียงกนั

อยา่งมีระเบียบและสารโพลีเมอร์เป็นสารอินทรียจึ์งสามารถสลายตวัไดง่้ายกว่าสารรวมตะกอนชนิด

อ่ืนๆ  (มัน่สิน, 2542)  สารโพลิเมอร์จะเขา้ไปช่วยให้ตะกอนวุน้ท่ีเกิดข้ึนจากขั้นตอนการสร้างตะกอน

ใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน โดยจะเติมสารน้ีในขั้นตอนการกวนชา้ (พรศกัด์ิ, 2545) 

   

 
รูปที ่4.5 ผลของความเขม้ขน้ของสารรวมตะกอน  ในการก าจดัความขุ่นดว้ยสารส้ม และPACl 

ส าหรับการบ าบดัน ้าลา้งถงัเคลือบ 

หมายเหตุ : ปัจจยัท่ีควบคุม ไดแ้ก่  ค่า pH เร่ิมตน้ เท่ากบั 7.00   
                  ความเขม้ขน้ของสารส้มเท่ากบั 100 mg/L 
                  ความเขม้ขน้ของ PACl เท่ากบั 50 mg/L  
                  เวลากวนเร็ว 3 นาที ความเร็วในการกวน 200 รอบต่อนาที   
                  เวลากวนชา้ 20 นาที ความเร็วในการกวน 60 รอบต่อนาที   
                  เวลาตกตะกอน 30 นาที 
 

 

 

 

 

1.0   
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  3)  ผลของค่า pH เร่ิมต้น 

            ภาพท่ี 4.6 แสดงค่า pH เร่ิมตน้ในการก าจดัความขุ่นด้วยสารส้มและ PACl 
ส าหรับการบ าบดัน ้ าลา้งถงัเคลือบ  โดยน าสภาวะท่ีเหมาะสมจากขอ้ท่ี 2)  และก าหนดเวลากวนเร็ว 3 
นาที ดว้ยความเร็วเท่ากบั 200 รอบต่อนาที  เวลากวนชา้ 20 นาที  ดว้ยความเร็วเท่ากบั 60 รอบต่อนาที  
และเวลาตกตะกอน 30 นาที  โดยศึกษาปัจจยัท่ีปรับเปล่ียนคือ ค่าของ pH เร่ิมตน้ ซ่ึงอยูใ่นช่วง 6-9 
(Zulfiqar et al, 2011)  ผลการศึกษาพบวา่เม่ือค่า pH เร่ิมตน้เพิ่มข้ึนประสิทธิภาพการบ าบดัเพิ่มมากข้ึน  
เม่ือ pH เร่ิมตน้เท่ากบั 8.5 สารส้มมีร้อยละการก าจดัความขุ่นสูงสุดเท่ากบั 23.79  และ PACl มีร้อยละ
การก าจดัความขุ่นสูงสุดเท่ากบั 84.14 เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการก าจดัความขุ่นพบวา่เม่ือใช ้
PACl มีประสิทธิภาพในการบ าบดัไดดี้กวา่สารส้ม  น ้ าเสียท่ีมีความขุ่น และ pH สูงจดัเป็นน ้ าเสียท่ี
สามารถบ าบดัดว้ยกระบวนสร้างและรวมตะกอนทางเคมีไดง่้าย  ดงันั้นท่ี pH ในช่วงท่ีเป็นด่างจึง
เหมาะสมกบัการตกของตะกอน  แต่เม่ือเติมสารส้มลงในน ้ าท าให้เกิด H+ ข้ึน ท าให้ pH ของน ้ าลดลง
เร่ือยๆ  ส่งผลให้ไม่สามารถเกิดตะกอน Al(OH)3 ตะกอนจึงตกไดไ้ม่ดี  ดงันั้นในการเติมสารส้มหรือ 
PACl ในน ้าตอ้งท่ีมีสภาพด่างเพียงพอจึงสามารถเกิด Al(OH)3 ต่อไปได ้(มลัลิกา, 2556) 

 
รูปที่ 4.6 ผลของค่า pH เร่ิมตน้ในการก าจดัความขุ่นดว้ยสารส้ม หรือ PACl ส าหรับการบ าบดัน ้ าลา้ง

ถงัเคลือบ  
หมายเหตุ : ปัจจยัท่ีควบคุม ไดแ้ก่  ความเขม้ขน้ของสารส้มเท่ากบั 100 mg/L  
               ความเขม้ขน้ของ PACl เท่ากบั 50 mg/L  
     เวลากวนเร็ว 3 นาที ความเร็วในการกวน 200 รอบต่อนาที  
     เวลากวนชา้ 20 นาที ความเร็วในการกวน 60 รอบต่อนาที  
    เวลาตกตะกอน 30 นาที 

pH เร่ิมตน้ 
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  4)  ผลของเวลาในการกวนเร็ว 

  ผลของเวลาในการกวนเร็วในการก าจดัความขุ่นดว้ยสารส้ม และ PACl ใน

การบ าบดัน ้ าลา้งถงัเคลือบ  โดยใชส้ภาวะท่ีเหมาะสมจากขอ้ท่ี 3)  ควบคุมเวลากวนชา้ 20 นาที ดว้ย

ความเร็วเท่ากบั 60 รอบต่อนาที  และเวลาตกตะกอน 30 นาที  ปัจจยัท่ีปรับเปล่ียนคือ เวลาในการกวน

เร็วซ่ึงอยูใ่นช่วง 1 – 6 นาที  ผลการศึกษาแสดงดงัภาพท่ี 4.9  พบวา่สารส้มและ PACl  ใชเ้วลากวนเร็ว

ไม่แตกต่างกนัโดยสารส้มใชเ้วลากวนเร็วท่ีเหมาะสมเท่ากบั 5 นาที  มีร้อยละการก าจดัความขุ่นสูงสุด

เท่ากบั 53.38  ส่วน PACl  ใชเ้วลากวนเร็วท่ีเหมาะสมเท่ากบั 5 นาที  มีร้อยละการก าจดัความขุ่นสูงสุด

เท่ากบั 80.41  เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการก าจดัความขุ่นพบวา่ใช้ PACl มีประสิทธิภาพใน

การบ าบดัไดดี้กวา่สารส้ม  การกวนเร็วท าให้สารเคมีกบัน ้ าท่ีตอ้งการบ าบดัผสมกนัอยา่งทัว่ถึง  ซ่ึงจะ

ท าให้สารเคมีท าปฏิกิริยาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (เกรียงศกัด์ิ, 2533)  ในกระบวนการสร้างและรวม

ตะกอนทางเคมีหากเวลาในการกวนเร็วนอ้ยเกินไปอาจท าให้การท าลายเสถียรภาพของอนุภาคเกิดได้

อยา่งไม่สมบูรณ์  จึงท าใหก้ารรวมตะกอนเกิดไม่สมบูรณ์ ผลการศึกษาแสดงดงัรูปท่ี 4.7 

 
รูปที ่4.7 ผลของเวลาในการกวนเร็วในการก าจดัความขุ่นดว้ยสารส้ม หรือ PACl ส าหรับการบ าบดัน ้ า

ลา้งถงัเคลือบ 
หมายเหตุ : ปัจจยัท่ีควบคุม ไดแ้ก่ ความเขม้ขน้ของสารส้ม 100 mg/L 
              ความเขม้ขน้ของ PACl 50 mg/L  
              pH เร่ิมตน้ เท่ากบั 8.5   
             เวลากวนชา้ 20 นาที ความเร็วในการกวน 60 รอบต่อนาที   
             เวลาตกตะกอน 30 นาที 
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  5)  ผลของเวลาในการกวนช้า 

  เม่ือสารสร้างตะกอนกบัน ้ าเสียผสมกนัดีแลว้ในถงักวนเร็ว  ขั้นต่อมาจะเป็น

การกวนช้าเพื่อท่ีจะท าให้สารรวมตะกอนมีโอกาสเกาะติดหรือจบัตะกอนแขวนลอยในน ้ าเสีย  ซ่ึงมี

ผลท าใหต้ะกอนแขวนลอยมีขนาดใหญ่ข้ึน และมีน ้าหนกัของตะกอนเหล่าน้ีมากข้ึน  ท าให้ตกตะกอน

ไดง่้าย (เกรียงศกัด์ิ, 2533)  ผลของเวลาในการกวนช้าในการก าจดัความขุ่นดว้ยสารส้ม และ PACl 

ส าหรับการบ าบดัน ้ าลา้งถงัเคลือบ แสดงดงัรูปท่ี 4.8  โดยสภาวะท่ีท าการทดลองไดแ้ก่สภาวะท่ี

เหมาะสมเหมาะสมจากขอ้ท่ี 4)  และก าหนดความเร็วในการกวนช้าเท่ากบั 60 รอบต่อนาที  เวลา

ตกตะกอน 30 นาที  ปัจจยัท่ีปรับเปล่ียนคือ เวลาในการกวนช้าซ่ึงอยู่ในช่วง 10 – 35 นาที  ผลการ

ทดลองพบวา่สารสร้างตะกอนทั้งสองชนิดใชเ้วลาในการกวนชา้ต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั  สารส้มเม่ือใช้

เวลากวนชา้เท่ากบั 25 นาที  มีร้อยละการก าจดัความขุ่นสูงสุดเท่ากบั 43.24  ส่วน PACl เวลาท่ี

เหมาะสมในการกวนช้าเท่ากับ 10 นาที  มีร้อยละการก าจัดความขุ่นสูงสุดเท่ากับ 79.39  เม่ือ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการก าจดัความขุ่นพบวา่ใช ้PACl มีประสิทธิภาพในการบ าบดัไดดี้กว่า

สารส้ม  ถา้ในกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีน้ีมีความเร็วในกวนชา้ไม่เหมาะสม  อาจเป็น

สาเหตุท าให้ท าให้ฟลอคไม่เกาะกนั  และเวลากวนช้าท่ีนานเกินไปท าให้ตะกอนท่ีเกาะตวักนัเป็น

ฟลอคแลว้แตกออกได ้ จึงท าใหป้ระสิทธิภาพในการก าจดัความขุ่นลดลง (พรศกัด์ิ, 2545) 
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รูปที ่4.8  ผลของเวลาในการก าจดัความขุ่นดว้ยสารส้มหรือ PACl ส าหรับการบ าบดัน ้าลา้งถงัเคลือบ 

หมายเหตุ : ปัจจยัท่ีควบคุม ไดแ้ก่ ความเขม้ขน้ของสารส้ม 100 mg/L 
  ความเขม้ขน้ของ PACl 50 mg/L  
  pH เร่ิมตน้ เท่ากบั 8.5 

เวลากวนเร็ว 5 นาที ความเร็วในการกวน 200 รอบต่อนาที   
เวลาตกตะกอน 30 นาที 
 

  6)  ผลของเวลาในการตกตะกอน 

  หลงัจากท่ีท าการกวนเร็วและกวนชา้แลว้ผลของเวลาในการตกตะกอนเป็นขั้น

สุดทา้ยของการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างและรวมตะตอน  รูปท่ี 4.9 แสดงผลของเวลาในการ

ตกตะกอนในการก าจดัความขุ่นดว้ยสารส้มและ PACl ส าหรับการบ าบดัน ้ าลา้งถงัเคลือบ  โดยน า

สภาวะท่ีเหมาะสมจากขอ้ท่ี 5) มาศึกษาปัจจยัท่ีปรับเปล่ียน คือ เวลาในการตกตะกอน ซ่ึงอยูใ่นช่วง 10 

– 60 นาที  ผลการทดลองพบวา่ผลของเวลาในการตกตะกอนในการบ าบดัน ้ าลา้งถงัเคลือบใชเ้วลาไม่

แตกต่างกนั  เวลาในการตกตะกอนท่ีเหมาะสมเท่ากบั 50 นาที โดยสารส้มและ PACl มีร้อยละการ

ก าจดัความขุ่นสูงสุดเท่ากบั 64.86  และ 76.35 ตามล าดบั  เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการก าจดั

ความขุ่นพบว่าใช้ PACl มีประสิทธิภาพในการบ าบดัไดดี้กว่าสารส้ม  ซ่ึงเป็นการหาระยะเวลาท่ี

เหมาะสมท่ีท าให้ตะกอนตกไดดี้ท่ีสุดแลว้ท าให้น ้ าเสียมีความขุ่นลดลง  ในการเลือกเวลาในการ

ตกตะกอนท่ีเหมาะสมนั้น  หากเลือกเวลาท่ีนานเกินไปอาจท าให้เสียเวลาในการบ าบดั  แต่ถ้าหาก

เลือกเวลาท่ีเร็วเกินไปก็จะท าใหก้ารบ าบดัไม่มีประสิทธิภาพเน่ืองจากยงัมีตะกอนตกลงไม่หมด 
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รูปที่ 4.9  ผลเวลาในการตกตะกอนในการก าจดัความขุ่นดว้ยสารส้มหรือ PACl ส าหรับการบ าบดัน ้ า

ลา้งถงัเคลือบ  
หมายเหตุ : ปัจจยัท่ีควบคุม ไดแ้ก่ ความเขม้ขน้ของสารส้มคือ 100 mg/L 
              ความเขม้ขน้ของ PACl คือ 50 mg/L  
              pH เร่ิมตน้ เท่ากบั 8.5 
                         เวลากวนเร็ว 5 นาที ความเร็วในการกวน 200 รอบต่อนาที   
             เวลากวนชา้ 50 นาที ความเร็วในการกวน 60 รอบต่อนาที    
 
สรุปสภาวะทีเ่หมาะสมส าหรับการก าจดัความขุ่นในน ้าลา้งถงัเคลือบ ซ่ึงสามารถลดความขุ่นไดสู้งสุด  
โดยมีร้อยละการก าจดัเท่ากบั 76.35   
ไดแ้ก่  1) ใช ้PACl เป็นสารสร้างตะกอนความเขม้ขน้ 50 mg/L  
  2) ค่า pH เร่ิมตน้เท่ากบั 8.5   
  3) เวลากวนเร็ว 5 นาที ความเร็วในการกวน 200 รอบต่อนาที   
  4) เวลากวนชา้ 50 นาที ความเร็วในการกวน 60 รอบต่อนาที   
  5) เวลาในการตกตะกอนเท่ากบั 50 นาที   
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 4.3.2  การบ าบัดน า้ล้างถังเคลือบต่อด้วยกระบวนการออกซิเดชันทางเคมี 

  เม่ือบ าบดัน ้ าลา้งถงัเคลือบดว้ยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีแลว้  น าน ้ าท่ี

ผา่นการบ าบดัมาบ าบดัต่อดว้ยกระบวนการออกซิเดชนัทางเคมีโดยใชส้าร H2O2 และ H2O2/FeSO4 

เป็นสารออกซิไดซ์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดปริมาณสารอินทรียใ์นน ้ าลา้งถงัเคลือบ  

โดยศึกษาปัจจยัต่างๆ  ได้แก่ ความเขม้ขั้นของสารออกซิไดซ์ ค่า pH เร่ิมตน้ และเวลาในการท า

ปฏิกิริยา  ซ่ึงผลการศึกษาอธิบายดงัต่อไปน้ี 

 1)  ผลของความเข้มข้นของสารออกซิไดซ์ 

ผลการศึกษาความเข้มข้นของ H2O2 และ H2O2/FeSO4 ในการก าจัด
สารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมดส าหรับการบ าบดัน ้ าลา้งถงัเคลือบ  โดยก าหนด pH เร่ิมตน้เท่ากบั 7.0 
เวลาในการท าปฏิกิริยา  20 นาที  และความเร็วในการกวนเท่ากบั 200 รอบต่อนาที  ปัจจยัท่ีศึกษาคือ 
ความเขม้ขน้ของ H2O2 หรือ H2O2/FeSO4  ความเขม้ขน้ของ H2O2 อยูใ่นช่วง 50 – 600 mg/L ผลการ
ทดลองพบวา่ความเขม้ขน้ของ H2O2 ท่ีเหมาะสมคือ 300 mg/L  สามารถก าจดัสารอินทรียใ์นน ้ าเสียได้
สูงสุดมีร้อยละการก าจดัเท่ากบั 11.19  และความเขม้ขน้ของ H2O2/FeSO4 ท่ีเหมาะสมคือ 500 : 90 
mg/L  ซ่ึงสามารถก าจดัสารอินทรียใ์นน ้าเสียไดสู้งสุดมีร้อยละการก าจดัเท่ากบั 23.75  น ้าเสียท่ีเกิดจาก
การลา้งถงัเคลือบน้ี  มีสารอินทรียห์ลายชนิด  การบ าบดัดว้ยสารออกซิไดซ์เพียงตวัเดียวจึงไม่สามารถ
บ าบดัไดดี้เท่าท่ีควร  และผลจากความเขม้ขน้ของสารเคมีท่ีใชใ้นการท าปฏิกิริยาของน ้ าลา้งถงัเคลือบ
พบวา่เม่ือใชส้ารออกซิไดซ์ร่วมจะมีร้อยละการก าจดัสูงกวา่การใชส้ารออกซิไดซ์เพียงตวัเดียว  ในการ
ออกซิไดซ์  H2O2/FeSO4 เป็นของผสมระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และเกลือ Fe2+ ไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์โมเลกุลมีคุณสมบติัเป็นตวัออกซิไดซ์ไดท้ั้งสามารถเกิดการแตกตวัไดเ้องเป็น •OH ซ่ึง
ท าให้มีก าลงัออกซิเดชนัสูง  แต่ปฏิกิริยาการแตกตวัเองเกิดข้ึนชา้มาก  ถา้มีการเติมเกลือของ Fe2+ ลง
ไปจะช่วยเร่งปฏิกิริยาการแตกตวัให้เกิดเร็วข้ึนอยา่งมาก (มลัลิกา, 2556)  ผลการศึกษาแสดงดงัรูปท่ี 
4.10 
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รูปที่ 4.10 ผลของความเขม้ขน้ของ H2O2 หรือ H2O2/FeSO4 ในการก าจดัสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมด

ในน ้าลา้งถงัเคลือบ 
 หมายเหตุ : H2O2/FeSO4 (90) คือ  FeSO4 มีความเขม้ขน้คงท่ี 90 mg/L  และปรับเปล่ียนความเขม้ขน้

      ของ H2O2 
           H2O2 (40)/FeSO4 คือ H2O2 มีความเขม้ขน้คงท่ี 40 mg/L และปรับเปล่ียนความเขม้ขน้

      ของ FeSO4 
       ปัจจยัท่ีควบคุม ไดแ้ก่   pH เร่ิมตน้ เท่ากบั 7.0  
  เวลาในการท าปฏิกิริยา 20 นาที  
  ความเร็วในการกวน 200 รอบต่อนาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2O2 H2O2:FeSO4(90) H2O2(500):FeSO4 
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 2)  ผลของค่า pH เร่ิมต้น 

 ผลของค่า pH เ ร่ิมต้นในการก าจัดสารอินทรีย์คาร์บอนในกระบวนการ

ออกซิเดชนัทางเคมีแสดงดงัรูปท่ี 4.11  โดยใชค้วามเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ H2O2 หรือ H2O2/FeSO4 

จากขอ้ 1) และไดป้รับเปล่ียนปัจจยัท่ีศึกษาคือ  ผลของค่า pH  เร่ิมตน้เร่ิมตน้ระหวา่ง 6.0 – 9.0  ผลการ

ทดลองพบวา่ค่า pH เร่ิมตน้ท่ีสูงข้ึน  สามารถก าจดัสารอินทรียค์าร์บอนไดเ้พิ่มข้ึน ท่ี pH เท่ากบั 8.5 ทั้ง

การบ าบดัดว้ย H2O2 หรือ H2O2/FeSO4 สามารถลดปริมาณสารอินทรียใ์นน ้ าเสียไดม้ากท่ีสุดโดยมีร้อย

ละการก าจดัเท่ากบั 9.36 หรือ 23.62 ตามล าดบั  และเม่ือค่า pH เร่ิมตน้สูงกวา่ 8.5 พบวา่ประสิทธิภาพ

การก าจัดสารอินทรีย์คาร์บอนทั้ งหมดกลับลดลง  เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการก าจัด

สารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมดจะเห็นไดว้า่ใช ้H2O2/FeSO4 มีประสิทธิภาพในการบ าบดัไดดี้กวา่   

 

 
รูปที ่4.11 ผลของค่า pH เร่ิมตน้ในการก าจดัสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมดดว้ย H2O2 หรือ H2O2/FeSO4  

ส าหรับการบ าบดัน ้าลา้งถงัเคลือบ 

 หมายเหตุ : ปัจจยัท่ีควบคุม ไดแ้ก่  ความเขม้ขน้ของ H2O2 เท่ากบั 300 mg/L  
  ความเขม้ขน้ของ H2O2/FeSO4 เท่ากบั 500:90 mg/L 
   เวลาในการท าปฏิกิริยา 20 นาที  
  ความเร็วในการกวน 200 รอบต่อนาที 

 

H2O2 H2O2:FeSO4 
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 3)  ผลของเวลาในการท าปฏิกริิยา 

รูปท่ี 4.12 แสดงผลของเวลาในการท าปฏิกิริยาในการก าจัดสารอินทรีย์
คาร์บอนทั้งหมดดว้ย H2O2 หรือ H2O2/FeSO4 ส าหรับการบ าบดัน ้ าลา้งถงัเคลือบ  โดยใชค้วามเขม้ขน้
ท่ีเหมาะสมของ H2O2 หรือ H2O2/FeSO4  จากขอ้ 1) และ pH เร่ิมตน้ท่ีเหมาะสมของ H2O2 หรือ 
H2O2/FeSO4  จากขอ้ 2) น ามาทดลองโดยปรับเปล่ียนเวลาในการท าปฏิกิริยาตั้งแต่ 10–35 นาที  ผล
การทดลองพบว่าเวลาในการท าปฏิกิริยาท่ี 20 นาที ทั้ง H2O2 หรือ H2O2/FeSO4  มีร้อยละการก าจดั
สารอินทรียสู์งสุดเท่ากบั 11.53 หรือ 25.70 ตามล าดบั  เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการก าจดัเม่ือ
เวลาในการท าปฏิกิริยาเท่ากนั พบวา่  H2O2/FeSO4 มีประสิทธิภาพในการบ าบดัไดสู้งกวา่  ซ่ึงผลของ
เวลาในการท าปฏิกิริยานั้นคือช่วงท่ีสารอินทรียใ์นน ้ าเสียได้สัมผสักบัสารออกซิไดซ์มีการถ่ายเท
อิเล็กตรอนระหว่างสาร  ดงันั้นเวลาท่ีเหมาะสมจึงท าให้จึงท าให้สามารถสารอินทรียใ์นน ้ าเสียได้ดี
ท่ีสุด 
 

 

รูปที่ 4.12  ผลของเวลาในการท าปฏิกิริยาออกซิเดชนัดว้ย H2O2 หรือ H2O2/FeSO4  ส าหรับการบ าบดั
น ้าลา้งถงัเคลือบ 

 หมายเหตุ : ปัจจยัท่ีควบคุม ไดแ้ก่  ความเขม้ขน้ของ H2O2 เท่ากบั 300 mg/L  
  ความเขม้ขน้ของ H2O2/FeSO4 เท่ากบั 500:90 mg/L 
   ค่า pH เร่ิมตน้ เท่ากบั 8.5  
  ความเร็วในการกวน 200 รอบต่อนาที 
 

H2O2 H2O2:FeSO4 
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สรุปสภาวะทีเ่หมาะสมส าหรับการบ าบดัสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมดในน ้ าลา้งถงัเคลือบ  ซ่ึงมีร้อยละ
การก าจดัสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมดสูงสุดเท่ากบั 25.70 
ไดแ้ก่  1) การออกซิไดซ์ดว้ย H2O2/FeSO4 ความเขม้ขน้เท่ากบั 500:90 mg/L 

2) pH เร่ิมตน้เท่ากบั 8.5  
3) เวลาในการท าปฏิกิริยาเท่ากบั 20 นาที   

 
4.4  การบ าบัดน า้ล้างถังรวม 

 จากการศึกษาลักษณะของน ้ าล้างถังรวมพบว่าน ้ าล้างถังรวมมีค่า TOC เท่ากับ    

3,287.95 ppmC  ค่า pH 8.22  ความขุ่น 73 NTU และ ค่า BOD เท่ากบั 1,732  mg/L  ซ่ึงเห็นวา่นอกจาก

น ้ าลา้งถงัรวมจะมีปริมาณสารอินทรียสู์งแลว้ยงัมีสารแขวนลอยและของแข็งก่ึงจมก่ึงลอยสูงอีกดว้ย  

จากการทดลองบ าบดัเบ้ืองตน้พบวา่วิธีการบ าบดัน ้ าลา้งถงัรวมตอ้งบ าบดัดว้ย 2 กระบวนการ  ไดแ้ก่ 

กระบวนการแรกเป็นกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีด้วยสารสร้างตะกอนสารส้ม

เปรียบเทียบกบั PACl และใช้สารโพลีเมอร์เป็นสารรวมตะกอนเพื่อก าจดัสารแขวนลอย  จากนั้น

บ าบดัต่อด้วยกระบวนการท่ี 2 คือ กระบวนการออกซิเดชันทางเคมีด้วย H2O2 เปรียบเทียบกับ 

H2O2/FeSO4  โดยศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 2 กระบวนการดงัต่อไปน้ี   

   4.4.1  การบ าบัดน า้ล้างถังรวมโดยกระบวนการสร้างและรวมตะกอน 

   การบ าบดัน ้ าลา้งถงัรวมโดยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี  ได้

ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ผลของความเขม้ขน้ของสารสร้างตะกอน  ผลของความเขม้ขน้ของสาร

รวมตะกอน  ผลของค่า pH เร่ิมตน้  ผลของเวลาในการกวนเร็ว  ผลของเวลาในการกวนชา้  และผล

ของเวลาในการตกตะกอน  ซ่ึงผลการศึกษาอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ผลของความเข้มข้นของสารสร้างตะกอน  

  ผลของความเขม้ขน้ของสารสร้างตะกอนในการก าจดัความขุ่นส าหรับการ
บ าบดัน ้ าลา้งถงัรวมแสดงดงัรูปท่ี 4.13  ในการทดลองน้ีไดก้ าหนดค่า pH เร่ิมตน้เท่ากบั 7.0  ความ
เขม้ขน้ของสารรวมตะกอนเท่ากบั 0.2 mg/L  เวลากวนเร็ว 3 นาที ดว้ยความเร็วเท่ากบั 200 รอบต่อ
นาที  เวลากวนชา้ 20 นาที  ดว้ยความเร็วเท่ากบั 60 รอบต่อนาที  และเวลาตกตะกอน 30 นาที  ปัจจยัท่ี
ปรับเปล่ียนคือ ความเขม้ขน้ของสารส้ม และ PACl ซ่ึงความเขม้ขน้อยูใ่นช่วง 0 – 200 mg/L (Zulfiqar 
et al, 2011)  ผลการทดลองพบวา่การใชส้ารสร้างตะกอนสารส้มและ PACl มีความแตกต่างกนัอยา่ง
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มาก ไม่วา่จะเพิ่มความเขม้ขน้ของสารส้มมากถึง 500 mg/L ประสิทธิภาพการก าจดัความขุ่นก็ไม่ลดลง  
ส่วนความเขม้ขน้ของ PACl ท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 200 mg/L  ซ่ึงท าให้ตกตะกอนไดดี้ท่ีสุด  โดยมีร้อย
ละการก าจดัความขุ่นเท่ากบั 94.74  ดงันั้นปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไดศึ้กษาต่อไปมีเพียงปัจจยัของ PACl เท่านั้น  
เพราะ PACl (Aln(OH)mCl3n-m ) เป็นสารเคมีท่ีแตกตวัไดอ้ลูมิเนียมอิออนจ านวนมากกวา่สารส้ม (มัน่
สิน, 2538)  

 

 
รูปที่ 4.13 ผลของความเขม้ขน้ของสารส้ม หรือ PACl ในการก าจดัความขุ่นส าหรับการบ าบดัน ้ าลา้ง

ถงัรวม 
หมายเหตุ : ปัจจยัท่ีควบคุม ไดแ้ก่  ค่า pH เร่ิมตน้เท่า 7.0 
 ความเขม้ขน้ของสารรวมตะกอนเท่ากบั 0.2 mg/L  
  เวลากวนเร็ว 3 นาที  ความเร็วในการกวน 200 รอบต่อนาที   
 เวลากวนช้า 20 นาที  ความเร็วในการกวน 60 รอบต่อนาที       
 เวลาตกตะกอน 30 นาที 
*** ร้อยละการก าจดัเป็น 0  หมายถึงความขุ่นหลงัจากเติมสารสร้างตะกอนมีค่าสูงกวา่ความขุ่นของ
น ้าก่อนท าการบ าบดั  เน่ืองจากวา่สารสร้างตะกอนไม่สามารถสร้างตะกอนได ้
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2) ผลของความเข้มข้นของสารรวมตะกอน   

  ผลของความเขม้ขน้ของสารรวมตะกอน  ในการก าจดัความขุ่นด้วย PACl 

ส าหรับการบ าบดัน ้าลา้งถงัรวมแสดงดงัรูปท่ี 4.14 โดยน าความเขม้ขน้ของ PACl ท่ีเหมาะสมท่ีไดจ้าก

ขอ้ท่ี 1) มาค่าก าหนด  pH เร่ิมตน้เท่ากบั 7.0  เวลากวนเร็ว 3 นาที ดว้ยความเร็วเท่ากบั 200 รอบต่อ

นาที  เวลากวนชา้ 20 นาที ดว้ยความเร็วเท่ากบั 60 รอบต่อนาที  และเวลาตกตะกอน 30 นาที  ในการ

ทดลองน้ีไดป้รับเปล่ียนความเขม้ขน้ของสารรวมตะกอน  ผลการทดลองพบวา่ความเขม้ขน้ของสาร

รวมตะกอนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการก าจดัความขุ่นในน ้ าลา้งถงัรวมเท่ากบั 0.4 mg/L สามารถลดความ

ขุ่นได ้ โดยมีร้อยละการก าจดัเท่ากบั  94.74  การเติมสารรวมตะกอนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรวม

ตะกอนท าใหต้ะกอนตกไดดี้ข้ึน   

 

 
รูปที่ 4.14  ผลของความเขม้ขน้ของสารรวมตะกอน  ในการก าจดัความขุ่นดว้ย PACl ส าหรับการ

บ าบดัน ้าลา้งถงัรวม 
หมายเหตุ : ปัจจยัท่ีควบคุม ไดแ้ก่  ค่า pH เร่ิมตน้เท่า 7.0 
 ความเขม้ขน้ของ PACl คือ 200 mg/L 
 เวลากวนเร็ว 3 นาที ความเร็วในการกวน 200 รอบต่อนาที   
 เวลากวนช้า 20 นาที  ความเร็วในการกวน 60 รอบต่อนาที       
 เวลาตกตะกอน 30 นาที 
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3) ผลของค่า  pH เร่ิมต้น 

ผลของค่า pH เร่ิมตน้ในการก าจดัความขุ่นดว้ย PACl ส าหรับการบ าบดัน ้ า
ลา้งถงัรวมแสดงรูปท่ี 4.15 โดยน าสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีไดจ้ากขอ้ท่ี 2) มาก าหนดเวลากวนเร็ว 3 นาที 
ดว้ยความเร็วเท่ากบั 200 รอบต่อนาที  เวลากวนชา้ 20 นาที ดว้ยความเร็วเท่ากบั 60 รอบต่อนาที  และ
เวลาตกตะกอน 30 นาที  ในการวจิยัน้ีไดป้รับเปล่ียนค่า pH เร่ิมตน้ท่ีมีผลต่อการบ าบดั  จากผลการวิจยั
พบวา่ pH เร่ิมตน้ท่ีเหมาะสมท่ีสุดเท่ากบั 7.5  PACl สามารถลดความขุ่นไดสู้งสุด  โดยมีร้อยละการ
ก าจดัเท่ากบั 94.74  ค่า pH เร่ิมตน้เป็นปัจจยัท่ีส าคญัปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อกระบวนการสร้างและรวม
ตะกอน   

 

 

รูปที ่4.15 ผลของค่า pH เร่ิมตน้ในการก าจดัความขุ่นดว้ย PACl ส าหรับการบ าบดัน ้าลา้งถงัรวม 
หมายเหตุ : ปัจจยัท่ีควบคุม ไดแ้ก่  ความเขม้ขน้ของ PACl เท่ากบั 200 mg/L 

    ความเขม้ขน้ของสารรวมตะกอนเท่ากบั 0.4 mg/L 
    เวลากวนเร็ว 3 นาที ความเร็วในการกวน 200 รอบต่อนาที   
    เวลากวนช้า 20 นาที  ความเร็วในการกวน 60 รอบต่อนาที       
    เวลาตกตะกอน 30 นาที 
 
 
 
 
 

 

5.0 8.0 6.0 7.0 9.0 10.0 
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4) ผลของเวลาในการกวนเร็ว 

ผลของเวลาในการกวนเร็วในการก าจดัความขุ่นดว้ย PACl ส าหรับการบ าบดั
น ้ าลา้งถงัรวมแสดงรูปท่ี 4.16  โดยน าสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีไดจ้ากขอ้ท่ี 3) มาก าหนดเวลากวนช้า 20 
นาที ดว้ยความเร็วเท่ากบั 60 รอบต่อนาที  และเวลาตกตะกอน 30 นาที  ในการทดลองน้ีไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีปรับเปล่ียน คือ ผลของเวลาในการกวนเร็วท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการลดความขุ่น  ผลการวิจยั
พบวา่เม่ือเวลากวนเร็ว 1 นาที  ความขุ่นเร่ิมลดลง  และเม่ือเวลากวนเร็ว 5 นาที  ท าให้ความขุ่นลดลง
สูงสุด โดยมีร้อยละการก าจดัเท่ากบั 93.42  จากการทดลองผลของเวลาในการกวนเร็วมีผลต่อการ
กระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีหากเวลาในการกวนเร็วไม่เหมาะสม  อาจท าให้การท าลาย
เสถียรภาพของอนุภาคเกิดไดไ้ม่สมบูรณ์  และไม่เกิดตะกอน (มัน่สิน, 2538) 

 

 

รูปที ่4.16 ผลของเวลาในการกวนเร็วในการก าจดัความขุ่นดว้ย PACl ส าหรับการบ าบดัน ้าลา้งถงัรวม 
หมายเหตุ : ปัจจยัท่ีควบคุม ไดแ้ก่  ความเขม้ขน้ของ PACl เท่ากบั 200 mg/L 
 ความเขม้ขน้ของสารรวมตะกอนเท่ากบั 0.4 mg/L 
 ค่า pH เร่ิมตน้เท่ากบั 7.5      
 เวลากวนช้า 20 นาที ความเร็วในการกวน 60 รอบต่อนาที       
 เวลาตกตะกอน 30 นาที 
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5) เวลาในการกวนช้า 

ผลเวลาในการกวนช้าในการก าจดัความขุ่นดว้ย PACl ส าหรับการบ าบดัน ้ า
ลา้งถงัรวมแสดงดงัรูปท่ี 4.17 โดยน าสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีไดจ้ากขอ้ท่ี 4) มาก าหนดความเร็วในการ
กวนช้าด้วยความเร็ว 60 รอบ/นาที  เวลาตกตะกอน 30 นาที  ในการทดลองน้ีได้ศึกษาปัจจยัท่ี
ปรับเปล่ียน คือ ผลของเวลาในการกวนช้าท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการลดความขุ่นท่ีสูงสุด  ผลการ
ทดลองพบวา่เม่ือเพิ่มเวลาในการกวนชา้ 10 นาที  ความขุ่นเร่ิมลดลง เม่ือเพิ่มเวลากวนชา้เป็น 15 นาที  
ท าใหค้วามขุ่นลดลงสูงสุด โดยมีร้อยละการก าจดัเท่ากบั 90.79  ถา้หากในกระบวนการสร้างและรวม
ตะกอนทางเคมีมีความเร็วในกวนชา้ไม่เหมาะสมคือ มากหรือนอ้ยเกินไป  อาจเป็นสาเหตุท าให้ท าให้
ฟลอคไม่เกาะกนัหรือฟลอคท่ีเกาะกนัแลว้แตกออกได ้(มัน่สิน, 2538) 

 

 

รูปที ่4.17 ผลของเวลาในการกวนชา้ในการก าจดัความขุ่นดว้ย PACl ส าหรับการบ าบดัน ้าลา้งถงัรวม 
หมายเหตุ : ปัจจยัท่ีควบคุม ไดแ้ก่  ความเขม้ขน้ของ PACl เท่ากบั 200 mg/L 
 ความเขม้ขน้ของสารรวมตะกอนเท่ากบั 0.4 mg/L 
 ค่า pH เร่ิมตน้เท่ากบั 7.5      
 เวลากวนเร็ว 5 นาที  ความเร็วในการกวน 200 รอบต่อนาที       
 เวลาตกตะกอน 30 นาที 
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6) เวลาในการตกตะกอน 

ผลเวลาในการตกตะกอนในการก าจดัความขุ่นดว้ย PACl ส าหรับการบ าบดัน ้ า
ลา้งถงัรวมแสดงดงัรูปท่ี 4.18 โดยน าสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีไดจ้ากขอ้ท่ี 5) มาศึกษาปัจจยัท่ีปรับเปล่ียน
คือ ผลของเวลาในการตกตะกอนท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการลดความขุ่น  ผลการวิจยัพบวา่เม่ือทิ้งให้
น ้ าท่ีผ่านการบ าบดัด้วยกระการสร้างและรวมตะกอนนานเป็นระยะเวลาหน่ึงท าให้ตะกอนค่อยๆ 
ตกตะกอนลง จนถึงเวลาท่ี 40 นาที  PACl สามารถลดความขุ่นไดสู้งสุด มีร้อยละการก าจดัเท่ากบั 
89.47  เวลาในการตกตะกอนเป็นขั้นสุดทา้ยของการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างและรวมตะตอน  
ซ่ึงเป็นการหาเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีสามารถลดความขุ่นในน ้าเสียใหมี้ร้อยละการก าจดัท่ีสูงสุด 

 

 

รูปที่ 4.18 ผลของเวลาในการตกตะกอนในการก าจดัความขุ่นดว้ย PACl ส าหรับการบ าบดัน ้ าลา้งถงั
รวม 

หมายเหตุ : ปัจจยัท่ีควบคุม ไดแ้ก่  ความเขม้ขน้ของ PACl เท่ากบั 200 mg/L 
 ความเขม้ขน้ของสารรวมตะกอนเท่ากบั 0.4 mg/L 
 ค่า pH เร่ิมตน้เท่ากบั 7.5      
 เวลากวนเร็ว 5 นาที  ความเร็วในการกวน 200 รอบต่อนาที       
 เวลากวนชา้ 15 นาที ความเร็วในการกวน 60 รอบต่อนาที  
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สรุปสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการก าจดัความขุ่นในน ้ าลา้งถงัรวมซ่ึงสามารถลดความขุ่นไดสู้งสุด  
โดยมีร้อยละการก าจดัเท่ากบั 89.47 
ไดแ้ก่   1) ใช ้PACl เป็นสารสร้างตะกอน  ความเขม้ขน้ 200 mg/L 
  2) ค่า pH เร่ิมตน้เท่ากบั 7.5   
  3) เวลากวนเร็ว 5 นาที ความเร็วในการกวน 200 รอบต่อนาที   
  4) เวลากวนชา้ 15 นาที ความเร็วในการกวน 60 รอบต่อนาที   

5) เวลาในการตกตะกอนเท่ากบั 40 นาที   
 
  4.4.2  การบ าบัดน า้ล้างถังรวมโดยกระบวนการออกซิเดชันทางเคมี 

  เม่ือบ าบดัน ้าลา้งถงัรวมดว้ยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมีแลว้  น าน ้ า

ท่ีผา่นการบ าบดัมาต่อดว้ยกระบวนการออกซิเดชนัทางเคมีโดยใชส้าร H2O2 และ H2O2/FeSO4 เป็นสาร

ออกซิไดซ์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดปริมาณสารอินทรีย์ในน ้ าล้างถังรวม  ซ่ึงผล

การศึกษาอธิบายดงัต่อไปน้ี 

1) ความเข้มข้นของสารออกซิไดซ์ 

 ผลความเขม้ขน้ของ H2O2 หรือ H2O2/FeSO4 ในการก าจดัสารอินทรียค์าร์บอน

ทั้งหมดบ าบดัน ้ าลา้งถงัรวมแสดงดงัรูปท่ี 4.19  โดยก าหนดค่า pH เร่ิมตน้เท่ากบั 7.0  เวลาในการท า

ปฏิกิริยา 20 นาที  และความเร็วในการกวนเท่ากบั 200 รอบต่อนาที  มีปัจจยัท่ีปรับเปล่ียนคือ ความ

เขม้ขน้ของ H2O2 หรือ H2O2/FeSO4  ซ่ึงช่วงความเขม้ขน้อยู่ในช่วง 100 – 600 mg/L พบว่าความ

เขม้ขน้ของ H2O2 ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการก าจดัสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมดท่ี 300 mg/L มีร้อยละการ

ก าจดัเท่ากบั 18.15 และความเขม้ขน้ของ H2O2/FeSO4  ท่ีเหมาะสมหาไดจ้ากการทดลองหาความ

เขม้ขน้ของ H2O2 ท่ีเหมาะสมก่อนโดยให้ความเขม้ขน้ของ FeSO4 คงท่ีคือ 90 mg/L (Zulfiqar et al., 

2011)  จากนั้นทดลองหาความเขม้ขน้ FeSO4 ท่ีเหมาะสม  ผลการทดลองพบว่าความเขม้ขน้ของ 

H2O2/FeSO4  ท่ีเหมาะสม คือ 500:90 mg/L  สามารถก าจดัสารอินทรียใ์นน ้าเสียไดสู้งสุด  มีร้อยละการ

ก าจดัเท่ากบั 23.57  เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการก าจดัสารอินทรียใ์นน ้ าลา้งถงัรวมพบวา่สาร 

H2O2/FeSO4 มีร้อยละการก าจดัท่ีสูงกวา่ H2O2  เดียว  ในการออกซิไดซ์  H2O2/FeSO4 เป็นของผสม

ระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และเกลือ Fe2+ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โมเลกุลมีคุณสมบติัเป็นตวั
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ออกซิไดซ์ได้ทั้งสามารถเกิดการแตกตวัไดเ้องเป็น •OH ซ่ึงท าให้มีก าลงัออกซิเดชนัสูง  แต่ปฏิกิริยา

การแตกตวัเองเกิดข้ึนชา้มาก  ถา้มีการเติมเกลือของ Fe2+ ลงไปจะช่วยเร่งปฏิกิริยาการแตกตวัให้เกิด

เร็วข้ึนอยา่งมาก (มลัลิกา, 2556)   

 

 

รูปที่ 4.19 ผลของความเขม้ขน้ของ H2O2 และ H2O2/FeSO4 ในการก าจดัสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมด
ส าหรับการบ าบดัน ้าลา้งถงัรวม 

 หมายเหตุ : H2O2/FeSO4 (90) คือ FeSO4 มีความเขม้ขน้คงท่ี 90 mg/L และปรับเปล่ียนความเขม้ขน้
ของ H2O2 

  H2O2 (500)/FeSO4 คือ H2O2 มีความเขม้ขน้คงท่ี 500 mg/L และปรับเปล่ียนความเขม้ขน้
ของ FeSO4 
ปัจจยัท่ีควบคุม ไดแ้ก่  pH เร่ิมตน้ 7.0   

   เวลาในการท าปฏิกิริยา 20 นาที  
   ความเร็วในการกวน 200 รอบต่อนาที 

 

 

 

 

H2O2 H2O2(500):FeSO4 H2O2:FeSO4(90) 
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 2)  ผลของค่า  pH  เร่ิมต้น 

 ผลของค่า pH เร่ิมตน้ในการก าจดัสารอินทรียด์ว้ย  H2O2 หรือ H2O2/FeSO4  

ส าหรับการบ าบดัน ้ าล้างถงัรวมแสดงดงัรูปท่ี 4.20  โดยก าหนดความเข้มขน้ของสารออกซิไดซ์ท่ี

เหมาะสมท่ีไดจ้ากขอ้ 1)  เวลาในการท าปฏิกิริยา 20 นาที  และความเร็วในการกวนเท่ากบั 200 รอบ

ต่อนาที  มีปัจจยัท่ีปรับเปล่ียนคือ ค่า pH เร่ิมตน้อยูใ่นช่วง 6.0-9.0  ผลการทดลองพบวา่ค่า pH เร่ิมตน้

ของ H2O2 หรือ H2O2/FeSO4 ท่ีเหมาะสมคือ 8.5 ซ่ึงสามารถลดปริมาณสารอินทรียไ์ดสู้งสุด มีร้อยละ

การก าจัดเท่ากับ 18.45 และ 24.21 ตามล าดับ เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการก าจัดพบว่า 

H2O2/FeSO4 มีประสิทธิภาพในการก าจดัสารอินทรียท่ี์สูงกวา่ 

 

 

รูปที่ 4.20 ผลของค่า pH เร่ิมตน้ในการก าจดัสารอินทรียด์ว้ย H2O2 และ H2O2/FeSO4  ส าหรับการ
บ าบดัน ้าลา้งถงัรวม 

 หมายเหตุ : ปัจจยัท่ีควบคุม ไดแ้ก่  ความเขม้ขน้ของ H2O2 300 mg/L 
  ความเขม้ขน้ของ FeSO4 500:90 mg/L   

 เวลาในการท าปฏิกิริยา 20 นาที  
  ความเร็วในการกวน 200 รอบต่อนาที 
 
 

 

H2O2 H2O2:FeSO4 
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 3)  เวลาในการท าปฏิกริิยา 

เวลาในการท าปฏิกิริยาในการก าจดัสารอินทรียด์ว้ย H2O2 หรือ H2O2/FeSO4  
ส าหรับการบ าบดัน ้ าล้างถงัรวมแสดงดงัรูปท่ี 4.21  โดยก าหนดความเข้มขน้ของสารออกซิไดซ์ท่ี
เหมาะสมท่ีไดจ้ากขอ้ 1)  pH ท่ีเหมาะสมท่ีไดจ้ากขอ้ 2)  และความเร็วในการกวนเท่ากบั 200 รอบต่อ
นาที  โดยมีปัจจยัท่ีปรับเปล่ียนคือ เวลาในการท าปฏิกิริยาเร่ิมตั้งแต่ 10 - 35 นาที  ผลการทดลองพบวา่
ท่ีเวลา 20 นาที H2O2 และ H2O2/FeSO4  สามารถก าจดัสารอินทรียไ์ดสู้งสุดมีร้อยละการก าจดัเท่ากบั 
18.12 และ 26.87 ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการก าจดัสารอินทรียใ์นน ้ าลา้งถงัรวม  การ
ออกซิเดชนัดว้ย H2O2/FeSO4 มีประสิทธิภาพสูงกวา่การออกซิเดชนัดว้ยของ H2O2  เวลาในการผสม
กนัระหว่างสารออกซิไดซ์สัมผสักบัสารอินทรีย์ในน ้ าเสียทุกๆ โมเลกุลของสารออกซิไดซ์จะท า
ปฏิกิริยาอยา่งทัว่ถึงและมีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนระหวา่งสารดีท่ีสุด (เกรียงศกัด์ิ, 2546)  ดงันั้นเวลาท่ี
เหมาะสมจึงท าใหส้ามารถก าจดัสารอินทรียใ์นน ้าเสียไดสู้งสุด และมีร้อยละการก าจดัสูงสุดดว้ย 
 

 

รูปที่ 4.21 ผลของเวลาในการท าปฏิกิริยาออกซิเดชนัดว้ย H2O2 หรือ H2O2/FeSO4  ส าหรับการบ าบดั
น ้าลา้งถงัรวม   

 หมายเหตุ : ปัจจยัท่ีควบคุม ไดแ้ก่  ความเขม้ขน้ของ H2O2 300 mg/L 
  ความเขม้ขน้ของ FeSO4 500:900 mg/L   

 ค่า pH เร่ิมตน้เท่ากบั 8.5 
  ความเร็วในการกวน 200 รอบต่อนาที 

 

H2O2 H2O2:FeSO4 
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สรุปสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการบ าบดัสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมดในน ้ าลา้งถงัรวม  ซ่ึงมีร้อยละ
การก าจดัสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมดสูงสุดเท่ากบั 26.87 
ไดแ้ก่  1) การออกซิไดซ์ดว้ย H2O2/FeSO4 ความเขม้ขน้เท่ากบั 500:90 mg/L  

2) pH เร่ิมตน้เท่ากบั 8.5 
3) เวลาในการท าปฏิกิริยาเท่ากบั 20 นาที   
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4.5  การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพในการบ าบัด 

  4.5.1 การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพในการบ าบัดสารอนิทรีย์คาร์บอนทั้งหมดในน า้ล้างถังโฟม 

 จากผลการทดลองการหาสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการบ าบดัสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมด
ส าหรับน ้ าลา้งถงัโฟมดว้ยสารเคมีท่ีใช ้ 2 ชนิด ไดแ้ก่ H2O2 หรือ H2O2/FeSO4 เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการบ าบดั ไดแ้บ่งสภาวะ Oxidation ออกเป็นหลายสภาวะดว้ยกนัขอเรียกวา่สภาวะท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการบ าบดัโดยใช้ H2O2 เป็นสารออกซิไดซ์วา่สภาวะ Oxi 1 และสภาวะท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดโดยใชส้าร H2O2/FeSO4 เป็นสารออกซิไดซ์วา่สภาวะ Oxi 2  ผลการทดลองพบวา่การใชส้าร 
H2O2 ก าจดัสารอินทรียส์ามารถบ าบดัน ้ าลา้งถงัโฟมไดดี้ท่ีสภาวะท่ีดีท่ีสุด คือ สภาวะ Oxi 1 แสดงดงั
รูปท่ี 4.22 ซ่ึงสามารถสรุปการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบ าบดัแสดงดงัตารางท่ี 4.2 
 
 
 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.22 กระบวนการบ าบดัน ้าลา้งถงัโฟมท่ีสภาวะท่ีดีท่ีสุด 

 

 

 

 

 

สภาวะ Oxi 1 และ สภาวะ Oxi 2 

กระบวนการ 
ออกซิเดชนั น ้าลา้งถงัโฟม น ้าท่ีผา่นการบ าบดั 

สภาวะท่ีดีท่ีสุดท่ีใชคิ้ดค่าสารเคมี  = ใชส้ภาวะ Oxi 1 ดีท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการก าจดัสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมด (TOC) ดว้ย H2O2 
หรือ H2O2/FeSO4ในน ้าลา้งถงัโฟม 

สภาวะในการบ าบดั TOC ในน ้าดิบ 
(ppm C) 

TOC หลงัผา่น 
กระบวนการออกซิเดชนั 

ทางเคมี (ppm C) 

ร้อยละการ 
ก าจดั 

สภาวะ Oxi 1 
ความเขม้ขน้ H2O2 คือ 80 mg/L 
pH เร่ิมตน้ 6.0 
เวลาในการท าปฏิกิริยา 20 นาที 

25.8251 13.8010 46.56 

สภาวะ Oxi2 
ความเขม้ขน้ H2O2/FeSO4 
คือ 40:20 mg/L 
ค่า pH เร่ิมตน้เท่ากบั 7.5 
เวลาในการท าปฏิกิริยา 20 นาที 

60.7380 42.4210 30.16 
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 4.5.2  การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพในการบ าบัดความขุ่น และสารอนิทรีย์คาร์บอนทั้งหมดใน

น า้ล้างถังเคลอืบ 

 จากผลการทดลองหาสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการบ าบดัความขุ่นโดยใชส้ารส้มและ PACl  
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบ าบดั และการบ าบดัสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมดดว้ยสารเคมีท่ี
ใช ้ 2 ชนิด ไดแ้ก่ H2O2 หรือ H2O2/FeSO4 ในการบ าบดัไดแ้บ่งสภาวะในการสร้างและรวมตะกอน 
ออกเป็นหลายสภาวะดว้ยกนัจึงขอเรียกวา่สภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการบ าบดัโดยใชส้ารส้มเป็นสาร 
Coagulant วา่สภาวะ Co 1 และสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยใชส้าร PACl เป็นสาร Coagulant ว่า
สภาวะ Co 2  และไดแ้บ่งสภาวะ Oxidation ออกเป็นหลายสภาวะดว้ยกนัขอเรียกวา่สภาวะท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดในการบ าบดัโดยใช ้H2O2 เป็นสารออกซิไดซ์วา่สภาวะ Oxi 3 และสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยใช้
สาร H2O2/FeSO4 เป็นสารออกซิไดซ์วา่สภาวะ Oxi 4  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบ าบดัการ
บ าบดัน ้ าลา้งถงัเคลือบท่ีสภาวะท่ีดีท่ีสุดมีกระบวนการบ าบดัแสดงดงัรูปท่ี 4.23 และท่ีสภาวะ Co 2
และ Oxi 4 เป็นสภาวะท่ีดีท่ีสุดในการบ าบดัน ้ าซ่ึงสามารถสรุปการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
บ าบดัแสดงดงัตารางท่ี 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.23  กระบวนการบ าบดัน ้าลา้งถงัเคลือบท่ีสภาวะท่ีดีท่ีสุด 

   

ใชส้ภาวะ Oxi 4 ดีท่ีสุด 

สภาวะ Oxi 3 และ สภาวะ Oxi 4 สภาวะ Co 1 และ สภาวะ Co 2 

น ้าท่ีผา่น 

การบ าบดั 

กระบวนการ 
ออกซิเดชนัทางเคมี 

กระบวนการสร้างและ 
รวมตะกอนทางเคมี 

น ้าลา้งถงัเคลือบ 

สภาวะท่ีดีท่ีสุดท่ีใชคิ้ดค่า

สารเคมี :ใชส้ภาวะ Co 2 ดี

ท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการก าจดัความขุ่น และสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมด (TOC) ในน ้าลา้งถงัเคลือบ  

กระบวนการสร้างและรวมตะกอน กระบวนการออกซิเดชัน 

สภาวะในการบ าบดั 
ความขุ่น 
ในน ้ าดิบ 
(NTU) 

ความขุ่นหลงัผา่น 
กระบวนการ 
(Coagulation) 

(NTU) 

ร้อยละ 
การ 
ก าจดั 

สภาวะในการบ าบดั 
TOC ในน ้ า 
ดิบ (ppmC) 

TOC หลงัผา่น 
กระบวนการ 
ออกซิเดชนัทาง 
เคมี (ppmC) 

ร้อยละ 
การ 
ก าจดั 

สภาวะ Co 1ความเขม้ขน้สารสม้ คือ 100 mg/L 
ความเขม้ขน้สารรวมตะกอน 0.6 mg/L 
ค่า pH เร่ิมตน้ เท่ากบั 8.5 
เวลากวนเร็ว5นาทีเวลากวนชา้50นาที 
เวลาตกตะกอน 50 นาที 

296 104 64.86 

สภาวะ Oxi 3 
ความเขม้ขน้ H2O2 
คือ 300 mg/L 
pH เร่ิมตน้เท่ากบั 8.5 
เวลาท าปฏิกิริยา 20 นาที 

7,294.8450 6,453.6550 11.53 

สภาวะ Co 2ความเขม้ขน้ PACl  คือ 50 mg/L 
ความเขม้ขน้สารรวมตะกอน 0.8 mg/L 
ค่า pH เร่ิมตน้ เท่ากบั 8.5 
เวลากวนเร็ว5นาทีเวลากวนชา้50นาที 
เวลาตกตะกอน 50 นาที 

296 70 76.35 

สภาวะ Oxi 4 
ความเขม้ขน้ H2O2/FeSO4 
คือ 500:90 mg/L 
ค่า pH เร่ิมตน้เท่ากบั 8.5 
เวลาท าปฏิกิริยา 20 นาที 

8,806.4150 6,543.1663 25.70 

66 
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 4.5.3  การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพในการบ าบัดความขุ่นและสารอนิทรีย์คาร์บอนทั้งหมดในน า้

ล้างถังรวม 

  จากผลการทดลองการหาสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการบ าบดัความขุ่นโดยใชส้ารส้ม
หรือPAClเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบ าบดั และการบ าบดัสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมดดว้ย
สารเคมีท่ีใช้ 2 ชนิด ไดแ้ก่ H2O2 หรือ H2O2/FeSO4  ในการบ าบดัไดแ้บ่งสภาวะในการสร้างและรวม
ตะกอน ออกเป็นหลายสภาวะดว้ยกนัจึงขอเรียกวา่สภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการบ าบดัโดยใชส้ารส้ม
เป็นสาร Coagulant วา่สภาวะ Co 3 และสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยใชส้าร PACl เป็นสาร Coagulant 
ว่าสภาวะ Co 4  และไดแ้บ่งสภาวะ Oxidation ออกเป็นหลายสภาวะดว้ยกนัขอเรียกว่าสภาวะท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการบ าบดัโดยใช้ H2O2 เป็นสารออกซิไดซ์วา่สภาวะ Oxi 5 และสภาวะท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดโดยใชส้าร H2O2/FeSO4 เป็นสารออกซิไดซ์วา่สภาวะ Oxi 6  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพใน
การบ าบดัการบ าบดัน ้าเสียรวมท่ีสภาวะท่ีดีท่ีสุดมีกระบวนการบ าบดัแสดงดงัรูปท่ี 4.24  และท่ีสภาวะ 
Co 4 และ Oxi 6 เป็นสภาวะท่ีดีท่ีสุดในการบ าบดัน ้ าเสียรวมซ่ึงสามารถสรุปการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการบ าบดัแสดงดงัตารางท่ี 4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.24 กระบวนการบ าบดัน ้าเสียรวมท่ีสภาวะท่ีดีท่ีสุด 

ใชส้ภาวะ Oxi 6 ดีท่ีสุด 

สภาวะ Oxi 5 และ สภาวะ Oxi 6 สภาวะ Co 3 และ สภาวะ Co 4 

น ้าท่ีผา่น 

การบ าบดั 

กระบวนการ 
ออกซิเดชนัทางเคมี 

กระบวนการสร้างและ 
รวมตะกอนทางเคมี 

น ้าลา้งเสียรวม 

สภาวะท่ีดีท่ีสุดท่ีใชคิ้ดค่า

สารเคมี :ใชส้ภาวะ Co 4  

ดีท่ีสุด 
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ตารางที ่4.4  ประสิทธิภาพในการก าจดัความขุน่ และสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมด (TOC) ในน ้ าเสียรวม 

กระบวนการสร้างและรวมตะกอน กระบวนการออกซิเดชัน 

สภาวะในการบ าบดั 
ความขุ่น 
ในน ้ าดิบ 
(NTU) 

ความขุ่นหลงัผา่น 
กระบวนการ 
(Coagulation) 

(NTU) 

ร้อยละ 
การ 
ก าจดั 

สภาวะในการบ าบดั 
TOC ในน ้ า 
ดิบ (ppmC) 

TOC หลงัผา่น 
กระบวนการ 
ออกซิเดชนัทาง 
เคมี (ppmC) 

ร้อยละ 
การ 
ก าจดั 

สภาวะ Co 3  
ความเขม้ขน้สารสม้คือ 50 mg/L 
ความเขม้ขน้สารรวมตะกอน 0.2 mg/L 
ค่า pH เร่ิมตน้ เท่ากบั 7.0 
เวลากวนเร็ว5นาทีเวลากวนชา้ 20 นาที 
เวลาตกตะกอน 30 นาที 

73 91 -24.66 

สภาวะ Oxi 5 
ความเขม้ขน้ H2O2 
คือ 300 mg/L 
pH เร่ิมตน้เท่ากบั 8.5 
เวลาท าปฏิกิริยา 20 นาที 

3,287.9526 2,692.1541 18.12 

สภาวะ Co 4 
ความเขม้ขน้ PACl  คือ 50 mg/L 
ความเขม้ขน้สารรวมตะกอน 0.8 mg/L 
ค่า pH เร่ิมตน้ เท่ากบั 8.5 
เวลากวนเร็ว5นาทีเวลากวนชา้50นาที 
เวลาตกตะกอน 50 นาที 

73 8 89.04 

สภาวะ Oxi 6 
ความเขม้ขน้ H2O2/FeSO4 
คือ 500:90 mg/L 
ค่า pH เร่ิมตน้เท่ากบั 8.5 
เวลาท าปฏิกิริยา 20 นาที 

3,287.9526 2,451.3561 25.44 
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4.6  การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

  การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์เป็นการประเมินเพื่อประกอบการตดัสินใจเลือกกระบวนการ

บ าบดัให้เหมาะสมท่ีสุด  โดยการน าสภาวะบ าบดัท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดจากตารางท่ี 4.6  มาคิด

ค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีในการกระบวนการบ าบดั  โดยพิจารณาปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากการ

ผลิตเคมีภณัฑดู์แลรถยนตซ่ึ์งใชน้ ้าในการลา้งถงัผสมสารเคมีในแต่ละวนัประมาณ 150 – 300  ลิตรต่อ

คร้ังท่ีผลิต และใน 1 วนั ท าการผลิต 3 คร้ัง ดงันั้นน ้ าเสียแต่ละประเภทท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ น ้ าลา้งถงัโฟม

และน ้าลา้งถงัเคลือบมีประมาณอยา่งละ 450 ลิตรต่อวนั ส่วนน ้ าเสียรวมท่ีไดจ้ากน ้ าลา้งถงัโฟมและน ้ า

ลา้งถงัเคลือบรวมกนัมีประมาณ 900 ลิตรต่อวนั  

  ราคาสารเคมีชนิดต่างๆ  ซ่ึงอา้งอิงจากบริษทัวโิรฒวทิยาภณัฑ ์(วโิรฒวทิยาภณัฑ,์ 2555)  มีดงัน้ี 

- H2O2 ลิตรละ  900  บาท 

- FeSO4 กิโลกรัมละ  700  บาท 

- สารส้ม  กิโลกรัมละ  10  บาท 

- PACl กิโลกรัมละ  18.50  บาท 

จากราคาสารเคมีน้ีน าไปใชป้ระเมินค่าใชจ่้ายไดด้งัน้ี 

  1) การประเมินค่าใช้จ่ายของสารเคมีของน ้ าล้างถังโฟม  ท่ีบ  าบัดน ้ าล้างถังโฟมด้วย

กระบวนการออกซิเดชนัทางเคมีเพียงขั้นตอนเดียว โดยสารท่ีใชเ้ป็นสารออกซิไดซ์คือ H2O2 ซ่ึงเป็น

สารออกซิไดซ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด มีค่าใชจ่้ายในการบ าบดัในกระบวนการน้ี 97.20 บาทต่อวนั 

  2) การบ าบดัน ้ าลา้งถงัเคลือบท่ีสภาวะท่ีดีท่ีสุดทั้งหมด 2 กระบวนการ ในการกระบวนการ

สร้างและรวมตะกอนทางเคมี  โดยใช ้PACl เป็นสารสร้างตะกอนและสารโพลีเมอร์  เป็นสารรวม

ตะกอนทางเคมี  กระบวนการออกซิเดชนัทางเคมี โดย H2O2/FeSO4 เป็นสารออกซิไดซ์  มีค่าใชจ่้ายใน

การบ าบดัในกระบวนการน้ี 659.77 บาทต่อวนั 

  3) การบ าบดัน ้าลา้งถงัรวมท่ีสภาวะท่ีดีท่ีสุดทั้งหมด 2 กระบวนการ ในการกระบวนการสร้าง

และรวมตะกอนทางเคมี  โดยใช ้PACl เป็นสารสร้างตะกอนและสารโพลีเมอร์เป็นสารรวมตะกอน  
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กระบวนการออกซิเดชัน  โดย H2O2/FeSO4 เป็นสารออกซิไดซ์  มีค่าใช้จ่ายในการบ าบดัใน

กระบวนการน้ี 1,322.03  บาทต่อวนั 

  4) เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการบ าบดัรวมและแยก 

  จากการค านวณค่าใชจ่้ายในการบ าบดัน ้ าเสีย  3 ชนิด คือ น ้ าลา้ง  น ้ าลา้งเคลือบและน ้ าเสีย

รวม  สามารถสรุปค่าสารเคมีในการบ าบดัน ้าเสียทั้งหมดไดด้งัตารางท่ี 4.7 โดยพิจารณาประสิทธิภาพ

การก าจดัท่ีดีท่ีสุดของแต่ละกระบวนการและราคาสารเคมีท่ีใชจ้ริงในกระบวนการพบวา่การบ าบดัน ้ า

เสียแยกมีค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่การบ าบดัน ้าเสียรวม  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ราคาสารเคมีในการบ าบดัน ้าเสียแยก =  ราคาสารเคมีในการบ าบดัน ้าลา้งถงัโฟม  +   

         ราคาสารเคมีในการบ าบดัน ้าลา้งถงัเคลือบ 

      =       97.20      +      (659.35  +  0.42) 

      =        756.97  บาท 

ราคาสารเคมีในการบ าบดัน ้าเสียรวม =  ราคาสารเคมีในการบ าบดักระบวนการออกซิเดชนั  +   

                                                                         ราคาสารเคมีในการบ าบดักระบวนการสร้างและ 

                                                                         รวมตะกอนทางเคมี 

      =      1,318.70      +      3.33 

      =      1,322.03  บาท 

 

 

69 



38 

 

ตารางที ่4.5  สรุปสภาวะท่ีเหมาะสมในการบ าบดัน ้าเสียทั้งหมด 

ประเภทน ้ าเสีย กระบวนการบ าบดั 
สารเคมีท่ีใชใ้นการ

บ าบดั 
ความเขม้ขน้
(mg/L) 

pH เร่ิมตน้ เวลาในการท าปฏิกิริยา ร้อยละการก าจดั 
 

น ้าลา้งถงัโฟม 
กระบวนการ 

ออกซิเดชนัทางเคมี 
H2O2 80 6.0 - เวลาในการท าปฏิกิริยา 20 นาที TOC  =  46.56 % 

 

น ้าลา้งถงัเคลือบ 

กระบวนการสร้างรวม
ตะกอนทางเคมี 

PAC1 50 8.5 

- เวลากวนเร็ว 5 นาที  
- ความเร็วในการกวน 200 รอบตอ่นาที 
- เวลากวนชา้ 15 นาที  
- ความเร็วในการกวน 60 รอบต่อนาที 
- เวลาตกตะกอน 50 นาที 

ความขุ่น = 76.35 % 

 
กระบวนการ 

ออกซิเดชนัทางเคมี 
H2O2/FeSO4 500:90 8.5 - เวลาในการท าปฏิกิริยา 20 นาที TOC   =  25.70 % 

 

น ้าเสียรวม 

กระบวนการสร้างรวม
ตะกอนทางเคมี 

PAC1 200 7.5 

-เวลากวนเร็ว 5 นาที 
- ความเร็วในการกวน 200 รอบตอ่นาที 
- เวลากวนชา้ 15 นาที  
- ความเร็วในการกวน 60 รอบต่อนาที  
- เวลาตกตะกอน 40 นาที 

ความขุ่น =  89.04 % 

 

กระบวนการ 
ออกซิเดชนัทางเคมี 

H2O2/FeSO4 500:90 8.5 - เวลาในการท าปฏิกิริยา 20 นาที TOC  =  25.44 % 
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ตารางที ่4.6 สรุปค่าสารเคมีในการบ าบดัน ้าเสียทั้งหมด 

ประเภทน ้าเสีย กระบวนการบ าบดั 
สารเคมีท่ีใชใ้นการ

บ าบดั 
ความเขม้ขน้
(mg/L) 

ร้อยละการ
ก าจดั 

ปริมาณน ้าเสีย            
(ลิตรต่อวนั) 

ราคาสารเคมี 
(บาท) 

น ้าลา้งถงัโฟม ออกซิเดชนัทางเคมี H2O2 80 46.56 450 97.20 

น ้าลา้งถงัเคลือบ 

การสร้างรวม
ตะกอนทางเคมี 

PAC1 50 76.35 450 0.42 

ออกซิเดชนัทางเคมี H2O2/FeSO4 500:90 25.70 450 659.35 

น ้าเสียรวม 

การสร้างรวม
ตะกอนทางเคมี 

PAC1 200 89.04 900 3.33 

ออกซิเดชนัทางเคมี H2O2/FeSO4 500:90 25.44 900 1,318.70 

หมายเหตุ: ค่าสารเคมีในการบ าบดัน ้าลา้งถงัเคลือบทั้งหมด = กระบวนการออซิเดชนั + กระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี  = 659.35+0.42 = 659.77 บาท   

                ค่าสารเคมีในการบ าบดัน ้าเสียรวมทั้งหมด   = กระบวนการออซิเดชนั + กระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี  = 1,318.70 + 3.33 = 1,322.03 บาท
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4.7  การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพการบ าบัดและค่าสารเคมี 

ตารางท่ี 4.8 เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายในการบ าบดัน ้ าเสียแยกและ
บ าบดัน ้ าเสียรวม  ส าหรับการบ าบดัน ้ าเสียแยก  เม่ือบ าบดัแลว้ไดน้ าน ้ าท่ีบ าบดัแลว้ทั้ง 2 ชนิดมาทิ้ง
รวมลงท่อเดียวกนั  ดงันั้นจึงน ามาคิดประสิทธิภาพเฉล่ียของน ้ าเสียทั้ง 2 ชนิด  ซ่ึงพบวา่ประสิทธิภาพ
ในการบ าบดั TOC และ ความขุ่น เท่ากบัร้อยละ 25.76 และ 76.35 ตามล าดบั  ส าหรับการบ าบดัน ้ าเสีย
รวมมีประสิทธิภาพในการบ าบดั TOC และ ความขุ่น เท่ากบัร้อยละ 25.44 และ 89.04 ตามล าดบั  ซ่ึง
เห็นว่าทั้ง 2 กรณีมีประสิทธิภาพการบ าบดัไม่แตกต่างกนัมากนัก  แต่เม่ือพิจารณาค่าสารเคมีท่ีใช้
พบว่าการแยกบ าบดัน ้ าเสียมีค่าสารเคมีเพียง 756.97 บาท/วนั  ซ่ึงต ่ากว่าการบ าบดัน ้ าเสียรวมซ่ึงมีค่า
สารเคมี 1322.03 บาท/วนั  ดังนั้ นจึงสรุปว่าการแยกบ าบดัน ้ าเสียเป็นวิธีท่ีเหมาะสมเน่ืองจากมี
ประสิทธิภาพและประหยดัค่าสารเคมีมากกวา่ 
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ตารางที ่4.7  สรุปประสิทธิภาพและค่าสารเคมีในการบ าบดัน ้าเสียแยกและน ้าเสียรวม 
 ก่อนบ าบดั หลงับ าบดั ร้อยละการบ าบดั ค่าสารเคมี  

(บาท/วนั) 
กรณกีารบ าบัดน า้เสียแยก 
น ้าลา้งถงัโฟม 
450 ลิตร/วนั 

TOC = 25.8251 
mg/L 

TOC = 13.8010 
mg/L 

TOC = 46.56 % 97.20 

น ้าลา้งถงัเคลือบ 
450 ลิตร/วนั 

TOC = 8,806.4150 
mg/L 

ความขุ่น = 296 
NTU 

TOC = 6,543.1663 
mg/L 

ความขุ่น = 70 
NTU 

TOC = 25.70 % 
ความขุ่น 76.35 % 

659.35 

ร้อยละการบ าบดั
รวม 

TOC = 4,416.1200 
mg/L 

ความขุ่น = 148 
NTU 

TOC = 3,278.4836 
mg/L 

ความขุ่น = 35 
NTU 

TOC = 25.76 % 
ความขุ่น 76.35 % 

756.97 

กรณกีารบ าบัดน า้เสียรวม 

น ้าลา้งถงัรวม 
900 ลิตร/วนั 

TOC = 3,287.9526 
mg/L 

ความขุ่น = 296 
NTU 

TOC = 2,451.3561 
mg/L 

ความขุ่น = 78 
NTU 

TOC = 25.44 % 
ความขุ่น 89.04 % 

1,322.03 
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บทที ่5 

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 การบ าบัดน า้เสียจากโรงงานผลติเคมีภัณฑ์ดูแลรถยนต์ 
 5.1.1 การบ าบัดน า้ล้างถังโฟม 

น ้ำลำ้งถงัโฟมเป็นส่วนท่ีมำจำกกำรลำ้งถงัในกำรผลิตโฟมลำ้งรถยนต์  เม่ือน ำมำวิเครำะห์
ค่ำ pH เร่ิมตน้ บีโอดี  ควำมขุ่น ปริมำณสำรอินทรียค์ำร์บอนทั้งหมด  พบวำ่ค่ำ pH เร่ิมตน้เท่ำกบั 7.42  
ค่ำบีโอดีเท่ำกบั 460 mg/L ค่ำควำมขุ่นเท่ำกบั 36 NTU  และค่ำปริมำณสำรอินทรียค์ำร์บอนทั้งหมด
เท่ำกับ 25.8251 ppmC จำกกำรทดลองเบ้ืองต้นพบว่ำน ้ ำล้ำงถังโฟมเหมำะส ำหรับบ ำบัดด้วย
กระบวนกำรออกซิเดชันทำงเคมีเพียงขั้นตอนเดียว  โดยสำรเคมีท่ีใช้ได้แก่  สำร H2O2 หรือ 
H2O2/FeSO4  
 น ้ ำล้ำงถังโฟมเม่ือผ่ำนกระบวนกำรบ ำบดัด้วยกระบวนกำรออกซิเดชันทำงเคมีพบว่ำ  
สภำวะท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรบ ำบดัสำรอินทรียค์ำร์บอนทั้งหมด คือ กำรออกซิไดซ์ด้วย H2O2 ใช้
ควำมเขม้ขน้เท่ำกบั 80 mg/L  pH เร่ิมตน้เท่ำกบั 6.0  และเวลำในกำรท ำปฏิกิริยำเท่ำกบั 20 นำที  ซ่ึง
ร้อยละกำรก ำจดัสำรอินทรียค์ำร์บอนทั้งหมดสูงสุดเท่ำกบั 46.56 ส่วนกำรออกซิไดซ์ดว้ย H2O2/FeSO4  
ใชค้วำมเขม้ขน้เท่ำกบั 40:20 mg/L  pH เร่ิมตน้เท่ำกบั 7.5  และเวลำในกำรท ำปฏิกิริยำเท่ำกบั 20 นำที  
สำมำรถลดสำรอินทรียค์ำร์บอนทั้งหมดในน ้ ำสูงสุดร้อยละกำรก ำจดัเท่ำกบั 30.16  ซ่ึงจำกผลกำร
ทดลองกำรใช ้H2O2 ท่ีสภำวะท่ีเหมำะสมสำมำรถบ ำบดัสำรอินทรียค์ำร์บอนทั้งหมดในน ้ ำเสียไดดี้กวำ่
กำรใช ้H2O2/FeSO4   
 
 5.1.2 การบ าบัดน า้ล้างถังเคลอืบ 
 น ้ำลำ้งถงัเคลือบเป็นส่วนท่ีมำจำกกำรลำ้งถงัในกำรผลิตน ้ ำยำเคลือบเบำะและหนงัรถยนต ์ 
จำกกำรวเิครำะห์ค่ำ pH เร่ิมตน้ บีโอดี ควำมขุ่น และปริมำณสำรอินทรียค์ำร์บอนทั้งหมด  พบวำ่ค่ำ pH 
เร่ิมตน้เท่ำกบั 8.86  ค่ำบีโอดีเท่ำกบั 4,213 mg/L ค่ำควำมขุ่นเท่ำกบั 227 NTU  และค่ำปริมำณ
สำรอินทรียค์ำร์บอนทั้งหมดเท่ำกบั 8,315.2707 ppmC จำกกำรทดลองเบ้ืองตน้พบวำ่น ้ ำลำ้งถงัเคลือบ
เหมำะส ำหรับบ ำบดัน ้ ำเสียด้วยกระบวนกำรสร้ำงและรวมตะกอนทำงเคมีด้วยสำรส้มหรือ PACl  
จำกนั้นบ ำบัดต่อด้วยกระบวนกำรออกซิเดชันทำงเคมีโดยสำรเคมีท่ีใช้ได้แก่  สำร H2O2 หรือ 
H2O2/FeSO4 
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น ้ำลำ้งถงัเคลือบเม่ือบ ำบดัดว้ยกระบวนกำรสร้ำงและรวมตะกอนทำงเคมีดว้ยสำรส้มหรือ 
PACl ในกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรบ ำบดัควำมขุ่นในน ้ ำเสีย  โดยสภำวะท่ีเหมำะสม
ส ำหรับกำรก ำจดัควำมขุ่นในน ้ ำลำ้งถงัเคลือบ คือ กำรใชส้ำร PACl ท่ีควำมเขม้ขน้ 50 mg/L  ค่ำ pH 
เร่ิมตน้เท่ำกบั 8.5  เวลำกวนเร็ว 5 นำที ควำมเร็วในกำรกวน 200 รอบต่อนำที  เวลำกวนชำ้ 50 นำที 
ควำมเร็วในกำรกวน 60 รอบต่อนำที  และเวลำในกำรตกตะกอนเท่ำกบั 50 นำที  ซ่ึงสำมำรถลดควำม
ขุ่นไดสู้งสุด  มีร้อยละกำรก ำจดัเท่ำกบั 76.35  ซ่ึงสำมำรถบ ำบดัควำมขุ่นไดดี้กวำ่สำรส้มซ่ึงมีร้อยละ
กำรก ำจดัเท่ำกบั 64.86  
 ส ำหรับน ้ ำเสียเม่ือผำ่นกำรบ ำบดัดว้ยกระบวนกำรสร้ำงและรวมตะกอนแลว้น ำมำบ ำบดั
ต่อดว้ยกระบวนกำรออกซิเดชนัทำงเคมีโดยสำรเคมีท่ีใชไ้ดแ้ก่  สำร H2O2 หรือ H2O2/FeSO4  ผลกำร
ทดลองพบว่ำ สภำวะท่ีเหมำะสมส ำหรับบ ำบดัสำรอินทรีย์คำร์บอนทั้งหมดเม่ือใช้ H2O2 ท่ีควำม
เข้มข้น 300 mg/L ค่ำ pH เร่ิมต้นเท่ำกับ 8.5 และเวลำในกำรท ำปฏิกิริยำ 20 นำที สำมำรถลด
สำรอินทรียใ์นน ้ ำเสียได้สูงสุดมีร้อยละกำรก ำจดัเท่ำกบั 11.53  ส่วนกำรใช้ H2O2/FeSO4 ท่ีควำม
เขม้ขน้ 500:90 mg/L ค่ำ pH เร่ิมตน้เท่ำกบั 8.5 และเวลำในกำรท ำปฏิกิริยำ 20 นำที สำมำรถลด
สำรอินทรียใ์นน ้ ำสูงสุดมีร้อยละกำรก ำจดัเท่ำกบั 25.70 ซ่ึงจำกผลกำรทดลองกำรใชส้ำร H2O2/FeSO4 
ท่ีสภำวะท่ีเหมำะสมสำมำรถบ ำบดัสำรอินทรียค์ำร์บอนทั้งหมดในน ้ำเสียไดดี้กวำ่กำรใชส้ำร H2O2  
 
        5.1.3 การบ าบัดน า้เสียรวม 
 น ้ ำเสียรวมได้จำกน ้ ำล้ำงถงัโฟมและน ้ ำลำ้งถงัเคลือบรวมกนั เม่ือน ำมำวิเครำะห์ค่ำ pH 
เร่ิมตน้ บีโอดี ควำมขุ่น และปริมำณสำรอินทรียค์ำร์บอนทั้งหมด  พบวำ่ค่ำ pH เร่ิมตน้เท่ำกบั 8.22  ค่ำ
บีโอดีเท่ำกบั 1,732 mg/L ค่ำควำมขุ่นเท่ำกบั 73 NTU  และค่ำปริมำณสำรอินทรียค์ำร์บอนทั้งหมด
เท่ำกับ 3,287.9526 ppmC จำกกำรทดลองเบ้ืองต้นพบว่ำน ้ ำเสียรวมเหมำะส ำหรับบ ำบัดด้วย
กระบวนกำรเช่นเดียวกบัน ้ ำลำ้งถงัเคลือบ  คือ บ ำบดัดว้ยกระบวนกำรสร้ำงและรวมตะกอนทำงเคมี
แลว้บ ำบดัต่อดว้ยกระบวนกำรออกซิเดชนัทำงเคมี 
 น ้ำเสียรวมเม่ือบ ำบดัดว้ยกระบวนกำรสร้ำงและรวมตะกอนทำงเคมีดว้ยสำรส้มหรือ PACl 
สภำวะท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรก ำจดัควำมขุ่นในน ้ ำเสียรวม คือ กำรใช ้PACl ท่ีควำมเขม้ขน้ 200 mg/L  
ค่ำ pH เร่ิมตน้เท่ำกบั 7.5  เวลำกวนเร็ว 5 นำที ควำมเร็วในกำรกวน 200 รอบต่อนำที  เวลำกวนชำ้ 15 
นำที ควำมเร็วในกำรกวน 60 รอบต่อนำที  และเวลำในกำรตกตะกอนเท่ำกบั 40 นำที  ซ่ึงสำมำรถลด
ควำมขุ่นไดสู้งสุด  มีร้อยละกำรก ำจดัเท่ำกบั 89.04 ซ่ึงสำมำรถบ ำบดัควำมขุ่นได้ดีกว่ำสำรส้มท่ีไม่
สำมำรถลดควำมขุ่นของน ้ำเสียรวมไดเ้ลย 
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 ส่วนน ้ ำเสียรวมเม่ือผำ่นกำรบ ำบดัดว้ยกระบวนกำรสร้ำงและรวมตะกอนแลว้น ำมำบ ำบดั
ต่อดว้ยกระบวนกำรออกซิเดชนัทำงเคมีโดยสำรเคมีท่ีใชไ้ดแ้ก่  สำร H2O2 หรือ H2O2/FeSO4  สภำวะท่ี
เหมำะสมส ำหรับกำรบ ำบัดสำรอินทรีย์คำร์บอนทั้ งหมดในน ้ ำเสียรวม คือ กำรออกซิไดซ์ด้วย 
H2O2/FeSO4 ควำมเขม้ขน้เท่ำกบั 500:90 mg/L  pH เร่ิมตน้เท่ำกบั 8.5  และเวลำในกำรท ำปฏิกิริยำ
เท่ำกบั 20 นำที  ซ่ึงมีร้อยละกำรก ำจดัสำรอินทรียค์ำร์บอนทั้งหมดสูงสุดเท่ำกบั 25.44  ซ่ึงจำกผลกำร
ทดลอง H2O2/FeSO4 ท่ีสภำวะท่ีเหมำะสมสำมำรถบ ำบดัสำรอินทรียท์ั้งหมดในน ้ำเสียไดดี้กวำ่ H2O2 
 
5.2 เปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายระหว่างบ าบัดน ้าเสียแยกกับบ าบัดน ้าเสียรวมและสรุปกระบวนการบ าบัด ที่

เหมาะสม 
 โดยปกติทำงโรงงำนผลิตเคมีภณัฑ์ดูแลรักษำรถยนต์มีน ้ ำลำ้งถงัโฟมและน ้ ำลำ้งถงัเคลือบ
ปล่อยออกมำประมำณชนิดละ 450 ลิตรต่อวนั  กำรบ ำบัดของน ้ ำเสียแยกและน ้ ำเสียรวมนั้นมี
ประสิทธิภำพในกำรบ ำบดัใกล้เคียงกัน  ส่วนค่ำใช้จ่ำยระว่ำงบ ำบดันั้นหำกมีกำรบ ำบดัแยกจะมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำบดัเท่ำกบั 765.97 บำทต่อวนั  แต่ถ้ำน ำน ้ ำเสียทั้ง 2 มำรวมกนัแลว้จึงบ ำบดัจะมี
ค่ำใชจ่้ำยรวมเท่ำกบั 1,322.03 บำทต่อวนั  จะท ำให้ส้ินเปลืองค่ำใชจ่้ำยในเร่ืองของสำรเคมีท่ีใชใ้นกำร
ท ำปฏิกิริยำ ซ่ึงเม่ือเลือกใชก้ำรแยกบ ำบดัน ้ำเสียจะสำมำรถประหยดัค่ำใชจ่้ำยลดลง 556.06 บำทต่อวนั  
จึงสรุปไดว้ำ่กำรแยกบ ำบดัน ้ ำเสีย 2 ประเภทจึงเป็นแนวทำงท่ีดีในกำรเลือกกำรบ ำบดัน ้ ำเสียท่ีเกิดข้ึน
ในโรงงำน ดงัแผนภำพในรูปท่ี 5.1 
 
 

                น ้ำลำ้งถงัโฟม                                                        

 
 

 

                                   
 
                      

    
 รูปท่ี  5.1  สรุปกระบวนกำรท่ีเหมำะสมในกำรบ ำบดัน ้ำเสียจำกโรงงำนผลิตเคมีภณัฑดู์แลรถยนต ์

กระบวนกำร

ออกซิเดชนั 

กระบวนกำร

ออกซิเดชนั 

กระบวนกำรสร้ำงและ 

รวมตะกอนทำงเคมี น ้ำลำ้งถงัเคลือบ 
น ้ำท่ีผำ่นกระบวน 

กำรบ ำบดั 

 

น ้ำลำ้งถงัโฟม 
 

น ้ำท่ีผำ่นกระบวน 

กำรบ ำบดั 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรศึกษำวิธีกำรน ำน ้ ำเสียผำ่นกำรบ ำบดัดว้ยกระบวนกำรสร้ำงและรวมตะกอนทำงเคมี
และกระบวนกำรออกซิเดชนัทำงเคมีน ำไปบ ำบดัเพิ่มเติมเพื่อน ำกลบัมำใชใ้หม่ 
 2) ควรศึกษำกระบวนกำรบ ำบดัอ่ืนๆ  นอกเหนือจำกงำนวิจยัน้ี เพื่อบ ำบดัน ้ ำเสียจำก
โรงงำนผลิตเคมีภณัฑเ์พื่อลดค่ำใชจ่้ำยในกำรบ ำบดัและใหคุ้ม้ค่ำทำงเศรษฐกิจ 
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ภาคผนวก 
 

 การค านวณค่าสารเคมีของน ้าเสียทั้ง 3 ชนิด คือ น ้ าลา้งถงัโฟม น ้ าลา้งถงัเคลือบ และน ้ าเสีย
รวม  โดยพิจารณาประสิทธิภาพการก าจดัท่ีดีท่ีสุดของแต่ละกระบวนการท่ีสภาวะท่ีดีท่ีสุดดงัตาราง
ท่ี 4.6  และราคาค่าสารเคมีท่ีใชด้งัตารางท่ี 4.7  สามารถค านวณค่าสารเคมีไดด้งัต่อไปน้ี 

1) การคิดค่าสารเคมีท่ีใชใ้นการบ าบดัน ้าลา้งถงัโฟม 
จากประสิทธิภาพการบ าบดัพบวา่การบ าบดัดว้ยกระบวนการออกซิเดชนัทางเคมีโดย

ใชส้าร H2O2 ดีท่ีสุด ดงันั้นการคิดค่าสารเคมีจึงคิดเฉพาะท่ีสภาวะท่ีเหมาะสม คือ สภาวะ Oxi 1 
เท่านั้น 
ค่าสารเคมีทีส่ภาวะทีด่ีทีสุ่ด Oxi 1เม่ือสภาวะ Oxi 1 คือ ความเขม้ขน้ H2O2 เท่ากบั 80 mg/L pH 
เร่ิมตน้ 6.0 และเวลาในการท าปฏิกิริยา 20 นาที 

- สารละลายในขวดมีเน้ือสาร H2O2 อยู ่334,490 mg/l ตอ้งการเตรียมสารละลาย Stock 
H2O2 ท่ีมีความเขม้ขน้ 2,000 mg/L ค านวณไดจ้าก 

C1V1 = C2V2 
(334,490 mg/L) x V1 = (2,000 mg/L)(1000 ml) 

V1 = 6 ml 
ดงันั้นตอ้งใชส้ารละลายในขวด 6 ml แลว้ปรับปริมาตรเป็น 1,000 ml เพื่อใชเ้ป็น 

สารละลาย Stock H2O2 ท่ีมีความเขม้ขน้ 2,000 mg/L 
 

น ้าตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลอง 500 ml ตอ้งการความเขม้ขน้ของสาร H2O2 เท่ากบั 80 
mg/L จะตอ้งเติมสารละลาย Stock H2O2 ดงัน้ี 

C1V1 = C2V2 
(2,000 mg/L) x V1 = (80 mg/L)(500 ml) 

     V1 = 20 ml 
ดงันั้นตอ้งใชส้ารละลาย Stock H2O2 20 ml ลงในน ้าตวัอยา่ง 500 ml 

ตอ้งการหาปริมาณสาร H2O2 จากสารละลาย H2O2 ในขวด 
สารละลาย Stock H2O2 1,000 ml ตอ้งใชส้ารละลาย H2O2 ในขวด 6 ml 

สารละลาย Stock H2O2 20 ml ตอ้งใชส้ารละลาย H2O2 ในขวด  
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- คิดค่าสารเคมีส าหรับการบ าบดัน ้าลา้งถงัโฟมท่ีเกิดข้ึนจริง 450 ลิตรต่อวนั (450,000 ml)  
น ้าตวัอยา่งท่ีใชท้ดลอง 500 ml ใชส้ารละลาย H2O2 ในขวด 0.12 ml 
น ้าเสียจริงของโรงงาน 450,000 ml ใชส้ารละลาย H2O2 ในขวด (450,000 ml) x 
 
                                                                                                                           =  108 ml 
 
จากปริมาณสาร H2O2 1,000 ml ราคา 900 บาท 
ปริมาณสาร H2O2 108 ml คิดเป็นราคา                                  = 97.20 บาท 
 

2) การคิดค่าสารเคมีทีใ่ช้ในการบ าบัดน า้ล้างถังเคลอืบ 
จากประสิทธิภาพการบ าบดัพบวา่การบ าบดัดว้ยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนโดย 

ใชส้าร PACl ดีท่ีสุด และการบ าบดัดว้ยกระบวนการออกซิเดชนัทางเคมีโดยใชส้าร H2O2/FeSO4 ดี 
ท่ีสุด ดงันั้นการคิดค่าสารเคมีจึงคิดเฉพาะท่ีสภาวะท่ีเหมาะสม คือ สภาวะ Co 2 และ Oxi 4 เท่านั้น 
 

ค่าสารเคมีทีส่ภาวะทีด่ีทีสุ่ด Co 2 เม่ือสภาวะ Co 2 คือ ความเขม้ขน้  PACl  เท่ากบั 50 
mg/L  ความเขม้ขน้สารรวมตะกอน 0.8 mg/L ค่า pH เร่ิมตน้ เท่ากบั 8.5 เวลากวนเร็ว 5 นาที เวลา 
กวนชา้ 50 นาที และเวลาตกตะกอน 50 นาที 

- เตรียมสารละลาย Stock PAC l   10%  ความเขม้ขน้ท่ีใชใ้นการบ าบดัเท่ากบั 100,000 
mg/L ไดจ้ากการชัง่ PACl 100 g. ในขวดปรับปริมาตร 1000 ml. 
 
 -น ้าตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลอง 500 ml ตอ้งการความเขม้ขน้ของสาร PACl  10% ท่ีใช ้50 
mg/L จะตอ้งเติมสารละลาย Stock PACl  10% ดงัน้ี 

C1V1 = C2V2 
(100,000 mg/L) x V1 = (50 mg/L)(500 ml) 

V1= 0.25 ml 
 
- ตอ้งการหาปริมาณสาร Stock PAC l  10%   ท่ีใช ้
สารละลาย Stock PAC l   10%  1,000 ml  ตอ้งใชส้าร PAC l   10%   100 g 
สารละลาย Stock PAC l  10%  0.25 ml  ตอ้งใชส้าร PAC l  10%                             = 0.025 g 
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- คิดค่าสารเคมีส าหรับการบ าบดัน ้าลา้งถงัเคลือบท่ีเกิดข้ึน 450 ลิตรต่อวนั (450,000 ml) 
น ้าตวัอยา่งท่ีใชท้ดลอง 500 ml  ตอ้งใชส้าร PACl  10%  0.025 g 
น ้าเสียจริงของโรงงาน 450,000 ml  ตอ้งใชส้าร PACl  10%  (450,000 ml) x                   = 22.5 บาท 
 
PACl 1 kg ราคาเท่ากบั 18.50 บาท 
จากปริมาณสาร PACl 1,000 g  ราคา 18.50 บาท 
ปริมาณสาร PACl  22.5 g คิดเป็นราคา                                   = 0.42 บาท  
 

ค่าสารเคมีทีส่ภาวะทีด่ีทีสุ่ด Oxi 4 เม่ือสภาวะ Oxi 4 คือ ความเขม้ขน้ H2O2/FeSO4 
เท่ากบั 500:90 mg/L ค่า pH เร่ิมตน้เท่ากบั 8.5 และเวลาในการท าปฏิกิริยา 20 นาที 

ค่าสารเคมีทีส่ภาวะทีด่ีทีสุ่ด Oxi 4 เม่ือสภาวะ Oxi 4 คือ ความเขม้ขน้ H2O2/FeSO4 
เท่ากบั 500:90 mg/L ค่า pH เร่ิมตน้เท่ากบั 8.5 และเวลาในการท าปฏิกิริยา 20 นาที 
 
คิดค่าสาร H2O2 

- สารละลายในขวดมีเน้ือสาร H2O2 อยู ่334,490 mg/l ตอ้งการเตรียมสารละลาย Stock 
H2O2 ท่ีมีความเขม้ขน้ 10,000 mg/L ค านวณไดจ้าก 

C1V1 = C2V2 
(334,490 mg/L) x V1    =    (10,000 mg/L)(1,000 ml) 

V1= 30 ml 
ดงันั้นตอ้งใชส้ารละลายในขวด 6 ml แลว้ปรับปริมาตรเป็น 1,000 ml เพื่อใชเ้ป็น 

สารละลาย Stock H2O2 ท่ีมีความเขม้ขน้ 2,000 mg/L 
 

- น ้าตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลอง 500 ml ตอ้งการความเขม้ขน้ของสาร H2O2 เท่ากบั 500 
mg/L จะตอ้งเติมสารละลาย Stock H2O2 ดงัน้ี 

C1V1 = C2V2 
(10,000 mg/L) x V1 = (500 mg/L)(500 ml) 

V1= 25 ml 
ดงันั้นตอ้งใชส้ารละลาย Stock H2O2 25 ml ลงในน ้าตวัอยา่ง 500 ml 
 
- ตอ้งการหาปริมาณสาร H2O2 จากสารละลาย H2O2 ในขวด 
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สารละลาย Stock H2O2 1,000 ml ตอ้งใชส้ารละลาย H2O2 ในขวด 30 ml 
สารละลาย Stock H2O2 25 ml ตอ้งใชส้ารละลาย  H2O2ในขวด                                    = 0.75 ml 
 
 
- คิดค่าสารเคมีส าหรับการบ าบดัน ้าลา้งถงัเคลือบท่ีเกิดข้ึน 450 ลิตรต่อวนั  (450,000 ml) 
น ้าตวัอยา่งท่ีใชท้ดลอง 500 ml ใชส้ารละลาย H2O2 ในขวด 0.75 ml 
น ้าเสียจริงของโรงงาน 450,000 ml ใชส้ารละลาย H2O2 ในขวด (450,000 ml) x                  = 675 ml  
 
จากปริมาณสาร H2O2 1,000 ml ราคา 900 บาท 
ปริมาณสาร H2O2 675 ml คิดเป็นราคา                                    = 607.5 บาท 
 
คิดค่าสาร FeSO4 

- เตรียมสารละลาย Stock FeSO4 ความเขม้ขน้ท่ีใชใ้นการบ าบดัเท่ากบั 3,000 mg/l ตอ้งชัง่ 
สาร FeSO4.7H2O เท่ากบั 5.4867 g. ค านวณไดจ้าก 

สาร FeSO4 152.01 g ตอ้งชัง่ FeSO4.7H2O 278.01 g 

สาร FeSO4 1 g ตอ้งชัง่ FeSO4.7H2O                    = 1.8289 g     

สารละลาย 1,000 mg/L ใชส้าร FeSO4.7H2O 1.8289 g 
ดงันั้นสารละลาย 3,000 mg/L ใชส้าร FeSO4.7H2O 5.4867 g 

 
- น ้าตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลอง 500 ml ตอ้งการความเขม้ขน้ของสารละลาย FeSO4 เท่ากบั 

90 mg/L จะตอ้งเติมสารละลาย Stock FeSO4 ดงัน้ี 
C1V1 = C2V2 

(3,000 mg/L) x V1 = (90 mg/L)(500 ml) 
V1 = 15 ml 

 
- ตอ้งการหาปริมาณสาร FeSO4.7H2O ท่ีใช ้
สารละลาย Stock FeSO4 1,000 ml ตอ้งใชส้าร FeSO4.7H2O 5.4867 g 

สารละลาย Stock FeSO4 15 ml ตอ้งใชส้ารFeSO4.7H2O                               = 0.082 g                 
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- คิดค่าสารเคมีส าหรับการบ าบดัน ้าลา้งถงัโฟมท่ีเกิดข้ึนจริง 450 ลิตรต่อวนั (450,000 ml) 
น ้าตวัอยา่งท่ีใชท้ดลอง 500 ml ตอ้งใชส้าร FeSO4.7H2O  0.082 g 
น ้าเสียจริงของโรงงาน 450,000 ml ตอ้งใชส้าร FeSO4.7H2O (450,000 ml)x  

            =  74.07 g  

จากปริมาณสาร FeSO4.7H2O 1,000 g ราคา 700 บาท 

ปริมาณสาร FeSO4.7H2O 74.07 g คิดเป็นราคา                                    = 51.851 บาท 

ดงันั้นราคาสารเคมีท่ีใชใ้นกระบวนการออกซิเดชนัทางเคมี = ราคาสาร H2O2 + ราคาสาร FeSO4 
   = 607.50 บาท + 51.85 บาท 

= 659.35 บาท 
ราคาสารเคมีท่ีใชบ้  าบดัน ้าลา้งถงัโฟมจริง = ค่าสารเคมีท่ีสภาวะ Co 2 + ค่าสารเคมีท่ีสภาวะ Oxi 4 

            = 0.42 บาท + 659.35 บาท 
            = 659.77 บาท 
 

3) การคิดค่าสารเคมีทีใ่ช้ในการบ าบัดน า้เสียรวม 
จากประสิทธิภาพการบ าบดัน ้าเสียรวมพบวา่การบ าบดัดว้ยกระบวนการสร้างและรวม 

ตะกอนโดยใชส้าร PACl  ดีท่ีสุด และการบ าบดัดว้ยกระบวนการออกซิเดชนัทางเคมีโดยใชส้าร 
H2O2/FeSO4 ดีท่ีสุด การคิดค่าสารเคมีจึงคิดเฉพาะท่ีสภาวะท่ีเหมาะสม คือ ท่ีสภาวะ Co 4 และ Oxi 
6 เท่านั้น 

ค่าสารเคมีทีส่ภาวะทีด่ีทีสุ่ด Co 4 เม่ือสภาวะ Co 4 คือ ความเขม้ขน้  PACl  เท่ากบั 200 
mg/L ความเขม้ขน้สารรวมตะกอน 0.4 mg/L ค่า pH เร่ิมตน้เท่ากบั 7.5 เวลากวนเร็ว 5 นาที เวลา
กวนชา้ 15 นาที และเวลาตกตะกอน 30 นาที 

- เตรียมสารละลาย Stock PACl 10% ความเขม้ขน้ท่ีใชใ้นการบ าบดัเท่ากบั 100,000 
mg/L ไดจ้ากการชัง่ PACl 100 g ในขวดปรับปริมาตร 1000 ml. 
 

- น ้าตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลอง 500 ml ตอ้งการความเขม้ขน้ของสาร PACl 10%  ท่ีใช ้
200 mg/L จะตอ้งเติมสารละลาย Stock PACl  10%  ดงัน้ี 
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C1V1     =    C2V2 
(100,000 mg/L) x V1   =     (200 mg/L)(500 ml) 

V1           =       1.0 ml 
 

- ตอ้งการหาปริมาณสาร Stock PACl 10% ท่ีใช ้
สารละลาย Stock PACl 10% 1,000 ml ตอ้งใชส้าร PACl 10% 100 g 
สารละลาย Stock PACl 10% 1.0 ml ตอ้งใชส้าร PACl 10%                         = 0.1 g 
 
- คิดค่าสารเคมีส าหรับการบ าบดัน ้าลา้งถงัเคลือบท่ีเกิดข้ึน 900 ลิตรต่อวนั (900,000 ml) 
น ้าตวัอยา่งท่ีใชท้ดลอง 500 ml ตอ้งใชส้าร PACl 10% 0.1 g 
น ้าเสียจริงของโรงงาน 900,000 ml ตอ้งใชส้าร PACl 10%  900,000 ml)x      

                   = 180 g 

PACl 1 kg ราคาเท่ากบั 18.50 บาท 
จากปริมาณสาร PACl 1,000 g ราคา 18.50 บาท 

ปริมาณสาร PACl 180 g คิดเป็นราคา                                 = 3.33 บาท 

ค่าสารเคมีทีส่ภาวะทีด่ีทีสุ่ด Oxi 6 เม่ือสภาวะ Oxi 6 คือ ความเขม้ขน้ H2O2/FeSO4 เท่ากบั 
500:90 mg/L ค่า pH เร่ิมตน้เท่ากบั 8.5 และเวลาในการท าปฏิกิริยา 20 นาที 
 

คิดค่าสาร H2O2 
- สารละลายในขวดมีเน้ือสาร H2O2 อยู ่334,490 mg/l ตอ้งการเตรียมสารละลาย Stock 

H2O2 ท่ีมีความเขม้ขน้ 10,000 mg/L ค านวณไดจ้าก 
C1V1 = C2V2 

(334,490 mg/L) x V1 = (10,000 mg/L)(1,000 ml) 
V1= 30 ml 

ดงันั้นตอ้งใชส้ารละลายในขวด 6 ml แลว้ปรับปริมาตรเป็น 1,000 ml เพื่อใชเ้ป็น 
สารละลาย Stock H2O2 ท่ีมีความเขม้ขน้ 10,000 mg/L 

- น ้าตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลอง 500 ml ตอ้งการความเขม้ขน้ของสาร H2O2 เท่ากบั 500 
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mg/L จะตอ้งเติมสารละลาย Stock H2O2 ดงัน้ี 
C1V1 = C2V2 

(10,000 mg/L) x V1 = (500 mg/L)(500 ml) 
V1= 25 ml 

ดงันั้นตอ้งใชส้ารละลาย Stock H2O2 25 ml ลงในน ้าตวัอยา่ง 500 ml 
- ตอ้งการหาปริมาณสาร H2O2 จากสารละลาย H2O2 ในขวด 
สารละลาย Stock H2O2 1,000 ml ตอ้งใชส้ารละลาย H2O2 ในขวด 30 ml 

สารละลาย Stock H2O2 25 ml ตอ้งใชส้ารละลาย H2O2 ในขวด                        = 0.75 ml 

- คิดค่าสารเคมีส าหรับการบ าบดัน ้าลา้งถงัเคลือบท่ีเกิดข้ึน 900 ลิตรต่อวนั (900,000 ml) 
น ้าตวัอยา่งท่ีใชท้ดลอง 500 ml ใชส้ารละลาย H2O2 ในขวด 0.75 ml 
น ้าเสียจริงของโรงงาน 900,000 ml ใชส้ารละลาย H2O2 ในขวด (900,000 ml)x 

               = 1,350 ml 

จากปริมาณสาร H2O2 1,000 ml ราคา 900 บาท 

ปริมาณสาร H2O2 1,350 ml คิดเป็นราคา                                      = 1,215 บาท 
  
คิดค่าสาร FeSO4 

- เตรียมสารละลาย Stock FeSO4 ความเขม้ขน้ท่ีใชใ้นการบ าบดัเท่ากบั 3,000 mg/l ตอ้งชัง่ 
สาร FeSO4.7H2O เท่ากบั 5.4867 g. ค านวณไดจ้าก 

สาร FeSO4 152.01 g  ตอ้งชัง่  FeSO4.7H2O   278.01 g 

สาร FeSO4  1  g ตอ้งชัง่ FeSO4.7H2O                     =1.8289 g 

สารละลาย 1,000 mg/L ใชส้าร FeSO4.7H2O  1.8289 g 
    ดงันั้นสารละลาย 3,000 mg/L ใชส้าร FeSO4.7H2O  5.4867 g 

- น ้าตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลอง 500 ml ตอ้งการความเขม้ขน้ของสารละลาย FeSO4 เท่ากบั 
90 mg/L จะตอ้งเติมสารละลาย Stock FeSO4 ดงัน้ี 
 
 

 

 

 

 



88 

 

 

 

C1V1 = C2V2 
(3,000 mg/L) x V1 = (90 mg/L)(500 ml) 

V1= 15 ml 
 

- ตอ้งการหาปริมาณสาร FeSO4.7H2O ท่ีใช ้
สารละลาย Stock FeSO4 1,000 ml ตอ้งใชส้าร FeSO4.7H2O 5.4867 g 

สารละลาย Stock FeSO4 15 ml ตอ้งใชส้าร FeSO4.7H2O                                 = 0.082 g  

 - คิดค่าสารเคมีส าหรับการบ าบดัน ้าเสียรวมท่ีเกิดข้ึนจริง 450 ลิตรต่อวนั (450,000 ml) 
น ้าตวัอยา่งท่ีใชท้ดลอง 500 ml  ตอ้งใชส้าร FeSO4.7H2O  0.082 g 

น ้าเสียจริงของโรงงาน  900,000 ml ตอ้งใชส้าร FeSO4.7H2O  (900,000 ml)x 

              = 148.14 g  
จากปริมาณสาร FeSO4.7H2O 1,000 g ราคา 700 บาท 

ปริมาณสาร FeSO4.7H2O 148.14 g คิดเป็นราคา                                        = 103.7 บาท 

ดงันั้นราคาสารเคมีท่ีใชใ้นกระบวนการออกซิเดชนัทางเคมี = ราคาสาร H2O2  +  ราคาสาร FeSO4 
= 1,215 บาท  +  103.70 บาท 
= 1,318.70 บาท 

ราคาสารเคมีท่ีใชบ้  าบดัน ้าเสียรวมจริง = ค่าสารเคมีท่ีสภาวะ Co 4 + ค่าสารเคมีท่ีสภาวะ Oxi 6 
       = 3.33 บาท  +  1,318.70 บาท 
       = 1,322.03 บาท 
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ภาคผนวก ข 

รูปการทดลอง 
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     รูปที ่4.25 สีท่ีเกิดจากสารประกอบของ Fe3+ เม่ือใช ้H2O2/FeSO4 ในการก าจดัสารอินทรีย์

คาร์บอนทั้งหมดในน ้าลา้งถงัโฟม 

 

รูปที ่4.26 ตะกอนวุน้ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเติมสาร Flocculant ในขั้นตอนการสร้างตะกอน 
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รูปที ่4.27 ความเขม้ขน้ของ PACl  200 mg/L ท่ีเหมาะสมในกระบวนการสร้างและรวมตะกอน

ส าหรับการบ าบดัความขุ่นของน ้าเสียรวม 

PACl 50 
mg/L 

PACl 100 
mg/L 

PACl 200 
mg/L 

PACl 300 
mg/L 

PACl 500 
mg/L 

PACl 400 
mg/L 
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