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บทคัดยอ
งานวิ จัย นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อศึ กษาสภาวะที่ เหมาะสมและประสิ ท ธิ ภ าพการบํ าบั ดน้ํ าเสี ย
สียอมผาประเภทสีไดเร็กทดวยการตกตะกอนไฟฟาเคมีดวยขั้วเหล็กที่คาความตางศักย 4, 8 และ 12
โวลต ในระยะเวลาการตกตะกอน 30, 60 และ 90 นาที ผลการศึกษาพบวาสภาวะที่คาความตางศักย 12
โวลต ในระยะเวลาการตกตะกอน 90 นาที จะมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียสียอมสูงที่สุดเมื่อเทียบ
กับสภาวะอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีประสิทธิภาพการบําบัดออกซิเจนในการยอยสลาย
สารอินทรีย ความขุน ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ของแข็งละลายทั้งหมด และความเปนกรดดางไดสูงถึง
รอยละ 91.50, 88.26, 74.66, 58.88 และ 21.32 ตามลําดับ ซึ่งคุณภาพน้ําหลังการบําบัดดังกลาวอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมของกรมควบคุมมลพิษ
คําสําคัญ: น้ําเสีย สียอมผาประเภทสีไดเร็กท การตกตะกอนไฟฟาเคมี
Abstract
This research aims to study the optimum conditions and treatment efficiency of
the textile direct dyeing wastewater by iron electrochemical-coagulation process using
iron electrode. The voltage was varied at 4, 8 and 12 volts and the retention time was
varied at 30, 60 and 90 minutes. The results showed that the optimum condition for
textile direct dye removal was at a voltage of 12 volts and retention time of 90 minutes
which showed the highest removal efficiency, with significant differences (p<0.05)
compared to others. The highest removal efficiency of COD, turbidity, TSS, TDS and pH
were 91.50%, 88.26%, 74.66%, 58.88% and 21.32%, respectively. The textile direct dyeing
wastewater qualities in this optimum condition were within the Industrial effluent
standards for Industrial Plant and Industrial Estates of Pollution Control Department.
Keywords: wastewater, textile direct dyes, electro-chemical treatment process
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บทนํา
ปจจุบันในเขตภาคเหนือมีการทําธุรกิจเกี่ยวกับการยอมผาเปนจํานวนมากโดยเฉพาะการยอม
สี ผ าฝ า ยและผ าคอทตอน ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ นิย มนํ ามาทํ าการย อมส วนใหญ เ ป นพวกเสื้ อและกางเกง
โดยกิจการดังกลาวสวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดยอมที่มีลักษณะเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนไมไดมี
การจดทะเบี ย นเป นโรงงานอุต สาหกรรมจึ ง อยู นอกเหนื อการควบคุ มของกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
(วรรษวรรณ, 2550) สีที่ นํามาใชใ นการยอมผ าจะใชสีย อมผาเคมีซึ่ งเปนสียอมที่สามารถเกาะติดกั บ
เสนใยไดโดยตรง ทั้งนี้สียอมที่ผลิตขึ้นมามีหลายชนิดขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับเสนใยและกระบวนการ
ในการยอมที่มีลักษณะแตกตางกันไป โดยน้ําทิ้งจากการยอมผามาจากน้ําที่เหลือจากการยอมผา และ
ลางอุปกรณในการยอมสี ซึ่งสวนใหญจะประกอบดวยสารเคมีที่อยูในสียอมและตะกอนสกปรกตาง ๆ
ตําบลร องฟอง อํ าเภอเมื อง จั ง หวั ด แพร เป นตํ าบลที่ ป ระชาชนมี การย อมสี ผ าเป นอาชี พ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยสีที่ใชในการยอมสีผาจะใชสีเคมียอมผาประเภทสีไดเร็กท (ภัทร, 2556)
โดยการยอมสีผาจะใชสียอมจํานวน 1 ซองตอน้ําประมาณ 1 ลิตร ซึ่งสียอม 1 กลอง สามารถยอมผาได
ประมาณ 100 ตัว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแบบผาที่จะนํามายอม ในการยอมนี้จะไมทําการยอมผาทั้งตัวแตจะใช
การยอมในลักษณะการจุมลงไปตามแบบที่กําหนดไว ซึ่งโดยสวนใหญในผาหนึ่งชิ้นก็จะมีการยอมอยาง
นอย 3 สี ในพื้นที่ตําบลรองฟองมีโรงงานยอมผาทั้งหมด 10 โรงงาน หลังกระบวนการยอมผาจะมีการ
ปลอยน้ําเสียที่เกิดจากสียอมและเหลือทิ้งจากการลางวัสดุอุปกรณในการยอมในแตวันประมาณ 100200 ลิตรตอวัน ลงสูผิวดินหรือแหลงน้ําโดยตรงทั้งที่ไมผานการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งน้ําเสียที่ถูกปลอยออกมา
นี้มีการปนเปอนดวยสีและของแข็งแขวนลอย ทําใหแหลงน้ําเกิดความขุนและสกปรก สงผลกระทบตอ
ระบบหวงโซอาหาร ระบบนิเวศนแหลงน้ํา และการใชน้ําในการอุปโภคบริโภคของประชาชนจะเห็นไดวา
ปญหามลพิษทางน้ําที่เกิดจากกระบวนการยอมสีผาเปนปญหาที่ตองเรงแกไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ชุมชนดั งกล าว ซึ่ง แต ละโรงงานควรมีการบําบั ด น้ํ าเสียก อนปลอยออกสู แหลงน้ํ า โดยในปจจุ บันการ
บําบัด น้ําสี ยอมและสารแขวนลอยในน้ําเสียมีห ลายวิธี ไดแก การดูดซั บดวยถานกัมมันต (activated
carbon) การกรองด ว ยแผ น เยื่ อ (membrane filtration) การออกซิ ไ ดซ ด ว ยโอโซน (ozone
treatment) การแลกเปลี่ ย นอิ อ อน (ion exchange) และการบํ า บั ด ทางชี ว วิ ท ยา (biological
treatment) เชน ระบบเอสบีอาร เปนตน (Shin et al., 2004) แตเนื่องจากการบําบัดน้ําเสียจากระบบ
ดังกลาวตองใชระยะเวลานานและคาใชจายสูงในการบําบัด ดังนั้นอาจทําใหโรงงานยอมสีผาขนาดเล็ก
ไมกลาลงทุน แตอย างไรก็ ตามยัง มีวิธีการตกตะกอนทางไฟฟาเคมี ที่อาจจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะ
สามารถนํ า มาใช ใ นการบํ า บั ด เนื่ อ งจากเป น วิ ธี ห นึ่ ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการกํ า จั ด สี ของแข็ ง และ
สารแขวนลอยสูง (Demirci et al., 2015; Tyagi et al., 2014) รวมทั้งใชตนทุนในการติดตั้งนอยดูแล
ระบบงาย (Tyagi et al., 2014) และยังประหยัดเวลาในการบําบัดมากกวาระบบอื่น ๆ (อังคณา, 2550)
ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญ ของปญหาดังกลาวจึงทําการศึ กษาการบําบัด น้ําเสียสียอมผ า
ดวยการตกตะกอนไฟฟาเคมี พรอมทั้งไดศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการบําบัดจากปริมาณความตาง
ศักยไฟฟ าและระยะเวลาในการบําบัด เพื่อเป นแนวทางในการบําบัดน้ํ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ยอมผาในทองถิ่นและสามารถบําบัดน้ําเสียจากโรงงานสียอมใหผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมกอนปลอยสูแหลงน้ําตามธรรมชาติโดยไมสงผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
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วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เ ปนการศึกษาประสิทธิ ภาพของระบบบําบัดน้ํ าเสียจากโรงงานสีย อมดวยวิธีการ
ตกตะกอนทางไฟฟาเคมี มีรายละเอียดขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1. การเตรียมน้ําสียอมผา
การเตรียมน้ําสียอมผาสังเคราะหสําหรับการทดลองจะใชขั้นตอนในการเตรียมน้ําสียอมผา
ตามอัต ราสวนของโรงงานฟอกยอม หมู 9 ตํ าบลรองฟอง อํ าเภอเมื อง จัง หวั ดแพร (ภัท ร, 2556)
โดยผสมสียอมแตละสีทั้งหมด 6 สี คือ สม ชมพู ฟา เหลือง เขียว และมวง ในอัตราสวนสีละ 5 ซองตอ
น้ํา 5 ลิตร นํามาผสมรวมน้ําสียอมตัวอยางทั้งหมด 30 ลิตร นําน้ําสีผสมมาคนใหทั่วเพื่อใหเม็ดสีละลาย
ในน้ําใหหมด จากนั้นตมในน้ําเดือดเปนเวลา 30 นาที ทิ้งใหเย็นแลวนําไปเทใสถังเก็บน้ํา
2. การศึกษาประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียสียอมผา
การศึกษาประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียจะดําเนินการโดยออกแบบถังปฏิกรณเปน
สี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 40×60×25 ลูกบาศกเซนติเมตร ซึ่งมีความจุปริมาตร 50 ลิตร เติมน้ําสียอมตัวอยาง
ในถังปฏิกรณ 30 ลิตร แลวบรรจุแผนขั้วไฟฟาเหล็กที่ผานการแชไฮโดรคลอริกตอน้ํา ในอัตราสวน 1: 10
เป นระยะเวลา 1 คื น แล วนํ าเครื่ อ งชาร จแบตเตอร รี่ ม าต อ กั บ แผ นขั้ วไฟฟ าเหล็ กในถั ง ตกตะกอน
(ภาพที่ 1) โดยตอไฟฟากระแสตรงจากเครื่องชารจแบตเตอรรี่ไปยังขั้วไฟฟาที่เตรียมไว ซึ่งนําแอมมิเตอร
มาตออนุกรมกับวงจรเพื่อดูคากระแสไฟฟาและนําโวลตมิเตอรมาตอขนานกับวงจรเพื่อปรับใหคาความ
ตางศักยเทากับ 4, 8 และ 12 โวลต ตามลํ าดับ ทั้ งนี้แต ละคาความต างศักยจะใชระยะเวลาในการ
ตกตะกอนที่แตกตางกัน คือ 30, 60 และ 90 นาที (ทดลอง 3 ซ้ํา/ชุดการทดลอง) หลังจากการตกตะกอน
ในแตละชวงเวลาแลวไดเก็บตัวอยางน้ําเสียสวนบนประมาณ 1 ลิตร เพื่อวิเคราะหคาพีเอช ความขุ น
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ของแข็งละลายทั้งหมด และซีโอดี จากนั้นเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบําบัด
สียอมเพื่อประเมินสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการบําบัดสียอมผาและประเมินคุณภาพน้ําเสียสียอม
หลังการบําบัด
ข

ก
น้ําออก

น้ําเขา

ภาพที่ 1 แผนภาพจําลองตนแบบการบําบัดน้ําเสียดวยไฟฟาเคมี
ก) การออกแบบถังปฏิกรณ ข) ถังปฏิกรณ
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3. การวิเคราะหคุณภาพน้ํา
วิเคราะหคุณภาพน้ําเสียสียอมผากอนและหลังการบําบัดโดยจะใชวิธีการเก็บตัวอยางน้ํา
และการวิเคราะหตัวอยางตาม Standard Methods for Examination of Water and Wastewater
(APHA, AWWA & WPCE, 1995) โดยมีพารามิเตอรและวิธีการวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายการวิเคราะหและวิธีวิเคราะห
รายการวิเคราะห
คาความเปนกรด-ดาง (pH)
คาความขุน (Turbidity)
ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)
ปริมาณของแข็งละลายทัง้ หมด (TDS)
ปริมาณออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรีย (COD)

วิธีวิเคราะห
pH Meter
Nephelometric Method
Gravimetric Method
Gravimetric Method
Closed Reflux Method

4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 การวิเคราะหคาพีเอช ความขุน ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ของแข็งละลายทั้งหมด
และคาซีโอดี ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 การวิเคราะหประสิทธิภาพรอยละการกําจัดของระบบบําบัดน้ําเสียสียอมสังเคราะห
สามารถคํานวณไดจากสูตรดังนี้ (Charoenlarp & Choyphan, 2009)
A0 - At
× 100
A0
โดย A0 คือ คาพารามิเตอรที่ไมผานการบําบัด
At คือ คาพารามิเตอรที่ผานการบําบัด (ณ เวลาใด ๆ หรือเวลาที่
เหมาะสม)
4.3 การเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของสภาวะที่ เ หมาะสมจากคุ ณ ภาพน้ํ า และ
ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียสียอม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนขอมูล (ANOVA) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีของ Least square difference (LSD)
รอยละการกําจัด =

ผลการวิจัย
1. สภาวะที่เหมาะสมของการบําบัดน้ําเสียสียอมผาดวยการตกตะกอนทางไฟฟาเคมี
จากการเปรียบเทียบผลการตกตะกอนของน้ําเสียสียอมผาที่ความตางศักย 4, 8 และ 12
โวลต ในระยะเวลา 30, 60 และ 90 นาที พบวาเมื่อคาความตางศักยสูงขึ้นและใหมีระยะเวลาบําบัด
นานขึ้น ก็จะทําใหปริมาณการตกตะกอนเพิ่มขึ้นและคุณสมบัติของน้ําดีขึ้นดวย ซึ่งจะเห็นไดวาคาความ
ตางศักยและระยะเวลามีผลตอประสิทธิภาพในการบําบัดสียอมผาในแตละปจจัยดังตอไปนี้
1.1 ความเปนกรด-ดาง (pH)
คา pH ในน้ําเสียสังเคราะหกอนการบําบัดเริ่มตนมีคาอยูในชวง 10.21±0.16 ถึง
10.60±0.10 โดยหลังการบําบัดส งผลใหคา pH ลดลง ซึ่งมีคาอยู ในชวง 8.16±0.33 ถึ ง 9.48±0.35
เมื่อเปรียบเทียบคา pH กอนและหลังการบําบัดในสภาวะที่แตกตางกัน พบวาไมมีความแตกตางกันทาง
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สถิติที่ระดับ 0.05 แตอยางไรก็ตามการบําบัดสียอมดวยการตกตะกอนไฟฟาเคมีก็สามารถทําใหคา pH
หลังการบําบัดลดลงจนอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมได (pH 5.5-9.0)
ในสภาวะความตางศักย 4 โวลต ในระยะเวลาการตกตะกอน 90 นาที และคาความตางศักย 8 และ 12
โวลต ในระยะเวลาการตกตะกอน 60 นาที และ 90 นาที (ตารางที่ 2)
1.2 ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)
ปริมาณ TSS ในน้ําเสียสังเคราะหกอนการบําบัดเริ่มตนมีคาอยูในชวง 9.16±0.28 ถึง
9.50±0.50 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร โดยหลั ง การบํ า บั ด น้ํ า ส ง ผลทํ า ให ค า TSS ลดลง ซึ่ ง มี ค า อยู ใ นช ว ง
2.33±0.57 ถึ ง 8.66±5.03 มิ ล ลิ กรั ม ต อลิ ต ร ซึ่ ง อยู ใ นเกณฑ ม าตรฐานน้ํ าทิ้ ง จากโรงงานและนิ ค ม
อุตสาหกรรม (50 มิลลิกรัมตอลิตร) และเมื่อเปรียบเทียบคา TSS กอนและหลังการบําบัดในสภาวะที่
แตกตางกัน พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 2)
1.3 ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS)
ปริ ม าณ TDS ในน้ํ าเสี ย สั ง เ คราะห ก อนการบํ า บั ด เ ริ่ ม ต น มี ค า อยู ใ นช ว ง
3,683.33±195.80 ถึง 4,683.33±195.80 มิลลิ กรั มต อลิต ร หลัง การบําบัด สง ผลใหค าปริ มาณ TDS
ลดลง โดยมีคาอยูในชวง 1,511.33±95.71 ถึง 3,886.66±82.59 มิลลิกรัมตอลิตร และเมื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณ TDS กอนและหลังการบําบัดในสภาวะที่แตกตางกัน พบวาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการบําบัด
TDS มากที่สุด คือ ที่คาความตางศักย 12 โวลต ในระยะเวลาตกตะกอน 90 นาที ทําใหมีคา TDS ในน้ํา
เทากับ 1,511.33±95.71 มิลลิกรัมตอลิตร รองลงมา คือ คาความตางศักย 12 โวลต ที่ระยะเวลาการ
ตกตะกอน 60 นาที และคาความตางศักย 8 โวลต ที่ระยะเวลาการตกตะกอน 90 นาที สามารถทําใหมี
คา TDS ลดลงเหลือ 1,714.00±239.32 และ 1,853.33±43.46 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ซึ่งแตกตาง
กันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จากการบําบัดในสภาวะอื่น ๆ และคา TDS หลังการบําบัด
ดังกลาวนี้อยูในเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม (3,000 มิลลิกรัมตอลิตร) ในขณะ
ที่ส ภาวะการบํ าบั ดอื่ น ๆ ยั ง คงไม ส ามารถบํ าบั ดให ค า TDS มี ค าผ านเกณฑ ม าตรฐานที่ กําหนดได
(ตารางที่ 2)
1.4 ความขุน (Turbidity)
คาความขุนในน้ําเสียสังเคราะหกอนการบําบัดเริ่มตนมีคาอยูในชวง 6.75±0.23 ถึง
6.85±0.98 NTU หลังการบําบัดสงผลใหคาความขุนลดลง โดยมีคาความขุนอยูในชวง 0.79±0.11 ถึง
6.63±0.36 NTU ซึ่งมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาสภาวะที่เหมาะสม
ที่สุดสําหรับการบําบัดความขุน พบวาที่คาความตางศักย 12 โวลต ในระยะเวลาตกตะกอน 90 นาที
มี ค วามเหมาะสมมากที่ สุ ด โดยทํ าให ป ริ ม าณความขุ นลดลงเหลื อ 0.79±0.11 NTU รองลงมา คื อ
คาความตางศักย 12 โวลต ที่ระยะเวลาการตกตะกอน 60 นาทีและ 30 นาที โดยสามารถทําใหมีคา
ความขุนลดลงเหลือ 1.73±0.21 และ 2.65±0.14 NTU ตามลําดับ ซึ่งคาความขุนหลังการบําบัดอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม (5 NTU) แตในขณะที่คาความตางศักย 4 โวลต
และ 8 โวลต ในระยะเวลาการตกตะกอน 30 นาที ยังคงบําบัดไดต่ํากวาคามาตรฐานน้ําทิ้งที่กําหนดไว
(ตารางที่ 2)
1.5 ปริมาณออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรีย (COD)
คา COD ในน้ําเสียสังเคราะหกอนการบําบัดเริ่มตนมีคาอยูในชวง 550.00±10.00 ถึง
575.00±21.79 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร หลั ง การบํ า บั ด ส ง ผลให ค า COD ลดลง โดยมี ค า อยู ใ นช ว ง
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46.66±14.04 ถึง 349.33±24.44 มิลลิกรัมตอลิตร โดยมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
และเมื่อเปรียบเทียบคา COD กอนและหลังการบําบัดในสภาวะที่แตกตางกัน พบวาสภาวะที่เหมาะสม
สําหรับการบําบัดคา COD มากที่สุด คือ ที่คาความตางศักย 12 โวลต ในระยะเวลาตกตะกอน 90 นาที
ซึ่งทําใหคา COD ลดลง เทากับ 46.66±14.04 มิลลิกรัมตอลิตร รองลงมาคือ คาความตางศักย 12 โวลต
ในระยะเวลาการตกตะกอน 60 นาที และ 30 นาที โดยสามารถทํ า ให มี ค า COD ลดลงเหลื อ
92.66±11.37 และ 96.00±16.00 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ซึ่งคา COD หลังการบําบัดอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม (120 มิลลิกรัมตอลิตร) ยกเวนที่คาความตางศักย 4
และ 8 โวลต ในระยะเวลาการตกตะกอน 30, 60 และ 90 นาที ยังคงบําบัดไดไมผานคามาตรฐานน้ําทิ้ง
ที่กําหนดไว (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คุณสมบั ติของน้ํ าบางประการหลัง การบําบัด น้ําเสีย สียอมผ าประเภทไดเร็กท ดวยวิธีการ
ตกตะกอนไฟฟาเคมีของขั้วไฟฟาเหล็ก ที่ความตางศักย 4, 8 และ 12 โวลต ในระยะเวลา
การตกตะกอน 30, 60 และ 90 นาที
ความตางศักย เวลา
TSS
TDS
Turbidity
COD
pH
(โวลต)
(นาที)
(mg/L)
(mg/L)
(NTU)
(mg/L)
0
30
10.39±0.35a 9.50±0.50a
4,683.33±195.80d
6.85±0.98f 575.00±21.79f
a
a
c
60
10.60±0.10
9.50±0.50
3,683.33±195.80
6.85±0.98f 570.00±26.45f
a
a
c
90
10.21±0.16
9.16±0.28
3,683.33±195.80
6.75±0.23f 550.00±10.00f
a
a
c
4
30
9.34±0.04
8.66±5.03
3,814.00±155.85
6.63±0.36f 349.33±24.44d
a
a
b
60
9.48±0.35
8.00±1.00
3,386.00±77.87
4.30±0.31e 309.33±24.44e
a
a
b
90
8.99±0.59
4.16±0.76
3,324.00±497.54
3.91±0.54e 297.33±8.32e
a
a
d
8
30
8.67±0.55
6.00±0.00
3,886.66±82.59
5.83±0.65d 282.66±33.30e
60
8.32±0.12a
5.00±1.00a
3,483.33±195.80bd 3.65±0.47e 176.00±16.00c
a
a
90
8.66±0.20
4.00±1.00
1,853.33±43.46a
3.28±1.18e 144.00±16.00c
a
a
b
12
30
8.55±0.01
4.66±1.53
3,225.33±195.80
2.65±0.14c 96.00±16.00b
a
a
a
60
8.50±0.38
3.00±0.00
1,714.00±239.32
1.73±0.21b 92.66±11.37b
a
a
a
90
8.16±0.33
2.33±0.57
1,511.33±95.71
0.79±0.11a 46.66±14.04a
คามาตรฐานคุณภาพ
5.50-9.00
50
3,000
5
120
น้ําทิ้ง*
หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งจะไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ความเชื่อมัน่ รอยละ 95
จากการวิเคราะหความแปรปรวนขอมูลทางสถิติแบบการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู (ANOVA) โดยวิธี LSD
* คามาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม (กรมควบคุมมลพิษ, 2540)

2. ประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียสียอมผาประเภทไดเร็กทดวยการตกตะกอนดวย
ไฟฟาเคมีของขั้วไฟฟาเหล็ก
จากการวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียสียอมผา จะเห็นไดวาเมื่อศักยไฟฟา
สูงขึ้นและระยะเวลาในการตกตะกอนนานขึ้น จะมีแนวโนมทําใหประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียสียอม
ผาดี ขึ้น โดยที่ ส ภาวะค าความต างศั กย 12 โวลต ใ นระยะเวลาการตกตะกอนเท ากับ 90 นาที จะมี
ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียสียอมสูงที่สุด และมีคาแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
เมื่อเทียบกับสภาวะอื่น ๆ โดยมีประสิทธิภาพการบําบัด COD สูงที่สุด คิดเปนรอยละ 91.50 รองลงมา
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ไดแก ประสิทธิภาพการบําบัดความขุน, TSS, TDS และ pH คิดเปนรอยละ 88.26, 74.66, 58.88 และ
21.32 ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพการบําบัดสียอมดวยวิธีการตกตะกอนดวยไฟฟาเคมีของขั้วไฟฟาเหล็ก
ความตางศักย
(V)
4
8
12

เวลา
(นาที)
30
60
90
30
60
90
30
60
90

pH
9.83a
16.10a
17.26a
10.46a
14.48a
19.13a
11.33a
19.69a
21.32a

TSS
9.40c
15.81c
54.48b
36.73c
47.10bc
57.64b
51.17b
67.25b
74.66a

รอยละการบําบัด (รอยละ)
TDS
Turbidity
7.97f
3.19e
d
18.54
37.15d
19.91d
42.10d
e
11.03
14.89e
16.91d
46.65d
c
49.61
51.05c
e
12.43
61.32c
63.43a
74.62b
b
58.88
88.26a

COD
38.76e
45.92d
46.06d
50.74d
69.06c
73.81c
82.35b
83.75b
91.50a

หมายเหตุ คา เฉลี่ย ที่ต ามดว ยอั ก ษรที่เ หมื อนกัน ในแนวตั้ง จะไม มีค วามแตกต า งกัน อย า งมีนั ยสํ า คั ญ ทางสถิติ ที่ค วามเชื ่อ มั่ น
รอยละ 95 จากการวิเคราะหความแปรปรวนขอมูลทางสถิติแบบการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู (ANOVA) โดยวิธี LSD

อภิปรายผล
ผลการศึกษาการบําบัดสียอมผาดวยวิธีการตกตะกอนดวยไฟฟาเคมีของขั้วเหล็ก พบวาเมื่อคา
ความต างศั กย สู ง ขึ้ น และให ร ะยะเวลาการตกตะกอนมากขึ้ น จะทํ าให คุ ณภาพน้ํ า ดี ขึ้ นตามไปด ว ย
(Santhy & Selvapathy, 2006) และที่ความตางศักยเดียวกันเมื่อปลอยใหเวลาในการตกตะกอนนาน
ขึ้น จะส ง ผลให ป ระสิ ท ธิ ภ าพการบําบั ด ดีขึ้ น ซึ่ งผลที่ ได จะสอดคล องกั บ การศึ กษาของ Daneshvar
et al. (2006) และ Pajootan et al. (2012) ที่ไดบําบัดน้ําเสียสียอมผาสังเคราะหและน้ําเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมดวยวิธีการตกตะกอนไฟฟาเคมีจากขั้วไฟฟาเหล็ก พบวาเมื่อศักยไฟฟาสูงขึ้นและ
ระยะเวลาในการบําบัดนานขึ้นจะทําใหประสิทธิภาพการบําบัดสียอมสูงขึ้นตามไปดวย รวมทั้ง Deb &
Majumdar (2013) ที่ไดศึกษาคาความตางศักยไฟฟาสูงขึ้นจาก 5 โวลต เปน 45 โวลต พบวาการบําบัด
สียอมจะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 97.10 เปนรอยละ 99.90 และ Salmani et al. (2015) ที่ไดศึกษาการ
บําบัด สี ยอมผาในน้ํ าเสี ยสั ง เคราะหด วยวิ ธีการตกตะกอนไฟฟ าเคมีจากขั้ วเหล็ กเชนเดีย วกัน พบว า
ระยะเวลาการบําบัดที่นานขึ้นจะทําใหประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียสียอมผาเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 80
โดยสภาวะที่เ หมาะสมที่ สุด สําหรับ การบําบัด สีย อมผ าประเภทไดเร็ กทต ามวิธีการยอมผ าของชุ มชน
ตําบลรองฟอง คือที่สภาวะความตางศักยไฟฟา 12 โวลตและในระยะเวลาการตกตะกอน 90 นาที โดย
ทําใหคา pH ลดลง จนเหลือเทากับ 8.16±0.33 เนื่องจากเมื่อปลอยกระแสไฟฟาเขาไปทําใหเหล็ ก
ซึ่งเปนขั้วไฟฟาแตกตัวเปนอิออนแลวจับกับไฮดรอกไซดอิออน (OH-) ที่แตกตัวจากน้ําที่ขั้วแคโทดและ
เกิดเปนตะกอน ซึ่งอาจมีปริมาณ OH- มากเกินพอ ดังนั้นจึงทําใหคา pH ที่ไดมีคาความเปนดาง ทั้งนี้ใน
ระหวางการบําบัดจะเกิดแกสไฮโดรเจนที่ขั้วแคโทด จึงทําใหฟองแกสพาตะกอนและของแข็งแขวนลอย
ขึ้นไปดานบนผิวน้ํา ซึ่งกระแสไฟฟาที่ปลอยออกมาแตละรอบจะวิ่งขึ้นลงอยูตลอด ดังนั้นเมื่อใหเวลาใน
การบําบัดนานขึ้นจะทําใหคา TSS และ TDS มีคา ลดลง ในขณะที่คาความขุนและคา COD ก็ลดลงดวย
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เนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดั กชันจากการแตกตัวของเหล็กเปนอิ ออนแลวจับกับไฮดรอกไซด
อิออน (OH-) ที่แตกตัวจากน้ําที่ขั้วแคโทด (Canizares et al., 2007) อนุภาคที่แขวนลอยทั้งสารอินทรีย
และอนินทรียจะตกตะกอนพรอมกับเฟอรรัสไฮดรอกไซด หรือ เฟอรริกไฮดรอกไซด ดังนั้นจึงสงผลทําให
คาความขุนและคา COD ลดลงดวย (Kobya et al., 2003; Zango, et al., 2009) ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของดวงตา (2546) ที่ศึกษาการกําจัดสีจากโรงฟอกยอมโดยกระบวนการไฟฟาเคมี พบว า
คาความตางศักยไฟฟาและระยะเวลาการตกตะกอนเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพการบําบัด
โดยสภาวะที่ เหมาะสมที่ คาความต างศั กย ที่ 12 โวลต สามารถบํ าบั ด คาซีโ อดีไ ดดี ที่ สุด และของแข็ ง
แขวนลอยมีแนวโนมลดลงในระยะเวลา 60 และ 90 นาที และจากการศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดสี
ยอมผาที่สภาวะดังกลาว พบวามีประสิทธิภาพการบําบัด COD สูงที่สุด คิดเปนรอยละ 91.50 รองลงมา
ไดแก ประสิทธิภาพการบําบัดความขุน TSS, TDS และ pH คิดเปนรอยละ 88.26, 74.66, 58.88 และ
21.32 ตามลําดับ เมื่อเปรี ยบเที ยบกั บผลที่ ได จากการศึ กษาประสิ ทธิ ภาพการบํ าบั ดสีย อมผาดวย
กระบวนตกตะกอนไฟฟาเคมี พบวาศักยไฟฟาและระยะเวลาการบําบัดนานขึ้น จะทําใหประสิทธิภาพ
การบําบัด COD ไดมากถึงรอยละ 78 และการบําบัดความขุนไดมากถึงรอยละ 95 (Kobya et al.,
2003) ซึ่ง สอดคลองกั บการศึกษาของ Shin et al. (2004) และ Modirshahla et al. (2007)
ที่ทํ าการศึ กษาประสิ ท ธิ ภาพการบํ าบั ด น้ํ าเสี ย โดยวิ ธีจับ ก อนด วยไฟฟ าเคมีเ ช นเดี ย วกั น โดยพบว า
คา COD ลดลงอยางตอเนื่องจนถึงรอยละ 81 และมากกวารอยละ 90 ตามลําดับ ในขณะที่การศึกษา
ของอังคณา (2550) ที่ทําการศึกษาการกําจัดสีรีแอคทีฟบลู โดยกระบวนการไฟฟาเคมีที่มีประสิทธิภาพ
ในการกําจัด COD ไดรอยละ 50 โดยน้ําหลังผานการบําบัดมี pH เทากับ 8.50 และคา TSS เทากับ
15.00 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งไมเกินคามาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหสภาวะที่เหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียสียอมผาประเภท
ไดเร็ กท ด วยวิ ธีก ารตกตะกอนไฟฟ าเคมี จากขั้ วเหล็ ก จะเห็ นได ว าเมื่ อเพิ่ ม ค าศั ก ย ไ ฟฟ าสู ง ขึ้ นและ
ระยะเวลาในการตกตะกอนนานขึ้นจะมีแนวโนมทําใหประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียดีขึ้น โดยสภาวะ
ที่เหมาะสมในการบําบัดสียอมผาดีที่สุด คือ ที่คาความตางศักย 12 โวลต ในระยะเวลาการตกตะกอน
90 นาที โดยมีประสิทธิภาพการบําบัด COD สูงที่สุด คิดเปนรอยละ 91.50 รองลงมา ไดแก ประสิทธิภาพ
การบําบัดความขุน TSS, TDS และ pH คิดเปนรอยละ 88.26, 74.66, 58.88 และ 21.32 ตามลําดับ
ซึ่งคาหลังการบําบัดสวนใหญผานเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
รองลงมาคือ สภาวะการบําบัดที่คาความตางศักย 8 และ 4 โวลต ในระยะเวลาการตกตะกอน 90, 60
และ 30 นาที ตามลําดับ ซึ่งมีคา pH TDS ความขุน และ COD หลังการบําบัดดีขึ้นแตยังไมผานเกณฑ
มาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
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