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บทคัดย่อ
การศึกษาประสิทธิภาพในการก้าจัดฟอสฟอรัสในน้าเสียจากกิจกรรมซัก ล้างด้วยวิธีการ
ตกตะกอนด้วยสารส้มโดยใช้วิธีจาร์เทสต์ ในการทดลองก้าหนดตัวแปรต้น 5 พารามิเตอร์ได้แก่
1) ปริมาณสารส้ม 4 ระดับ ได้แก่ 100 150 200 และ 250 มก./ล. 2) อัตรากวนเร็ว 4 ระดับ ได้แก่
100 150 200 และ 250 รอบ/นาที 3) ระยะเวลากวนเร็ว 4 ระดับ ได้แก่ 1 2 3 และ 4 นาที
4) อัตรากวนช้า 4 ระดับ ได้แก่ 20 30 40 และ 50 รอบ/นาที 5) ระยะเวลากวนช้าระดับ ได้แก่
10 15 20 และ 25 นาที ท้าการทดลองซ้าทังหมด 3 ครังแล้วน้ามาหาค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพในการ
บ้าบัด ผลการทดลองพบว่าค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการตกตะกอนฟอสฟอรัสได้แก่ ปริมาณ
สารส้ม 200 มก./ล. อัตรากวนเร็ว 250 รอบต่อนาที ระยะเวลากวนเร็ว 1 นาที อัตรากวนช้า 30 รอบ
ต่อนาที และระยะเวลากวนช้า 10 นาที โดยมีประสิทธิภาพการก้าจัดฟอสฟอรัสได้ร้อยละ 100
และสามารถลดค่าความสกปรกในรูปซีโอดีได้ร้อยละ 63.96 เมื่อวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยสถิติ
ทดสอบ One-Way ANOVA พบว่า ที่ระดับปริมาณสารส้มต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการก้าจัด
ฟอสฟอรัสอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ส่วนที่ระดับอัตรากวนเร็ว ระยะเวลากวนเร็ว อัตรากวนช้า
ระยะเวลากวนช้าที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการก้าจัดฟอสฟอรัสอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: ฟอสฟอรัสในน้าเสีย, การตกตะกอน, สารส้ม
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Abstract
The study of the efficiency of removal phosphorus from washing wastewater
by chemical coagulation using alum with Jar Test method. In the experiment,
5 parameters of the independent variable were determined: 1) alum dosage ( 1 0 0
150 200 and 250 mg/l) 2) high rotating speed (100 150 200 and 250 rpm) 3) time of
high rotating speed ( 1 2 3 and 4 minutes) 4) low rotating speed ( 20 30 40 and 50
rpm) 5) time of low rotating speed (10 15 20 and 25 minutes). The experiment was
done in 3 replicates and analyzed to find the mean of efficiency of removal
phosphorus. The results showed that the suitable parameters for chemical
coagulation with alum were at alum dosage of 200 mg/l, high rotating speed 250
rpm, time of high rotating speed 1 minute, low rotating speed 30 rpm and time of
low rotating speed 10 minutes, which can remove 100% phosphorus from washing
wastewater and reduce COD 63.96%. In the analyzing of the experimental results
with statistical One-Way ANOVA test found that the alum dosage significantly
improved the treatment efficacy of phosphorus removal. Conversely, the level of
high rotating speed, time of high rotating speed, low rotating speed and time of low
rotating speed had no significant effect on the efficiency of phosphorus removal.
Keywords: Removal Phosphorus, Wastewater, Coagulation, Alum
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บทน้า
ในปัจจุบัน น้าเสียจากกิจกรรมการซักล้างท้าให้
เกิดปัญหาการปนเปื้อนของแร่ธาตุอาหารในน้าเนื่องจาก
สารซั ก ล้ า งต่ า งๆ เช่ น ผงซั ก ฟอก น้ า ยาล้ า งจาน มี
ส่ ว นประกอบของฟอสฟอรั ส จากการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าทั่วไปพบว่ามีสารประกอบฟอสเฟตเป็น
องค์ประกอบของผงซักฟอกประมาณร้อยละ 20-30 เช่น
Sodium Tripoly Phosphate (STPP) แ ล ะ Sodium
Polyphosphate ซึ่ ง สารดั ง กล่ า วท้ า หน้ าที่ เ ป็ นสารลด
ความกระด้ า งของน้ า และยั ง ช่ ว ยให้ ส ารลดแรงตึ ง ผิ ว
ท้างานได้อย่ า งมีป ระสิ ทธิภ าพ (รุ จิ ร า ชัย ศิริถาวรกุ ล ,
2547) จากการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบน้ า เสี ย สถาน
บริการซักรีดพบว่ามีปริ มาณฟอสฟอรัส ทังหมดเข้ มข้น
เฉลี่ย 0.56 มก./ล. และมีไนโตรเจนทังหมดเข้มข้นเฉลี่ย
14.5 มก./ล. (ส้ า นั ก จั ด การคุ ณ ภาพน้ า กรมควบคุ ม
มลพิษ, ม.ป.ป.) และจากการวิเคราะห์น้าตัวอย่างที่เก็บ
จากครัวเรือนพบว่าตัวอย่างน้าที่เหลือจากการซักผ้ าทัง
จากซักผ้าด้วยมือและเครื่องซักผ้ า พบความเข้มข้นของ
ฟอสเฟตอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง (0.359–1.663 มก./ล.)
(รุ่ ง ทิ พ ย์ ลุ ย เลา & จี จ รั ส ภิ ร มย์ ธ รรมศิ ริ , 2545) โดย
ปริมาณฟอสฟอรัสในแหล่งน้าธรรมชาติที่สูงเกินกว่า 0.1
มก./ล. (เท่ากับปริมาณฟอสเฟต 0.306 มก./ล.) ท้าให้มี
อาหารธรรมชาติมากเกินไป และในแหล่งน้า ที่มีปัญหา
มลภาวะจะมี ฟ อสฟอรั ส สู ง ถึ ง 0.6 มก./ล. (เท่ า กั บ
ปริ ม าณฟอสเฟต 1.836 มก./ล.) โดยในการควบคุ ม
ป้องกันปัญหาแหล่งน้าเสื่อมโทรมของแหล่งน้า ก้าหนด
ไม่ควรมีปริมาณฟอสฟอรัสเกินกว่า 0.03 มก./ล. (เท่ากับ
ปริมาณฟอสเฟต 0.092 มก./ล.) (ประเทือง เชาว์วันกลาง,
2542) นอกจากนี เคยมีรายงานว่าค่าวิกฤตของฟอสฟอรัส
ในแหล่งน้า เท่ากับ 0.007-0.03 มก./ล. หากเกินค่านี
สามารถเกิดปรากฏการณ์น้าขึนลงสีแดง (Red Tide) ซึ่ง
เป็นรูปแบบหนึ่งของยูโทรฟิเคชัน (ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ,
2551) ผลกระทบที่เกิดขึนจะท้าให้มีปริมาณออกซิเจน
ละลายในแหล่ งน้ า ลดลงจนกระทั่ ง สั ต ว์น้ า ไม่ ส ามารถ
ด้ารงชีวิตอยู่ได้ เกิดการเน่าเปื่อยของพืชน้าและสัตว์น้า
น้าไปสู่การเน่าเสียของแหล่งน้าจนกระทั่งไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้าได้
การก้าจัดฟอสฟอรัสในน้าเสียเป็นการก้าจัดใน
ขั นสู ง โดยทั่ ว ไประบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย สามารถก้ า จั ด
ฟอสฟอรั ส ได้ 2 วิ ธี คื อ การก้ า จั ด ฟอสฟอรั ส ด้ ว ย
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กระบวนการทางชีวภาพ และการก้าจัดฟอสฟอรัสด้วยวิธี
ทางกายภาพเคมี (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2548) โดย
วิธีการก้าจัดฟอสฟอรัสด้วยกระบวนการทางชีวภาพเพียง
อย่างเดียวนันสามารถก้าจัดฟอสฟอรัสในน้าเสียได้เพียง
ร้อยละ 20-40 (Ruzhitskaya & Gogina, 2017) ส่งผล
ให้ในน้าทิงยังคงมีปริมาณฟอสฟอรัสที่จะส่งผลกระทบ
ต่ อ แหล่ ง น้ า ได้ ส้ า หรั บ วิ ธี ก ารทางเคมี เ ป็ น การก้ า จั ด
ฟอสฟอรัสร่วมกับการก้าจัดของแข็งแขวนลอยในน้าเสีย
ท้าให้เกิดการก่อตัวของตะกอนแล้วเกิดการแยกตัวออก
จากน้ า โดยใช้ ก ารตกตะกอนฟอสฟอรั ส ด้ ว ยเกลื อ
อะลู มิเนียมและเกลื อของเหล็ ก การใช้ส ารเคมีในการ
ตกตะกอนเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถก้าจัดฟอสฟอรัสในน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สารส้ม ที่
หาได้ง่ายและมีราคาถูก (ชัยศรี สุขสาโรจน์ , 2558) จาก
การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาพบว่ า สารส้ ม สามารถก้ า จั ด ค่ า
ฟอสฟอรัสได้ดีในช่วงค่า pH 5.7-6 ซึ่งในช่วงค่า pH นี
การใช้สารส้ม 80 มก./ล. สามารถก้าจัดฟอสฟอรัส ได้
ร้ อ ย ล ะ 8 3 ( Mohammed & Shanshool, 2 0 0 9 )
นอกจากนีสารส้มยังมีประสิทธิภาพลดค่าบีโอดี (BOD)
ร้อยละ 100 ค่าซีโอดี (COD) ร้อยละ 100 และปริมาณ
คลอไรด์ ร้ อ ยละ 100 (Mc, Ve, & Nm, 2017) โดย
นอกจากปริมาณสารส้มแล้วการกวนเร็วและช้ายังมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการก้าจัดฟอสฟอรัสอีกด้วย (Szabo
et al., 2008) ดังนัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาประสิทธิภาพ
ในการก้ า จั ด ฟอสฟอรั ส ในน้ า เสี ย จากกิ จ กรรมซั กล้ าง
ด้วยวิธีการทางเคมีโดยการใช้สารส้มเป็นสารช่วยในการ
ตกตะกอนฟอสฟอรัสและหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการลดปริ ม าณฟอสฟอรั ส ทั งหมด
(Total Phosphorus; TP) ในน้าเสีย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้สารส้มในการ
ก้าจัดฟอสฟอรัส ทังหมดในน้าเสี ยจากกิจกรรมซักล้ าง
ด้วยวิธีการตกตะกอน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ก้าจัดฟอสฟอรัส ในน้าเสียจากกิจกรรมการซักล้า งโดย
การตกตะกอนด้วยสารส้ม

26
KKU Journal for Public Health Research
Vol.13 No.4 October – December 2020

วิธีด้าเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครังนีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research) ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โดย
ท้าการศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม 4 รูปแบบ ได้แก่
ปริมาณสารส้ม อัตรากวนเร็ว ระยะเวลากวนเร็ว อัตรา
กวนช้ า และระยะเวลากวนช้ า โดยวิ ธี จ าร์ เ ทสต์ (Jar
Test) เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพในการก้ า จั ด ฟอสฟอรั ส
ทังหมด และค่าความสกปรกในรูปของ COD จากน้าเสีย
ซักล้าง โดยมีวิธีการวิจัยดังนี
• ประชากรและตัวอย่าง
1) ประชากรที่ท้าการศึกษา คือ น้าเสียสังเคราะห์
ที่ความเข้มข้นสารซักฟอก 45 มิลลิลิตรต่อน้า 100 ลิตร
โดยอัตราส่วนของความเข้มข้นน้ามาจากค่าการแนะน้า
ใช้สารซักฟอกต่อการซัก 1 รอบ ข้างซองผลิตภัณฑ์
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็น
จ้านวนครังของการวิเคราะห์ตัวอย่างทังหมด 60 ตัวอย่าง
3) การเก็บตัวอย่างน้าเพื่อการตรวจวิเคราะห์
โดยการเก็ บ แบบจ้ ว ง (Grab Sampling) ท้ า การเก็ บ
ตัวอย่างน้าเสียสังเคราะห์ที่ผสมในถัง 100 ลิตร ปริมาตร
ที่เก็บแต่ละครังประมาณ 10 ลิตร
• วิธีการทดลอง
1) ทดลองหาปริมาณสารส้มที่เหมาะสม 4 ระดับ
ได้แก่ 100 150 200 และ 250 มก./ล. ด้วยวิธีการ Jar
Test ก้าหนดอัตรากวนเร็ว 100 รอบ/นาที ระยะเวลา
กวนเร็ว 1 นาที อัตรากวนช้า 30 รอบ/นาที และระยะเวลา
กวนช้า 15 นาที ตังทิงไว้ให้ตกตะกอน 24 ชั่วโมง น้าน้า
ส่วนใสไปหาค่า pH, ความขุ่น, TP และ COD
2) ทดลองหาอัตรากวนเร็วเหมาะสม 4 ระดับ
ได้แก่ 100 150 200 และ 250 รอบ/นาที นาน 1 นาที โดย
ใช้ปริมาณสารส้มที่ได้จากข้อ 1) อัตรากวนช้า 30 รอบ/
นาที และระยะเวลากวนช้า 15 นาที ตังทิงไว้ให้ตกตะกอน
24 ชั่วโมง น้าน้าส่วนใสไปหาค่า TP และ COD
3) ทดลองหาระยะเวลากวนเร็วเหมาะสม 4 ระดับ
ได้แก่ 1 2 3 และ 4 นาที โดยใช้ปริมาณสารส้มที่ได้จาก
ข้อ 1) อัตรากวนเร็วที่ได้จากข้อ 2) อัตรากวนช้า 30 รอบ/
นาที และระยะเวลากวนช้า 15 นาที ตังทิงไว้ให้ตกตะกอน
24 ชั่วโมง น้าน้าส่วนใสไปหาค่า TP และ COD
4) ทดลองหาอัตรากวนช้าเหมาะสม 4 ระดับ
ได้ แ ก่ 20 30 40 และ 50 รอบ/นาที โดยใช้ ป ริ ม าณ
สารส้ ม ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ 1) อั ต รากวนเร็ ว ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ 2)
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ระยะเวลากวนเร็วที่ได้จากข้อ 3) และระยะเวลากวนช้า
15 นาที ตังทิงไว้ให้ตกตะกอน 24 ชั่วโมง น้าน้าส่วนใส
ไปหาค่า TP และ COD
5) ทดลองการหาระยะเวลากวนช้าเหมาะสม
4 ระดับ ได้แก่ 10 15 20 และ 25 นาที โดยใช้ปริมาณ
สารส้ ม ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ 1) อั ต รากวนเร็ ว ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ 2)
ระยะเวลากวนเร็วที่ได้จากข้อ 3) และอัตรากวนช้าที่ได้
จากข้อ 4) ตังทิงไว้ให้ตกตะกอน 24 ชั่วโมง น้าน้าส่วนใส
ไปหาค่า TP และ COD
• วิธีการตรวจวิเคราะห์
1) Phosphate ในรูปของ TP ใช้วิธี Sulfuric
Acid-Nitric Acid Digestion and Ascorbic Acid Method
2) COD ใช้วิธี Open Reflux
3) pH ใช้เครื่อง pH Meter
4) ความขุ่น ใช้เครื่อง Turbidity Meter
• การวิเคราะห์ข้อมูล
1) สถิติพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการพรรณนาข้อมูลที่ได้
จากการทดลอง เช่น คุณลักษณะของค่าพารามิเตอร์ น้า
ก่อนและหลังการทดลอง และน้าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตาราง
2) One-Way ANOVA ส้าหรับเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพในการก้าจัดฟอสฟอรัส
ผลการวิจัย
1. ปริ ม าณสารส้ ม ที่ เ หมาะสมในการก้ า จั ด
ฟอสฟอรัส ผลการทดลองพบว่า ปริมาณสารส้ ม 250
มก./ล. สามารถลดปริ ม าณฟอสฟอรั ส ได้ ม ากที่ สุ ด มี
ประสิ ทธิภ าพการก้าจัดฟอสฟอรัส ร้อยละ 96.53 มีค่า
ฟอสฟอรั ส เฉลี่ ย 0.002±0.004 มก./ล. รองลงมาคื อ
ปริ ม าณสารส้ ม 200 มก./ล. ประสิ ท ธิ ภ าพการก้ า จั ด
ฟอสฟอรั สร้ อ ยละ 89.60 มี ค่ า ฟอสฟอรั ส เฉลี่ ย
0.007±0.007 มก./ล. ส่ ว นปริ ม าณสารส้ ม 100 และ
150 มก./ล. ไม่ ท้ า ให้ เ กิ ด การรวมตะกอนหลั ง ท้ า Jar
Test แต่การเลือกใช้ปริมาณสารส้ม 250 มก./ล. จะท้า
ให้ค่า pH ในน้าทิงเกินค่ามาตรฐานที่ pH 5-9 จึงเลือกใช้
สารส้ม 200 มก./ล. ที่สามารถลดลดปริมาณฟอสฟอรัส
ได้ ม ากที่ สุ ด ในล้ า ดั บ ถั ด มา เมื่ อ พิ จ ารณาการก้ า จั ด ค่า
COD พบว่า ปริมาณสารส้ม 250 มก./ล. มีประสิทธิภาพ
การบ้าบัดสูงสุดร้อยละ 76.47
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2. อั ต รากวนเร็ ว ที่ เ หมาะสมในการก้ า จั ด
ฟอสฟอรัส ผลการทดลองพบว่า อัตรากวนเร็ว 250 รอบ
ต่ อ นาที สามารถลดปริ ม าณฟอสฟอรั ส ได้ม ากที่ สุ ด มี
ประสิ ทธิภ าพการก้าจั ดฟอสฟอรั ส ร้ อยละ 89.18 มีค่า
ฟอสฟอรัสเฉลี่ย 0.009±0.004 มก./ล. เมื่อพิจารณาการ
ก้าจัดค่า COD พบว่า อัตรากวนเร็ว 250 รอบต่อนาที มี
ประสิทธิภาพการบ้าบัดสูงสุดร้อยละ 73.02
3. ระยะเวลากวนเร็วที่เหมาะสมในการก้าจัด
ฟอสฟอรัส ผลการทดลองพบว่า ระยะเวลากวนเร็ว 1
และ 2 นาที สามารถลดปริมาณฟอสฟอรัสได้มากที่สุด มี
ประสิ ท ธิ ภ าพการก้ า จั ด ฟอสฟอรั ส ร้ อ ยละ 100 มี ค่ า
ฟอสฟอรัสเฉลี่ย 0.000 มก./ล. เมื่อพิจารณาการก้าจัด
ค่า COD พบว่า ระยะเวลากวนเร็ว 4 นาที มีประสิทธิภาพ
การบ้าบัดสูงสุดร้อยละ 68.18
4. อั ต รากวนช้ า ที่ เ หมาะสมในการก้ า จั ด
ฟอสฟอรัส ผลการทดลองพบว่า อัตรากวนช้า 30 รอบ
ต่ อ นาที สามารถลดปริ ม าณฟอสฟอรั ส ได้ม ากที่ สุ ด มี
ประสิ ท ธิ ภ าพการก้ า จั ด ฟอสฟอรั ส ร้ อ ยละ 100 มี ค่ า
ฟอสฟอรัสเฉลี่ย 0.000 มก./ล. เมื่อพิจารณาการก้าจัดค่า
COD พบว่า อัตรากวนช้า 40 รอบต่อนาที มีประสิทธิภาพ
การบ้าบัดสูงสุดร้อยละ 70.83
5. ระยะเวลากวนช้าที่เหมาะสมในการก้าจัด
ฟอสฟอรัส ผลการทดลองพบว่า ระยะเวลากวนช้า 10
และ 15 นาที สามารถลดปริมาณฟอสฟอรัสได้มากที่สุด
มีป ระสิ ทธิภ าพการก้ าจั ด ฟอสฟอรั ส ร้ อยละ 100 มีค่า
ฟอสฟอรัสเฉลี่ย 0.000 มก./ล. เมื่อพิจารณาการก้าจัด
ค่า COD พบว่า ระยะเวลากวนช้า 15 นาที มีประสิทธิภาพ
การบ้าบัดสูงสุดร้อยละ 64.86
6. การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการก้ า จั ด
ฟอสฟอรั ส ที่ ร ะดั บ ปริ ม าณสารส้ ม , อั ต รากวนเร็ ว ,
ระยะเวลากวนเร็ว, อัตรากวนช้า และระยะเวลากวนช้า
ที่แตกต่างกัน พบว่า
6.1 ที่ระดับการใช้ปริมาณสารส้มต่างกัน
การก้าจั ดฟอสฟอรั ส แตกต่ างกัน อย่ า งมี นั ยส้ า คั ญ ทาง
สถิติ (p-value=0.002) หรือมีปริมาณสารส้มอย่างน้อย
2 ระดับ ที่มีผลต่อการก้าจัดฟอสฟอรัสแตกต่างกัน เมื่อ
ทดสอบเปรี ย บเที ย บรายคู่ ตามวิ ธี ก ารของ Scheffe
พบว่า มีการใช้ป ริ มาณสารส้ มที่แตกต่างกัน 4 คู่ ที่จะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการก้าจัดฟอสฟอรัส คือ 100 มก./
ล. ต่างกับ 200 มก./ล., 100 มก./ล. ต่างกับ 250 มก./ล.
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, 150 มก./ล. ต่างกับ 200 มก./ล. และ 150 มก./ล. ต่าง
กับ 250 มก./ล.
6.2 ที่ระดับการใช้อัตรากวนเร็วต่างกัน
พบว่ า ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ (pvalue=0.077) หรือ ที่ระดับการใช้อัตรากวนเร็วต่างกัน
มีผลต่อการก้าจัดฟอสฟอรัสไม่แตกต่างกัน
6.3 ที่ระดับการใช้ระยะเวลากวนเร็ว
ต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(p-value=0.596) หรือ ที่ระดับการใช้ระยะเวลากวนเร็ว
ต่างกัน มีผลต่อการก้าจัดฟอสฟอรัสไม่แตกต่างกัน
6.4 ระดับการใช้อัตรากวนช้าต่างกัน
พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(p-value=0.513) หรื อ ที่ ร ะดั บ การใช้ อั ต รากวนช้ า
ต่างกัน มีผลต่อการก้าจัดฟอสฟอรัสไม่แตกต่างกัน
6.5 ที่ ร ะดั บ การใช้ ร ะยะเวลากวนช้า
ต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(p-value=0.330) หรือที่ระดับการใช้ระยะเวลากวนช้า
ต่างกัน มีผลต่อการก้าจัดฟอสฟอรัสไม่แตกต่างกัน
บทสรุปและอภิปรายผล
จากผลการทดลองหาประสิ ท ธิ ภ าพการใช้
สารส้มในการลดปริมาณฟอสฟอรัสทังหมดในน้าเสียจาก
กิจกรรมซักล้าง สามารถสรุปตามพารามิเตอร์ต่างๆ ได้
ดังนี
1. ปริมาณสารส้ม 200 มก./ล. สามารถลดลด
ปริมาณฟอสฟอรัสได้มากที่สุดโดยที่ค่า pH ของน้าทิงยัง
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนีการเติมสารส้มที่ระดับ
100 และ 150 มก./ล. ส่งผลท้าให้ความขุ่นของน้าเพิ่มขึน
เนื่ อ งจากปริ ม าณสารส้ ม ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะรวมอนุ ภ าค
ตะกอนในน้าได้ จะเห็นได้ว่าการก้าจัดปริมาณฟอสฟอรัส
ทังหมด และการบ้าบัดค่าซีโอดีในน้าจะเพิ่มขึน หากใช้
ปริ ม าณสารส้ ม เพิ่ ม ขึ น เนื่ อ งจากการเติ ม สารส้ ม ใน
ปริมาณที่สูงขึนจะท้าให้เกลืออะลูมิเนียมจับกับฟอสเฟต
ในน้าส่งผลให้ปริมาณฟอสฟอรัสในน้าลดลง
2. อัตรากวนเร็ว 250 รอบต่อนาที สามารถลด
ปริมาณฟอสฟอรัสได้มากที่สุด ประสิทธิภาพการก้าจัด
ฟอสฟอรัสร้อยละ 89.18 และมีประสิทธิภาพการบ้าบัด
COD ร้ อ ยละ 73.02 จะเห็ น ได้ ว่ า การใช้ อั ต รากวนเร็ว
250 รอบต่ อ นาที สามารถก้ า จั ด ปริ ม าณฟอสฟอรั ส
ทังหมด และบ้าบัดค่า COD ในน้าได้มากที่สุด เนื่องจาก
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การใช้อัตรากวนเร็วที่สูง ท้าให้สารส้มมีการกระจายตัว
และเพิ่ ม โอกาสในการชนกั น ของสารส้ ม และอนุ ภ าค
ฟอสเฟตในน้า
3. ระยะเวลากวนเร็ว 1 และ 2 นาที สามารถ
ลดปริ ม าณฟอสฟอรั ส ได้ ม ากที่ สุ ด ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ก้ า จั ด ฟอสฟอรั ส ร้ อ ยละ 100 จะเห็ น ได้ ว่ า การใช้
ระยะเวลากวนเร็ว 1 นาที เพียงพอที่จะสามารถก้าจัด
ปริ ม าณฟอสฟอรั ส ในน้ า เสี ย จากกิ จ กรรมซั ก ล้ า งได้
ทั งหมด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการบ้ า บั ด COD ร้ อ ยละ
65.91
4. อัตรากวนช้า 30 รอบต่อนาที สามารถลด
ปริมาณฟอสฟอรัสได้มากที่ สุด ประสิทธิภาพการก้าจัด
ฟอสฟอรั ส ร้ อ ยละ 100 และมี ที่ สุ ด ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บ้าบัด COD ร้อยละ 70.18 จะเห็นได้ว่าการใช้อัตรากวน
ช้า 30 รอบต่อนาที เหมาะสมที่ให้ตะกอนขนาดเล็ กจับ
ตั ว กั น เป็ น ก้ อ นขนาดใหญ่ สามารถก้ า จั ด ปริ ม าณ
ฟอสฟอรัสได้ทังหมด หากใช้อัตรากวนเร็วที่สูงเกินไปจะ
ท้าให้ตะกอนแตกออกจากกันมีโอกาสท้าให้ประสิทธิภาพ
การก้าจัดฟอสฟอรัสลดลง
5. ระยะเวลากวนช้า 10 และ 15 นาที สามารถ
ลดปริ ม าณฟอสฟอรั ส ได้ ม ากที่ สุ ด ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ก้ า จั ด ฟอสฟอรั ส ร้ อ ยละ 100 จะเห็ น ได้ ว่ า การใช้
ระยะเวลากวนช้า 10 นาทีเพียงพอที่จะท้าให้ตะกอนมี
เวลารวมกลุ่ มเป็ น ก้อ นขนาดใหญ่จ มตัว ได้ง่ ายส้ า หรั บ
ตกตะกอนนอกจากนียังสามารถบ้าบัด COD ได้ร้อยละ
63.96
จากการสรุปผลการใช้สารส้มในการลดปริมาณ
ฟอสฟอรัสทังหมดในน้าเสียจากกิจกรรมซักล้าง จะเป็น
การก้าจัดร่วมกับการก้าจัดของแข็งแขวนลอย โดยเมื่ อ
เติมสารส้มลงไปจะเกิดไอออนประจุบวก เพื่อไปลดค่า
ศักย์ซีต้าที่เป็ น ลบ ท้าให้ อนุ ภ าคเกิดการจั บ ตัว กัน เป็น
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ตะกอนซึ่ ง จะอาศั ย การกวนอย่ า งแรงและเร็ ว เพื่ อ ให้
สารเคมีกระจายอย่างทั่วถึง และอนุภาคมีโอกาสชนกัน
มากขึน โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการจับตัวและรวมตัวของ
ตะกอน จะขึนอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความเป็นกรด-ด่าง
(pH) โดยการเติ ม สารเคมี เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การตกตะกอน
จ้าเป็นต้องค้านึงถึงช่วง pH ที่เหมาะสม ซึ่งสารส้มมีช่วง
pH ที่ เ หมาะสมส้ า หรั บ การตกตะกอนอยู่ ที่ 6.0–7.8
(วรางคณา สั งสิ ทธิส วัส ดิ์ , 2543) การที่ค่า pH ของน้า
เสียจากกิจกรรมซักล้างอยู่ใ นช่วงที่เหมาะสมท้าให้การ
ก้ า จั ด ฟอสฟอรั ส มี ป ระสิ ท ธิ ม ากมากขึ น โดยจาก
การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาของ Mohammed & Shanshool
(2009) พบว่า ที่ pH 5.7-6 ในช่วงค่า pH นี การใช้สารส้ม
80 มก./ล. สามารถก้ า จั ด ฟอสฟอรั ส ได้ ถึ ง ร้ อ ยละ 83
นอกจากค่า pH แล้วการกวนยังเป็นปัจจัยส้าคัญในการ
ช่วยให้สารเคมีกระจายตัวและเพิ่มโอกาสในการชนกัน
ของสารเคมี แ ละฟอสฟอรั ส ในน้ า สอดคล้ อ งกั บ การ
ทดลองของ Szabo et al. (2008) พบว่า นอกจากปริมาณ
สารส้มแล้วการกวนเร็วและช้ายังมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การก้าจัดฟอสฟอรัส อีกด้วย แต่ถ้าหากใส่สารเคมี มาก
เกินไป ไอออนประจุบวกของสารเคมีจ ะไปเกาะบนผิ ว
ของอนุภาค ท้าให้อนุภาคมีศักย์ซีต้าเป็นบวก เกิดแรง
ผลั กแยกออกจากกั นท้ าให้ น้า เกิ ดความขุ่น และจะไม่
สามารถลดปริมาณฟอสฟอรัสทังหมดในน้าเสียได้
ข้อเสนอแนะหรือการน้าไปใช้ประโยชน์
1. ศึ ก ษาสารช่ ว ยตกตะกอนในการก้ า จั ด
ฟอสฟอรัส ชนิดอื่นเปรียบเทีย บ เช่น เฟอร์รัส ซัล เฟต,
แคลเซียมออกไซด์ (ปูนขาว), เฟอร์ริคคลอไรด์ เป็นต้น
2. ศึ ก ษาการน้ า ตะกอนสารส้ ม ที่ ไ ด้ จ ากการ
ตกตะกอน ไปใช้ประโยชน์
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ตารางที่ 1 แสดงค่า pH และความขุ่น ก่อนและหลัง ที่ปริมาณสารส้มแตกต่างกัน (มก./ล.)
pH
ความขุ่น (NTU)
ปริมาณสารส้ม
(มก./ล.)
ก่อนบ้าบัด
หลังบ้าบัด ( X )±S.D.
ก่อนบ้าบัด ( X )±S.D.
หลังบ้าบัด ( X )±S.D.
100
7.0
6.7±0.04
1.79±0.06
15.10±1.44
150
7.0
6.3±0.01
1.79±0.06
35.67±2.29
200
7.0
5.0±0.02
2.01±0.01
1.76±0.11
250
7.0
4.4±0.02
2.01±0.01
1.42±0.06
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์ฟอสฟอรัสทังหมด (Total Phosphorus) และซีโอดี (COD)
พารามิเตอร์
ฟอสฟอรัสทังหมด
ประสิทธิภาพการ
ซีโอดี (COD) ; mg/l
(Total Phosphorus); mg/l ก้าจัดฟอสฟอรัส
(ร้อยละ)
ก่อนบ้าบัด
หลังบ้าบัด
ก่อนบ้าบัด
หลังบ้าบัด
( X )±S.D.
( X )±S.D.
( X )±S.D.
ปริมาณสารส้ม (มก./ล.)
100
0.093±0.013 0.067±0.020
28.46
330
337±5.77
150
0.093±0.013 0.067±0.024
28.46
330
330±10.00
200
0.064±0.010 0.007±0.007
89.60
340
93±5.77
250
0.064±0.010 0.002±0.004
96.53
340
80±10.00
อัตรากวนเร็ว (รอบ/นาที)
100
0.064±0.010 0.018±0.004
72.28
380
127±5.77
150
0.064±0.010 0.022±0.004
65.35
380
147±5.77
200
0.082±0.004 0.020±0.013
75.66
420
137±11.55
250
0.082±0.004 0.009±0.004
89.18
420
113±5.77
ระยะเวลากวนเร็ว (นาที)
1
0.062±0.014
0.000
100.00
440
150±10.00
2
0.062±0.014
0.000
100.00
440
160±0.00
3
0.047±0.035 0.002±0.004
95.28
440
143±11.55
4
0.047±0.035 0.002±0.004
95.28
440
140±10.00

ประสิทธิภาพ
การบ้าบัดซีโอดี
(ร้อยละ)
0.00
0.00
72.55
76.47
66.67
61.40
67.46
73.02
65.91
63.64
67.42
68.18
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์ฟอสฟอรัสทังหมด (Total Phosphorus) และซีโอดี (COD) (ต่อ)
พารามิเตอร์
ฟอสฟอรัสทังหมด
ประสิทธิภาพการ
ซีโอดี (COD) ; mg/l
(Total Phosphorus); mg/l ก้าจัดฟอสฟอรัส
(ร้อยละ)
ก่อนบ้าบัด
หลังบ้าบัด
ก่อนบ้าบัด
หลังบ้าบัด
( X )±S.D.
( X )±S.D.
( X )±S.D.
อัตรากวนช้า (รอบ/นาที)
20
0.027±0.007 0.002±0.004
91.79
380
117±5.66
30
0.027±0.007
0.000
100.00
380
113±11.55
40
0.071±0.010 0.002±0.004
96.88
400
117±5.77
50
0.071±0.010 0.009±0.010
87.51
400
143±11.55
ระยะเวลากวนช้า (นาที)
10
0.047±0.018
0.000
100.00
370
133±5.77
15
0.047±0.018
0.000
100.00
370
130±10.00
20
0.047±0.012 0.009±0.010
81.13
370
140±0.00
25
0.047±0.012 0.004±0.008
90.56
370
137±11.55

ประสิทธิภาพ
การบ้าบัดซีโอดี
(ร้อยละ)
69.30
70.18
70.83
64.17
63.96
64.86
62.16
63.06

