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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหา
สภาวะ ท่ี เหมาะสมในการ บํ า บัดน้ํ า เ สี ย จ าก
โรงงานผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีน้ําเสียจาก 2 
แหลงคือ น้ําเสียจากกระบวนการผลิตท่ีมีอัตราการ
ไหล 240 ลูกบาศกเมตรตอวัน และนํ้าเสียจากโรง
อาหารและสํานักงานท่ีมีอัตราการไหล 90 ลูกบาศก
เมตรตอวัน เม่ือนําน้ําเสียจากกระบวนการผลิตมา
วิเคราะหคุณภาพน้ําเสียพบวา มีคา BOD, COD, 
TKN, Total PO4

3-, Total Fe และ O/G เทากับ 402, 1, 
580, 8.50,  1.20,  0.824 และ 12.80 มิลลิกรัมตอลิตร
ตามลําดับ ซ่ึงพบวามีคา BOD, COD และ O/G สูงกวา
มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง จากโรงงานอุตสาหกรรม จึง
นําน้ําเสียจากกระบวนการผลิตมาทดลองหาสภาวะ    
ท่ีเหมาะสมสําหรับการตกตะกอนทางเคมี จากผล
การทดลองพบว าสภาวะ ท่ี เหมาะสมในการ
ตกตะกอนคือ Bentonite:Al2(SO4)3 ในอัตราสวน 1:2 
ท่ีความเขมขน 2,250 มิลลิกรัมตอลิตร และ Anionic 

Polymer ท่ีความเขมขน 1.25 มิลลิกรัมตอลิตร โดยใช
ระยะเวลาตกตะกอน 25 นาที สามารถลดคา BOD, 
COD, TKN, Total PO4

3-, Total Fe และ O/G ลงเหลือ 
7.81, 100, 2.95, 0.31, 0.30 และ 0 มิลลิกรัมตอลิตรตาม 
ลําดับ คิดเปนประสิทธิภาพในการบําบัดไดรอยละ 
98.06, 93.67, 65.29, 73.96, 63.21 และ 100 ตามลําดับ 
ซ่ึงคุณภาพน้ําหลังบําบัดมีคาผานเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมจึงสามารถ
ปลอยลงสูแหลงน้ําตามธรรมชาติได 

เม่ือนําน้ําเสียจากโรงอาหารและสํานักงาน
มาวิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย พบวามีคา BOD, COD, 
TKN, Total PO4

3-, Total Fe แ ล ะ  O/G เ ท า กั บ 
298.97, 342.31, 15.8, 6.99, 3.79 และ  14.24 
มิลลิกรัมตอลิตรตามลําดับ ซ่ึงพบวามีคา BOD, COD 
และ O/G สูงกวามาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรม  จึ งนํ า ม า บํ า บั ดน้ํ า เ สี ย ด ว ย วิ ธี 
Sequencing Batch Reactor (SBR) โ ด ย ทํ า ก า ร
ทดลองในถังจําลองขนาด  20 ลิตร  จากผลการ
ทดลองพบวาสภาวะท่ีเหมาะสมในการบําบัด คือ 

บทความวิจัย
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บทนํา 
 

น้ําเสียจากโรงงานผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส
มีน้ําเสียจาก 2 แหลงคือ น้ําเสียจากกระบวนการผลิต
ของโรงงาน  และน้ํ า เ สี ยจากโรงอาหารและ
สํานักงาน ซ่ึงมีสมบัติท่ีแตกตางกัน โดยท่ีน้ําเสียจาก
กระบวนการผลิตมีอัตราสวน BOD ตอ COD ต่ํากวา 
0.4 เหมาะสําหรับการบําบัดดวยวิธีทางเคมี ซ่ึงโดย
ปก ติน้ํ า เ สี ยจะมี ค า อัตราส วน  BOD ตอ  COD 
ประมาณ 0.4 - 0.8 น้ําเสียท่ีมีอัตราสวน BOD ตอ 
COD ต่ําแสดงวามีอัตราสวนของสารท่ีจุลินทรียไม
สามารถยอยสลายไดอยู ม าก  และ นํ้า เ สีย ท่ี มี
อัตราสวน BOD ตอ COD สูงแสดงวามีอัตราสวน
ของสารท่ีจุลินทรียสามารถยอยสลายไดงายอยูมาก 
(นภดล  เจริญวัฒนชัย , 2540) จากการศึกษาของ 
Brian Bolto et al., (2000) พบวา Bentonite มี Al2O3 
เปนองคประกอบ เม่ือละลายน้ําแลวไดไอออนของ 
Al3+ หรือ  Al(OH)3 ข้ึ นอยู กั บ  pH ของน้ํ า  ซ่ึ ง มี
ลักษณะเชนเดียวกับสารท่ีไดจากการละลายของ 
Al2(SO4)3 โดยท่ีสาร Bentonite นี้มีน้ําหนักมากกวา 
Al2(SO4)3 สามารถใชเปนสารตกตะกอนได และจาก
การศึกษาของ Badawy et al., (2006) พบวาสามารถ

ใช Bentonite เปนสารชวยในการตกตะกอนได จึง
นํา Bentonite มาทําการทดลองเพ่ือตกตะกอนนํ้าเสีย
จากกระบวนการผลิต สวนใหญวิธีบําบัดน้ําเสียจาก
กระบวนการผลิตในประเทศไทยทําโดยการ
ตกตะกอนทางเคมีโดยใช  Al2(SO4)3 ซ่ึง มีราคา
ประหยัด และหาไดงายในประเทศไทย Al2(SO4)3 
สามารถทําใหสารแขวนลอยในน้ําเสียเกาะรวมตัว
กันเปนกลุมกอนไดดี แตไมสามารถตกตะกอนได 
เนื่องมาจากตะกอนท่ีเกิดการรวมตัวกันมีน้ําหนักเบา 
จึงไมสามารถตกตะกอนลงมาได จึงจําเปนตอง
เปล่ียนสารเคมีท่ีใชในการตกตะกอนหรือเติมสาร
ชวยในการตกตะกอนลงไป โดยท่ัวไปสารเคมีชนิด
อ่ืนๆท่ีใชในการตกตะกอนเชน Fe2(SO4)3, FeCl3, 
PAC หรือสารชวยตกตะกอนจําพวกพอลิเมอร ซ่ึงมี
ราคาแพงกวา Al2(SO4)3 มาก และสารบางชนิดยังไม
สามารถตกตะกอนนํ้าเสียจากกระบวนการผลิตได 
ดังนั้นการวิจัยในคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
สภาวะที่เหมาะสมและหาสารท่ีสามารถตกตะกอน
น้ําเสียจากกระบวนการผลิตและมีราคาประหยัด 
สวนน้ําเสียจากโรงอาหารและสํานักงานมีอัตราสวน 
BOD ตอ COD สูงกวา 0.8 เหมาะสําหรับการบําบัด
ดวย   วิธีทางชีวภาพ  เนื่องจากมีสารท่ีจุลินทรีย
สามารถยอยสลายไดงายอยูมาก  จึงไดศึกษาหา
สภาวะท่ีเหมาะสมในการบําบัดโดยดวยวิธีทาง
ชีวภาพดวยระบบบําบัดแบบ SBR  
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อุปกรณและวิธีทํา 
 

การเก็บตัวอยางและวิ เคราะห คุณภาพนํ้า
เสียกอนการบําบัด 

เก็บตัวอยางน้ําเสียจากโรงงานผลิตช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกสดวยวิธีจวง (Grab Sample) จากท้ัง 2 
แหลงมาวิ เคราะห เพื่อตรวจสอบคุณภาพและ
เปรียบเทียบตามมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรม  โดยพารามิ เตอรต างๆ  ท่ี ทําการ
วิเคราะหคือ pH, Biochemical Oxygen Demand 
(BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total 
Kjeldahl Nitrogen (TKN),  Total PO4

3- , Total Fe 
และ Oil And Grease (O/G) 

 

ศึกษาหาสภาวะที่ เหมาะสมสํ าหรับการ
ตกตะกอนทางเคมี 

การศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการบําบัด
น้ําเสียจากกระบวนการผลิตดวยวิธีการตกตะกอน
ทางเคมี โดยทําดังนี้ 

1.  ศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการ
ตกตะกอนทางเคมีเบื้องตน  

      ทําการทดลองตกตะกอนนํ้าเสียในบีก
เกอรเพื่อหา pH และชนิดและปริมาตรสารโคแอกกู
แลนดท่ีเหมาะสมอยางคราวๆ กอนนํามาศึกษาตอ
ดวยเคร่ืองมือ  Jar Test โดยกําหนดคาตางๆ  ให
ครอบคลุมชวง ท่ีสามารถตกตะกอนไดดี จาก
การศึกษาเบ้ืองตน 

2. การศึกษาหาคา pH ท่ีเหมาะสมสําหรับการ
ตกตะกอนทางเคมี  

     ทําการศึกษาที่ pH 6, 7, 8, 9, 10 และ 11 
ตามลําดับ และปรับ pH ดวยสารละลาย NaOH และ

สารละลาย H2SO4 เขมขนรอยละ 10 โดยมวลตอ
ปริมาตร  

3. ศึกษาหาชนิดและปริมาณของสารโคแอกกู
แลนดท่ีเหมาะสมสําหรับการตกตะกอนทางเคมี  

    ใชสารละลาย  Al2(SO4)3 และสารละลาย 
Bentonite:Al2(SO4)3 ในอัตราสวน 2:1, 1:1, 1:2 และ 
1:3 ท่ีความเขมขน 1,500, 1,750, 2,000, 2,250, 2,500 
และ  2,750 มิลลิกรัมตอลิตรตามลําดับ  ในการ
ตกตะกอน 

4. ศึกษาหาปริมาตรของสารโคแอกกูแลนด
เอดท่ีเหมาะสมสําหรับการตกตะกอนทางเคมี  

     ใชสารละลาย  Anionic Polymer ท่ีความ
เขมขน 0, 1.25, 2.50, 3.75, 5.00 และ 6.25 มิลลิกรัม
ตอลิตรตามลําดับ เปนสารชวยในการตกตะกอน 

5. การศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับ
การตกตะกอนทางเคมี  

     ทําการศึกษาโดยท้ิงใหน้ําเสียตกตะกอนใน
ระยะเวลาท่ีแตกตางกัน คือ 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 
นาที ตามลําดับ 

6. การศึกษาคุณภาพน้ําเสียจากกระบวนการ
ผลิตหลังการบําบัดดวยการตกตะกอนทางเคมี 

     นําน้ําเสียท่ีผานการตกตะกอนทางเคมีดวย
สภาวะท่ีเหมาะสมแลว มาวิเคราะหคุณภาพน้ําหลัง
บําบัด โดยวิเคราะหพารามิเตอรตางๆ ดังนี้ คือ BOD, 
COD, TKN, Total PO4

3-, Total Fe และ O/G และนํา
คาท่ีไดมาหาประสิทธิภาพในการบําบัดตอไป 
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ศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการบําบัดนํ้าเสีย
โดยระบบบําบัดแบบ SBR 

ทําการศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการ
บําบัดน้ําเสียจากโรงอาหารและสํานักงานดวยวิธี 
SBR โดยทําการทดลองดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาหาปริมาณอาหารเสริมท่ีตองการใชใน
การบําบัดของจุลินทรีย 

การทํางานของระบบบําบัดท่ัวไปมักจะมี
อัตราสวนของ BOD:N:P:Fe เทากับ 100:5:1:0.5 

2. ศึกษาผลของการเปล่ียนแปลงคา F/M ratio 
และระยะ เ ว ล า ในก า ร เ ติ ม อ า ก าศ ท่ี มี ผลต อ
ประสิทธิภาพ    ในการบําบัด 

โดยกําหนดคา F/M ratio เปน 0.15, 0.20 และ 
0.25 เพ่ือหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเติมอากาศ 
โดยทําการเก็บตัวอยางน้ําเสียมาวิเคราะหคา BOD 
และ COD ทุกช่ัวโมง เพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมใน
การบําบัดน้ําเสียใหผานมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและเสียคาใชจายในการบําบัด
นอยท่ีสุด 

3.  การศึกษาคุณภาพน้ําเสียจากโรงอาหาร
และสํานักงานหลังการบําบัดดวยวิธี SBR 

      ทําการทดลองบําบัดน้ําเสียจากโรงอาหาร
และสํานักงานดวยสภาวะท่ีเหมาะสม และนําน้ําเสีย
หลัง  การบําบัดมาวิเคราะหคุณภาพ โดยวิเคราะห

พารามิเตอรตางๆ คือ BOD,COD, TKN, Total PO4
3-, 

Total Fe และ O/G และนําคาท่ีไดมาหาประสิทธิภาพ
ในการบําบัดตอไป 

 

ผลการทดลอง 
 

คุณภาพน้ํ า เสียจากโรงงานผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสกอนการบําบัด 

ตัวอยางน้ํ า เ สีย ท่ี เก็บมาจากโรงงานผลิต
ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสมีน้ําเสียจาก 2 แหลง คือ น้ํา
เสียจากกระบวนการผลิต และนํ้าเสียจากโรงอาหาร
และสํานักงาน เม่ือนํามาวิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย
พบวา น้ําเสียจากกระบวนการผลิตมีคาอัตราสวน 
BOD:COD เทากับ 0.254 ซ่ึงตํ่ากวาปกติ (ตารางท่ี 1) 
แสดงวาในนํ้าเสียจากกระบวนการผลิตมีสารท่ี        
จุลินทรียไมสามารถยอยสลายไดหรือยอยสลายได
ชาในอัตราสวนท่ีสูงเหมาะสําหรับการบําบัดน้ําเสีย
ดวยวิ ธีทางเคมี  สวนน้ํา เสียจากโรงอาหารและ
สํานักงานมีอัตราสวน BOD:COD เทากับ 0.873 ซ่ึง
คอนขางสูงมาก แสดงวาน้ําเสียจากโรงอาหารและ
สํานักงาน มีสารท่ีจุลินทรียสามารถยอยสลายไดดีใน
อัตราสวนท่ีสูง ซ่ึงเหมาะในการบําบัดดวยวิธีทาง
ชีวภาพโดยระบบบําบัดแบบ SBR 

 
 



ตารางท่ี 1. แสดงผลการวิเคราะหคุณภาพน้าํเสียจากการทดลอง 
 

ประสิทธิภาพ 
คุณภาพนํ้ากอนบําบัด คุณภาพนํ้าเสียหลังบําบัด 

ในการบําบัดนํ้าเสีย (%) 
มาตรฐาน 
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12

A

B:A = 2:1
B:A = 1:1

B:A = 1:2

B:A = 1:3

พารามิเตอร นํ้าทิ้ง
อุตสาหกรรม 

นํ้าเสียจาก นํ้าเสียจาก นํ้าเสียจาก 
นํ้าเสียจาก นํ้าเสียจาก นํ้าเสียจาก 

โรงอาหาร โรงอาหาร โรงอาหาร
และ

สํานักงาน 

กระบวน กระบวน กระบวน 
และ

สํานักงาน 
การผลิต การผลิต การผลิต 

และ
สํานักงาน 

 pH  7.06 7.01 5.68 7.15 - - 5.5-9.0 
 BOD (mg/L) 402 298.97 7.81 13.80 98.06 95.38 < 20 
 COD (mg/L) 1,580 342.31 100.00 39.34 93.67 88.51 < 120 
 TKN (mg/L) 8.50 15.8 2.95 11.00 65.29 30.38 < 100 
 Total PO4

3-(mg/L) 1.20 6.99 0.31 0.39 73.96 94.42 No Std. 
 Total Fe (mg/L) 0.824 3.79 0.30 0.28 63.21 92.61 No Std. 
 O/G (mg/L) 12.8 14.24 0.00 0.484 100.00 96.60 < 5 

 

สภาวะท่ีเหมาะสมในการตกตะกอนทางเคมี 
1.  pH 

   จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พบว า ท่ี  pH 11 แ ล ะ 
Bentonite:Al2(SO4)3 ใน อั ตร าส วน  1 :2 ท่ี ค ว าม
เขมขน 2,250 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถตกตะกอน
น้ําเสียไดดีท่ีสุด  (ภาพท่ี 1) 

ชนิด และปริมาตรสารโคแอกกูแลนดท่ี
เหมาะสมในการตกตะกอนน้ําเสียจากกระบวนการ
ผลิต          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               ภาพท่ี 1. ผลการศึกษาหาชนิดและปริมาตรสารโคแอกกูแลนดท่ีเหมาะสม 
                                                    สาร A คือ Al2(SO4)3    สาร B คือ Bentonite 
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2. ปริมาตรสารโคแอกกูแลนดเอดท่ีเหมาะสม
สําหรับการตกตะกอนทางเคมี 
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3. ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการตกตะกอนทาง
เคมี 

จากการทดลองพบวา Anionic Polymer ท่ี
ความเขมขน 1.25 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชวยใน
การตกตะกอนน้ํา เ สียไดดี ท่ี สุด  (ภาพท่ี  2)  

     จากการทดลองตกตะกอนน้ํ า เ สียใน
ระยะเวลาท่ีแตกตางกัน คือ 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 
นาที พบวา  ท่ีระยะเวลา 25 นาที สามารถตกตะกอน
น้ําเสียไดดท่ีีสุด (ภาพท่ี 3) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2. ผลการศึกษาหาปริมาตรสารโคแอกกูแลนดเอดที่เหมาะสม 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3. ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการตกตะกอนนํ้าเสีย 



สภาวะท่ีเหมาะสมในการบําบัดน้ําเสียโดย
ระบบบําบัดแบบ SBR 
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4 .  ผลการ วิ เคราะหคุณภาพน้ํ า เ สียจาก
กระบวนการผลิตหลังการบําบัด 

        จากการนําน้ําเสียท่ีผานการตกตะกอน
ทางเคมีดวยสภาวะท่ีเหมาะสมแลวมาวิเคราะห
คุณภาพน้ําหลังบําบัด โดยวิเคราะหพารามิเตอร
ตางๆ ดังนี้ คือ BOD, COD, TKN, Total PO4

3-, Total 
Fe แ ล ะ  O/G เ ม่ื อ นํ า ค า ท่ี ไ ด ม า คํ า น ว ณ ห า
ประสิทธิภาพในการบําบัดปรากฏผลดังตารางท่ี 1 
จากผลการทดลองวิ เคราะหคุณภาพน้ําเสียจาก
กระบวนการผ ลิตหลังการ บํ า บัดด วยวิ ธีก าร
ตกตะกอนทางเคมี พบวาทุกพารามิเตอรท่ีวิเคราะห
มีค าผ านมาตรฐานคุณภาพน้ํ า ท้ิ งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม  

atio = 0.25

 

1.  ปริมาตรอาหารเสริมท่ีจุลินทรียตองการ 
      จากการศึกษาพบวาในตัวอยางน้ําเสียจาก

โรงอาหารและสํานักงานมีปริมาณสารอาหารอยู
เพียงพอแลว จึงไมตองมีการเติมอาหารเสริม 

2 .  การ เป ล่ี ยนแปลงค า  F/M ratio และ
ระยะเวลาในการเติมอากาศท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ
ในการบําบัด 

      จากการทดลองบําบัดน้ํ า เ สียจากโรง
อาหารและสํานักงานท่ี F/M Ratio ตางๆ กันพบวาท่ี 
F/M Ratio เทากับ 0.20 และใชระยะเวลาในการเติม
อากาศ 2 ช่ัวโมงสามารถบําบัดคา BOD และ COD 
ไดผ านมาตรฐานคุณภาพน้ํ า ท้ิ งและประหยัด
คาใชจายมากท่ีสุด ดังแสดงในภาพท่ี 4–5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4. การเปรียบเทียบคา BOD เม่ือใชระยะเวลาในการเติมอากาศตางๆ กัน 
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ภาพท่ี 5. การเปรียบเทียบคา COD เม่ือใชระยะเวลาในการเติมอากาศตางๆ กัน 
 

3. 
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คุณภาพน้ําเสียจากโรงอาหารและสํานักงาน
โรงงานหลังการบําบัด 

จากการทดลองปรากฏผลการทดลองดังตาราง
ท่ี  1 เ ม่ือนําคา ท่ีไดมาคํานวณหาประสิทธิภาพ           
ในการบําบัดปรากฏผลดังตารางท่ี 1จากผลการ
ทดลองท่ีไดน้ําเสียจากโรงอาหารและสํานักงานหลัง
การบําบัดดวยวิ ธี  SBR พบวาทุกพารามิ เตอร ท่ี
วิ เคราะห มีคาผานมาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิงจาก
โรงงานอุตสาหกรรม  

   

 

สรุปผลการทดลอง 
 

 

 
ตอลิตร และใชระยะเวลาในการตกตะกอน 25 นาที 
สวนสภาวะท่ีเหมาะสมในการบําบัดน้ําเสียจากโรง
อาหารและสํานักงานของโรงงานผลิตช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกสดวยระบบบําบัดแบบ SBR คือใช 
F/M Ratio เทากับ 0.20 และระยะเวลาเติมอากาศ          
2 ชั่วโมง ซ่ึงท้ัง 2 สภาวะสามารถบําบัดน้ําเสียให
ผ า น ม า ต ร ฐ า น คุณภ า พน้ํ า ท้ิ ง จ า ก โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม 
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