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บทคดัย่อ 

น ้ าเสียจากกระบวนการผลิตผา้บาติกแบ่งได้เป็นน ้ าเสียจากขั้นตอนการลอกเทียน (น ้ าตม้เทียน) และจาก
ขั้นตอนการท าความสะอาดผา้ (น ้ าลา้งผา้) ซ่ึงมีลกัษณะและปริมาณของน ้ าเสียท่ีแตกต่างกนั งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาการ
บ าบดัน ้ าเสียจากกระบวนการผลิตผา้บาติกทั้งสองขั้นตอนโดยวิธีตกตะกอนทางเคมี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปริมาณ
สารท่ีใชแ้ละสภาวะท่ีเหมาะสมในการตกตะกอนทางเคมีดว้ยวิธีจาร์เทสต์ โดยท าการกวนเร็วท่ีความเร็ว 100 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 1 นาที และท าการกวนชา้ท่ีความเร็ว 30 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที ตั้งท่ีไวใ้หต้กตะกอนแลว้น าส่วนน ้ า
ใสไปท าการวเิคราะห์คุณภาพน ้ า การทดลองท าโดยศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตกตะกอนทางเคมี ไดแ้ก่ ชนิดและปริมาณ
สารเคมีท่ีใชใ้นการตะกอน พีเอช และอุณหภูมิ ผลการทดลองพบว่า การบ าบดัน ้ าตม้เทียน Poly Aluminum Chloride 
(PAC) มีประสิทธิภาพการบ าบดัสีดีท่ีสุด (81.52 %) และการบ าบดัน ้ าลา้งผา้สารส้ม (Alum) มีประสิทธิภาพบ าบดัสีดี
ท่ีสุด (90.93%) 

 

ABSTRACT 
Wastewater from batik production processes can be divided into 2 types,  which one wastewater from 

stripping and wastewater from cloth cleaning, which are difference in quantity and characteristics.  This research 
study the treatment of both batik wastewater using chemical precipitation. Objectives of this study are to investigate 
chemical and optimum conditions to precipitate wastewater by jar test experiment with a rapid mixing speed of 100 
rpm for 1 minute and a slow mixing speed of 30 rpm for 5 minutes and let it settled down . Supernatant was used for 
analysis of water quality. Experiments were conducted to study the factors which affecting the chemical precipitation, 
i.e., type, quantity of chemical, pH, and temperature. The results found that the highest color removal efficiency of 
stripping wastewater treatment was PAC (81.52%) while for cloth cleaning wastewater treatment was alum (90.93%). 
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บทน า 
ผา้บาติกเป็นส่ิงส าคัญทางวฒันธรรมอย่างหน่ึงของชุมชนท่ีอาศัยในแถบเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ อาทิ 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะชุมชนท่ีอยูท่างภาคใตข้องไทยท่ีมีการผลิตผา้บาติกซ่ึงเป็นวถีิชีวิต
ของชาวบ้านและชุมชน นอกจากน้ีผา้บาติกยงัส่งออกไปเป็นสินคา้ในอุตสาหกรรมส่ิงทอซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยิ่ง (Hamid et al., 2013) อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมผ้าบาติกท่ีผลิตส่วนใหญ่ยงัคงเป็น
หัตถกรรมระดบัครัวเรือนโดยมีขั้นตอนการผลิตดงัน้ีคือ 1. การออกแบบลวดลายท่ีตอ้งการ แลว้ใชป้ากกาเขียนเทียน 
วาดตามลวดลายท่ีไม่ตอ้งการใหติ้ดสี 2. ท าการลงสีท่ีตอ้งการลงในลายผา้ แลว้รอจนสีแหง้สนิท 3. น าผา้ท่ีระบายสีและ
แห้งสนิทไปเคลือบโซเดียมซิลิเกตเพ่ือป้องกันการหลุดลอกของสียอ้ม หลังจากนั้ นท้ิงไว ้6 – 8 ชั่วโมง เพ่ือให้
เกิดปฏิกิริยาทางเคมี 4. น าผา้ไปตม้เพื่อลอกเทียนออก และ 5. น าผา้ไปลา้งเมือกของโซเดียมซิลิเกตให้หลุดออกไป 
จนกวา่น ้ าท่ีลา้งจะใสและไม่ล่ืนมือ น ้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตผา้บาติกส่วนใหญ่ถูกน าไปเทท้ิงลงบนพ้ืนดิน ตาม
โคนตน้ไม ้หรือปล่อยลงในรางระบายน ้ าสาธารณะ โดยไม่ไดมี้การบ าบดัท่ีถูกวิธี ซ่ึงอาจจะส่งผลใหเ้กิดผลกระทบต่าง 
ๆ เช่น ดินปนเป้ือนดว้ยโลหะหนกัและสูญเสียคุณภาพ ท าใหป้ลูกพืชไม่เจริญเติบโต หรือแหล่งรองรับน ้ าท้ิงอาจมีกล่ิน
เหมน็ มีสีท่ีน่าเกียจ ท าให้เกิดความเป็นพิษต่อระบบนิเวศในน ้ า (สายรุ้ง, 2554) การตกตะกอนทางเคมีเป็นอีกทางเลือก
หน่ึงในการบ าบัดน ้ าเสียได้ท าการเติมสารเคมีต่างๆลงในน ้ าเสียเพ่ือให้เกิดปฎิกิริยาทางเคมี ท าให้เกิดการแยกสาร
ปนเป้ือนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ส่ิงสกปรกท่ีละลายน ้ าเกิดเป็นสารประกอบท่ีไม่ละลายน ้ า โดยไดส้ร้างตะกอน
เลก็ๆใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึนเพ่ือใหส้ามารถตกตะกอนไดง่้าย ซ่ึงมีขอ้ดี คือ ใชง้านง่าย สะดวก มีขั้นตอนไม่ซบัซอ้น ราคาถูก 
ค่าใชจ่้ายต ่า (สันทดั, 2552) ดงันั้นงานวจิยัช้ินน้ี จึงศึกษาการบ าบดัน ้ าเสียจากกระบวนการท าผา้บาติกของขั้นตอนการ
ล้างผา้ (น ้ าล้างผา้) และขั้นตอนการลอกเทียน (น ้ าต้มเทียน) ด้วยการตกตะกอนทางเคมี โดยใช้สารส าหรับการ
ตกตะกอนคือ อะลูมิเนียมซัลเฟต (Alum),โพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (Poly Aluminum Chloride) และอะลูมิเนียมจาก
กระป๋องน ้ าอดัลมท่ีละลายในกรดไนตริก 20% V/V 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1  เพื่อศึกษาชนิดของสารเคมีและปริมาณท่ีเหมาะสมในการบ าบัดน ้ าเสียจากกระบวนการท าผา้บาติกโดยการ
ตกตะกอนทางเคมี 

2  เพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสม (Optimum conditions) ไดแ้ก่ ปริมาณสารเคมี, พีเอช และอุณหภูมิ ของการบ าบดั
น ้ าเสียจากกระบวนการผลิตผา้บาติกโดยการตกตะกอนทางเคมี  
 
วธีิการวจิยั 

รูปแบบการวจิยั 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยวธีิการตกตะกอนทางเคมี 
น า้เสียทีใ่ช้ในการวจิยั 
การวจิยัน้ีใชน้ ้ าเสียจริงจากกระบวนการผลิตผา้บาติก  โดยท าการเก็บน ้ าเสียตวัอยา่งจากกระบวนการท าความ

สะอาดผา้ (น ้ าลา้งผา้) และกระบวนการตม้การลอกเทียน (น ้ าตม้เทียน) จากร้านผลิตผา้บาติกในจงัหวดัภูเก็ต  
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สารเคมทีีใ่ช้ในการวจิยั 
สารเคมีท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ อะลูมิเนียมซัลเฟต (Alum, Al2(SO4)3),โพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC, 

Al2Cl(OH)5) ซ่ึงหาซ้ือไดต้ามทอ้งตลาด และอะลูมิเนียมจากกระป๋องน ้ าอดัลมท่ีละลายในกรดไนตริก 20% V/V โดยน า
กระป๋องน ้ าอดัลมมาขูดสีออก ตดัเป็นช้ินเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 1 x 1 เซนติเมตร แลว้น าไปลา้งน าและอบท่ีอุณหภูมิ 
150oC เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ตั้งไวใ้ห้เยน็ในโถดูดความช้ืน น าอะลูมิเนียมท่ีเตรียมไว ้(5, 10, 15, 20, 25 30)กรัมละลายใน
กรดไนตริก 20 mL สารเคมีท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าเป็น analytical grade 

ขั้นตอนการวจิยั 
1. การศึกษาปริมาณสารเคมทีีเ่หมาะสมในการตกตะกอน (Optimum dose) มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  ตวงตวัอยา่งน ้ าตม้เทียนใส่ลงในบีกเกอร์ ทั้ง 5 ใบ บีกเกอร์ละ 1,000 มิลลิลิตร น าไปวางในเคร่ือง Jar test เติม

อะลูมิเนียมซลัเฟต (Alum) แลว้ท าการกวนเร็วโดยใชค้วามเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที และท าการกวนชา้
โดยใชค้วามเร็วรอบ 30 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที ตั้งท้ิงไวใ้ห้ตกตะกอน ประมาณ 1 ชัว่โมง จากนั้นน าน ้ าใสท่ีอยู่
เหนือตะกอนมาวิเคราะห์ค่าสี ท าการทดลองแบบเดียวกบัขา้งตน้แต่เปล่ียนสารเคมีท่ีใชใ้นการตกตะกอนเป็น โพลี
อะลูมิเนียมคลอไรด์ และ อะลูมิเนียมจากกระป๋องน ้ าอดัลม ตามล าดบั ทั้ งน้ีปริมาณสารเคมีท่ีใชใ้นการตกตะกอนใน
การศึกษาน้ี ไดแ้ก่ 

- อะลูมิเนียมซลัเฟต10, 15, 20, 25 และ 30 กรัม 
- โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด ์20, 40, 60, 80 และ 100 มิลลิกรัม 
- อะลูมิเนียมจากกระป๋องน ้ าอัดลมท่ีละลายในกรดไนตริก 20% V/V  5, 10, 15, 20, 25 และ 30 กรัม 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบ าบดัสีและปริมาณสารเคมีท่ีใชใ้นการตกตะกอนแต่ละชนิดจากสูตร 
 

%Removal = 
initial concentration−final concentration

initial concentration
x100% 

 
2. การหา pH ทีเ่หมาะสม (Optimum pH) ในการตกตะกอน มขีั้นตอนดงัต่อไปนี ้
ตวงตวัอยา่งน ้ าตม้เทียนใส่ลงในบีกเกอร์ ทั้ง 5 ใบ บีกเกอร์ละ 1,000 มิลลิลิตร โดยปรับ pH เป็น 3 แลว้น าไป

วางในเคร่ือง Jar test เติมสารเคมีท่ีใชใ้นการตกตะกอน โดยปริมาณท่ีใชไ้ดม้าจากการทดลองขา้งตน้ ท าการกวนเร็วโดย
ใชค้วามเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที และท าการกวนชา้โดยใช้ความเร็วรอบ 30 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 
นาที ตั้งท้ิงไวใ้ห้ตกตะกอน ประมาณ 1 ชัว่โมง จากนั้นน าน ้ าใสท่ีอยูเ่หนือตะกอนมาวิเคราะห์ค่าสี ท าการทดลองแบบ
เดียวกบัขา้งตน้แต่เปล่ียนค่า pH เป็น 5, 7, 9 และ 11 ตามล าดบั เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบ าบดัน ้ าเสียและค่า pH 
ของสารท่ีใชใ้นการตกตะกอนแต่ละชนิด 

3. การหาอุณหภูมทิีเ่หมาะสม (Optimum temperature) ในการตกตะกอนมขีั้นตอนดงัต่อไปนี ้
ตวงตวัอยา่งน ้ าตม้เทียนใส่ลงในบีกเกอร์ ทั้ง 5 ใบ บีกเกอร์ละ 1,000 มิลลิลิตร โดย pH และปริมาณสารท่ีใชใ้น

การตกตะกอนไดม้าจากผลการทดลองก่อนหนา้น้ี น าไปวางในเคร่ือง Jar test และ hot plate ปรับอุณหภูมิเป็น 30 องศา
เซลเซียส ท าการกวนเร็วโดยใชค้วามเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที และท าการกวนชา้โดยใชค้วามเร็วรอบ 
30 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที ตั้ งท้ิงไวใ้ห้ตกตะกอน ประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้ นน าน ้ าใสท่ีอยู่เหนือตะกอนมา
วิเคราะห์ค่าสี ท าการทดลองแบบเดียวกบัขา้งตน้แต่เปล่ียนอุณหภูมิเป็น 40, 60, 80 และ 90 องศาเซลเซียส ตามล าดบั 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบ าบดัน ้ าเสียและอุณหภูมิของสารท่ีใชใ้นการตกตะกอนแต่ละชนิด 
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ผลการวจิยัและอภิปรายผล 
1. ลกัษณะน า้เสียจากกระบวนการผลติผ้าบาตกิ 
น ้าเสียจากกระบวนการผลิตผา้บาติกแบ่งไดเ้ป็นน ้ าเสียจากการตม้ลอกเทียน (น ้ าตม้เทียน) และน ้ าเสียจากการ

ลา้งผา้ (น ้ าลา้งผา้) ซ่ึงมีลกัษณะดงัแสดงในตารางท่ี 1 น ้ าเสียจากทั้งสองขั้นตอนมีความสกปรกเกินกวา่ค่ามาตรฐานน ้ า
ท้ิงจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2539) ซ่ึงหากปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่างๆ ได ้

 
ตารางที ่1 ลกัษณะน ้ าเสียของน ้ าตม้เทียนและน ้ าลา้งผา้จากกระบวนการผลิตผา้บาติก 

พารามเิตอร์ หน่วย น า้ต้มเทยีน น า้ล้างผ้า มาตรฐานน า้ทิง้1 

อุณหภูมิ (Temperature) oC 27 24 ≤40 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 10 11 5.5-9.0 

สี (Color) SU 529 528 ไม่รังเกียจ 

ความขุ่น (Turbidity) NTU 610 61 - 

ซีโอดี (COD) mg/L 1298 589 ≤120 

บีโอดี (BOD) mg/L 111 37 ≤20 

ปริมาณของแขง็แขวนลอย (TSS) mg/L 1859 925 ≤50 

ปริมาณของแขง็ละลายทั้งหมด (TDS) mg/L 22860 87368 ≤3000 
1แหล่งท่ีมา ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 
เร่ืองก าหนดคุณลกัษณะของน ้ าท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน 
 

2. ปริมาณสารเคมทีีใ่ช้ในการตะกอนทีเ่หมาะสม (Optimum dose) 
การศึกษาปริมาณอะลูมิเนียมซัลเฟตท่ีความเขม้ขน้ 15 , 20, 25, 30 และ 50 กรัมต่อลิตร ตามล าดับ ในการ

บ าบดัน ้ าเสียจากกระบวนการผลิตผา้บาติก ผลการทดลอง พบว่า ปริมาณอะลูมิเนียมซัลเฟตท่ีเหมาะสมส าหรับการ
บ าบัดสีน ้ าลา้งผา้และน ้ าตม้เทียนอยู่ท่ี 50 กรัมต่อลิตร สอคคลอ้งกับงานวิจัยของ N.Nasir and Z. Daud (2014) และ 
กาญจนา (2552) เน่ืองจากปริมาณอะลูมิเนียมซัลเฟต น้อยเกินไปท าให้เกิดตะกอนน้อยมีผลท าให้ประสิทธิภาพการ
บ าบดัสีต ่า เม่ือถึงจุดหน่ึงท่ีปริมาณอะลูมิเนียมซลัเฟตเกิดการตกตะกอนน ้ าเสียท่ีพอดี ท าให้ประสิทธิภาพการบ าบดัสี
สูงข้ึนตาม และเม่ือใส่อะลูมิเนียมซลัเฟตลงไปในน ้ าในปริมาณท่ีมากข้ึน พบวา่ ประสิทธิภาพการบ าบดัสีมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน โดยมีประสิทธิภาพการบ าบดัสีในน ้ าเสียจากน ้ าลา้งผา้เท่ากบั 67.61% และน ้ าตม้เทียนเท่ากบั 90.39% ตามล าดบั 
ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 แสดงปริมาณ % Color Removal เม่ือใชอ้ะลูมิเนียมซลัเฟตท่ีปริมาณต่างกนั  

 
การศึกษาปริมาณโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ท่ีความเข้มข้น 20, 40, 60, 80 และ 100 มิลลิลิตรต่อลิตร 

ตามล าดับ ในการบ าบัดน ้ าเสียจากกระบวนการผลิตผา้บาติก ผลการทดลองพบว่า การบ าบัดสีน ้ าลา้งผา้ ปริมาณ PAC 
เหมาะสมอยู่ท่ี 40 มิลลิลิตรต่อลิตร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (กฤษดา, 2553) PAC มีประสิทธิภาพการบ าบัดท่ีสูง และ
แนวโน้มลดลงไปในทิศทางเดียวกนั และงานวิจยัของ ปิยวรรณ (2553) อธิบายว่า PAC จะท าลายเสถียรภาพของอนุภาค
คอลลอยด์ ด้วยการดูดติดผิวและท าลายประจุไฟฟ้า ท าให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคมากข้ึน ซ่ึงผลึกสามารถห่อหุ้ม
อนุภาคคอลลอยด์ไว ้ท าให้ผลึกมีขนาดใหญ่ข้ึน มีน ้ าหนักมากท่ีข้ึนและอนุภาคคอลลอยด์สูญเสียเสถียรภาพจน สามารถ
ตกตะกอนได ้ส าหรับการบ าบดัสีน ้ าตม้เทียนแสดงปริมาณโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ท่ีเหมาะสมอยู่ท่ี 80 มิลลิลิตรต่อลิตร 
พบวา่ประสิทธิภาพการบ าบดัสีในน ้ าเสียจากน ้ าลา้งผา้เท่ากบั 82.34% และ น ้ าตม้เทียนเท่ากบั 81.52% ตามล าดบั ดงัแสดง
ในภาพท่ี 2 
 

 
ภาพที ่2 แสดงปริมาณ % Color Removal เม่ือใชโ้พลีอะลูมิเนียมคลอไรด ์ท่ีปริมาณต่างกนั 

 
การศึกษาปริมาณของอะลูมิเนียมจากกระป๋องน ้ าอดัลมท่ีละลายในกรดไนตริก 20% V/V  ท่ีความเขม้ขน้ 5, 

10, 15, 20, 25 กรัมต่อลิตร ตามล าดบั ในการบ าบดัสีในน ้ าเสียจากกระบวนการผลิตผา้บาติก ผลการทดลองพบวา่ การ
บ าบัดสีน ้ าลา้งผา้ แสดงปริมาณ Al(HNO3) เหมาะสมอยูท่ี่ 5 กรัมต่อลิตร และการบ าบัดสีน ้ าตม้เทียนแสดงปริมาณ 
Al(HNO3) เหมาะสมอยูท่ี่ 10 กรัม/ลิตร  โดยมีประสิทธิภาพการบ าบดัสีในน ้ าเสียจากน ้ าลา้งผา้เท่ากบั 14.57% และน ้ า
ตม้เทียนเท่ากบั 64.50% ตามล าดบั ดงัแสดงในภาพท่ี 3 
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ภาพที่  3  แสดงปริมาณ % Color Removal เม่ือใช ้Al(HNO3) 20% V/V  ท่ีปริมาณต่างกนั 

 
1. ปริมาณ pH ทีเ่หมาะสม (Optimum pH) 
การศึกษาปริมาณ pH ท่ีเหมาะสมในการบ าบดัน ้ าเสียจากกระบวนการผลิตผา้บาติกโดยก าหนดและปรับค่า 

pH เป็น 3, 5, 7, 9 และ 11 ตามล าดบั ผลการทดลอง pH ท่ีเหมาะสมต่อประสิทธิภาพการบ าบดัสีของอะลูมิเนียมซลัเฟต 
พบวา่การบ าบดัสีในน ้ าเสียจากน ้ าลา้งผา้และการบ าบดัสีน ้ าตม้เทียนแสดง pH เหมาะสมเท่ากบั 11 โดยมีประสิทธิภาพ
การบ าบดัสีในน ้ าเสียจากน ้ าลา้งผา้เท่ากบั 70.53% และน ้ าตม้เทียนเท่ากบั 79.05% ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
D. Faust and M. Aly (1998) อา้งโดย กาญจนา (2552) ซ่ึงไดอ้ธิบายวา่เม่ืออะลูมิเนียมอยูใ่นสภาวะท่ีเป็นด่าง จะอยูใ่นรูป
ของอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (Al(OH3)) ซ่ึงจะเกาะตวัเป็นสายยาวและอยูใ่นรูปเจล จึงท าให้อนุภาคของคอลลอยด์จาก
ตะกอนแยกออกจากน ้ าได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 4   

 

 
ภาพที ่4 แสดงปริมาณ % Color Removal เม่ือใชอ้ะลูมิเนียมซลัเฟตท่ีพีเอชต่างกนั 

ผลการทดลองสภาวะท่ีเหมาะสมของโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ พบว่า การบ าบัดสีในน ้ าลา้งผา้แสดง pH 
เหมาะสมเท่ากบั 5 และ การบ าบดัสีในน ้ าตม้เทียนแสดง pH เหมาะสมเท่ากบั 9 โดยมีประสิทธิภาพการบ าบัดสีในน ้ า
เสียจากน ้ าลา้งผา้เท่ากบั 90.55% และน ้ าตม้เทียนเท่ากบั 67.88% ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชลี (2556) ท่ี
ไดอ้ธิบายวา่โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์จะอยู่ในรูปคลอลอยด์ของเกลืออะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ เม่ือละลายน ้ าเกิดเป็น
อะลูมิเนียมเชิงซอ้นมากมาย โดยค่า pH เป็นปัจจยัท่ีส าคญัของปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการตกตะกอน ดงัแสดงในภาพท่ี 5  
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ภาพที ่5 แสดงปริมาณ % Color Removal เม่ือใชโ้พลีอะลูมิเนียมคลอไรด ์ท่ีพีเอชต่างกนั 

 
และผลการทดลองสภาวะท่ีเหมาะสมของ อะลูมิเนียมจากกระป๋องน ้ าอดัลมท่ีละลายในกรดไนตริก 20% V/V 

พบวา่ การบ าบดัสีน ้ าลา้งผา้แสดง pH เหมาะสมเท่ากบั 3 และการบ าบดัสีน ้ าตม้เทียนแสดง pH เหมาะสมเท่ากบั 11  ซ่ึง
น ้ าลา้งผา้และน ้ าตม้เทียน โดยมีประสิทธิภาพการบ าบดัสีในน ้ าเสียจากน ้ าลา้งผา้เท่ากบั45.74% และน ้ าตม้เทียนเท่ากบั 
72.68% ตามล าดบั ดงัแสดงในภาพท่ี 6 

 
ภาพที ่6 แสดงปริมาณ % Color Removal เม่ือใช ้Al(HNO3) 20% V/V  ท่ีพีเอชต่างกนั 

 
1. ปริมาณอุณหภูมทิีเ่หมาะสม (Optimum temperature) 
การศึกษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการบ าบดัสีในน ้ าเสียจากกระบวนการผลิตผา้บาติก ของน ้ าลา้งผา้และน ้ าตม้เทียน 

โดยก าหนดอุณหภูมิท่ีใชใ้นการศึกษาท่ี 30, 40, 60, 80 และ 90 องศาเซลเซียส ตามล าดบั ผลการทดลองพบวา่ อะลูมิเนียม
ซลัเฟต ส าหรับการบ าบดัสีในน ้ าลา้งผา้แสดงอุณหภูมิท่ีเหมาะสมเท่ากบั 60 องศาเซลเซียส และการบ าบดัสีในน ้ าตม้เทียน
แสดงอุณหภูมิท่ีเหมาะสมเท่ากบั 30 องศาเซลเซียส โดยมีประสิทธิภาพการบ าบดัสีในน ้ าเสียจากน ้ าลา้งผา้เท่ากบั  92.54% 
และน ้ าตม้เทียนเท่ากบั 89.96% ดงัแสดงในภาพท่ี 7  
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ภาพที ่7 แสดงปริมาณ % Color Removal เม่ือใชอ้ะลูมิเนียมซลัเฟตท่ีอุณหภูมิต่างกนั 
 

ส าหรับโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด ์พบวา่ การบ าบดัสีในน ้ าลา้งผา้ อุณหภูมิท่ีเหมาะสมเท่ากบั 30 องศาเซลเซียส และ
การบ าบดัสีในน ้ าตม้เทียน อุณหภูมิท่ีเหมาะสมเท่ากบั 40 องศาเซลเซียส ดงัแสดงในภาพท่ี 8 โดยมีประสิทธิภาพการบ าบดัสี
ในน ้ าลา้งผา้เท่ากบั 93.91% และ น ้ าตม้เทียนเท่ากบั 97.36% ส าหรับอะลูมิเนียมจากกระป๋องน ้ าอดัลมท่ีละลายในกรดไนตริก 
20% V/V ผลการทดลองพบวา่ การบ าบดัสีในน ้ าลา้งผา้ อุณหภูมิท่ีเหมาะสมเท่ากบั 30 องศาเซลเซียส และ การบ าบดัสีในน ้ า
ตม้เทียนอุณหภูมิท่ีเหมาะสมเท่ากบั 40 องศาเซลเซียส มีประสิทธิภาพการบ าบดัสีในน ้ าลา้งผา้เท่ากบั 92.41% และน ้ าตม้
เทียนเท่ากบั 73.22% ดงัแสดงในภาพท่ี 9 

 
ภาพที ่8 แสดงปริมาณ % Color Removal เม่ือใชโ้พลีอะลูมิเนียมคลอไรด ์ท่ีอุณหภูมิต่างกนั 

 

 
ภาพที ่9 แสดงปริมาณ % Color Removal เม่ือใช ้Al(HNO3) 20% V/V  ท่ีอุณหภูมิต่างกนั 
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สรุปผลการวจิยั 
การบ าบดัน ้ าเสียจากกระบวนการผลิตผา้บาติก พบวา่ สารเคมีท่ีใชใ้นการตกตะกอนไดดี้ท่ีสุดในการบ าบดัสี

ในน ้ าเสียจากขั้นตอนการท าความสะอาดผา้ (น ้ าผา้ลา้งผา้) คือ อะลูมิเนียมซัลเฟต (Alum) ท่ีปริมาณ 50 กรัม/ลิตร ท่ี
สภาวะ pH เท่ากบั 11 และอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส โดยมีประสิทธิภาพการบ าบดัสีเท่ากบั 90.93% ส่วนสารเคมีท่ีใช้
ในการตกตะกอนไดดี้ท่ีสุดในการบ าบดัสีในน ้ าเสียจากขั้นตอนตม้ลอกเทียน (น ้ าตม้เทียน) คือ โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด ์
ท่ีปริมาณ 80 มิลลิลิตร/ลิตร ท่ีสภาวะ pH เท่ากับ 9 และอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส โดยมีประสิทธิภาพการบ าบัดสี
เท่ากบั 81.52% ผลจากการวิจยัช้ินน้ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการบ าบดัสีจากกระบวนผลิตผา้บาติกได ้นอกจากน้ี
การตกตะกอนทางเคมีน้ียงัช่วยลดปริมาณสารอินทรียแ์ละสารแขวนลอยไดใ้นปริมาณหน่ึงดว้ยซ่ึงจะสามารถช่วยลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได ้ 
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