ÇÒÃÊÒÃ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒ
ÇÒÃÊÒÃ¡ÒÃ¨Ñ
ÍÁÇÒÃÊÒÃ¡ÒÃ¨Ñ
»‚·Õè 6´¡ÒÃÊÔ
àÅ‹Á·Õ´è§è ¡ÒÃÊÔ
áÇ´ÅŒ
1 Á¡ÃÒ¤Á-ÁÔ
è§ÍáÇ´ÅŒ
Á »‚·ÍÕè Á6 ¶»‚àÅ‹Ø¹·ÒÂ¹
ÁÕè ·Õ5è 1àÅ‹2553
Á·ÕÁ¡ÃÒ¤Á-ÁÔ
è 2 ¡Ã¡®Ò¤Á-¸Ñ
¶Ø¹ÒÂ¹ ¹2553
ÇÒ¤Á Ë¹Œ2552
Ò 42-51
Ë¹ŒÒ 1-15
JOURNAL OF JOURNAL
ENVIRONMENTAL
JOURNAL
OF ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT
OF ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT
Volume 6MANAGEMENT
| Number
Volume 15 |Volume
January-June
Number6 2| Number
| July-December
2010 1 | January-June
2009 2010

»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ¡Ó¨Ñ´¹éÓÁÑ¹ÍÍ¡¨Ò¡¹éÓàÊÕÂâÃ§ÍÒËÒÃ
â´ÂãªŒ´Í¡¸Ù»ÄÒÉÕãºá¤º
Eﬃciency of Oil Removal from Cafeteria Wastewater
by Using Flower of Typha Angustifoli Linn.
รุงทิพย ลำดวล1 จินดาวัลย วิบูลยอุทัย2 และเชาวยุทธ พรพิมลเทพ3
Rungtip Lamdual, Jindawan Wibuloutai, and Chaovayut Phonpimolthape

บทคัดยอ

การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดน้ำมันออกจากน้ำเสียโรงอาหารโดยใชดอกธูปฤ ษีีใบแคบ
ในระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย จำลองแบบแบตช (Batch) เป น การวิ จั ย แบบทดลอง (Experimental
Research) โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาการกำจัดน้ำมันออกจากน้ำเสียโดยใชดอกธูปฤาษีเปนวัสดุ
ดูดซับ ศึกษาระยะเวลากักพักและปริมาณดอกธูปฤ ษีที่เหมาะสม และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ดอกธู ป ฤ ษี แ บบสดกั บ แบบแห ง ในการบำบั ด น้ ำ มั น ออกจากน้ ำ เสี ย สถิ ติ ที่ ใ ช วิ เ คราะห ข อ มู ล
ประกอบดวย รอยละ คาเฉลี่ย และการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test (Two-way ANOVA) และ
Independent t-test
ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพในการกำจัดน้ำมันโดยดอกธูปฤาษีใบแคบ มีปริมาณน้ำมันที่
กำจัดไดโดยดอกธูปฤาษีแบบสด รอยละ 92 และดอกธูปฤาษีแบบแหง รอยละ 70 ดอกธูปฤาษี
แบบสดที่ปริมาณตางกัน พบวา ที่ปริมาณ 2 กรัม มีคาเฉลี่ยในการกำจัดน้ำมันในน้ำเสียไดมากที่สุด
(0.92 กรัม) และที่ระยะเวลากักพัก 10 นาที เปนระยะเวลากักพักที่มีคาเฉลี่ยการกำจัดน้ำมันได
สูงที่สุด (0.89 กรัม) นอกจากนี้ พบวาไมมีอิทธิพลรวมระหวางระยะเวลากักพักและปริมาณดอกธูป
ฤาษีแบบสดตอปริมาณน้ำมันที่กำจัดได และระยะเวลากักพักที่ตางกัน มีปริมาณน้ำมันที่กำจัดได
ไมแตกตางกัน แตปริมาณดอกธูปฤาษีแบบสด 2 กรัม มีปริมาณน้ำมันที่กำจัดไดมากกวา 4 กรัม
สำหรับการทดลองกับดอกธูปฤาษีแบบแหง พบวา ปริมาณ 2 กรัม มีคาเฉลี่ยในการกำจัดน้ำมันใน
น้ำเสียไดมากที่สุด (0.70 กรัม) และที่ระยะเวลากักพัก 10 นาที เปนระยะเวลากักพักที่มีคาเฉลี่ยการ
กำจัดน้ำมันไดมากที่สุด (0.67 กรัม) นอกจากนี้ พบวาไมมีอิทธิพลรวมระหวางระยะเวลากักพักและ
1 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สถานีอนามัยบานหนองโพธิ์ ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
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Amphur Panomtuan, Kanchanaburi Province
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ปริมาณดอกธูปฤาษีแบบแหงตอปริมาณน้ำมันที่กำจัดได ระยะเวลากักพัก 5 และ 10 นาที มีปริมาณ
น้ำมันที่กำจัดไดมากกวา 15 นาที และปริมาณดอกธูปฤาษีแบบแหง 2 กรัม มีปริมาณน้ำมันที่กำจัด
ไดมากกวา 3 และ 4 กรัม โดยสรุป ดอกธูปฤาษีแบบสดมีคาเฉลี่ยในการดูดซับน้ำมันไดมากกวา
ดอกธูปฤาษีแบบแหง โดยปริมาณดอกธูปฤาษี 2 กรัม และ ระยะเวลากักพัก 10 นาที สามารถจำกัด
น้ำมันในน้ำเสียไดสูงสุด อยางไรก็ตาม ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการ
บำบัดน้ำเสียกับพื้นที่ผิวของขนาดบอบำบัดน้ำเสียที่แตกตางกัน
คำสำคัญ: การกำจัดน้ำมัน น้ำเสียโรงอาหาร ธูปฤาษีใบแคบ

Abstract

This study of efficiency of oil removal from cafeteria wastewater by using flowers
of Typha angustifolia Linn. in the system of batch model wastewater removal was an
experimental research. The study aimed to examine oil adsorption from cafeteria wastewater by using flowers of Typha angustifolia Linn. as materials for oil adsorption, to
examine appropriate retention time and quantities of flowers of Typha angustifolia Linn.,
and to compare efficiencies of fresh and dry flowers of Typha angustifolia Linn. in oil
removal from cafeteria wastewater. The statistics used for analyzing the collected data
were percentage, mean, F-test (Two-way ANOVA), and independent t-test.
The findings revealed that for efficiencies of oil removal by using fresh and dry
flowers of Typha angustifolia Linn., the quantity of oil removal by using fresh flowers of
Typha angustifolia Linn was 92 percent, and by dry flowers of Typha angustifolia Linn. was
70 percent. For different quantites of fresh flowers of Typha angustifolia Linn. it was found
that 2 grams of the flowers had the highest average amount of oil removal from wastewater (0.92 gram). Ten minutes retention time resulted in the highest average amount of
oil removal (0.89 gram). There was no interaction between the retention time and the
quantity of fresh flowers of Typha angustifolia Linn. on the quantity of oil removal; and
different retention time did not affect the quantities of oil removed. However, 2 grams of
fresh flowers of Typha angustifolia Linn. resulted in more oil removal than that of 4 grams
of the flower. For experiments using dry flowers of Typha angustifolia Linn., it was found
that 2 grams of the dry flowers had the highest average amount of oil removal (0.70 gram),
and ten minutes retention time resulted in the highest average amount of oil removal
(0.67 gram). There was no interaction between the retention time and the quantity of dry
flowers of Typha angustifolia Linn. on the quantity of oil removal. However, retention time
of 5 and 10 minutes resulted in more quantities of oil removal than that of 15 minutes. In
addition, 2 grams of dry flowers of Typha angustifolia Linn. showed more oil removal than
that of 3 and 4 grams. In conclusion, fresh flowers of Typha angustifolia Linn. had a higher
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average amount of oil absorption than that of dry flowers of Typha angustifolia Linn.
Two grams of flowers of Typha angustifolia Linn. and 10 minutes retention time could
remove the highest amount of oil from wastewater. The relationship between the
efficiency of wastewater treatment and surface area of the wastewater system (batch
experiments) should be studied in the future.
Keyword: oil removal, cafeteria wastewater, Typha angustifolia Linn.

1. บทนำ

น้ำมันและไขมันเปนสารมลพิษทางน้ำที่เกิดจากการประกอบอาหาร และชำระลางสิ่งสกปรก
ทั้งหลายภายในครัวเรือน โรงอาหาร และอาคารประเภทตางๆ ทำใหน้ำมันที่เกิดขึ้นถูกถายเทปะปน
มากับน้ำเสียชุมชนสูแหลงน้ำธรรมชาติ ซึ่งน้ำมันและไขมันที่มีโมเลกุลสูงไมสามารถละลายไดดวย
น้ำ และเปนสารอินทรียที่ยอยสลายทางชีวภาพไดยาก ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทำใหเกิดแผนฟลม
หรือฝา (scum) ที่ผิวน้ำ จึงมีผลตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพ การบดบังแสงอาทิตย การละลายของ
ออกซิเจน และผลกระทบทางชีวภาพ (มั่นสิน ตัณฑุลเวศน, 2542) รวมทั้งยังสงผลตอการอยูอาศัย
ของสัตวน้ำ สัตวหนาดิน และพืชน้ำ เปนอุปสรรคตอการสังเคราะหแสงและกีดขวางการกระจาย
ของออกซิเจนจากอากาศสูน้ำทำใหเกิดสภาพไมนาดู และมีคาบีโอดีสูง นอกจากนี้ น้ำมันและไขมัน
ยังเปนสิ่งสกปรกในน้ำเสียชุมชนที่จะตองทำการบำบัดในขั้นเตรียมการหรือขั้นตนของการปรับปรุง
คุณภาพน้ำเสีย และปองกันปญหาการอุดตันของทอน้ำทิ้ง ดังนั้น จึงจำเปนตองแยกไขมันและ
น้ำมันออกจากน้ำเสีย ณ แหลงกำเนิดใหมากที่สุด เชน น้ำที่ทิ้งซึ่งมาจากหองอาหารหรือโรงอาหาร
กอนที่จะระบายลงสูระบบทอน้ำทิ้งสาธารณะ
มีการคิดคนวัสดุอุปกรณที่สามารถดูดซับและดักน้ำมันและไขมันที่ทิ้งมาจากหองอาหารหรือ
โรงอาหาร มีทั้งการใชเทคนิคทางชีวภาพ เชน ใชพืชซึ่งเปนเสนใยธรรมชาติที่หาไดงายแทนการใช
วัสดุสังเคราะหที่มีราคาสูงเปนวัสดุดูดซับ ตัวอยางเชน ธูปฤาษี (Typha angustifolia Linn) เปน
วัชพืชน้ำที่แพรขยายพันธุไดอยางรวดเร็ว พบอยูตามหนอง คลอง บึง และอางเก็บน้ำ ธูปฤาษีทำให
สูญเสียพื้นที่การเกษตร แตการใชยากำจัดวัชพืชจะใหผลตกคางในน้ำ ซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต
อาศัยอยูใ นน้ำ ปจจุบนั มีผสู นใจศึกษาการนำธูปฤาษีมาใชใหเกิดประโยชน โดยนำมาใชในการบำบัด
น้ำเสีย เนื่องจากสามารถดูดซับธาตุอาหารไดในปริมาณมากและมีน้ำหนักผลผลิตสูง (บรรจง
วรรธนพงษ และเอนก กานสังวร, 2537) Rotwiroon (2004) ศึกษาการใชเสนใยของธูปฤาษีและ
นุนเปนวัสดุดูดซับสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน (PAHs) เปรียบเทียบกับเสนใย
สังเคราะหโพลีเอสเตอร โดยทดลองแบบแบตซและแบบคอลัมน ภายใตสภาวะการดูดซับแบบ
แขงขันและไมแขงขัน พบวา เสนใยของธูปฤาษีมีประสิทธิภาพในการดูดซับ PAHs สูงที่สุด ในแบบ
แบตซ สวนการทดลองแบบคอลัมน พบวาเสนใยโพลีเอสเตอรและธูปฤาษีมีการดูดซับ PAHs สูง
กวาเสนใยนุน นอกจากนี้ มีการใชดอกธูปฤาษีในการบำบัดน้ำมันในน้ำเสียชุมชน พบวาดอกธูปฤาษี
มีความสามารถในการดูดซับน้ำมันในน้ำเสียในการทดลองแบบแบตชและแบบไหลตอเนื่องได
รอยละ 86-94 และรอยละ 63-83 ตามลำดับ (ธิดา วิเชียรเพชร, 2545)
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ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจทำการศึกษาในการนำดอกธูปฤาษีใบแคบมาใชเปนวัสดุดูดซับน้ำมันใน
น้ำเสียจากโรงอาหาร เพื่อปรับปรุงและบำบัดน้ำเสียกอนผานเขาบอดักไขมัน โดยศึกษาประสิทธิภาพของดอกธูปฤาษีใบแคบในลักษณะดอกสดและดอกแหง โดยทำการทดลองใชน้ำเสียสังเคราะห
และน้ำเสียจากโรงอาหารที่ไมผานบอดักไขมันของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห อำเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจพบปริมาณน้ำมันในน้ำเสียที่ไมผานบอดักไขมัน 10 กรัมตอลิตร และมี
ปริมาณน้ำมันคงเหลือกอนปลอยลงสูทอระบายน้ำ 18 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งถือวามีปริมาณคอนขาง
สูง เมื่อเทียบกับขอกำหนดปริมาณน้ำมันไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, 2551)

2. วิธีการทดลอง

2.1 การจำลองเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบแบตช (batch)
โดยใชบิกเกอรขนาด 2,000 มิลลิลิตร เตรียมน้ำเสียที่มีปริมาณความเขมขนของน้ำมัน
เทากับ 1 กรัมตอลิตร (โดยใชน้ำมันพืชเปนตัวแทนน้ำมันจากน้ำเสียโรงอาหาร และเปนความ
เขมขนที่เปนตัวแทนน้ำมันในน้ำเสียจริงกอนเขาบอดักไขมัน)
2.2 การเตรียมวัสดุดูดซับจากดอกธูปฤาษีแบบสดและแบบแหง
โดยดอกสดเลือกที่มีชอดอกสีน้ำตาลเขมและนำมาแยกดอกยอยสดออก ดอกแหงเลือก
ดอกแกที่แหงและนำมาแยกดอกยอยแหงออก และทำการอบที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียสเปน
เวลา 2 ชั่วโมง ในการทดลองทำการแปรผันปจจัยตางๆ ไดแก ปริมาณดอกธูปฤาษีสดและแหง
และระยะเวลากักพัก ดังนี้
- แปรผันปริมาณดอกธูปฤๅษีสดและแหง ตั้งแต 1, 2, 3, และ 4 กรัม
- แปรผันระยะเวลากักพักที่ 10 และ 15 นาที
2.3 การทดลองหาประสิทธิภาพการกำจัดน้ำมันในน้ำเสียตัวอยาง
• การดูดซับดวยดอกธูปฤาษีสด ทำโดยเติมน้ำเสียตัวอยางที่ยังไมผานการบำบัดลงใน
ระบบบำบัดแบบแบตช ปริมาตร 1 ลิตร จำนวน 5 บอ บอที่ 1 คงน้ำเสียที่ยังไมผานการบำบัด 1 ลิตร
เก็บตัวอยางน้ำที่ปริมาตร 1 ลิตร เพื่อตรวจหาปริมาณน้ำมันที่อยูในน้ำเสีย สวนบอที่ 2 ถึง 5 ใสดอก
ยอยสดเปนวัสดุดูดซับปริมาณ 1, 2, 3, และ 4 กรัม ตามลำดับ แลวทำการผสมกวนน้ำเสียประมาณ
40 รอบตอนาทีใหเขากันแบบระบบสัมผัส (contacting system) เพื่อกระจายดอกธูปฤาษีสดที่ใช
เปนวัสดุดูดซับโดยรอบไมใหอัดแนน และใหน้ำไหลผานได (expanded bed) โดยเดินระบบแบบ
ครั้งคราว (batch) เปนระยะเวลา 5 นาที จากนั้น เก็บดอกยอยสดของธูปฤๅษีที่ใสลงไปในระบบ
บำบัด เพื่อวิเคราะหหาปริมาณน้ำมันที่สามารถดูดซับไวได แลวทำการทดลองซ้ำโดยแปรผันเวลา
เปน 10 และ 15 นาที (โดยทำการทดลองครั้งละ 3 ซ้ำ)
• การดูดซับดวยดอกธูปฤาษีแหง (ทำเชนเดียวกับการทดลองที่ใชดอกธูปฤาษีแหง)
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2.4 คำนวณประสิทธิภาพการกำจัดน้ำมันในน้ำเสีย ที่ระยะเวลากักพักและปริมาณดอกธูป
ฤาษีที่ใชในการทดลอง
2.5 ทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดน้ำมันในน้ำเสียจริง โดยใชน้ำเสียจากโรงอาหารที่ผาน
บอดักไขมันของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
การวิเคราะหหาปริมาณน้ำมันใชวิธี Partition gravimetric method ตามวิธีของ Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater 20th Edition (American Public Health
Association, 1998) โดยใชสารทำละลาย n-hexane และทำการหาคาความชื้นที่มีอยูในดอก
ธูปฤาษีโดยทำการชั่งน้ำหนักเพื่อหาผลตางกอนและหลังอบที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียสเปนเวลา
2 ชั่วโมง สำหรับสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล รอยละ คาเฉลี่ย และทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test
(Two-way ANOVA) และ Independent t-test

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

การวิจัยประสิทธิภาพการกำจัดน้ำมันในน้ำเสียโรงอาหารโดยใชดอกธูปฤาษีใบแคบ ในระบบ
บำบัดน้ำเสียจำลองแบบแบตช (Batch) เพื่อศึกษาการดูดซับน้ำมันออกจากน้ำเสียโดยใชดอกธูป
ฤาษีเปนวัสดุดดู ซับ โดยศึกษาระยะเวลากักพักและปริมาณดอกธูปฤาษีทเ่ี หมาะสม และเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพดอกธูปฤาษีแบบสดกับแบบแหงในการกำจัดน้ำมันออกจากน้ำเสีย ดำเนินการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและนำมาสรุปผลและอภิปรายผลดังนี้
3.1 ปริมาณน้ำมันที่กำจัดไดโดยดอกธูปฤาษีแบบสด พบวาปริมาณดอกธูปฤาษี 2 กรัม มี
คาเฉลี่ยในการกำจัดน้ำมันในน้ำเสียไดมากที่สุด (0.92 กรัม) และที่ระยะเวลากักพัก 10 นาทีเปน
ระยะเวลากักพักที่มีคาเฉลี่ยการกำจัดน้ำมันไดสูงที่สุด (0.89 กรัม) ดังตารางที่ 1 ซึ่งสอดคลองกับงาน
วิจัยของธิดา วิเชียรเพชร (2545) ที่ศึกษาประสิทธิภาพของดอกธูปฤาษีในการบำบัดน้ำมันในน้ำเสีย
ชุมชน และพบวาดอกธูปฤาษีมคี วามสามารถในการดูดซับน้ำมันในระบบบำบัดน้ำเสียแบบแบตซได
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานปริมาณน้ำมัน
ที่กำจัดไดโดยการใชดอกธูปฤาษีสดเปนวัสดุดูดซับ
ปริมาณ
ดอกธูปฤาษี
แบบสด
(กรัม)
1
2
3
4
รวม
46

N
9
9
9
9
36

ปริมาณน้ำมันที่ดอกธูปฤาษีแบบสดดูดซับไวได (กรัม)
ระยะเวลากักพัก
5 นาที
10 นาที
15 นาที
รวม
คา คาเบี่ยงเบน คา คาเบี่ยงเบน คา คาเบี่ยงเบน คา คาเบีย่ งเบน
เฉลี่ย มาตรฐาน เฉลี่ย มาตรฐาน เฉลี่ย มาตรฐาน เฉลี่ย มาตรฐาน
0.87
0.03
0.88
0.04
0.87
0.87
0.04
0.06
0.90
0.04
0.93
0.04
0.93
0.92
0.05
0.07
0.89
0.02
0.90
0.04
0.88
0.89
0.03
0.02
0.84
0.09
0.86
0.02
0.86
0.85
0.05
0.03
0.87
0.05
0.89
0.04
0.88
0.05
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ผลการเปรียบเทียบผลของระยะเวลากักพักและปริมาณดอกธูปฤ ษีแบบสดที่มีตอความ
สามารถในการกำจัดน้ำมัน พบวาไมมีอิทธิพลรวมระหวางระยะเวลากักพักและปริมาณดอกธูปฤาษี
แบบสดตอปริมาณน้ำมันที่กำจัดได และที่ระยะเวลากักพักที่ตางกันมีปริมาณน้ำมันที่กำจัดไดไม
แตกตางกัน แตปริมาณดอกธูปฤาษีแบบสดที่ตางกันมีปริมาณน้ำมันที่กำจัดไดแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (p < 0.05) และปริมาณดอกธูปฤาษีแบบสด 2 กรัม มีปริมาณน้ำมันที่
กำจัดไดมากกวาปริมาณดอกธูปฤาษีแบบสด 4 กรัม ดังตารางที่ 2 ซึ่งตางจากการทดลองของธิดา
วิเชียรเพชร (2545) ที่สรุปไววาประสิทธิภาพในการกำจัดน้ำมันเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของปริมาณดอก
ธูปฤ-าษีในแบบแบตช ซึ่งผลการทดลองครั้งนี้พบวา เมื่อเพิ่มปริมาณดอกธูปฤ-าษีแบบสดมากขึ้น
ประสิทธิภาพในการกำจัดน้ำมันลดลง จากการทดลองสังเกตเห็นวาเมื่อปริมาณดอกธูปฤาษีแบบสด
มีปริมาณมากขึ้น จะทำใหพื้นที่ผิวสัมผัสของดอกธูปฤาษีแบบสดไมสามารถสัมผัสกับน้ำมันที่อยูใน
น้ำเสียไดทั่วทุกสวน ซึ่งอาจเปนผลมาจากพื้นที่ที่จำกัดของการทดลองแบบแบตซที่บิกเกอร ขนาด
2,000 มิลลิลิตร และดอกธูปฤ ษีแบบสดมีการลอยตัวไมจมลงทำใหเกิดการจับกลุมและทับซอนกัน
จึงทำใหดอกธูปฤาษีสดที่ปริมาณ 3 และ 4 กรัม มีประสิทธิภาพในการกำจัดน้ำมันไดนอยกวาดอก
ธูปฤาษีแบบสดปริมาณ 2 กรัม
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยระหวางคูของปริมาณน้ำมัน
ที่กำจัดได (กรัม) และปริมาณดอกธูปฤาษีสดที่ตางกัน
การทดลองแบบแบตช
ปริมาณดอก
ธูปฤาษีสด

4 กรัม
1 กรัม
3 กรัม

4 กรัม

1 กรัม

3 กรัม

2 กรัม

คาเฉลี่ย

0.851

0.873

0.890

0.917

0.887
0.873
0.890

-

0.341
-

0.090
0.435
-

0.007*
0.058
0.243

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.2 ปริมาณน้ำมันที่กำจัดไดโดยดอกธูปฤาษีแบบแหง พบวาปริมาณดอกธูปฤาษี 2 กรัม
มีคาเฉลี่ยในการกำจัดน้ำมันในน้ำเสียไดมากที่สุด (0.70 กรัม) และที่ระยะเวลากักพัก 10 นาที
เปนระยะเวลากักพักที่มีคาเฉลี่ยการกำจัดน้ำมันไดมากที่สุด (0.67 กรัม) ดังตารางที่ 3 ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของธิดา วิเชียรเพชร (2545) ที่ศึกษาประสิทธิภาพของดอกธูปฤาษีในการบำบัดน้ำมัน
ในน้ำเสียชุมชนพบวาดอกธูปฤ ษีมีความสามารถในการดูดซับน้ำมันในระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ
แบตซได ผลการเปรียบเทียบผลของระยะเวลากักพักและปริมาณดอกธูปฤ ษีแบบแหงที่มีตอความ
สามารถในการกำจัดน้ำมัน พบวาไมมีอิทธิพลรวมระหวางระยะเวลากักพักและปริมาณดอกธูปฤาษี
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แบบแหงตอปริมาณน้ำมันที่กำจัดได โดยการทดลองแบบแบตซที่ระยะเวลากักพัก 5 และ 10 นาที
มีปริมาณน้ำมันที่กำจัดไดมากกวา 15 นาที (p < 0.05) และปริมาณดอกธูปฤาษีแบบแหง 2 กรัม
มีปริมาณน้ำมันที่กำจัดไดมากกวา 3 และ 4 กรัม (p < 0.05) ดังตารางที่ 4 และ 5 ซึ่งตางจาก
การทดลองของธิดา วิเชียรเพชร (2545) ที่สรุปไววาประสิทธิภาพในการกำจัดน้ำมันเพิ่มขึ้นตามการ
เพิ่มของปริมาณดอกธูปฤ ษีในการทดลองแบบแบตช ซึ่งผลการทดลองครั้งนี้พบวา เมื่อเพิ่มปริมาณ
ดอกธูปฤาษีแบบแหงมากขึ้นประสิทธิภาพในการกำจัดน้ำมันลดลง ซึ่งคลายกับการทดลองดอกธูป
ฤาษีแบบสดที่กลาวขางตน คือสังเกตเห็นวาเมื่อปริมาณดอกธูปฤาษีแหงมีปริมาณมากขึ้นจะทำให
ดอกธูปฤาษีไมสามารถสัมผัสกับน้ำมันทีอ่ ยูใ นน้ำเสียไดทว่ั ทุกสวน ซึง่ อาจเปนผลมาจากพืน้ ทีท่ จ่ี ำกัด
ของบิกเกอร ขนาด 2,000 มิลลิลติ ร และดอกธูปฤาษีแหงมีการลอยตัวไมจมลงทำใหเกิดการจับกลุม
และทับซอนกัน
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานปริมาณน้ำมันที่กำจัดได
โดยการใชดอกธูปฤาษีแหงเปนวัสดุดูดซับ
ปริมาณ
ดอกธูปฤาษี
แบบแหง
(กรัม)
1
2
3
4
รวม

N
9
9
9
9
36

ปริมาณน้ำมันที่ดอกธูปฤาษีแบบแหงดูดซับไวได (กรัม)
ระยะเวลากักพัก
5 นาที
10 นาที
15 นาที
รวม
คา คาเบี่ยงเบน คา คาเบี่ยงเบน คา คาเบี่ยงเบน คา คาเบีย่ งเบน
เฉลี่ย มาตรฐาน เฉลี่ย มาตรฐาน เฉลี่ย มาตรฐาน เฉลี่ย มาตรฐาน
0.69
0.03
0.70
0.02
0.60
0.66
0.05
0.02
0.72
0.02
0.73
0.01
0.65
0.70
0.05
0.05
0.65
0.03
0.66
0.01
0.63
0.65
0.02
0.00
0.59
0.05
0.60
0.06
0.59
0.59
0.05
0.06
0.66
0.06
0.67
0.06
0.62
0.04

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยระหวางคูของปริมาณน้ำมัน
ที่กำจัดได (กรัม) และระยะเวลากักพักตางกัน
การทดลองแบบแบตช
ระยะเวลา
กักพัก

15 นาที
5 นาที

15 นาที

5 นาที

10 นาที

คาเฉลี่ย

0.616

0.662

0.671

0.616
0.662

-

0.003*
-

0.001*
0.534

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยระหวางคูของปริมาณน้ำมัน
ที่กำจัดได (กรัม) และปริมาณดอกธูปฤาษีแหง
การทดลองแบบแบตช
ปริมาณดอก
ธูปฤาษีแหง

4 กรัม
3 กรัม
1 กรัม

4 กรัม

3 กรัม

1 กรัม

2 กรัม

คาเฉลี่ย

0.591

0.648

0.663

0.691

0.591
0.648
0.663

-

0.002*
-

0.000*
0.355
-

0.000*
0.007*
0.059

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดน้ำมันในน้ำเสีย พบวาปริมาณน้ำมันที่กำจัดได
โดยดอกธูปฤ ษีแบบสดมีคาเฉลี่ย 0.92 กรัม หรือประสิทธิภาพเฉลี่ยรอยละ 92 และดอกธูปฤ ษี
แบบแหงมีคาเฉลี่ย 0.70 กรัม หรือประสิทธิภาพเฉลี่ยรอยละ 70 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธิดา
วิเชียรเพชร (2545) ที่ศึกษาประสิทธิภาพของดอกธูปฤ ษีในการบำบัดน้ำมันในน้ำเสียชุมชน พบวา
ดอกธูปฤ ษีมีความสามารถในการดูดซับน้ำมันในระบบบำบัดน้ำเสียแบบแบตซไดรอยละ 86-94
โดยดอกธูปฤ ษีแบบสดมีคาเฉลี่ยในการดูดซับน้ำมันไดมากกวาดอกธูปฤ ษีแบบแหง จากการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา ดอกธูปฤ ษีแบบสดมีคาเฉลี่ยในการดูดซับน้ำมันไดมากกวาดอกธูปฤ ษี
แบบแหง (p < 0.05) ดังตาราง 6 เนื่องจากการหาคาความชื้นพบวา ดอกธูปฤ ษีแบบสดมีคาความ
ชื้น (รอยละ 78.52) สูงกวาดอกธูปฤ ษีแบบแหง (รอยละ 8.01) เมื่อใสไปในระบบบำบัดสามารถที่
จะดูดซับน้ำมันที่อยูที่ผิวน้ำและที่ละลายอยูในน้ำเสียไดดี เนื่องจากมีความชื้นมากจึงสามารถจมลง
น้ำไดดีกวาดอกแหง โดยพบวาปริมาณดอกธูปฤ ษีแบบสด 2 กรัม สามารถกำจัดน้ำมันในน้ำเสีย
ที่มีปริมาณน้ำมัน 1 กรัมตอลิตร ไดเปนปริมาณสูงที่สุดคือ 0.92 กรัม หรืออัตราสวนปริมาณน้ำมัน
ในน้ำเสียที่ดูดซับตอปริมาณดอกธูปฤ ษีที่ใชเทากับ 0.46 กรัมตอ 1 กรัม หรือประสิทธิภาพการ
กำจัดรอยละ 92.0 เมื่อนำคาดังกลาวมาคำนวณหาปริมาณดอกธูปฤ ษีแบบสด เพื่อทำการทดลอง
บำบัด น้ ำ เสียจากโรงอาหารโรงเรียนศึ กษาสงเคราะห อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ที่ มี
ปริมาณน้ำมันในน้ำเสีย 10.13 กรัม พบวาตองใชปริมาณดอกธูปฤ ษีแบบสดจำนวน 22 กรัม
ที่ระยะเวลากักพัก 10 นาที และจะมีปริมาณน้ำมันคงเหลือในน้ำเสียโรงอาหารที่ผานการบำบัด 0.77
กรัม โดยปริมาณน้ำมันที่ดอกธูปฤ ษีแบบสดกำจัดไดเทากับ 9.36 กรัม หรือประสิทธิภาพในการ
กำจัดน้ำมันรอยละ 92.4 ดังตารางที่ 7
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ตาราง 6 การเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันที่ดูดซับได (กรัม) ของดอกธูปฤาษี
วัสดุดูดซับ

N

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

t - test

p

ดอกธูปฤาษีแบบสด
ดอกธูปฤาษีแบบแหง

9
9

0.92
0.70

0.05
0.05

10.085

<0.001*

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตาราง 7 ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำมันในน้ำเสียโรงอาหาร
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ระยะเวลา
กักพัก
(นาที)

ปริมาณ
ดอก
ธูปฤาษีสด
(กรัม)

10

22
คาเฉลี่ย (กรัม)

น้ำมันใน
น้ำเสีย
โรงอาหาร
(กรัม)

น้ำมันที่
ดอกธูปษี
กำจัดได
(กรัม)

10.13

9.36

น้ำมันคงเหลือ ประสิทธิภาพ
ในน้ำหลังบำบัด การกำจัด
(กรัม)

(รอยละ)

0.77

92.40

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

• ดอกธูปฤ ษีแบบสดที่ปริมาณ 2 กรัม มีคาเฉลี่ยในการกำจัดน้ำมันในน้ำเสียไดมากที่สุด
(0.92 กรัม) และที่ระยะเวลากักพัก 10 นาที เปนระยะเวลากักพักที่มีคาเฉลี่ยการกำจัดน้ำมันไดสูง
ที่สุด (0.89 กรัม) นอกจากนี้ พบวาไมมีอิทธิพลรวมระหวางระยะเวลากักพักและปริมาณดอกธูป
ฤ ษีแบบสดตอปริมาณน้ำมันที่กำจัดได และที่ระยะเวลากักพักตางกันมีปริมาณน้ำมันที่กำจัดไดไม
แตกตางกัน แตปริมาณดอกธูปฤ ษีแบบสดตางกันมีปริมาณน้ำมันที่กำจัดไดแตกตางกัน (p <0.05)
• ดอกธูปฤ ษีแบบแหงที่ปริมาณ 2 กรัม มีคาเฉลี่ยในการกำจัดน้ำมันในน้ำเสียไดมากที่สุด
(0.70 กรัม) และที่ระยะเวลากักพัก 10 นาที เปนระยะเวลากักพักที่มีคาเฉลี่ยการกำจัดน้ำมันไดมาก
ที่สุด (0.67 กรัม) นอกจากนี้ พบวาไมมีอิทธิพลรวมระหวางระยะเวลากักพักและปริมาณดอกธูป
ฤ ษีแบบแหงตอปริมาณน้ำมันที่กำจัดได แตที่ระยะเวลากักพักตางกัน มีปริมาณน้ำมันที่กำจัดได
แตกตางกัน (p < 0.05) และปริมาณดอกธูปฤ ษีแบบแหงตางกันมีปริมาณน้ำมันที่กำจัดไดแตกตาง
กัน (p < 0.05)
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• ประสิ ท ธิ ภ าพในการกำจั ด น้ ำ มั น โดยดอกธู ป ฤ ษี แ บบสดมี ค า เฉลี่ ย ร อ ยละ 92 และ
ประสิทธิภาพของดอกธูปฤ ษีแบบแหงมีคาเฉลี่ยรอยละ 70 โดยดอกธูปฤ ษีแบบสดมีคาเฉลี่ยในการ
ดูดซับน้ำมันไดมากกวาดอกธูปฤ ษีแบบแหง (p < 0.05)
• การเลือกใชดอกธูปฤ ษีในการกำจัดน้ำมันในน้ำเสียควรเลือกใชดอกธูปฤ ษีแบบสด
เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันไดดีกวาดอกธูปฤ ษีแบบแหง ลดปญหาการฟุงกระจาย
และการรวงลงน้ำของเมล็ดดอกธูปฤ ษี และควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพใน
การบำบัดน้ำเสียกับพื้นที่ผิวของบอบำบัดที่แตกตางกัน รวมทั้งทดลองเพื่อหาคา adsorption isotherm เพิ่มเติมดวย
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