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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี้ ท าการใช้เถ้าลอยถ่านหิ นเป็ นตัวดู ดซับในการกาจัดสี ของน้ าทิ้ งจากโรงงานอุ ตสาหกรรมผลิ ตเยื่อ
กระดาษและกระดาษซึ่ งผ่านการบาบัดด้วยกระบวนการบาบัดทางชีวภาพมาก่อนแล้ว ผลการทดลองพบว่า การกาจัดสี ของ
เถ้าลอยมีค่าสูงขึ้นเมื่อปริ มาณเถ้าลอยที่ใช้ในการดูดซับมีค่าเพิ่มมากขึ้นจาก 0.5 1 1.5 และ 2 กรัม โดยมีค่าการกาจัดสี สูงสุ ด
คือ 76 86 90 และ 94% ตามลาดับ โดยการดูดซับในกระบวนการดูดซับแบบกะนี้ เข้าสู่ สมดุลในเวลา 60 ชัว่ โมง เมื่อนาเถ้า
ลอยถ่านหิ นที่ผ่านการดูดซับแล้วมาทาการดูดซับซ้ า พบว่า เปอร์ เซ็นต์การกาจัดสี มีค่าลดลงเมื่อใช้ตวั ดูดซับซ้ า และตัวดูด
ซับสามารถใช้ซ้ าได้เพี ยง 2 ครั้ง หลังจากนั้น เปอร์ เซ็ นต์การกาจัดสี จะมี ค่าต่ ากว่าค่าเป้ าหมายที่ ตอ้ งการ (58%) สาหรั บ
การศึกษาการเพิม่ ปริ มาณตัวดูดซับและตัวถูดดูดซับจาก 2 ถึง 7 เท่า พบว่า เปอร์เซ็นต์การกาจัดสี มีค่าเท่าเดิมกับเมื่อใช้ตวั ดูด
ซับและตัวถูดดูดซับในปริ มาณ 1 เท่า
ABSTRACT
This research used coal fly ash as adsorbent for color removal of wastewater from pulp and paper industry after
activated sludge treatment. The results shows that the color removal of fly ash increased with adsorbent dosage, having
maximum value of 76, 86, 90 and 94% for adsorbent dosage of 0.5, 1, 1.5 and 2 g, respectively. These batch adsorption
experiments reached equilibrium in 60 hr. When repeated adsorption by used fly ash, it was found that the %removal decrease
when reuse the sample and the sample can only use for 2 times after that the %removal less than the target value (58%). For
the study of increasing adsorbent and adsorbate from 2 to 7 times, the %removal remain constant as the usage of adsorbent
and adsorbate in 1 time.
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เรี ย กว่า กระบวนการดู ด ซั บ (adsorption process) ซึ่ ง
เป็ นกระบวนการที่อะตอมหรื อโมเลกุลหรื อไอออนของ
สารที่ เราไม่ตอ้ งการ (เรี ยกว่า ตัวถูกดูดซับ (adsorbate))
เข้า มายึด เกาะอยู่บ ริ เวณพื้ น ผิ ว ของอนุ ภ าคของแข็ ง
(เรี ยกว่า ตัวดู ด ซับ (adsorbent)) ด้วยแรงทางเคมี ห รื อ
ทางฟิ สิ กส์ (พูนศิริ, 2550) โดยสมบัติของตัวดูดซับต้อง
เป็ นวัส ดุ ที่ มี รูพ รุ น และมี พ้ื น ที่ ผิ วจ าเพาะมาก เช่ น ซี
โอไลต์ (zeolite) อะลู มิ น า (alumina) ซิ ลิ กาเจล (silica
gel) และถ่ านกัม มัน ต์ (activated carbon) โดย ยุวรั ต น์
และคณะ (2557) ได้ทาการศึ กษาการกาจัดสี ของน้ าทิ้ ง
ของโรงงานผลิตเยือ่ กระดาษและกระดาษแห่งหนึ่ งด้วย
ถ่านกัมมันต์ทางการค้า พบว่า ถ่านกัมมันต์ปริ มาณ 1.5
กรัม สามารถกาจัดสี ของน้ าทิ้งปริ มาตร 50 มิลลิลิตร ได้
100% โดยใช้เวลา 24 ชั่ว โมง ในกระบวนการดู ด ซับ
แบบกะ (batch) แต่ อ ย่างไรก็ ตาม การใช้ถ่านกัม มัน ต์
ทางการค้าก็จะทาให้ทางโรงงานเกิ ดค่าใช้จ่ายจากการ
ซื้อตัวดูดซับนี้
ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงมุ่งศึกษาการใช้เถ้าลอยซึ่ ง
เป็ นกากของเสี ยที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงาน
ในการบาบัดสี และกลิ่นน้ าทิ้งซึ่งผ่านกระบวนการบาบัด
ท างชี วภ าพ แ ล้ ว ด้ ว ยก ระบ วน ก ารดู ด ซั บ โด ย
ทาการศึกษาในกระบวนการดูดซับแบบกะ

บทนา
เถ้าลอย (fly ash) เป็ นกากของเสี ยที่ เกิ ด จาก
กระบวนการผลิ ต ของโรงงานผลิ ต เยื่อ กระดาษและ
กระดาษแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งมี อยู่ในปริ มาณที่ มาก ผูว้ ิจยั จึ งมี
แนวคิดที่จะนาเถ้าลอยนี้มาใช้ประโยชน์ โดยเพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิผลกับทางโรงงานมากที่สุด จึงมองไปที่การใช้
ประโยชน์ภายในโรงงาน ซึ่ งจากการรวบรวมงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของเถ้าลอยถ่านหิ น โดย
Yao et al. (2015) พบว่ า เถ้า ลอยถ่ า นหิ นสามารถใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุ งดิน (soil amelioration) ใช้ใน
อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ าง (construction industry) ใช้เป็ น
ตั ว เร่ งปฏิ กิ ริ ยา (catalysis) ใช้ สั ง เคราะห์ ซี โอไลต์
(zeolite synthesis) และใช้ใ นการอนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้อ ม
(environmental protection) ซึ่ งใช้เถ้าลอยเป็ นตัวดูดซับ
โดยน าไปใช้ กั บ ตั ว ถู ก ดู ด ซั บ ที่ เป็ น ทั้ งแก๊ ส และ
สารละลาย
ตามที่ ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่างานวิจยั นี้ จะ
นาเถ้าลอยมาใช้ป ระโยชน์ ภายในโรงงาน โดยให้เกิ ด
ประสิ ทธิผลกับทางโรงงานมากที่สุด ผูว้ จิ ยั จึงมองต่อไป
ถึงปั ญหาของทางโรงงานที่ ยงั ต้องการการแก้ไข พบว่า
น้ าทิ้ ง ของโรงงานซึ่ งผ่ า นกระบวนการบ าบั ด ด้ ว ย
กระบวนการบาบัดทางชี วภาพ (activated sludge) แล้ว
ยัง มี สี น้ าตาลเข้ม และมี ก ลิ่ น เหม็ น ดัง นั้น จึ ง ต้อ งหา
วิธีการบาบัดความเข้มของสี และกลิ่นนี้ ก่อนที่ จะปล่อย
น้ าที่ผา่ นกระบวนการบาบัดแล้วลงสู่ แหล่งน้ าธรรมชาติ
เนื่องจากน้ าทิ้งที่มีสีน้ าตาลเข้มและมีกลิ่นเหม็นเป็ นที่น่า
รังเกียจของคนทัว่ ไป
การบ าบัด สี ข องน้ าทิ้ ง จากโรงงานผลิ ต เยื่ อ
กระดาษและกระดาษมีอยู่หลายวิธี เช่น การบาบัดโดย
วิ ธี ก ารโฟโตแคตาไลซิ ส โดยใช้ส ารไทเทเนี ย มได
ออกไซด์ (TiO2) เป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยา (ภิญ ญ์ฑิ ต, 2551)
หรื อ การบาบัดโดยใช้กระบวนการโอโซนออกซิ เดชัน
ซึ่งเป็ นกระบวนการออกซิ เดชันขั้นสู ง (วราภรณ์, 2550)
แต่กระบวนการเหล่านี้ มี ราคาแพง อย่างไรก็ตาม ยังมี
กระบวนการที่ เข้าใจได้ง่าย ไม่ย่งุ ยาก และไม่ซับซ้อน

อุปกรณ์ และวิธีการวิจยั
อุปกรณ์ การทดลอง
ตัว ดู ด ซับ ที่ ใช้ในงานวิจัยนี้ คื อ เถ้าลอยถ่ าน
หิ น ซึ่ งเป็ นกากของเสี ยของโรงงาน โดยเป็ นผลพลอย
ได้จากการเผาไหม้ถ่านหิ นที่ เป็ นเชื้ อเพลิงในการต้มน้ า
ของหม้อต้มไอน้ าในโรงงาน โดยถ่านหิ นที่บดละเอียด
จะถู ก เผาเพื่ อ เอาพลัง งานความร้ อ น เถ้า ถ่ า นหิ น ที่ มี
ขนาดใหญ่ จะตกลงยังก้นเตา จึ งเรี ยกกันว่า เถ้าก้นเตา
(bottom ash) ส่ ว นเถ้า ที่ มี ข นาดเล็ ก กว่ า 1 ไมครอน
จนถึงประมาณ 200 ไมครอน จะลอยไปกับอากาศร้อน
จึ งเรี ยก เถ้าลอย (fly ash) ซึ่ งจะถูกดับ จับ โดยที่ ดักจับ
ไฟ ฟ้ าส ถิ ต ย์ (electrostatic precipitator) เพื่ อ ไ ม่ ใ ห้
ออกไปกับ อากาศร้ อนและเป็ นมลภาวะต่ อพื้ น ที่ รอบ
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บริ เวณโรงงงาน สาหรับน้ าทิ้งที่ ใช้ในการทดลอง เป็ น
น้ าทิ้หลังการบาบัดทางชี วภาพ ซึ่ งเป็ นระบบบาบัดน้ า
เสี ยของทางโรงงาน

ท าการทดลองโดยน าเถ้าลอยไปอบที่ อุ ณหภูมิ 120oC
เพื่อไล่ความชื้น จากนั้น นาเถ้าลอยปริ มาณต่าง ๆ ได้แก่
0.5 1 1.5 และ 2 กรั ม มาแช่ ใน น้ าทิ้ งป ริ มาตร 50
มิลลิลิตร ที่ เวลาต่าง ๆ ตั้งแต่ 4 – 96 ชัว่ โมง โดยทาการ
เก็บตัวอย่างทุก ๆ 4 ชัว่ โมง ซึ่ งเมื่อครบกาหนดเวลา ทา
การกรองน้ าทิ้ ง และเถ้าลอยออกจากกัน ด้ว ยกระดาษ
กรอง Whatman เบอร์ 1 จากนั้ นน าตั ว อย่ า งไปหา
เปอร์ เซ็ น ต์ ก ารก าจัด สี (%removal) เที ย บกั บ น้ าทิ้ ง
เริ่ มต้น โดยการวัดค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ของ
ตัว อย่า ง ด้ว ยเครื่ อ ง UV-spectrophotometer (G11034,
Agilent) ที่ ค่ า ความยาวคลื่ น สู ง สุ ด (max) 400 นาโน
เมตร (ยุวรั ต น์ และคณะ, 2557) โดยเปอร์ เซ็ น ต์ ก าร
กาจัดสี (%removal) สามารถคานวณได้จากสมการ

วิธีการทดลองและการวิเคราะห์
การทดลองแบ่งออกเป็ นทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ สมบัตขิ องตัวดูดซับ
ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ 2 อย่าง ได้แก่
การวิเคราะห์ การสลายตัวทางความร้ อ น และการหา
สมบัติรูพรุ น
(1) การวิเคราะห์ การสลายตัวทางความร้ อน
ทาการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง Thermogravimetric analyzer
(TGA) เพื่อหาอุณหภูมิในการสลายตัวของเถ้าลอย โดย
การให้ความร้อนแก่ ตวั อย่างตั้งแต่อุณ หภูมิห้องจนถึ ง
อุณหภูมิ 700oC ภายใต้บรรยากาศของแก๊สไนโตรเจน
เพื่อไม่ให้เกิดการเผาไหม้ จากนั้น จึงเปลี่ยนบรรยากาศ
ในการให้ความร้อนเป็ นอากาศ เพื่อให้เกิ ดการเผาไหม้
ซึ่ งสามารถน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ปใช้ ห าค่ า ความชื้ น ของ
ตัวอย่างเถ้าลอยได้
(2) การหาสมบัติรูพรุ น ทาการวิเคราะห์ ดว้ ย
เครื่ อ ง ASAP2010 (Micromeritic) เพื่ อ หาไอโซเทอม
การดูดซับแก๊สไนโตรเจนที่ อุณหภูมิ –196oC และจาก
ไอโซเทอมการดูดซับที่ ได้น้ ี สามารถนาไปคานวณหา
พื้นที่ ผิวจาเพาะ (specific surface area, SBET) ปริ มาตรรู
พรุ นขนาดเล็ก (micropore volume, Vmic) ปริ มตรรู พรุ น
ขน าดกลางและขน าดให ญ่ (meso and macropore
volume, Vmeso+macro) ป ริ มาต รรู พ รุ น รวม (total pore
volume, VT) แ ละ ข น าด รู พ รุ น เฉ ลี่ ย (average pore
diameter, DP) ของเถ้าลอยได้
ตอนที่ 2 การศึกษาการดูดซับสีและกลิน่ ของ
นา้ ทิง้ ในกระบวนการดูดซับแบบกะ (batch)
การศึกษาในตอนที่ 2 นี้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ได้แก่
(1) การหาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการดูดซับ ซึ่ ง
ได้แก่ ปริ มาณของตัวดูดซับ และเวลาที่ใช้ในการดูดซับ
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เมื่อ Abs0 คือ ค่าการดูดกลืนแสงของน้ าทิ้งเริ่ มต้น และ
Abst คือ ค่าการดูดกลืนแสงของน้ าหลังการดูดซับที่เวลา
ใด ๆ โดยสาหรับการกาจัดกลิ่นนั้น ใช้ผทู ้ ดลองจานวน
10 คน ในการดมกลิ่นของตัวอย่าง
(2) การศึ ก ษาการใช้ ตัว ดู ด ซั บ ซ้ า เมื่ อ ทราบ
ปริ มาณของตัวดูดซับและเวลาในการดูดซับที่เหมาะสม
จากการทดลอง (1) แล้ว จะทาการนาตัวดูดซับนั้นมาทา
การดูดซับซ้ าอีกครั้ง โดยใช้สภาวะการทดลองเดิ ม นั่น
คื อ แช่ ใ นน้ าทิ้ ง ปริ ม าตร 50 มิ ล ลิ ลิ ต ร และท าซ้ าไป
เรื่ อย ๆ จนค่ าเปอร์ เซ็ น ต์ก ารกาจัดสี (%removal) มี ค่ า
น้อยกว่า 58% ซึ่งเป็ นค่าเป้ าหมายที่ทางโรงงานต้องการ
ตอนที่ 3 การศึกษาการเพิม่ ปริมาณตัวดูดซับ
และตัวถูดดูดซับ
การทดลองในตอนที่ 3 นี้ ทาขึ้นเพื่อศึ กษาว่า
การเพิ่ มปริ ม าณตัวดู ดซับ (เถ้าลอย) และตัวถูด ดู ดซับ
(น้ าทิ้ ง) จะส่ ง ผลอย่างไรต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการดู ด ซับ
เพื่ อ ใช้เป็ นข้อ มู ล เบื้ อ งต้น ในการขยายขนาดจาก lab
scale ไปเป็ นโรงงานนาร่ อง หรื อ pilot plant ซึ่ งทาการ
ทดลองโดยเพิ่มปริ มาณตัวดูดซับและตัวถูกดูดซับขึ้นไป
2 3 4 5 6 และ 7 เท่า
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SDP1-4
– 50 nm (Do, 1998) และจากไอโซเทอมการดูดซับที่ได้
นี้ เมื่อนาไปคานวณหาสมบัติรูพรุ นของเถ้าลอยถ่านหิ น
ได้ผลการคานวณแสดงดังตารางที่ 1

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

Volume adsorbed (cm3/g at STP)

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ สมบัตขิ องตัวดูดซับ
การวิเคราะห์สมบัติของตัวดูดซับ ประกอบไป
ด้ ว ยการวิ เคราะห์ 2 อย่ า ง ได้ แ ก่ การวิ เคราะห์ ก าร
สลายตัวทางความร้ อ น และการหาสมบัติ รูพ รุ น โดย
ภาพที่ 1 แสดงกราฟการสลายตัวทางความร้อนของเถ้า
ลอยถ่านหิ นตั้งแต่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 24oC) จนถึง
อุ ณ หภู มิ 700oC พบว่ า น้ าหนั ก ของเถ้า ลอยถ่ า นหิ น
ลดลงเมื่ ออุ ณ หภู มิ สู งขึ้ น โดยน้ าหนัก ลดลงเป็ นอย่าง
มากในช่ ว งอุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 120oC ซึ่ งคื อ ปริ ม าณ
ความชื้ น นั่น เอง โดยพบว่า เถ้าลอยถ่ านหิ น มี ป ริ ม าณ
ความชื้ นถึ ง 24% ดังนั้น ก่ อนนาตัวอย่างเถ้าลอยไปใช้
ในการดู ดซับ ต้องทาการไล่ความชื้ นออกจากตัวอย่าง
ก่ อน เพราะความชื้ น ที่ ถู กดู ดซับอยู่ต รงรู พรุ น ของเถ้า
ลอยนี้ จะทาให้เถ้าลอยมีประสิ ทธิภาพในการดูดซับสาร
อื่น ๆ เข้ามาในรู พรุ นได้นอ้ ยลง

40

20
10
0
0.0

ตัวอย่าง

Weight (% )

เถ้ า ล อ ย
ถ่านหิ น
(งานวิ จ ัย
นี้)
เถ้าลอย
ชานอ้อย
(Noonpui
et al.,
2010)
เถ้าลอยขี้
เลื่อยไม้
(Noonpui
et al.,
2010)

60

40

20

120o C
0
400

500

600

.6

.8

1.0

ตารางที่ 1 สมบัติรูพรุ นของเถ้าลอยถ่านหิ นที่ใช้ใน
งานวิจยั นี้เปรี ยบเทียบกับเถ้าลอยจาก
งานวิจยั อื่นๆ

moisture = 24%

300

.4

ภาพที่ 2 ไอโซเทอมการดูดซับแก๊สไนโตรเจนที่
อุณหภูมิ –196oC ของเถ้าลอยถ่านหิ น

80

200

.2

Relative pressure (P/Po)

100

100

Adsorption
Desorption

30

700

Temperature (o C)

ภาพที่ 1 กราฟการสลายตัวทางความร้อนของ
เถ้าลอยถ่านหิ น
ภาพที่ 2 แสดงไอโซเทอมการดู ด ซั บ แก๊ ส
ไนโตรเจนที่ อุ ณ หภู มิ –196oC ของเถ้า ลอยถ่ า นหิ น
พบว่า ลัก ษณะไอโซเทอมการดู ด ซับ ที่ ไ ด้เป็ นไอโซ
เท อ ม ก ารดู ด ซั บ ช นิ ด ที่ 4 เมื่ อ แ บ่ งต าม IUPAC
(International Union of Pure and Applied Chemistry)
ซึ่งแสดงลักษณะการดูดซับของตัวดูดซับที่ประกอบไป
ด้วยรู พรุ นขนาดกลาง หรื อ ตัวดูดซับที่ มีขนาดรู พรุ น 2

SBET
(m2/g)
9.45

Vmic
(cm3/g)
0.0036
(6.22%)

Vmeso+macro
(cm3/g)
0.0543
(93.78%)

VT
(cm3/g)
0.0579

DP
(nm)
24.53

31.89

0.0113
(31.56%)

0.0245
(68.44%)

0.0358

4.486

15.77

0.0056
(40.58%)

0.0082
(59.42%)

0.0138

3.242

จากตารางที่ 1 พบว่า เถ้าลอยถ่านหิ นที่ใช้เป็ น
ตัว ดู ด ซั บ ในงานวิ จัย นี้ มี พ้ื น ที่ ผิ ว จ าเพาะ 9.45 m2/g
ปริ ม าตรรู พ รุ น รวม 0.0579 cm3/g โดยเป็ นปริ ม าตรรู
พรุ นขนาดกลางและขนาดใหญ่ถึง 93.78% และมีขนาด
รู พรุ นเฉลี่ย 24.53 nm ซึ่ งเป็ นรู พรุ นขนาดกลาง (ตัวดูด
ซับที่ มีรูพรุ นขนาดกลาง จะมี ขนาดรู พรุ น 2 – 50 nm)
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SDP1-5
กาจัดสี (%removal) มีค่าสู งขึ้น โดยการดูดซับที่ปริ มาณ
ตัวดูดซับต่างๆ เข้าสู่ สมดุล ที่ เวลาประมาณ 60 ชัว่ โมง
โดยการดูดซับภายหลังจากเวลานี้ มีค่าคงที่ ซึ่งที่สมดุล
นี้ มี เปอร์ เซ็ น ต์ ก ารก าจัด สี 76% 86% 90% และ 94%
ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงรู ปภาพเปรี ยบเที ยบระหว่าง
น้ าทิ้งเริ่ มต้น (รู ปด้านซ้ายมือ) และน้ าที่ ผ่านการดูดซับ
ด้วยเถ้าลอยถ่านหิ นปริ มาณต่างๆ เป็ นเวลา 60 ชัว่ โมง
หรื อ ที่ สภาวะสมดุล (รู ปด้านขวามื อ) พบว่า ภายหลัง
การดู ดซับแล้ว สี ของน้ าทิ้ งลดลงอย่างชัดเจนเมื่ อมอง
ด้ ว ยสายตา โดยเมื่ อ ปริ มาณเถ้า ลอยถ่ า นหิ นที่ ใ ช้ มี
ปริ มาณสู งขึ้น สี ของน้ าทิ้งก็จะลดลงมากขึ้น จนกระทัง่
สี ของน้ าทิ้งใส ที่ การใช้เถ้าลอยถ่านหิ น 1.5 และ 2 กรัม
ซึ่งนอกจากเถ้าลอยถ่านหิ นจะสามารถลดสี ของน้ าทิ้งได้
แล้ว ยังสามารถลดกลิ่นของน้ าทิ้งได้อีกด้วย โดยน้ าทิ้ง
เริ่ มต้นมีกลิ่นเหม็นฉุ น แต่เมื่อน้ าทิ้งผ่านการดูดซับแล้ว
น้ าทิ้ งนั้ น จะไม่ มี กลิ่ น อย่ า งไรก็ ต าม น้ าทิ้ งที่ มี
เปอร์ เซ็ นต์การกาจัดสี (%removal) ระหว่าง 20 – 30%
จะมีกลิ่นเล็กน้อย

ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบสมบัติรูพรุ นของเถ้าลอยถ่านหิ นที่ใช้
ในงานวิจยั นี้ กบั เถ้าลอยจากงานวิจยั ของ Noonpui et al.
(2010) ที่ ใช้เถ้าลอยเป็ นตัวดูดซับในการกาจัดสี ของน้ า
เสี ยจากอุตสาหกรรมหมึกพิมพ์ พบว่า เถ้าลอยถ่านหิ นมี
ขนาดรู พรุ น เฉลี่ ย และปริ มาตรรู พ รุ นขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่มากกว่าเถ้าลอยจากชานอ้อย และเถ้าลอยจาก
ขี้เลื่อยไม้ ส่ งผลให้มีพ้ืนที่ ผิวจาเพาะน้อยกว่า ซึ่ งการที่
ตัวดูดซับมีขนาดรู พรุ นที่ค่อนข้างใหญ่ และมีปริ มาตรรู
พรุ นขนาดกลางและขนาดใหญ่จานวนมากนี้ จึ งส่ งผล
ให้เป็ นตัวดู ดซับ ที่ เหมาะสมในการกาจัดสี จากน้ าเสี ย
เพราะโมเลกุลของสี จะมีขนาดโมเลกุลค่อนข้างใหญ่
ตอนที่ 2 การศึกษาการดูดซับสีและกลิน่ ของ
นา้ ทิง้ ในกระบวนการดูดซับแบบกะ (batch)
ผลการศึ กษาแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ การ
หาสภาวะที่ เหมาะสมในการดู ดซับ และการศึ กษาการ
ใช้ตวั ดูดซับซ้ า ซึ่ งในการหาสภาวะที่เหมาะสมของการ
ดูดซับ สี ของน้ าทิ้ งโดยใช้เถ้าลอยถ่านหิ น ได้ทาการหา
ปริ มาณของตัวดูดซับและเวลาที่ใช้ในการดูดซับ โดยผล
การทดลองแสดงดังภาพที่ 3 พบว่า ที่เวลาในการดูดซับ
เท่ากัน การเพิ่มปริ มาณตัวดูดซับให้สูงขึ้นจาก 0.5 กรัม
เป็ น 1 1.5 และ 2 กรัม ตามลาดับ ทาให้เปอร์ เซ็นต์การ

100
90
80

% Removal

70
60
50
40
Fly ash 0.5 g
Fly ash 1 g
Fly ash 1.5 g
Fly ash 2 g

30
20
10

60 hr

0
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100

Time (hr)

ภาพที่ 3 การกาจัดสี ของน้ าทิ้งที่ปริ มาณตัวดูดซับ 0.5 – 2 กรัม เวลาในการดูดซับ
4 – 96 ชัว่ โมง โดยใช้ปริ มาตรน้ าทิ้ง 50 มิลลิลิตร
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SDP1-6
สาหรับ การศึ กษาการใช้ตวั ดู ดซับซ้ า ทาการศึ กษาโดย
ใช้ตวั อย่างปริ มาณเถ้าลอยถ่านหิ น 1.5 กรัม ที่ เวลาการ
ดูดซับทั้งก่อนและหลังสมดุล ได้แก่ 40 52 56 64 และ
66 ชั่วโมง โดยทาการทดลองซ้ าทั้งหมด 7 ครั้ ง ได้ผล
การทดลองดังแสดงในภาพที่ 4 พบว่า เปอร์ เซ็ นต์การ
ก าจัด สี (%removal) มี ค่ าลดลง เมื่ อ ใช้ต ัว อย่างเดิ ม ท า
การทดลองดูดซับซ้ า โดยที่ตวั อย่างสามารถดูดซับซ้ าได้
2 ครั้ ง ก่ อน ที่ การดู ดซั บ ซ้ าใน ครั้ งที่ 3 จะได้ ค่ า
เปอร์ เซ็นต์การกาจัดสี ต่ากว่าค่าเป้ าหมายที่ ทางโรงงาน
ต้องการ นัน่ คือ 58%
ตอนที่ 3 การศึกษาการเพิม่ ปริมาณตัวดูดซับ
และตัวถูดดูดซับ
การทดลองในตอนที่ 3 นี้ ใช้ปริ มาณตัวดูดซับ
1.5 3 4.5 6 7.5 9 และ 10.5 กรั ม โดยใช้ปริ มาตรน้ าทิ้ ง
50 100 150 200 250 300 และ 350 มิลลิลิตร ตามลาดับ
นัน่ คือ เพิ่มปริ มาณตัวดูดซับและตัวถูกดูดซับ 2 3 4 5 6
และ 7 เท่า ตามลาดับ โดยใช้เวลาในการดูดซับ 16 และ
48 ชัว่ โมง นอกจากนั้น ยังทาการทดลองใช้ตวั ดูดซับซ้ า
อี ก 3 ครั้ ง โดยผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 5 พบว่า
การเพิม่ ปริ มาณตัวดูดซับและตัวถูกดูดซับจนถึง 7 เท่า มี
ผลต่อเปอร์ เซ็นต์การกาจัดสี (%removal) เพียงเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม การนาตัวดูดซับมาใช้ซ้ า ทาให้เปอร์เซ็นต์
การก าจัด สี ล ดลง โดยลดลงต่ า กว่าค่ าเป้ าหมายที่ ท าง
โรงงานต้องการ (58%) ตั้งแต่การใช้งานซ้ าครั้งที่ 2

ตารางที่ 2 รู ปเปรี ยบเทียบระหว่างน้ าทิ้งเริ่ มต้นและน้ าที่
ผ่านการดูดซับด้วยเถ้าลอยถ่านหิ นปริ มาณ
ต่างๆ เป็ นเวลา 60 ชัว่ โมง โดยใช้ปริ มาตร
น้ าทิ้ง 50 มิลลิลิตร และผลการทดลองกลิ่น
ของน้ าตัวอย่าง
ปริ มาณ รู ปเปรี ยบเทียบระหว่าง
กลิ่น
เถ้าลอย
น้ าทิ้งเริ่ มต้นและน้ าที่
ถ่านหิ น ผ่านการดูดซับเป็ นเวลา
(g)
60 ชัว่ โมง
น้ าทิ้ง
–
มีกลิ่นเหม็น
เริ่ มต้น
ฉุน
0.5
ไม่มีกลิ่น

%removal = 76%
1.0

ไม่มีกลิ่น

%removal = 86%
1.5

ไม่มีกลิ่น
%removal = 90%

2.0

ไม่มีกลิ่น

%removal = 94%
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SDP1-7
100

100

Adsorption time 40 hr

Adsorption time 52 hr

% removal

80

80

Target : %removal = 58%

60
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0

Target : %removal = 58%
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0
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0

100

1
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6
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Adsorption time 64 hr

Adsorption time 56 hr
80

% removal

5

100

80

Target : %removal = 58%

60

Target : %removal = 58%

60

40
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20

0

0
0

1

2

3

4
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7

0

1

2

Number of adsorption

3

4

5

6

7

Number of adsorption

100

Adsorption time 66 hr

% removal

80

Target : %removal = 58%

60

40

20

0
0

1

2

3

4

5

6

7

Number of adsorption

ภาพที่ 4 การศึกษาการใช้ตวั ดูดซับซ้ า เมื่อใช้ปริ มาณเถ้าลอยถ่านหิน 1.5 กรัม เวลาในการดูดซับ
40 52 56 64 และ 66 ชัว่ โมง โดยใช้ปริ มาตรน้ าทิ้ง 50 มิลลิลิตร
มิลลิลิตร เวลาในการดูดวับ 60 ชัว่ โมง เมื่อนาตัวดูดซับ
ที่ ผ่านการดู ดซับแล้วมาใช้ซ้ า พบว่า สามารถใช้ตวั ดู ด
ซับซ้ าได้ 2 ครั้ง หลังจากนั้น เปอร์ เซ็นต์การกาจัดสี จะ
ต่ากว่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ นัน่ คือ 58% และเมื่อทาการเพิ่ม
ปริ มาณตัวดูดซับและน้ าทิ้งตั้งแต่ 2 ถึง 7 เท่า พบว่า การ
เพิ่มปริ มาณตัวดูดซับและน้ าทิ้งมีผลต่อเปอร์ เซ็นต์การ
กาจัดสี เพียงเล็กน้อย โดย เปอร์ เซ็นต์การกาจัดสี ที่ได้ มี
ค่ามากกว่าค่าเป้ าหมายที่ทางโรงงานตั้งไว้

สรุปผลการวิจยั
จากผลการวิจัยสามารถสรุ ปได้ว่า น้ าทิ้ งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษซึ่ ง
ผ่านการบาบัดทางชีวภาพแล้ว แต่ยงั มีสีน้ าตาลเข้มและ
มีกลิ่นเหม็นฉุ น สามารถใช้เถ้าลอยถ่านหิ นซึ่ งเป็ นกาก
ของเสี ยของทางโรงงานนี้ ในการกาจัดสี และกลิ่น โดย
การกาจัดสี มีค่าเพิ่มสู งขึ้นเมื่อใช้ปริ มาณเถ้าลอยมากขึ้น
ซึ่ งเปอร์ เซ็ น ต์ก ารก าจัด สี สู ง สุ ด มี ค่ า เท่ า กับ 76 86 90
และ 94% เมื่ อ ใช้เถ้าลอยถ่ านหิ น ในปริ ม าณ 0.5 1 1.5
และ 2 กรั ม ตามล าดั บ โดยใช้ ป ริ มาตรน้ าทิ้ ง 50
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ภาพที่ 5 การศึกษาการเพิ่มปริ มาณตัวดูดซับและตัวถูกดูดซับ ตั้งแต่ 2 – 7 เท่า ที่เวลาในการดูดซับ
16 และ 48 ชัว่ โมง โดยใช้ตวั ดูดซับซ้ า 3 ครั้ง
ภิญญ์ฑิต มุ่งการดี ฉลาด บรรเทา และชูสิทธิ์ ศรี สุทธิ
ข้ อเสนอแนะ
กมล. การบาบัดสี น้ าเสี ยโรงงานกระดาษด้วย
งานวิ จั ย ต่ อ ไป ควรท าการศึ ก ษาการเพิ่ ม
ไทเทเนียมไดออกไซด์. การประชุมวิชาการ
ประสิ ท ธิ ภาพตัวดู ด ซับ โดยใช้กรดหรื อ เบส เพื่ อ เพิ่ ม
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสาหรับการพัฒนา
พื้น ที่ ผิวและปริ มาตรรู พรุ น ให้กับเถ้าลอยถ่านหิ น ซึ่ ง
อย่างยัง่ ยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เมื่อเถ้าลอยมีพ้ืนที่ผิวและปริ มาตรรู พรุ นเพิ่มมากขึ้น จะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2551
ทาให้มีประสิ ทธิ ภาพในการดู ดซับเพิ่มมากขึ้ น นั่นคื อ
ยุวรัตน์ และคณะ. การกาจัดสี ของน้ าทิ้งจากโรงงาน
ลดปริ มาณการใช้ตวั ดูดซับ หรื อ ลดเวลาที่ใช้ในการดูดซับ
อุตสาหกรรมผลิตเยือ่ กระดาษและกระดาษ
กิตติกรรมประกาศ
ด้วยถ่านกัมมันต์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์
คณะผูว้ ิจัยขอขอบคุ ณ บมจ. ฟิ นิ คซ พัลพ แอนด์
มหาวิทยาลัยสยาม, 15, 37-46. 2557
เพเพอร์ ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจยั
วราภรณ์ อภิวฒั นาภิวตั ต่อพงศ์ กรี ธาชาติ และพิลาณี
ไวถนอมสัตย์. การลดสี น้ าทิ้งจากโรงงาน
เอกสารอ้ างอิง
อุตสาหกรรมผลิตเยือ่ และกระดาษโดยโอโซน
พูนศิริ หอมจันทร์. การเตรี ยมถ่านกัมมันต์จากเปลือก
ออกซิเดชัน. การประชุมทางวิชาการของ
สบู่ดาโดยวิธีกระตุน้ ทางเคมี. รายงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45. 2550
การศึกษาอิสระปริ ญญาวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2550
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