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บทคัดย่อ
สีย้อมที่ปนเปื้อนในน้ําเสียมีที่มาจากหลายแหล่ง ส่วนใหญ่ย่อยสลายได้ยาก เป็นสารก่อมะเร็ง ปิดกั้นแสง
ที่ลงสู่แหล่งน้ําและทําให้อัตราการสังเคราะห์แสงลดลง รวมทั้งทําให้เสียทัศนียภาพ น้ําเสียที่ปนเปื้อนสีย้อมจึงควร
ได้รับการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ํา กระบวนการดูดซับเป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดสีย้อมได้ดี
บทความนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบําบัดสีย้อมในน้ําเสียโดยใช้กระบวนการดูดซับ เนื้อหา
ครอบคลุมชนิดของสีย้อม การดูดซับสีย้อมด้วยถ่านกัมมันต์ การดูดซับสีย้อมด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับ การดูดซับด้วยคอลัมน์ และไอโซเทอมของการดูดซับ

ABSTRACT
Dyes contaminated in wastewater come from many sources. These dyes are difficult to
decompose and also carcinogenic. Contamination of dyes in water reduces primary production
due to decrease in light penetration. Moreover, it is not desirable and causes scenery impact.
Therefore, it is very important to treat the wastewater before disposal. Adsorption has been
preferred because of its effectiveness. This review describes the treatment of dyes in wastewater
using adsorption processes on various types of dyes, the use of activated carbon and agricultural
and industrial solid wastes as adsorbent to remove dyes, adsorption factors, column adsorption
and adsorption isotherms.
คําสําคัญ: สีย้อม กระบวนการดูดซับ ถ่านกัมมันต์ น้ําเสีย
Keywords: Dyes, Adsorption processes, Activated carbon, Wastewater
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1. บทนํา
ในปั จ จุ บั น สี ย้ อ ม (dyes)
ถู ก ใช้ ใ น
อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ ฟอกหนั ง ผลิ ต กระดาษ ผลิ ต
เครื่องสําอาง อาหาร และการพิมพ์ (Mittal et al.,
2010) สีย้อมที่ปนเปื้อนมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ํา
เนื่องจากเป็นสารเคมีสังเคราะห์ทําให้เกิดการระคาย
เคือง เป็นสารก่อมะเร็งหรือทําให้เกิดการกลายพันธุ์ได้
เนื่ อ งจากในโครงสร้า งของสีย้อมส่วนใหญ่มีวงแหวน
แอโรมาติกอยู่ในโมเลกุล นอกจากนี้ สีย้อมยัง ปิดกั้น
แสงไม่ให้ส่องลงไปในน้ํา ทําให้อัตราการสังเคราะห์แสง
ลดลง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ห่ ว งโซ่ อ าหาร และทํ า ให้ เ สี ย
ทัศนียภาพ (Weisburger, 2002; Yanan et al.,
2011) สีย้อมส่วนใหญ่ละลายน้ําได้ดี แต่ย่อยสลายยาก
เนื่องจากทนทานต่อแสงและความเป็นกรดด่าง ทําให้
ยากต่อการบําบัด (Han et al., 2008) ปัจจุบันการ
บําบัดสีย้อมมีเทคนิคที่หลากหลาย เช่น การใช้จุลินทรีย์
ที่เหมาะสมย่อยสลายโมเลกุลสี หรือการใช้คลื่นเสียงที่มี
ความถี่สูง (ultrasonic) สลายโมเลกุล แต่วิธีการหนึ่งที่
เป็นที่นิยมในการบําบัดสีย้อมในน้ํา นั่นคือ การดูดซับ
ด้วยตัวดูดซับชนิดต่างๆ เนื่องจากสามารถดูดซับสีย้อม
ได้ดี ตัวดูดซับสามารถนํามาใช้ซ้ําได้หลายครั้ง ทําได้
ง่ายและใช้เงินลงทุนต่ํา ตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพสูง
และนิ ย มใช้ กั น มาก คื อ ถ่ า นกั ม มั น ต์ (activated
carbon) แต่ก็มีตัวดูดซับอื่นๆ ที่ใช้งานได้ดีไม่ต่างจาก
ถ่านกัมมันต์ เช่น เพอร์ไลท์ (perlite) เบนโตไนท์
(bentonite) ซิลิกา (silica) ซีโอไลท์ (zeolite) และแร่
ดินเหนียว (clay minerals) เป็นต้น (Krysztafkiewicz
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et al., 2002; Woolard et al., 2002; Wang et al.,
2004) บทความนี้จึงนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบําบัดสี
ย้อมในน้ําเสียโดยใช้กระบวนการดูดซับ ประเภทของสี
ย้อม การดูดซับสีย้อมด้วยถ่านกัมมันต์ การดูดซับสีย้อม
ด้ ว ยวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ท างการเกษตรและอุ ต สาหกรรม
ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับ การดูดซับด้วยคอลัมน์ และ
ไอโซเทอมของการดูดซับ เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการ
ดูดซับสีย้อมในน้ําเสีย

2. องค์ประกอบและประเภทของสีย้อม
โครงสร้างของสีย้อมมีส่วนประกอบที่สําคัญ
2 ส่วน ได้แก่ โครโมฟอร์ (chromophore) และออกโซ
โครม (auxochrome) โครโมฟอร์ คื อ หมู่ ฟั ง ก์ ชั น ที่
สามารถดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 400–700
นาโนเมตร เช่น หมู่ไนโตรโซ (nitroso group) หมู่ไน
โตร (nitro group) และหมู่อะโซ (azo group) เป็นต้น
สีย้อมจะต้องมีหมู่โครโมฟอร์อย่างน้อย 1 หมู่ภายใน
โมเลกุล (รูปที่ 1a) นอกจากนี้ ในโครงสร้างโมเลกุล
จะต้องมีลักษณะพันธะคู่แบบคอนจูเกต (conjugated)
เช่น วงแหวนแอโรมาติก และเกิดเรโซแนนซ์ของ
อิเล็กตรอนภายในโมเลกุลได้ (Abrahart, 1977) ส่วน
ออกโซโครมเป็นหมู่ที่อยู่ในโมเลกุลของสีย้อมที่มีผลต่อ
ก า ร เ กิ ด สี ค ว า ม ย า ว ค ลื่ น ที่ ดู ด ก ลื น แ ส ง แ ล ะ
ความสามารถในการละลายของสีย้อม ตัวอย่างเช่น หมู่
คาร์บอกซิล (carboxyl group) หมู่ไฮดรอกซิล
(hydroxyl group) และหมู่อะมิโน (amino group)
เป็นต้น (รูปที่ 1b)
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(1a) หมู่โครโมฟอร์

hydroxyl
amino
(1b) หมู่ออกโซโครม
รูปที่ 1 ตัวอย่างหมู่ที่เป็นส่วนประกอบสําคัญในโมเลกุลของสีย้อม (ดัดแปลงจาก Abrahart, 1977)
สีย้อมที่ใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมสิ่งทอแบ่งตามโครงสร้างและลักษณะของการนําไปใช้งาน ได้เป็น 9
ประเภท ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประเภทของสีย้อมแบ่งตามโครงสร้างและลักษณะของการนําไปใช้งาน
ชนิดของ
สีย้อม
สีเบสิค
(basic dye)

ลักษณะโครงสร้าง

การนําไปใช้

เป็นเกลือของเบสอินทรีย์ (-NR3+ หรือ =NR2+)
อาจมีหมู่เฮมิไซยานิน แอนทราควิโนน หรือ
ไตรอาริลมีเทน ละลายน้ําได้ มีประจุบวก

นิยมใช้ย้อม
เส้นใยโปรตีน
ไนลอน และ
เส้นใยอะคริลิค

ตัวอย่างโครงสร้างของสีย้อม

Basic yellow
สีแอซิด
(acid dye)

เป็นเกลือโซเดียมของกรดกํามะถัน อาจมีหมู่
แอนทราควิโนน แซนทีน อะโซ หรือ ไนโตร
ละลายน้ําได้ มีประจุลบ

ใช้ย้อมเส้นใย
โปรตีนและ
เซลลูโลส
Acid blue 45

สีไดเร็คท์
(direct dye)

สีรีแอคทีฟ
(reactive
dye)

ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบอะโซ พทาโลไซยา
นิน หรือ ออกซาซีน มีน้ําหนักโมเลกุลสูง มีหมู่
กรดซัลโฟนิค ละลายน้ําให้ประจุลบ เกาะติด
เส้นใยได้ดี
ละลายน้ําให้ประจุลบ โมเลกุลของสีจะจับกับ
หมู่ไฮดรอกไซด์ในสภาวะที่เป็นด่าง โครงสร้าง
ของสีรีแอคทีฟจะมีหมู่รีแอคทีฟ (reactive
group) เช่น หมู่ คลอริเนเตตไตรอะซีน และ
หมู่ไวนิลซัลโฟน

นิยมใช้ย้อม
เส้นใย
เซลลูโลส

Direct orange 25

เหมาะกับการ
ย้อมเส้นใย
เซลลูโลส
Reactive blue 109

422

KKU Sccience Journal Volume 44 Number 3

Review

ตารรางที่ 1 ประเภททของสีย้อมแบ่งตามโครงสร้
ต
างและะลักษณะของการรนําไปใช้งาน (ต่อ)
อ
ชนินิดของสี
ย้อม
สีอะโซ
(azzo dye)

สีมอร์
อ แดนท์
(m
mordant
dye)

ลักษณะโครงสสร้าง

การนําไปใช้

ตัวอย่างโครงสร้
ง
างของสีย้อม

มีหมู่อะโซ โครงสร้างทั่วไป คือ R-N=N-R' ไม่
ละลายนน้ํา ต้องย้อมด้วยสารปประกอบฟีนอล
ก่อนแล้้วจึงย้อมทับด้วยสารไดอะโซคอม
โพแนนทท์
เป็นสีย้ออมที่ต้องใช้สารประกออบออกไซด์ของ
โลหะช่ววยยึดติดบนเส้นใย เช่น โครเมียม ดีบุก
เหล็ก ทําให้มีโมเลกุลใหญ่ ละะลายน้ําได้

ใช้ย้อมเส้นใย
ได้ทั้งเซลลูโลส
ไนลอน และ
แอซีเตต
ใช้ย้อมเส้นใย
โปรตีนและ
โพลิเอไมด์

Yeellow azo dye

Mordant Black 1 (with chromium (III) ion)
สีวัต
(vaat dye)

สีดิดสิ เพิร์ส
(disperse
dye)

สีซัซลเฟอร์
(sullfur dye)

ไม่ละลาายน้ํา มีส่วนประกอบทีที่สําคัญ 2 ชนิด
คือ สีอนินดิโก และสีแอนทราคควินอยด์ ละลาย
น้ําโดยททําปฏิกิริยากับสารรีดวซ์
วิ และโซเดียม
ไฮดรอกกไซด์ ถูกรีดิวซ์กลายเป็ป็นเกลือ ซึมเข้าไป
ในเส้นใย เมื่อสัมผัสกับอากาศศจะถูกออกซิไดส์
เป็นสีวัต
ไม่ละลาายน้ํา อนุภาคของสีอยู่ที่ประมาณ 1–3
ไมโครเมมตร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สีย้อมอะโซ
และสีย้ออมอะมิโนแอนทราควิวิโนน ซึ่งทั้งสอง
กลุ่มประกอบด้วยอนุพันธ์ของเอทาโนลามีน
(NH2CHH2CH2CH)

ย้อมเส้นใยได้
ทุกชนิดทั้งเส้น
ใยธรรมชาติ
และเส้นใย
สังเคราะห์

ไม่ละลาายน้ํา ได้จากการนําสาารอินทรีย์ที่มหี มู่
ไนโตรแและหมู่อะมิโนมาทําปฏิฏิกิริยากับซัลเฟอร์
หรือโซเเดียมซัลไฟต์ที่อุณหภูมิมสิ ูง ต้องรีดิวซ์สีให้
โมเลกุลลอยู่ในสภาพที่ละลายนน้ําได้

นิยมนํามาย้อม
ฝ้าย

ใช้ย้อมเส้นใย
แอซีเตต โพลิ
เอสเตอร์
ไนลอน และ
อะคริลิค

Indigo pigment blue 66

Dissperse red 220

Sulfur black 1

(ที่มา : Demirbas, 20099; Salleh et al., 2011; Yagub et al., 2014)

3. วัสดุดูดซับสีย้ออม
3.11 การดูดซับด้วยถถ่านกัมมันต์
ถ่านกัมมันนต์ (activated carbon)
c
คือ ถ่านที
น ่
จ
า ไม้ หหรื อ วั ส ดุ อื่ น ๆ ทีท่ มี ค าร์ บ อนเป็ น
ได้ จากการนํ
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ สู ง แ ล ะ มี ป ริ ม า ณ เ ถ้ า ต่ํ า ม า ผ่ า น
กระะบวนการคาร์บออไนเซชัน (carbonization) โดยกาาร
เผาาภายใต้ความดันนและอุณหภูมิระหหว่าง 200–1,6000
องศศาเซลเซี ย ส คววบคุ ม ปริ ม าณแก๊ก๊ ส ออกซิ เ จนแลละ

น พื้นที่
คาร์บอนไดดออกไซด์ เพื่อให้ห้ได้ถ่านที่มีรูพรุนมาก
ผิวอาจสูงถึง 3,000 ตารางเมตรต่อกรัม (Maarsh et al.,
1997) สามมารถจําแนกชนิดของถ่
ด
านกัมมันต์
น ได้เป็น 3
กลุ่ม ตามขขนาดของรูพรุน ได้
ไ แก่ ถ่านกัมมันต์
น ที่มีรูพรุน
ขนาดเล็กกว่
ก า 2 นาโนเมตรร (micropore) ถ่ถานกัมมันต์
ที่มีรูพรุนขนาดกลางอยู
ข
่ระหว่าง 2-50 นาโนเมตร
(mesoporre) และถ่านกัมมันต์ที่มีรูพรุนขนาาดใหญ่กว่า
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50 นาโนเมตร (macropores) (Lemley et al.,
1995; Dias et al., 2007) ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ลักษณะรูพรุนของถ่านกัมมันต์
(ดัดแปลงจาก Lemley et al., 1995)
ประสิ ท ธิ ภ าพการดู ด ซั บ สี ย้ อ มของถ่ า นกั ม
มัน ต์ ขึ้ น กั บ ปริม าณและขนาดรู พรุ น ยิ่ ง มี รู พรุ น มาก
พื้นที่ผิวก็จะมาก ทําให้ดูดซับสารต่างๆ ได้ดี จากการ
ทดลองพบว่า ความสามารถในการดูดซับของถ่านกัม
มั น ต์ มี ค่ า สู ง ถึ ง 400–980.3
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กรั ม
(Rafatullah et al., 2010) ถ่านกัมมันต์ที่มีรูพรุนขนาด
micropore และ mesopore มีพื้นที่ผิวมากเหมาะกับ
การนํ า ไปใช้เ ป็ น ตัว ดู ดซั บ สารต่า งๆ แต่ว่า รูพรุ น ของ
ถ่านกัมมันต์ขนาด micropore เล็กเกินไป ที่จะดูดซับสี
ย้อม ซึ่งส่วนมากมีโมเลกุลขนาดใหญ่จึงไม่สามารถแพร่
เข้าสู่รูพรุนขนาด micropore ได้ ในขณะที่ถ่านกัมมันต์
ขนาด macropore มีรูพรุนขนาดใหญ่พอที่จะแพร่เข้า
ได้ แ ต่ ก็ มี พื้ น ที่ ผิ ว ในการดู ด ซั บ น้ อ ยเกิ น ไป จาก
การศึ ก ษา พบว่ า ขนาดรู พ รุ น ของถ่ า นกั ม มั น ต์ ที่
เหมาะสมในการดู ดซับ สี ย้อม คือ ขนาด mesopore
ยิ่งรูพรุนขนาด mesopore มีจํานวนมากเท่าใด จะทํา
ให้การดูดซับเกิดได้ดีขึ้นเท่านั้นและใช้เวลาเข้าสู่สมดุล
ลดลง (De Souza-Macedo et al., 2006; LorencGrabowska and Gryglewicz, 2007)
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นอกจากประสิ ท ธิ ภ าพในการดู ด ซั บ ของ
ถ่านกัมมันต์จะสูงมากแล้ว ยังสามารถนําไปใช้ได้โดยไม่
ต้องกํา จัดความชื้นออกก่อน อย่างไรก็ตาม ข้ อจํากัด
ของถ่ า นกั ม มั น ต์ คื อ มี ร าคาแพง และการคื น สภาพ
ถ่านกัมมันต์ (regeneration) ทําให้ประสิทธิภาพใน
การดูดซับต่ําลง (Srivastava et al., 2007) ด้วย
เหตุผ ลที่ก ล่า วมา ทํ าให้มี ก ารศึก ษาการดูดซับ สีย้อ ม
ด้วยวัสดุดูดซับชนิดอื่นที่สามารถดูดซับสีย้อมได้ดี นั่น
คื อ วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ท างการเกษตรและอุ ต สาหกรรม
เนื่องจากมีต้นทุนต่ําและหาได้ง่าย เพื่อทดแทนการใช้
ถ่านกัมมันต์ในการดูดซับสีย้อมในน้ําเสีย
3.2 การดูดซับด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การดู ด ซั บ สี ย้ อ มโดยใช้ วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ท าง
การเกษตรและอุ ต สาหกรรมมี ข้ อ ดี ห ลายประการ
นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนการบําบัดน้ําเสียแล้ว ยัง
ช่วยลดปริมาณของเหลือทิ้งได้เป็นอย่างดี วัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรที่ นํ า มาใช้ เ ป็ น ตั ว ดู ด ซั บ มี ห ลายชนิ ด
(ตารางที่ 2) ตัวอย่างเช่น ไม้ไผ่ กะลามะพร้าว ทะลาย
ปาล์ม ขี้เลื่อย ชานอ้อย ไม้ยางพารา ถ่านไม้เงาะ เป็น
ต้น (กิติโรจน์ และคณะ, 2550; ปรีชญา, 2551; รวินิภา
และวิทยา, 2557; Valix et al., 2004; Ponnusami
et al., 2007; Tan et al., 2007; Singh et al., 2008;
Ahmad and Hameed, 2009; Zhuannian et al.,
2009) ส่วนวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรม เช่น กาก
โบรอน และเถ้าลอย เป็นต้น (Rao and Rao, 2006;
Olgun and Atar, 2009) อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของ
ตัว ดูด ซับ เหล่ า นี้ มีค วามสามารถในการดู ดซั บ ต่ํ า กว่ า
ถ่ า นกั ม มั น ต์ ดั ง นั้ น อาจต้ อ งนํ า ไปปรั บ สภาพหรื อ
กระตุ้ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ ก่ อ น เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดูดซับ เช่น นําไปกระตุ้นทางกายภาพ
(physical activation) โดยการทําให้เกิดกระบวนการ
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คาร์ บ อไนเซชั น แล้ ว ตามด้ ว ยการกระตุ้ น ด้ ว ยแก๊ ส
ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ ห รื อ ไ อ น้ํ า ที่ ร้ อ น ยิ่ ง ย ว ด
(superheated steam) ที่มีอุณหภูมิประมาณ 800–
900 องศาเซลเซี ยส ซึ่ง จะทํา ให้ไ ด้รูพรุน มากขึ้น และ
กํา จั ดองค์ป ระกอบอื่ น ที่ไ ม่ ใช่ ค าร์บ อนออกไป อีก วิ ธี
หนึ่ง คือ การกระตุ้นทางเคมี (chemical activation)
โดยการใช้สารเคมีเข้าไปสลายสารปนเปื้อนในรูพรุน
จากนั้ น นํ า ไปเผาในถั ง ที่ มี อ อกซิ เ จนที่ อุ ณ หภู มิ สู ง
ประมาณ 400–1,000 องศาเซลเซียส สารเคมีที่ใช้
กระตุ้น เช่น ซิงค์ (II) คลอไรด์ (ZnCl2) กรดฟอสฟอริก
(H3PO4) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) โซเดียม

Review

ไฮดรอกไซด์ (NaOH) และกรดไฮโดรคลอริก (HCl)
เป็นต้น (Ichcho et al., 2005; Mohanty et al.,
2005; Rahman et al., 2005; Zhuannian et al.,
2009; Wu et al., 2010) การกระตุ้นด้วยสารเคมี
สามารถลดขนาดรูพรุน เพิ่มพื้นที่ผิวจําเพาะ (specific
surface area) และเพิ่มปริมาตรรูพรุน (pore
volume) ได้ดีมาก ทําให้ประสิทธิภาพการดูดซับของ
ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้เหล่านี้สูงขึ้น แต่ก็มี
ข้อเสีย คือ จะมีสารเคมีตกค้างจากขั้นตอนของการล้าง
สารเคมีออกจากถ่านกัมมันต์

ตารางที่ 2 ตัวดูดซับสีย้อมที่ทําจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทดแทนถ่านกัมมันต์
วัสดุที่ใช้
ถ่านหิน และ
กะลามะพร้าว

สีย้อมที่
ถูกดูดซับ
สีไดเร็คท์

กากถั่วเหลือง

สีรีแอคทีฟ
และสีเบสิค

ชานอ้อย

สีแอซิด

ขี้เลื่อย

คองโกเรด

ไม้ไผ่

สีย้อมในน้ํา
เสียจาก
โรงงานสิ่ง
ทอ

กากโบรอน

สีเบสิค

วิธีการเตรียมวัสดุ/การปรับสภาพ
ไม่มี

ผลการทดลอง

Adsorption capacity ของถ่านกัม
มันต์ที่ผลิตจากถ่านหินและ
กะลามะพร้าว มีค่า = 222.22 และ
158.73 mg/g ตามลําดับ
o
ล้างด้วยน้ํากลั่น อบแห้งที่ 90 C, 2 ชั่วโมง กากถั่วเหลืองชนิดผงปรับสภาพแล้ว
ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 30–40 mesh ปรับ ดูดซับสีรีแอคทีฟ และสีเบสิค ได้
สภาพด้วย 0.5 M NaOH, 1 ชั่วโมง ล้างด้วย 100 และ 67.5% ตามลําดับ
น้ํากลั่น อบแห้งที่ 60 oC, 24 ชั่วโมง
อบที่ 160 oC แล้วผ่านแก๊ส CO2 ที่
เมื่อผ่านกระบวนการต่างๆแล้วมี
O
600 C
พื้นที่ผิวสูง 614–1433 m2g-1
ล้างด้วยน้ํากลั่น ทําให้แห้ง แล้วนํา ไปแช่ใน การดูดซับเกิดได้ดีเมื่อขนาดอนุภาค
H2O2 1:100, 24 ชั่วโมง อบแห้งที่ 110 oC, ไม่เกินกว่า 106 BSS mesh ลด
1 ชั่วโมง บดแล้วร่อนผ่านตะแกรง
COD ได้ 73.5 mg/L
ล้าง อบแห้ง และร่อนผ่านตะแกรงขนาด
ถ่านกัมมันต์ที่ได้สามารถกําจัดสี
ย้อมได้ 91.84% และลดค่า COD
200-300 m กระตุ้นด้วย 85% H3PO4
o
นําไปเผาที่ 500 C, 2 ชั่วโมง แล้วผ่านแก๊ส ได้ 75.21%
N2
ไม่มี
กากโบรอนมีองค์ประกอบหลักเป็น
ulexite มีค่า adsorption
capacity สูง

อ้างอิง
กิติโรจน์
และคณะ
(2550)
ณัฐวรินทร์
และคณะ
(2554)
Valix et
al. (2004)
Jain and
Sikarwar
(2008)
Ahmad
and
Hameed
(2009)
Olgun
and Atar
(2009)

บทความ

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 44 เล่มที่ 3
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ตารางที่ 2 ตัวดูดซับสีย้อมที่ทําจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทดแทนถ่านกัมมันต์ (ต่อ)
วัสดุที่ใช้
เปลือกเม็ด
มะม่วงหิม
พานต์
เถ้าลอย

สีย้อมที่
ถูกดูดซับ
คองโกเรด

วิธีการเตรียมวัสดุ/การปรับสภาพ
ล้างด้วยน้ํากลั่น ทําให้แห้ง บดแล้วร่อน
ผ่านตะแกรงขนาด 200 – 300 mesh

สีรีแอคทีฟ ทําให้แห้งที่ 378 OC, 24 ชั่วโมง ร่อนผ่าน
และสีแอซิด ตะแกรงขนาด 160 m แล้วเผาที่
อุณหภูมิ 350 oC, 30 นาที

4. ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับสีย้อม
ความสามารถในการดู ดซับ สีย้อมในน้ํา เสี ย
ด้วยวัสดุดูดซับขึ้นกับปัจจัยหลายประการ ดังนี้
4.1 สมบัติของตัวดูดซับและสารที่ถูกดูดซับ
ความสามารถในการดูดซับสีย้อมบนตัวดูดซับ
ขึ้นอยู่กับประจุบนผิวของตัวดูดซับและประจุของสีย้อม
เมื่อละลายน้ํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูดซับทางเคมี สี
ย้อมที่มีประจุลบในโมเลกุลจะถูกดูดซับได้ดีที่ pH ต่ํา
เพราะผิวของตัวดูดซับจะมีไอออนบวกจากไฮโดรเจน
ไอออน (H+) ปริมาณมากมาเกาะที่ผิว ซึ่งสภาพประจุ
บนผิ ว ของตั ว ดู ด ซั บ ขึ้ น กั บ ความเป็ น กรดด่ า งของ
สารละลายในขณะนั้น (Moreno-Castilla, 2004;
Attia et al., 2006; Kumar et al., 2010; Sun et
al., 2010) ที่ pH ต่างกันจะมีปริมาณประจุบวกและ
ประจุลบในสารละลายแตกต่างกันด้วย โดยพิจารณา
จาก pHzpc (point of zero charge) หรือ pH ที่ทําให้
ประจุบนผิวของตัวดูดซับมีค่าเป็นศูนย์ ถ้า pH ของ
สารละลายต่ํากว่า pHzpc ประจุรวมบนตัวดูดซับจะเป็น
บวกเนื่องจากไฮโดรเจนไอออน ที่สภาวะนี้ตัวดูดซับจะ
สามารถดูดซับสีย้อมที่เป็นประจุลบได้ดี แต่ถ้า pH สูง
ประจุรวมบนผิวตัวดูดซับจะเป็นลบ
กว่า pHzpc
เนื่องจากไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) ทําให้สามารถดูด
ซับสีย้อมที่เป็นประจุบวกได้ดีกว่า ตัวอย่างเช่น คองโก
เรด เมื่อละลายน้ําได้ประจุลบ มี pHzpc เท่ากับ 10.0

ผลการทดลอง

อ้างอิง

ดูดซับได้ดีที่ pH = 3 ร้อยละของการ
ดูดซับเพิ่มขึ้นถ้าเพิม่ ปริมาณตัวดูดซับ
และความเข้มข้นของสีย้อม
การดูดซับเกิดได้ดีที่ pH ต่ํา สีแอซิดมี
ค่า adsorption capacity สูงกว่า
สีรีแอคทีฟ

Kumar et
al. (2010)
Sun et al.
(2010)

จะถูกดูดซับได้ดีที่ pH 7.8–8.3 ในทางตรงกันข้าม
สีเบสิค เมื่อละลายน้ําได้ประจุบวก การดูดซับจะเกิดขึ้น
ได้ดีที่ pH สูงกว่า pHzpc (Lorenc-Grabowska and
Gryglewicz, 2007) ดังนั้น การปรับสภาพ pH ของ
สารละลายให้เหมาะสมกับโครงสร้างของสีย้อมจึงเป็น
การช่วยให้ประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมเพิ่มขึ้นด้วย
4.2 ความเข้มข้นของสารละลาย
การเพิ่ ม ความเข้ ม ข้ น ของสารละลายทํ า ให้
การดูดซับเพิ่มขึ้น เพราะเป็นการเพิ่มอัตราการถ่ายเท
มวล ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของความเข้มข้นสารบน
ตัวดูดซับกับสารละลาย (concentration gradient)
(Yanan et al., 2011) กระบวนการถ่ายเทมวลระหว่าง
สารละลายกับตัวดูดซับมี 3 ขั้นตอน ขั้นแรกเป็นการ
แพร่ของสารเข้าสู่ผิวของตัวดูดซับ (film diffusion) ซึ่ง
เกิ ด ได้ เ ร็ ว เป็ น สาเหตุ ที่ ทํ า ให้ ร้ อ ยละของการดู ด ซั บ
ในช่วงต้นของเกือบทุกการดูดซับมีค่าสูง แต่เมื่อเวลา
ผ่านไป เกิดการถ่ายเทมวลขั้นที่สองซึ่งเป็นการแพร่ของ
โมเลกุลเข้าสู่รูพรุน (particle diffusion) และขั้นที่สาม
ซึ่ ง เป็ น การดู ด ซั บ โมเลกุ ล สารบนผิ ว ภายในรู พ รุ น
(adsorption) สองขั้นตอนหลังเกิดได้ช้ากว่า (Mittal
et al., 2008; Fu et al., 2012) ทําให้ร้อยละของการ
ดูดซับในช่วงหลังเริ่มลดลงจนคงที่ (รูปที่ 3) อย่างไรก็
ตาม แม้จะมีกระบวนการแพร่ของโมเลกุลเข้าสู่รูพรุน
แต่ขนาดของรูพรุนจะเป็นตัวกําหนดชนิดของสารที่จะ
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แพร่เข้ า สู่รูพรุนได้ นั่น คือ สารที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่
กว่ารูพรุนก็จะไม่สามารถแพร่เข้าสู่รูพรุนได้ แม้ว่าตัวดูด
ซับจะมีรูพรุนมากก็ตาม นอกจากนี้ ความแรงไอออน

Review

ของอิ เล็ ก โทรไลต์ใ นสารละลายซึ่ ง มี ผ ลลดแรงดึ ง ดู ด
ระหว่างสีย้อมกับผิวของตัวดูดซับ จะทําให้การดูดซับ
ลดลง (Lorenc-Grabowska and Gryglewicz, 2007)

รูปที่ 3 ผลของความเข้มข้นของสารละลายต่อความสามารถในการดูดซับสีย้อม
(ที่มา: Chowdhury and Saha , 2010)
4.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการดูดซับ
เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการดูดซับจะทําให้การ
ดู ด ซั บ เพิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว งแรกการดู ด ซั บ เกิ ด เร็ ว มาก
เนื่องจาก concentration gradient ในสารละลาย
และที่ว่างบนผิวของตัวดูดซับยังคงมีมากทําให้ดูดซับสี
ย้อ มได้ ม าก หลั ง จากนั้ น การดู ด ซั บ จะลดลงจนเข้ า สู่
ภาวะสมดุล เพราะที่ว่างเหล่านั้นดูดซับสีย้อมไว้เต็มที่

แล้ว การศึกษาการดูดซับสีย้อมหลายประเภท ได้แก่
โบรโมฟีนอลบลู อะลิซารีนเรดเอส เมทิลบลู เมทิลีนบลู
เอริ โ อโครมแบลคที มาลาไคท์ ก รี น ฟี น อลเรด และ
เมทิลไวโอเลต โดยใช้ถ่านกัมมันต์ พบว่า การดูดซับเกิด
ได้ดีมากช่วง 30 นาทีแรก (รูปที่ 4) และแม้จะให้ดูดซับ
ต่อเนื่องไปจนถึง 60 นาที แต่การดูดซับก็เพิ่มขึ้นน้อย
มาก (Iqbal and Ashiq, 2007)

รูปที่ 4 ผลของเวลาต่อความสามารถในการดูดซับสีย้อม (ที่มา: Iqbal and Ashiq, 2007)
4.4 ปริมาณของตัวดูดซับ
เมื่อเพิ่มปริมาณตัวดูดซับจะทําให้การดูดซับ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างตัว

ดูดซับกับสารละลาย จากการศึกษาของ Jain and
Sikarwar (2008) ซึ่งใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากขี้เลื่อย
ดู ด ซั บ คองโกเรด พบว่ า เมื่ อ ใช้ ป ริ ม าณถ่ า นต่ อ
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สารละลาย 0.5–3.5 กรัมต่อลิตร ร้อยละการดูดซับเพิ่ม
จาก 30.0 เป็น 70.1 แต่อัตราการดูดซับจะเริ่มคงที่ที่
อัตราส่วน 2.5 กรัมต่อลิตร (รูปที่ 5) ลั ตัวดูดซับที่มี
ขนาดอนุภาคเล็กกว่าจะดูดซับสีย้อมได้ดีกว่าอนุภาค
ใหญ่เนื่องจากมีพื้นที่ผิวสัมผัสมากกว่า นอกจากนี้ การ
ดูดซับจะลดลงเมื่อมีสีย้อมตัวอื่นปนอยู่ในสารละลาย
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เนื่องจากการแข่งขันกันดูดซับบริเวณที่ว่างบนผิวของ
ตัวดูดซับและสีย้อมบางประเภทก็เกิดปฏิกิริยาระหว่าง
กันเอง เช่น การดูดซับเรมาซอลรีแอคทีฟแบล็ค จะ
ลดลงร้อยละ 42 ถ้าในสารละลายมีเรมาซอลรีแอคทีฟ
เยลโลว์ปนอยู่ (Al-Degs et al., 2007)

รูปที่ 5 ผลของปริมาณตัวดูดซับและอุณหภูมิต่อการดูดซับคองโกเรดด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากขี้เลื่อย
(ที่มา: Jain and Sikarwar, 2008)
4.5 อุณหภูมิ
อุ ณ หภู มิ มี ผ ลต่ อ กระบวนการดู ด ซั บ ใน
กระบวนการดูดความร้อน การเพิ่มอุณหภูมิทําให้การ
ดูดซั บเกิดได้ดีขึ้น แต่ในกระบวนการคายความร้อน
การเพิ่มอุณหภูมิจะทําให้การดูดซับลดลง เนื่องจากการ
ละลายของสีย้อมเกิดขึ้นได้ดี ทําให้แรงดึงดูดระหว่างสี
ย้อมกับตัวดูดซับลดลง จะเห็นได้ชัดจากรูปที่ 5 ซึ่ง
แสดงผลอุณหภูมิต่อการดูดซับคองโกเรดด้วยถ่านกัม
มั น ต์ ที่ ผ ลิ ต จากขี้ เ ลื่ อ ย การดู ด ซั บ เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เพิ่ ม
อุณหภูมิจาก 30 องศาเซลเซียส เป็น 50 องศา
เซลเซียส ปัจจัยด้านอุณหภูมิเป็นส่วนหนึ่งของการทํา
ให้เกิดกระบวนการคายดูดซับ (desorption) โดยทําให้
เกิดปฏิกิริยาผันกลับ (reversible process)

5. การดูดซับด้วยคอลัมน์
การดูดซับสีย้อมด้วยคอลัมน์ซึ่งตัวดูดซับอยู่
กับที่ (fixed-bed adsorption column) เป็นการ

บรรจุตัวดูดซับไว้ในคอลัมน์และให้นํ้าเสียไหลผ่านอย่าง
ต่อเนื่อง (continuous adsorption) ดังรูปที่ 6 การ
ดูดซับแบบนี้เหมาะสําหรับนําไปใช้บําบัดสีย้อมในน้ํา
เสี ย จากโรงงานอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง มี ก ารปล่ อ ยน้ํ า เสี ย
ปริมาณมากออกมาตลอดเวลา หากใช้วิธีบําบัดด้วยการ
เติมตัวดูดซับลงไปในน้ําจะต้องใช้ตัวดูดซับปริมาณมาก
ซึ่งเป็นการสิ้นเปลือง ไม่ส ะดวก ทั้ง ยังใช้ได้เพียงครั้ง
เดียวก็ต้องนําตัวดูดซับกลับไปผ่านกระบวนการคายดูด
ซับใหม่หรือหากไม่สามารถคายดูดซับได้ก็จะเหลือกาก
ของเสียปริมาณมาก แตกต่างจากการใช้คอลัมน์ดูดซับ
ที่สามารถบําบัดน้ําเสียแบบไหลวนได้หลายครั้ง จนกว่า
ปริ ม าณสี ย้ อ มจะอยู่ ใ นระดั บ ที่ น่ า พอใจ หรื อ จนกว่ า
ความสามารถในการดูดซับของตัวดูดซับจะหมดไป ทํา
ให้เพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดได้ดีย่งิ ขึ้น สามารถบําบัด
น้ําเสียปริมาณมากได้ในเวลาที่น้อยลง ช่วยลดกากของ
เสียและต้นทุนของการบําบัดได้เป็นอย่างดี
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เมื่ อ ให้น้ํ า เสี ยไหลผ่ า นคอลัม น์ เวลาที่ใ ช้ใ น
การดูดซับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งความสามารถในการ
ดู ด ซั บ เ ริ่ ม ห ม ด ไ ป เ รี ย ก ว่ า เ ว ล า เ บ ร ค ท รู
(breakthrough time) หาได้จากกราฟเบรคทรู
(breakthrough curve) โดยทั่วไปมีลักษณะคล้ายตัว
เอส (S-Shape) ดังรูปที่ 7 บริเวณที่มีการถ่ายเทมวล

Review

สาร (mass transfer zone) คือ บริเวณของตัวดูดซับที่
ความเข้มข้นของสารมีการเปลี่ยนแปลงจากน้อยไปมาก
ตั้งแต่ส่วนเริ่มต้นของคอลัมน์ไปยังส่วนท้ายของคอลัมน์
เมื่อตัว ดูดซับ อิ่มตัว การดูด ซับ จะเริ่ม ลดลงจนคงที่ใ น
ที่สุด

รูปที่ 6 การดูดซับด้วยคอลัมน์ (ดัดแปลงจาก Lim and Aris, 2014)

รูปที่ 7 กราฟเบรคทรูและการเปลี่ยนแปลงของชั้นความเข้มข้นของสารในคอลัมน์ดูดซับ
(ดัดแปลงจาก จักรกฤษณ์, 2557)
การดูดซับแบบคอลัมน์มีปัจจัยที่ต้องคํานึงถึง
ได้แก่ ชนิดของตัวดูดซับที่เหมาะสม อัตราเร็วการไหล
ของนํ้ า เสี ย และ ความหนาของตั ว ดู ด ซั บ ที่ บ รรจุ ใ น
คอลัมน์ จากการศึกษาการดูดซับสีย้อมชนิดสีเบสิค 3
ชนิด ได้แก่ เมทิลีนบลู เบสิคเรด และเบสิคเยลโลว์ โดย

ใช้ถ่านกัมมันต์บรรจุลงในคอลัมน์เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-4
มิลลิเมตร พบว่า เมื่อลดอัตราการไหลของน้ําเสียให้ช้า
ลง เพิ่มความสูงของถ่านกัมมันต์ที่ใช้เป็นตัวดูดซับและ
ใช้คอลัมน์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ ทําให้เวลา
เบรคทรูเพิ่มขึ้น นั่นหมายความว่าน้ําเสียจะสัมผัสกับ
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ถ่านกัมมันต์ได้นานขึ้น ประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อม
จึงสูงขึ้นตามไปด้วย (El Qada et al., 2013) การให้
น้ําเสียไหลผ่านคอลัมน์เร็วเกินไปจะทําให้อายุการใช้
งานของคอลัมน์ลดลง รวมทั้งทําให้ระยะที่ต้องใช้ในการ
ถ่ายเทมวลของคอลัมน์เพิ่มขึ้น เนื่องจากเวลาในการ
สัมผัสระหว่างนํ้าเสียและตัวดูดซับน้อยลง ส่งผลให้ต้อง
เพิ่มความยาวของคอลัมน์ และการเพิ่มความเข้มข้น
เริ่ มต้น ของสี ย้อ มแม้จะเป็นการเพิ่มอัต ราการถ่า ยเท
มวล แต่ที่ว่างบนผิวตัวดูดซับถูกจํากัดด้วยปริมาณตัว
ดูดซับ จึ งไม่ทําให้อัตราการดูดซับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
นอกจากนี้ การปรับสภาพนํ้าเสียก่อนเข้าสู่คอลัมน์ เช่น
การปรับ pH ให้เหมาะสม หรือการเติมเกลือ จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพของคอลัมน์ ซึ่งช่วยยืดระยะเวลาการ
ใช้งานของคอลัมน์ได้อีกทางหนึ่ง (Han et al., 2008)

6. ไอโซเทอมของการดูดซับ
ไอโซเทอมของการดู ด ซั บ (adsorption
isotherm) เป็นสมการที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ของ
กระบวนการดูดซับระหว่า งปริม าณสารที่ถูก ดูดซับ ที่
ภาวะสมดุลกับปริมาณตัวดูดซับ สามารถอธิบายกลไก
และประสิทธิภาพการดูดซับในเทอมของความสามารถ
ในการดูดซับ (adsorption capacity) สมการที่นิยมใช้
คื อ ไอโซเทอมการดู ด ซั บ ของแลงเมี ย ร์ (Langmuir
adsorption isotherm) ซึ่งการดูดซับเป็นแบบพื้นผิว
ชั้นเดียวไม่มีการซ้อนทับกัน (monolayer adsorbed
model)
พื้นที่ว่างบนผิวของของตัวดูดซับจับกั บ
โมเลกุลได้เพียง 1 โมเลกุล (Won et al., 2006) และ
อีก แบบหนึ่ ง คื อ ไอโซเทอมการดู ด ซับ ของฟรุ น ดลิ ช
(Freundlich adsorption isotherm) ซึ่งอธิบาย
ก ร ะ บ ว น ก า ร ดู ด ซั บ แ บ บ พื้ น ผิ ว ห ล า ย ชั้ น
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(heterogeneous surface) เมื่อความเข้มข้นของสาร
เพิ่มขึ้น การดูดซับก็เพิ่มขึ้นแบบไม่จํากัด (Voudrias et
al., 2002; Hameed and Daud, 2008) แสดงได้ดัง
สมการที่ 1 และ 2
...(1)
ln Cs

ln Kf

ln ce

...(2)

เมื่อ Cs คือ ปริมาณสารที่ถูกดูดซับต่อมวล
ของตัวดูดซับที่ภาวะสมดุล, Ce คือ ปริมาณสารที่ภาวะ
สมดุล, a คือ ความสามารถในการดูดซับ, b คือ ค่าคงที่
ทางพลั ง งานของการดู ด ซั บ ของแลงเมี ย ร์ , Kf คื อ
ความสามารถในการดูดซับ และ 1/n คือ ความแรงของ
การดูดซับ (adsorption intensity) ตามสมการของ
ฟรุนดลิช
การดูดซับสีย้อมด้วยตัวดูดซับจะเป็นไปตาม
ไอโซเทอมการดู ด ซั บ แบบใด พิ จ ารณาจากค่ า
สหสั ม พั น ธ์ ข อง สมกา รถดถอยเชิ ง เส้ น (linear
regression correlation, r2) จากการศึกษาพบว่า สี
ย้อมแต่ละชนิดเมื่อถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับที่แตกต่างกัน
ก็จ ะมีพ ฤติ ก รรมการดู ดซั บ ที่แ ตกต่า งกั น ออกไปด้ว ย
ตัวอย่างเช่น สีย้อมรีแอคทีฟที่ดูดซับด้วยเถ้าถ่านหินบิทู
มินัส เป็นไปตามไอโซเทอมการดูดซับของฟรุนดลิช แต่
เมื่ อ ใช้ เ ถ้ า ลอยดู ด ซั บ พฤติ ก รรมจะเป็ น ไปตามไอโซ
เทอมการดูดซับของแลงเมียร์ (เมตตา, 2547; Sun et
al., 2010) ทําให้สรุปได้ว่า พฤติกรรมการดูดซับเป็น
รูปแบบเฉพาะของสีย้อมและตัวดูดซับคู่ใดๆ ซึ่งได้จาก
การทดลองการดู ด ซั บ ที่ ส ภาวะเหมาะสมเท่ า นั้ น ดั ง
แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ไอโซเทอมการดูดซับของการดูดซับสีย้อมด้วยตัวดูดซับที่แตกต่างกัน
สีย้อมที่ถูกดูดซับ
ไดเร็คท์เยลโลว์
แอซิดเรดและแอซิดบลู
เมทิลีนบลู

คองโกเรด

รีแอคทีฟเรด

วัสดุที่ใช้
ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากถ่านหินและ
กะลามะพร้าว
ถ่านไม้เงาะที่ปรับสภาพด้วยน้ําส้มควันไม้
ไคโตซาน
ขี้เลื่อยไม้ซีดาร์
ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากใบสน (pine
leaves)
ไคโตซาน
ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากลูกสน (pine
cone)
ช่อดอกมะพร้าวและปอกระเจา
เถ้าลอย

7. สรุป
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า กระบวนการดูด
ซั บ ด้ ว ยตั ว ดู ด ซั บ ที่ เ หมาะสม เป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ มี
ประสิทธิภาพในการบําบัดสีย้อมในน้ําเสียไม่ว่าจะเป็น
การใช้ ถ่ า นกั ม มั น ต์ ห รื อ การใช้ วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ท าง
การเกษตรและอุ ต สาหกรรม เช่ น ถ่ า นไม้ช นิ ดต่ า งๆ
กะลามะพร้าว และ ขี้เลื่อย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ตัว
ดู ด ซั บ แต่ ล ะชนิ ด จะมี พ ฤติ ก รรมการดู ด ซั บ สี ย้ อ มที่
แตกต่างกันออกไป เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่
เกี่ยวข้อง เช่น สมบัติของตัวดูดซับ สมบัติของสารที่ถูก
ดูดซับ ความเป็นกรดด่าง ความเข้มข้นของสารละลาย
ระยะเวลาที่ใช้ในการดูดซับ ปริมาณของตัวดูดซับ และ
อุณหภูมิ ถ้าเป็นการดูดซับแบบคอลัมน์ ต้องคํานึงถึง
อัตราการไหล และระยะของชั้นดูดซับในคอลัมน์ด้วย
ปั จ จั ย ต่ า งๆ เหล่ า นี้ ล้ ว นมี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
พฤติ ก รรมการดู ด ซั บ ทั้ ง สิ้ น การเลื อ กใช้ วั ส ดุ ดู ด ซั บ
ควบคู่ไปกับการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการดูดซับ
จะช่วยให้การดูดซับเกิดขึ้นได้ดีและช่วยลดปริมาณสี

ไอโซเทอมที่สอดคล้อง
แลงเมียร์

อ้างอิง
กิติโรจน์ และคณะ (2550)

ฟรุนดลิช
ฟรุนดลิช
แลงเมียร์
แลงเมียร์และฟรุนดลิช

รวินิภาและวิทยา (2557)
Chang and Juang (2004)
Hamdaoui (2006)
Yagub et al. (2012)

แลงเมียร์
ฟรุนดลิช

Wang and Wang (2007)
Dawood and Sen (2012)

แลงเมียร์

Senthilkumar et al.
(2006)
Sun et al. (2010)

แลงเมียร์

ย้อมที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
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