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การปรับปรุงตัวดูดซับฟอสเฟตในนํ้าเสียดวยตะกอนจากระบบผลตินํ้าประปา
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพตัวดูดซับฟอสเฟตในนํ้าเสียดวยตะกอนจากระบบผลิต

นํ้าประปา โดยใชตัวดูดซับท่ีศึกษาทํามาจากตะกอนดินโรงผลิตนํ้าประปา และปรับปรุงโดยการกระตุนดวยกรด
ไฮโดรคลอริก (HCl) และกรดอะซิติก (CH3COOH) ท่ีความเขมขนตางกันดังน้ี 0.1, 0.5, 1, 2 และ 5 M ผล
การศึกษาระยะเวลาสมดุลของการดูดซับ พบวา ตัวดูดซับท่ีกระตุนดวยกรดอะซิติก (CH3COOH) มีระยะเวลาท่ี
16 ช่ัวโมง สวนตัวดูดซับท่ีไมมีการกระตุนดวยกรด มีระยะเวลาสมดุลท่ี 24 ช่ัวโมง รอยละการกําจัดฟอสเฟตของ
ตัวดูดซับ พบวา ตัวดูดซับท่ีกระตุนดวยกรดสามารถกําจัดฟอสเฟตไดดีกวาตัวดูดซับท่ีไมมีการกระตุนดวยกรด มีคา
รอยละการกําจัด เทากับ 68.77 และ 50.10 ตามลําดับ ผลการศึกษา Adsorption Isotherm ของตัวดูดซับท่ีมี
การกระตุนดวยกรดอะซิติก และตัวดูดซับท่ีไมมีการกระตุนดวยกรด พบวา Freundlich Isotherm มีคา R2

ใกลเคียงกับ Langmuir Isotherm สวน R2 จากแบบจําลองของฟรุนลิกของตัวดูดซับท่ีกระตุนกรด และไมกระตุน
กรด เทากับ 0.9639 และ 0.9613 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคา Sorption capacity (Kf) ของตัวดูดซับ
ท่ีกระตุนและไมกระตุนดวยกรด พบวา มีคา Kf เทากับ 0.125 และ 0.118 L/g ตามลําดับ ท้ังน้ีเน่ืองจากตัวดูดซับ
ท่ีมีการกระตุนดวยกรดอะซิติก มีประจุบวกของไฮโดรเจนอิออน จึงมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนกับ
ประจุลบของโมเลกุลฟอสเฟต (PO4

3- )

ABSTRACT
This research has a purpose to study the adsorption efficiency of phosphate in

wastewater with sludge from water supply system by activating sludge with hydrochloric acid
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(HCl) and acetic acid (CH3COOH) at concentration of 0.1, 0.5, 1, 2 and 5 M, respectively. and
compared to uncoated adsorbent. Results showed that the equilibrium times for adsorption of
both coated adsorbents and uncoated adsorbents was 16 and 24 hours, respectively. The
phosphate removal efficiencies of coated and uncoated adsorbents were 68.77% and 50.10%
respectively. The adsorption isotherms could be well explained by Langmuir and Freundlich
models. According to the correlation coefficient (R2) from Freundlich models of coated and
uncoated adsorbents were 0.9639 and 0.9613, respectively. The Freundlich sorption isotherm
constants (Kf) of the adsorbent with coated and uncoated with acetic acid were 0.125 and 0.118
L/g, respectively. It can be concluded that adsorbent coated with acetic acid can adsorb
phosphate higher than uncoated adsorbent because the hydrogen ion of acetic acid that has a
positive charge to attach a negative charge of phosphate molecules.

คําสําคัญ: ตะกอนผลิตนํ้าประปา การดูดซับ ฟอสเฟต
Keywords: Water Supply Sludge, Adsorption, Phosphate

1. บทนํา
ทรัพยากรนํ้า จัดวาเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ี

มีความสําคัญตอระบบนิเวศ และมนุษยมีการใชนํ้าใน
การเกษตร อุตสาหกรรม ตลอดจนมักมีการปนเปอน
ธาตุอาหารฟอสฟอรัสในปริมาณท่ีสูง จึงทําใหแหลงนํ้า
เสีย เสื่อมโทรม (วีระ, 2547) ปญหาเหลาน้ีมีปริมาณ
แนวโนมเพ่ิมมากข้ึนในแตละป หากถูกปลอยแหลงนํ้า
ตามธรรมชาติ โดยไมมีการ บํา บัด จะกอให เ กิด
ปรากฏการณ Eutrophication ซึ่งมีผลทําใหระบบ
นิเวศนเสียสมดุล (Pearl and Huisman, 2008)
ถึงแมวาวิธีการกําจัดฟอสเฟตสามารถบําบัดไดหลายวิธี
(Jie et al., 2015) แตสําหรับวิธีการดูดซับเปนอีกหน่ึง
วิธีท่ีไดรับความนิยม เพราะทําไดงาย เงินลงทุนนอย
และใชสถานท่ีจํากัด

ตะกอนดินจากกระบวนการผลิตนํ้าประปา
เทศบาลเมืองอุตรดิตถท่ีปลอยท้ิงในแตละวัน มีเปน
จํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ สวนใหญมีองคประกอบหลัก คือ
อลูมินา และแคลเซียม ดวยองคประกอบเหลาน้ีจึงมี

ความเปนไปไดในการนํามาข้ึนรูปเปนเม็ด และกระตุน
ดวยกรด ไฮโดรคลอริกและกรดอะซิติกเพ่ือเปนการเพ่ิม
พ้ืนท่ีผิว ความพรุน ขนาดของรูพรุน และคาความจุใน
การแลกเปลี่ยนแคตไอออน (Liu et al., 2007) จาก
การศึกษาวิจัยท่ีผานมาไดนําวัสดุตางๆ มาทดสอบเปน
ตัวดูดซับ ไดแก  เถาลอย และวัสดุ เหลือ ท้ิงทาง
ธรรมชาติเพ่ือผลิตเปนถานกัมมันต แตเน่ืองจากมีราคา
แพง ปจจุบันจึงไดศึกษาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตัว
ดูดซับดวยการเคลือบดวยไคโตซานและการกระตุนดวย
กรดเพ่ือกําจัดฟลูออไรด (ศรีวิไล และคณะ, 2551)
และการพัฒนาตัวดูดซับในดานเกษตรกรรม เชน การ
ใชเปนปุยละลาย เพ่ือทดแทนวิธีการผลิตปุยละลายชา
ท่ีใชอยูในปจจุบัน ซึ่งมีตนทุนท่ีคอนขางสูง (ภัทรวรรณ
และภัทรา, 2549)

ดวยเหตุน้ีงานวิจัยน้ีจึงศึกษาการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของตัวดูดซับจากตะกอนดินเพ่ือกําจัด
ฟอสเฟตในนํ้าเสียเพ่ือลดปริมาณของเสียเหลือท้ิง และ
ลดปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอมไดอีกดวย
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2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1 การเตรียมตัวดูดซับ

ตัวดูดซับท่ีใชในการทดลองวิจัยน้ี คือ ตะกอน
ดินและตะกอนท่ีปรับปรุงพ้ืนผิว โดยนําตะกอนดินจาก
ระบบผลิตนํ้าประปาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ตากใหแหง
(รูปท่ี 1) แลวบดละเอียด จากน้ันนํามารอนผาน
ตะแกรงรอนดิน เบอร 30 และนําตะกอนดินผสมกับนํ้า
(คา pH เทากับ 7) โดยใหมีความช้ืนประมาณรอยละ
30 อัดข้ึนรูปแลวตัดใหมีขนาดยาว 0.5 เซนติเมตร
จากน้ันนําไปเผาใหความรอนท่ีอุณหภูมิ 500 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง (รูปท่ี 2) และนําไปอบท่ี
อุณหภูมิท่ี 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง ท้ิง
ไวใหเย็นและทดสอบการละลายและความพรุนของตัว
ดูดซับ จากน้ันเก็บไวในโถดูดความช้ืน เพ่ือใชในการ
ทดลองตอไป

รูปท่ี 1 ตะกอนจากระบบผลตินํ้าประปาเทศบาล
เมืองอุตรดติถ

รูปท่ี 2 การข้ึนรูปตะกอนโรงผลตินํ้าประปา (หลังเผา)

2.2 การเตรียมสารละลายฟอสเฟตสังเคราะหสําหรับ
ใชในงานวิจัย

นํ้ า เ สี ย สั ง เ ค ร า ะ ห ท่ี ทํ า ก า ร ศึ กษ า คื อ
สารละลายฟอสเฟตท่ีมีความเขมขน 10 มิลลิกรัม
ตอลิตร ซึ่งเตรียมจากสารละลายฟอสเฟต Anhydrous
KH2PO4

2.3 การปรับปรุงตัวดูดซับดวยการกระตุนดวยกรด
นําตัวดูดซับท่ีไดมาผสมกับสารละลายกรด

ไฮโดรคลอริก (HCl) และสารละลายกรดอะซิติก
(CH3COOH) ท่ีความเขมขนตางๆ 0.1, 0.5, 2, และ 5
M ในอัตราสวนกรดตอตะกอนดินเทากับ 10 มล. : 1
กรัม ผสมใหเขากัน แลวนําไปใหความรอนดวยตูอบ ท่ี
อุณหภูมิ 100°C เปนเวลา 24 ช่ัวโมง ภายหลังการ
กระตุน กรองตะกอนดินท่ีผานการกระตุน ลางดวยนํ้า
กลั่นจนได pH มีคาอยูในชวง 6-7 แลวอบท่ี 105°C
นาน 24 ช่ัวโมง (กาญจนา และคณะ, 2549)
2.4 การศึกษาหาระยะเวลาสมดุลของการดูดซับ
(Equilibration time)

การศึกษาหาระยะเวลาสมดุลของการดูดซับ
ฟอสเฟต ทําโดยช่ังตัวดูดซับท่ีกระตุนและไมกระตุน
หนัก ปริมาณ 1 กรัม ใสในขวดชมพูปริมาตร 250
มิลลิลิตร เติมนํ้าตัวอยางสังเคราะหฟอสเฟต ความ
เขมขน 5-10 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาตร 100 มิลลิลิตร
จากน้ันนําไปเขยา 100 รอบตอนาที ท่ี 30๐C จนถึง
สภาวะสมดุลท่ีหาได และนํามาแยกสารละลายดวย
กระดาษกรองเบอร 5 จากน้ันหาคาปริมาณความ
เขมขนของสารละลายฟอสเฟตท่ีอยูในแตละขวด (Ce)
โดยแบบจําลองท่ีใชในการศึกษาไอโซเทอม ไดแก
Langmuir Isotherm (สมการท่ี 1) และ Freundlich
Isotherm (สมการท่ี 2)
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Langmuir Isotherm: = 
(1)

เมื่อ q คือ ปริมาณท่ีถูกดูดซับ (mg/g)
Qo คือ ปริมาณสูงสุดของสารถูกดูดซับบน

สารดูดซับ (mg/g)
KL คือ คาคงท่ีในการกระจายตัวในการ

ดูดซับ (L/mg) และ
Ce คือ ความเขมขนของสารท่ีถูกดูดซับ

เมื่ออยูในสภาวะสมดุล (mg/L)

Freundlich Isotherm: = (2)

เมื่อ Kf คือ คาคงท่ีของฟรุนดิสท่ีสัมพันธกับ
ความสามารถในการดูดซับ (L/g)

Ce คือ ความเขมขนของสารท่ีถูกดูดซับ
เมื่ออยูในสภาวะสมดุล (mg/L)

และ 1/n และ n คือ คาคงท่ีของฟรุนดิชท่ีอธิบาย
ถึงความเขมขนของการ
ดูดซับ (ไมมีหนวย)

2.5 การศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับ
(Adsorption Isotherm)

การศึกษาไอโซเทอมของตัวดูดซับ ทําโดยใช
ปริมาณตัวดูดซับ 1 กรัม ตอสารละลายฟอสเฟตท่ี
ความเขมขนในชวง 0.1- 10 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาตร
100 มิลลิลิตร นําไปเขยาท่ีความเร็ว 100 รอบตอนาที
ท่ีอุณหภูมิ 30๐C จนถึงระยะเวลาสมดุลของการดูดซับ
จากน้ันนําสารละลายท่ีผานการดูดซับกรองดวย
กระดาษกรองเบอร 5 และวิเคราะหหาปริมาณของ
สารละลายฟอสเฟตท่ีเหลือ

3. วิธีวิเคราะหตัวอยาง
3.1 การวิเคราะหสมบัติของตัวดูดซับ ซึ่งการ

ทดลองน้ีทําโดยศึกษาพ้ืนท่ีผิวของการดูดซับ มาหาคา
ความสามารถในการดู ดซับ ไอ โอดีนมาตรฐาน
(standard iodine) บนพ้ืนท่ีผิวของตะกอนดินท่ีไม
กระตุนและกระตุนดวยกรด มาวิเคราะหปริมาณการดดู
ซับดวยวิธีการไทเทรตโดยใชสารละลายมาตรฐาน
โซเดียมไธโอซัลเฟต (Na2S2O3)เปนวิธีการทดสอบตาม
มาตรฐานของ ASTMD4607-94 (ASTM Committee
on Standards, 1998a)

3.2 การวิเคราะหปริมาณฟอสเฟต (PO4
3-)

ในนํ้า (มั่นสิน, 2543) นํานํ้าสังเคราะหท่ีผานการกรอง
แยกจากตัวดูดซับ มาทําการวิเคราะหดวยวิธีแอสคอบิก
(Ascorbic Acid) โดยนําไปตรวจวัดท่ีความยาวคลื่น
880 นาโนเมตรดวยเครื่อง Spectrophotometer

ผลการวิจัย
4.1 ผลการปรับปรุงประสิทธิภาพตัวดูดซับ

ผลการปรับปรุงประสิทธิภาพตัวดูดซับท่ีทํา
จากตะกอนระบบผลิตนํ้าประปา ท่ีมีการกระตุนดวย
กรดและไมมีการกระตุนดวยกรด เพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการดูดซับฟอสเฟตในนํ้าเสียสังเคราะห
จากการทดลองนําตัวดูดซับมากระตุนโดยท่ีผสม
กับกรดไฮโดรคลอริก (S+HCl) และกรดอะซิติก
(S+CH3COOH) ในความเขมขนท่ี 0.1, 0.5, 1, 2 และ
5 M ตอดินตะกอนเทากับปริมาตร 10 ml ของกรดตอ
กรัมของตัวดูดซับ (ศรีวิไล, 2551) การกระตุนดวยกรด
ไฮโดรคลอริก ซึ่งเปนกรดแกทําใหตัวดูดซับมีการแตก
ออก สวนตัวดูดซับท่ีมีการกระตุนดวยกรดอะซิติกท่ี
ความเขมขน 0.1 M และ 0.5 M ซึ่งเปนกรดออนน้ันจะ
ทําใหตัวดูดซับสามารถคงรูปเปนเม็ดได (รูปท่ี 3) และ
เมื่อเพ่ิมประสิทธิภาพดวยวิธีการตางๆ มาใชทดแทนตัว
ดูดซับท่ีมีราคาแพง เชน การปรับสภาพทางเคมีดวย
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กรดอะซิติกท่ีความเขมขน 0.1 M และ 0.5 M น้ัน อาจ
สงผลตอพ้ืนท่ีผิวของการดูดซับไมแตกตางกันทางสถิติ
(P≤0.05) แตจะทําใหเกิดการดูดซับฟอสเฟตสูงกวา
ตะกอนดินไมกระตุน เชนเดียวกับ Liu et al., (2007)
ไดทําการปรับปรุงประสิทธิภาพ red mud ท่ีกระตุน
ดวยกรด HCl และ ยุพดี และคณะ (2557) ไดทําการ
ปรับสภาพตัวดูดซับดวยกรด H2SO4 จะแสดงใหเห็นวา
การกระตุนดวยกรดอาจสงผลตอพ้ืนท่ีผิวและโครงสราง
ขนาดรูพรุนของตัวดูดซับ โดยถาตัวดูดซับมีรูพรุนมากๆ
มีสวนชวยใหพ้ืนท่ีผิวมีความสามารถในการดูดซับได

เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีเมื่อเทียบกับตัวดูดซับจากธรรมชาติ
ท่ีไมผานการกระตุนถือวาตัวดูดซับท่ีไดจากการทดลอง
น้ีมีคาพ้ืนท่ีผิวจําเพาะสูงกวาพอสมควร โดยพบวา
กระดองปูและเปลือกหอย มีพ้ืนท่ีผิวจําเพาะ 35 และ
0.24 มิลลิกรัมตอกรัมตามลําดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับตัวดูด
ซับเชิงพาณิชยท่ีนิยมใชกันในโรงงานอุตสาหกรรม จะมี
คาการดูดซับไอโอดีนของถานกัมมันตทางการคา มีคา
617.17 มิลลิกรัมตอกรัม (ASTM Committee on
Standards, 1998a)

รูปท่ี 3 ลักษณะของวัสดดุูดซับ กระตุนกรดอะซติิก 0.1 M

จากน้ันทําการวิเคราะหสมบัติของตัวดูดซับ
ซึ่งจากการวิเคราะหพ้ืนท่ีผิวของการดูดซับคาไอโอดีน
นัมเบอรของตะกอนดินท่ีไมกระตุนและกระตุนดวย
กรดอะซิติก 0.1 M และ 0.5 M เทากับ 102.9±4.75 a

และ 105.1±10.10 a มิลลิกรัมตอกรัม ตามลําดับ ไม

แตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 (ตารางท่ี 1) ดังน้ันใน
การทดลองจึงเลือกตัวดูดซับท่ีปรับปรุงดวยการกระตุน
กรดอะซิติก ท่ีความเขมขน 0.1 M มาใชในการศึกษา
ประสิทธิภาพการดูดซับฟอสเฟตตอไป

ตารางท่ี 1 คาการดูดซับไอโอดีนของตะกอนดินท่ีไมกระตุนและกระตุนดวยกรดอะซิติก

ตัวดูดซับ
คาการดูดซับไอโอดีน

(m2/g)
ตะกอนดินไมกระตุนดวยกรด (S) 55.8±2.10b

ตะกอนดินกระตุนดวยกรดอะซิติก 0.1M
(S+0.1MCH3COOH)

102.9±4.75a

ตะกอนดินกระตุนดวยกรดอะซิติก 0.5M
(S+0.5MCH3COOH)

105.1±10.10a
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4.2 ศึกษาระยะเวลาสมดุลของการดูดซับ
ฟอสเฟต

ระยะเวลาสมดุลของการดูดซับฟอสเฟตโดย
ตัวดูดซับท่ีไมกระตุน และมีการกระตุนดวยกรดอะซิติก
พบวาตัวดูดซับท่ีกระตุนดวยกรดอะซิติก มีระยะเวลา
สมดุลการดูดซับไดเร็วกวาตัวดูดซับท่ีไมกระตุน มี
ระยะเวลาท่ีสมดุลเทากับ 16 ช่ัวโมง ในสวนของตัวดูด
ซับท่ีไมมีการกระตุนดวยกรดอะซิติก มีระยะเวลาสมดุล
เทากับ 24 ช่ัวโมง (รูปท่ี 4) จากการศึกษาระยะเวลา
สมดุลของการดูดซับฟอสเฟตในนํ้าเสียสังเคราะห
พบวาระยะเวลาของการดูดซับฟอสเฟตในนํ้าเสียมี
ระยะเวลาเขาสูสมดุลท่ีตางกันโดยท่ีตัวท่ีกระตุนดวย
กรดอะซิติก มีระยะเวลาเขาสูสมดุลเร็วกวาตัวท่ีไมไดมี
การกระตุน เน่ืองมาจากกรดอะซิติกเปนกรดท่ีมีคา pH
ต่ํากวา 7 และมีสมบัติทางเคมีซึ่ง H+ เปนบวกจึงมี
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนกับฟอสเฟต
(PO4

3-) ท่ีมีไอออนเปนประจุลบไดงาย และพ้ืนท่ีผิวของ
ตัวดูดซับท่ีกระตุนดวยกรดอาจสงผลตอพ้ืนท่ีผิวทําให

เกิดรูพรุนมากกวา ตัวดูดซับท่ีไมกระตุนกรด จึงสงผล
ตอความสามารถในการดูดซับฟอส เฟต ทํา ให
ประสิทธิภาพการดูดซับเพ่ิมข้ึนในชวงแรก เน่ืองจาก
เมื่อเวลาของการดูดซับเพ่ิมข้ึนโอกาสท่ีโมเลกุลของ
PO4

3- ท่ีมีขนาดเล็กทําใหสามารถละลายนํ้าไดดี จึง
สามารถเคลื่อนท่ีแพรเขาสูรูพรุนของตัวดูดซับไดงาย
และรวดเร็ว ดังน้ันเมื่อเวลาเพ่ิมข้ึนรอยละการดูดซับมี
แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงไมมากท้ังน้ีเพราะอัตรา
การดูดซับกับอัตราการคายออกมีคาเทากันแสดงวาเขา
สูภาวะสมดุล ซึ่งตางจากระยะเวลาสมดุลของตัวดูดซับ
ท่ีไมไดมีการกระตุนดวยกรดจะเขาสูสภาวะสมดุลไดชา
ตัวดูดซับท่ีทํามาจากตะกอนระบบผลิตนํ้าประปา ซึ่งใน
ดินมีองคประกอบของ SiO2 ทําใหพ้ืนท่ีผิวของตะกอน
ดินสวนใหญเปนลบ  จึงทําใหความสามารถในการดูด
ซับ PO4

3- ลดลง ดังน้ันจึงสงผลใหมีระยะเวลาสมดุล
ของตัวดูดซับท่ีทําการกระตุนดวยกรดเร็วกวาท่ีไมมีการ
กระตุนดวยกรดอะซิติก

รูปท่ี 4 ระยะเวลาสมดุลของการดูดซับฟอสเฟตของตัวดูดซับท่ีไมไดกระตุน (S) และกระตุนดวยกรดอะซิติก
(S+CH3COOH)
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4.3 การศึกษา Adsorption Isotherm ของการดูด
ซับฟอสเฟต

เมื่อเปรียบเทียบคาระยะเวลาสมดุลของ
Adsorption Isotherm ระหวางตัวดูดซับท่ีกระตุนดวย
กรดอะซิติก (S+CH3COOH) และไมกระตุนดวยกรด ท่ี
ความเขมขน 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 และ
5 M ปริมาตรของกรด 10 ml ตอกรัมของตัวดูดซับ

โดยใชแบบจําลองของ Langmuir และ Freundich
Isotherm พบวา Adsorption Isotherm ของตัวท่ีมี
การกระตุนดวยกรดจะมีคาการดูดซับฟอสเฟตท่ีดีกวา
ตัวท่ีไมมีการกระตุนดวยกรด และคาคงท่ี Langmuir
Isotherm (ตารางท่ี 2 และรูปท่ี 5) และ Freundich
Isotherm (ตารางท่ี 3 และรูปท่ี 6)

รูปท่ี 5 Langmuir Adsorption Isotherm ของตัวดูดซับท่ีกระตุนและไมกระตุนกรดอะซิติก

รูปท่ี 6 Freundich Adsorption Isotherm ของตัวดูดซับท่ีกระตุนและไมกระตุนกรดอะซิติก

y = 2.907x + 1.7891
R² = 0.9229

y = 4.4978x + 2.2419
R² = 0.9253
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ตารางท่ี 2 คาคงท่ีของ Langmuir Isotherm ของการดูดซับฟอสเฟต (PO4
3- )

ตัว Langmuir
Q

(mg/g)
KL

(L/mg)
R2

S 0.446 0.498 0.9229
S+CH3COOH 0.559 0.615 0.9253

ตารางท่ี 3 คาคงท่ีของ Freundlich Isotherm ของการดูดซับฟอสเฟต (PO4
3- )

ตัว Freundlich
Kf

(L/g)
1/n

R2

S 0.118 0.759 0.9613
S+CH3COOH 0.125 0.876 0.9639

จากผลการทดลองเมื่อพิจารณาคา R2 ของ
สมการ Langmuir และ Freundlich พบวา ตัวดูดซับ
จะมีพฤติกรรมการดูดซับสอดคลองกับสมการ
Freundlich มากกวาสมการ Langmuir เ น่ืองจาก
สมการของ Freundlich มีคาเขาใกล 1 มากท่ีสุด
แสดงวาระบบมีการดูดซับท่ีผิวของตัวดูดซับแบบหลาย
ช้ัน ซึ่งจะเห็นไดวาคา R2 ระหวางตัวดูดซับท่ีผานการ
กระตุ นด วยกรดจะมีค าสู งกว า ไม มี การกระตุ น
ดวยกรด (Cengeloglu, et al., 2006) เมื่อพิจารณา
Freundlich Isotherm พบวาคา R2 ของตัวดูดซับท่ีมี
การกระตุนและไมกระตุนกรดอะซิติก มีคาเทากับ
0.9639 และ 0.9613 ตามลําดับ โดยถาการทดลองมี
คา Kf สูง แสดงวาตัวดูดซับจะมีประสิทธิภาพการดูด
ซับสูง โดยตัวดูดซับท่ีกระตุนและไมกระตุนดวยกรดอะ
ซิติก จะมีคา Kf เทากับ 0.125 L/g และ 0.118 L/g
ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาความจุฟอสเฟตของ
ตัวดูดซับท่ีไดพัฒนาข้ึนสําหรับงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
เชน การกระตุนดวยกรด HCl รวมกับการใหความรอน
จะเห็นไดวาตัวดูดซับท่ีสังเคราะหไดจากงานวิจัยจะมคีา

ความจุในการดูดซับฟอสเฟตสูงถึง 95.8 mg/g (Liu et
al., 2007)

สําหรับ คา 1/n ท่ีไดจากสมการ Freundlich
Isotherm น้ัน โดยถามีคา 1/n ≥1 แสดงวา
ความสามารถในการดูดซับของตัวดูดซับไดมากกวา
หรือกลาวคือบริเวณพ้ืนผิวของตัวดูดซับมีปริมาณมากท่ี
จะใชในการดูดซับ และถา 1/n  1 อธิบายถึงปริมาณ
พ้ืนท่ีผิวบนตัวดูดซับมีปริมาณจํากัดท่ีจะใชในการดูดซับ
จากตารางท่ี 3 พบวา คา 1/n ของตัวดูดซับท่ีกระตุน
ดวยกรดและไมกระตุนดวยกรด จะมีแนวโนมไปใน
ทิศทางเดียวกับคา Kf ซึ่งตัวดูดซับท่ีกระตุนดวยกรดอะ
ซิติก และไมกระตุนดวยกรดอะซิติก จะมีคา 1/n
เทากับ 0.876 และ 0.759 ตามลําดับ ซึ่งตัวดูดซับท่ี
กระตุนดวยกรดอะซิติก จะมีคาความสามารถในการดูด
ซับฟอสเฟตสูงกวาตัวดูดซับท่ีไมกระตุน ดังน้ันจึง
เหมาะสมในการนํามาใชงานในการกําจัดฟอสเฟตตอไป
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5. วิจารณผลการวิจัย
5.1 ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพตัวดูดซับ

ผลการปรับปรุงประสิทธิภาพตัวดูดซับท่ีทํา
จากตะกอนโรงผลิตนํ้าประปา ท่ีมีการกระตุนดวย
กรดอะซิติก (S+CH3COOH) และไมมีการกระตุน เพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับฟอสเฟตในนํ้า
เสียสังเคราะห จากการทดสอบ นําตัวมากระตุนโดยท่ี
ผสมกับกรดไฮโดรคลอริก (S+HCl) และกรดอะซิติก
(S+CH3COOH) ในความเขมขนตางกัน พบวาในสวน
ของไฮโดรคลอริก (HCl) ซึ่งเปนกรดแกท่ีอยูในประเภท
ของกรดอนินทรียท่ีเกิดจากสิ่งไมมีชีวิต คืออยูในกลุม
ของกรดไฮโดร (Hydro acid) ท่ีประกอบดวยธาตุ
ไฮโดรเจนและคลอไรดโดยไมมีธาตุออกซิเจนรวมอยู
ดวย ซึ่งคา pH ท่ีใชในการศึกษาต่ํากวา 7 (คา Ka ของ
HCl เทากับ 1.3x106) ท่ีทําใหกรดทําลายโครงสราง
ของเม็ดตะกอนท่ีข้ึนรูป ทําใหตัวดูดซับแตกออกและ
ละลายอยางเห็นไดชัด สวนตัวดูดซับดวยกรดอะซิติก
(S+CH3COOH) ท่ีใชในการทดลองท่ีความเขมขน 1, 2
และ 5 M ตัวดูดซับละลายและแตกออก จึงไมสามารถ
นํามาใชในการทดลองในข้ันตอไปได สวนเมื่อกระตุน
ดวยความเขมขนต่ําๆ ท่ี 0.1, 0.5M พบวาไมแตกและ
ไมละลาย เน่ืองจากกรดอะซิติก เปนกรดท่ีอยูในกลุม
กรดอินทรียท่ีมีหมูคารบอกซิล (-HCOOH) เปนหมู
ฟงกชัน เปนกรดท่ีมีอยูในธรรมชาติหรือไดจากสิ่งมีชีวิต
จึงเหมาะสมในการเลือกมาใชในการทดลองครั้งน้ี
5.2 ผลการศึกษาระยะเวลาสมดุลของตัวดูดซับ

ผลการศึกษาระยะเวลาสมดุลของการดูดซับ
ฟอสเฟตในนํ้าเสียสังเคราะห โดยใชตัวดูดซับท่ีข้ึนรูปมา
จากตะกอนดินระบบผลิตนํ้าประปา ระหวางตัวดูดซับท่ี
กระตุนกรดกับตัวดูดซับท่ีไมมีการกระตุนดวยกรด
พบวา ตัวดูดซับท่ีมีการกระตุนดวยกรด จะมีระยะเวลา
ท่ีสมดุลเร็วกวาตัวท่ีไมมีการกระตุน โดยระยะเวลา

สมดุลของตัวท่ีกระตุนดวยกรดอยูท่ี 16 ช่ัวโมง สวน
ระยะเวลาสมดุลของตัวท่ีไมมีการกระตุนจะมีระยะเวลา
สมดุลท่ี 24 ช่ัวโมง เชนเดียวกับงานวิจัยของ Karaca
et al. (2006) พบวา เมื่อทําการศึกษาระยะเวลาสมดุล
ของการดูดซับ PO4

3- โดยใชหินปูน จะมีระยะเวลาใน
การเขาสูสมดุลท่ีเร็วมากเพียง 15-30 นาทีเทาน้ัน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ Cengeloglu (2006) ได
ศึกษาการกําจัดไนเตรทในนํ้าดื่มโดยใชดินโคลนเปนตัว
แบบผานการกระตุนและไมผานการกระตุนดวยกรด
HCl ซึ่งมีพ้ืนท่ีผิวจําเพาะเทากับ 14.2 และ 20.7
ตารางเมตรตอกรัมตามลําดับ ทําการศึกษาผลของ
อุณหภูมิ ปริมาณของตัวดูดซับและเวลาสัมผัสของการ
ดูดซับ ผลการทดลอง พบวา ดินโคลนท่ีผานการกระตุน
ดวยกรด HCl จะมีความสามารถในการดูดซับไนเตรท
ไดดีกวาดินท่ีไมมีผานการกระตุนดวยกรด HCl ซึ่งมีคา
เทากับ 5.858 และ 1.859 มิลลิโมลไนเตรทตอดิน
โคลน 1 กรัม โดยการดูดซับสามารถอธิบายไดดี เมื่อใช
สมการ Langmuir และ Freundich การดูดซับไนเตรท
จะมีความสัมพันธระหวางพ้ืนท่ีผิวของโลหะออกไซดกับ
ไนเตรทไอออนและการดูดซับจะเขาถึงจุดสมดุลท่ี 60
นาที
5.3 ผลการศึกษา Adsorption Isotherm

ผลการศึกษา Adsorption Isotherm ของ
ตัวดูดซับ ฟอสเฟตใน นํ้า เสียสั ง เคราะห  พบว า
Freundlich Isotherm ใหคา R2 เขาใกล 1 มากกวา
Langmuir Isotherm แสดงวาพ้ืนท่ีผิวของตัวดูดซับไม
เปนเน้ือเดียวกันตลอดทําใหระบบการดูดซับของผิวตัว
ดูดซับเปนระบบการดูดซับแบบหลายช้ัน เน่ืองจากเปน
การดูดซับทางกายภาพเคมี เพราะกรดจะไปกระตุนรู
พรุนของตัวดูดซับจึงชวยเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวใหกับตัวดูดซับ
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาคาคงท่ีของฟรุนดิสท่ี
สัมพันธกับความสามารถในการดูดซับ (Kf) ของตัวท่ีไม
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กระตุนดวยกรด พบวาคา Kf ของตัวดูดซับท่ีกระตุน
ดวยกรดอะซิติก (S+CH3COOH) มีคา Kf ในการดูดซับ
ฟอสเฟตไดดีกวาตัวท่ีไมกระตุนดวยกรด เน่ืองจาก
กรดอะซิติก (S+CH3COOH) เปนกรดท่ีอยูในกลุมกรด
อินทรีย ท่ีมีหมูคารบอกซิล (-HCOOH) หรือ หมูซัลโฟ
นิก (-SO3H) เปนหมูฟงกชัน เปนกรดท่ีมีอยู ใน
ธรรมชาติหรือไดจากสิ่งมีชีวิต หรือเปนกรดเบสออน
กรดอะซติิกเปนกรดท่ีมีชวง pH ต่ํากวา 7 และมีสมบัติ
ทางเคมี มีประจุ H+ เปนบวก จึงมีความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนไอออนกับฟอสเฟต (PO4

3-) ท่ีมีไอออนเปน
ประจุลบไดงาย เชนเดียวกับงานวิจัยของปรินทร
(2551) ทําการวิเคราะหคุณลักษณะเฉพาะของถานกัม
มันตจากไผตรง และไผหมาจู ผลการศึกษาไอโซเทอม
ของการดูดซับไอโอดีน พบวาถานท่ีถูกกระตุนจะใหคา
Q มากกวาถานท่ีไมไดถูกกระตุน แสดงวาการกระตุน
ทําใหความสามารถในการดูดซับเพ่ิมข้ึน

6. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี คือ
1. ระยะเวลาสมดุลของการดูดซับฟอสเฟต

(PO4
3-) ของตัวดูดซับท่ีไมมีการกระตุน (S) และกระตุน

ดวยกรดอะซิติก (S+CH3COOH) มีระยะเวลาเทากับ
16 และ 24 ช่ัวโมง ตามลําดับ เน่ืองจากโมเลกุล
ฟอสเฟตสามารถแทรกเขาสูรูพรุนของตัวดูดซับใน
ระยะเวลาตางกัน

2. จากการศึกษา Isotherm ของการดูดซับ
ฟอสเฟต พบวา การดูดซับฟอสเฟตของวัสดุดูดซับจาก
ตะกอนโรงบําบัดนํ้าท่ีกระตุนดวยกรดสูงกวาวัสดุดูดซับ
ท่ี ไ ม ก ร ะตุ น ด ว ยกรด เ ล็ กน อ ย เ น่ื อ ง จ ากกร ด
อะซิติกมีสมบัติทางเคมี ซึ่ง H+ เปนประจุบวก จึงมี
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนกับฟอสเฟต
(PO4

3-) ท่ีมีไอออนเปนประจุลบไดงาย และสําหรับ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
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