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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบําบัด
สีของนํ ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ
และกระดาษ โดยกระบวนการดูดซับด้ วยถ่านกัมมันต์
ได้ ทําการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพการกําจัดสี ทัง้
ในกระบวนการดูดซับแบบกะและแบบหอดูดซับ ซึง่ ตัว
แปรที่ ทํ า การศึ ก ษาในกระบวนการดู ด ซับ แบบกะ
ได้ แก่ เวลาที่ ใช้ ในการดูดซับ และปริ มาณตัวดูดซับ
จากผลการศึกษาพบว่า ในกระบวนการดูดซับแบบกะ
ถ่านกัมมันต์ปริ มาณ 1.5 กรัม สามารถกําจัดสีของนํ ้า
เสีย ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร ได้ 100 % โดยใช้ เวลา 24
ชั่ ว โมง ในการเข้ าสู่ ส มดุ ล ของการดู ด ซั บ และใน
กระบวนการดูดซับแบบหอดูดซับ จํานวน 7 คอลัมน์
โดยใช้ ถ่านกัมมันต์ปริ มาณคอลัมน์ละ 20 กรัม ต่อนํ ้า
เสีย 2000 มิลลิลิตร พบว่า หอดูดซับ สามารถกําจัดสี
ของนํ ้าเสียได้ สงู สุด 70 % ในเวลา 12 ชัว่ โมง และเมื่อ
เปรี ยบเที ยบประสิทธิ ภาพการดูดซับโดยใช้ ปริ มาตร
ของนํ า้ เสี ย และเวลาในการดู ด ซั บ เท่ า กั น พบว่ า
กระบวนการดูด ซับ แบบกะให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
กําจัดสีสงู กว่ากระบวนการดูดซับแบบหอดูดซับ
คําสําคัญ : กระบวนการดูดซับ, ถ่านกัมมันต์, นํ ้าเสีย,
สี

Abstract
The purpose of this research is to study
the color removal from wastewater by using
activated carbon adsorption process. The
determination of color removal efficiency was
done on both batch and column adsorptions.
The adsorption parameters, adsorption time and
amount of adsorbent, were studied in batch
adsorption. It was found that in batch
adsorption, the maximum efficiency of color
removal from 50 ml of wastewater was 100% at
the amount of activated carbon of 1.5 g and the
equilibrium time of 24 hr. In the column
adsorption that included 7 columns with each of
20 g of activated carbon, the maximum
efficiency of color removal from 2000 ml of
wastewater was 70%. When compared the
efficiency of color removal by using equal
amount of volume of wastewater and time of
adsorption, it was found that batch adsorption
gave higher efficiency of color removal than
column adsorption.
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1. บทนํา
ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย ส่งผลให้ เกิ ดการเพิ่ม
จํ า นวนโรงงานอุ ต สาหกรรมประเภทต่ า ง ๆ ขึ น้
มากมาย นํ า้ ทิง้ จากโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นสาเหตุ
หลักที่ก่อให้ เกิดปั ญหามลพิษทางนํ ้า ซึ่งหากไม่มีการ
บําบัดก็ จะส่ง ผลเสียต่อสิ่งแวดล้ อมและต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริ เวณนัน้ กระทรวง
อุ ต สาหกรรมจึ ง ได้ มี ก ารออกกฎหมายกํ า หนด
มาตรฐานนํา้ ทิง้ จากโรงงาน เช่น ค่าความเป็ นกรด –
ด่ า ง ค่ า บี โ อดี ค่ า ซี โ อดี สี และกลิ่ น เพื่ อ เป็ นการ
ควบคุมปั ญหามลพิษที่จะเกิดขึ ้น
นํ า้ ทิ ง้ จากโรงงานผลิ ต เยื่ อ กระดาษและ
กระดาษแห่ ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด ขอนแก่ น ซึ่ ง เกิ ด จาก
กระบวนการผลิตในส่วนของการต้ มเยื่อ ล้ างเยื่อ และ
ฟอกขาว ประกอบไปด้ วยสารเคมีตา่ ง ๆ รวมถึง ลิกนิน
และแทนนิน ซึ่งมีอยู่ในโครงสร้ างของเส้ นใยพืชที่เป็ น
วัต ถุ ดิ บ ในกระบวนการผลิ ต ทํ า ให้ นํ า้ ทิ ง้ ที่ ป ล่ อ ย
ออกมามีสีนํ ้าตาลเข้ ม และยากต่อการย่อยสลายด้ วย
ระบบบําบัดทางชีวภาพของทางโรงงาน โดยพบว่า
ภายหลังการบําบัดนํ ้าทิ ้งด้ วยกระบวนการทางชีวภาพ
แล้ ว ค่าบีโอดี ค่าซีโอดี ได้ ผ่านมาตรฐาน ยกเว้ นค่า
ความเข้ ม สี เนื่ อ งจากสี ข องนํ า้ ทิ ง้ ที่ ผ่ า นการบํ า บัด
ยังคงมีสีนํ ้าตาลเข้ ม เป็ นที่น่ารังเกียจ จึงจําเป็ นต้ องหา
วิธีการบําบัด ก่อนปล่อยนํ ้าทิ ้งลงสูแ่ หล่งนํ ้าธรรมชาติ
กระบวนการบํ า บัด สี จ ากโรงงานผลิ ต เยื่ อ
กระดาษและกระดาษ มี ห ลายวิ ธี ด้ ว ยกัน เช่ น การ

บํ า บั ด โดยวิ ธี ก ารโฟโตแคตาไลซิ ส โดยใช้ สาร
ไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium – Dioxide, TiO2)
เป็ นตั ว เร่ งปฏิ กิ ริ ยา [1] หรื อการบํ า บั ด โดยใช้
กระบวนการโอโซนออกซิเดชัน [2] ซึง่ เป็ นกระบวนการ
ออกซิเดชันขันสู
้ ง ใช้ บําบัดสีและอีกทังยั
้ งสามารถย่อย
สลายสารอิ น ทรี ย์ ที่ ป นเปื ้ อ นอยู่ ใ นนํ า้ ทิ ง้ ได้ แต่
กระบวนการเหล่านี ้มีราคาแพง
กระบวนการดูดซับ คือ กระบวนการที่อะตอม
หรื อโมเลกุลหรื อไอออนของสารที่ถกู ดูดซับ เข้ ามายึด
เกาะอยู่บริ เวณพื น้ ผิวอนุภาคของตัวดูดซับด้ วยแรง
ทางเคมีหรื อฟิ สิกส์ [3] โดยสมบัติของตัวดูดซับต้ อง
เป็ นวัสดุที่มีรูพรุ น และมีพืน้ ที่ ผิวจํ าเพาะมาก เช่น ซี
โอไลต์ อะลูมิ น า ซิ ลิ ก าเจล และถ่ า นกัม มัน ต์ โดย
ถ่านกัมมันต์เป็ นตัวดูดซับชันดี
้ ที่ถกู นํามาใช้ เป็ นอย่าง
มากในการกํ า จั ด สารพิ ษ ต่ า ง ๆ สามารถดู ด ซั บ
สารอินทรี ย์และสารอนินทรี ย์ได้ หลายชนิด เนื่องจากมี
โครงสร้ างที่เป็ นรูพรุนสูง มีพื ้นที่ผิวมาก (มากถึง 2000
m2/g) และการมีหมู่ฟังก์ ชันต่าง ๆ ที่พืน้ ผิว (surface
functional groups) ถ่านกัมมันต์เป็ นวัสดุที่โครงสร้ าง
รู พรุนมีความซับซ้ อน สามารถผลิตได้ จากวัสดุทกุ ชนิด
ที่มีธาตุคาร์ บอนเป็ นองค์ประกอบ โดยวัตถุดิบที่ใช้ ใน
การผลิ ต ถ่ า นกั ม มั น ต์ ท างการค้ า ได้ แก่ ถ่ า นหิ น
ลิกไนต์ และกะลามะพร้ าว เป็ นต้ น นอกจากนัน้ ยังมี
งานวิจยั ที่ศกึ ษาการเตรี ยมถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือ
ทิ ้งต่าง ๆ เช่น กากงา [4] กากกาแฟ [5] และชานอ้ อย
[6] เป็ นต้ น สําหรับตัวอย่างประโยชน์ของถ่านกัมมันต์
ได้ แ ก่ การบํ า บัด นํ า้ การบํา บัดนํ า้ เสี ย [7] การผลิต
อาหารและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การนําตัวทําละลาย
กลับมาใช้ ใหม่ ใช้ เป็ นยารักษาโรค การกําจัดกลิ่น การ
กําจัดสารพิษ การแยกแก๊ ส และตัวเร่งปฏิกิริยา [8]

ดังนัน้ งานวิจยั นี ้จึงได้ เลือกใช้ กระบวนการดูด
ซับด้ วยถ่านกัมมันต์ เนื่องจากถ่านกัมมันต์มีราคาถูก
อีกทัง้ กระบวนการดูดซับเป็ นกระบวนการที่เข้ าใจได้
ง่าย ไม่ย่งุ ยาก และไม่ซบั ซ้ อน โดยทําการศึกษาใน
กระบวนการดูดซับ แบบกะ เพื่ อ ทดสอบเบื อ้ งต้ น ถึ ง
ความเป็ นไปได้ ในการใช้ กระบวนการนี ้และแบบหอดูด
ซับ (แบบต่อ เนื่ อ ง)เพื่ อ จํ า ลองลัก ษณะการบํ า บัด ที่
สามารถนําไปขยายขนาดเพื่อใช้ ในการบําบัดจริง
2. วิธีการทดลอง
2.1 วัตถุดบิ และสารเคมี
ถ่ า นกัม มัน ต์ ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จัย นี ้ เป็ นถ่ า นกัม
มัน ต์ ท างการค้ า จาก บริ ษั ท ซี ไ จแกนติ ค คาร์ บ อน
จํากัด จ.นครราชสีมา มีลกั ษณะเป็ นผงสีดํา โดยมี
สมบัตดิ งั แสดงในตารางที่ 1
นํ า้ เสี ย ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จัย เป็ นนํ า้ เสี ย จริ ง จาก
โรงงานผลิ ต เยื่ อ กระดาษและกระดาษแห่ ง หนึ่ ง ใน
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็ นนํา้ ที่ ผ่านกระบวนการบําบัด
ทางชีวภาพของทางโรงงานแล้ ว
ตารางที่ 1 สมบัติตา่ ง ๆ ของถ่านกัมมันต์ที่ใช้ ในงานวิจยั
สมบัติ
ความชื ้น (%)
8.5
ปริมาณเถ้ า (%)
5.4
ค่า pH
10.5
3
ความหนาแน่นปรากฏ (g/cm )
0.51
การกระจายขนาด (%)
เกิน 325 mesh
5.6
ผ่าน 325 mesh
94.4

2.2 การวิเคราะห์ สมบัตริ ู พรุ นของถ่ านกัมมันต์
การศึก ษาสมบัติรู พ รุ น ของถ่ า นกัม มัน ต์ ทํ า
โดยการวั ด ความสามารถในการดูด ซับ แก๊ ส N2 ที่
อุณหภูมิ –196°C ด้ วยเครื่ องวิเคราะห์พื ้นที่ผิวและรู
พรุน (ASAP 2010, Micromeritics) ซึง่ สมบัติที่ทําการ
วิเคราะห์ ได้ แก่ พื ้นที่ผิว (surface area, SBET) โดยใช้
สมการของ Brunauer-Emmett-Teller
(BET)
ปริ มาตรรูพรุนขนาดเล็ก (micropore volume, Vmic)
โดยใช้ สมการของ Dubinin-Radushkevich (DR)
ปริ มาตรรูพรุนรวม (total pore volume, VT) โดยวัดที่
ความดันสัมพัทธ์ (relative pressure, P/P0) = 0.99
ปริ มาตรรู พรุ นขนาดกลางและขนาดใหญ่ (Vmeso+mac)
คํานวณจากปริ มาตรรู พรุ นรวมลบด้ วยปริ มาตรรู พรุ น
ขนาดเล็ก และขนาดรู พรุ นเฉลี่ย (average pore
diameter, Dp) คํานวณจากสมการ (4VT)/ SBET
2.3 กระบวนการดูดซับแบบกะ
2.3.1 การศึกษาเวลาที่เข้ าสู่สมดุลในการดูดซับสี
ในกระบวนการดูดซับแบบกะ
นํ า ถ่ า นกัม มัน ต์ ป ริ ม าณ 1 กรั ม แช่ ลงในนํ า้
เสียจริ งจากโรงงานปริ มาตร 50 มิลลิลิตร เป็ นเวลา 3
ถึง 48 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง จากนัน้ นําตัวอย่างไป
กรองด้ วยเครื่ องกรองสุญญากาศ และนํ าตัวอย่างที่
ผ่านการกรอง ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้ วยเครื่ องยู
วีสเปกโตรสโคปี (G11034, Agilent) ที่ความยาวคลื่น
สูงสุด (max) 400 นาโนเมตร คํานวณประสิทธิภาพ
การกําจัดสี จากสมการที่ (1)
 Abs 0  Abs t 
% removal  
  100
Abs 0



(1)

เมื่อ Abs0 คือ ค่าการดูดกลืนแสงของนํ ้าเสีย
เริ่ มต้ น และ Abst คือ ค่าการดูดกลืนแสงของนํ ้าเสีย
ภายหลังการดูดซับที่เวลาต่าง ๆ
2.3.2 การศึกษาปริมาณถ่ านกัมมันต์ ท่ ใี ช้ ในการ
ดูดซับสีในกระบวนการดูดซับแบบกะ
ใช้ ปริ มาณถ่านกัมมันต์ 0.25 0.5 1 และ 1.5
กรัม แช่ลงในนํ ้าเสียปริ มาตร 50 มิลลิลิตร เป็ นเวลา 3
ถึง 48 ชัว่ โมง ที่อณ
ุ หภูมิห้อง จากนัน้ นําตัวอย่างไป
กรองและวัดค่าการดูดกลืนแสง คํานวณประสิทธิภาพ
การกําจัดสีดงั สมการที่ (1)
2.4 การศึกษาการกระบวนการดูดซับสีจากนํา้ เสีย
จริงในแบบหอดูดซับ (แบบต่ อ เนื่อง)
ศึกษาโดยการสร้ างหอดูดซับที่บรรจุถ่านกัม
มันต์ จํานวน 7 คอลัมน์ โดยแต่ละคอลัมน์ใช้ ปริ มาณ
ถ่านกัมมันต์ 20 กรัม หินละเอียด 150 กรัม หินหยาบ
100 กรัม และทราย 100 กรัม ดังแสดงในรู ปที่ 1 โดย
ทําการทดลองการดูดซับสีด้วยคอลัมน์ที่บรรจุเฉพาะ
หินละเอียด หินหยาบ และทราย เพื่อตรวจสอบว่าวัสดุ
เหล่า นี ม้ ี ผ ลต่อการดูดซับสี ห รื อไม่ พบว่ า คอลัม น์ ที่
บรรจุเ ฉพาะวัส ดุเ หล่ า นี ้ ไม่ ส ามารถดูด ซับ สี ไ ด้ ซึ่ง
ถ่ านกัมมันต์ ที่ใช้ ในงานวิจัยนี ม้ ี ลักษณะเป็ นผง เมื่อ
ละลายนํา้ ทําให้ มีความหนืดสูง ถ้ าบรรจุลงในหอดูด
ซับโดยตรง ทําให้ เกิดการอุดตัน ดังนัน้ จึงต้ องทําการ
ผสมหินละเอียด หินหยาบ และทราย ลงในหอดูดซับ
ด้ วย
จ า ก นั น้ ปั๊ ม นํ า้ เ สี ย จ ริ ง ป ริ ม า ต ร 2000
มิลลิลิตร จากถังเก็ บนํ า้ เสี ย ให้ ไหลเข้ า ทางด้ านบน
ของหอดู ด ซับ โดยใช้ ความเร็ ว ของปั๊ มเท่ า กั บ 20
สโตรก ซึง่ ได้ อตั ราการไหลเข้ าหอดูดซับของนํ ้าเสีย 10

มิลลิลิตรต่อนาที เก็บตัวอย่างนํา้ เสียที่ผ่านหอดูดซับ
แต่ละคอลัมน์ เพื่อนําไปวิเคราะห์ ค่าการดูดกลืนแสง
และคํา นวณประสิท ธิ ภ าพการกํ า จัดสีต ามสมการที่
(1)

รูปที่ 1 การศึกษาการดูดซับสีในกระบวนการดูดซับแบบ
หอดูดซับ

3. ผลการทดลองและอภิปราย
3.1 สมบัตริ ูพรุ นของถ่ านกัมมันต์
การศึก ษาสมบัติรูพรุ น ของถ่ านกัมมัน ต์ โดย
การดูด ซับ แก๊ สไนโตรเจนที่ อุ ณ หภูมิ –196oC ได้ ไ อ
โซเทิร์มการดูดซับ แสดงในรูปที่ 2 พบว่า เมื่อความดัน
สัมพัทธ์ มีค่าเพิ่มขึ ้น ปริ มาณการดูดซับแก๊ สไนโตรเจน
มีคา่ สูงขึ ้น โดยไอโซเทิร์มการดูดซับที่ได้ เป็ นไอโซเทิร์ม
การดู ด ซับ ชนิ ด ที่ 4
เมื่ อ แบ่ ง ตาม IUPAC
(International Union of Pure and Applied
Chemistry) [9] ซึง่ แสดงลักษณะการดูดซับของตัวดูด
ซับที่มีรูพรุนขนาดกลาง
ตารางที่ 2 แสดงสมบัติรูพรุ นที่ได้ จากไอ
โซเทิร์มการดูดซับแก๊ สไนโตรเจนที่อณ
ุ หภูมิ –196oC
พบว่า ถ่านกัมมันต์ที่ใช้ ในงานวิจยั มีพื ้นที่ผิว 1,129
ตารางเมตรต่อกรัม มีปริ มาตรรูพรุนรวม 1.05 ตาราง

Volume adsorbed (cm3/g at STP)

กํ าจัดสีจะเพิ่มขึน้ จนเข้ าสู่สมดุลที่เวลาในการดูดซับ
ประมาณ 24 ชัว่ โมง

600

ตารางที่ 2 สมบัติรูพรุนของถ่านกัมมันต์ที่ใช้ ในงานวิจยั
Vmic
Vmeso+mac
VT
Dp
SBET
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3
3
3
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400
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Relative pressure (P/Po)

รูปที่ 2 ไอโซเทิร์มการดูดซับ (สัญลักษณ์ทบึ ) และการคายซับ
(สัญลักษณ์โปร่ง) ของแก๊ สไนโตรเจนที่อณ
ุ หภูมิ
–196oC ของถ่านกัมมันต์

เซนติเมตรต่อกรัม โดยเป็ นปริ มาตรรู พรุ นขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ถึง 96% และมีขนาดรูพรุนเฉลี่ย 3.72
นาโนเมตร โดย IUPAC ได้ แบ่งขนาดรู พรุ นของตัวดูด
ซับออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ รู พรุ นขนาดเล็ก (เส้ น
ผ่านศูนย์กลาง < 2 นาโนเมตร) รู พรุ นขนาดกลาง
(เส้ นผ่านศูนย์กลาง 2 – 50 นาโนเมตร) และรู พรุ น
ขนาดใหญ่ (เส้ นผ่านศูนย์กลาง > 50 นาโนเมตร) [10]
ดังนัน้ ถ่านกัมมันต์ที่ใช้ ในงานวิจยั จึงเป็ นตัวดูดซับที่มี
รูพรุนเป็ นขนาดกลาง
รู ปที่ 3 แสดงการศึกษาเวลาในการดูดซับสี
จากนํ ้าเสียในกระบวนการดูดซับแบบกะ โดยใช้ นํ ้าเสีย
ทัง้ 3 วัน พบว่า ประสิทธิ ภาพการกํ าจัดสีของนํา้ เสีย
ในแต่ละวัน มีคา่ เท่ากัน กล่าวคือ ประมาณ 80% จาก
ปริมาณของถ่านกัมมันต์เริ่ มต้ น 1 กรัม ถึงแม้ ว่า ความ
เข้ มสีของนํ ้าเสียในแต่ละวันจะแตกต่างกัน (ดังตาราง
ที่ 3) โดยเมื่อเวลาการดูดซับเพิ่มขึ ้น เปอร์ เซ็นต์การ

3.2 ผลการบําบัดสีในกระบวนการดูดซับแบบกะ
3.2.1 เวลาที่เข้ าสู่สมดุลในการดูดซับสีใน
กระบวนการดูดซับแบบกะ
งานวิจัย นี ไ้ ด้ ทํ า การเก็ บตัว อย่า งนํ า้ เสีย จริ ง
เป็ นเวลา 3 วัน ซึ่งตัวอย่างนํ า้ เสียที่ เก็ บได้ มี ค่าการ
ดูดกลืนแสง ดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่า นํ ้าเสียในแต่
ละวัน มี ค่า การดูดกลืน แสงที่ แ ตกต่า งกัน อย่า งไม่มี
นั ย สํ า คั ญ ซึ่ ง สี ข องนํ า้ เสี ย จากโรงงานผลิ ต เยื่ อ
กระดาษและกระดาษนี เ้ กิ ด จากการมี อ งค์ ป ระกอบ
ของลิกนิน
ตารางที่ 3 ค่าการดูดกลืนแสงของนํ ้าเสียในแต่ละวันที่ทําการ
เก็บตัวอย่าง
วันที่เก็บนํ ้าเสีย
ค่าการดูดกลืนแสง
Day 1
0.621
Day 2
0.886
Day 3
0.600

3.2.2 การศึกษาปริมาณถ่ านกัมมันต์ ท่ ใี ช้ ในการ
ดูดซับสี ในกระบวนการดูดซับแบบกะ
รูปที่ 4 แสดงเปอร์ เซ็นต์การกําจัดสีของนํ ้าเสีย ใน
วันที่ 1 หรื อ Day 1 (ใช้ นํ ้าเสียเพียง 1 วัน เนื่องจาก
ความเข้ มสีของนํา้ เสียในแต่ละวัน ไม่มีผลต่อการดูด
ซับ ดังแสดงในรูปที่ 3) ด้ วยถ่านกัมมันต์ปริมาณต่าง ๆ

พบว่า ปริ มาณถ่านกัมมันต์ 0.25 0.5 1 และ 1.5 กรัม
ให้ ประสิทธิภาพการกําจัดสีสงู สุด คือ 40 50 80 และ
100% ตามลําดับ กล่าวคือ เมื่อปริ มาณถ่านกัมมันต์
เพิ่มขึ ้น ประสิทธิภาพในการกําจัดสีก็จะมีคา่ เพิ่มสูงขึ ้น
โดยสามารถกําจัดสีได้ 100% เมื่อใช้ ถ่านกัมมันต์ 1.5
กรัม นอกจากนัน้ ยังพบว่าเวลาในการดูดซับที่เข้ าสู่
สมดุลสําหรับทุก ๆ การทดลอง คือ 24 ชัว่ โมงเช่นกัน

รู ปที่ 5 เปรี ยบเทียบสีของนํ ้าเสียเริ่ มต้ นและ
นํ ้าเสียที่ผา่ นการบําบัดโดยใช้ ถ่านกัมมันต์ปริมาณต่าง
ๆ ที่เปอร์ เซ็นต์การกําจัดสีสงู สุด ซึง่ จะเห็นได้ ว่า เมื่อใช้
ปริ มาณถ่านกัมมันต์เพิ่มขึ ้น ความเข้ มสีของนํ ้าเสียจะ
ลดลง โดยถ่ า นกัม มัน ต์ ป ริ ม าณ 1.5 กรั ม สามารถ
กําจัดสีของนํ ้าเสีย ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร ได้ อย่างเห็น
ได้ ชดั ดังรูปที่ 5 (ง)
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(ก) ถ่านกัมมันต์ 0.25 กรัม
ประสิทธิภาพการกําจัด 40%

(ข) ถ่านกัมมันต์ 0.5 กรัม
ประสิทธิภาพการกําจัด 50%

รูปที่ 3 เปอร์ เซ็นต์การกําจัดสีของนํ ้าเสียในแต่ละวัน ที่เวลา
การดูดซับต่าง ๆ ในกระบวนการดูดซับแบบกะ (ปริมาณ
ถ่านกัมมันต์ 1 กรัม)
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(ค) ถ่านกัมมันต์ 1 กรัม
ประสิทธิภาพการกําจัด 80%
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(ง) ถ่านกัมมันต์ 1.5 กรัม
ประสิทธิภาพการกําจัด 100%

รูปที่ 5 การเปรี ยบเทียบสีของนํ ้าเสียที่ผา่ นการดูดซับ ที่
ปริมาณถ่านกัมมันต์ตา่ ง ๆ กับนํ ้าเสียเริ่มต้ น (ตัวอย่างนํ ้าเสีย
วันที่ 1 หรื อ Day 1) เมื่อรูปขวดตัวอย่างด้ านซ้ าย คือ
นํ ้าเสียก่อนการดูดซับ รูปขวดตัวอย่างด้ านขวา คือ นํ ้าเสียหลัง
การดูดซับ

Time (hr)

รูปที่ 4 เปอร์ เซ็นต์การกําจัดสีของนํ ้าเสียที่ปริมาณถ่านกัมมันต์
ต่าง ๆ (ตัวอย่างนํ ้าเสียวันที่ 1 หรื อ Day 1)

3.3 ผลการบําบัดสีในกระบวนการดูดซับแบบหอ
ดูดซับ

ดัง นั น้ สํ า หรั บ กระบวนการดู ด ซับ แบบกะ เมื่ อ คิ ด
ปริ มาตรนํา้ เสียเท่ากันกับกระบวนการดูดซับแบบหอ
ดูดซับคือ 2000 มิลลิลิตร จะต้ องใช้ ถ่านกัมมันต์
ปริ มาณ 60 กรัม จึงจะสามารถบําบัดนํ ้าเสียได้ ซึง่ จะ
เห็ น ได้ ว่ า กระบวนการดู ด ซั บ แบบกะใช้ ปริ ม าณ
ถ่านกัมมันต์น้อยกว่ากระบวนการดูดซับแบบหอดูด
ซับ 20 กรัม และได้ ประสิทธิภาพในการกําจัดสูงกว่า
อย่างไรก็ตาม กระบวนการดูดซับแบบกะ ต้ องใช้ เวลา
ในการดูดซับถึง 24 ชัว่ โมง ในขณะที่กระบวนการดูด
ซับแบบหอดูดซับ ใช้ เวลาในการดูดซับ 12 ชัว่ โมง และ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บโดยใช้ เวลาในการดู ด ซับ เท่ า กั น
คือ 12 ชัว่ โมง ปริ มาตรนํ ้าเสีย 2000 มิลลิลิตร พบว่า
กระบวนการดูดซับแบบกะ ให้ ประสิทธิภาพในการ
100
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2 wastewater
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90
80
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%Removal

3.3.1 การดูดซับสีของนํา้ เสียในกระบวนการดูด
ซับแบบหอดูดซับ
จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง ก า ร กํ า จั ด สี โ ด ย ใ ช้
กระบวนการดูดซับแบบหอดูดซับ โดยให้ นํา้ เสีย (ใช้
ตัวอย่างนํ ้าเสียวันที่ 1 หรื อ Day 1) ผ่านหอดูดซับ
ทัง้ หมด 7 คอลัม น์ ดัง แสดงในรู ป ที่ 6
พบว่ า
เปอร์ เซ็นต์การกําจัดสีเพิ่มขึ ้นเมื่อผ่านคอลัมน์ ที่ 1 ถึง
คอลัมน์ที่ 7 (เส้ น 1st wastewater) พบว่า เมื่อเพิ่ม
จํานวนหอดูดซับ ประสิทธิ ภาพในการดูดซับมีค่าเพิ่ม
สูงขึ ้น โดยประสิทธิภาพในการกําจัดสีของนํ ้าเสีย เริ่ ม
คงที่ ที่ ค อลั ม น์ ที่ 4 ซึ่ ง สามารถกํ า จั ด สี ไ ด้ สู ง สุ ด
ประมาณ 70%
เพื่อเป็ นตรวจสอบการใช้ งานของหอดูดซับแต่
ละคอลัมน์ ได้ ทําการทดลองโดยผ่านนํ ้าเสียเข้ าไปใน
คอลัมน์ ทังหมด
้
5 ครัง้ (เส้ น 2nd – 5th wastewater)
พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการกํ า จัด สี ข องแต่ ล ะคอลัม น์
ลดลง เมื่อทําการทดลองในครัง้ ที่ 2 3 4 และ 5
ตามลําดับ โดยหอดูดซับคอลัมน์ที่ 1 จะไม่สามารถใช้
งานได้ (ประสิทธิภาพการกําจัดสีเป็ นศูนย์) เมื่อทําการ
ดูดซับนํ ้าเสียไปแล้ ว 5 ครัง้ โดยประสิทธิภาพของการ
กําจัดสียงั คงสูงขึ ้น เมื่อเพิ่มจํานวนหอดูดซับ
เมื่ อ ทํ า การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการ
กํ า จั ด สี ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ดู ด ซั บ แ บ บ ก ะ แ ล ะ
กระบวนการดู ด ซั บ แบบหอดู ด ซั บ โดยสํ า หรั บ
กระบวนการดูดซับแบบกะ เมื่อใช้ ถ่านกัมมันต์ปริมาณ
1.5 กรัม ต่อนํ ้าเสียปริมาตร 50 มิลลิลติ ร สามรถกําจัด
สีได้ 100% ส่วนกระบวนการดูดซับแบบหอดูดซับ เมื่อ
ใช้ หอดูดซับจํานวน 4 คอลัมน์ ต้ องใช้ ปริ มาณถ่านกัม
มันต์ทงหมด
ั้
80 กรัม (คอลัมน์ละ 20 กรัม) ต่อนํ ้าเสีย
ปริ มาตร 2000 มิลลิลิตร สามารถกําจัดสีได้ 70%
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รูปที่ 6 เปอร์ เซ็นต์การกําจัดสีจากนํ ้าเสียโดยใช้ กระบวนการ
ดูดซับแบบหอดูดซับ (ตัวอย่างนํ ้าเสียวันที่ หรื อ Day 1) เมื่อใช้
หอดูดซับจํานวน 7 คอลัมน์ และทําการบําบัดทังหมด
้
5 ครัง้

กําจัดสี 92% ซึง่ ยังสูงกว่ากระบวนการดูดซับแบบหอ
ดูดซับ (70%) และใช้ ปริ มาณถ่านกัมมันต์น้อยกว่า 20
กรั ม ดั ง นั น้ กระบวนการดู ด ซั บ แบบหอดู ด ซั บ มี
ประสิทธิภาพในการกํ าจัดสีน้อยกว่ากระบวนการดูด
ซับแบบกะ
ตารางที่ 4 ปริมาณและราคาถ่านกัมมันต์ที่ใช้ ในการบําบัดนํ ้า
เสียปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร
ระบบการ % การ ปริมาณถ่าน
ราคาถ่าน
ดูดซับ
กําจัดสี กัมมันต์ที่ใช้
กัมมันต์
(กิโลกรัม)
(บาท)
100
30
1,950
80
20
1,300
แบบกะ
50
10
650
40
5
325
40
2,600
70
(4 คอลัมน์)

60
แบบหอ
ดูดซับ

30

1,950

20

1,300

10

650

(3 คอลัมน์)

45
(2 คอลัมน์)

30
(1 คอลัมน์)

เมื่อทําการคํานวณราคาถ่านกัมมันต์ที่ใช้ ใน
การบําบัด โดยคิดราคาต่อนํ ้าเสีย 1 ลูกบาศก์เมตร ทัง้
ระบบการดูดซับแบบกะ และระบบการดูดซับแบบหอ
ดู ด ซับ จะมี ค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง แสดงในตารางที่ 4 โดย
ถ่านกัมมันต์ราคา 65 บาทต่อกิโลกรัม ซึง่ ถ้ าต้ องการ
ประสิท ธิ ภ าพในการกํ า จัดสีสูง ขึน้ ก็ ต้ องใช้ ปริ ม าณ
ถ่านกัมมันต์มากขึ ้น และต้ องเสียค่าถ่านกัมมันต์เพิ่ม
สูงขึ ้นเช่นกัน แต่กระบวนการดูดซับด้ วยถ่านกัมมันต์
ยัง ถื อ ได้ ว่ า มี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ค่ อ นข้ า งตํ่ า เมื่ อ เที ย บกับ

กระบวนการบําบัดสีโดยวิธีการโฟโตแคตาไลซิส โดย
ใช้ สารไทเทเนี ย มไดออกไซด์ เ ป็ นตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
(กระบวนการแบบกะ) ซึ่ง ใช้ ป ริ ม าณไทเทเนี ย มได
ออกไซด์ 4 กรัมต่อนํ ้าเสีย 1 ลิตร ได้ ประสิทธิภาพการ
กําจัด 70% [1] และถ้ าหากต้ องการบําบัดนํ ้าเสีย 1
ลูกบาศก์เมตร จะต้ องใช้ ปริ มาณไทเทเนียมไดออกไซด์
4 กิโลกรัม โดยไทเทเนียมไดออกไซด์ มีราคากิโลกรัม
ละ 650 บาท [11] จะมีคา่ ใช้ จ่าย 2,600 บาท ในขณะ
ที่ ถ้ าใช้ กระบวนการดูดซับแบบกะด้ วยถ่านกัมมันต์ที่
ได้ ประสิทธิภาพถึง 100% จะมีค่าใช้ จ่ายเพียง 1,950
บาท
4. สรุ ปผลการทดลอง
การศึกษาการกําจัดสีของนํ ้าเสียจากโรงงาน
อุ ต สาหกรรมผลิ ต เยื่ อ กระดาษและกระดาษ โดย
กระบวนการดูดซับด้ วยถ่านกัมมันต์ในกระบวนการดูด
ซับ แบบกะ และกระบวนการดูด ซับ แบบหอดูด ซับ
พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดสีของ
นํ ้าเสียในปริ มาตรที่เท่ากัน พบว่า กระบวนการดูดซับ
แบบกะใช้ ป ริ ม า ณขอ ง ถ่ า น กั ม มั น ต์ น้ อ ย ก ว่ า
กระบวนการดูดซับแบบหอดูดซับ โดยให้ ประสิทธิภาพ
ในการกําจัด 100 % ในขณะที่กระบวนการดูดซับแบบ
หอดูดซับให้ ประสิทธิ ภาพในการกํ าจัด 70 % แต่
กระบวนการดูดซับแบบกะใช้ เวลาในการดูดซับ (24
ชัว่ โมง) นานกว่ากระบวนการดูดซับแบบหอดูดซับ (12
ชัว่ โมง) และเมื่อเปรี ยบเทียบโดยใช้ เวลาในการดูดซับ
และปริ มาตรนํ ้าเสียเท่ากัน พบว่า กระบวนการดูดซับ
แบบกะ ยังคงให้ ประสิทธิภาพในการกําจัดสีสงู กว่า
กระบวนการดูดซับแบบหอดูดซับ และยังใช้ ปริ มาณ
ถ่านกัมมันต์น้อยกว่า ดังนัน้ กระบวนการดูดซับแบบ

กะมีประสิทธิภาพในการกําจัดสีมากกว่ากระบวนการ
ดูดซับแบบหอดูดซับ กระบวนการดูดซับด้ วยถ่านกัม
มันต์จึงเหมาะที่จะนํามาใช้ ในการบําบัดสีนํ ้าเสียของ
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่ อกระดาษและกระดาษ
เนื่องจากถ่านกัมมันต์มีราคาถูก และกระบวนการดูด
ซับ เป็ นกระบวนการที่ ไม่ ยุ่ง ยาก ไม่ซับซ้ อน เหมื อ น
กระบวนการบําบัดอื่น ๆ
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