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บทคัดย่อ: งานวิจยั นี้ศกึ ษาการใช้ประโยชน์จากเถ้าลอยไม้ยางพาราสาหรับบาบัดน้ าทิ้งจากการผลิตผ้าบาติก
ทีค่ ่า pH ระหว่าง 5-8 ด้วยเถ้าลอยขนาดช่วง 75-300 ไมครอน ระยะเวลาสัมผัส 2-24 ชัวโมง
่
และปริมาณเถ้าลอย
ไม้ย างพารา 5-150 กรัมต่ อลิตร ที่มีผลต่ อประสิท ธิภ าพในการดูดซับ ซีโอดีและสีย้อ ม ผลศึกษาที่ดาเนิ นการ
ทดลองแบบกะ (Batch Method) พบว่า ประสิทธิภาพการดูดซับซีโอดีและสียอ้ ม มีค่าประมาณร้อยละ 96 และ 98
ตามลาดับ ที่สภาวะเหมาะสม คือ pH 7 ด้วยการใช้เถ้าลอยไม้ยางพารารวมทุกขนาด (ไม่ผ่านการคัดขนาด)
มีขนาดของรูพรุนเฉลี่ย 8.02 นาโนเมตร และพื้นที่ผวิ เฉลี่ย 65.03 ตารางเมตรต่อกรัม ภายใต้ระยะเวลาสัมผัส
16 ชัวโมง
่
ที่ปริมาณเถ้าลอย 100 กรัมต่อลิตร โดยผลการดูดซับซีโอดีด้วยเถ้าลอยไม้ยางพาราสอดคล้องกับ
ไอโซเทอมของฟรุนดิช ด้วยค่า R2 0.8828 มีลกั ษณะการดูดซับทางกายภาพบนพืน้ ผิวของเถ้าลอยแบบเส้นตรง
ทีค่ ่า 1n เท่ากับ 1.0365
คาสาคัญ: เถ้าลอย; การดูดซับ; น้าทิง้ ผ้าบาติก; ซีโอดี; สียอ้ ม
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Abstract: This research has studied the utilization of rubber wood fly ash for batik textiles wastewater
treatment at 5-8 of pH value, 75-300 µm of fly ash size, 2-24 hours of contact time and 5-50 g/L of fly
ash dose which effected on the adsorption efficiency of COD and dyestuff removal. The batch
experiment results showed that the adsorption efficiency of COD and dyestuff removal was about 96 %
and 98 % at the optimum conditions, pH 7, the total size of fly ash (no sieve) with 8.02 nm of average
pore size and 65.03 m2/g of average surface area, 16 hours of contact time and 100 g/L of fly ash dose.
The organic adsorption in term of COD by rubber wood fly ash was analyzed and fitted with Freundlich
isotherm under R2 0.8828. This result correlated with the linear physical adsorption characteristic on the
surface area of fly ash at 1n value of 1.0365.
Keywords: Fly ash; Adsorption; Batik wastewater; COD; Dyestuff
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1. บทนา
ผ้าบาติก มีก ารผลิต กัน แพร่ห ลายในจังหวัด ทาง
ภาคใต้ข องประเทศไทย การผลิต ผ้าบาติก สามารถ
ผ ลิ ต ได้ ใน ระ ดั บ อุ ต ส า ห ก รรม แ ล ะ ค รั ว เรื อ น
กระบวนการผลิตผ้าบาติกประกอบด้วย การเตรียมผ้า
การเตรียมเทียนหรือการผสมเทียน การเขียนเทียน
การแต้มหรือย้อมสี การเคลือบน้ ายาโซเดียมซิลิเกต
การลอกเทียน การตากผ้า และตกแต่งผ้า ซึ่งขัน้ ตอน
ในกระบวนการผลิตผ้าบาติกก่อให้เกิดปั ญ หาน้ าเสีย
จากขัน้ ตอนการลอกเทียนและขัน้ ตอนการล้างสีย้อม
ออกจากผ้า ลัก ษณะของน้ า เสีย มีซี โอดี (COD) สู ง
ประมาณ 2,334.00 ± 290.36 มิลลิกรัมต่อลิตร [1] ใน
ปั จจุบนั การบาบัดน้ าเสียมีหลายวิธี ได้แก่ การบาบัด
ทางกายภาพ การบาบัดทางเคมี และการบาบัดทาง
ชี ว ภ าพ โด ย ก ระบ ว น ก ารดู ด ซั บ (Adsorption
Process) เป็ นวิธกี ารบาบัดน้ าเสียทางกายภาพ เคมี
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสาหรับลดซีโอดี
และสีย้อ มในน้ า ทิ้ง เนื่ อ งจากกระบวนการดู ด ซับ มี
ความยืด หยุ่ น ในการออกแบบ และด าเนิ น การเดิน
ระบบเพื่อทาให้น้ าเสียทีผ่ ่านการบาบัดมีคุณภาพ โดย
ใช้ว ัส ดุ ดู ด ซับ หรือ ตัว ดูด ซับ (Adsorbent) เช่ น ถ่ า น
กัมมันต์ ซีโอไลต์ เถ้าลอยถ่านหิน เถ้าลอยชานอ้อย
เถ้าลอยแกลบ และเถ้าลอยไม้ยางพารา เป็ น ต้น [2]
เถ้าลอยเป็ น วัสดุ ดูด ซับ ที่มี (ลัก ษณะทางกายภาพ)
ความพรุ น พื้ น ที่ ผิ ว และมี อ งค์ ป ระกอบทางเคมี
อัต ราส่ว นระหว่าง SiO2:Al2O3 มีค่ ามากกว่า 2.4 [3]
จึงเป็ นวัสดุท่เี หมาะสมในการนามาใช้เป็ นวัสดุดูดซับ
ต้น ทุนต่ า สามารถใช้ในการดูดซับสีย้อมที่ปนเปื้ อนใน
น้าเสียได้ โดยงานวิจยั ของ Patra และคณะ [4] ใช้เถ้าลอย

ถ่ า น หิ น ดู ด ซั บ สี ย้ อ ม ใน ส ารล ะล า ย พ บ ว่ า มี
ประสิทธิภาพในการดูดซับสียอ้ มสูงสุดร้อยละ 60 เมื่อ
ใช้ป ริม าณเถ้าลอย 2 กรัมต่ อลิตร และความเข้มข้น
เริ่ม ต้น ของสีย้อ ม เท่ ากับ 0.6 กรัม ต่ อลิต ร งานวิจ ัย
ของ Chingono และคณะ [5] ใช้เถ้าลอยชานอ้อยใน
การลดซีโอดีและลดความเป็ น กรดในน้ า ทิ้งจากการ
ผลิตไบโอเอทานอล ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพการลด
ซีโอดี ร้อ ยละ 72 ด้วยการใช้เถ้าลอยขนาด 90-125
ไมครอน ปริมาณ 45 กรัมต่อลิตร ที่ระยะเวลาสัมผัส
180 นาที ดัง นั ้น การประยุ ก ต์ ใ ช้ เถ้ า ลอยที่ มี ค วาม
แตกต่างของสมบัติทางกายภาพและเคมี จึงส่งผลต่อ
ประสิท ธิภ าพในการดู ด ซั บ สีย้ อ มหรือ ลดค่ า ความ
สกปรกจากน้ าทิ้ง โดยกระบวนการผลิตผ้าบาติกทีท่ า
ให้ เกิ ด น้ า ทิ้ ง หากมีก ารน าเถ้ า ลอยชีว มวลจากไม้
ยางพารา ซึ่ ง เป็ นผลพลอยได้ (By-product) จาก
โรงไฟฟ้ าชีวมวลในพื้นที่ภาคใต้ ที่มีปริมาณเถ้าลอย
เกิดขึน้ 20 ตันต่อวัน (ร้อยละ 80-85 ของเถ้าทัง้ หมด)
และมักถูกทิ้งในพื้นที่โรงไฟฟ้ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการเป็ นวัสดุดดู ซับราคาต่า [6] เนื่องจากเถ้าลอยไม้
ยางพารามีพน้ื ทีผ่ วิ จาเพาะประมาณ 9.23 ตารางเมตร
ต่อกรัม มีความพรุนประมาณ 17.72 ตารางเมตรต่อ
กรัม องค์ประกอบทางเคมี คือ SiO2 และ Al2O3 ร้อย
ละ 2.57 และ 0.53 ตามล าดั บ คิ ด เป็ นอั ต ราส่ ว น
ระหว่าง SiO2:Al2O3 เท่ากับ 2.52 [7] ดังนัน้ งานวิจยั นี้
มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากเถ้ า ลอยไม้
ยางพาราในพื้ น ที่ ภ าคใต้ ส าหรับ บ าบัด น้ า ทิ้ ง จาก
กระบวนการผลิตผ้าบาติก และหาสภาวะที่เหมาะสม
ในการดูดซับซีโอดีและสียอ้ มในน้าทิง้ จากกระบวนการ
ผลิตผ้าบาติก
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2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
2.1 อุปกรณ์
อุปกรณ์ในการทดลอง ประกอบด้วย (1) เตาอบ
ลมร้อน (Hot Air Oven) ยีห่ อ้ Linking รุ่น LT900) (2)
pH Meter ยี่ห้ อ ADWA รุ่ น AD1040 และเครื่อ งมื อ
ตรวจวิ เ คราะห์ ส มบั ติ ข องเถ้ า ลอยไม้ ย างพารา
ประกอบด้วย (3) เครื่องวิเคราะห์พน้ื ทีผ่ วิ จาเพาะและ
รูพ รุ น (Surface Area and Porosity Analyzer) หรือ
BET (Brunauer-Emmett-Teller) รุ่ น ASAP2460 (Static
Volumetric N2 Gas Adsorption Method) (4) เครื่อ ง
วิเคราะห์ สัณ ฐาน (Scanning Electron Microscope;
SEM) ยี่ห้อ FEI รุ่น Apreo (5) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออ
เรสเซนต์ (X-ray Fluorescence Spectrometry; XRF)
ยี่ห้ อ PANalytical รุ่ น ZETIUM และ (6) เครื่อ งยู วีวิ สิ เ บิ ล ส เ ป ก โ ต ร โ ฟ โ ต มิ เ ต อ ร์ ( UV-Vis
Spectrophotometer) ยีห่ อ้ Jasca รุ่น V–530 สาหรับ
ตรวจวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนสียอ้ ม

(ก) น้าทิง้ ผ้าบาติก

(ข) น้าสียอ้ มสังเคราะห์
รูปที่ 1 น้าทิง้ จากการผลิตผ้าบาติกและ
น้าสียอ้ มสังเคราะห์

2.2 วิ ธีการทดลอง
การศึก ษานี้ ด าเนิ น การทดลองแบบกะ (Batch
Method) ในห้องปฏิบตั กิ าร โดยวิเคราะห์ลกั ษณะทาง
ก า ย ภ าพ แ ล ะลั ก ษ ณ ะท า งเค มี ข อ งเถ้ า ลอ ย
ไม้ ย างพาราในการดู ด ซั บ ซี โ อดี แ ละสีย้ อ ม โดยมี
ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์และวิธกี ารวิเคราะห์
พารามิ เตอร์ น้าทิ้ ง
สีย้อม
วิ ธีการ
ผ้าบาติ ก สังเคราะห์
pH
4500-H+ B1
✓
✓
TSS
2540 D2
✓
TDS
2540 C3
✓
SCOD4
5220 B5
✓
✓

2.2.1 ก า ร ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ น้ า ตั ว อ ย่ า งจ า ก
กระบวนการผลิ ตผ้าบาติ ก
ว ิเ ค ร า ะ ห ์ต ัว อ ย ่า ง น้ า ทิ ้ง จ า ก ก ร ะ บ ว น
การผลิต ผ้า บาติก (Batik) และน้ า สีย ้อ มสังเคราะห์
(Dyestuff) ผ่ า น พ า ร า มิ เต อ ร์ ( รู ป ที่ 1 แ ล ะ
ตารางที่ 1) ตามวิธมี าตรฐานวิเคราะห์คุณภาพน้า [8]

1 electrometric

method
suspended solids dried at 103-105°C
3 total dissolved solids dried at 180°C
4 soluble chemical oxygen demand
5 open reflux method
2 total
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2.2.4 ก า ร ท ด ส อ บ ส ภ า ว ะที่ เห ม า ะส ม แ ล ะ
ประสิ ทธิ ภ าพในการดูดซับ ซี โอดี และสี ย้อมด้ วย
เถ้าลอยไม้ยางพาราจากโรงไฟฟ้ าชีวมวล
สภาวะทีเ่ หมาะสมทีศ่ กึ ษาได้แก่ pH ขนาดของ
เถ้ า ลอย ระยะเวลาสัม ผัส และปริม าณเถ้ า ลอยไม้
ยางพาราทีใ่ ช้ในการดูดซับซีโอดีและสียอ้ ม ในตัวอย่าง
น้าสียอ้ มสังเคราะห์ ดังต่อไปนี้

โด ย น าข้ อ มู ล ผ ลวิ เ ค ราะห์ ตั ว อย่ างน้ าทิ้ งจาก
กระบวนการผลิต ผ้า บาติก มาใช้พิจารณาเลือ กน้ า สี
ย้อมสังเคราะห์ท่มี ชี ่วงค่า pH และซีโอดี ใกล้เคียงกับ
ตัวอย่างน้าทิง้ จากกระบวนการผลิตผ้าบาติก
2.2.2 การเตรียมเถ้าลอย
น าเถ้าลอยไม้ย างพารารวมทุ ก ขนาดร่ อ นผ่ านรู
ตะแกรงมาตรฐานขนาดเส้น ผ่ านศูน ย์ก ลาง 75 150
และ 300 ไมครอน ตามล าดับ เพื่ อ คั ด ขนาดของ
เถ้าลอย โดยนาเถ้าลอยที่ผ่านการคัดขนาดแล้ว ล้าง
ด้ ว ย น้ าป ราศ จาก อิ อ อ น (Deionized Water) ใน
อัต ราส่ วนเถ้าลอย 100 กรัม ต่ อ น้ าปราศจากอิอ อน
1 ลิต ร กวนด้ ว ยเครื่อ งกวนสาร (Magnetic Stirrer)
ความเร็ว 180-200 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมหิ ้อง เป็ น
เวลา 48 ชัวโมง
่
และตัง้ ทิ้งให้เถ้าลอยตกตะกอนเป็ น
เวลา 10 นาที จากนั น้ น าตะกอนเปี ย กของเถ้า ลอย
อบที่อุ ณ หภู มิ 105-115 องศาเซลเซีย ส เป็ น เวลา 2
ชัว่ โมง เถ้ า ลอยที่ ผ่ า นการอบน าใส่ ตู้ ดู ด ความชื้ น
(Desiccator) เป็ น เวลา 24 ชัว่ โมง บรรจุ ใส่ภ าชนะที่
ปิ ด สนิ ท เพื่อ ป้ องกัน ความชื้น ก่ อ นน าไปใช้ง าน [9]
จากนั ้น ทดสอบการตกค้ า งซี โ อดี ของเถ้ า ลอยไม้
ยางพาราด้ ว ยน้ า ปราศจากอิ อ อน โดยใช้ ป ริม าณ
เถ้ า ลอย 10 กรัม ต่ อ ลิต ร กวนด้ ว ยเครื่ อ งกวนสาร
ความเร็ ว 180-200 รอบต่ อ นาที ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง
เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่

2.2.4.1 การทดสอบผลของ pH ต่ อประสิ ทธิ ภาพ
การดูดซับ
กาหนดอัตราส่วนของเถ้าลอยต่อตัวอย่างน้ า
สียอ้ มสังเคราะห์คงทีท่ ่ี 10 กรัมต่อลิตร โดยใช้เถ้าลอย
รวมทุกขนาด (ไม่ผ่านการคัดขนาด) [10] ปรับค่า pH
ของตั ว อย่ า งน้ า สี ย้ อ มสัง เคราะห์ ด้ ว ยกรดไนตริก
(HNO3) หรือ โซเดีย มไฮดรอกไซด์ (NaOH) ให้มีค่ า
pH 5 6 7 และ 8 (ค่าความคลาดเคลื่อน±0.5) จากนัน้
น าไปกวนผสมที่ค วามเร็ว 180-200 รอบต่ อ นาที ที่
อุ ณ หภู มิห้ อ ง เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง และตัง้ ทิ้ ง ไว้ ใ ห้
เถ้าลอยตกตะกอนเป็ นเวลา 10 นาที
2.2.4.2 การทดสอบผลของขนาดเถ้ า ลอยต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการดูดซับ
กาหนดอัตราส่วนของเถ้าลอยต่อตัวอย่างน้าสี
ย้อมสังเคราะห์คงทีท่ ่ี 10 กรัมต่อลิตร โดยทดสอบกับ
เถ้าลอยทีผ่ ่านการคัดแยกเป็ น 4 ขนาด ได้แก่ 75 150
300 ไมครอน และเถ้าลอยรวมทุกขนาด (ไม่ผ่านการ
คัดแยกขนาด) ทาการปรับค่า pH ทีค่ ่าทีเ่ หมาะสม ซึ่ง
ได้ผลจากขัน้ ตอนที่ 2.2.4.1 นาไปกวนผสมทีค่ วามเร็ว
180-200 รอบต่อนาที ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง เป็ นเวลา 2 ชัวโมง
่
และตัง้ ทิง้ ไว้ให้เถ้าลอยตกตะกอนเป็ นเวลา 10 นาที

2.2.3 การศึกษาคุณสมบัติของเถ้าลอย
ศึกษาคุณสมบัติของเถ้าลอยไม้ยางพาราจาก
โรงไฟฟ้ า ชีว มวล ด้วยการวิเคราะห์ พ้ืน ที่ผิว รูพ รุ น
และสารประกอบออกไซด์ ด้วยวิธีทดสอบ BET SEM
และ XRF
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จากนัน้ ทดสอบปรับลดระยะเวลาสัมผัสในช่วงต่ า
และสู ง กว่ า 2 ชัว่ โมง (120 นาที) คือ ที่เวลา 30 60
120 และ 180 นาที เพื่อประเมินเบื้องต้นถึงระยะเวลา
สัมผัสต่ าที่สุด ที่ให้ประสิทธิภาพการดูดซับซีโอดีไม่
น้อยกว่าผลการทดสอบในขัน้ ตอนที่ 2.2.4.1

ซีโอดีในรูปละลายน้ า และวัดค่า การดูดกลืนแสงของ
สีย้ อ มสัง เคราะห์ ท่ีเลือ ก (หัว ข้อ 2.2.1) ด้ว ยเครื่อ ง
Spectrophotometer ที่ ค วามยาวคลื่ น ซึ่ ง ให้ ค่ า การ
ดูดกลืนแสงสูงสุดของสียอ้ มสังเคราะห์ทเ่ี ลือกด้วยการ
ทดสอบหาในหลายช่วงค่าความยาวคลื่น ซึ่งเป็ นค่า
การดูดกลืนแสงเฉพาะ และรายงานผลเป็ นค่าร้อยละ
การดูดซับสียอ้ มทีห่ ายไป

2.2.4.3 การทดสอบผลของระยะเวลาสัม ผัส ต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการดูดซับ
กาหนดอัตราส่วนของเถ้าลอยต่อตัวอย่างน้าสี
ย้อมสังเคราะห์คงทีท่ ่ี 10 กรัมต่อลิตร โดยปรับค่า pH
และใช้ขนาดเถ้าลอยที่เหมาะสมจากผลการทดสอบที่
ได้จากขัน้ ตอนที่ 2.2.4.1 และ 2.2.4.2 จากนัน้ นาไป
ก ว น ผ สม ที่ ค วาม เร็ ว 180-200 รอ บ ต่ อน าที ที่
อุณหภูมิห้อง ที่ระยะเวลาสัมผัสเริม่ ต้น 2-24 ชัวโมง
่
(เพิม่ ขึน้ ทุก ๆ 2 ชัวโมง)
่
เพื่อหาระยะเวลาเข้าสู่สมดุล
การดู ด ซั บ เมื่ อ ครบ ระยะเวลาสั ม ผั ส ที่ ท ดสอบ
ตัวอย่างถูกตัง้ ทิง้ ไว้ให้เถ้าลอยตกตะกอนเป็ นเวลา 10
นาที

2.2.4.5 การวิ เคราะห์ผลการศึกษาร่วมกับไอโซเทอมการดูดซับ
ข้อ มูลผลการศึก ษาสภาวะที่เหมาะสมจาก
ขัน้ ตอน 2.2.4.4 น าเข้า สู่ ก ารวิเคราะห์ เพื่ อ อธิบ าย
ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปริม าณสารที่ ถู ก ดู ด ซั บ บน
พื้น ผิว ของเถ้ า ลอยไม้ย างพารา (ไอโซเทอม) โดย
พิจารณาเลือกใช้ไอโซเทอมแบบแลงเมียร์ (Langmuir
Isotherm) [11] และฟรุ น ดิ ช (Freundlich Isotherm)
[12] ซึ่ ง เป็ นไอโซเทอมที่นิ ย มใช้ อ ธิบ ายสมดุ ล การ
ดูดซับ ดังสมการที่ (1) และสมการที่ (2) ตามลาดับ

2.2.4.4 การทดสอบผลของปริ ม าณเถ้ า ลอยต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการดูดซับ
นาผลการทดสอบขนาดเถ้าลอยที่เหมาะสม
จากขัน้ ตอนที่ 2.2.4.2 ในปริม าณที่เท่ า กับ 5 15 25
50 100 และ 150 กรัม ต่อน้าสียอ้ มสังเคราะห์ปริมาตร
1 ลิต ร ตามลาดับ ท าการปรับ pH และใช้ระยะเวลา
สัมผัสที่เหมาะสมจากขัน้ ตอนที่ 2.2.4.1 และ 2.2.4.3
ทุก ตัวอย่ างน้ าที่ผ่ านการทดสอบในหัวข้อ 2.2.4.1 2.2.4.4 น าไปกรองสุ ญ ญากาศด้ ว ยกระดาษกรอง
ใ ย แ ก้ ว GF/CTM ข น า ด เส้ น ผ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง
47 มิลลิเมตร น้าตัวอย่างทีผ่ ่านการกรองนาไปวิเคราะห์

1 1
1
1
= +(
)
qe qm KL qm Ce

(1)

โดยที่ qe คือ ปริมาณสารที่ถูกดูดซับ (มิลลิกรัม ) ต่อ
ปริมาณของตัวดูดซับ (กรัม) ทีภ่ าวะสมดุล
qm คื อ ความสามารถสู ง สุ ด ในการดู ด ซั บ
(มิลลิกรัมต่อกรัม)
KL คื อ ค่ า คงที่ ท างพลัง งานของการดู ด ซั บ
(ลิตรต่อมิลลิกรัม)
Ce คื อ ค ว าม เข้ ม ข้ น ข องตั ว ถู ก ดู ด ซั บ ที่
สมดุล (มิลลิกรัมต่อลิตร)
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1
(2)
log(qe ) = log(KF ) + log(Ce )
n
โดยที่ qe คือ ปริมาณสารที่ถูกดูดซับ (มิลลิกรัม ) ต่อ
ปริมาณ ของตัวดูดซับ (กรัม) ทีภ่ าวะสมดุล
KF คื อ ค่ า คงที่ แ สดงความสามารถในการ
ดูดซับแบบหลายชัน้ (มิลลิกรัมต่อกรัม)
Ce คือ ความเข้ม ข้น ของตัวถู ก ดูด ซับ ที่สมดุ ล
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
n คื อ ค่ าค งที่ สั ม พั น ธ์ กั บ พ ลั ง งาน ก าร
ดูดซับ

ซ ีโ อด สี ูง เก ิน ค่า ม าต รฐาน น้ าทิ ้ง จ าก โรงงาน
อุตสาหกรรม [13] ขณะที่ค่า TSS ของน้าล้างต้มผ้า
ค่า TDS ของน้าซิลเิ กต และน้าล้างต้มผ้า ทีม่ คี ่าอยู่ใน
เกณฑ์ ม าตรฐานก าหนด คุ ณ สมบัติ ข องเถ้ า ลอย
ไม้ยางพารารวมทุกขนาด (ไม่ผ่านการคัดแยกขนาด)
พบว่า มีลกั ษณะเป็ นผงสีเทา มีหลายขนาดปะปน
โดยมีสดั ส่วนของขนาด 300 150 และ 75 ไมครอน
อยู่ร้อ ยละ 16.11 3.89 และ 3.01 ตามล าดับ และมี
ขนาดใหญ่กว่า 300 ไมครอน คิดเป็ นร้อยละ 76.99 มี
พื้น ผิว เป็ น รู พ รุ น และโพรงกระจายอยู่ ท ัว่ พื้น ผิว
(รูปที่ 2) โดยมีขนาดของรูพรุนเฉลีย่ 8.02 นาโนเมตร
และพื้ น ที่ ผิ ว เฉ ลี่ ย 65.03 ต ารางเม ต รต่ อกรั ม
นอกจากนี้องค์ประกอบทางเคมีในรูปออกไซด์ท่พี บ
มากทีส่ ุดในเถ้าลอยไม้ยางพารา คือ CaO SiO2 MgO
Al2O3 และ P2O5 มีสัด ส่ ว นร้อ ยละ 43.61 9.19 4.47
3.65 และ 2.83 ตามล าดั บ (ตารางที่ 3) จากการ
ทดสอบการตกค้า งซีโ อดี ด้ว ยน้ า ปราศจากอิอ อน
ข อ ง เถ้ า ล อ ย ไ ม้ ย า ง พ า ร า ขั ้ น ต อ น ที่ 2.2.2

3. ผลการวิ จยั และการวิ จารณ์ผล
3.1 ลักษณะน้ าทิ้ งจากกระบวนการผลิ ตผ้าบาติ ก
และคุณสมบัติของเถ้าลอยไม้ยางพารา
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะน้ าทิ้งจากกระบวนการ
ผลิตผ้าบาติก ได้แก่ น้ าซิลเิ กต น้ าล้างซิลเิ กต น้ าต้ม
ผ้ า และน้ าล้ า งหลั ง ต้ ม ผ้ า ผลการศึ ก ษาพ บว่ า
น้าทิ้งจากกระบวนการผลิตผ้าบาติกมีค่า pH และ

ตารางที่ 2 สมบัตขิ องน้าตัวอย่างจากกระบวนการผลิตผ้าบาติกเบือ้ งต้นและสียอ้ มสังเคราะห์
พารามิ เตอร์ (มิ ลลิ กรัมต่อลิ ตร, ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ตัวอย่าง
pH
TSS
TDS
COD
น้าซิลเิ กต
11.53±0.01
58.67±44.24
460.00±69.39
9,420.00±3.62
น้าล้างซิลเิ กต
8.66±0.01
460.00±6.11
9,613.33±63.40
109.57±2.17
น้าต้มผ้า
10.83±0.02
58.67±44.24
18,342.67±258.81
268.32±26.81
น้าล้างต้มผ้า
9.11±0.01
24.00±4.00
2,621.33±136.14
215.00±17.68
สีน้าเงิน
6.52
17,371±1,938.89
สีเหลือง
5.96
11,750±1,697.06
สีแดง
5.09
375±353.55
ค่ามาตรฐาน
5.5-9
50
3000
120
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ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอยไม้ยางพารา
สารประกอบ ร้อยละ สารประกอบ ร้อยละ
CaO
43.61
TiO2
0.19
CO2
16.16
SrO
0.15
CHNO
14.85
BaO
0.14
SiO2
9.19
ZnO
0.09
MgO
4.47
Na2O
0.06
Al2O3
3.65
Cl
0.05
P2O5
2.83
CuO
0.02
K2O
1.94
NiO
0.02
Fe2O3
1.08
Rb2O
0.02
SO3
0.76
PbO
0.01
MnO
0.72
ZrO2
0.01

50 m

(ก) กาลังขยาย 3,000 เท่า

โดยใช้เถ้าลอยไม้ยางพารารวมทุกขนาด (ไม่ผ่านการ
คัด แยกขนาด) จากรูป ที่ 3 พบว่า ร้อ ยละการดูด ซับ
ซี โ อดี ที่ pH 5 6 7 และ 8 (ค่ า ความคลาดเคลื่ อ น
±0.5) มี ค่ าเฉ ลี่ ย เท่ ากั บ 35.04±0.81 33.63±0.81
42.94 ±0.77 และ 37.99±6.52 ตามลาดับ
ค่าร้อยละการดูดซับค่าสียอ้ ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
38.31±3.08 47.76±0.08 50.38±0.14 แ ล ะ 9.97±0.30
ตามลาดับ (รูปที่ 4) ดังนัน้ pH ที่เหมาะสมในการดูด
ซับ ด้ว ยเถ้ า ลอยไม้ย างพารา คือ pH 7 เนื่ อ งจากมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับซีโอดีและสียอ้ มสูงทีส่ ุดเมื่อ
เทีย บกับ ประสิท ธิภ าพที่ pH 5 6 และ 8 เนื่ องจากสี
ย้อมสังเคราะห์เป็ นสีทล่ี ะลายน้ าแล้วได้ประจุลบ มีค่า
pH เป็ น กรดอ่อ น จึงดูด ซับ ได้ดีท่ีช่ วง pH เป็ นกลาง
[14] ผลศึก ษานี้ ส อดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของ Bekele
และคณะ [15] ที่ท ดสอบการดู ด ซับ สีย้อ มเมทิลเรด
ด้วยเถ้าลอยถ่านหินที่ pH 6.8 โดยใช้ปริมาณเถ้าลอย

5 m

(ข) กาลังขยาย 20,000 เท่า

รูปที่ 2 ภาพถ่าย SEM ของเถ้าลอยไม้ยางพารา
พบว่ า เถ้ า ลอยไม้ ย างพารามี ซี โ อดีล ะลายออกมา
ร้อยละ 12.34 ซึ่งค่าดังกล่าวนาไปพิจารณาร่วมกับผล
ร้ อ ยละการดู ด ซั บ ซี โ อดี ท่ี เหลื อ (หั ว ข้ อ 2.2.4.1 2.2.4.4) อันเนื่องมาจากเถ้าลอยทีต่ กค้างในน้าตัวอย่าง
3.2 ผลของสภาวะที่ เหมาะสมในการดูดซับ ซี โอดี
และสีย้อม
3.2.1 ผลของ pH
การทดสอบหาค่ า pH ที่ มี ผ ลต่ อ การดู ด ซั บ
ซีโอดีและสียอ้ ม รายงานเป็ นค่าร้อยละของการดูดซับ
เมื่อทดสอบกับ ตัวอย่ างน้ าสีย้อมสังเคราะห์สีน้ าเงิน
(ใช้ซโี อดี 579.00±12.78 มิลลิกรัมต่อลิตร ตารางที่ 2)
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ถ่านหินระหว่าง 0.5-1.5 กรัม ได้ประสิทธิภาพการดูด
ซับช่วงร้อยละ 94.24-98.39

(รูป ที่ 5) โดยเถ้ า ลอยรวมทุ ก ขนาดมีค่ าร้อ ยละการ
ดูดซับ เท่ากับ 41.21±1.41 42.62±1.41 44.50±2.16
และ 47.79±3.26 ที่ระยะเวลาสัมผัส 30 60 120 และ
180 นาที ตามลาดับ โดยระยะเวลาสัมผัส 180 นาที
ได้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการดู ด ซั บ ซี โ อดี สู ง สุ ด และมี
ประสิ ท ธิภ าพสู ง กว่ า เถ้ า ลอยขนาด 150 ไมครอน
เนื่ อ งจากสีย้อ มมีข นาดโมเลกุ ล เส้น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง
ประมาณ 2.42 นาโนเมตร [16] ซึ่งมีข นาดเล็ก โดย
กลไกการดูดซับอนุภาคสียอ้ มสามารถเกิดทีผ่ วิ ด้านใน
โพรงของรูพรุนและผิวด้านนอกของเถ้าลอย และอาจ
เกิดการซ้อนทับกันของอนุ ภาคสียอ้ ม สาหรับเถ้าลอย
ขนาด 300 และ75 ไมครอน ประสิทธิภาพการดูดซับ
ลดลงต่ากว่าร้อยละ 30 เมื่อระยะเวลาสัมผัสสูงกว่า 60
นาที และจากการศึก ษาการดู ด ซับ สีย้อ ม (รูป ที่ 6)
พบว่าเถ้าลอยรวมทุกขนาด เถ้าลอยขนาด 300 และ
150 ไมครอน มีแนวโน้มร้อยละการดูดซับสียอ้ มลดลง
หลังนาทีท่ี 60 เช่ นกัน เนื่อ งจากเกิดการคายดูดซับ
สีย้อ ม (Desorption) โดยซี โ อดีแ ละสีย้อ มถู ก ปล่ อ ย
ออกมาจากพืน้ ผิวของเถ้าลอย ซึง่ การคายดูดซับทีเ่ กิด
นัน้ ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของตัวดูดซับ (Adsorbent) และ
ตั ว ถู ก ดู ด ซั บ (Adsorbate) [17] ในขณะที่ เ ถ้ า ลอย
ขนาด 75 ไมครอน มีแ นวโน้ ม ร้อ ยละการดู ด ซับ ค่ า
สียอ้ มคงที่
ดังนัน้ ขนาดเถ้าลอยทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการดูด
ซับซีโอดีและสียอ้ มในการศึกษานี้ คือ เถ้าลอยรวมทุก
ขนาด ซึ่งมีสัดส่ วนของขนาดเถ้าลอยใหญ่ กว่ า 300
ไมครอน อยู่ ร้อ ยละ 76.99 ที่มีลัก ษณะเป็ นรูแ ละมี
โพรงภายในเถ้ าลอย ซึ่งเป็ น พื้น ที่ผิว ดูด ซับ ด้านใน
(Internal Pore Surface) ก ร ะ จ า ย อ ยู่ ทั ่ ว พื้ น ผิ ว
(รูปที่ 2) ส่งผลให้โมเลกุลของตัวถูกดูดซับถูกดูดติด

รูปที่ 3 ผลของ pH ต่อร้อยละการดูดซับซีโอดี

รูปที่ 4 ผลของ pH ต่อร้อยละการดูดซับสียอ้ ม
3.2.2 ผลของขนาดเถ้ า ลอยต่ อ ประสิ ทธิ ภาพ
การดูดซับ
ขนาดเถ้าลอยไม้ยางพาราที่ผ่านการคัดขนาด
ทดสอบที่ระยะเวลาสัมผัส 30 60 120 และ 180 นาที
ต่ อ ประสิท ธิภ าพการดู ด ซั บ ซี โ อดี แ ละสีย้ อ มในน้ า
สีย้อ มสังเคราะห์ ที่ pH 7 (ผลทดสอบข้อ 3.2.1) ผล
การทดสอบพบว่า เถ้าลอยรวมทุกขนาด (ไม่ผ่านการ
คัด แยกขนาด) และเถ้ า ลอยขนาด 150 ไมครอน มี
แนวโน้ ม ค่ า ร้ อ ยละการดู ด ซั บ ซี โ อดี เ พิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ
ระยะเวลาสัมผัสเพิม่ ขึน้ จาก 30 นาที จนถึง 180 นาที
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3.2.3 ผลของระยะเวลาสัม ผัส ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การดูดซับ
ระยะเวลาสัมผัสต่อการดูดซับ ซีโอดีและสีย้อม
ในน้ า สีย้ อ มสัง เคราะห์ โดยใช้ ค่ า pH ที่ 7 และใช้
เถ้ า ลอยรวมทุ ก ขนาด (ผลทดสอบข้ อ 3.2.1 และ
3.2.2) ร้ อ ย ล ะ ก า ร ดู ด ซั บ ซี โ อ ดี ข อ ง เถ้ า ล อ ย
ไม้ยางพาราทีร่ ะยะเวลาสัมผัสเริม่ ต้นที่ 2 ชัวโมง
่
และ
เพิ่ม ขึ้น ทุก ๆ 2 ชัวโมง
่
จนถึงระยะเวลาสัม ผัสที่ 14
ชั ว่ โม ง พ บ ว่ ามี ค่ าเพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย ระห ว่ าง
45.52±1.44 - 56.27±5.02 เมื่ อเข้ า สู่ ชั ว่ โม งที่ 16
ค่ า ร้ อ ยละการดู ด ซั บ ซี โ อดี เ พิ่ ม สู ง ขึ้น ถึ ง ประมาณ
ร้อยละ 63 จนเข้าสู่สมดุลในชัวโมงที
่
่ 18 (รูปที่ 7) และ
ผลการดู ด ซับ สีย้อ ม มีค่ า ร้อ ยละการดู ด ซับ ดีท่ีสุด ที่
ระยะเวลาสัม ผัสระหว่ าง 16-18 ชัว่ โมง มีค่าเท่ ากับ
63.51±3.59 - 63.66±3.84 (รูปที่ 8) ซึง่ เป็ นการดูดซับ
สียอ้ มทีเ่ กิดขึน้ อีกครัง้ หลังเกิดการคายซับตัง้ แต่ชวโมง
ั่
ที่ 1 ถึงชัวโมงที
่
่ 14

รูปที่ 5 ขนาดเถ้าลอยต่อร้อยละการดูดซับซีโอดี

รูปที่ 6 ขนาดเถ้าลอยต่อร้อยละการดูดซับสียอ้ ม
บนผิวภายในรูและโพรงบางส่วนหรือเรียงตัวจนเต็ม
(Internal Pore Adsorption) งานวิจ ัย ของ Chingono
และคณะ [5] ท าการศึก ษาการดูด ซับ น้ า ทิ้งจากเถ้า
ลอยชานอ้อยพบว่า เถ้าลอยชานอ้อยขนาดช่วง 90125 ไมครอน มีประสิทธิภาพการดูดซับซีโอดีสูงสุดที่
ร้อยละ 55.37 และเมื่อขนาดเถ้าลอยชานอ้อยใหญ่กว่า
125 ไมครอน สมรรถนะการดู ด ซับ ลดลงเนื่ อ งจาก
อัตราส่วนพื้นที่ต่อปริมาตรลดลง ซึ่งเป็ นข้อจากัดใน
การถ่ ายโอนมวล อย่ างไรก็ต ามในการดูด ซับ ซีโอดี
ด้วยเถ้าลอยรวมทุกขนาดมีแนวโน้มการดูดซับเพิม่ ขึน้
เมื่อระยะเวลาสัมผัสเพิ่มขึ้น (รูปที่ 5) ดังนัน้ จึงขยาย
ผลของระยะเวลาสัมผัสจนถึง 24 ชัวโมง
่ (หัวข้อ 3.2.3)

ดั ง นั ้ น ระ ย ะ เว ล า สั ม ผั ส ที่ เห ม า ะ ส ม ต่ อ
ประสิทธิภาพการดูดซับ ซีโอดีและสีย้อมด้วยเถ้าลอย
ไม้ยางพารา คือ 16 ชัวโมง
่
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Zaharia และ Suteu [18] พบว่าเถ้าลอยถ่านหิน
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สามารถดู ด ซับ สีย้ อ มได้ ดีใ นช่ ว งเวลาเริ่ม ต้ น และ
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องจนคงทีท่ เ่ี วลา 16.5-24 ชัวโมง
่

รูปที่ 10 ปริมาณเถ้าลอยต่อร้อยละการดูดซับสียอ้ ม
โดยปริมาณเถ้าลอยทีเ่ หมาะสมในการดูดซับซีโอดีและ
สียอ้ ม คือ 50-100 กรัมต่อลิตร สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Lalani และ Usman [19] ทีพ่ บว่าร้อยละการดูดซับ
ซีโอดีและสีย้อมเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องเมื่อใช้ปริมาณเถ้าลอย
เพิม่ ขึน้ เป็ นผลจากการเพิม่ ขึน้ ของพืน้ ทีผ่ วิ ตัวดูดซับ

รูปที่ 8 ระยะเวลาสัมผัสต่อร้อยละการดูดซับสียอ้ ม
3.2.4 ผลของปริ ม าณเถ้ า ลอยต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การดูดซับ
ปริมาณเถ้าลอยไม้ยางพาราต่อการดูดซับซีโอดี
และสีย้อ ม ในน้ า สีย้ อ มสัง เคราะห์ โดยใช้ค่ า pH 7
เถ้ าลอยรวม ทุ กขน าด และระยะเวลาสั ม ผั สที่
16 ชัวโมง
่ (ผลทดสอบข้อ 3.2.1 - 3.2.3) พบว่าประสิทธิภาพ
การดู ด ซับ ซี โ อดีแ ละสีย้ อ มมีแ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้น ตาม
ปริมาณเถ้าลอยที่เพิม่ ขึ้น พบร้อยละการดูดซับซีโอดี
สูงสุดถึงร้อยละ 95.94±0.88 และมีรอ้ ยละการดูดซับสี
ย้อมสูงสุดถึงร้อยละ 98.39±0.17 (รูปที่ 9 และ 10)

3.3 ผลของไอโซเท อม การดู ด ซั บ ซี โอดี ด้ ว ย
เถ้าลอยไม้ยางพารา
จากข้อมูลการทดสอบสภาวะที่เหมาะสมข้างต้น
เมื่ อ น าผลของปริ ม าณ เถ้ า ลอยไม้ ย างพ าราต่ อ
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก ารดู ด ซั บ ซี โอ ดี ม า พิ จ า รณ า
ความสัมพันธ์กบั ไอโซเทอมของแลงเมียร์ (Langmuir
Isotherm) และไอโซเทอมของฟรุ น ดิช (Freundlich
Isotherm) ผลการศึก ษา (รู ป ที่ 11 และ 12) พบว่ า
ค่ า สั ม ป ระสิ ท ธิ ส์ ห สั ม พั น ธ์ ข องการดู ด ซั บ (R2)
ไอโซเทอมของแลงเมี ย ร์แ ละฟรุ น ดิช มี ค่ า เท่ า กั บ
0.5448 และ 0.8828 ตามล าดับ ซึ่ ง การดู ด ซั บ ของ
เถ้ า ลอยไม้ ย างพาราสอดคล้ อ งกับ ไอโซเทอมของ
ฟรุ น ดิ ช มากกว่ า ไอโซเทอมของแลงเมี ย ร์ โดย
ไอโซเทอมฟรุ น ดิ ช มี ค่ า 1n เท่ ากั บ 1.0365 หรื อ มี
ค่าประมาณ 1 แสดงว่าเป็ นการดูดซับแบบเส้นตรง [20]
และมี ค่ า KF เท่ า กั บ 0.653 (มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กรั ม ) ซึ่ ง

รูปที่ 9 ปริมาณเถ้าลอยต่อร้อยละการดูดซับซีโอดี
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พฤติ ก รรมการดู ด ซั บ ของไอโซเทอมฟรุ น ดิ ช เป็ น
ลักษณะการดูดซับทางกายภาพ มีการซ้อนทับกันของ
โมเลกุลของตัวถูกดูดซับ โดยโมเลกุลทีถ่ ูกดูดซับมีอสิ ระ
ในการจับหรือยึดเกาะได้ทวพื
ั ่ ้นที่ผวิ ของตัวดูดซับเป็ น
แบบหลายชัน้ และมีพน้ื ผิวไม่เป็ นเนื้อเดียวกัน [21]

แ ละสี ย้ อ ม สู งสุ ด ป ระม าณ ร้ อ ย ละ 96 แ ละ 98
ตามลาดับ และมีแนวโน้ มการดูดซับ เข้าสู่สมดุลและ
คงทีภ่ ายหลังระยะเวลาสัมผัส 18 ชัวโมง
่
ผลศึกษาไอ
โซเทอมการดูดซับของงานวิจยั นี้สอดคล้องกับไอโซ
เทอมของฟรุนดิช ด้วยค่า R2 0.8828 ดังนัน้ เถ้าลอย
จากไม้ย างพาราในพื้ น ที่ภ าคใต้ จึง เป็ นวัส ดุ ดู ด ซับ
ต้น ทุ น ต่ าสาหรับ ปรับ สภาพน้ าทิ้งจากอุ ตสาหกรรม
และครัวเรือนที่มีการผลิต ผ้าบาติก เพื่อลดซีโอดีและ
สียอ้ มก่อนเข้าสู่การบาบัดต่อไป
5. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณห้องปฏิบตั กิ าร ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สิง่ แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค ณ ะวิ ท ย าศ าสต ร์ เ ท ค โน โลยี แ ละก ารเก ษ ต ร
มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ ยะลา โรงไฟฟ้ าชี ว มวลและ
อุ ต สาหกรรมผ้ า บาติ ก จั ง หวั ด ยะลา ที่ ใ ห้ ค วาม
อนุ เคราะห์ตวั อย่างเถ้าลอยไม้ยางพารา และตัวอย่าง
น้าทิง้ ผ้าบาติก
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