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บทคัดย่อ
ตัวดูดซับชนิดหนึ่งที่ถูกน�ำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบ�ำบัดน�้ำเสียคือ ซิลิกาเจล งานวิจัยจ�ำนวนมากศึกษาการผลิต
ซิลกิ าเจลจากวัตถุดบิ ต่างๆ แต่ไม่คอ่ ยมีรายงานเกีย่ วกับการผลิตซิลกิ าเจลจากหินแร่ภเู ขาไฟ ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ 1) ศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการผลิตซิลกิ าเจลจากหินแร่ภเู ขาไฟ โดยปัจจัยทีศ่ กึ ษาประกอบด้วย ชนิดของสารละลายด่าง
[โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)] ความเข้มข้นของสารละลายด่าง (1, 2, 3 และ
4 โมลาร์) และอุณหภูมิ (70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส) ที่ใช้ในการสกัดซิลิกาจากหินแร่ภูเขาไฟ และ 2) ศึกษาความสามารถ
ของซิลิกาเจลจากหินแร่ภูเขาไฟในการก�ำจัดตะกั่ว (Pb2+) ในน�้ำเสียสังเคราะห์ โดยปัจจัยที่ศึกษาคือ ระยะเวลาในการสัมผัส
(30, 45 และ 60 นาที) จากผลการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า สภาวะทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในการสกัดซิลกิ า
จากหินแร่ภูเขาไฟคือ ท�ำการสกัดด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 4 โมลาร์ ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 3 ชัว่ โมง ทัง้ นี้ เนือ่ งจากทีส่ ภาวะนีส้ ามารถสกัดซิลกิ าออกจากหินแร่ภเู ขาไฟได้มากทีส่ ดุ นอกจากนี้ ความเข้มข้นของ
ซิลกิ าทีส่ กัดได้จากสภาวะนี้ ยังแตกต่างจากทีส่ ภาวะอืน่ ๆ อย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่ (p<0.01) โดยร้อยละผลผลิตของซิลกิ าเจลเท่ากับ
40.25 จากรูปแบบการเลีย้ วเบนของรังสีเอกซ์บง่ ชีว้ า่ ซิลกิ าเจลทีผ่ ลิตขึน้ จากหินแร่ภเู ขาไฟเป็นซิลกิ าอสัณฐาน ส�ำหรับผลการ
ศึกษาความสามารถในการก�ำจัดตะกั่ว (Pb2+) ของซิลิกาเจลจากหินแร่ภูเขาไฟ พบว่า ซิลิกาเจลจากหินแร่ภูเขาไฟสามารถ
ก�ำจัดตะกั่ว (Pb2+) ในน�้ำเสียสังเคราะห์ได้มากถึงร้อยละ 89.52–92.67 โดยเมื่อระยะเวลาในการสัมผัสเพิ่มขึ้น ความสามารถ
ในการก�ำจัดโลหะหนักจะเพิ่มขึ้น ซึ่งที่ระยะเวลาสัมผัส 60 นาที สามารถก�ำจัดตะกั่วในน�้ำเสียสังเคราะห์ได้ร้อยละ 92.67
ค�ำส�ำคัญ: ซิลิกาเจล หินแร่ภูเขาไฟ ตะกั่ว น�้ำเสียสังเคราะห์

การอ้างอิงบทความ: วิภารัตน์ คิดถูก, อมรรัตน์ ทองจับ, ธงชัย สอนเพีย, พิชาภพ ปรีเปรม และ วราภรณ์ จังธนสมบัติ, “การผลิตซิลิกาเจลจาก
หินแร่ภูเขาไฟเพื่อใช้ในการบ�ำบัดตะกั่วในน�้ำเสียสังเคราะห์,” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, หน้า 309–318,
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Abstract
One adsorbent that has been widely used for water treatment is silica gel. Many research works
include the production of silica gel from various raw materials, but the one produced from volcanic rock
has rarely been reported. The purposes of this research were 1) to investigate the optimum conditions for
producing silica gel from volcanic rock. The examined parameters consisted of types of alkaline solution
(KOH and NaOH), concentration of alkaline solution (1, 2, 3 and 4 M) and temperature (70, 80 and 90°C)
used to extract silica from volcanic rock, and 2) to study the ability of silica gel from volcanic rock to
remove lead (Pb2+) from synthetic wastewater. The considered factor was contact time (30, 45 and
60 minutes). The results and statistical analysis revealed that the optimum conditions were using 4 M
NaOH at 90°C for 3 hours able to obtain the highest quantity of silica. In addition, the concentration of
extracted silica had highly significant difference compared to other conditions (p<0.01). The percent yield
of silica gel was 40.25. The X-ray diffraction pattern indicated that silica gel produced from volcanic rock
was amorphous silica, which could remove lead (Pb2+) from synthetic wastewater up to 89.52–92.67%.
Increasing contact time resulted in the increased ability of lead (Pb2+) removal. The contact time of
60 minutes could remove 92.67% of lead from synthetic wastewater.
Keywords: Silica Gel, Volcanic Rock, Lead, Synthetic Wastewater
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1. บทน�ำ
ปัญหามลพิษทางน�้ำ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความ
ส�ำคัญเป็นอย่างมากในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา เนื่องจาก
น�้ำเสียของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมชุบโลหะ
อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ อุ ต สาหกรรมผลิ ต สี แ ละเม็ ด สี
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมผลิตสารก�ำจัดศัตรูพืช
และอุตสาหกรรมการพิมพ์และการถ่ายภาพ อาจมีการปนเปือ้ น
ของโลหะหนัก โดยเฉพาะโลหะตะกั่ว ซึ่งเป็นสารพิษที่ก่อ
ให้เกิดการกลายพันธุ์ เกิดโรคมะเร็ง และไม่สามารถย่อย
สลายได้ด้วยวิธีทางกายภาพ มีแนวโน้มที่จะถูกสะสมในสิ่ง
แวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสุขภาพพลานามัยของมนุษย์
และสิ่งมีชีวิตในน�้ำ [1]–[3] ดังนั้นการบ�ำบัดโลหะตะกั่วใน
น�้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงได้รับความสนใจ
มากยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน มีวิธีการต่างๆ มากมายที่ใช้ในการบ�ำบัด
โลหะหนักในน�้ำเสีย เช่น วิธีการตกตะกอนทางเคมี วิธีการ
แลกเปลี่ยนไอออน และวิธีอัลตราฟิลเตรชัน แต่วิธีที่นิยม
น�ำไปประยุกต์ใช้ในการบ�ำบัดโลหะหนักในน�้ำเสียคือ วิธีการ
ดูดซับ เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย มีประสิทธิภาพในการก�ำจัด
ไอออนของโลหะหนัก และสามารถน�ำวัสดุดูดซับกลับมาใช้
ใหม่ได้ [4], [5] ซิลิกาเจลเป็นวัสดุดูดซับชนิดหนึ่งที่นิยมใช้
ในการบ�ำบัดโลหะหนักในน�้ำเสีย เนื่องจากมีรูพรุนและพื้นที่
ผิวจ�ำเพาะสูง และมีความเสถียรเชิงกลและเชิงเคมีสงู [6]–[8]
วิธีการผลิตซิลิกาเจลแบบดั้งเดิมคือ น�ำโซเดียมซิลิเกต
ซึง่ เป็นสารตัง้ ต้นในการผลิตซิลกิ าเจล มาท�ำปฏิกริ ยิ ากับกรด
ในสภาวะที่เหมาะสม เพื่อให้ซิลิกาเกิดการตกตะกอนเป็น
ซิลกิ าเจล แต่เนือ่ งจากการผลิตโซเดียมซิลเิ กตต้องใช้อณ
ุ หภูมิ
สูง จึงต้องใช้พลังงานในการผลิตมาก ดังนัน้ ต้นทุนในการผลิต
จึงสูง [9]–[11] ด้วยเหตุนี้ท�ำให้มีงานวิจัยเป็นจ�ำนวนมากที่
ศึกษาการผลิตซิลกิ าเจลจากเศษวัสดุเหลือทิง้ ต่างๆ เช่น แกลบ
[12] ขีเ้ ถ้าแกลบ [13] ชานอ้อย [14] เถ้าชานอ้อย [15] เถ้าซัง
ข้าวโพด [16] ข้าวสาลี [9] และเถ้าลอยจากโรงงานสกัดน�ำ้ มัน
ปาล์ม [10], [17] เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่มมูลค่า
เพิ่มให้แก่เศษวัสดุเหลือใช้ ซึ่งขั้นตอนในการผลิตซิลิกาเจล
เริ่มจากน�ำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเผาให้เป็นเถ้า
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เพื่อก�ำจัดสารประกอบอินทรีย์ต่างๆ เช่น โปรตีน ไขมัน
เพนโตส เส้นใย เซลลูโลส และลิกนิน ออกจากเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร [2] จากนั้นท�ำการสกัดซิลิกาออกจากเถ้า
ด้ ว ยสารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ (NaOH) ซึ่ ง จะได้
สารละลายโซเดียม ซิลิเกต และท�ำการตกตะกอนซิลิกาด้วย
การปรับค่าความเป็นกรดด่างของสารละลายโซเดียมซิลิเกต
ด้วยสารละลายกรด จะได้ซิลิกาเจล [9]–[16]
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่มี
แหล่งแร่ทสี่ ำ� คัญ [18] แร่บางชนิด เช่น แร่เฟลด์สปาร์ ซึง่ เป็น
แร่อโลหะ มีซิลิกอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบประมาณ
ร้อยละ 43.0–68.6 [19] ดังนั้นการผลิตซิลิกาเจลจากหินแร่
ภูเขาไฟ ซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่าย มีราคาถูก และไม่ต้องผ่าน
กระบวนการเผาให้เป็นเถ้าเพื่อก�ำจัดสารประกอบอินทรีย์
จึงช่วยลดพลังงานและต้นทุนในการผลิต อีกทั้งยังเป็นการ
ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับหินแร่ภูเขาไฟอีกด้วย แต่จากการตรวจ
เอกสารพบว่า มีงานวิจัยจ�ำนวนน้อยที่รายงานเกี่ยวกับการ
ผลิตซิลิกาเจลจากหินแร่ภูเขาไฟ โดยงานวิจัยของ Mourhly
และคณะ [20] ได้ท�ำการสกัดซิลิกาจากหินแร่ภูไมท์ โดยใช้
สารละลาย NaOH ความเข้มข้น 3 โมลาร์ จากนั้นท�ำการตก
ตะกอนซิลิกาเจลด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริก นอกจากนี้
ยังไม่มีงานวิจัยใดที่เปรียบเทียบผลของชนิดของสารละลาย
ด่างต่อการผลิตซิลกิ าเจลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
และหินแร่ภูเขาไฟ แต่ในงานวิจัยของ Sudjarwo และ Bee
[21] ได้รายงานว่า สารละลายด่างที่นิยมใช้ในการสกัดซิลิกา
คือ สารละลาย NaOH และ KOH ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาผลของสารละลายด่างทั้งสองชนิดนี้ต่อการสกัด
ซิลกิ าจากหินแร่ภเู ขาไฟ และหาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการผลิต
ซิลิกาเจลจากหินแร่ภูเขาไฟเพื่อใช้ในการก�ำจัดโลหะตะกั่ว
ในน�้ำเสีย โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ ศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมในการผลิตซิลิกาเจลจากหินแร่ภูเขาไฟ และศึกษา
ความสามารถของซิลิกาเจลจากหินแร่ภูเขาไฟในการก�ำจัด
ตะกั่ว (Pb2+) ในน�้ำเสียสังเคราะห์
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

วิภารัตน์ คิดถูก และคณะ, “การผลิตซิลิกาเจลจากหินแร่ภูเขาไฟเพื่อใช้ในการบ�ำบัดตะกั่วในน�้ำเสียสังเคราะห์.”
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ตอนที่ 1) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตซิลิกาเจล
จากหินแร่ภูเขาไฟ โดยปัจจัยที่ศึกษาประกอบด้วย ชนิด
ของสารละลายด่าง (KOH และ NaOH) ความเข้มข้นของ
สารละลายด่าง (1, 2, 3 และ 4 โมลาร์) และอุณหภูมิ (70,
80 และ 90 องศาเซลเซียส) ที่ใช้ในการสกัดซิลิกาจากหินแร่
ภูเขาไฟ และตอนที่ 2) ศึกษาความสามารถของซิลกิ าเจลจาก
หินแร่ภูเขาไฟในการก�ำจัดตะกั่ว (Pb2+) ในน�้ำเสีย โดยปัจจัย
ที่ศึกษาคือ ระยะเวลาในการสัมผัส (30, 45 และ 60 นาที)
ซึ่งรายละเอียดของขั้นตอนในการทดลองต่างๆ แสดงดังต่อ
ไปนี้

ขวดเป็นจ�ำนวน 30 ครั้ง แล้วน�ำขวดจุ่มลงในอ่างน�้ำควบคุม
อุณหภูมิ โดยทุกๆ 30 นาที จะท�ำการเขย่าขวดเป็นจ�ำนวน
30 ครั้ง
2.1.3 การศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลาย
ด่างต่อการสกัดซิลิกาจากหินแร่ภูเขาไฟ ในขั้นตอนนี้ท�ำการ
ทดลองเหมือนขั้นตอนในข้อ 2.1.2 โดยตัวแปรที่ควบคุมคือ
1) อัตราส่วนโดยน�้ำหนัก (กรัม) ต่อปริมาตร (มิลลิลิตร) ของ
หินแร่ภเู ขาไฟกับสารละลายด่างทีใ่ ช้ในการสกัด 2) อุณหภูมทิ ี่
ใช้ในการสกัด 3) ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัด และ 4) ชนิดของ
สารละลายด่างทีใ่ ช้ในการสกัด ซึง่ ชนิดของสารละลายด่างทีใ่ ช้
ในการสกัดซิลิกาจะพิจารณาจากผลการทดลองในข้อ 2.1.2
2.1 การศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการผลิตซิลกิ าเจลจาก เนื่องจากเป็นสารละลายด่างที่สามารถสกัดซิลิกาออกจาก
หินแร่ภูเขาไฟ
หินแร่ภูเขาไฟได้ดีที่สุด โดยความเข้มข้นของสารละลายด่าง
2.1.1 การเตรียมวัตถุดิบ หินแร่ภูเขาไฟที่ใช้ในการ ที่ศึกษาประกอบด้วย ความเข้มข้น 1, 2, 3 และ 4 โมลาร์
ทดลองนีไ้ ด้รบั ความอนุเคราะห์มาจาก บริษทั 2 เอ็ม อโกรเท็ค ตามล�ำดับ
จ�ำกัด ซึ่งขั้นตอนการเตรียมหินแร่ภูเขาไฟเพื่อใช้ในการผลิต
2.1.4 การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการสกัดซิลิกาจาก
ซิลิกาเจลเริ่มจาก ท�ำการร่อนหินแร่ภูเขาไฟด้วยตระแกรง หินแร่ภเู ขาไฟ ในขัน้ ตอนนีท้ ำ� การทดลองเหมือนขัน้ ตอนในข้อ
ร่อนเบอร์ 60 เพื่อให้ได้แร่ที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 250 2.1.2 โดยตัวแปรทีค่ วบคุมคือ 1) อัตราส่วนโดยน�ำ้ หนัก (กรัม)
ไมโครเมตร จากนั้นน�ำหินแร่ภูเขาไฟไปอบที่อุณหภูมิ 105 ต่อปริมาตร (มิลลิลิตร) ของหินแร่ภูเขาไฟกับสารละลายด่าง
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชัว่ โมง แล้วเก็บไว้ในโถดูดความชืน้ ที่ใช้ในการสกัด 2) ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัด และ 3) ชนิด
เพื่อใช้ในการทดลองขั้นตอนต่อไป
และความเข้มข้นของสารละลายด่างที่ใช้ในการสกัด ซึ่งชนิด
2.1.2 การศึกษาผลของชนิดของสารละลายด่างต่อ และความเข้มข้นของสารละลายด่างที่ใช้ในการสกัดซิลิกา
การสกัดซิลิกาจากหินแร่ภูเขาไฟ ในงานวิจัยนี้ สารละลาย จะพิจารณาจากผลการทดลองในข้อ 2.1.2 และ 2.1.3 เนือ่ งจาก
ด่างที่ใช้ในการสกัดซิลิกาจากหินแร่ภูเขาไฟคือ สารละลาย เป็นสภาวะที่สามารถสกัดซิลิกาออกจากหินแร่ภูเขาไฟได้ดี
KOH และสารละลาย NaOH โดยความเข้ ม ข้ น ที่ ใช้ คื อ ที่สุด โดยอุณหภูมิที่ศึกษาประกอบด้วย อุณหภูมิ 70, 80
4 โมลาร์ และตัวแปรที่ควบคุมคือ 1) อัตราส่วนโดยน�้ำหนัก และ 90 องศาเซลเซียส ตามล�ำดับ
(กรั ม ) ต่ อ ปริ ม าตร (มิ ล ลิ ลิ ต ร) ของหิ น แร่ ภู เขาไฟกั บ
2.1.5 การตกตะกอนซิลกิ า การตกตะกอนซิลกิ าเริม่ จาก
สารละลายด่างที่ใช้ในการสกัด 2) อุณหภูมิที่ใช้ในการสกัด น�ำสารละลายทีไ่ ด้จากการสกัดหินแร่ภเู ขาไฟโดยใช้สภาวะที่
และ 3) ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัด ซึ่งในการสกัดซิลิกาจาก เหมาะสมทีส่ ดุ มาท�ำการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ด้วยสาร
หินแร่ภูเขาไฟ อัตราส่วนโดยน�้ำหนัก (กรัม) ต่อปริมาตร ละลายกรดซัลฟิวริก (H2SO4) ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดย
(มิลลิลิตร) ของหินแร่ภูเขาไฟกับสารละลายด่างที่ใช้คือ ปริมาตร ให้มีค่าเป็นกลาง (pH=7) แล้วตั้งสารละลายทิ้งไว้
1:50 และท�ำการสกัดที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็น เป็นเวลา 24 ชัว่ โมง เพือ่ ให้ซลิ กิ าเจลเกิดการตกตะกอนอย่าง
เวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งขั้นตอนการสกัดเริ่มจาก ชั่งหินแร่ภูเขาไฟ สมบูรณ์ จากนัน้ ท�ำการกรองและล้างซิลกิ าเจลด้วยน�ำ้ กลัน่ แล้ว
ใส่ลงในขวดพลาสติกทีท่ นต่อความร้อนและแรงดันสูง จากนัน้ น�ำซิลิกาเจลที่ได้ไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส
เติมสารละลายด่างลงในขวดแล้วปิดฝาให้สนิท และเขย่า แล้วท�ำการบดซิลกิ าเจลให้ละเอียดด้วยโกร่งบด และเก็บไว้ใน
วิภารัตน์ คิดถูก และคณะ, “การผลิตซิลิกาเจลจากหินแร่ภูเขาไฟเพื่อใช้ในการบ�ำบัดตะกั่วในน�้ำเสียสังเคราะห์.”
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โถดูดความชื้นเพื่อใช้ในขั้นตอนการศึกษาความสามารถของ
ซิลิกาเจลในการก�ำจัดโลหะหนักต่อไป
2.1.6 การวิเคราะห์หาปริมาณซิลิกาในสารละลาย ใน
งานวิจัยนี้ ได้ท�ำการวิเคราะห์หาปริมาณซิลิกาในสารละลาย
ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D859-00 [22] เพื่อหาความเข้มข้น
ของซิลิกาที่สกัดได้จากหินแร่ภูเขาไฟที่สภาวะต่างๆ ที่ศึกษา
2.1.7 การตรวจสอบวัฏภาคของซิลิกาเจลจากหินแร่
ภูเขาไฟ วัฏภาคของซิลิกาเจลที่ผลิตขึ้นจากหินแร่ภูเขาไฟ
ถูกตรวจสอบโดยใช้เครือ่ งเอกซเรย์ดฟิ แฟรกโตมิเตอร์ (X-ray
Diffraction Spectrometer)
2.1.8 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม
ทีส่ ดุ ในการสกัดซิลกิ าจากหินแร่ภเู ขาไฟ คณะผูว้ จิ ยั ได้วางแผน
การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized
Design; CRD) โดยแต่ละปัจจัยทีศ่ กึ ษาจะท�ำการทดลองเป็น
จ�ำนวน 3 ซ�้ำ และท�ำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า
เฉลีย่ ของความเข้มข้นของซิลกิ าทีส่ กัดได้ ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์
แบบ Ducan Multiple’s Range Test (DMRT) ทีร่ ะดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสกัด
ซิลิกาจากหินแร่ภูเขาไฟ
2.2 การศึ ก ษาความสามารถของซิ ลิ ก าเจลจากหิ น แร่
ภูเขาไฟในการก�ำจัดตะกั่ว (Pb2+) ในน�้ำเสีย
2.2.1 การเตรียมน�้ำเสียสังเคราะห์ ในงานวิจัยนี้ได้ใช้
น�ำ้ เสียสังเคราะห์ ซึง่ มีโลหะตะกัว่ ในรูปของ Pb2+ อยู่ แทนน�ำ้ เสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม เพือ่ ควบคุมปริมาณของโลหะตะกัว่
ในน�ำ้ เสีย โดยการผลิตน�ำ้ เสียสังเคราะห์เริม่ จาก ท�ำการปิเปต
สารละลายมาตรฐานตะกั่ว ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด
1,000 มิลลิลติ ร จากนัน้ ปรับปริมาตรด้วยน�ำ้ ปราศจากไอออน
จนปริมาตรครบ 1,000 มิลลิลิตร จะได้น�้ำเสียสังเคราะห์ที่มี
ความเข้มข้นของโลหะตะกั่วเท่ากับ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร
2.2.2 การก�ำจัดตะกัว่ ในน�ำ้ เสียด้วยซิลกิ าเจลจากหินแร่
ภูเขาไฟ การก�ำจัดตะกั่วในน�้ำเสียด้วยซิลิกาเจลจากหินแร่
ภูเขาไฟ ปัจจัยที่ศึกษาคือ ระยะเวลาสัมผัส ซึ่งประกอบด้วย
ระยะเวลา 30, 45 และ 60 นาที ตามล�ำดับ โดยขั้นตอนการ
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ทดลองเริ่มจากชั่งซิลิกาเจลจ�ำนวน 0.5 กรัม ใส่ลงในขวด
พลาสติก จากนั้นเติมน�ำ้ เสียสังเคราะห์ปริมาตร 50 มิลลิลติ ร
ลงไปในขวด ปิดฝาให้สนิท และท�ำการเขย่าเป็นจ�ำนวน 30 ครัง้
จากนั้นตั้งทิ้งไว้เป็นระยะเวลาต่างๆ ตามที่ศึกษา แล้วท�ำการ
กรองสารละลาย และน�ำสารละลายที่ได้ไปวิเคราะห์หา
ปริมาณโลหะตะกัว่ ทีเ่ หลืออยูด่ ว้ ยเครือ่ ง Atomic Absorption
Spectrophotometer (AAS) ยีห่ อ้ Shimadzu รุน่ AA-6200
ซึง่ ร้อยละของการก�ำจัดตะกัว่ ของซิลกิ าเจล สามารถค�ำนวณ
หาได้จากสมการที่ (1)
การก�ำจัดตะกั่ว (%) =

Cเริ่มต้น – Cที่เหลือ
× 100
Cเริ่มต้น

(1)

เมื่อ C เริ่มต้น = ความเข้ ม ข้ น เริ่ ม ต้ น ของตะกั่ ว ในน�้ ำ เสี ย
สังเคราะห์ ซึ่งเท่ากับ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร
C ที่เหลือ = ความเข้ ม ข้ น ของตะกั่ ว ที่ เ หลื อ ในน�้ ำ เสี ย
สังเคราะห์หลังถูกบ�ำบัดด้วยซิลิกาเจล ในหน่วยมิลลิกรัม
ต่อลิตร
2.2.3 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาระยะเวลาสัมผัส
ที่เหมาะสมในการก�ำจัดโลหะตะกั่วด้วยซิลิกาเจลจากหินแร่
ภูเขาไฟ
คณะผู ้ วิ จั ย ได้ ว างแผนการทดลองแบบสุ ่ ม สมบู ร ณ์
(CRD) โดยท�ำการทดลองเป็นจ�ำนวน 3 ซ�้ำ และท�ำการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของร้อยละของการ
ก�ำจัดโลหะตะกั่วในน�้ำเสียสังเคราะห์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์
แบบ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อหาระยะ
เวลาที่เหมาะสมในการก�ำจัดโลหะตะกั่วด้วยซิลิกาเจลจาก
หินแร่ภูเขาไฟ
3. ผลการทดลอง
3.1 การศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการผลิตซิลกิ าเจลจาก
หินแร่ภูเขาไฟ
3.1.1 การศึกษาผลของชนิดของสารละลายด่างต่อการ
สกัดซิลิกาจากหินแร่ภูเขาไฟ จากการสกัดซิลิกาจากหินแร่
ภูเขาไฟด้วยสารละลาย KOH และสารละลาย NaOH โดย
ใช้ความเข้มข้น 4 โมลาร์ และท�ำการสกัดที่อุณหภูมิ 90
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องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง พบว่า สารละลาย NaOH
สามารถสกัดซิลกิ าออกจากหินแร่ภเู ขาไฟได้ดกี ว่าสารละลาย
KOH อย่างมีนัยส�ำคัญยิ่ง (p<0.01) แสดงดังตารางที่ 1
โดยปริมาณซิลิกาที่สกัดได้มีความเข้มข้นเท่ากับ 1,357.50
มิลลิกรัมต่อลิตร
ตารางที่ 1 ผลของชนิดของสารละลายด่างต่อการสกัดซิลกิ า
จากหินแร่ภูเขาไฟ
ชนิดของสารละลาย ปริมาณซิลกิ าทีส่ กัดได้
SD %RSD
ด่างที่ใช้ในการสกัด
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
สารละลาย NaOH
1357.50 a
0.10 0.01
สารละลาย KOH
851.13 b
18.76 2.20
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติของ
สิ่งทดลอง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

3.1.2 การศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลาย
ด่างต่อการสกัดซิลิกาจากหินแร่ภูเขาไฟ จากการศึกษาผล
ของความเข้มข้นของสารละลายด่างต่อการสกัดซิลิกาจาก
หินแร่ภูเขาไฟ โดยท�ำการสกัดซิลิกาจากหินแร่ภูเขาไฟด้วย
สารละลาย NaOH ที่ความเข้มข้นต่างๆ (1–4 โมลาร์) ณ
อุณหภูมิ 90 เป็นเวลา 3 ชั่วโมง พบว่า สารละลาย NaOH
ความเข้มข้น 4 โมลาร์ สามารถสกัดซิลิกาออกจากหินแร่
ภูเขาไฟได้ดที สี่ ดุ โดยความเข้มข้นของซิลกิ าทีส่ กัดได้แตกต่าง
จากที่ความเข้มข้นอื่นๆ อย่างมีนัยส�ำคัญยิ่ง (p<0.01) แสดง
ดังตารางที่ 2 ดังนั้นผลการทดลองนี้จึงแสดงให้เห็นว่า เมื่อ
ความเข้มข้นของสารละลาย NaOH ที่ใช้ในการสกัดเพิ่มขึ้น
ปริมาณของซิลิกาที่สกัดได้จะเพิ่มขึ้น
3.1.3 การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการสกัดซิลิกา
จากหินแร่ภูเขาไฟ จากการทดลองการสกัดซิลิกาจากหิน
แร่ภูเขาไฟด้วยสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 4 โมลาร์
ที่อุณหภูมิต่างๆ (70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 3
ชัว่ โมง พบว่า ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 90 องศาเซลเซียส สามารถสกัดซิลกิ า
ออกจากหินแร่ภูเขาไฟได้ดีที่สุด และแตกต่างจากที่อุณหภูมิ
อืน่ ๆ อย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่ (p<0.01) แสดงดังตารางที่ 3 ดังนัน้
ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า เมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการสกัด

เพิ่มขึ้น ปริมาณของซิลิกาที่สกัดได้จะเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 2 ผลของความเข้มข้นของสารละลาย NaOH ต่อ
การสกัดซิลิกาจากหินแร่ภูเขาไฟ
ความเข้มข้นของ
สารละลาย NaOH
ที่ใช้ในการสกัด
1 โมลาร์

ปริมาณซิลิกา
ที่สกัดได้
SD
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
356.03 d
2.71

%RSD
0.76

2 โมลาร์

662.57 c

9.61

1.45

3 โมลาร์

1101.67 b

7.57

0.69

4 โมลาร์
1379.67 a
19.88 1.44
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติของ
สิ่งทดลอง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 3 ผลของอุณหภูมติ อ่ การสกัดซิลกิ าจากหินแร่ภเู ขาไฟ
อุณหภูมทิ ใี่ ช้ในการสกัด ปริมาณซิลกิ าทีส่ กัดได้
SD %RSD
(องศาเซลเซียส)
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
70
640.74 c
11.47 1.79
80
892.30 b
16.71 1.87
90
1155.26 a
39.99 3.46
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติของ
สิ่งทดลอง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

3.1.4 การตกตะกอนซิลิกา จากการศึกษาปัจจัยต่างๆ
(ชนิดของสารละลายด่าง ความเข้มข้นของสารละลายด่าง
และอุณหภูมิ) ที่มีผลต่อการสกัดซิลิกาจากหินแร่ภูเขาไฟ
คณะผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า สภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการ
สกัดซิลิกาจากหินแร่ภูเขาไฟส�ำหรับงานวิจัยนี้ คือ ท�ำการ
สกัดด้วยสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 4 โมลาร์ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึง
ท�ำการสกัดซิลิกาจากหินแร่ภูเขาไฟโดยใช้สภาวะดังกล่าว
และท�ำการตกตะกอนซิลิกาเจลด้วยสารละลายกรด H2SO4
ซึง่ ร้อยละผลผลิตของซิลกิ าเจลทีไ่ ด้มคี า่ เท่ากับ 40.25±0.59
(%RSD = 1.47)
3.15 การตรวจสอบตรวจสอบวัฏภาคของซิลิกาเจล
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รูปที่ 1 XRD Pattern ของซิลิกาเจลจากหินแร่ภูเขาไฟ
จากหินแร่ภูเขาไฟ จากรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์
(X-ray Diffraction Pattern) ของซิลิกาเจลที่ผลิตขึ้นจาก
หินแร่ภเู ขาไฟ โดยใช้สภาวะในการผลิตดังแสดงในงานวิจยั นี้
บ่งชี้ว่า ซิลิกาเจลที่ผลิตได้เป็นซิลิกาอสัณฐาน (รูปที่ 1)
3.2 การศึ ก ษาความสามารถของซิ ลิ ก าเจลจากหิ น แร่
ภูเขาไฟในการก�ำจัดตะกั่ว (Pb2+) ในน�้ำเสีย
ในการทดลองนี้ปัจจัยที่ศึกษาคือ ระยะเวลาสัมผัส ซึ่ง
ประกอบด้วยที่ระยะเวลา 30, 45, และ 60 นาที จากผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่า เมื่อระยะเวลาสัมผัสมากขึ้น ร้อยละ
ของการก�ำจัดโลหะตะกั่ว (Pb2+) จะเพิ่มขึ้น โดยที่ระยะเวลา
60 นาที ซิลิกาเจลจากหินแร่ภูเขาไฟสามารถก�ำจัดโลหะ
ตะกั่ว (Pb2+) ในน�้ำเสียสังเคราะห์ได้มากถึงร้อยละ 92.67
และแตกต่ า งจากที่ ร ะยะเวลาอื่ น ๆ อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ยิ่ ง
(p<0.01) แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลของระยะเวลาสัมผัสต่อร้อยละของการก�ำจัด
โลหะตะกั่วในน�้ำเสียด้วยซิลิกาเจลจากหินแร่
ภูเขาไฟ
ระยะเวลาสัมผัส
ร้อยละของการ
SD
%RSD
(นาที)
ก�ำจัดตะกั่ว
30
89.52 c
0.64
0.71
45
90.80 b
0.96
1.05
60
92.67 a
0.29
0.31
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติของ
สิ่งทดลอง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
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4. อภิปรายผลและสรุป
จากผลการศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการผลิต ซิลกิ าเจล
จากหินแร่ภเู ขาไฟ ภายใต้สภาวะของการทดลองในงานวิจยั นี้
สามารถสรุปได้ว่า สภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดซิลิกา
จากหินแร่ภเู ขาไฟ เพือ่ ผลิตเป็นซิลกิ าเจล คือ ท�ำการสกัดหินแร่
ภูเขาไฟด้วยสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 4 โมลาร์ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งจะได้ร้อยละผลิต
ของซิลกิ าเจลเท่ากับ 40.25 ทัง้ นี้ เนือ่ งจากขนาดของโซเดียม
ไอออน (Na+) มีขนาดเล็กกว่าโพแทสเซียมไอออน (K+) ดังนัน้
แรงดึงดูดระหว่าง Na+ กับไฮดรอกไซด์ไอออน (OH–) จึงมากกว่า
ส่งผลให้โอกาสที่ OH– จะไปจับกับโมเลกุลของน�ำ้ ลดลง ดังนัน้
OH– จึงสามารถสัมผัสกับหินแร่ภูเขาไฟได้มากขึ้น ซิลิกาใน
หินแร่ภูเขาไฟจึงถูกกัดกร่อนและถูกสกัดออกมาได้มากกว่า
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [23] ที่ได้รายงานไว้ว่า ด่าง
NaOH มีความสามารถในการกัดกร่อนแก้ว ซึง่ มีซลิ กิ า (SiO2)
เป็นองค์ประกอบหลัก ได้มากกว่าด่าง KOH
นอกจากนี้ เมื่อปริมาณโมลของ OH– ที่ใช้ในการสกัด
ซิลิกา มีเพียงพอต่อการแยกซิลิกาออกจากหินแร่ภูเขาไฟ
หรืออีกนัยหนึง่ คือ เมือ่ อัตราส่วนปริมาณสารสัมพันธ์ระหว่าง
สารละลายด่างกับซิลกิ าในขณะทีเ่ กิดปฏิกริ ยิ ามีความเหมาะสม
จะท�ำให้สามารถสกัดซิลิกาออกจากหินแร่ภูเขาไฟได้มากขึ้น
ดังนัน้ ในงานวิจยั นีจ้ งึ พบว่า สารละลายด่าง NaOH ความเข้มข้น
4 โมลาร์ สามารถสกัดซิลิกาออกจากหินแร่ภูเขาไฟได้ดีที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [24], [25] ที่รายงานว่า เมื่อ
ความเข้ ม ข้ น ของสารละลายด่ า งที่ ใช้ ใ นการสกั ด เพิ่ ม ขึ้ น
ปริมาณของซิลิกาที่สกัดได้จะเพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกัน หากอุณหภูมิที่ใช้ในการสกัดสูงขึ้น
โมเลกุลของสารจะได้รบั พลังงานสูงขึน้ ท�ำให้สามารถเคลือ่ นที่
ได้เร็วขึน้ และเกิดอัตราการชนกันระหว่างโมเลกุลสารเพิม่ ขึน้
ดังนัน้ การสกัดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 90 องศาเซลเซียส จึงท�ำให้สามารถ
ละลายซิลิกาออกมาได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
[26]–[28] ที่รายงานว่า เมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการสกัดเพิ่มขึ้น
ปริมาณของซิลิกาที่สกัดได้จากวัตถุดิบจะเพิ่มขึ้น และจาก
รูปแบบของรังสีเอกซ์บ่งชี้ว่า ซิลิกาเจลที่ผลิตขึ้นจากหินแร่
ภูเขาไฟเป็นซิลิกาอสัณฐาน เนื่องจากพีคที่ได้เป็นพีคกว้าง
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และมีพีคหลักปรากฏอยู่ในช่วง 2θ = 15–35 องศา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยต่างๆ ที่ได้รายงานไว้ [9], [10], [17],
[20], [29] และเนื่องจากซิลิกาอสัณฐานมีขนาดอนุภาค
เล็กกว่าซิลิกาผลึก และมีพื้นที่ผิวจ�ำเพาะมากกว่า จึงท�ำให้
สามารถดูดซับโลหะหนักได้ดกี ว่าซิลกิ าผลึก [30], [31] ดังนัน้
ซิลิกาเจลที่ผลิตขึ้นในงานวิจัยนี้ ซึ่งเป็นซิลิกาอสัณฐาน จึงมี
แนวโน้มที่จะสามารถดูดซับโลหะตะกั่ว (Pb2+) ในน�้ำเสีย
สังเคราะห์ได้ดี
จากผลการศึกษาความสามารถของซิลิกาเจลจากหิน
แร่ภูเขาไฟในการก�ำจัดตะกั่ว (Pb2+) ในน�้ำเสียสังเคราะห์
สามารถสรุปได้ว่า ซิลิกาเจลที่ผลิตขึ้นจากหินแร่ภูเขาไฟ
สามารถก�ำจัดโลหะตะกั่ว (Pb2+) ได้มากถึงร้อยละ 89.52–
92.73 ดังนั้นซิลิกาเจลจากหินแร่ภูเขาไฟจึงสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการบ�ำบัดโลหะตะกัว่ ในน�ำ้ เสียได้ โดยปัจจัยหนึง่
ที่ส�ำคัญต่อการก�ำจัดโลหะหนักในน�้ำเสีย คือ ระยะเวลาใน
การสัมผัส หรือระยะเวลาในการดูดซับ ซึง่ จากผลการทดลอง
บ่งชี้ว่า เมื่อระยะเวลาในการสัมผัสเพิ่มขึ้น ความสามารถใน
การก�ำจัดโลหะหนักจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อเพิ่มระยะ
เวลาในการสัมผัส พื้นผิวของตัวดูดซับ (ซิลิกาเจล) ที่ยังคง
ว่างอยู่ จะมีโอกาสสัมผัสกับตัวถูกดูดซับ (โลหะหนัก) ได้มากขึน้
ดังนั้นการดูดซับจึงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณตัวถูกดูดซับ
(โลหะหนัก) ที่เหลืออยู่ในสารละลายลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ [28], [32]–[34] ที่รายงานว่า เมื่อระยะเวลา
ในการดูดซับเพิ่มขึ้น ความสามารถในการก�ำจัดโลหะหนัก
จะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อระยะเวลาในการดูดซับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
จนท�ำให้ตวั ดูดซับอิม่ ตัวด้วยโมเลกุลของตัวถูกดูดซับ (ไอออน
ของโลหะหนัก) ความสามารถในการก�ำจัดโลหะหนักจะคงที่
5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.พลยุทธ ศุขสมิติ ที่ได้
ให้ค�ำปรึกษา และค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับเทคนิคในการวิเคราะห์
สาร บริษัท 2 เอ็ม อโกรเท็ค จ�ำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
มอบหินแร่ภูเขาไฟให้แก่คณะผู้วิจัย เพื่อใช้ในการทดลอง
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ วัสดุ

และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานวิจัย และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทีไ่ ด้มอบทุน
สนับสนุนการท�ำวิจัยในครั้งนี้
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