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บทคัดย่อ
วัสดุกรองน้ ำดื่มเตรี ยมได้จำกกำรละลำยเถ้ำแกลบในสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้ว
ทำให้เกิ ดเจลด้วยกรดไฮโดรคลอริ กที่ค่ำพีเอชของสำรละลำยเท่ำกับ 7 จำกกำรศึกษำสมบัติของ
วัสดุที่เตรี ยมได้ ประกอบด้วย SiO2 เท่ำกับ 98.50 เปอร์ เซ็นต์ และสำรประกอบอื่นๆได้แก่ Al2O3
Fe2O3 และ Na2O เท่ำกับ 0.49 0.04 และ 0.13 เปอร์เซ็นต์ ตำมลำดับ โดยมีสัณฐำนวิทยำเป็ นของแข็ง
ที่มีรูปร่ ำงไม่แน่นอน มีรูพรุ นกระจำยตัวบนพื้นผิว มีพ้ืนที่ผิวเท่ำกับ 245.98 m2/g ค่ำขนำดรู พรุ น
เฉลี่ย และ ปริ มำตรู พรุ นทั้งหมดเท่ำกับ 13.38 nm และ 0.76 cm3/g ตำมลำดับ นำวัสดุที่เตรี ยมได้ไป
ใช้เป็ นไส้ ก รองน้ ำ กับ อุ ป กรณ์ ก รองน้ ำ ที่ ไ ด้ออกแบบไว้ โดยเตรี ย มไส้ ก รองที่ มี ข นำดเส้ นผ่ำ น
ศูนย์กลำง 1.5 เซนติเมตร ยำว 9 เซนติเมตร บรรจุวสั ดุกรอง 5 กรัม สำมำรถกรองน้ ำได้สูงสุ ด 3
ลิตร โดยน้ ำที่ผ่ำนกำรกรองจะมีค่ำของตัวแปรต่ำงๆ ที่เป็ นดัชนี บ่งชี้ คุณภำพน้ ำลดลง อำทิเช่ น ค่ำ
กำรนำไฟฟ้ ำ(Conductivity) ค่ำควำมขุ่น(Turbidity) ปริ มำณสำรที่ละลำยทั้งหมด(Total Dissolved
Solids) และค่ำควำมกระด้ำงทั้งหมด(Total Hardness) ลดลงร้อยละ 10.13 94.72 5.68 และ 13.08
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Abstract: The objective of this study was to prepare water filtering material from rice
husk ash. The material was obtained by dissolving rice husk ash in sodium hydroxide
solution and neutralized with HCl. The chemical composition of material was SiO2,
Al2O3, Fe2O3 and Na2O in the values of 98.50%, 0.49%, 0.04% and 0.13%, respectively.
The morphology of material was undefined solid with BET surface area of 245.98 m 2/g,
average porosity of 13.38 nm and total pore volume of 0.76 cm3/g. The material was
evaluated its filtration efficiency. The filter cartridge with 1.5 cm diameter and 9 cm long
was made from 5 g of material and was assemble to a water filtering model. The filter
capacity for water was up to 3 L and filtrated water was determined its quality index.
Water quality parameters of the filtrate such as conductivity, turbidity, total dissolved
solids and total hardness were lowered by 10.13%, 94.72%, 5.68% and 13.08%,
respectively, of the prior treated water.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำ
น้ ำสะอำดที่ใช้สำหรับบริ โภคมีควำมสำคัญอย่ำงมำกต่อกำรดำเนิ นชี วิตของประชำกรทัว่
โลก กำรมีสำรปนเปื้ อนหรื อคุ ณภำพของน้ ำไม่เหมำะสมในกำรใช้บริ โภค จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ร้ ำยแรงในวงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศที่ ด้อยพัฒนำที่ ข ำดแคลนระบบผลิ ตน้ ำดื่ มที่ มี
คุณภำพ และไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำกร ซึ่ งทำให้ประชำชนจำเป็ นต้องบริ โภคน้ ำที่
สกปรก มี ก ำรปนเปื้ อนซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อสุ ข ภำพในระยะยำวก่ อให้ เกิ ดปั ญ หำต่ อกำรพัฒนำ
ประเทศ นอกจำกนี้ ในบำงประเทศที่ประสบกับภัยธรรมชำติต่ำงๆ ทำให้เกิดสภำวะกำรขำดแคลน
น้ ำดื่มแบบฉับพลัน กำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนในสภำวะดังกล่ำวเป็ นไปด้วยควำมยำกลำบำก
และล่ำช้ำ ปั ญหำกำรขำดแคลนน้ ำดื่ มเมื่อเกิ ดภัยพิบตั ิมำจำกสำเหตุใหญ่ๆสองประกำรคือ กำรส่ ง
ควำมช่วยเหลือเป็ นไปด้วยควำมยำกลำบำกและไม่ทวั่ ถึง อีกประกำรหนึ่ งคือกำรขำดแคลนน้ ำดื่มที่
จะนำไปช่ วยเหลื อผูป้ ระสบภัย และหำกเหตุภยั พิบตั ิดำเนิ นไปเป็ นเวลำนำนปั ญหำดังกล่ำวจะเพิ่ม
ทวีคูณ ดังจะเห็นได้จำกเหตุอุทกภัย ในประเทศไทย เมื่อปี พุทธศักรำช 2554 ปั ญหำกำรขำดแคลน
น้ ำดื่ ม ในสภำวะเช่ นนี้ อำจลดควำมรุ นแรงลงได้หำกผูป้ ระสบภัยสำมำรถที่ จะผลิ ตน้ ำสะอำดไว้
สำหรับบริ โภคได้เอง ในเชิงเทคนิคกำรผลิตน้ ำดื่มนั้นสำมำรถทำได้หลำยวิธีข้ ึนอยูก่ บั คุณภำพน้ ำดิบ
ที่นำมำใช้ แต่วธิ ี กำรที่เป็ นที่นิยมและมีข้ นั ตอนที่ไม่ซบั ซ้อนก็คือกำรกรอง ซึ่ งองค์ประกอบที่สำคัญ
ที่จะทำให้ได้น้ ำดื่ มที่มีคุณภำพดี หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั วัสดุ กรองที่นำมำใช้ ในปั จจุบนั เครื่ องกรอง
และวัสดุกรองน้ ำดื่มที่มีประสิ ทธิ ภำพดีมีหลำกหลำยรู ปแบบ แต่โดยรวมแล้วพบว่ำมีรำคำค่อนข้ำง
สู ง กำรกรองต้องอำศัยกำรเพิ่มแรงดันของน้ ำ มีขนำดใหญ่และเคลื่อนย้ำยลำบำก และบำงรู ปแบบ
ต้องประกอบกับปั๊ มน้ ำและใช้กระแสไฟฟ้ ำ ซึ่ งจะเห็นว่ำกำรนำมำใช้ในยำมเกิดภัยธรรมชำติเป็ นไป
ได้ค่อนข้ำงยำก
ดังนั้นงำนวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์ในกำรศึกษำกำรผลิ ตวัสดุ กรองที่มีประสิ ทธิ ภำพดี ในกำร
กรองน้ ำดื่ ม โดยใช้วสั ดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรที่มีรำคำถูก โดยเลื อกใช้ แกลบเป็ นวัตถุดิบในกำร
ผลิต โดยแกลบเป็ นวัสดุพลอยได้จำกกำรทำนำซึ่ งมีปริ มำณมำกในแต่ละปี และหำได้ง่ำยในท้องถิ่น
นำมำเตรี ย มเป็ นวัสดุ กรอง และนำมำผลิ ตเป็ นชุ ดกรองน้ ำดื่ มขนำดเล็ก ส ำหรับบุคคลที่สำมำรถ
พกพำได้สะดวก สำมำรถกรองน้ ำ เพื่อใช้ดื่ม ที่ มีคุ ณภำพดี และกรองได้ป ริ มำณเพี ย งพอต่อกำร
บริ โภค ที่สำคัญจะต้องมีรำคำถูก ใช้งำนง่ำย สำมำรถเปลี่ ยนวัสดุกรองได้ เพื่อที่จะสำมำรถนำมำใช้
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แก้ปัญหำได้จริ ง โดยได้ออกแบบอุปกรณ์กรองน้ ำดื่มที่สำมำรถใช้งำนได้หลำยๆรอบ เมื่อใส้กรอง
หมดประสิ ทธิ ภำพแล้วสำมำรถถอดเปลี่ยนใหม่ได้

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัย
1.2.1 ศึกษำกำรเตรี ยมซิลิกำเจลจำกแกลบเพื่อใช้เป็ นวัสดุกรองน้ ำดื่ม และศึกษำสมบัติ
ของวัสดุที่ผลิตได้
1.2.2 กำรออกแบบชุดกรองน้ ำขนำดเล็กส่ วนบุคคลที่มีรำคำถูก
1.2.3 ศึกษำประสิ ทธิ ภำพกำรกรองน้ ำเพื่อใช้เป็ นน้ ำดื่มของวัสดุกรองที่ผลิตจำกเถ้ำแกลบ

1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
ศึกษำกำรเตรี ยมซิ ลิกำเจลจำกแกลบเพื่อใช้เป็ นวัสดุ กรองน้ ำพร้ อมทั้งศึ กษำสมบัติบำง
ประกำรของซิ ลิกำเจลที่ผลิตได้ อำทิเช่น ขนำดของรู พรุ น พื้นที่ผิว ลักษณะพื้นผิว ทำกำรออกแบบ
ชุ ดกรองน้ ำดื่ มขนำดเล็กที่สำมำรถใช้งำนได้ในสภำวะที่ขำดแคลนน้ ำดื่ มที่ประกอบได้ไม่ซบั ซ้อน
วัสดุ หำง่ ำย และมีรำคำถูก และศึ กษำประสิ ทธิ ภำพในกำรกรองน้ ำดื่ ม ตรวจสอบสมบัติของน้ ำที่
กรองได้ให้อยูใ่ นเกณฑ์มำตรฐำนน้ ำดื่มขององค์กำรอนำมัยโลก

1.4 ทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แกลบ(Rice Husk) คือ ส่ วนเปลื อกแข็งหุ ้มเมล็ดข้ำว ได้จำกกำรกะเทำะเปลือกข้ำวใน
กระบวนกำรสี ขำ้ ว แกลบสำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ได้หลำยรู ปแบบ เช่ น ใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งในกำร
เผำอิฐ ใช้เป็ นเชื้ อเพลิงสำหรับหม้อต้มไอน้ ำในกำรผลิตไฟฟ้ ำ แกลบมีองค์ประกอบหลักทำงเคมี
คือ เซลลู โลส และสำรประกอบอิ นทรี ย ์ โดยมี แร่ ธำตุ ส ำคัญ คื อ ซิ ลิ ก ำ เนื่ องจำกเป็ นสำรที่ มี
ประโยชน์ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น ใช้เป็ นสำรช่วยเพิ่มแรงตึงผิวและกำรกระจำยตัวของยำชนิ ด
ที่เป็ นของเหลว ใช้เป็ นสำรช่วยเร่ งปฏิกิริยำเคมีในอุตสำหกรรมน้ ำมันและปิ โตรเคมี ใช้เป็ นฉนวน
กันควำมร้อน ใช้เป็ นสำรดูดจับควำมชื้นช่วยในกำรเก็บรักษำอำหำรแห้ง หรื อทำให้อำหำรคงควำม
กรอบ ใช้เป็ นวัสดุ ดูดซับสำรเคมี ใช้กรองน้ ำดื่ ม กรองอำกำศที่ มีสำรพิษ หรื อฝุ่ นละอองขนำด
เล็ก เป็ นต้น องค์ประกอบของแกลบแสดงดังตำรำงที่ 1.1 เมื่อเผำแกลบในสภำวะที่มีออกซิ เจนจะ
ได้เถ้ำแกลบ ซึ่ งจะมีปริ มำณของเถ้ำอยู่ระหว่ำง 13-25 เปอร์ เซ็ นต์โดยน้ ำหนัก หำกกำรเผำไหม้
สมบูรณ์จะได้เถ้ำแกลบที่ประกอบด้วยซิ ลิกำเกือบร้อยเปอร์ เซ็นต์ องค์ประกอบของเถ้ำแกลบแสดง
ดังตำรำงที่ 1.2
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ตำรำงที่ 1.1 องค์ประกอบทำงเคมีของแกลบ
องค์ประกอบทำงเคมีของแกลบ
คุณสมบัติ
ควำมชื้น
โปรตีน
ไขมัน
เส้นใยหยำบ
คำร์โบไฮเดรตที่ใช้ประโยชน์ได้
เถ้ำ
ซิลิกำ
แคลเซียม
ฟอสฟอรัส
เส้นใยอำหำร
ลิกนิน
เซลลูโลส
เพนโทเซน
เฮมิเซลลูโลส
สำรอำหำรที่ยอ่ ยได้ท้ งั หมด

ร้อยละโดยน้ ำหนัก
7.6 – 10.2
1.9 – 3.7
0.3 – 0.8
35.0 – 46.0
26.5 – 29.8
13.2 – 21.0
18.8 – 22.3
0.6 – 1.3
0.3 – 0.7
58 – 62
9 – 20
28 – 36
21 – 22
12
9.4
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ตำรำงที่ 1.2 องค์ประกอบทำงเคมีของเถ้ำแกลบ
องค์ประกอบทำงเคมีของเถ้ำแกลบ
คุณสมบัติ

ร้อยละโดยน้ ำหนัก

SiO2
K2O
P2O5
CaO
MgO
Na2O
Al2O3
SO3
TiO2
ZnO
อื่นๆ

96.00
2.10
0.59
0.48
0.44
0.08
0.05
0.10
0.03
0.01
0.03

ซิลกิ ำ(silica) หรื อซิลิกอนไดออกไซด์(SiO2) มีอยูใ่ นธรรมชำติ โดยเป็ นองค์ประกอบของ
เปลือกโลกถึงร้อยละ 60 ทั้งอยู่ในรู ปซิ ลิกอนไดออกไซด์ และในรู ปซิ ลิเกตซิ ลิกำ ซิ ลิกำถูกใช้เป็ น
วัต ถุ ดิ บ ในกำรผลิ ต ธำตุ ซิ ลิ ก อนซึ่ งมี ค วำมส ำคัญ อย่ ำ งยิ่ ง ในอุ ต สำหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค และ
คอมพิ ว เตอร์ ซิ ลิ ก ำสำมำรถแบ่ ง ตำมลัก ษณะโครงสร้ ำ งได้ 2 ชนิ ด คื อ ซิ ลิ ก ำที่ มี โ ครงสร้ ำ ง
อสัณฐำน(Amorphous) คื อซิ ลิ กำที่ มีโครงสร้ ำงที่ ไ ม่ แน่ นอน ซึ่ ง จะอยู่ใ นรู ป ของไฮเดรต หรื อ
แอนไฮเดรต โดยเกิ ดพันธะเคมี ต่ำงกัน ได้แก่ พันธะไซลอคเซน(Siloxane: Si-O-Si) ไซเลนอล
(Silanol: Si-O-H) ไซเลน(Silane: Si-H ) และซิ ลิกำที่เป็ นโครงผลึก(Crystalline) คือซิ ลิกำที่มี
โครงสร้ำงผลึกที่แน่นอน สำมำรถแบ่งออกเป็ น 3 ชนิดตำมควำมเสถียรต่ออุณหภูมิได้แก่ ควอทซ์จะ
เสถี ยรที่ อุณหภูมิต่ ำกว่ำ 870 องศำเซลเซี ยส ไทรไดไมต์ จะเสถียรที่อุณหภูมิ 870-1470 องศำ
เซลเซียส และคริ สตอแบไลต์จะเสถียรที่อุณหภูมิ 1470-1723 องศำเซลเซียส
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ซิ ลิกำเจล(Silica gel) เป็ นซิ ลิกำที่มีโครงสร้ำงแบบอสัณฐำน ประเภทไมโครอะมอฟั ช
ซิลิกำ(Microamorphous silica) โดยเกิดจำกอนุ ภำคของซิ ลิกำที่เสถียรและกระจำยตัวในสำรละลำย
ของ ซิ ลิกำในรู ปของคอลลอยด์ที่เรี ยกว่ำ ซิ ลิกำโซล โดยมีองค์ประกอบของซิ ลิกำประมำณ 50
เปอร์ เซ็ นต์ และมี ข นำดของอนุ ภำคอยู่ที่ 3-70 นำโนเมตร ซึ่ ง อนุ ภำคเหล่ ำ นี้ จะชื่ อมต่ อกันอย่ำ ง
แข็งแรงในลักษณะที่เป็ นโครงร่ ำงสำมมิติ ซิ ลิกำเจลที่เกิดขึ้นสำมำรถจำแนกออกได้เป็ น 3 ชนิดคือ
Regular density gel กระบวนกำรเกิดเป็ นเจลจะเกิดขึ้นในตัวกลำงที่เป็ นกรด เจลชนิด
นี้ จะมีอนุ ภำคขนำดเล็กและมีพ้ืนที่ผิวมำก คือประมำณ 700- 800 ตำรำงเมตรต่อกรัม มีขนำดรู พรุ น
2.2-2.6 นำโนเมตร และปริ มำตรรู พรุ น 0.37- 0.4 มิลลิลิตรต่อกรัม
Intermediate density gel เจลชนิ ดนี้ จะมีพ้ืนที่ผิวต่ำกว่ำเจลชนิ ดแรก คือประมำณ 300350 ตำรำงเมตรต่อกรัม และมีขนำดรู พรุ น 12-16 นำโนเมตร ปริ มำตรรู พรุ น 0.90- 1.10 มิลลิลิตร
ต่อกรัม เจลชนิดนี้จะดูดควำมชื้นได้ดีเมื่อควำมชื้นสัมพัทธ์ของอำกำศสู ง
Low density gel เจลชนิ ดนี้ มีพ้ืนที่ผิวน้อยที่สุด คือประมำณ 100-200 ตำรำงเมตรต่อ
กรัม และมีขนำดรู พรุ น 18-22 นำโนเมตร ปริ มำตรรู พรุ น 1.40- 2.00 มิลลิลิตรต่อกรัม
คุณสมบัติในกำรเป็ นวัสดุ ดูดซับของซิ ลิกำเจลจะขึ้นอยู่กบั พื้นที่ผิว ขนำดของรู พรุ น
และปริ มำตรของรู พรุ น ซึ่ งจะให้ผลของกำรดูดซับมำกน้อยแตกต่ำงกันไป กลไกกำรดูดซับส่ วน
ใหญ่เกิดจำกกระบวนกำรดูดซับทำงกำยภำพ เนื่องจำกแรงดึงดูดทำงไฟฟ้ ำสถิตย์ระหว่ำงพื้นผิวของ
ซิ ลิกำเจลกับตัวถูกดูดซับ โดยที่พ้ืนผิวของซิ ลิกำเจลจะมีหมู่ฟังก์ชนั Si-OH หรื อหมู่ไซเลนอล และ
เป็ นหมู่ ที่ว่องไว ซึ่ งจะท ำให้พิ้นผิวของซิ ลิ กำเจลมี แนวโน้ม มี ประจุ ลบ ทำให้ซิลิกำเจลสำมำรถ
ดูดซับไอออนโลหะที่มีประจุบวกได้ นอกจำกนี้ ยงั สำมำรถดูดซับสำรที่มีลกั ษณะที่เป็ นโมเลกุลได้
โดยที่โมเลกุลที่ถูกดูดซับจะแทรกตัวอยูต่ ำมรู พรุ นของซิ ลิกำเจล
กำรเตรี ยมซิลิกำเจลจำกแกลบสำมำรถเตรี ยมได้โดยละลำยซิ ลิกำที่ได้จำกเถ้ำแกลบใน
สำรละลำยเบสทำให้เกิ ดเป็ นซิ ลิกำโซล เมื่ อปรั บค่ ำควำมเป็ นกรดของสำรละลำยซิ ลิก ำโซลให้
เหมำะสมซิ ลิกอนไดออกไซด์จะเกิดกำรรวมตัวกันเกิดเป็ นโครงสร้ำงสำมมิติของซิ ลิกำเจลที่มีควำม
แข็งแรงและเกิดรู พรุ นจำนวนมำก รู พรุ นเหล่ำนี้ จะเป็ นปั จจัยที่ทำให้ซิลิกำเจลมีสมบัติกำรเป็ นวัสดุ
ดู ด ซับ และเมื่ อ น ำมำใช้เ ป็ นวัส ดุ ก รองน้ ำ ก็ จ ะท ำหน้ำ ที่ ใ นกำรดู ด ซับ องค์ป ระกอบที่ เ ป็ นสำร
ปนเปื้ อนให้ถูกกำจัดออกจำกน้ ำ เป็ นผลให้น้ ำที่ได้จำกกำรกรองมีควำมบริ สุทธิ์ เพิม่ มำกขึ้น
มำตรฐำนคุ ณภำพน้ำดื่ม คุ ณภำพน้ ำที่ เหมำะสมกับกำรบริ โภคนั้น จะต้องมี เกณฑ์
มำตรฐำนเป็ นตัวกำหนดและรับรองมำตรฐำน เพื่อให้เกิดควำมมัน่ ใจแก่ผบู ้ ริ โภคที่จะได้บริ โภคน้ ำ
ที่มีควำมสะอำดและปลอดภัย มำตรฐำนและคุ ณสมบัติของน้ ำดื่ มจะต้องเป็ นไปตำมข้อกำหนด
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของน้ ำดื่ม ซึ่ งมีหลำยเกณฑ์ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบของผลิตภัณฑ์
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น้ ำดื่มและกระบวนกำรผลิต หรื อแหล่งน้ ำดิบที่นำมำผลิตน้ ำดื่ม มำตรฐำนน้ ำดื่มจำกหน่วยงำนต่ำงๆ
มีดงั ต่อไปนี้
1.เกณฑ์คุณภำพมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมน้ ำบริ โภค กระทรวงอุตสำหกรรม
แสดงดังตำรำงที่ 1.3
ตำรำงที่ 1.3 คุ ณ ลั ก ษณะทำงกำยภำพและทำงเคมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สำหกรรมน้ ำบริ โภค
กระทรวงอุตสำหกรรม
คุณลักษณะทำงกำยภำพ
ลำดับ
รำยกำร
เกณฑ์ที่กำหนดสู งสุ ด
ที่
1 สี (colour) Pt-Co unit
5
2 รส (Taste)
ไม่เป็ นที่รังเกียจ
3 กลิ่น (Odour)
ไม่เป็ นที่รังเกียจ
4 ควำมขุ่น(Turbidity) NTU
5
5 ควำมเป็ นกรด-ด่ำง (pH range)
6.5 ถึง 8.5
คุณลักษณะทำงเคมี
ลำดับ
เกณฑ์ที่กำหนดสู งสุ ด
รำยกำร
ที่
มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เดซิเมตร
1 ปริ มำณสำรที่ละลำยทั้งหมด (total dissolved solids)
500
2 เหล็ก
0.3
3 แมงกำนีส
0.05
4 ทองแดง
1.0
5 สังกะสี
3
6 ควำมกระด้ำงทั้งหมด
100
(คำนวณเป็ นแคลเซียมคำร์ บอเนต)
7 ซัลเฟต
200
8 คลอไรด์
250
9 ฟลูออไรด์
0.7
10 ไนเทรต (คำนวณเป็ นไนโตรเจน)
4
11 ลิเนียร์ อลั คิลเบนซี นซัลโฟเนต
0.2
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ตำรำงที่ 1.3 (ต่อ)
ลำดับ
ที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เกณฑ์ที่กำหนดสู งสุ ดมิลลิกรัม
ต่อลูกบำศก์เดซิเมตร
0.001
0.001
0.01
0.01
0.01
0.05
0.07
0.003
0.7

รำยกำร
ฟี นอลิกซับสแตนซ์
ปรอท
ตะกัว่
สำรหนู
ซี ลีเนียม
โครเมียม
ไซยำไนด์
แคดเมียม
แบเรี ยม

ที่มำ : ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
มำตรฐำนผลิ ตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่ อง ยกเลิ กมำตรฐำนผลิ ตภัณฑ์อุตสำหกรรม
น้ ำบริ โภค เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภำพและกำหนดมำตรฐำนผลิ ตภัณฑ์อุตสำหกรรมน้ ำ
บริ โภค ตีพมิ พ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 ตอนที่ 64 ง ลงวันที่ 6 กรกฎำคม 2549
2. มำตรฐำนคุ ณภำพน้ ำดื่ มในภำชนะบรรจุ ที่ปิดสนิ ท กระทรวงสำธำรณสุ ข แสดงดัง
ตำรำงที่ 1.4
ตำรำงที่ 1.4 มำตรฐำนคุณภำพน้ ำดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท
คุณลักษณะ
ดัชนีคุณภำพน้ ำ
ทำง
1.สี (Colour)
กำยภำพ 2.กลิ่น(Odour)
3.ควำมขุ่น(Turbidity)
4.ค่ำควำมเป็ นกรด-ด่ำง(pH)

หน่วย
ฮำเซนยูนิต(Hazen)
ซิ ลิกำสเกลยูนิต
(silica scale unit)
-

เกณฑ์ที่กำหนดสู งสุ ด
20
ไม่มีกลิ่น
(ไม่รวมกลิ่นคลอรี น)
5
6.5-8.5
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ตำรำงที่ 1.4 (ต่อ)
คุณลักษณะ
ดัชนีคุณภำพน้ ำ
หน่วย
เกณฑ์ที่กำหนดสู งสุ ด
ทำงเคมี
5.ปริ มำณสำรทั้งหมด (Total Soilds)
มก./ล.
500
6.ควำมกระด้ำงทั้งหมด(Total Hardness)
มก./ล.
100
(คำนวณเป็ นแคลเซียมคำร์ บอเนต)
7.สำรหนู (As)
มก./ล.
0.05
8.แบเรี ยม (Ba)
มก./ล.
1.0
9.แคดเมียม (Cd)
มก./ล.
0.005
10.คลอไรด์(Cl-, คำนวณเป็ นคลอรี น)
มก./ล.
250
11.โครเมียม (Cr)
มก./ล.
0.05
12.ทองแดง (Cu)
มก./ล.
1.0
13.เหล็ก (Fe)
มก./ล.
0.3
14.ตะกัว่ (Pb)
มก./ล.
0.05
15.แมงกำนีส (Mn)
มก./ล.
0.05
16.ปรอท (Hg)
มก./ล.
0.002
17.ไนเตรต (NO3-, คำนวณเป็ นไนโตรเจน) มก./ล.
4.0
18.ฟนอล (Phenols)
มก./ล.
0.001
19.ซี ลีเนียม (Se)
มก./ล.
0.01
20.เงิน (Ag)
มก./ล.
0.05
21.ซัลเฟต (SO42-)
มก./ล.
250
22.สังกะสี (Zn)
มก./ล.
5.0
23.ฟลูออไรด์ (F , คำนวณเป็ นฟลูออรี น)
มก./ล.
1.5
24.อะลูมิเนียม
มก./ล.
0.2
25.เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate)
มก./ล.
0.2
26.ไซยำไนด์
มก./ล.
0.1
ที่มำ : ประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่ องน้ ำบริ โภคในภำชนะที่ ปิดสนิ ท
ตี พิ ม พ์ ใ นรำชกิ จ จำนุ เบกษำ เล่ ม 98 ตอนที่ 157
(ฉบั บ พิ เ ศษลงวั น ที่ 24
กันยำยน 2524 แก้ไขเพิ่มเติ มโดยประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.
2534) เรื่ องน้ ำบริ โภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ พ.ศ.
2534 ตีพิมพ์ในหนังสื อรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 108 ตอนที่ 61 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2534
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3. มำตรฐำนน้ ำดื่มขององค์กำรอนำมัยโลก แสดงดังตำรำงที่ 1.5
ตำรำงที่ 1.5 มำตรฐำนน้ ำดื่มขององค์กำรอนำมัยโลก
Element/substance Symbol/formula Normally found in fresh water/
surface water/ground water
Aluminium
Al
Ammonia
NH3
< 0,2 mg/l (up to 0,3 mg/l in
anaerobic waters)
Antimony
Sb
< 4 µg/l
Arsenic
As
Asbestos
Barium
Ba
Berillium
Be
< 1 µg/l
Boron
B
< 1 mg/l
Cadmium
Cd
< 1 µg/l
Chloride
ClChromium
Cr+3, Cr+6
< 2 µg/l
Colour
Copper
Cu
Cyanide
CNDissolved oxygen O2
Fluoride
F< 1.5 mg/l (up to 10)
Hardness
mg/l CaCO3
Hydrogen sulfide H2S
Iron
Fe
0.5 – 50 mg/l
Lead
Pb
Manganese
Mn
Mercury
Hg
< 0.5 µg/l
Molybdenum
Mb
< 0.01 mg/l
Nickel
Ni
< 0.02 mg/l

Health based guideline
by the WHO
0.2 mg/l
No guideline
0.005 mg/l
0.01 mg/l
No guideline
0,3 mg/l
No guideline
0.3 mg/l
0.003 mg/l
250 mg/l
0.05 mg/l
Not mentioned
2 mg/l
0.07 mg/l
No guideline
1.5 mg/l
No guideline
No guideline
No guideline
0.01 mg/l
0.5 mg/l
0.001 mg/l
0.07 mg/l
0.02 mg/l
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ตำรำงที่ 1.5 (ต่อ)
Element/substance Symbol/formula Normally found in fresh water/
surface water/ground water
Nitrate and nitrite NO3- , NO2Turbidity
pH
Selenium
Se
< < 0,01 mg/l
Silver
Ag
5 – 50 µg/l
Sodium
Na
< 20 mg/l
2Sulfate
SO4
Inorganic tin
Sn
TDS
Uranium
U
Zinc
Zn

Health based guideline
by the WHO
50 mg/l total nitrogen
Not mentioned
No guideline
0,01 mg/ l
No guideline
200 mg/l
500 mg/l
No guideline
No guideline
1,4 mg/l
3 mg/l

ทิ่มำ : WHO’s Guidelines for Drinking-water Quality, set up in Geneva, 1993, are the
international reference point for standard setting and drinking-water safety
4. มำตรฐำนคุ ณภำพน้ ำบำดำลที่ใช้บริ โภค กระทรวงอุ ตสำหกรรม แสดงดังตำรำงที่
1.6
ตำรำงที่ 1.6 มำตรฐำนคุณภำพน้ ำบำดำลที่ใช้บริ โภค
คุณลักษณะ

ดัชนีคุณภำพน้ ำ
1.สี (Colour)
ทำงกำยภำพ 2.ควำมขุ่น(Turbidity)
3.ควำมเป็ นกรด-ด่ำง (pH)

หน่วย
Pt-Co unit
NTU
-

เกณฑ์ที่กำหนดสู งสุ ด
15
20
6.5-9.2
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ตำรำงที่ 1.6 (ต่อ)
คุณลักษณะ

ทำงเคมี

สำรพิษ

ดัชนีคุณภำพน้ ำ
4.เหล็ก (Fe)
5.แมงกำนีส (Mn)
6.ทองแดง (Cu)
7.สังกะสี (Zn)
8.ซัลเฟต (SO42-)
9.คลอไรด์ (Cl-)
10.ฟลูออไรด์ (F-)
11.ไนเตรด (NO3-)
12.ควำมกระด้ำงทั้งหมด
(Total Hardness as CaCO3
13.ควำมกระด้ำงถำวร
(Non carbonate hardness as CaCO3
14.ปริ มำณสำรทั้งหมดที่ละลำยได้
(Total dissolved solids)
15.สำรหนู (As)
16.ไซยำไนด์ (CN-)
17.ตะกัว่ (Pb)
18.ปรอท (Hg)
19.แคดเมยม (Cd)
20.ซี ลิเนียม (Se)

หน่วย
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.

เกณฑ์ที่กำหนดสู งสุ ด
1.0
0.5
1.5
15.0
250
600
1.0
45
500

มก./ล.

250

มก./ล.

1,200

มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.

0.05
0.1
0.05
0.001
0.01
0.01

ที่ ม ำ : ประกำศกระทรวงอุ ต สำหกรรม ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2542) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญ ญัติน้ ำ บำดำล พ.ศ. 2520 เรื่ อง ก ำหนดหลัก เกณฑ์แ ละมำตรกำรในทำง
วิชำกำรสำหรับกำรป้ องกันด้ำนสำธำรณสุ ขและป้ องกันสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ ตีพิมพ์ในรำช
กิจจำนุเบกษำ เล่ม 112 ตอนที่ 29 ลงวันที่ 13 เมษำยน 2542

12

1.5 กำรทบทวนวรรณกรรม
กำรเตรี ย มซิ ลิ ก ำเจล สำมำรถเตรี ยมได้จ ำกวัต ถุ ดิ บ หลำกหลำยชนิ ด ที่ มี ซิ ลิ ก ำเป็ น
องค์ประกอบ อำจจะเป็ นสำรประกอบอนินทรี ย ์ หรื ออำจจะเป็ นสำรชีวมวล โดยมีกำรศึกษำวิจยั กัน
อย่ำงกว้ำงขวำง เถ้ำแกลบเป็ นวัตถุดิบหนึ่งที่ถูกนำมำใช้เตรี ยมซิ ลิกำเจล เนื่องจำกเป็ นผลพลอยได้
ทำงกำรเกษตร สำหรับกำรประยุกต์ใช้ซิลิกำเจลที่ผลิตได้น้ นั ก็มีกำรนำไปใช้ประโยชน์หลำกหลำย
รู ปแบบ ไม่ว่ำจะใช้เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยำ กำรใช้เป็ นวัสดุดูดควำมชื้ น วัสดุกรอง และวัสดุดูดซับสำร
ต่ำงๆ ไม่วำ่ จะอยูใ่ นรู ปของแก๊ส หรื อเป็ นโมเลกุลหรื อไอออนในตัวกลำงที่เป็ นของเหลว หรื อแก๊ส
นอกจำกนี้ ย งั มี ก ำรปรั บ ปรุ งซิ ลิก ำเจลที่ เตรี ยมจำกเถ้ำแกลบเพื่ อเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภำพในด้ำนต่ำ งๆ
งำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตซิ ลิกำเจล และกำรนำไปใช้ประโยชน์ดงั นี้
Kalapathyและคณะ(2000) ได้ทำกำรเตรี ยมซิ ลิกำซี โลเจลที่มีสำรเจือปนต่ำจำกเถ้ำแกลบ
โดยทำกำรสกัดด้วยเบส แล้วทำให้ตกตะกอนด้วยกรด จำกนั้นให้ควำมร้อนที่ 80 องศำเซลเซี ยส
เป็ นเวลำ 12 ชัว่ โมง วิเครำะห์ดว้ ยเครื่ องวิเครำะห์กำรเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ ผลกำรทดลองพบว่ำ ซิ ลิ
กำซี โลเจลที่เตรี ยมได้มีลกั ษณะเป็ นของแข็งอสัญฐำน ประกอบด้วยซิ ลิกำ 93 เปอร์ เซ็ นต์ และ
ควำมชื้ น 2.6 เปอร์ เซ็นต์ และมีสำรเจื อปนอยูใ่ นปริ มำณต่ำได้แก่ โซเดี ยมน้อยกว่ำ 200 ppm และ
โปแตสเซี ยมน้อยกว่ำ 400 ppm เมื่อทำกำรวิเครำะห์หมู่ฟังก์ดว้ ยเทคนิ คอินฟรำเรดสเปกโทรสโคปี
พบว่ำซิ ลิกำซิ โรเจลที่เตรี ยมได้มีหมู่ฟังก์ชนั เป็ นหมู่ไซลอกเซน และหมู่ไซเลน
Kalapathy และคณะ (2002) ทำกำรเตรี ยมซิลิกำซีโรเจลจำกเถ้ำแกลบ โดยนำเถ้ำแกลบมำ
เตรี ยมเป็ นสำรละลำยโซเดียมซิ ลิเกต แล้วปรับให้ค่ำพีเอชเท่ำกับ 7.0 ด้วยกรดไฮโดรคลอริ ก พบว่ำ
ซิ ลิกำซี โรเจลที่เตรี ยมได้มีโซเดียมปนเปื้ อนมำกกว่ำ 4% คณะผูว้ ิจยั ทำกำรปรับปรุ งวิธีกำรผลิ ต
ซิ ลิ ก ำซี โ รเจลเพื่ อ ให้มี ป ริ ม ำณโซเดี ย มต่ ำ โดย โดยกำรเติ ม สำรละลำยโซเดี ย มซิ ลิ เ กตลงใน
สำรละลำยกรดซิ ตริ กหรื อกรดออกซำลิกที่มีค่ำพีเอช 1.5 และให้ค่ำพีเอชของสำรละลำยเท่ำกับ 4
ซิ ลิกำซี โรเจลที่ผลิตโดยวิธีกำรใช้กรดซิ ตริ กและออกซำลิก จะมีปริ มำณโซเดียมอยู่ที่ 0.52% และ
0.22% ตำมลำดับ
Qingge Feng และคณะ(2004) ได้ใช้เถ้ำแกลบซึ่งเป็ นของเสี ยทำงกำรเกษตรมำใช้เป็ นวัสดุ
ดูดซับเพื่อดูดซับตะกัว่ และปรอทในน้ ำ โดยกำรศึกษำปั จจัยต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรดูดซับได้แก่ เวลำ
ของกำรที่เข้ำสู่ สมดุลกำรดูดซับ ควำมแรงของไอออนรบกวน ขนำดของวัสดุดูดซับ และค่ำควำม
เป็ นกรด-เบสของสำรละลำย โดยมี แนวโน้ม ว่ำ เถ้ำแกลบมี ควำมเป็ นไปได้ที่จะใช้ในกำรดูดซับ
ไอออนของตะกัว่ และปรอท ผลกำรทดลองเปรี ยบเทียบทั้งสองวัสดุ พบว่ำ ควำมจุของกำรดูดซับ
และอัตรำเร็ วของกำรดูดซับตะกัว่ ไอออนจะมีค่ำสู งกว่ำปรอทไอออน โดยสภำวะที่เหมำะสมในกำร
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ดูดซับไอออนทั้งสองคือ ใช้วสั ดุ ดูดซับที่มีขนำดเล็ก สำรละลำยมีค่ำพีเอชสู ง และจะต้องมีควำม
เข้มข้นของโพแทสเซียมไนเตรตในสำรละลำยต่ำ
Edson Luiz Foletto และคณะ (2006) ทำกำรเตรี ยมสำรละลำยโซเดียมซิ ลิเกตโดยกำรทำ
ปฏิกิริยำกับเถ้ำแกลบด้วยสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไชด์ ทั้งในระบบปิ ดและระบบเปิ ด โดยศึกษำ
อุณหภูมิ เวลำของกำรเกิ ดปฏิ กิริยำและอัตรำส่ วนโดยโมลของ NaOH/SiO2 และ H2O/SiO2 ผล
กำรศึ กษำพบว่ำในระบบปิ ด 90% ของซิ ลิ กำในเถ้ำแกลบ จะเปลี่ ยนไปเป็ นสำรละลำยโซเดี ย ม
ซิลิเกตเมื่อให้ควำมร้อนที่ 200 องศำเซลเซียส
Supitcha และคณะ(2009) ศึ ก ษำกำรเตรี ย มซิ ลิ ก ำเจลจำกเถ้ำแกลบด้ว ยควำมร้ อ นจำก
คลื่นไมโครเวฟ โดยใช้โซเดี ยมไฮดรอกไซด์ที่มีควำมเข้มข้นต่ำงๆกัน แล้วให้ควำมร้อนด้วนคลื่น
ไมโครเวฟที่เวลำแตกต่ำงกัน พบว่ำควำมเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมำะสมในกำรเตรี ยม
สำรละลำยโซเดียมซิ ลิเกตคือ 2.0 โมลำร์ และให้พลังงำนจำกคลื่นไมโครเวฟ 800 W เป็ นเวลำ 10
นำที
Ana Maria de Sousa และคณะ (2009) ได้นำเถ้ำแกลบมำใช้ในกำรผลิตโซเดียมซิ ลิเกต
โดยใช้อตั รำส่ วนของ SiO2 ต่อ Na2O เท่ำกับ 3 ต่อ 1 โดยใช้ควำมเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์
เท่ำกับ 0.8 โมลต่อลิตร และอุณหภูมิของกำรเกิดเจล 403 และ 453 เควิน ซึ่งสำมำรถนำมำใช้เตรี ยม
ซิลิกำโซลที่มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงของ ~ 5 nm
Vimal Chandra Srivastava (2010) ได้ศึกษำคุ ณสมบัติต่ำงๆทั้งทำงกำยภำพและทำงเคมี
และลักษณะกำรดูดซับไอออนของโลหะของเถ้ำแกลบ ผลกำรศึกษำพบว่ำเถ้ำแกลบมีขนำดอนุ ภำค
เฉลี่ย 150.47 ไมครอน และมีค่ำควำมหนำแน่ นเป็ น 104.9 kg/m3 มีรูพรุ นขนำดกลำง มีพ้ืนที่ผิว
(BET) เท่ำกับ 36.44 m2/g ขนำดรู พรุ นเฉลี่ยเท่ำกับ 42.603 Å พื้นผิวมีควำมเป็ นขั้วทำให้สำมำรถ
เกิ ดกำรแลกปลี่ ยนไอออนระหว่ำงพื้นผิวของเถ้ำแกลกับตัวถูกดูดซับซึ่ งเป็ นไอออนของโลหะ ผล
กำรศึกษำประสิ ทธิ ภำพในกำรกำจัดโลหะแคดเมียม (Cd (II)) นิ กเกิล (Ni (II)) และสังกะสี (Zn (II))
จำกสำรละลำยที่มีค่ำพีเอชประมำณ 6.0 พบว่ำร้อยละของกำรกำจัด Zn(II), Ni(II), และ Cd(II) เป็ น
35.3 27.8และ23.3% ตำมลำดับ
Hengpeng Ye Qing Zhu และDongyun Du (2010) ศึกษำกำรใช้แกลบและแกลบที่ทำกำร
ปรับปรุ งด้วยสำรละลำยเบส ในกำรกำจัดไอออนของแคดเมียม ผลกำรศึกษำพบว่ำแกลบ และแกลบ
ที่ทำกำรปรับปรุ งสำมำรถดูดซับแคดเมียมไอออนได้เท่ำกับ 73.96 และ 125.94 มิลลิกรัมต่อกรัม
ตำมลำดับ โดยค่ำพีเอชที่เหมำะสมในกำรดูดซับเท่ำกับ 6.5 และสำมำรถชะแคดเมียมออกจำกวัสดุ
หลังกำรดูดซับที่สมดุล แล้วได้ประมำณ 95.8-99.1% โดยใช้สำรละลำยกรดไฮโดรคลอริ กควำม
เข้มข้น 0.1 โมลำร์
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Pankaj Sharma และคณะ(2010)ศึ กษำกำรนำแกลบข้ำวและขี้ เถ้ำแกลบมำใช้กำจัด
เมทิลีนบลูในน้ ำเสี ย พบว่ำค่ำพีเอชที่เป็ นกลำงเป็ นค่ำพีเอชที่เหมำะสมในกำรกำจัดเมทิลีนบลู กำร
ดูดซับเมทิลีนบลูบนแกลบข้ำวและขี้ เถ้ำแกลบจะเพิ่มขึ้นเมื่ ออุณหภูมิสูงขึ้น กำรศึกษำกำรดู ดซับ
เมทิลีนบลูของวัสดุ แกลบข้ำวและขี้ เถ้ำแกลบพบว่ำปริ มำณกำรดู ดซับสู งสุ ด มี ค่ำเท่ำกับ 1347.7
และ 1455.6 มิลลิกรัต่อกรัมตำมลำดับ
Tzong-Horng Liou และ Chun-Chen Yang (2011)ได้ทำกำรศึกษำลักษณะพื้นผิวและ
รู พ รุ นของ นำโนซิ ลิก ำที่ ผลิ ตจำกแกลบ พบว่ำขนำดของพื้ นที่ ผิวจะขึ้ นอยู่ก ับปั จจัย ต่ำ งๆได้แก่
ค่ำพีเอชของกำรเกิดเป็ นเจล ควำมเข้มข้นของสำรละลำยโซเดียมซิ ลิเกต อุณหภูมิ และเวลำของกำร
เกิดเจล ผลกำรทดลองแสดงให้เห็นว่ำสภำวะที่เหมำะสมในกำรผลิตซิ ลิกำเจลคือ ค่ำพีอชเท่ำกับ 3
ควำมเข้มข้นของสำรละลำยโซเดียมซิ ลิเกตควำมเข้มข้น 0.15 โมลำร์ อุณหภูมิของกำรเกิดเจลที่ 50
องศำเซลเซียส และใช้เวลำ 12 ชัว่ โมง
Jan-Jezree และคณะ (2011) ได้ทำกำรศึกษำเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของซิ ลิกำ (SiO2) จำก
แกลบและเถ้ำแกลบที่ สกัดด้วยกรดที่ร้อน ซิ ลิกำที่ได้จำกแกลบจะมีควำมบริ สุทธิ์ สู งเกื อบ 100%
ในขณะที่ ซิ ลิก ำที่ไ ด้จำกเถ้ำแกลบมี ค วำมบริ สุ ทธิ์ ที่ 97.56% โดยซิ ลิก ำที่ไ ด้จะนำมำสังเครำะห์
ซีโอไลต์ NaY และ NH4Y
Weiting Xu และคณะ (2012) ทำกำรศึกษำกำรผลิตนำโนซิ ลิกำโดยกำรเผำแกลบภำยใต้
สภำวะควบคุมที่อุณหภูมิ 500 600 700 และ 800 องศำเซลเซี ยส แล้วตรวจสอบสมบัติของนำโน
ซิ ลิกำด้วยเครื่ อง X-ray diffraction (XRD) Scanning Electron Microscopy (SEM) และ
Transmission Electron Microscope (TEM) จำกผลกำรทดลองสำมำรถสรุ ปได้วำ่ อุณหภูมิกำรเผำ
แกลบที่ดีที่สุดคือ 600 องศำเซลเซี ยส ภำพถ่ำยที่ได้จำก SEM และ TEM และแสดงให้เห็นว่ำนำโน
ซิลิกำมีโครงสร้ำงสำมชั้นและมีรูพรุ นจำนวนมำก ซึ่ งทำให้มี พ้ืนที่ผิวจำเพำะมำกสำมำรถเกิดอันตร
กิริยำกับสำรเคมีได้ดี
Taimur Khan และคณะ (2012) ศึกษำควำมสำมำรถของซิ ลิกำที่ผลิตจำกแกลบเพื่อใช้
กำจัด As(III)จำกน้ ำ ซึ่ งซิ ลิกำเตรี ยมได้จำกกำรเผำแกลบในเตำเผำที่อุณหภูมิ 500 องศำเซลเซี ยส
และนำไปศึกษำปั จจัยต่ำงๆ ของกำรดูดซับ As(III) ได้แก่ค่ำพีเอชเริ่ มต้น ควำมเข้มข้นของ As(III)
และเวลำของกำรดู ดซับ ผลกำรศึ ก ษำพบว่ำ เวลำของกำรดู ดซับ สู งสุ ดคื อ 80 นำที ค่ ำ พี เอชที่
เหมำะสมอยูใ่ นช่วง 7-8 จลนศำสตร์ของกำรดูดซับ As (III) ด้วยซิลิกำจำกแกลบเป็ นปฏิกิริยำอันดับ
สองเสมือน และจำกข้อมูลกำรดูดซับตำมรู ปแบบ Langmuir isotherm และ Freundlich isotherm
พบว่ำควำมจุของกำรดูดซับ As(III) ของซิลิกำจำกแกลบมีค่ำ 1.897 mg/g

บทที่ 2
วิธีวจิ ยั
งานวิจยั นี้ ได้ดาเนิ นการเตรี ยมวัสดุ กรองเพื่อใช้ในการกรองน้ าดื่ม วัสดุกรองที่เตรี ยมได้
คื อ ซิ ลิ ก าเจลใช้เ ป็ นวัส ดุ ก รอง น าวัส ดุ ก รองที่ ไ ด้ไ ปทดสอบสมบัติ ท างกายภาพ และหาสาร
องค์ประกอบ จากนั้นนาไปบรรจุคลอลัมน์เพื่อใช้เป็ นตัวกรองและประกอบเป็ นอุปกรณ์สาหรับใช้
กรองน้ า พร้ อมทั้งหาประสิ ทธิ ภาพการกรอง และปริ มาตรน้ าที่กรองได้ โดยมีรายละเอียดวิธีวิจยั
ดังต่อไปนี้

2.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี
เครื่ องมือ อุปกรณ์และสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการวิจยั แสดงดังตารางที่ 2.1 และตารางที่ 2.2
ตามลาดับ
ตารางที่ 2.1 เครื่ องมือและอุปกรณ์เที่ใช้ในการวิจยั
อุปกรณ์

ยีห่ อ้

พีเอชมิเตอร์
Eutech Instruments
เครื่ องวิเคราะห์พ้นื ที่ผวิ (Surface area analyzer)
Micromerities
เอกซ์ -เรย์ ฟลู อ อเรสเซนซ์ ส เปกโทรมิ เ ตอร์ Philip
(X-ray diffraction spectrometer)
สแกนนิงอิเล็กตรอนไมโครสโคป
Joel
(Scanning electron microscope)
ตูอ้ บ
Memmert
เตาอบ
Carbolite
เครื่ องให้ความร้อน
Jen way
เครื่ องชัง่
Sartorius
เครื่ องหมุนเหวีย่ งตกตะกอน
Hettich
อุปกรณ์เครื่ องแก้ว
Pyrex

รุ่ น
PC700
ASAP 2000
ED-2000
JSM 64000
600
CWF 1300
1203
CP224S
Universal 16
-
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ตารางที่ 2.2 สารเคมีต่างๆที่ใช้ในการวิจยั
ชื่อ
โซเดียมไฮดรอกไซด์
กรดไฮโดรคลอริ ก
อะซิโตน
เอธานอล
ซิ ลิกาเจลบริ สุทธิ์
สารละลายบัฟเฟอร์

ยีห่ อ้

เกรดสารเคมี

Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich

AR.
AR.
AR.
AR.
AR.
AR.

2.2 การเตรียมวัสดุกรอง
วัตถุ ดิบ ได้แก่ เปลื อกของเมล็ ด ข้าว หรื อ แกลบข้าวที่ เ ป็ นผลพลอยได้จากการเกษตร
นามาใช้ในการเตรี ยมเป็ นซิ ลิกาเจลเพื่อใช้เป็ นวัสดุกรองดังต่อไปนี้
2.2.1 การเตรี ยมเถ้าแกลบ
1 นาแกลบมาล้างน้ ากลัน่ ทาความสะอาด เพื่อกาจัดเศษดิบและเศษข้าวที่ปนมากับ
แกลบ
2 นาแกลบที่ ผ่า นการล้างมาผึ่ง ให้แห้ง แล้วอบด้วยตูอ้ บที่อุณหภูมิ 120 องศา
เซลเซียสเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
3 ชัง่ แกลบที่อบแล้วจานวน 10 กรัม ใส่ ในถ้วยกระเบื้องนาเผาด้วยเตาเผาที่อุณหภูมิ
750 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง ผลการทดลองแสดงดังรู ปที่ 3.1
4 ชัง่ น้ าหนักเถ้าแกลบที่ได้หลังจากเผา เพื่อคานวณหาผลเปอร์ เซนต์ถา้ แกลบที่ได้
จากการเผา ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 3.1
5 นาเถ้าแกลบที่ได้เก็บไว้ในโถดูดความชื้นเพื่อใช้ในการเตรี ยมซิ ลิกาเจลต่อไป
2.2.2 การเตรี ยมซิลิกาเจลจากเถ้าแกลบ
1 ชัง่ เถ้าแกลบจานวน 10 กรัม ผสมกับสารลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 1
โมลาร์ ปริ มาตร 100 มิลลิลิตร
2 ถ่ายของผสมลงในขวดก้นกลม นาไปรี ฟลักซ์เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง
3 ทาการกรองสารละลายที่ได้จากการรี ฟลักซ์ เพื่อกาจัดส่ วนที่ไม่ละลายออก
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4 นาสารละลายที่ได้หยดช้าๆ อย่างต่อเนื่ องลงในบิกเกอร์ ขนาด 250 มิลลิลิตรที่
บรรจุกรดไฮโดรคลอริ กความเข้มข้น 1 โมลาร์ ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร พร้อมทั้งทาการคนอย่างแรง
ตลอดเวลา จนกระทั้งสารละลายมีค่าพีเอชเท่ากับ 7
5 ตั้งสารละลายที่ได้ทิ้งไว้เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงโดยไม่ตอ้ งคน เพื่อให้ค่อยๆ เกิ ด
เป็ นเจล แสดงดังรู ปที่ 3.2 (A)
6 ทาการล้างเจลด้วยน้ าปราศจากไอออนหลายๆรอบ จนกระทั้งน้ าที่ผา่ นการล้างมีค่า
พีเอชเท่ากับ 7
2.2.2.7 นาเจลที่ผา่ นการล้างไปอบด้วยตูอ้ บที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
24 ชัว่ โมง นาไปร่ อนผ่านตะแกรงขนาด 80 เมช ซิลิกาเจลที่เตรี ยมได้แสดงดังรู ปที่ 3.2(B)
2.2.2.8 นาเจลที่ เตรี ยมได้เก็บในโถดู ดความชี้ น เพื่อนาไปศึ กษาคุ ณสมบัติ และ
ประสิ ทธิ ภาพการกรองต่อไป

2.3 การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุกรอง
นาวัสดุกรองซิ ลิกาเจลที่เตรี ยมจากเถ้าแกลบมาศึกษาสมบัติทางเคมีและทางกายภาพด้วย
เทคนิคต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.3.1 การศึกษาองค์ประกอบของวัสดุกรอง
น าวัส ดุ ก รองซิ ลิ ก าเจลที่ ผ ลิ ต จากเถ้ า แกลบมาท าการวิ เ คราะห์ ห าธาตุ ที่ เ ป็ น
องค์ประกอบด้วยเครื่ อง เอกซ์-เรย์ ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโทรมิเตอร์ ผลการทดลองแสดงดังตารางที่
3.2
2.3.2 การศึกษาสัณฐานวิทยาของวัสดุกรอง
นาวัสดุกรองซิ ลิกาเจลที่ผลิตจากเถ้าแกลบมาทาการวิเคราะห์หาลักษณะสัณฐาน
วิทยาด้วยเครื่ อง สแกนนิงอิเล็กตรอนไมโครสโคป ผลการทดลองแสดงดังรู ปที่ 3.3
2.3.3 การศึกษาหาพื้นที่ผวิ และขนาดของรู พรุ น
นาวัสดุกรองซิ ลิกาเจลที่ผลิตจากเถ้าแกลบมาทาการวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวและขนาด
ของรู พรุ น โดยวิธีการดูดซับแก็สไนโตรเจนด้วยเครื่ องวิเคราะห์พ้ืนที่ผิว ผลการทดลองแสดงดัง
ตารางที่ 3.3

2.4 การออกแบบอุปกรณ์ กรองนา้ ดื่มทีม่ ซี ิลกิ าเจลทีเ่ ตรียมจากเถ้ าแกลบเป็ นวัสดุกรอง
อุปกรณ์ กรองน้ าดื่ มเน้นการออกแบบที่มีส่วนประกอบน้อยใช้งานได้ง่าย วัสดุ แต่ละชิ้ น
หาได้ง่าย มีราคาถูกและใช้ซิลิกาเจลที่เตรี ยมจากเถ้าแกลบเป็ นวัสดุกรอง
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2.4.1 การออกแบบอุปกรณ์กรองน้ าดื่ม
1.ส่ วนประกอบของอุปกรณ์กรองน้ าดื่มที่มีซิลิกาเจลที่เตรี ยมจากเถ้าแกลบเป็ นวัสดุ
กรองแสดงดังรู ปที่ 2.1

อุปกรณ์อดั อากาศ
สายยาง
วัสดุกรอง

ไส้กรอง

เส้นใยโพลีเอสเตอร์

ขวดบรรจุน้ าที่จะกรอง

รู ปที่ 2.1 ส่ วนประกอบของอุปกรณ์กรองน้ าดื่มที่มีซิลิกาเจลที่เตรี ยมจากเถ้าแกลบเป็ นวัสดุกรอง
2.4.1.2 การประกอบแบบอุปกรณ์กรองน้ าดื่มที่มีซิลิกาเจลที่เตรี ยมจากเถ้าแกลบเป็ น
วัสดุกรองแสดงดังรู ปที่ 2.2 อุปกรณ์กรองน้ าดื่มที่มีซิลิกาเจลที่เตรี ยมจากเถ้าแกลบเป็ นวัสดุกรอง
ต้นแบบแสดงดังรู ปที่ 3.4 3.5 และ 3.6
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แกนอัดอากาศ
น้ าออก

อากาศเข้า

น้ าเข้า
รู ปที่ 2.2 การประกอบอุปกรณ์กรองน้ าดื่มที่มีซิลิกาเจลที่เตรี ยมจากเถ้าแกลบเป็ นวัสดุกรอง

2.5 การศึ กษาประสิ ทธิภาพอุปกรณ์ กรองน้าดื่มที่มีซิลิกาเจลที่เตรี ยมจากเถ้ า แกลบ
เป็ นวัสดุกรอง
การศึกษาประสิ ทธิ ภาพอุปกรณ์ กรองน้ าดื่ มที่มีซิลิกาเจลที่เตรี ยมจากเถ้าแกลบเป็ นวัสดุ
กรอง โดยศึ ก ษาคุ ณภาพน้ าที่ ได้จากการกรองด้วยอุ ป กรณ์ ที่ ผลิ ตขึ้ นเปรี ยบเที ยบกับ เกณฑ์
มาตรฐานน้ าดื่มต่างๆ โดยน้ าที่นามากรองเป็ นน้ าตัวอย่างที่เก็บมาจากแม่น้ า ลาคลองทัว่ ไปซึ่ ง
มีวธิ ี การทดลองดังนี้
2.5.1 การศึกษาประสิ ทธิ ภาพอุปกรณ์กรองน้ าดื่มที่ผลิตขึ้น
1 ชัง่ วัสดุ กรองซิ ลิกาเจลที่เตรี ยมจากเถ้าแกลบจานวน 5 กรัม บรรจุในหลอด
พลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร ยาว 9 เซนติเมตรโดยมีเส้นใยโพลีเอสเตอร์ บรรจุ
ปิ ดทับทั้งสองด้านของหลอดพลาสติก ปิ ดผนึกด้วยฝาปิ ดทั้งสองด้าน นามาใช้เป็ นไส้กรอง
2 ประกอบไส้กรองที่เตรี ยมได้เข้ากับอุปกรณ์ กรองน้ าดื่ มตามรู ปแบบที่ทาการ
ออกแบบไว้
3 บรรจุน้ าที่จะกรองในขวดแล้วประกอบเข้ากับกระบอกอัดอากาศให้สนิท
โดยไม่ให้อากาศรั่วออกได้
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4 ทาการอัดอากาศเข้าไปในขวดน้ าเพื่อทาให้อากาศภายในมีแรงดันเพิ่มสู งขึ้น
5 น าภาชนะรองรั บ น้ าที่ ผ่ า นการกรองที่ ท่ อ น้ าออก โดยท าการบัน ทึ ก
ปริ มตรน้ าที่กรองได้ โดยแบ่งเก็บน้ าครั้งละ 500 ml เพื่อนาไปวิเคราะห์คุณภาพน้ าต่อไป
6 ทาการกรองน้ าจนหมด แล้วทาการบรรจุน้ าเข้าไปใหม่ และอัดอากาศเพื่อทาการ
กรองอีกครั้ง
7 ทาการทดลองซ้ าตามข้อ 6 จนไส้กรองเกิดการอุดตันไม่สามารถกรองน้ าได้อีก
8 นาน้ าที่กรองได้ไปวิเคราะห์ คุณภาพน้ าเปรี บยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน้ าดื่ ม
ต่างๆ เพื่อประเมินว่าน้ าที่กรองได้สามารถนาไปดื่มได้หรื อไม่ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าแสดงดัง
ตารางที่ 3.4
9 ทาการทดลองซ้ าโดยการเปลื่ยนไส้กรองใหม่

บทที่ 3
ผลการทดลอง
การศึกษาการเตรี ยมวัสดุกรองน้ าโดยใช้แกลบเป็ นวัตถุดิบ การศึกษาสมบัติของวัสดุกรอง
ที่ เ ตรี ยมได้ การออกแบบอุ ป กรณ์ ก รองน้ าดื่ ม โดยใช้ ว ัส ดุ ก รองน้ าที่ ผ ลิ ต ได้ เ ป็ นไส้ ก รอง
และการวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มที่ผ่านการกรองด้วยอุปกรณ์กรองน้ าดื่ มที่ผลิตได้ ผลการรวบรวม
ข้อมูลและแปลผลการทดลองตามขั้นตอนและวิธีวจิ ยั ที่ได้กาหนดไว้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ผลการเตรียมวัสดุกรอง
การเตรี ยมวัสดุกรองจากแกลบข้าวประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรี ยมเถ้าแกลบ
และการเตรี ยมซิลิกาเจลจากเถ้าแกลบ ผลการทดลองเป็ นดังต่อไปนี้
3.1.1 ผลการเตรี ยมเถ้าแกลบ
การเผาแกลบที่ทาความสะอาดแล้วเพื่อให้ได้เถ้าที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซี ยส โดย
ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง ผลการทดลองแสดงดังรู ปที่ 3.1

(A)
รู ปที่ 3.1 ลักษณะของแกลบก่อนเผา (A) และเถ้าแกลบหลังเผา (B)

(B)
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จากผลการทดลองพบว่า เมื่อทาการเผาแกลบ (3.1 A )ที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซี ยส ทา
ให้ได้เถ้าแกลบ (3.1 B) ที่มีสีขาวและไม่มีคาร์ บอนหลงเหลื ออยู่ เนื่ องจากสารประกอบอินทรี ยท์ ี่
เป็ นองค์ประกอบในแกลบเกิ ดการสลายตัวจากปฏิ กิริยาการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ในสภาวะที่ มี
ออกซิ เจนที่เพียงพอ และพบว่าหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนื่ องจากมีออกซิ เจนไม่เพียงพอ หรื อทา
การเผาที่อุณหภูมิต่า เถ้าแกลบที่ได้จะมีสีดาปะปน ซึ่ งเกิดขึ้นจากมีคาร์ บอนหลงเหลืออยูจ่ านวนมาก
ที่ไม่เผาไหม้ และในบางกรณี เมื่อใช้อุณหภูมิสูงมากๆ คาร์ บอนที่เกิดจากการเผาไหม้อาจจะเกิดการ
รวมตัวกับซิ ลิกาที่มีอยู่ในแกลบกลายเป็ นสารประกอบที่เสถี ยรต่อความร้อน เป็ นผลให้เถ้าแกลบ
บางส่ วนจะมีสีดาปะปนอยู่ เมื่อนาไปละลายในสารละลายเบสในขั้นตอนการเตรี ยมซิ ลิกาเจลเถ้า
แกลบที่เป็ นสี ดานี้ จะไม่ละลาย เมื่อทาการเผาแกลบจานวน 10 กรัม และชัง่ น้ าหนักเถ้าแกลบหลัง
การเผา นาผลที่ได้มาคานวณหาร้อยละของเถ้าแกลบที่ได้จากการเผาข้อมูลแสดงดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ปริ มาณร้อยละของเถ้าแกลบ
การทดลองที่ น้ าหนักเถ้าแกลบหลังเผา(กรัม)
1
1.520
2
1.489
3
1.507
4
1.514
5
1.481
6
1.490
ค่าเฉลี่ยร้อยละของเถ้าแกลบ

ปริ มาณร้อยละของเถ้าแกลบ
15.20
14.89
15.07
15.14
14.81
14.90
14.98

จากตารางที่ 3.1 พบว่าร้อยละของเถ้าแกลบที่ได้โดยเฉลี่ยเท่ากับ 14.98 ซึ่ งในการทดลอง
ในแต่ละซ้ าได้ปริ มาณเถ้าแกลบใกล้เคียงกันแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนและวิธีที่ใช้ให้ผลค่อนข้างคงที่
และเมื่อนาเถ้าแกลบที่ได้ไปเผาซ้ าน้ าหนักของเถ้าแกลบก็ไม่เปลี่ยนแปลง ชี้ ให้เห็นว่าสารประกอบ
อินทรี ยส์ ลายตัวจากการเผาไหม้จนหมด
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3.1.2 ผลการเตรี ยมซิลิกาเจลจากเถ้าแกลบ
เมื่อนาเถ้าแกลบที่ได้จากการเผามาเตรี ยมซิลิกาเจลโดยการรี ฟลักซ์ในสารละลายเบส
แล้วเหนี่ยวนาให้เกิดเป็ นเจลด้วยกรดจนกระทัง่ พีเอชของสารละลายมีพีเอชเท่ากับ 7 ผลการทดลอง
แสดงดังรู ปที่ 3.2

(A)

(B)

รู ปที่ 3.2 ลักษณะของซิลิกาเจลที่เตรี ยมจากเถ้าแกลบในตัวกลางที่เป็ นน้ า (A) และซิลิกาเจลแห้ง (B)
จากรู ปที่ 3.2 (A) เป็ นลักษณะของซิ ลิกาเจลที่ เตรี ยมในตัวกลางที่ เป็ นน้ า หรื อ ซิ ลิกา
ซี โรเจล ซึ่ งสมบัติของเจลจะมีความแตกต่างกันไปตามปั จจัยต่างๆ ที่สาคัญได้แก่ ความเข้มข้นของ
สารละลายแกลบ ค่าพีเอชของสารละลายในการเกิดเจล และระยะเวลาของการเกิดเจล ปั จจัยทั้ง 3
จะมีความสัมพันธ์กนั โดยเจลที่เตรี ยมได้ในงานวิจยั นี้ มีลกั ษณะเป็ นเจลสี ขาวของซิ ลิกา และมีน้ า
แทรกอยู่ในโครงสร้ างทาให้เจลเตรี ยมได้มีลกั ษณะอิ่ มน้ า หลังจากการล้างเจลและอบแห้งจะได้
ซิ ลิ ก าเจลดัง รู ป ที่ 3.2 ซึ่ งมี ล ัก ษณะเป็ นของแข็ ง สี ข าว โดยซิ ลิ ก าเจลที่ ผ ลิ ต ได้น้ ี เป็ นเจล
ที่ไม่สามารถย้อนกลับได้(Irreversible gel) เนื่ องจากการอบแห้งเจลนั้นทาให้น้ าที่แทรกอยู่ใน
โครงสร้ า งที่ เป็ นสามมิ ติข องเจลระเหยออกไป เป็ นเหตุ ใ ห้โครงสร้ า งของเจลเกิ ดการยุบ ตัวลง
สอดคล้องกับการทดลองคือ เมื่อแห้งแล้วเกิดการหดตัวลงและเสี ยสมบัติความเป็ นเจล เมื่อแช่ในน้ า
ก็ไม่สามารถกลับไปเป็ นเจลได้อีก

24

3.2 ผลการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุกรอง
การนาวัสดุกรองซิ ลิกาเจลที่ เตรี ยมจากเถ้าแกลบมาศึกษาหาองค์ประกอบ สัณฐานวิทยา
พื้นที่ผวิ และขนาดของรู พรุ น ผลการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบของวัสดุกรอง
การวิเ คราะห์ ว ัส ดุ ก รองซิ ลิ ก าเจลที่ ผ ลิ ต จากเถ้า แกลบด้ว ยเครื่ อ ง Wavelength
dispersive X-ray fluorescence spectrometer เปรี ยบเทียบกับเถ้าแกลบ ผลการวิเคราะห์แสดง
ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ปริ มาณธาตุที่เป็ นองค์ประกอบของซิลิกาเจลที่ผลิตจากแกลบ
วัสดุ

SiO2
เถ้าแกลบ
95.10
ซิลิกาเจล
98.50
หมายเหตุ : ND = Not Detected

ปริ มาณธาตุที่เป็ นองค์ประกอบ (ร้อยละโดยมวล)
Al2O3
Fe2O3
Na2O
0.55
0.08
0.09
0.49
0.04
0.13

MgO
ND
ND

จากผลการวิเคราะห์ปริ มาณธาตุที่เป็ นองค์ประกอบของเถ้าแกลบ และซิ ลิกาเจลที่ผลิ ต
จากแกลบในตารางที่ 3.2 พบว่าองค์ประกอบหลักของทั้งสองวัสดุ คือ SiO2 โดยเถ้าแกลบและ
ซิลิกาเจลที่เตรี ยมได้มี SiO2 เท่ากับ 95.10 และ 98.50 % ตามลาดับ โดยมีสารประกอบ Al2O3 Fe2O3
และ Na2O ปนเปื้ อนรวมกันไม่ถึง 1 เปอร์ เซ็นต์ การที่วสั ดุกรองที่เตรี ยมได้มี SiO2 สู งจะเป็ นผลดี
สาหรับกระบวนการดูดซับไอออนต่างๆ โดยเฉพาะไอออนบวกของโลหะ เนื่องจากหมู่ฟังก์ชนั ที่
พื้นผิวของซิ ลิกาเจลจะอยูใ่ นรู ปของหมู่ไซเลน(Si-O- ) ซึ่ งมีประจุลบสามารถจับกับประจุบวกของ
โลหะได้
3.2.2 ผลการศึกษาสัณฐานวิทยาของวัสดุกรอง
ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของวัสดุกรองซิ ลิกาเจลที่ผลิตจากเถ้าแกลบ โดย
การถ่ายภาพพื้นผิวของวัสดุดว้ ยเทคนิค Scanning Electron Microscope (SEM) แสดงดังรู ปที่ 3.3

25

(A)

(B)

รู ปที่ 3.3 ภาพถ่าย SEM ของวัสดุกรองซิลิกาเจลที่ผลิตจากเถ้าแกลบที่กาลังขยาย 2000 เท่า(A) และ
3500 เท่า (B)
จากภาพจะเห็นว่าลักษณะพื้นผิวของซิ ลิกาเจลที่ผลิตจากเถ้าแกลบมีรูปร่ างที่ไม่แน่นอน
รู พ รุ นหลายขนาดกระจายตัว บนพื้ น ผิ ว ซึ่ งรู พ รุ นที่ เ กิ ด ขึ้ นนี้ เป็ นส่ ว นที่ ท าให้ พ้ื น ที่ ผิ ว ของ
ซิ ลิกาเจลเพิ่มมากขึ้นและส่ งผลดีต่อกระบวนการดูดซับ
3.2.3 ผลการศึกษาพื้นที่ผวิ และขนาดของรู พรุ น
การวิเคราะห์ พ้ืนที่ ผิวและขนาดของรู พ รุ นของวัส ดุ ก รองซิ ลิ กาเจลที่ผลิ ตจากเถ้า
แกลบ โดยวิธีการดูดซับแก็สไนโตรเจนด้วยเครื่ อง Surface area analyzer ผลการวิเคราะห์แสดงดัง
ตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 พื้นที่ผวิ ขนาดรู พรุ น และปริ มาตรรู พรุ นของวัสดุกรองซิลิกาเจลที่ผลิตจากเถ้าแกลบ
พื้นที่ผวิ BET(m2/g)
245.98

ขนาดรู พรุ นเฉลี่ย(nm) ปริ มาตรู พรุ นทั้งหมด(cm3/g)
13.38
0.76

จากผลการวิเคราะห์พ้ืนที่ผิวของวัสดุกรองซิ ลิกาเจลที่ผลิตจากเถ้าแกลบพบว่า พื้นที่ผิวที่
คานวณตามสมการ BET มีค่าเท่ากับ 245.98 m2/g ขนาดรู พรุ นเฉลี่ย และ ปริ มาตรู พรุ นทั้งหมด
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เท่ากับ 13.38 nm และ 0.76 cm3/g ตามลาดับ ซึ่ งค่าขนาดรู พรุ นเฉลี่ยและปริ มาตรพรุ นจะเป็ นปั จจัย
สาคัญที่ส่งผลต่อพื้นที่ผวิ ของวัสดุ โดยวัสดุที่เตรี ยมได้จดั เป็ น Intermediate density gel

3.3 ผลการออกแบบอุปกรณ์ กรองนา้ ดื่มทีม่ ซี ิลกิ าเจลที่เตรียมจากเถ้ าแกลบเป็ นวัสดุกรอง
การเตรี ยมอุปกรณ์กรองน้ าดื่มจากวัสดุที่หาได้ง่าย มีราคาถูกและใช้ซิลิกาเจลที่เตรี ยมจาก
เถ้าแกลบเป็ นวัสดุกรอง เพื่อให้ชุดกรองน้ าดื่มที่ผลิตได้มีราคาถูกแต่ยงั คงประสิ ทธิ ภาพในการกรอง
น้ าดื่มได้ โดยส่ วนประกอบแต่ละส่ วนและการประกอบอุปกรณ์ตน้ แบบมีดงั นี้
3.3.1 ผลการออกแบบอุปกรณ์กรองน้ าดื่ม
ส่ วนประกอบต่างๆของอุปกรณ์กรองน้ าดื่มที่มีซิลิกาเจลที่เตรี ยมจากเถ้าแกลบเป็ น
วัสดุกรองแสดงดังรู ปที่ 3.4
อุปกรณ์อดั อากาศ

สายยาง

ไส้กรอง

รู ปที่ 3.4 ส่ วนประกอบต่างๆของอุปกรณ์กรองน้ าดื่ม

ขวดบรรจุน้ าที่จะกรอง
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จากภาพที่ 3.4 ส่ วนประกอบต่างๆของอุปกรณ์กรองน้ าดื่มประกอบด้วย
1. กระบอกอัดอากาศเพื่อเพิ่มแรงดันอากาศในการกรองน้ า ได้ใช้กระบอกอัดอากาศ
สาหรับฉี ดพ่นน้ าสาหรับรดน้ าต้นไม้
2. ขวดบรรจุน้ าที่จะกรอง ใช้ขวดพลาสติก PET ที่เป็ นขวดสาหรับบรรจุน้ าอัดลมนา
กลับมาใช้ใหม่
3. ไส้กรองดัดแปลงมาจากกระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 10 mL
โดยราคารวมทั้งหมดของอุปกรณ์เท่ากับ 50 บาท
3.3.2 ผลการผลิตไส้กรองน้ าดื่มจากซิลิกาเจลที่เตรี ยมจากเถ้าแกลบแสดงดังรู ปที่ 3.5
ช่องน้ าออก

วัสดุกรองที่ผลิตจากเถ้าแกลบ

เส้นใยโพลีเอสเตอร์

ช่องน้ าเข้า
รู ปที่ 3.5 ไส้กรองน้ าดื่มที่ใช้วสั ดุกรองที่ผลิตจากเถ้าแกลบ
วัสดุกรองที่บรรจุในไส้กรองมีน้ าหนักเท่ากับ 5 กรัม และสามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อหมด
ประสิ ทธิภาพในการกรองน้ าแล้ว
3.3.3 ผลการประกอบอุปกรณ์ตน้ แบบของชุดกรองน้ าดื่มโดยใช้ซิลิกาเจลที่เตรี ยมจากเถ้า
แกลบเป็ นวัสดุกรองแสดงดังรู ปที่ 3.6
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รู ปที่ 3.6 ชุดต้นแบบอุปกรณ์กรองน้ าดื่ม
อุปกรณ์กรองน้ าดื่มที่ผลิตได้สามารถที่จะถอดเปลี่ยนชิ้นส่ วนของไส้กรองน้ าที่ผา่ นการ
ใช้งานแล้ว รวมถึงการเติมน้ าใหม่เพื่อทาการกรองได้สะดวกรวดเร็ ว เนื่ องจากทุกชิ้นส่ วนสามารถ
แยกออกจากกันได้ และยังสามารถปรับแต่งได้ง่ายให้เหมาะสมกับขนาดของขวดที่ใช้และปริ มาณ
น้ าที่จะกรอง

3.4 ผลการศึ กษาประสิ ทธิภาพอุปกรณ์ กรองน้าดื่มที่มีซิลิกาเจลที่เตรี ยมจากเถ้ าแกลบ
เป็ นวัสดุกรอง
ได้ น าน้ าตั ว อย่ า งที่ ท าการเก็ บ มาจากแม่ น้ าเจ้ า พระยาบริ เวณป้ อมเพชร อ าเภอ
พระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มาใช้เป็ นน้ าสาหรับการศึกษาประสิ ทธิ ภาพอุปกรณ์
กรองน้ าดื่มที่มีซิลิกาเจลที่เตรี ยมจากเถ้าแกลบเป็ นวัสดุกรอง การศึกษาประสิ ทธิ ภาพอุปกรณ์ กรอง
น้ า ดื่ ม ที่ ผ ลิ ตขึ้ น โดยการนาน้ า ตัวอย่า งมาท าการวิเคราะห์ คุ ณภาพน้ า ก่ อนนาไปกรองเพื่ อใช้
เปรี ยบเทียบกับน้ าที่ผ่านการกรองแล้ว ทาการกรองน้ าจากอุปกรณ์ ที่ผลิตขึ้นโดยการอัดอากาศเข้า
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ไปในขวดเพื่อผลักดันน้ าให้ไหลผ่านไส้กรองออกมา ทาการเก็บตัวอย่างน้ าที่กรองได้ทุกๆ 1 ลิตร
จนไส้กรองอัดตัวแน่นน้ าไม่สามารถไหลผ่านออกมาได้ นาน้ าที่ผา่ นการกรองมาวิเคราะห์คุณภาพ
น้ า โดยวิเคราะห์ตวั แปรต่างๆ เช่ นเดียวกับน้ าที่นามาใช้กรอง ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าแสดงดัง
ตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า

microsiemens/cm
ppt
NTU

A0L
6.94
204
0.09
12.0

ผลการวิเคราะห์
A1L
A2L
7.54
7.71
181
187
0.09
0.09
0.6
0.7

A3L
7.65
182
0.09
0.6

mg/L

91.5

87.1

85.1

86.7

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
µg/L
µg/L
µg/L

65.92
5.74
ND
72.50
ND
4
3

55.92
5.74
ND
82.50
ND
ND
ND

57.98
5.70
ND
82.50
ND
ND
ND

57.98
5.70
ND
87.50
ND
ND
ND

ลาดับที่

รายการวิเคราะห์

หน่วย

1
2
3
4
5

pH
Conductivity (EC)
Salinity
Turbidity
Total Dissolved
Solids (TDS)
Hardness
Chloride
Acidity
Alkalinity
Cadmium (Cd)
Chromium (Cr)
Lead (Pb)

6
7
8
9
10
11
12

หมายเหตุ ND = Not Detected
A0L = น้ าที่นามากรอง
A1L = น้ าที่กรองได้ลิตรที่ 1
A2L = น้ าที่กรองได้ลิตรที่ 2
A3L = น้ าที่กรองได้ลิตรที่ 3

30

ผลการทดสอบอุปกรณ์กรองน้ าพบว่าสามารถกรองน้ าได้สูงสุ ด 3 ลิตร เนื่องจากไส้กรอง
มีขนาดเล็ก และการกรองต้องอาศัยแรงดันจากการอัดอากาศ ซึ่ งจะมีผลทาให้วสั ดุ กรองอัดตัวกัน
แน่นในไส้กรอง ทาให้การไหลของน้ าผ่านไส้กรองได้ยากขึ้น ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าก่อนและ
หลังการกรองด้วยอุปกรณ์กรองน้ าดื่มที่มีซิลิกาเจลที่เตรี ยมจากเถ้าแกลบเป็ นวัสดุกรองดังตารางที่
3.4 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ าที่นามากรอง(A0L) จะพบว่าค่าของดัชนี บ่งชี้ คุณภาพน้ าต่างๆ อยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นค่าความขุ่น(Turbidity) จะมีค่าอยูท่ ี่ 12 NTU ซึ่ งตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ าบริ โภคกระทรวงอุตสาหกรรม กาหนดไว้สูงสุ ดไม่เกิน 5 NTU สาเหตุที่
ยังเลือกใช้ตวั อย่างน้ าดิบนี้ เนื่ องจากผูว้ ิจยั เน้นการใช้งานจริ ง จึงได้เลือกตัวอย่างน้ าจากแม่น้ าซึ่ งไม่
สามารถกาหนดค่าของตัวแปรของคุณภาพใดๆได้ แต่จะใช้ค่าคุณภาพน้ าที่เป็ นจริ งตามธรรมชาติ
ของแหล่งน้ านั้นๆ อย่างไรก็ตามเมื่อนาน้ าตัวอย่างมาผ่านการกรองด้วยอุปกรณ์กรองน้ าที่ผลิตขึ้น
แล้วนาน้ าที่ผา่ นการกรองมาวิเคราะห์คุณภาพน้ าพบว่าค่าของดัชนี บ่งชี้ คุณภาพน้ าต่างๆ มีค่าลดลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าความขุ่นจะลดลงมาเหลื อเพียง 0.6 NTU ซึ่ งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก
ชี้ให้เห็นว่าน้ าที่ผา่ นการกรองมีความใสมากขึ้น โดยร้อยละของการลดลงของตัวแปรต่างๆ เป็ นดังนี้
ค่าการนาไฟฟ้ า(Conductivity) ลดลงร้อยละ 10.13 ค่าความขุ่น(Turbidity) ลดลงร้อยละ 94.72
ปริ มาณสารที่ละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ลดลงร้อยละ5.68 ค่าความกระด้างทั้งหมด
(Total Hardness) ลดลงร้อยละ13.08 นอกจากนี้ ยงั พบว่าในแต่ละลิตรของน้ าที่ผน่ การ กรองจะมี
คุณภาพน้ าใกล้เคียงกันแสดงให้เห็นว่าไส้กรองมีความเสถียรต่อการกรองเป็ นอย่างมาก สาหรับค่า
pH และค่า Alkalinity มี ค่าเพิ่มขึ้ นนั้น เนื่ องมาจากซิ ลิกาเจลที่ เตรี ยมจากเถ้าแกลบจะอุม้ น้ าแล้ว
เกิ ดปฏิ กิริยาไฮเดชันของหมู่ไซเลน(Si-O-) ที่ผิวของวัสดุ เปลี่ ยนไปเป็ นหมู่ไซเลนอล (Si-O-H)
และไฮดรอกไซด์(OH) ทาให้น้ าที่ผา่ นการกรองมีความเป็ นเบสมากขึ้น อย่างไรก็ตามค่า pH และค่า
Alkalinity ของน้ าที่ผา่ นการกรองเพิ่มขึ้นนั้นยังมีค่าต่ากว่าค่ามาตรฐานที่กาหนด

บทที่ 4
สรุปผลการทดลอง
การศึ ก ษาการเตรี ย มวัส ดุ ก รองน้ า โดยใช้เถ้า แกลบและออกแบบอุ ป กรณ์ ก รองน้ า ดื่ ม
เพื่อให้ได้อุปกรณ์กรองน้ าดื่มที่มีราคาถูก ใช้งานได้ง่าย และมีประสิ ทธิ ภาพที่ดี โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ การเตรี ยมวัสดุกรอง การศึกษาสมบัติของวัสดุกรอง การออกแบบอุปกรณ์
กรองน้ าดื่มต้นแบบ และการศึกษาประสิ ทธิ ภาพการกรองน้ าดื่มด้วยอุปกรณ์กรองน้ าดื่มต้นแบบที่
ผลิตได้ ซึ่ งสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. การเตรี ยมวัส ดุ ก รอง
สามารถเตรี ยมได้ จ ากการเผาแกลบที่ อุ ณ หภู มิ 750
องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง ได้ปริ มาณร้อยละของเถ้าแกลบเท่ากับ 14.98 นาเถ้าแกลบไป
ละลายในสารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์แล้วตกตะกอนด้วยกรดที่ ค่าพี เอชเท่ากับ 7 จะได้
ซิ ลิกาซี โรเจลมีลกั ษณะเป็ นเจลสี ขาวขุ่น นาไปอบแห้งจะได้ซิลิกาเจลมีลกั ษณะเป็ นของแข็งสี ขาว
โดยซิลิกาเจลที่ผลิตได้น้ ีเป็ นเจลที่ไม่สามารถย้อนกลับได้(Irreversible gel)
2. การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ กรอง วัสดุ กรองที่เตรี ยมได้เมื่อนาไปวิเคราะห์ธาตุ
องค์ประกอบพบว่ามี SiO2 เท่ากับ 98.50 เปอร์ เซ็นต์ และมีปริ มาณสารประกอบอื่นๆได้แก่ Al2O3
Fe2O3 และ Na2O เท่ากับ 0.49 0.04 และ 0.13 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยมีสัณฐานวิทยาเป็ นของแข็ง
ที่มีรูปร่ างไม่แน่นอน มีรูพรุ นกระจายตัวบนพื้นผิว และพบว่ามีพ้ืนที่ผิวที่คานวณตามสมการ BET
เท่ากับ 245.98 m2/g ค่าขนาดรู พรุ นเฉลี่ ย และ ปริ มาตรู พรุ นทั้งหมดเท่ากับ 13.38 nm และ 0.76
cm3/g ตามลาดับ
3. การออกแบบอุปกรณ์กรองน้ าดื่มที่มีซิลิกาเจลที่เตรี ยมจากเถ้าแกลบเป็ นวัสดุกรอง ทา
ให้ได้อุปกรณ์กรองน้ าดื่มต้นแบบที่ผลิตจากวัสดุที่หาได้ง่าย มีราคาถูกและใช้ซิลิกาเจลที่เตรี ยมจาก
เถ้าแกลบเป็ นวัสดุกรอง
4. การศึกษาประสิ ทธิ ภาพอุปกรณ์กรองน้ าดื่มที่มีซิลิกาเจลที่เตรี ยมจากเถ้าแกลบเป็ นวัสดุ
กรอง เมื่อใช้ไส้กรองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร ยาว 9 เซนติเมตร บรรจุวสั ดุกรอง
5 กรัม สามารถกรองน้ าได้สูงสุ ด 3 ลิตร โดยน้ าที่ผา่ นการกรองจะมีค่าของตัวแปรต่างๆ ที่เป็ นดัชนี
บ่งชี้ คุณภาพน้ าลดลง อาทิเช่ น ค่าการนาไฟฟ้ าลดลง ร้อยละ 10.13 ค่าความขุ่น(Turbidity) ลดลง
ร้อยละ 94.72 ปริ มาณสารที่ละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) ลดลงร้อยละ5.68 ค่าความ
กระด้างทั้งหมด(Total Hardness) ลดลงร้อยละ13.08 นอกจากนี้ ยงั พบว่าในแต่ละลิตรของน้ าที่ผา่ น
การ กรองจะมีคุณภาพน้ าใกล้เคียงกันแสดงให้เห็ นว่าไส้กรองมีความเสถียรต่อการกรองเป็ นอย่าง
มาก
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ข้อเสนอแนะ
การเตรี ยมวัสดุกรองจากเถ้าแกลบเพื่อใช้ในอุปกรณ์ กรองน้ าดื่ ม สามารถพัฒนาต่อเนื่ อง
ได้เพื่อให้ประสิ ทธิ ภาพการกรองสู งขึ้นโดยมีขอ้ แนะนาจากงานวิจยั ดังต่อไปนี้
1.พัฒนาวัสดุ กรองเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและปริ มาณน้ าที่สามารถกรองได้เช่ นการเตรี ยม
วัสดุกรองอยูใ่ นรู ปของสารเชิงประกอบ(Composite)
2.พัฒนาการเตรี ยมวัสดุกรองให้มีรูปทรงที่แน่นอนขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
และลดปั ญหาการอัดตัวแน่นของวัสดุกรอง เช่นการเตรี ยมวัสดุกรองให้มีรูปทรงกลม( spherical)
3.ศึกษาการขยายขนาด(Up scale) เพื่อให้ได้ปริ มาณน้ าดื่มมากขึ้น
4.ศึกษาการใช้วสั ดุกรองที่เตรี ยมจากเถ้าแกลบรวมกับวัสดุกรองอื่นๆ เช่น ถ่านกัมมันต์ เพื่อ
ใช้เป็ นวัสดุกรองน้ าดื่ม
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