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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาประสิทธิภาพของซีโอไลตที่ผลิตจากเถาชานออย เพื่อกําจัดสยีอมประเภทเบสิกสี
น้ําเงินในน้ําเสียสังเคราะหจากสียอมของโรงงานฟอกยอมสิ่งทอประเภทมอฮอม โดยทดลองแบบไมตอเนื่อง (Batch 
Test) เพื่อศึกษาปจจัยที่เหมาะสมตอการกําจัดสปีระเภทเบสิกในน้ําเสียสังเคราะห ไดแก มวลซีโอไลตสังเคราะห 
ระยะเวลาสัมผัส พีเอช และความเขมขนสยีอม จากผลการศึกษาประสิทธิภาพสูงสุดในการดูดซับสใีนระดับ
หองปฏิบัติการ พบวาการใชซีโอไลตปริมาณ 0.5 กรัม ระยะเวลาสัมผัส 2 ชั่วโมง ดวยน้ําเสียสียอมเบสิกสังเคราะหที่
ความเขมขน 20 มิลลิกรัมตอลิตร โดยปรับสภาพความเปนกรด - ดาง เทากับ 9 จะใหประสิทธิภาพการดูดซับสียอม
สูงสุด รอยละ 99.7 โดยผลการศึกษาการดูดซับสียอมเบสิกสอดคลองกับไอโซเทอมการดูดติดผิวแบบแลงเมียร ซึ่ง
ไดคาการดูดซับสีเบสิกสงูสุด เทากับ 54.9 มิลลิกรัมตอกรัมซีโอไลต 
 
คําสําคัญ :  ซีโอไลต  การดูดซับ  สีเบสิก  โรงงานฟอกยอมสิ่งทอมอฮอม 

 
Abstract 

 This work, study the efficiency of zeolite from bagasse ash for Basic blue dyes removal from 
pigment of Mohom textile wastewater was conducted. Batch adsorption studies were investigated for 
the removal of basic dyes. The effects of operating conditions such as sorbent dosage of zeolite 
bagasse ash, contact time, pH and concentration of dyes in synthetic wastewater were observed.The 
result showed that the optimum condition of zeolite from bagasse ash was 0.5 g and the contact time 
reached to equilibrium within 2 hrs in synthetic wastewater at 20 mg/l by adjusted pH of 9.The 
percentage of basic dyes removal 99.7 %. The adsorption isotherms fitted well with Langmuir equation 
with the maximum sorption capacities was 54.9 mg/g of zeolite. 
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คํานํา 
 ในปจจุบันอุตสาหกรรมฟอกยอมในประเทศไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จากขอมูลสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมประจําป 2551 พบวาเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีอุตสาหกรรมฟอกยอมสิ่งทอประมาณ 
430 แหง (อานนท, 2551) โดยอุตสาหกรรมเหลานี้จําเปนตองใชน้ําในกระบวนการผลิตเกือบทุกขั้นตอนการผลิต มี
การใชสียอมเขามาใชในกระบวนการผลิต โดยสวนใหญใชสยีอมประเภท เบสิก อะโซอิก และรีแอกทีพ ใน
กระบวนการผลิต เปนตน จากการศึกษาโครงสรางทางเคม ี พบวาสีเหลานี้ยากตอการยอยสลายในทางชีววิทยา 
เนื่องจากมีโครงสรางขนาดใหญ และมีองคประกอบของโลหะหนักปนอยู สงผลตอการคัดเลือกระบบบําบัดสียอมที่มี
ประสิทธิภาพ ทําใหมีการปลอยน้ําเสียที่ไมไดมาตรฐานสูสิ่งแวดลอม  

อุตสาหกรรมผลิตผามอฮอมจัดเปนโรงงานขนาดเล็ก และเปนกลุมงานระดับชุมชนทีไ่มมีระบบบําบัดน้ํา
เสียทีด่ีพอ โดยพบวาขั้นตอนการผลิตผามอฮอมตอ 10 ชิ้น เกิดน้ําเสียจากการผลิตมากถึง 30 ลิตร (วชิรพงศ, 2549) 
น้ําเสียประเภทผามอฮอมจึงเปนน้ําเสียประเภทหนึ่งที่ควรไดรับการดูแลและหาแนวทางในการบําบัด เพื่อลดการ
ปนเปอนน้ําทิ้งเหลานี้กอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาต ิ

ในปจจุบันมีกระบวนการบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยวิธีการตางๆ เชน การตกตะกอน แตมี
ขอเสียคือ ตองปรับปรุงประสิทธิภาพของปฏิกิริยาการตกตะกอนใหเปนไปอยางสมบูรณ โดยใชสารชวยใหเกิดการ
รวมตัวของตะกอนเชน โพลีอิเลคโตรไลท ซึ่งตองใชในปริมาณที่เหมาะสม เนื่องจากความเขมขนของโพลีอิเลคโตร
ไลทที่เหลืออยูในน้ําทิ้ง จะสงผลเสียตอกระบวนการไนตริฟเคชั่น เปนตน (ธงชัย, 2544) วิธีการทางชีวภาพเปน
วิธีการบําบัดที่มีประสิทธิภาพ แตมีขอเสียคือในกระบวนการบําบัดอาจจะตองใชเวลานาน ( Abraham, 1996) 
 การกําจัดสีโดยใชวิธีการดูดซับเปนวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ โดยวัสดุดูดซับที่นิยมใชในปจจุบัน ไดแก 
ถานกัมมันต และซีโอไลต แตเนื่องจากถานกัมมันตนั้นมีราคาสูงถึง 20,000-60,000 บาท ตอกิโลกรัม ทําใหไมไดรับ
ความนิยมเทาที่ควร  ซีโอไลตจึงเปนวัสดุดูดซับอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีราคาต่ําและนอกจากนี้ซีโอไลตยังสามารถกําจัด
โลหะหนักและสามารถนําโลหะหนักเหลานีใ้นการนํากลับมาใชใหม ซึ่งมรีาคาถูก โดยทั่วไปซีโอไลตมี 2 ประเภท 
ไดแก ซีโอไลตธรรมชาต ิ และซีโอไลตสังเคราะห โดยซีโอไลตธรรมชาติไมไดรับความนิยมเทาที่ควร เนื่องจาก
โครงสรางไมสม่ําเสมอ สงผลใหในปจจุบันมกีารนําซีโอไลตสังเคราะหเขามามีบทบาทตอการใชงานในปจจุบันมาก
ขึ้น และจากการศึกษาวัตถุดิบเริ่มตนเพื่อใชในการสังเคราะหซีโอไลต พบวาซีโอไลตสังเคราะหผลิตจากของเสีย
ตางๆ ไดแก แกลบ (Nur, 2001) ตะกรันเหล็ก (เรวด,ี 2544) ขี้เถาลอย (Lin, 1995) เปนตน เถาชานออยจัดเปนของ
เสียเหลือทิ้งอีกประเภทหนึ่งจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โดยมีองคประกอบสวนใหญเปน ซิลิกาและอะลูมินาซึ่ง
เปนสารตั้งตนที่ใชในการผลิตซีโอไลต และนํามาประยุกตใชในการบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรมสิง่ทอได 
 การวิจัยนี้ไดทําการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงสารประกอบซีโอไลต เพื่อการกําจัดสีฟอกยอมสิ่งทอ โดยการ
นําผลิตภัณฑที่เหลือจากการเกษตร คือเถาชานออยมาเปนตัวดูดซับ ซึ่งเปนวัสดุที่มีราคาถูก และหาไดงาย เหมาะ
สําหรับประเทศกําลังพัฒนา และทําการศึกษาประสิทธิภาพของซีโอไลตจากเถาชานออยในการกําจัดสียอมจากน้ํา
เสียโดยมุงเนนถึงชนิดของน้ําเสียที่ไดจากโรงงานผลิตผามอฮอม โดยศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับ ไดแก 
เวลา ปริมาณตัวดูดซับซีโอไลต ความเขมขนของสียอม พีเอชในหองปฏิบัติการแบบไมตอเนื่อง  เพื่อเปนแนวทางใน
การนํามาประยุกตใชกับน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอแบบอื่นๆ ที่มีการใชสยีอมประเภทเบสิก เพื่อนํามา
พัฒนาและปรับปรุงระบบบําบัดในอนาคต  
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อุปกรณและวิธีการ 
 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบําบัดสีในน้ําเสียสังเคราะหโดยใชซีโอไลตสังเคราะหจากเถาชานออย ในการ
ทดลองแบบไมตอเนื่อง (Batch Test) ศึกษาโดยใชซีโอไลตสังเคราะหจากเถาชานออย ที่มีสัดสวนโดยโมลเทากับ 
5.01 Na2O·10SiO2·1.14H2O โดยศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับสีดังนี ้                                                                                                                          
 (1) ศึกษาหาปริมาณวัสดุดูดซับที่เหมาะสม เพื่อนําไปหาคาไอโซเทอมของการดูดติดผิวและหารอยละใน
การกําจัดส ี ทําการทดลองโดยเทน้ําสียอมเบสิกสีน้ําเงินสังเคราะหที่มีความเขมขน 20 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณ 
100 มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร เติมซีโอไลตสังเคราะหปริมาณ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 
0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 และ4.0 กรัม เขยาดวยความเร็วรอบ 120 รอบตอนาท ีที่อุณหภูมิหอง ใชเวลา 2 
ชั่วโมง แยกสารซีโอไลตสังเคราะหโดยใชชุดเครื่องกรอง (suction flask) โดยกรองผานกระดาษกรอง whatman 
เบอร 42 นําน้ําสวนใสไปวิเคราะหประสิทธิภาพการกําจัดสี โดยการตรวจวัดคาการดูดกลืนคลื่นแสง (Absorbance) 
ที่ความยาวคลื่น 605 nm ดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร (spectrophotometer) ทําการทดลองซ้ํา 3 ซ้ํา                                                                      
 (2) คาความเปนกรดดาง (pH) ทีเ่หมาะสม โดยปรับพีเอชในแตละขวดรูปชมพูใหไดพีเอช 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 และ10 โดยใช สารละลาย 1 M NaOH และ 1 M H2SO4 เพื่อปรับพีเอชตางๆในน้ําเสียสังเคราะหที่มีความ
เขมขน 20 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณ 100 มิลลิลิตร เติมซีโอไลตสังเคราะหปรมิาณ 0.5 กรัม ลงในขวดรูปชมพู 250 
มิลลิลิตร เขยาที่ความเร็วรอบ 120 รอบตอนาท ีที่อุณหภูมิหอง ใชเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดสี
โดยการปรับพีเอชใหเหมาะสม ทําการทดลองซ้ํา 3 ซ้ํา เชนเดียวกับการศึกษาหาปริมาณวัสดุดูดซับที่เหมาะสม 
 (3) ศึกษาหาระยะเวลาสัมผัสที่เหมาะสม โดยทําการใชเวลา 0, 2, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,                         
120, 150, 180, 240, 300, 360 และ420 นาท ี และศึกษาหาความเขมขนของสียอมที่เหมาะสม โดยใชสียอมที่
ปริมาณความเขมขนตางๆ ที ่ 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 และ200 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณ 
100 มิลลิลิตร เติมซีโอไลตสังเคราะหปริมาณ 0.5 กรัม ลงในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร เขยาที่ความเร็วรอบ 
120 รอบตอนาท ีที่อุณหภูมิหอง ใชเวลา 2 ชั่วโมง ทําการทดลองซ้ํา 3 ซ้ํา เชนเดียวกับการศึกษาหาปริมาณวัสดดุูด
ซับ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดส ี
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. ผลของปริมาณวัสดุดูดซับสียอม 

 
รูปที่ 1 กราฟแสดงผลของปริมาณซีโอไลตสังเคราะหจากเถาชานออยตอรอยละการกําจัดสียอมเบสิกในน้ําเสียสังเคราะห 

ความเขมขนสีน้ําเงิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนกรด-ดาง เทากับ 8 โดยใชระยะเวลาสัมผัส เทากับ 2 ชั่วโมง 
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  รูปที ่ 1 แสดงผลของปริมาณซีโอไลตสังเคราะหจากเถาชานออยตอรอยละการกําจัดสียอมเบสิกในน้ําเสีย
สังเคราะห ความเขมขนสีน้ําเงิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนกรด-ดาง เทากับ 8 โดยใชระยะเวลาสัมผัส 
เทากับ 2 ชั่วโมง พบวา ในการเพิ่มตัวดูดซับซีโอไลตสังเคราะหจากเถาชานออย 0.1 - 4.0 กรัม ประสิทธิภาพในการ
กําจัดสีจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากวาการเพิ่มปริมาณตัวดูดซับสีเพิ่มขึ้นชวยเพิ่มพื้นที่ในการดูดซับโมเลกุลของส ี
(Wong, 2009) และประสิทธิภาพการดูดซับจะเริ่มคงทีเ่มื่อใชตัวดูดซับปริมาณ 0.5 กรัม และมีประสิทธิภาพในการ
ดูดซับสีไดรอยละ 99 ดังนั้นการใชปริมาณซีโอไลตสังเคราะหจากเถาชานออยที่เหมาะสมคือ 0.5 กรัม ซึ่งการดูดซับ
สีประเภทเบสิกดวยซีโอไลตจากเถาชานออย คาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองสมดุลการดูดติดผิวของสียอมเบสิกสีน้ํา
เงิน แสดงผลดังตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1  แสดงคาคงที่ของไอโซเทอมแลงเมียรและฟุลดริช ในการดูดซับสียอมสังเคราะหสีน้ําเงิน 

                    Langmuir              Freundlich    
dyes N*(mg/g) b(L/mg) R2 Kf n R2 

สียอมสังเคราะห 
เบสิกสีน้ําเงิน 54.9 5.55 0.9675 8.47 1.4 0.9411 

 

 จากคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองสมดุลการดูดติดผิวของสียอมเบสิกสีน้ําเงิน เปนไปตามไอโซเทอมการ
ดูดติดผิวแบบแลงเมียร  
 
2. ผลของคาความเปนกรดดาง (pH)  

  
 
 
 
 
 

 
 

 

รูปที่ 2 กราฟแสดงผลของคาความเปนกรด – ดางตอรอยละการกําจัดสียอมเบสิกในน้ําเสียสังเคราะห ปริมาณ 
ซีโอไลตสังเคราะหจากเถาชานออย 0.5 กรัม ความเขมขนสีน้ําเงิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร โดยใชระยะเวลา
สัมผัส เทากับ 2 ชั่วโมง 

 
จากรูปที ่ 2 แสดงผลของคาความเปนกรด – ดางในการกําจัดสียอมตอรอยละการกําจัดสียอมเบสิกในน้ํา

เสียสังเคราะห ปริมาณซีโอไลตสังเคราะหจากเถาชานออย 0.5 กรัม ความเขมขนสีน้ําเงิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร โดย
ใชระยะเวลาสัมผัส เทากับ 2 ชั่วโมง โดยการศึกษาคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของน้ําสียอมเปนปจจัยสําคัญใน
กระบวนดูดซับสียอม คาพีเอชเริ่มตนของสารละลายสีจะมีผลกระทบตอพื้นผิวของตัวดูดซับ ดังนั้นจึงเกิดการดูดซับ



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 798 

บนผิวของประจุของสียอมขึ้น (Wong, 2009) สําหรับการศึกษาครั้งนี้การดูดซับจะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 21.95 ถึง 
99.70 จากคาพีเอช 2 ถึง 10 จะเห็นไดวาเสนแนวโนมจะคอยๆ เพิ่มขึ้น เมื่อคาพีเอชเพิ่มขึ้น โดยพีเอชของ
สารละลายเขาสูสภาวะสมดุลที่กรดออน คือ 4 ถึง 6 เนื่องจากวาที่พีเอชเปนกรดจะม ีH+ สูง จะเขาไปแยงที่กับแคท
ไอออนในสีเบสิก ในการแลกเปลี่ยนไอออนทําใหเกิดการดูดซับไดนอย แตเมื่อพีเอชเพิ่มขึ้น ปริมาณ H+  จะลดลงทํา
ใหการเขาดูดซับไดมากขึ้น และจะใหคาการดูดซับไดสูงสุดที่พีเอช 9 ไดคารอยละการกําจัด เทากับ 99.7 

Na-Zeolite   +   H+   HZeolite +  Na+ 
 

3. ผลของระยะเวลาสัมผัส 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3 กราฟแสดงผลของระยะเวลาสัมผัสตอรอยละการกําจัดสียอมเบสิกในน้ําเสียสังเคราะห ปรมิาณซีโอไลต
สังเคราะหจากเถาชานออย 0.5 กรัม ความเขมขนสีน้ําเงิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนกรด-ดาง
เทากับ 8   
 
จากรูปที ่ 3 แสดงผลของระยะเวลาสัมผัสตอรอยละการกําจัดสียอมเบสิกในน้ําเสียสังเคราะห ปริมาณ 

ซีโอไลตสังเคราะหจากเถาชานออย 0.5 กรัม ความเขมขนสีน้ําเงิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนกรด-ดางเทากับ 
จะเห็นไดวาการดูดซับจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงระยะเริ่มตน (initial stage) กอนเวลา 60 นาท ีและหลังจากนั้น
จะเริ่มมีประสิทธิภาพการดูดซับแบบคงทีใ่นชวงเวลา 120 นาท ี แสดงวาการดูดซับสยีอมเบสิกจะเพิ่มไดมากขึ้นเมื่อ
เวลาสัมผสัมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของการดูดซบัในชวงระยะเวลาเริ่มตนเนื่องจากวา ในชวงแรกกอนการดูดซับจะมี
ชองวางในการที่จะสามารถดูดซับเขาไปไดมากจึงสามารถดูดซับไดอยางรวดเร็ว แตเมื่อผานไปในระยะเวลาหนึ่ง 
ชองวางของพื้นผิวที่ยังคงเหลือจะยากตอการใชงาน เนื่องจากเกิดแรงผลักระหวางโมเลกุลของสารละลายสีบน
พื้นผิวของตัวดูดซับ (Jain, 2009) 
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4. ผลของความเขมขนของสียอม 
 

 
รูปที่ 4 กราฟแสดงผลของความเขมขนของสียอมตอรอยละการกําจัดสียอมเบสิกในน้ําเสียสังเคราะห ปริมาณ 

ซีโอไลตสังเคราะหจากเถาชานออย 0.5 กรัม ความเขมขนสีน้ําเงิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนกรด-
ดางเทากับ 8 โดยใชระยะเวลาสัมผัส เทากับ 2 ชั่วโมง  
 
จากรูปที่ 4 แสดงผลของความเขมขนของสียอมตอรอยละการกําจัดสียอมเบสิกในน้ําเสียสังเคราะห 

ปริมาณซีโอไลตสังเคราะหจากเถาชานออย 0.5 กรัม ความเขมขนสีน้ําเงิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนกรด-
ดางเทากับ 8 โดยใชระยะเวลาสัมผัส เทากับ 2 ประสิทธิภาพการกําจัดสียอมยอมจะลดลงเมื่อเพิ่มความเขมขนของ
สียอมมากขึ้น โดยจะเห็นไดวาความเขมขนของสีที่ 20 มิลลิกรัมตอลิตร จะสามารถกําจัดสีไดถึงรอยละ 99.45 จาก
กระบวนการดูดซับสียอม โมเลกุลของสีจะเขาปะทะกับพื้นผิวตัวดูดซับ หลังจากนั้นก็จะเกิดการดูดซับบนพื้นผิว และ
สุดทายก็จะสามารถแพรผานเขาไปในรูพรุนของโครงสรางตัวดูดซับ และเมื่อความเขมขนของสีเพิ่มมากขึ้น รูพรุนก็
จะมีสารดูดซับมากขึ้น ทําใหเริ่มเกิดการคายซับออก สงผลใหรอยละการกําจัดสียอมลดลง ปรากฏการณนี้จะ
สัมพันธกับระยะเวลาที่สัมผัส (Malik, 2003) 

 
สรุปผลการทดลอง 

 ในการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสียอมโดยใชซีโอไลตจากเถาชานออยในระดับหองปฏิบัติการแบบไม
ตอเนื่อง โดยพบวา สภาวะที่เหมาะสมตอการกําจัดสียอมในปจจัยตางๆ ไดผลดังนี ้ คือ ปริมาณสารดูดซับที่
เหมาะสม 0.5 กรัม ในน้ําเสียสังเคราะหที่มีความเขมขน 20 มิลลิกรัมตอลิตร  โดยปรับน้ําเสียที่คาความเปนกรด – 
ดาง เทากับ 9 ดวยระยะเวลาสัมผัส 2 ชั่วโมง พบวา ใหประสิทธิภาพการดูดซับสูง รอยละ 99.7 และการดูดซับสี
ประเภทเบสิกดวยซีโอไลตจากเถาชานออยเปนไปตามสมดุลการดูดติดผิวแบบแลงเมียร ใหคาการดูดซับสูงสุด 
เทากับ 54.9 มิลลิกรัมตอกรัมซีโอไลต 
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