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บทคัดย่อ 

  วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนีคื้อการคัดเลือกวัสดุท่ีมีความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัส ราคาถูก             

และหาได้ง่ายในประเทศไทย มาเป็นส่วนผสมเพ่ือขึน้รูปเป็นตัวกลางในระบบบึงประดิษฐ์ เปลือกหอยแครง 

เปลือกหอยแครงเผา เศษคอนกรีต และดินตะกอนจากระบบผลิตนํา้ประปาเป็นวสัดท่ีุนํามาใช้ศกึษา โดยนํามา

บดเป็นผงให้มีขนาดเล็กกว่า 300 ไมโครเมตร ในเบือ้งต้นได้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพและทาง

เคมีของผงท่ีเตรียมจากเปลือกหอยแครง เปลือกหอยแครงเผา เศษคอนกรีต และดินตะกอนประปา พบว่า มีค่า

พืน้ท่ีผิวจําเพาะเท่ากบั 2.846, 0.924, 2.828 และ 52.540 ม.2/ก. ตามลําดบั และองค์ประกอบของแคลเซียมและ

อลมิูเนียมมีความสําคญัในการดดูซบัฟอสฟอรัส วสัดท่ีุมีองค์ประกอบของแคลเซียมสงูท่ีสดุคือ เปลือกหอยแครง 

(Ca = 27.66 ร้อยละโดยนํา้หนกั) นอกจากนีไ้ด้วิเคราะห์ค่าไอโซเทอมการดดูซบัท่ีระยะเวลาเข้าสู่สมดลุเท่ากบั 

24 ชม. พบวา่ การดดูซบัท่ีเกิดขึน้สอดคล้องกบัแบบจําลองไอโซเทอมของแลงเมียร์ (Langmuir) เปลือกหอยแครง

มีความสามารถในการดดูซบัฟอสฟอรัสสงูสดุคือ 32.26 มก.P/ก. (R2 = 0.997) ซึง่ถูกนํามาใช้เป็นส่วนผสมหลกั

ในการขึน้รูปเป็นเม็ดชิน้งาน โดยได้ทําการปรับส่วนผสมเป็น 6 สูตรท่ีต่างกนั และนําเม็ดชิน้งานท่ีขึน้รูปได้ทัง้ 6 

สตูร มาวิเคราะห์คา่ไอโซเทอมการดดูซบัท่ีระยะเวลาเข้าสูส่มดลุเท่ากบั 36 ชม. พบวา่ สว่นผสมสตูร M-5 (เปลือก

หอยแครงร้อยละ 50, ดินตะกอนประปาร้อยละ 40, สารยึดประสานร้อยละ 10) มีความสามารถในการดดูซบั

ฟอสฟอรัสสงูท่ีสดุคือ 4.85 มก.P/ก. (R2 = 0.931)   

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to screen materials for phosphorus adsorption which is cheap 

and available in Thailand. Blood cockle shells, burned blood cockle shells, concrete waste and 

sludge from drinking water treatment plant were used in this study. These materials were ground into 

powder with size smaller than 300 μm. The physical properties and chemical composition of these 

materials were investigated. The specific surface area of blood cockle shells, burned blood cockle 

shells, concrete waste and drinking water treatment sludge are 2.846, 0.924, 2.828 and 52.540 m2/g, 

respectively. Ca and Al are significant composition that effect to phosphorus adsorption. The highest 

Ca content material (27.66% W/W) is blood cockle shells. Afterwards, the P sorption capacity was 
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determined by using adsorption isotherm at 24 hours of equilibrium time. Langmuir isotherm was 

selected to estimate P sorption capacity in this study. The highest P sorption capacity 32.26 mg P/g 

(R2 = 0.997) which was obtained from Blood cockle shells. Therefore, Blood cockle shells was 

selected as main ingredient to prepare the adsorption pellet. The six different formula were used to 

prepare these adsorption pellets. Then, these pellets were investigated for phosphorus adsorption by 

using adsorption isotherm at 36 hours of equilibrium time. It was found that M-5 sample (50% of blood 

cockle shells, 40% of drinking water treatment sludge and 10% of binder) has the maximum P 

sorption capacity of 4.85 mg P/L (R2=0.931). 

Key Words : Phosphorus, Adsorption, Blood cockle shells, Drinking water treatment sludge 
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คาํนํา 

ฟอสฟอรัสเป็นสารอินทรีย์ท่ีมกัปนเปื้อนในนํา้เสียเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น นํา้ท่ีใช้ในการซกัล้าง

ซกัฟอกของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม จากปุ๋ ยท่ีใช้ในการเกษตรซึ่งถูกชะมากับฝน ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อ

แหล่งนํา้สาธารณะ กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชนํา้อย่างรวดเร็วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์

ทางนํา้หรือท่ีเรียกว่า ยูโทรฟิเคชัน (Eutrophication) ในอดีตระบบบําบัดนํา้เสียจะเน้นการบําบัดสารอินทรีย์

คาร์บอนเป็นส่วนใหญ่ การกําจัดฟอสฟอรัสในนํา้เสียจึงกลายเป็นปัญหาท่ีไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอ แต ่            

ในปัจจุบนัหลายๆ ประเทศประสบปัญหาเก่ียวกับการขาดแคลนนํา้ ดงันัน้นํา้ท่ีถูกระบายทิง้ต้องมีสิ่งปนเปือ้น

น้อยท่ีสุดเพ่ือการนํากลบัมาใช้ใหม่ ส่งผลให้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมมีความเข้มข้นมากขึน้ ดงันัน้การบําบัด

ฟอสฟอรัสจงึได้รับความสนใจเพ่ิมมากขึน้ ประเทศไทยก็เช่นเดียวกนัในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการเปลี่ยนสารซกัฟอก

เป็นแบบไร้ฟอสเฟตหรือแบบฟอสเฟตต่ํา (ธงชัย, 2544) เพ่ือจํากัดปริมาณฟอสฟอรัสในนํา้เสีย หากปริมาณ

ฟอสฟอรัสในนํา้เสียมีคา่ไมเ่กิน 0.1 มก./ล. ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม (Brooks et al., 2000) 

 ฟอสฟอรัสในนํา้เสียแบ่งตามลกัษณะโครงสร้างของโมเลกุลได้เป็นสารประกอบออร์โธฟอสเฟตและโพลี

ฟอสเฟตรวมกันประมาณร้อยละ 70-90 ท่ีเหลือจะอยู่ในรูปอินทรีย์ฟอสเฟต (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2548) 

การกําจดัฟอสฟอรัสสามารถทําได้โดยวิธีชีวภาพหรือวิธีเคมี การกําจดัฟอสฟอรัสโดยวิธีชีวภาพปกติจะเกิดขึน้ได้

น้อย เช่น การบําบดันํา้เสียด้วยระบบเอเอสสามารถกําจัดฟอสฟอรัสได้เพียงร้อยละ 0.01 ของบีโอดีท่ีกําจดัได้

เท่านัน้ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2548) จึงต้องใช้วิธีทางเคมี ได้แก่ ปฏิกิริยาตกผลึก ปฏิกิริยาโคแอกกูเลชัน 

และการดดูซบั 

  ระบบพืน้ท่ีชุ่มนํา้ประดิษฐ์เป็นระบบท่ีได้รับความสนใจในปัจจบุนั ระบบนีส้ร้างขึน้เพ่ือเลียนแบบบึงหรือ

พืน้ท่ีชุ่มนํา้ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ มีคา่ดําเนินการต่ํา สามารถบําบดัสารอินทรีย์คาร์บอนได้ใกล้เคียงกบัระบบอ่ืนๆ 

และมีประสิทธิภาพการบําบัดฟอสฟอรัสค่อนข้างสูง หากเลือกตวักลางในการดูดซบัท่ีเหมาะสมก็จะช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบําบดัให้สงูขึน้ได้ วสัดตุวักลางท่ีใช้กนัในปัจจุบนัแบ่งประเภทเป็น วสัดธุรรมชาติ วสัดเุหลือ

ทิง้จากอตุสาหกรรม และผลิตภณัฑ์ท่ีมนษุย์สร้างขึน้ (Vohla et al., 2009) ถ้ามองในแง่ของการใช้ทรัพยากรวสัดุ

จากธรรมชาติและวัสดุเหลือทิง้จากอุตสาหกรรมเป็นแหล่งวัตถุดิบท่ีน่าสนใจในการนํามาเลือกใช้ผลิตเป็น

ตวักลาง เน่ืองจากหาได้ง่ายและราคาถูก (เกรียงศกัด์ิ, 2547; Georgants and Grigoropoulou, 2007) กล่าวว่า

mailto:mathu_marod@hotmail.com
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วัตถุดิบท่ีมีองค์ประกอบพวกแคลเซียมและอลูมิเนียม มีคุณสมบัติในการช่วยตกตะกอนผลึกทางเคมีของ

ฟอสฟอรัสในนํา้เสียได้ เน่ืองจากฟอสฟอรัสทําปฏิกิริยากบัแคลเซียมและอลมิูเนียม เกิดเป็นตะกอนขึน้ ดงันัน้ใน

งานวิจยันีจ้งึเลือกใช้เปลือกหอยแครงท่ีเหลือทิง้จากฟาร์มหอย เศษคอนกรีตจากการก่อสร้าง และดินตะกอนจาก

กระบวนการผลิตนํา้ประปาท่ีมกัถูกนําไปถมท่ีมาใช้เป็นตวักลาง หากสามารถนําวสัดุเหล่านัน้มาใช้ในกระบวน 

การบําบัดนํา้เสียเพ่ือกําจัดฟอสฟอรัสได้ ก็จะเป็นการเพ่ิมมลูค่าให้กบัวตัถุดิบ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

และสง่ผลดีตอ่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

วัตถุดบิ 

 วสัดุท่ีนํามาใช้เป็นตวักลางในการทดลองมี 4 ชนิด คือ เปลือกหอยแครง เปลือกหอยแครงเผาท่ี 750 

องศาเซลเซียส เศษคอนกรีต และดินตะกอนประปา ก่อนนํามาทดลองตวักลางทุกชนิดถูกบดและคดัขนาดให้มี

ขนาดเลก็กวา่ 300 ไมโครเมตร ดงั Figure 1   
 

 

Figure 1 Adsorbent materials Blood cockle shells (A), Burned blood cockle shells (B),  

              Concrete waste (C) and Drinking water treatment sludge (D) 

 

การเตรียมเม็ดชิน้งาน 

เลือกวตัถดิุบท่ีมีลกัษณะเป็นผงมาปรับสตูรท่ีสว่นผสมต่างๆ กนั จํานวน 6 สตูร ดงั Table 1 และ 2 แล้ว

ขึน้รูปเป็นเมด็ และเผาท่ีอณุหภมิู 750 องศาเซลเซียส ได้เมด็หลงัเผาดงั Figure 2  
 

 

Figure 2 Media M-1(A), M-2 (B), M-3 (C), M-4 (D), M-5 (E) and M-6 (F) 
 

Table 1 Variation of blood cockle shells in each formula 

Material 
Media 

M-1 M-2 M-3 

Blood cockle shells 10% 50% 80% 

Binders 90% 50% 20% 
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Table 2 Variation of Drinking water treatment sludge in each formula 

Material 
Media 

M-4 M-5 M-6 

Drinking water treatment sludge 50% 40% 30% 

Blood cockle shells 40% 50% 40% 

Binders 10% 10% 30% 

 

นํา้เสียที่ใช้ในการทดลอง 

 ใช้นํา้เสียสงัเคราะห์ท่ีเตรียมขึน้จาก KH2PO4 ท่ีความเข้มข้น 50-200 มก.P/ล.  

การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมี 

  วิเคราะห์ลกัษณะสมบัติทางกายภาพและเคมีของวสัดทุัง้ 4 ชนิดแบบผง คือ เปลือกหอยแครง เปลือก

หอยแครงเผา เศษคอนกรีต และดินตะกอนประปา โดยทําการวิเคราะห์หาพืน้ท่ีผิวด้วยเคร่ือง Brunauer Emmett 

Teller (BET) และวิเคราะห์หาองค์ประกอบของธาตดุ้วยเคร่ือง Energy Dispersive Spectrometer (EDS)  

วิธีการตรวจวัดระยะเวลาเข้าสู่สมดุลในการดูดซับฟอสฟอรัส 

  เตรียมนํา้เสียสงัเคราะห์ท่ีความเข้มข้น 100 มก.P/ล. และ 50 มก.P/ล. สําหรับการศกึษาระยะเวลาเข้าสู่

สมดลุในการดดูซบัฟอสฟอรัสของตวักลางแบบผงและแบบเมด็ชิน้งานตามลําดบั โดยตวักลางแบบผงใช้ปริมาณ

สาร 1 กรัม และตวักลางแบบเมด็ใช้ปริมาณ 5 กรัม ใสล่งในขวดรูปชมพู่ จากนัน้ใสนํ่า้เสียสงัเคราะห์ปริมาตร 200 

มล. ลงในขวดท่ีใสต่วักลางไว้แล้ว ปิดฝาขวดด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ นําไปเขย่าด้วยเคร่ืองเขย่า (Shaker) ท่ีความ 

เร็วรอบ 175 รอบ/นาที ท่ีอณุหภูมิห้อง (29-32 องศาเซลเซียส) จากนัน้เก็บตวัอย่างนํา้ท่ีเวลา 2, 6, 14, 24, 36 

และ 48 ชัว่โมง วิเคราะห์ค่าออร์โธฟอสเฟต โดยวิธีแอสคอบิก ตามวิธีมาตรฐาน Standard methods for the 

examination of the water and wastewater (APHA, AWWA, and WEF., 1992) ทําการทดลองตวักลางละ 3 

ซํา้ 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัส 

 เตรียมนํา้เสียสงัเคราะห์ท่ีความเข้มข้นต่างๆ ดงันี ้100, 125, 150, 175 และ 200 มก.P/ล. สําหรับ

ตวักลางแบบผง และความเข้มข้น 50, 65, 80, 95 และ 110 มก.P/ล. สําหรับตวักลางแบบเม็ด โดยตวักลางแบบ

ผงใช้ปริมาณสาร 1 กรัม และตวักลางแบบเม็ดใช้ปริมาณ 2.5 กรัม ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ จากนัน้ใส่นํา้เสีย

สงัเคราะห์ปริมาตร 200 มล. ลงในขวดท่ีใสต่วักลางไว้แล้ว ปิดฝาขวดด้วยอลมิูเนียมฟอยล์ นําไปเขย่าด้วยเคร่ือง

เขย่า (Shaker) ท่ีความเร็วรอบ 175 รอบ/นาที ท่ีอณุหภูมิห้อง (29-32 องศาเซลเซียส) จากนัน้เก็บตวัอย่างนํา้ท่ี

เวลาเข้าสู่สมดลุของตวักลางแบบผงและแบบเม็ดท่ี 24 และ 36 ชัว่โมง ตามลําดบั วิเคราะห์ค่าออร์โธฟอสเฟต 

โดยวิธีแอสคอบิก ตามวิธีมาตรฐาน Standard methods for the examination of the water and wastewater 

(APHA, AWWA, and WEF., 1992) ทําการทดลองตวักลางละ 2 ซํา้ในทกุความเข้มข้น 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์หาความสามารถในการดดูซบัฟอสฟอรัสและคา่คงท่ีตา่งๆ ของตวักลาง โดยใช้สมการแบบ 

แลงเมียร์ (Langmuir) ดงัสมการท่ี 1 และฟรุนดลิช (Freundlich) ดงัสมการท่ี 2 (Ho, 2006) 
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   qe =  qmKa Ce
1+KaCe

                                                                       ...(1) 
 

  โดย qe คือ ปริมาณสารถกูดดูซบับนผิวของสารดดูซบัตอ่ปริมาณสารดดูซบั (มก./ก.) 

  qm คือ ปริมาณสารถกูดดูซบัสงูสดุบนผิวของสารดดูซบั (มก./ก.)  

  Ka คือ คา่คงท่ี 

  Ce คือ ความเข้มข้นของสารถกูดดูซบัท่ีสภาวะสมดลุ (มก./ล.) 
 

 qe =  KFCe
1/n                                                             ...(2) 

 

 โดย qe คือ ปริมาณสารถกูดดูซบับนผิวของสารดดูซบัตอ่ปริมาณสารดดูซบั (มก./ก.) 

  KF คือ คา่คงท่ีของระบบ 

  Ce คือ ความเข้มข้นของสารถกูดดูซบัท่ีสภาวะสมดลุ (มก./ล.) 

  n คือ คา่ความหนาแน่นของการดดูซบั 

   

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ระยะเวลาเข้าสู่สมดุลในการดูดซับฟอสฟอรัส  

ระยะเวลาในการดูดซบัมีผลต่อความสามารถในการดูดซบั ความสามารถในการดูดซบัจะเพ่ิมขึน้ตาม

เวลา จนกระทัง่ถงึเวลาท่ีระบบเข้าสู่สมดลุ (ศศิธร, 2551) ดงันัน้ระยะเวลาในการทดลองจึงเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีต้อง

คํานงึถงึ ในการทดลองเบือ้งต้นจงึได้ทําการศกึษาระยะเวลาเข้าสูส่มดลุพบวา่ ตวักลางแบบผงและแบบเมด็ เข้าสู่

สมดุลท่ี 24 และ 36 ชม. ตามลําดบั ซึง่ระยะเวลาดงักล่าวเป็นระยะเวลาท่ีน้อยท่ีสุดท่ีตวักลางสามารถดูดซบั

ฟอสฟอรัสได้ดีท่ีสดุ และมีคา่คงท่ีแม้ระยะเวลาจะเพ่ิมขึน้  

การดูดซับฟอสฟอรัสในตัวกลางแบบผง 

  จากการทดลองไอโซเทอมการดดูซบัพบว่า การดดูซบัของตวักลางมีลกัษณะเป็นชัน้เดียว โมเลกุลท่ีเกิด

การดดูซบัจะไมซ้่อนทบักนั และเกิดบนตําแหน่งท่ีแน่นอน ตามสมมติฐานการดดูซบัของแลงเมียร์ (ศศิธร, 2551) 

เน่ืองจากคา่ R 2 ของตวักลางอยู่ในช่วง 0.8-0.9 ซึง่สงูกวา่สมการของฟรุนดลิช (Table 4)  ดงันัน้ค่าความสามารถ

ในการดูดซับฟอสฟอรัส (qm) ท่ีได้จากสมการจึงถูกนํามาใช้ในการเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับ

ฟอสฟอรัสสําหรับการทดลองนี ้ซึง่จากการทดลองพบวา่เปลือกหอยแครงมีความสามารถในการดดูซบัฟอสฟอรัส

สงูท่ีสดุคือ 32.26 มก.P/ก. (Table 4, Figure 3) เน่ืองจากฟอสฟอรัสสามารถถกูดดูซบัและตกตะกอนจากการทํา

ปฏิกิริยากับแคลเซียม เหล็ก และอลูมิเนียม (Vohla et al., 2009) และเปลือกหอยแครงเป็นตัวกลางท่ีมี

องค์ประกอบเป็นแคลเซียมสงูท่ีสดุ (Table 3)  

Table 3 Specific surface area and chemical composition of materials 

Materials 
specific surface area 

(m2/g) 

chemical composition (% W/W) 

C Al Si Ca K Fe O 

Blood cockle shells 2.846 13.42 6.41 - 27.66 - - 52.51 

Burned blood cockle shells 0.924 18.94 4.66 - 15.57 - - 60.82 

Concrete waste 2.828 11.74 4.58 8.27 21.90 - - 53.51 

Drinking water treatment sludge 52.54 - 17.02 25.57 1.48 1.25 7.43 47.25 
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Table 4 Coefficients of Freundlich and Langmuir adsorption isotherms 

Materials 
Freundlich  Langmuir 

R2 KF 1/n  R2 qm (mg P/g) Ka (L/mg P) 

Blood cockle shells 0.974 18.15 0.140  0.997 32.26 0.517 

Burned blood cockle shells 0.861 1.38 0.540  0.829 31.25 0.012 

Concrete waste 0.587 14.32 0.150  0.897 31.25 0.136 

Drinking water treatment sludge  0.557 0.83 0.389  0.804 7.19 0.023 

 

 
Figure 3 Langmuir isotherm graph comparing P sorption capacity of each material 

 

การดูดซับฟอสฟอรัสในตัวกลางแบบเม็ด 

 จากการศึกษาความสามารถในการดูดซับของตัวกลางแบบผงข้างต้นพบว่า เปลือกหอยแครงมี

ความสามารถในการดูดซบัฟอสฟอรัสสูงท่ีสุดคือ 32.26 มก.P/ก.ดงันัน้ในการขึน้รูปตวักลางเป็นเม็ดจึงเลือก

เปลือกหอยแครงมาใช้เป็นสว่นผสมหลกั โดยได้ทําการแปรผนัสว่นผสมออกเป็น 6 สตูร เม็ดชิน้งานสตูร M-1, M-

2 และ M-3 ได้ทําการแปรผนัปริมาณเปลือกหอยเป็นร้อยละ 10, 50 และ 80 ตามลําดบั พบว่าเม็ดชิน้งานทัง้  3 

สตูร ไม่มีความแข็งแรง แตกหกั และละลายนํา้ได้ง่าย ดงันัน้ในส่วนผสมสตูร M-4, M-5 และ M-6 จึงได้นําดิน

ตะกอนประปามาผสมลงในสตูร โดยดินตะกอนประปาช่วยให้เมด็ชิน้งานเกาะติดกนัดีขึน้และมีความแข็งแรงมาก

ขึน้ เน่ืองจากดินมีคณุสมบติัในการช่วยยึดประสาน (หน่วยวิจยัภยัพิบติัทางธรรมชาติ, 2555) และ จากงานวิจยั

ของ Mortula and Gagnon (2007) พบว่า ดินตะกอนประปาสามารถใช้ดดูซบัฟอสฟอรัสได้ (7.11 มก.P/ก.) ใน

การผสมสูตรได้ทําการแปรผันปริมาณดินตะกอนประปาเป็นร้อยละ 50, 40 และ 30 ตามลําดบั เม่ือนํามา

วิเคราะห์ไอโซเทอมการดดูซบัพบว่า สตูร M-5 มีความสามารถในการดดูซบัฟอสฟอรัสสงูท่ีสดุคือ 4.85 มก.P/ก. 

(R2 = 0.931) ดงั Table 5 และ Figure 4 ซึง่ผลท่ีได้สอดคล้องกบัการทดลองข้างต้น เน่ืองจากสตูร M-5 มีเปลือก

หอยแครงผสมอยู่มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 50 ซึ่งมากกว่าสูตร M-4 และ M-6 ท่ีมีอยู่ร้อยละ 40 ดงันัน้ปริมาณ

แคลเซียมจากเปลือกหอยแครงจึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีช่วยให้การดดูซบัและการตกตะกอนฟอสฟอรัสเกิดได้ดีขึน้ 

ถงึแม้วา่เมด็ท่ีเตรียมจากสตูร M-5 มีคา่พืน้ท่ีผิวต่ํากวา่สตูรอ่ืนก็ตาม  
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Table 5 Specific surface area and coefficients of Langmuir adsorption isotherms  

Media 
specific surface area 

(m2/g) 

Langmuir 

R2 qm (mg P/g) Ka (L/mg P) 

M-4 10.450 0.957 1.30 -0.42 

M-5 7.276 0.931 4.85   0.02 

M-6 21.600 0.959 0.88 -0.08 

 

 
Figure 4 Langmuir isotherm graph comparing P sorption capacity of each media 

 

สรุป 

สมการการดดูซบัแบบแลงเมียร์มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใช้ในการอธิบายการดดูซบัฟอสฟอรัสของ

ตวักลางทัง้แบบผง และแบบเม็ด โดยเปลือกหอยแครงเป็นผงตวักลางท่ีมีความสามารถในการดดูซบัฟอสฟอรัส

สูงท่ีสุด คือ 32.26 มก.P/ก. เม่ือนํามาใช้เป็นส่วนผสมหลกัในการขึน้รูปเป็นเม็ดพบว่า สูตร M-5 ท่ีมีเปลือก

หอยแครงในสว่นผสมร้อยละ 50 มีความสามารถในการดดูซบัฟอสฟอรัสสงูท่ีสดุคือ 4.85 มก.P/ก. เม่ือเทียบกบั

สตูรอ่ืน 
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