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บทคัดย่อ 

การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือการกําจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้วัสดุดูดซับท่ีแตกต่างกัน ได้แก่         

ถ่านกมัมนัต์ (AC) ขีก้ลงึเหลก็ปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริก (FH) ขีก้ลงึเหลก็ไมป่รับสภาพ (FA) และ ถ่านกมัมนัต์

ร่วมกบัขีก้ลงึเหล็กไม่ปรับสภาพ (AF) ในคอลมัน์ตวักลางสงู 10 เซนติเมตร เส้นผ่านศนูย์กลาง 2.54 เซนติเมตร ทํา

การตรวจวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง Biogas Analyzer ท่ีอตัราการไหล 340 มิลลิลิตรต่อนาที โดยวิเคราะห์แบบต่อเน่ือง 

จากการศึกษาพบว่า ขีก้ลึงเหล็กไม่ปรับสภาพมีประสิทธิภาพการกําจัดก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์สูงสุด รองลงมาคือ 

ถ่านกัมมนัต์ร่วมกับขีก้ลึงเหล็กไม่ปรับสภาพ ถ่านกมัมนัต์ และขีก้ลึงเหล็กปรับสภาพ ตามลําดบั โดยมีร้อยละการ

กําจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์เท่ากบั 70.22, 43.61, 29.72 และ 15.37 ตามลําดบั และ breakthrough point ท่ี

ระยะเวลา 140, 215, 95 และ 120 นาที ตามลําดบั ปริมาณการดดูซบัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ต่อปริมาตรวสัดดุดูซบั

เท่ากบั 2,249.68, 1,418.69, 338.34 และ 438.69 มิลลิกรัมตอ่ลกูบาศก์เซนติเมตร ของวสัดดุดูซบัขีก้ลงึเหลก็ไมป่รับ

สภาพ ถ่านกมัมนัต์ร่วมกบัขีก้ลงึเหลก็ไมป่รับสภาพ ถ่านกมัมนัต์ และขีก้ลงึเหลก็ปรับสภาพ ตามลําดบั  

 

คาํสาํคัญ  :   ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ ถ่านกมัมนัต์ เหล็ก  

 

ABSTRACT 

 2This research aimed to investigate hydrogen sulfide gas removal by different adsorbents such as 

activated carbon (AC), iron which pretreated with HCl (FH), iron (rust) (FA), and activated carbon with 

iron (rust) (AF). The adsorbents were packed in a column of 10 cm height and 2.54 cm in diameter. A 

biogas analyzer was used to analyze the composition of biogas at a continuous flow rate of 340 

ml/min. The results showed that the hydrogen sulfide gas removal is most efficient by iron (rust) (FA), 

followed by activated carbon with iron (rust) (AF), activated carbon (AC) and modified iron (FH).  
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The percentages of hydrogen sulfide gas removal were 70.22 %, 43.61 %, 29.72 % and 15.37 % 

respectively and the times of breakthrough point were at 140 min, 215 min, 95 min, and 120 min. The 

amount of adsorbed hydrogen sulfide gas per adsorbent materials including iron (rust) (FA), activated 

carbon with iron (rust) (AF), activated carbon (AC) and modified iron (FH) were 2,249.68 mg/cm3, 

1,418.69 mg/cm3, 338.34 mg/cm3 and 438.69 mg/cm3, respectively. 
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คาํนํา 

ปัจจุบนัการใช้พลงังานเชือ้เพลิงจากซากพืชซากสตัว์มีแนวโน้มสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึง่จะส่งผลให้ปริมาณ

สํารองพลงังานเชือ้เพลิงของโลกมีปริมาณลดน้อยลง สง่ผลให้ราคาของพลงังานเชือ้เพลิงมีราคาสงูขึน้ ซึง่ประเทศไทย

เป็นประเทศหนึง่ท่ีนําเข้าเชือ้เพลิงประมาณร้อยละ 90 ดงันัน้รัฐบาลจึงส่งเสริมให้หนัมาใช้พลงังานทางเลือกเพ่ือเพ่ิม

ความมัน่คงทางพลงังาน ซึง่ก๊าซชีวภาพเป็นพลงังานทางเลือกอีกทางหนึ่ง ท่ีสามารถผลิตได้จากการหมกัวตัถุดิบ

เหลือทิง้จากการเกษตรซึง่เป็นวตัถดิุบท่ีหาได้ง่าย หรือวสัดสุารอินทรีย์ โดยองค์ประกอบในก๊าซชีวภาพ เป็นก๊าซมีเทน 

ร้อยละ 50 ถึง 70 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ 30 ถึง 50 ส่วนท่ีเหลือเป็น ก๊าซชนิดอ่ืนๆ เช่น ก๊าซไฮโดรเจน 

ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ ก๊าซไนโตรเจน และไอนํา้เป็นต้น (Kapdi และคณะ, 2005) จากองค์ประกอบของ

ก๊าซชีวภาพพบว่ามีก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ซึง่เป็นก๊าซไม่มีสี มีกลิ่นเหม็นคล้ายไข่เน่า และหนกักว่าอากาศ ทําให้ไม่

สามารถนําไปใช้โดยตรงในระบวนการเผาไหม้ในเคร่ืองยนต์ได้ เน่ืองจากจะทําให้เกิดการผุกร่อน (สาโรจน์ และคณะ, 

2553) เกิดฝนกรด และสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของประชาชน ดงันัน้เพ่ือให้สามารถนําก๊าซชีวภาพไปใช้กบัเคร่ืองยนต์ 

หรือการเผาไหม้ให้ความร้อนได้ จงึจํา เป็นต้องกําจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ออกก่อนท่ีจะนําไปใช้งาน 

ก๊าซชีวภาพจะมีก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ท่ีมีความเข้มข้นแตกตา่งกนัไปตามวตัถดิุบท่ีใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ วิธีการ

กําจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ กระบวนการออกซิเดชนัแบบแห้ง และกระบวนการออกซิเดชนัแบบ

เปียก กระบวนการออกซิเดชันแบบแห้ง ได้แก่ กระบวนการการเติมอากาศหรือก๊าซออกซิเจนเข้าไปในระบบก๊าซ

ชีวภาพ กระบวนการดูดซบัโดยใช้เหล็กออกไซด์ และกระบวนดูดซบัโดยใช้ถ่านกัมมนัต์ (Cal และคณะ, 2000) 

ในขณะท่ีกระบวนการออกซิเดชนัแบบเปียก ได้แก่ กระบวนการดดูซบัทางกายภาพ เป็นการดดูซบัก๊าซไฮโดรเจนซลัไ 

ฟด์ในสารละลาย เช่น นํา้ นํา้ด่าง เป็นต้น และกระบวนการดดูซบัทางเคมี เช่น การใช้สารละลาย Fe(III)-EDTA เป็น

ตวัดดูซบั (พนัสิน, 2552; Horikawa และคณะ, 2004; Saelee และ Bunyakan, 2012) ในงานวิจยันีไ้ด้นําเอาวสัดท่ีุมี

อยู่ในท้องถ่ินมาใช้ในการบําบดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ โดยศึกษาประสิทธิภาพการกําจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ด้วย

ถ่านกมัมนัต์ ขีก้ลงึเหลก็ปรับสภาพ ขีก้ลงึเหลก็ไมป่รับสภาพ และถ่านกมัมนัต์ร่วมกบัขีก้ลงึเหลก็ไมป่รับสภาพ  
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อุปกรณ์และวิธีการ 

1.      การเตรียมวัสดุดูดซับ 

1.1 การเตรียมถ่านกมัมนัต์จากกะลามะพร้าวท่ีนํามาใช้ ได้จากการเผาจากกระบวนการ gasification จะมี

การเติมไอนํา้ เพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีผิวและรูพรุนให้กับถ่านกมัมนัต์ นําถ่านกัมมนัต์มาทําการคดัขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 10 

มิลลิเมตร และนําถ่านกมัมนัต์ท่ีคดัขนาดแล้วไปอบท่ีอณุหภมิู 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชัว่โมง   

1.2 การเตรียมขีก้ลงึเหล็กจะมี 2 แบบคือ การเตรียมขีก้ลงึเหล็กแบบปรับสภาพเพ่ือทําให้เกิดสนิม โดยการ

นําขีก้ลงึเหลก็มาในปริมาณท่ีพอดี ไปแช่ในกรดไฮโดรคลอริกท่ีความเข้มข้น 15% เป็นเวลา 15 นาที กรองเอานํา้ออก 

แล้วนํามาวางไว้ในสภาวะท่ีมีอากาศ ปล่อยไว้จนเกิดสนิม การเตรียมฝอยเหล็กแบบไม่ปรับสภาพ นําฝอยเหล็กมา

วางไว้ในสภาพท่ีมีอากาศ ปลอ่ยไว้จนเกิดสนิม  

2.   การเตรียมคอลัมน์ 

         การเตรียมคอลมัน์สําหรับการบรรจวุสัดใุนการดดูซบั โดยใช้ท่อพีวีซี เส้นผ่านศนูย์กลางขนาด 2.54 เซนติเมตร 

ความยาววสัดดุดูซบั 10 เซนติเมตร (Figure 1) โดยทําการติดตัง้หวัก๊อกทองเหลือง บริเวณด้านบนตรงกลางของท่อ

เพ่ือทําเป็นทางก๊าซเข้า และบริเวณด้านล่างก็ทําการติดตัง้ก๊อกทองเหลืองเหมือนด้านบนเพ่ือทําเป็นบริเวณสําหรับ

เก็บก๊าซตวัอย่างไปทําการตรวจวิเคราะห์ โดยบริเวณด้านลา่งมีการติดตะแกรงขนาดเลก็เพ่ือทําการดกัวสัดดุดูซบั  

 

 

 

 

Figure 1 Colum preparation 

3. การเตรียมชุดทดลอง 

 ทําการเตรียมคอลมัน์ทัง้หมด 4 คอลมัน์ ดงันี ้ 

การทดลองชุดควบคุม ทําการเปิดก๊าซท่ีออกจากระบบก๊าซชีวภาพ ปลอ่ยก๊าซเข้าเคร่ือง Biogas Analyzer 

ทําการวิเคราะห์โดยการปลอ่ยให้ก๊าซไหลผ่านเคร่ืองด้วยอตัราไหล 340 มิลลิลิตรต่อนาที บนัทึกระยะเวลาจนกว่าค่า

ก๊าซจะคงท่ี 

ชุดการทดลองที่ 1 ถ่านกัมมันต์ นําคอลมัน์ท่ีประกอบเสร็จสมบูรณ์มาบรรจุวสัดดุดูซบั ความสงูตวักลาง 

10 เซนติเมตร ปริมาณ 30.87 กรัม  

ชุดการทดลองที่ 2 ขีก้ลึงเหล็กไม่ปรับสภาพ นําคอลมัน์ท่ีประกอบเสร็จสมบูรณ์มาบรรจุวสัดุดดูซบั 

ความสงูตวักลาง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 9 กรัม  

ชุดการทดลองที่ 3 ขีก้ลึงเหล็กปรับสภาพ นําคอลมัน์ท่ีประกอบเสร็จสมบูรณ์มาบรรจุวสัดดุดูซบั ความ

สงูตวักลาง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 9 กรัม  

ชุดการทดลองที่ 4 ถ่านกัมมันต์ร่วมกับขีก้ลึงเหล็กไม่ปรับสภาพ นําคอลมัน์ท่ีประกอบเสร็จสมบรูณ์มา

บรรจวุสัดดุดูซบั ความสงูตวักลาง 10 เซนติเมตร ปริมาณถ่านกมัมนัต์ 14 กรัม ท่ีความสงูตวักลาง 5 เซนติเมตร และ

ปริมาณขีก้ลงึเหลก็ไมป่รับสภาพ 4.5 กรัม ความสงูตวักลาง 5 เซนติเมตร  
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4.    วิธีการทดลอง 

 เปิดก๊าซท่ีได้จากระบบก๊าซชีวภาพ เข้าสู่เคร่ือง Biogas Analyzer ทําการจดบนัทึกจนค่าคงท่ี ก๊าซท่ีตรวจ

วิเคราะห์ได้คือ คา่ก่อนผ่านระบบ ซึง่เป็นคา่ก่อนการทดลอง โดยนําคอลมัน์ท่ีเตรียมไว้ โดยทดลองปล่อยก๊าซชีวภาพ

ไหลผ่านคอลมัน์จากด้านลา่งขึน้สูด้่านบน โดยตอ่เข้ากบัเคร่ือง Biogas Analyzer ทําการจดบนัทกึทกุๆ 3 นาที เม่ือได้

คา่ท่ีคงท่ี ทําการตรวจวดัทกุๆ 5 นาที จนวสัดดุดูซบัเข้าสู่จุดอ่ิมตวั ทําการวิเคราะห์ก๊าซท่ีอยู่ในระบบก๊าซชีวภาพด้วย

เคร่ือง Biogas Analyzer นําค่าท่ีได้ไปคํานวณกบัค่าก่อนการทดลอง โดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวสัดดุดู

ซับท่ีใช้ในการกําจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ท่ีผ่านคอลัมน์ นําผลท่ีได้จากเคร่ือง Biogas Analyzer มาคํานวณ

ประสิทธิภาพการกําจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ จดุอ่ิมตวั และปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ตอ่ปริมาตรวสัดดุดูซบั 

  

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการศกึษาการกําจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์โดยใช้วสัดดุดูซบัท่ีแตกต่างกนัได้แก่ ถ่านกมัมนัต์ (AC) ขีก้ลงึ

เหล็กปรับสภาพ (FH) ขีก้ลงึเหล็กไม่ปรับสภาพ (FA) และ ถ่านกมัมนัต์ร่วมกบัขีก้ลงึเหล็กไม่ปรับสภาพ (AF) โดยใช้

ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์จากระบบก๊าซชีวภาพแบบ Anaerobic Covered Lagoon  

1. องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ 

 องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพก่อนการกําจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์แสดงดงั (Table 1) พบว่าก๊าซชีวภาพจาก

ระบบ Anaerobic Covered Lagoon ท่ีวดัได้ก่อนเข้าตวักลางวสัดดุดูซบั AC, FH, FA และ AF  ประกอบด้วย ก๊าซ

มีเทนร้อยละ 42.60, 44.10, 44.70 และ 43.70 ตามลําดบั ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 54.80, 54.50, 54.70 และ 

55.50 ตามลําดบั ก๊าซออกซิเจนร้อยละ 0.00 และ ก๊าซอ่ืนๆ ร้อยละ 0.06, 01.40, 06.00 และ 0.809 ตามลําดบั และ

ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ 1,334, 1,403, 1,205 และ 1,080 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ตามลําดบั 

 

Table 1 The composition of biogas before treatment of hydrogen sulfide gas by different adsorbent 

materials 

 

Composition of biogas   

 

Adsorbent material 

AC  FH  FA  AF  

Methane gas (CH4) (%) 44.60 44.10 44.70 43.70 

Carbon dioxide gas CO2 (%) 54.80 54.50 54.70 55.50 

 Oxygen (O2) (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 

Other gas (BAL) (%) 0.06 01.40 0.60 0.80 

Hydrogen sulfide (H2S) (ppm) 1,334 1,403 1,205 1,082 
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2. ประสิทธิภาพการกาํจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

 การศกึษาประสิทธิภาพการกําจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์โดยใช้ตวักลาง AC, FH, FA และ AF พบว่าก๊าซ

ไฮโดรเจนซลัไฟด์ก่อนดดูซบัด้วยตวักลาง มีค่าเท่ากบั 1,334, 1,403, 1,205 และ 1,082 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดบั 

(Figure 2) โดยเม่ือก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ผ่านการกําจดัโดยใช้วสัดดุดูซบัพบว่าความเข้มข้นก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์

ลดลงเหลือเท่ากบั 937.5, 1,187.4, 358.8 และ 610.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ของวสัดดุดูซบั AC, FH, FA และ AF 

ตามลําดบั โดยประสิทธิภาพการกําจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ เท่ากบัร้อยละ 29.72, 15.37, 70.22 และ 43.61 ของ

วสัดดุูดซบั AC, FH, FA และ AF ตามลําดบั (Figure 3) พบว่าวสัดุดดูซบั FA มีประสิทธิภาพการกําจัดก๊าซ

ไฮโดรเจนซลัไฟด์สูงสุด ณ สภาวะคงท่ี เน่ืองจาก FA เป็นสนิมท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ (สมชัย, 2546) เป็น

สารประกอบระหว่างเหล็กกับออกซิเจน เกิดเป็นไฮเดรตเฟอริกออกไซด์ (Fe2O3.XH2O3) เม่ือรวมตัวกับก๊าซ

ไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S)  เกิดเป็นสารประกอบเหลก็ซลัเฟต จึงทําให้เกิดกระบวนการดดูซบัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ของ

วสัดดุดูซบั FA มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ประสิทธิภาพในการดดูซบัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์รองลงมาคือ AF ซึง่เป็นการ

ใช้วสัดดุดูซบั AC ร่วมกบั FA ทําให้ประสิทธิภาพการกําจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ลดลง ประสิทธิภาพในการดดูซบัก๊าซ

ไฮโดรเจนซลัไฟด์ลําดบัท่ีสามคือ AC เน่ืองจากช่วงแรก AC จะมีความสามารถในการกําจดัท่ีดี แต่เม่ือระยะเวลาผ่าน

ไปความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์จะสงูขึน้และความสามารถในการดดูซบัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ของ AC จะถึง

จดุอ่ิมตวัเร็ว ประสิทธิภาพในการดดูซบัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ลําดบัท่ีสี่คือ FH เน่ืองจาก FH มีการปรับสภาพด้วยกรด

เพ่ือท่ีจะเร่งปฏิกิริยาให้เกิดสนิม โดยกรด HCl ความเข้มข้นร้อยละ 15 เน่ืองจากกรดมีผลต่อประสิทธิภาพการกําจดั

ทําให้ประสิทธิภาพการกําจัดก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ไม่ค่อยดี โดยการนําเอาวสัดุท่ีใช้เป็นตวักลางในการดูดซบัควร

คํานงึถงึราคาต้นทนุของวสัดดุดูซบัด้วย ดงันัน้ FA เหมาะสมท่ีสดุในการนํามาใช้ประโยชน์ในการดดูซบัก๊าซ 

 
Figure 2 The hydrogen sulfide gas before and after treatment with different adsorbent materials 
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ไฮโดรเจนซลัไฟด์ เน่ืองจากมีประสิทธิภาพการกําจดัท่ีดีท่ีสดุ และเป็นวสัดท่ีุเหลือทิง้จากกระบวนการเช่ือม การกลึง

เหลก็ มีคา่ใช้จ่ายเพียงเลก็น้อยในการนํามาใช้ประโยชน์และยงัเป็นการลดปัญหาเร่ืองเศษขีก้ลงึเหลก็ตามโรงกลงึท่ีไม่

มีวิธีการจดัการท่ีถกูต้องด้วย ถ้าปลอ่ยไว้ก็จะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตอ่ไป 

 

 

Figure 3 Efficiency of hydrogen sulfide gas removal by different adsorbent materials 

 

3. ปริมาณการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่อปริมาตรวัสดุดูดซับ 

Figure 4 แสดงปริมาณการกําจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้วัสดุดูดซบัท่ีแตกต่างกันพบว่า FA มี

ประสิทธิภาพการกําจดัท่ีดีท่ีสดุ โดยจะพบวา่ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ขาเข้า เท่ากบั 1,205 ppm เม่ือเวลาผ่านไป ความ

เข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์จะลดลงเร่ือยๆ จนถึงจุดอ่ิมตวัและสามารถกําจัดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ขา

เข้าได้เหลือความเข้มข้นน้อยท่ีสดุ สอดคล้องกบังานวิจยัของวรวิทย์ (2551) ศกึษาการพฒันาตวัดดูซบัเพ่ือกําจดัก๊าซ

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกจากกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ พบว่าเหล็กมีประสิทธิภาพในการกําจัดก๊าซ

ไฮโดรเจนซลัไฟด์ได้ดีกวา่ถ่านกมัมนัต์ขึน้อยู่กบัระยะเวลาในการทดลอง และจากงานวิจยันีพ้บวา่ AF มีระยะเวลาการ

กําจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ยาวนานท่ีสดุ เน่ืองจากเป็นการรวมกนัของวสัดดุดูซบัสองชนิดคือ AC และ FH  โดยมีการ

บรรจ ุAC ก่อน และตามด้วย FH ทําให้วสัดท่ีุบรรจไุว้เกิดการดดูซบัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ท่ีไหลผ่าน เม่ือระยะเวลาใน

การกําจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ท่ีมากขึน้ความเข้มข้นก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์มีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ จนถึงสภาวะอ่ิมตวั 

เรียกวา่ breakthrough point ซึง่เป็นเวลาท่ีความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์สงูขึน้อย่างรวดเร็วทําให้ค่าการดดู

ซบัถงึจดุอ่ิมตวั คา่ความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ขาออกเท่ากบัขาเข้า เรียกวา่ breakthrough curve โดยวสัดุ

ดดูซบั AC, FH, FA และ AF ได้ breakthrough point ท่ีระยะเวลา 95, 140, 120 และ 215 นาที ตามลําดบั  
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Figure 4 The hydrogen sulfide gas removal by different adsorbent materials 

 

ปริมาณการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่อวัสดุดูดซับท่ีแตกต่างกัน ณ สภาวะคงท่ี พบว่า FA มี

ความสามารถในการดดูซบัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์สงูสดุเท่ากบั 2,249.68 มิลลิกรัมก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ต่อลกูบาศก์

เซนติเมตรของ FA เน่ืองจาก FA มีประสิทธิภาพในการกําจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์สงูสดุ เพราะ FA เกิดการรวมตวักบั

ออกซิเจนกลายเป็นเหล็กออกไซด์ ดงันัน้เม่ือปล่อยก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์เข้าสู่คอลมัน์ท่ีมี FA แล้ว FA จะทําการ

รวมตวักบัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์เกิดเป็นเหล็กซลัเฟต ทําให้ FA สามารถลดความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ให้

น้อยลงได้ ส่วนวัสดุท่ีมีความสามารถในการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์น้อยท่ีสุดคือ AC มีค่าเท่ากับ 338.34  

มิลลิกรัมก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ตอ่ลกูบาศก์เซนติเมตรของ AC เน่ืองจากอาจจะมีคณุสมบติัในการดดูซบันํา้เสียท่ีดีแต่

ไมค่อ่ยเหมาะสมกบัการนํามาดดูซบัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ ทําให้เกิดการกําจดัท่ีค่อนข้างน้อยและถึงจุดอ่ิมตวัเร็วทํา

ให้การดดูซบัปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ต่อปริมาตรวสัดดุดูซบัน้อย เม่ือเทียบกบัวสัดดุดูซบั FA, AF และ FH ซึง่มี

ความสามารถในการดดูซบัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ต่อปริมาตรวสัดุดดูซบัเท่ากบั 2,249.68, 1,418.69 และ 438.69 

มิลลิกรัมก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ตอ่ลกูบาศก์เซนติเมตรของวสัดดุดูซบั ตามลําดบั (Figure 5)  
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Figure 5 The adsorbed hydrogen sulfide gas per adsorbent materials 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การศกึษาการกําจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์จากระบบก๊าซชีวภาพแบบ Anaerobic Covered Lagoon โดยใช้

วสัดดุดูซบัท่ีแตกต่างกนัพบว่า AC, FH, FA และ AF สามารถกําจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ได้ ประสิทธิภาพการกําจดั

ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์สงูสดุเม่ือใช้ FA เป็นวสัดดุดูซบั ณ สภาวะคงท่ี และพบว่าประสิทธิภาพการกําจดัของวสัดดุดู

ซบั AC, FH, FA และ AF เท่ากบัร้อยละ 29.72, 15.37, 70.22 และ 43.61 ตามลําดบั โดยวสัดดุดูซบั AC, FH, FA 

และ AF ได้ breakthrough point ท่ีระยะเวลา 95, 140, 120 และ 215 นาที ตามลําดบั และปริมาณการดดูซบัก๊าซ

ไฮโดรเจนซลัไฟด์ต่อปริมาตรวสัดดุดูซบัของ AC, FH, FA และ AF ได้ 338.34, 438.69, 2,249.68 และ1,418.69 

มิลลิกรัมก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ตอ่ลกูบาศก์เซนติเมตรของวสัดดุดูซบั ตามลําดบั ซึง่จากงานวิจยัข้างต้นพบว่าวสัดดุดู

ซบัขีก้ลงึเหลก็ไมป่รับสภาพมีประสิทธิภาพการกําจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์สงูสดุ  
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