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บทคัดย่อ 

การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบจลนพลศาสตร์การดูดซบัแอมโมเนียไนโตรเจน และทีเคเอ็น 

(Total Kjeldahl Nitrogen) จากนํา้เสียโรงงานอตุสาหกรรมผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง โดยใช้ซีโอไลต์เอท่ีสงัเคราะห์

จากเถ้าชานอ้อย (ZBG) และซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A (Z4A) เป็นวัสดุดูดซับ โดยทําการทดลองแบบกะ 

ระยะเวลา  14 วนั พบว่า จลนพลศาสตร์การดดูซบัแอมโมเนียไนโตรเจน และทีเคเอ็น เหมาะกบัจลนพลศาสตร์

อนัดบัสองเทียม จลนพลศาสตร์การดดูซบัซบัแอมโมเนียไนโตรเจน โดยใช้ซีโอไลต์เอท่ีสงัเคราะห์จากเถ้าชานอ้อย

มีคา่คงท่ี (k12) เท่ากบั 0.15 กรัมตอ่มิลลิกรัมต่อวนั และ ซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A มีค่าคงท่ี (k12) 0.07 กรัมต่อ

มิลลิกรัมต่อวนั ในขณะท่ีซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A มีค่า qe เท่ากบั 7.70 มิลลิกรัมต่อกรัม และซีโอไลต์เอท่ี

สงัเคราะห์จากเถ้าชานอ้อยมีค่า qe เท่ากบั 6.13 มิลลิกรัมต่อกรัม การศกึษาจลนพลศาสตร์การดดูซบัทีเคเอ็น 

พบวา่ซีโอไลต์เอท่ีสงัเคราะห์จากเถ้าชานอ้อยและ ซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A มีคา่คงท่ี (k12) เท่ากบั 0.04 กรัมต่อ

มิลลิกรัมต่อวนั ในขณะท่ีซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A มีค่า qe เท่ากบั 15.22 มิลลิกรัมต่อกรัม และซีโอไลต์เอท่ี

สงัเคราะห์จากเถ้าชานอ้อยมีคา่ qe เท่ากบั 13.94 มิลลิกรัมตอ่กรัม  

คาํสาํคัญ  :  การดดูซบั จลนพลศาสตร์ ซีโอไลต์ นํา้เสียที่มีแอมโมเนียไนโตรเจน   

 

ABSTRACT 

This research aimed to compare ammonia nitrogen and TKN (Total Kjeldahl Nitrogen) 

adsorption kinetics from frozen seafood wastewater by using synthetic zeolite-A from bagasse ash 

(ZBG) and standard zeolite 4A absorbents (Z4A). Experiment used batch test at 14 days. 6The 
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adsorption kinetics of ammonia nitrogen and TKN fitted pseudo second order. The ammonia nitrogen 

adsorption kinetic using synthetic zeolite-A from bagasse ash that rate constant (k12)  was 0.15 

g/mg/day. The rate constant (k12) by using standard zeolite 4A was 0.07 g/mg/day. Meanwhile, the qe 

by using standard zeolite 4A was 7.70 mg/g. The qe by using synthetic zeolite-A from bagasse ash 

was 6.13 mg/g. The TKN (Total Kjeldahl Nitrogen) adsorption kinetic found that the rate constant (k12) 

by using synthetic zeolite-A from bagasse ash and standard zeolite 4A were 0.04 g/mg/day. 

Meanwhile, the qe by using standard zeolite 4A was 15.22 mg/g. The qe by using synthetic zeolite-A 

from bagasse ash was 13.94 mg/g.  
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บทนํา 

 นํา้เสียโรงงานอตุสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งเป็นนํา้เสียท่ีมีปริมาณโปรตีนสงู และมกัประสบปัญหาใน

การนํานํา้เสียมาบําบดัในระบบแบบไร้อากาศ ดงันัน้การกําจดัแอมโมเนียไนโตรเจนท่ีปรากฏอยู่ในรูปแอมโมเนีย

ไนโตรเจนได้ จะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการบําบัดนํา้เสียแบบไร้อากาศ (กรมควบคมุมลพิษ, 2546) โดยทัว่ไป

แอมโมเนียไนโตรเจนจะปรากฏอยู่ในรูปไอออนบวก ซีโอไลต์เป็นตวักลางในการดดูซบัอีกชนิดท่ีมีสมบติัดดูนํา้ได้ดี 

มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสูง มีความสามารถในการดูดซบัโมเลกุลสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์

หลายชนิด ดงันัน้งานวิจัยนีจ้ึงมุ่งเน้นท่ีจะศกึษาเปรียบเทียบจลนพลศาสตร์ของการดดูซบัแอมโมเนียไนโตรเจน 

และทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)  โดยใช้ซีโอไลต์เอท่ีสงัเคราะห์จากเถ้าชานอ้อย และซีโอไลต์มาตรฐาน

ชนิด 4A เป็นวสัดดุดูซบันํา้เสียจากโรงงานอตุสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

นํา้เสีย  

นํา้เสียท่ีใช้ในการทดลองเป็นนํา้เสียจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง ของ บริษัท ไทยยูเน่ียน       

โฟรเซน่ โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

วัสดุดูดซับ  

 การเตรียมเถ้าชานอ้อยท่ีใช้ในการศึกษา โดยเก็บตวัอย่างเถ้าชานอ้อยจากบริษัทเอนไวรอนเม้นท์พัลพ์

แอนด์เปเปอร์ จํากัด จ. นครสวรรค์ นําเถ้าชานอ้อยอบให้แห้ง ทําการร่อนผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 325 Mesh ทํา

การสงัเคาะห์ซีโอไลต์ตามวิธีของเรวดี และคณะ (2551) และซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A มาจาก บริษัท ไทยซิลิเกต 1 

เคมิคลั จํากดั    

วิธีการทดลอง 

การศกึษาจลนพลศาสตร์ซีโอไลต์แต่ละชนิดในตวัอย่างนํา้เสียโรงงานอตุสาหกรรมผลิตอาหารทะเลแช่

แข็ง การศกึษาในระยะนีเ้ป็นการศกึษาในสภาวะควบคมุ โดยนําขวดไวแอลขนาด 120  มิลลิลิตร ปริมาตรทํางาน 

100  มิลลิลิตร เติมตะกอนจลุินทรีย์ (mixed liquor volatile suspended solids : MLVSS) ท่ีความเข้มข้น 1,400  
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มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 20 มิลลิลิตร นํา้เสียปริมาตร 80 มิลลิลิตร  ใส่ตวัดดูซบัซีโอไลต์ท่ีสงัเคราะห์จากเถ้า

ชานอ้อย และซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A ปริมาณ 2 กรัม  ปรับค่าพีเอชของนํา้เสียโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร

ทะเลแช่แข็งเท่ากบั 7.0 ± 0.02 ด้วยสารละลายกรดซลัฟิวริก ไลอ่ากาศออกจากช่องวา่งด้านบนขวดไวแอลโดยใช้

ก๊าชไนโตรเจน ปิดปากขวดด้วยจุกยาง (butyl rubber stopper) และปิดทบัจุกยางอีกครัง้ด้วยฝาปิดอลมิูเนียม 

(aluminium crimp) แล้วนําไปบ่มท่ีอณุหภมิู 35.0 ± 1.0 องศาเซลเซียส โดยเก็บตวัอย่างนํา้เสียระยะเวลา 14 วนั 

นํามาวิเคราะห์แอมโมเนียไนโตรเจน และ  ทีเคเอน็ และนําข้อมลูท่ีได้จากการทดลองไปสร้างกราฟจลนพลศาสตร์

ของการดดูซบัแอมโมเนียไนโตรเจน และทีเคเอ็น โดยใช้สมการปฏิกิริยาอนัดบัศนูย์ หนึ่ง หนึ่งเทียม สอง และ 

สองเทียม  

การวิเคราะห์ แอมโมเนียไนโตรเจน และทีเคเอ็น นัน้ใช้วิธีวิเคราะห์ตามหนังสือมาตรฐานอเมริกา 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1998) และคู่มือวิเคราะห์นํา้เสียสมาคม

วิศวกรสิ่งแวดล้อมไทย (ธงชยั และอษุา, 2532) 

จลนพลศาสตร์ 

การศกึษาจลนพลศาสตร์ของการดดูซบัแอมโมเนียไนโตรเจน และทีเคเอน็ โดยใช้กฎอตัราอินทริเกรด

ปฏิกิริยาอนัดบัศนูย์ (Zero order) ปฏิกิริยาอนัดบัหนึง่ (First order) และปฏิกิริยาอนัดบัสอง (Second order) 

อ้างอิงโดย Laowansiri (2011) สมการปฏิกิริยาอนัดบัหนึง่เทียม (Pseudo first order) และ ปฏิกิริยาอนัดบัสอง

เทียม (Pseudo second order) อ้างอิงโดย Ho และ Mckay (1999) ดงัแสดงในสมการท่ี 1-5 จากสมการท่ี 1 

สามารถเขียนกราฟระหวา่ง Ct กบั t สมการท่ี 2 สามารถเขียนกราฟระหวา่ง log (qe-qt) กบั t สมการท่ี 3 

สามารถเขียนกราฟระหวา่ง ln (Ct /C0) กบั t สมการท่ี 4 สามารถเขียนกราฟระหวา่ง t/qt กบั t และสมการท่ี 5 

สามารถเขียนกราฟระหวา่ง 1/Ct กบั t  

 

สมการปฏิกิริยาอนัดบัศนูย์; Ct = C0 – k0t          …………………… (1) 

สมการปฏิกิริยาอนัดบัหนึง่เทียม; log (qe-qt) = log qe – ((k01/2.303)t)      …………………… (2) 

สมการปฏิกิริยาอนัดบัหนึง่; ln Ct = ln C0 – k1t     …………………… (3) 

สมการปฏิกิริยาอนัดบัสองเทียม;  t/qt = (1/k12qe
2) +(1/qe)t                 …………………… 

(4) 

สมการปฏิกิริยาอนัดบัสอง; 1/Ct = 1/C0 + k2t          …………………… (5) 

 

โดย k0 คือ คา่คงท่ีจลนพลศาสตร์อนัดบัศนูย์, (มิลลิกรัม/ลิตร/วนั) k01 คือ คา่คงท่ีจลนพลศาสตร์อนัดบัหนึ่งเทียม

, (1/วนั) k1 คือ ค่าคงท่ีจลนพลศาสตร์อนัดบัหนึ่ง, (1/วนั) k12 คือ ค่าคงท่ีจลนพลศาสตร์อนัดบัสองเทียม, (กรัม/

มิลลิกรัม/วนั) k2 คือ ค่าคงท่ีจลนพลศาสตร์อนัดบัสอง, (ลิตร/มิลลิกรัม/วนั) C0  คือ ความเข้มข้นแอมโมเนีย

ไนโตรเจน หรือทีเคเอน็ ณ เวลาเร่ิมต้น, (มิลลิกรัม/ลิตร) Ct คือ ความเข้มข้นแอมโมเนียไนโตรเจน หรือทีเคเอ็น ณ 

เวลา t ใด ๆ (มิลลิกรัม/ลิตร)  qe คือ การดดูซบัแอมโมเนียไนโตรเจน หรือทีเคเอ็น ณ เวลาสมดลุ (มิลลิกรัม/กรัม) 

qt คือ การดดูซบัแอมโมเนียไนโตรเจน หรือทีเคเอน็ ณ เวลาใดๆ (มิลลิกรัม/กรัม) และ t คือ เวลา (วนั) 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 

1. การเปรียบเทยีบจลนพลศาสตร์ของการดูดซับแอมโมเนียไนโตรเจน 

  การเปรียบเทียบจลนพลศาสตร์ของการดดูซบัแอมโมเนียไนโตรเจน โดยใช้ซีโอไลต์เอท่ีสงัเคราะห์จากเถ้า

ชานอ้อย และซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A ในการดดูซบัแอมโมเนียไนโตรเจนในนํา้เสียโรงงานอตุสาหกรรมผลิตอาหาร

ทะเลแช่แข็ง ดงั Table 1 แสดงจลนพลศาสตร์ของการดดูซบัแอมโมเนียไนโตรเจน ของปฏิกิริยาอนัดบัศนูย์ หนึ่ง

เทียม หนึง่ สองเทียม และสอง 

 

Table 1 Rate constant and R2 of zero order, pseudo first order, first order, pseudo second order and   

second order reactions for ammonia nitrogen adsorption from industrial frozen seafood  

wastewater by using synthetic zeolite-A from bagasse ash and standard zeolite 4A  
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Zeolite-A from bagasse ash 

(ZBG) 

k 4.01 0.09 0.02 0.15 0.00 

R2 0.28 0.29 0.23 0.88 0.19 

Standard zeolite 4A 

(Z4A) 

k 5.85 0.11 0.03 0.07 0.00 

R2 0.32 0.19 0.24 0.89 0.17 

    
  Figure 1 และ Table 2 พบวา่การดดูซบัแอมโมเนียไนโตรเจน ในนํา้เสียโรงงานอตุสาหกรรมอาหารทะเล

แช่แข็งโดยกระบวนการบําบดันํา้เสียแบบไร้อากาศด้วยซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A และซีโอไลต์เอท่ีสงัเคราะห์

จากเถ้าชานอ้อย พบว่าเหมาะกับจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาอันดับสองเทียม โดยซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A 

สามารถดดูซบัแอมโมเนียไนโตรเจน ในนํา้เสียโรงงานอตุสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งได้มากท่ีสดุ (qe = 7.70 

มิลลิกรัมตอ่กรัม) รองลงมาคือ ซีโอไลต์เอท่ีสงัเคราะห์จากเถ้าชานอ้อย (qe = 6.13 มิลลิกรัมต่อกรัม) ตามลําดบั 

โดยซีโอไลต์เอท่ีสงัเคราะห์จากเถ้าชานอ้อยมีค่าคงท่ีอตัราเร็วมากท่ีสุด (k12 = 0.15 กรัมต่อมิลลิกรัมต่อวนั) 

รองลงมาคือซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A (k12 = 0.07 กรัมตอ่มิลลิกรัมตอ่วนั) ตามลําดบั ผลการดดูซบัแอมโมเนีย 
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ไนโตรเจนในนํา้เสียโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง เม่ือซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A สามารถดูดซับ

แอมโมเนียไนโตรเจน ได้มากท่ีสดุ ซึง่เกิดจากคณุสมบติัทางกายภาพและเคมีของซีโอไลต์เอท่ีสงัเคราะห์จากเถ้า

ชานอ้อยและซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A ท่ีมีโครงสร้าง ความเป็นผลกึ ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจบุวก 

(Cation Exchange Capacity : CEC) แตกตา่งกนัจงึสง่ผลให้การดดูซบัแอมโมเนียไนโตรเจน แตกตา่งกนัด้วย  อีก 

 
Figure 1 Pseudo second order kinetic of ammonia nitrogen adsorption from industrial frozen seafood  

 wastewater by using synthetic zeolite-A from bagasse ash and standard zeolite 4A  

 

Table 2 The rate constants (k12) and qe 6of pseudo second order by using synthetic zeolite-A from  

   bagasse ash and standard zeolite 4A for ammonia nitrogen adsorption from industrial frozen  

seafood wastewater 

 

Zeolite qe  (mg/g) k12  (g/mg/day) R2 

Zeolite-A from bagasse ash (ZBG) 6.13 0.15 0.88 

Standard zeolite 4A (Z4A) 7.70 0.07 0.89 

 

ทัง้ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน เร่ิมต้นยงัอยู่ในเกณฑ์ท่ีไมเ่ป็นอนัตรายต่อจุลินทรีย์ จึงไม่ส่งผลต่อการยบัยัง้การ

ทํางานของจุลินทรีย์ (กรมโรงงานอตุสาหกรรม, 2548) จากผลการศึกษายังพบว่าท่ีระยะเวลา 5 วนั ซีโอไลต์

มาตรฐานชนิด 4A และซีโอไลต์เอท่ีสงัเคราะห์จากเถ้าชานอ้อยสามารถดดูซบัแอมโมเนียไนโตรเจน ได้ดีท่ีสุดคิด

เป็นร้อยละ 71.37 และ 54.97 ตามลําดบัและอยู่ในสภาวะสมดลุ โดยกระบวนการดดูซบัจะเกิดขึน้ไป เร่ือย ๆ เม่ือ

สารท่ีถกูดดูซบัมีการคายซบัและดดูซบัไปพร้อม ๆ กนั ซึง่สมดลุจะเกิดขึน้เม่ืออตัราการดดูซบัและคายซบัเท่ากนั 

จุดนีค้วามเข้มข้นของสารท่ีถูกดูดซบัจะเท่ากับความเข้มข้นในสารดูดซบัท่ีอุณหภูมิคงท่ีหนึ่ง ๆ ดังเห็นได้จาก

ความสามารถในการดูดซับลดลงในวันท่ี 6 จึงส่งผลต่อการศึกษาจลนพลศาสตร์ของการดูดซับแอมโมเนีย

ไนโตรเจนด้วย (เกรียงศกัด์ิ, 2539) สอดคล้องกบั Tada และคณะ (2009) พบว่าการเติมซีไลต์จากธรรมชาติชนิด 
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Mordenite และ Clinoptilolite มีผลตอ่การลดปริมาณของแอมโมเนียไนโตรเจน และปริมาณก๊าซมีเทนเพ่ิมขึน้คิด

เป็นร้อยละ 10 และยงัสามารถกําจดั 8 Sludge ได้เพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 5 สอดคล้องกบั Wonseok และคณะ 

(2009) พบว่าทรายกรอง ถ่าน และซีโอไลต์ สามารถดูซบัแอมโมเนียไนโตรเจน ได้คิดเป็นร้อยละ 90 ภายใน

ระยะเวลา 5 วนั สรุปได้วา่ธรรมชาติของ ซีโอไลต์ มีความเป็นไปได้ท่ีจะถกูเลือกให้เป็นตวักลางท่ีมีประโยชน์ในถงั

ปฏิกรณ์สําหรับการบําบดันํา้เสียสิ่งทอ สอดคล้องกบั Karapinar (2009) พบวา่ ปริมาณซีโอไลต์ท่ี 10 กรัมตอ่ลิตร 

สามารถดูดซบัแอมโมเนียไนโตรเจนได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 5 นาที และประสิทธิภาพในการกําจัด

แอมโมเนียไนโตรเจน คิดเป็นร้อยละ 90-95 อีกทัง้ยงัสามารถตกตะกอนฟอสเฟตในรูปของแคลเซียมฟอสเฟต ได้

ในช่วงพีเอชต่ํากว่า 7.2 โดยประสิทธิภาพในการกําจัดและการดดูซบัของแอมโมเนียไนโตรเจน โดยซีโอไลท์จะ

ขึน้อยู่กบัแอมโมเนียไนโตรเจนเร่ิมต้น และปริมาณของซีโอไลต์ด้วย 

 

2. การเปรียบเทยีบจลนพลศาสตร์ของการดูดซับทเีคเอ็น   

การเปรียบเทียบจลนพลศาสตร์ของการดดูซบัทีเคเอน็ โดยใช้ซีโอไลต์เอท่ีสงัเคราะห์จากเถ้าชานอ้อย และ

ซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A ในการดดูซบัแอมโมเนียไนโตรเจนในนํา้เสียโรงงานอตุสาหกรรมผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง 

ดงั Table 3 แสดงจลนพลศาสตร์ของการดูดซบัทีเคเอ็น ของปฏิกิริยาอนัดบัศนูย์ หนึ่งเทียม หนึ่ง สองเทียม และ

สอง 

 

Table 3 Rate constant and R2 of zero order, pseudo first order, first order, pseudo second order and  

second order reactions for TKN adsorption from industrial frozen seafood wastewater by using  

synthetic zeolite-A from bagasse ash and standard zeolite 4A  
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Zeolite-A from bagasse ash 

(ZBG) 

k 10.61 0.13 0.05 0.04 0.00 

R2 0.54 0.24 0.51 0.94 0.46 

Standard zeolite 4A 

(Z4A) 

k 11.64 0.13 0.06 0.04 0.00 

R2 0.41 0.21 0.35 0.91 0.29 

 

Table 3 แสดงผลการศกึษาจลนพลศาสตร์ลําดบัปฏิกิริยาศนูย์ หนึง่เทียม หนึง่ สองเทียม และสอง ของการ

ดดูซบัทีเคเอน็ โดยใช้ซีโอไลต์เอท่ีสงัเคราะห์จากเถ้าชานอ้อย และซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A เป็นวสัดดุดูซบัทีเคเอ็น 
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ในนํา้เสียโรงงานอตุสาหกรรมผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง พบว่าการดดูซบัทีเคเอ็น โดยใช้ซีโอไลต์เอท่ีสงัเคราะห์จากเถ้า

ชานอ้อย และซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A เป็นวสัดุดูดซบัทีเคเอ็น ในนํา้เสียโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเล     

แช่แข็งเหมาะกบัจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาลําดบัสองเทียม (Pseudo second order) โดยซีโอไลต์เอท่ีสงัเคราะห์จาก

เถ้าชานอ้อยมีคา่ R2 เท่ากบั 0.94  และ คา่ qt ระยะเวลา 1-14 วนั เท่ากบั  5.46, 7.86, 9.23, 10.82, 13.27, 8.42, 

9.69, 11.57, 12.68, 13.12, 13.41, 12.63, 12.42 และ 11.64 ตามลําดบั ซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A มีค่า R2 

เท่ากบั 0.91 และ ค่า qt ระยะเวลา 1-14 วนั เท่ากบั 4.81, 7.78, 10.82, 14.29, 14.75, 10.11, 10.36, 12.05, 

13.67, 14.64, 15.01, 13.87, 14.68 และ 11.87 ตามลําดบั เม่ือพิจารณาตามจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาอนัดบั

สองเทียม (Pseudo second order) โดยคํานวณได้จากสมการ (4) จากสมการปฏิกิริยาอนัดบัสองเทียม สามารถ

นํามาสร้างกราฟ ระหวา่ง t/qt กบั t  ดงัแสดงใน Figure 2 

 

Figure 2 Pseudo second order kinetic of TKN adsorptions from industrial frozen seafood wastewater  

               by using synthetic zeolite-A from bagasse ash and standard zeolite 4A  

 

Table 4 The rate constants (k12) and qe 6of pseudo second order by using synthetic zeolite-A from  

   bagasse ash and standard zeolite 4A for TKN adsorption from industrial frozen seafood 

wastewater 

 

Zeolite qe  (mg/g) k12  (g/mg/day) R2 

Zeolite-A from bagasse ash (ZBG) 13.94 0.04 0.94 

Standard zeolite 4A (Z4A) 15.22 0.04 0.91 
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Figure 2 และ Table 4 พบว่าการดดูซบัทีเคเอ็น ในนํา้เสียโรงงานอตุสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งโดย

กระบวนการบําบดันํา้เสียแบบไร้อากาศด้วยซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A และซีโอไลต์เอท่ีสงัเคราะห์จากเถ้าชาน

อ้อย เป็นวสัดดุดูซบั เหมาะกบัจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาอนัดบัสองเทียม โดยซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A สามารถ

ดดูซบัทีเคเอ็น ในนํา้เสียโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งได้มากท่ีสุด (qe = 15.22 มิลลิกรัมต่อกรัม) 

รองลงมาคือซีโอไลต์เอท่ีสงัเคราะห์จากเถ้าชานอ้อย (qe = 13.94 มิลลิกรัม/กรัม) ตามลําดบั โดยซีโอไลต์เอท่ี

สงัเคราะห์จากเถ้าชานอ้อย และซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A ค่าคงท่ีอตัราเร็วเท่ากนั (k12 = 0.04 กรัมต่อมิลลิกรัม

ตอ่วนั) จากผลการศกึษายงัพบวา่ท่ีระยะเวลา 5 วนั  ซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A และซีโอไลต์เอท่ีสงัเคราะห์จากเถ้า

ชานอ้อยสามารถดดูซบัทีเคเอน็ ได้ดีท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 80.68 และ 72.58 ตามลําดบั และอยู่ในภาวะสมดลุ โดย

กระบวนการดูดซบัจะเกิดขึน้ไปเร่ือย ๆ เม่ือสารท่ีถูกดูดซบัมีการคายซบัและดูดซบัไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งสมดุลจะ

เกิดขึน้เม่ืออตัราการดูดซบัและการคายการดูดซบัเท่ากัน จุดนีค้วามเข้มข้นของสารท่ีถูกดูดซบัจะเท่ากับความ

เข้มข้นในสารดดูซบัท่ีอณุหภูมิคงท่ีหนึ่ง ๆ ดงัเห็นได้จากความสามารถในการดดูซบัลดลงในวนัท่ี 6 จึงส่งผลต่อ

การศกึษาจลนพลศาสตร์ของการดดูซบัทีเคเอ็น ด้วย (เกรียงศกัด์ิ, 2539) ซึง่สอดคล้องกบัประไพ (2543) พบว่า 

ซีโอไลต์ธรรมชาติสามารถลดไนโตรเจนทัง้หมด และแอมโมเนียไนโตรเจนได้ร้อยละ 96.2 และ 99.8 ตามลําดบั 

และสอดคล้องกบัสงกรานต์ (2545) พบวา่ประสิทธิภาพในการกําจดัทีเคเอน็ ท่ีระยะเวลา 12, 18 และ 24 ชัว่โมง 

ของระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor, SBR) ร่วมกับซีโอไลต์ จะสงูกว่าระบบเอสบีอาร์ท่ีไม่เติม      

ซีโอไลต์  

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จลนพลศาสตร์การดูดซบัการดูดซบัแอมโมเนียไนโตรเจน และทีเคเอ็น ในนํา้เสียโรงงานอุตสาหกรรม

อาหารทะเลแช่แข็งโดยกระบวนการบําบดันํา้เสียแบบไร้อากาศร่วมกับการใช้ซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A และ      

ซีโอไลต์เอท่ีสังเคราะห์จากเถ้าชานอ้อย เหมาะกับจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาอันดับสองเทียม ซึ่งเป็นการ

เกิดปฏิกิริยาการดูดซบัจากกระบวนการดูดซบัของซีโอไลต์ควบคู่กับการทํางานของจุลินทรีย์ โดยซีโอไลต์เอท่ี

สงัเคราะห์จากเถ้าชานอ้อยมีคณุสมบติัใกล้เคียงกบัซีโอไลต์มาตรฐานชนิด 4A จึงส่งผลให้จลนพลศาสตร์การดดู

ซบัการดดูซบัแอมโมเนียไนโตรเจน และทีเคเอ็น ใกล้เคียงกนั อีกทัง้เป็นการนําวสัดเุหลือทิง้ทางการเกษตรมาใช้

สงัเคราะห์ซีโอไลต์ เพ่ือใช้ในการบําบดันํา้เสียโรงงานอตุสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งได้อีกด้วย  
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