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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค  ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาความเป นไปไดในการสังเคราะหซีโอไลต โดยใช
ของเสีย 2 ชนิด ไดแก ตะกรันเหล็กจากโรงงานหลอหลอมโลหะและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใช
แลวจากโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลสารละลาย  และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ กําจัด 
Pb2+ ของซีโอไลต 3 ชนิด ไดแก ชนิดท่ีสังเคราะหจากตะกรันเหล็กและโซเดียมไฮดรอกไซด มาตรฐาน 
(S1)  ชนิดท่ีสังเคราะหจากตะกรันเหล็กและโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว (S2) และชนิดมาตรฐาน 4A   
          ตอนท่ี 1 ทําการ ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมที่สุดในการสังเคราะหซีโอไลตจากของเสียท้ัง  
2 ชนิด  ผลการทดลองพบวา สภาวะท่ีเหมาะสมที่สุด ในการสังเคราะหซีโอไลต S1 และ S2 คือ 
อัตราสวนระหวางซิลิกาตอโซเดียมไฮดรอกไซดเทากับ  0.3 : 1.0 โดยมวล  ความเขม ขนของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 4.0 โมลาร  ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา 3 ชั่วโมง และอุณหภูมิใน
การทําปฏิกิริยา 105 องศาเซลเซียส  ซ่ึงมีคาความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออนของ   
ซีโอไลต S1 S2 และ 4A เทากับ 540.45  527.74 และ 615.11 มิลลิกรัมแคลเซียมคารบอเนตตอ
กรัมซีโอไลต ตามลําดับ  เม่ือนําซีโอไลต  S1 และ S2 มาวิเคราะห ดวยเครื่องเอกซเรยดิฟแฟรกชัน
พบวาซีโอไลตท้ัง 2 ชนิดเปนซีโอไลตชนิด 4A และเม่ือวิเคราะหดวยเครื่องสแกน นิงอิเล็กตรอน   
ไมโครสโคปพบวาซีโอไลตท้ัง 2 ชนิดมีรูปรางผลึกเปนลูกบาศกเชนเดียวกับซีโอไลตชนิด 4A   

ตอนท่ี 2 ทําการศึกษาการใชประโยชนของซีโอไลต สังเคราะห  S1 และ S2 เปรียบเทียบกับ 
ซีโอไลต 4A โดยนําซีโอไลตท้ัง 3 ชนิดไปทดสอบประสิทธิภาพการกําจัด Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะห ท่ี
ความเขมขนเริ่มตน 20 mg/L โดยทําการทดลองแบบทีละเท  ปจจัยตางๆ ท่ีศึกษา ไดแก เวลาสัมผัส  
คา pH เริ่มตน และไอโซเทอมการดูดซับ  ผลการทดลองพบวาสภาวะที่ มีการกําจัด  Pb2+ อยางมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด คือ เวลาสัมผัส 30 นาที และ คา pH เริ่มตนเทากับ 5.0  พฤติกรรมการดูดซับของ
ซีโอไลต S1  S2 และ 4A สอดคลองกับสมการไอโซเทอมแบบแลงเมียร  โดยมีคาความสามารถในการ
ดูดซับ Pb2+ สูงสุดเทากับ 0.225  0.200 และ 0.229 กรัม Pb2+ตอกรัมซีโอไลต ตามลําดับ 

ผลการทดลองแสดงวาของเสียท้ัง 2 ชนิดสามารถนํามาใชประโยชนในการสังเคราะหซีโอไลต
ได  ซ่ึงซีโอไลตสังเคราะห ไดเปนซีโอไลตชนิด 4A และมีประสิทธิภาพในการดูดซับตะก่ัวในน้ําเสียได
ใกลเคียงกับซีโอไลตชนิด 4A 
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 The objectives of this research were (1) to study the possibility of 
synthesizing zeolite using 2 types of waste including slag from ferrous smelting and 
spent solution of sodium hydroxide from solvent recycling industry, and (2) to 
compare the efficiency of Pb2+ removal by 4A type and 2 synthesized zeolites which 
were S1 and S2, synthesized by slag-fresh and spent sodium hydroxide solution, 
respectively. Zeolite synthesis was performed at different treatment conditions. The 
optimal conditions were silica/sodium hydroxide ratio of 0.3 : 1.0 (by weight), sodium 
hydroxide concentration of 4.0 M, reaction time at 3 hours and reaction temperature 
at 105ºC. Types, physical characteristics and chemical compositions of synthesized 
zeolites were investigated. Results from Cation exchange capacity properties of S1 S2 
and 4A zeolites were found at 540.45, 527.74 and 615.11 mg/g zeolite, respectively. 
X-Ray Diffractrometer indicated that both S1 and S2 zeolites were type 4A. Scanning 
Electron Microscope images indicated that all 3 types of zeolites were cubic-shaped 
crystal.  
 The adsorption behavior of Pb2+ in synthetic wastewater was investigated 
as a function of parameters such as equilibrium time, initial pH, and adsorption 
isotherm. Initial concentration of Pb2+ was 20 mg/L. Experimental data obtained from 
batch equilibrium tests. Results indicated that the optimal conditions were an initial 
pH of 5.0 and equilibrium time of 30 min. The adsorption behavior of all 3 zeolites 
followed Langmuir adsorption isotherm. The maximum adsorption capacities of Pb2+ 
by S1, S2 and 4A were as follow: 0.225, 0.200 and 0.229 g Pb2+/g zeolite, respectively. 
 These results indicated the possibility of synthesizing 4A zeolite from slag 
and spent sodium hydroxide. Moreover, adsorption capacities of both synthesized 
zeolites were compatible to 4A type. 
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 ในการทําวิจัยครั้งนี้ ขาพเจา ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร .มัลลิกา  ปญญาคะโป  
และ  ดร. เรวดี  อนุวัฒนา อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีใหความกรุณา  และความชวยเหลือในทุกๆ 
ดานท่ีเปนประโยชนตอการวิจัย  ท้ัง คําแนะนํา  คําปรึกษา  และ เสียสละเวลาในการตรวจแกไข
วิทยานิพนธฉบับ นี้ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี   และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร .กัณฑรีย    
ศรีพงศพันธุ และ ดร. ประภา โซะสลาม   ท่ีใหคําแนะนํา และตรวจแกไขวิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่งข้ึน
ในการทําวิจัยครั้งนี้เปนอยางดียิ่ง 
 ขอขอบคุณคณาจารย   นักวิทยาศาสตร   และเจาหนาท่ีภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแ วดลอม  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  และฝายเ ทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและทรัพยากร  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร             
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ท่ีให ความชวยเหลือดานอุปกรณและสถานท่ี ในการ ทําวิจัย   
ขอขอบคุณนางสาวอลิสา ปอมสุข นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และนองๆ 
ฝายเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและทรัพยากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย    
ท่ีใหความรวมมือและชวยเหลือใหการวิจัยนี้ลุลวงไปดวยดี  
 สุดทายขอกราบขอบพระคุณ  บิดา  มารดา  และนองสาวท่ีเปนกําลังใจตลอดมาจนทําให
งานวิจัยนี้ประสบความสําเร็จในท่ีสุด  และขอขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนท่ีมีสวนรวมในความสําเร็จครั้งนี้ 
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