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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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     PARICHAT RATTANAPOOM : SYNTHESIS OF ZEOLITE FROM IRON INDUSTRIAL 
FURNACE SLAG ACTIVATED BY SPENT SODIUM HYDROXIDE SOLUTION. THESIS ADVISOR : 
ASSOC. PROF. MALLIKA PANYAKAPO. 105 pp. 
 

 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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บบทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ที่มาและความสําคัญ 
ปจจุบันอุตสาหกรรมหลอหลอม โลหะมีความสําคัญเปนอยางมาก   โดยมีของเสียท่ีสําคัญจาก  

เตาหลอมคือ ตะกรันเหล็ก (Slag) ซึ่งเกิดข้ึนเปนปริมาณมากโดยเฉลี่ยพบวาในปหนึ่งๆ มีตะกรันเหล็ก
เกิดข้ึน 60 ตันตอป (เรวดี, 2544)  ซ่ึงสรางปญหาตอสิ่งแวดลอมโ ดยเฉพาะปญหาในการหาแหลง    
ฝงกลบ เน่ืองจากตะกรันเหล็กจัดเปนของเสียอันตรายประเภทหนึ่งซ่ึงตองไดรับการกําจัดอยางถูกวิธี  
สรางภาระคาใชจายในการนําขอ งเสียดังกลาวมากําจัดอยางมาก  ดังนั้นแนวทาง ในการใชประโยชน
ของเสียดังกลาวจึงเขามามีบทบาทสําคัญ   เม่ือศึกษาองคประกอบทางเคมี ของตะกรันเหล็ก พบวา 
ตะกรันเหล็ก จัดเปนวัสดุปอซโซลาน  (Pozzolanic Material) เพราะมีซิลิกา  อลูมินา และเหล็ก              
เปนองคประกอบ   แนวทางการลดปญหาในการกําจัดกากของเสีย โดยท่ัวไปตะกรันเหล็ก ถูกนํามาใช
ประโยชนดานตางๆ  เชน   ทําเปนวัสดุถมท่ี  ผสมในยางมะตอ ยทําถนน  ใชเปนวัสดุโครงสราง         
เปนสวนผสมในคอนกรีต  และใชเปนวัตถุดิบในการสังเคราะหซีโอไลต (เรวดี, 2544) 
โดยท่ัวไปการสังเคราะหซีโอไลตมักมีการนําสารละลายดางเชน สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  

สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด  มาเปนสารละลายกระตุนทําใหมีคาใชจายในการนําสารละลาย
ดางมาใชประโยชนคอนขางสูง   ซ่ึงจากผลการศึกษาแนวทางการใชประโยชนจาก สารละลาย
โซเดียมไฮดร อกไซดใช แลวจากโรงงานรีไซเคิลสารละลาย ท่ีเกิดจากกระบวนการปรับสภาพสารเคมี    
ท่ีใชแลว เชน แอลกอฮอล  คีโตน  สารไฮโดรคารบอนตางๆ เปนตน   พบวามีความเปนไปไดท่ีจะนํา
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวไปใชประโยชนในการสังเคราะหซีโอไลต   
ดังนั้นแนวทางหนึ่งในการลด ปริมาณตะกรันเหล็กและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ใชแลว   

คือการนํามาใชเปนวัตถุดิบในการสังเคราะหซีโอไลต   ซ่ึงลักษณะเดน ของซีโอไลต คือ มีสมบัติในการ
แลกเปลี่ยนไอออนไดดี  มีความเปนรูพรุนสูงทําใหมีพ้ืนท่ีผิวมาก  ซ่ึงจากสมบัติท่ีสําคัญเหลานี้ จึงมีการ
นําซีโอไลตไปใชประโยชน ในดานตางๆ ไดแก  ใชเปนสารลดความกระดางของน้ํา  สารกรองแยก
โมเลกุล  บําบัดมลสารตางๆ ในน้ําเชน โลหะหนัก   สียอม  รวมท้ังมลสารในอากาศดวย   เปนตัวเรง
ปฏิกิริยาไฮโดรแครกกิง (Hydrocracking) และไอโซเมอไรเซชัน (Isomerization) (จิระวัฒน, 2550) 
งานวิจัยนี้เปนการสังเคราะหซี โอไลตจากของเสีย 2 ชนิด ไดแก ตะกรันเหล็กและ สารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางในการนําของเสียกลับมาใชประโยชนใหม ซ่ึงเปนการ
เพ่ิมมูลคาของเสียเหลือท้ิง 
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11.2 วัตถุประสงค 
1.2.1 เพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัตถุดิ บท่ีใชในการสังเคราะหซีโอไลต ไดแก   
ตะกรันเหล็กและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว 

1.2.2 เพ่ือศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการ สังเคราะหซีโอไลต จากตะกรันเหล็ก ท่ีกระตุนดวย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดมาตรฐาน 

1.2.3 เพ่ือสังเคราะหซีโอไลตจากตะกรันเหล็ก ท่ีกระตุนดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอก ใชแลว    
โดยใชสภาวะท่ีเหมาะสมที่ศึกษาไดจากการสังเคราะหซีโอไลตจากตะกรันเหล็กท่ีกระตุน
ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดมาตรฐาน  

1.2.4 เพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของซีโอไลตท่ีสังเคราะหได  
1.2.5 เพ่ือศึกษาการใชประโยชนของซีโอไล ตท่ีสังเคราะห ไดโดยนํามาดูดซับ Pb2+ ในน้ําเสีย
สังเคราะห  เพ่ือเปรียบเทียบกับซีโอไลตมาตรฐานชนิด 4A 

 

1.3 สมมติฐาน 
1.3.1 ของเสียประเภทตะกรันเหล็กและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวสามารถนํามาใช
สังเคราะหซีโอไลตชนิด 4A ได 

1.3.2 ซีโอไลตท่ีสังเคราะหไดสามารถดูดซับ Pb2+ในน้ําเสียสังเคราะหได 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
1.4.1 ตะกรันเหล็กท่ีใชในงานวิจัยเปนของเสียจากบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกลาเอเซ่ียน จํากัด 
1.4.2 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวท่ีใชในงานวิจัยเปนของเสียจาก                 
บริษัท รีฟายน เทค จํากัด 

1.4.3 ศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีตางๆ ดังนี้ 
1) ตะกรันเหล็ก  ศึกษาสมบัติดังนี้ 

1.1) สมบัติทางกายภาพของตะกรันเหล็ก 
1.2) วิเคราะหองคประกอบทางเคมีโดยใชเครื่อง X-rays Fluoressences 
Specroscopy (XRF) 

2) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ีใชแลว  ศึกษาสมบัติดังนี้ 
2.1) สมบัติทางกายภาพของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว 
2.2) ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว 
2.3) วิเคราะหหาชนิดและความเขมขนของโลหะหนักในสารละลายโซเดียม        
ไฮดรอกไซดใชแลวโดยใชเครื่อง Atomic Adsorption 
Spectophotometer (AAS) 

3) ซีโอไลตท่ีสังเคราะหได 
3.1) วิเคราะหโครงสรางของซีโอไลตโดยใชเครื่อง X-Ray Diffractrometer (XRD) 
3.2) วิเคราะหการเกิดรูปผลึกของซีโอไลตโดยใชเครื่อง Scanning Electron 
Microscope (SEM) 
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4) ศึกษาปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการดูดซับ Pb2+ในน้ําเสียสังเคราะหของซีโอไลต         
ท่ีสังเคราะหไดเปรียบเทียบกับซีโอไลตมาตรฐานชนิด 4A  ไดแก 
4.1) เวลาสัมผัสเม่ือเขาสูสมดุล 
4.2) คา pH เริ่มตน 
4.3) การทดสอบไอโซเทอมการดูดซับของซีโอไลต 

 

11.5 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1.5.1 สามารถนําของเสีย 2 ชนิด ไดแก ตะกรันเหล็กและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว
มาใชเปนวัตถุดิบในการสังเคราะหซีโอไลตเพ่ือเปนการลดตนทุนในการสังเคราะหซี โอไลต
และลดปริมาณของเสียจากอุตสาหกรรม 

1.5.2 สามารถนําซีโอไลตท่ีสังเคราะหไดจากของเสียมาใชประโยชนในการบําบัดน้ําเสียท่ีมี Pb2+ 
ปนเปอนได 
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บบทที่ 2 
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 ซีโอไลต 

2.1.1 ความหมายของซีโอไลต 

คําวา “ซีโอไลต” มาจากภาษากรีกสองคําคือ  คําวา LV แปลวา ตม (to boil) และ 

คําวา L  แปลวา หิน (a stone)  ซีโอไลตท่ีเกิดในธรรมชาติมีน้ําอยู ในโพรงซ่ึงสามารถแทนท่ีได
ดวยไอออนบวกหรือโมเลกุลอ่ืน   เม่ือใหความรอนแกผลึ กแลวจะเกิดฟองและไอน้ําออกมาจาก ผลึก
เพราะน้ําท่ีอยูในโพรงหลุดออกมา  แรซีโอไลตนี้ประกอบดวยอ ลูมิโนซิลิเกตของ อัลคาไลนเอิรตท่ีมีน้ํา
อยูภายในโครงผลึก  

ซีโอไลตคือสารประกอบกลุมอลูมิโนซิลิเกต (Crystalline Aluminosilicates)  หนวยยอย
ของซีโอไลตประกอบดวยอะตอมของซิลิค อนหนึ่งอะตอมและออกซิเจนสี่อะตอม สรางพันธะกันเปน  
รูปสามเหลี่ยมสี่หนา   โดยอะตอมของซิลิคอนหรืออ ลูมิเนียม อยูตรงกลางลอมรอบดว ยอะตอมของ
ออกซิเจนท่ีมุมท้ังสี่  ซ่ึงโครงสรางสามเหลี่ยมสี่หนานี้จะเชื่อมตอกัน ท่ีมุมใชออกซิเจนรวมกัน กอใหเกิด
เปนโครงสรางท่ีใหญข้ึนและ เกิดเปนชองวางระหวางโมเลกุล  ทําใหซีโอไลตเปนผลึกแข็งเปนรูพรุน
และชองวางหรือโพรงที่ตอเชื่อมกันอยางเปนระเบียบในสามมิติ  ขนาดตั้งแต 2-10 อังสตรอม อะตอม
ของซิลิคอน  นอกจากซิลิคอนและออกซิเจนแลวในโครงสรางโมเลกุลของซี โอไลตยังมีประจุบวกของ
โลหะเชน  โซเดียม  โพแทสเซียม   แคลเซียม   เกาะอยูอยางหลวม ๆ และยังมีโมเลกุลของน้ําเปน
องคประกอบอยูในชองวางในโครงผลึกจึงสามารถตมใหเดือดระเหยออกไปไดจึงทําใหเปนท่ีมาของชื่ อ
ซีโอไลต (Breck, 1974 อางโดย จิระวัฒน, 2550) 

ซีโอไลต อาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติในรูปของแรธาตุมีการทําเปนเหมือง ซีโอไลตในพ้ืนท่ี
หลายแหงของโลก หรืออาจสังเคราะหข้ึนไดโดยกระบวนก ารทางเคมีเพ่ือประโยชนทางการคา  ซ่ึงจะ
ทําใหไดซีโอไลตท่ีมีสมบัติเฉพาะเจาะจงรวมท้ังอาจมีการสังเคราะหซีโอไลตในหองปฏิบัติการเพ่ือ
ประโยชนในการศึกษาลักษณะทางเคมีของซีโอไลตเองดวย 

 ซีโอไลตมีมากกวา  600 ชนิด  แตสามารถแบงกลุ มตามชนิดของโครงสรางไดประมาณ      
40 ชนิด  ซ่ึงความแตกตางในโครงสรางนี่มีผลตอสมบัติตางๆ  ของซีโอไลต   เชน  โครงสรางผลึก  
ความหนาแนน  ขนาดของโพรง   ความแข็งแรงของพันธะ  เปนตน  การจําแนกชนิดของซีโอไลตนั้น
อาศัยขนาดและรูปรางของโพรงซีโอไลตเปนหลักซ่ึงจะทําใหนําซีโอไลตไปใชประโยชนในงานท่ี
แตกตางกันไป (วรัญญา, 2549) 
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22.1.2 ประวัติซีโอไลต (เรวด,ี 2544) 
ปค.ศ. 1840 A.Damour ไดคนพบวาเม่ือผลึกซีโอไลตท่ีมีน้ําอยูในโครงผลึก (Hydrated 

Zeolites) จะสูญเสียน้ําจากการดีไฮเดรชัน (Dehydration) แลวทําใหไดซีโอไลตท่ีมีโครงสรางเปน    
รูพรุนคลาย ฟองนํ้า (Spongy-Framework) ซ่ึงสามารถดูดซับแอลกอฮอลเบนซีน  คลอโรฟอรม 
คารบอนไดซัลไฟด  และปรอทได 

ปค.ศ .1845 H.S. Thomson  ไดทําการทดลองพบวาดินสามารถดูดซับเกลือแอมโมเนีย
ไดเม่ือเทสารละลายของเกลือแอมโมเนียผานลงไปบนดิน   และกรองจะไดสารละลายของแคลเซียม
ผานลงมา  สวนเกลือแอมโมเนียจะถูกดินดูดซับเอาไว  ตอมา J.T.Way  ไดแสดงใหเห็นวาซิลิเกตท่ีมี
น้ําในผลึกในดินนี้เปนตัวทําใหเกิดปรากฏการณดังกลาวข้ึน  

ปค .ศ .1909 F.Grandjean ไดทําการทดลองการดูดซับแกสของซีโอไลตชนิดหนึ่ง         
คือ Chabazite พบวา ซีโอไลตชนิดนี้ สามารถดูดซับแกสแอมโมเนีย  อากาศ  ไฮโดรเจน  ไอโอดีน              
คารบอนไดซัลไฟด  ไฮโดรเจนซัลไฟด และโบรมีนท่ีอุณหภูมิสูงไดแมแตไอของปรอทก็อาจถูกดูดซับได 

ปค.ศ.1925 Weigel and Steinhof ไดทําการทดลองพบวาซีโอไลตมีสมบัติในการเลือก
ดูดซับสารอินทรียโมเลกุลเล็กๆ และปลอยสารอินทรียโมเลกุลใหญ ๆ ออกมา  ซ่ึงปรากฏการณนี้
สามารถอธิบายไดโดย Mcbain ในปค .ศ.1932 โดยปรากฏการณดงักลาวเรียกวา “molecular 
sieving”  

ปค.ศ. 1933 Dent Smith ไดตรวจสอบโครงสรางของซีโอไลตท่ีชื่อ Chabazite  
ปค.ศ. 1948 Union Carbide Corporation ไดทําการวิจัยเก่ียวกับซีโอไลตซ่ึงนับเปน

อุตสาหกรรมแรกและไดทําการสังเคราะหซีโอไลตเอข้ึนมาโดย Reed and Breck (1956) 
ปค.ศ. 1956 ไดมีรายงานเก่ียวกับโครงสรางท่ีเปนรูป ทรงเหลี่ยมลูกบาศกของ Faujasite 

ซ่ึงเกิดในธรรมชาติและซีโอไลตท่ีสังเคราะหข้ึน  
ในยุคแรกการสังเคราะหซีโอไลตไดทําภายใตภาวะท่ีใชความดันและอุณหภูมิสูงซ่ึงทําใหได  

ซีโอไลตชนิดเดียวกับท่ีพบในหินบะซอลต ตอมา Milton et al. (1959) ของบริษัท Union Carbide  
ไดพัฒนาเทคนิคในการสังเคราะหซีโอไลตท่ีอุณหภูมิต่ําโดยใชสารท่ีมีความวองไวตอปฏิกิริยาเคมีสูงทํา
ปฏิกิริยาในภาชนะปด หรือระบบปดซ่ึงกระบวนการและเทคนิคนี้ไดพัฒนาขยายออกไปมากข้ึนเพ่ือใช
ทําการสังเคราะหซีโอไลต 

เปนท่ีนาสังเกตวาตั้งแตปค .ศ. 1948 จนถึงปค.ศ. 1972 นั้นพบวามีผลงานวิจัยเก่ียวกับ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของซีโอไลตเกิดข้ึนกวา 7,000 เรื่อง  นอกจากนี้ยังมีเอกสารสิทธิบัตร
อีกกวา 2,000 ฉบับ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของซีโอไลตในการนําไปใชประโยชนใน
อุตสาหกรรมดานตา งๆ นอกจากนี้มีรายงานวาการสังเ คราะหซีโอไลตทําไดตั้งแตปค .ศ.1862         
แต Breck (1862)  ไดใหความเห็นวาสารท่ีสังเคราะหไดในขณะนั้นไมสามารถตรวจสอบได ดวยเครื่อง
เอกซเรยดิฟแฟรกชัน  และสารบางชนิดยังไมสามารถสรางแบบจําลองท่ีแนนอนไดดวย ดังนั้นจึงเชื่อ
วาการสังเคราะหครั้งแรกที่ สามารถพิสูจนไดเปนการสังเคราะหซีโอไลตชนิด Analcime โดย Barret 
(1951)  

ปค.ศ. 1980 ไดมีการคนพบซีโอไลตในธรรมชาติกวา 40 ชนิด และซีโอไลตกวา 100 ชนิด 
ไดถูกสังเคราะหข้ึนมาในขณะท่ีมีความตองการใชซีโอไลตสังเคราะหอยางมากในเชิงพาณิชย  แตความ
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ตองการใชซีโอไลตธรรมชาติยังคงมีอยูอยางจํากัด กลาวคือจะมีการใชซีโอไลตธรรมชาติตอเม่ือการใช
ซีโอไลตสังเคราะหในพ้ืนท่ีนั้นไมคุมคาในทางเศรษฐศาสตรท้ังในดานการทดลองและในดาน
อุตสาหกรรม 

 

22.1.3 โครงสรางและองคประกอบทางเคมีของซีโอไลต 
ซีโอไลต  คือ  ผลึกของอ ลูมิโนซิลิเกตท่ีมีน้ําผลึกของโลหะอัลคาไลนหรืออัลคาไลน       

เอิรตซ่ึงสวนใหญเปน  โซเดียม (Na)  โพแทสเซียม (K)  แมกนีเซียม (Mg)  แคลเซียม (Ca)        
สรอนเทียม (Sr)  และแบเรียม (Ba)  โดยโครงสรางหลักของซีโอไลตมีลักษณะเปนโครงสราง 3 มิติ
ของอลูมิเนียม – ออกซิเจนเตตระฮีดรอล (AlO4)  และซิลิกอน – ออกซิเจนเตตระฮีดรอล (SiO4)    
ดังรูปท่ี 2.1  ซ่ึงสามารถประกอบกันเปนอ ลูมิโนซิลิเกต  โดยการเชื่อมตอของออกซิเจนอะตอมแบบ  
ไมสิ้นสุดคือเปนโคพอลิเมอร (Copolymer) ดังรูปท่ี 2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 รูปทรงเตตระฮีดรอลของออกซิเจนโคออรดิเนตกับซิลิกอน หรืออ ลูมิเนียมในหนวยยอย
ของโครงสรางปฐมภูมิของซีโอไลต 

ท่ีมา  : Breck (1974) อางโดย ธเรศ (2549) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2  หนวยโครงสรางหลักของซีโอไลตเตตระฮีดรอลสองหมูของ SiO4/AlO4  
ท่ีมา : สัญชนาถ และ สมชาย (2540)  
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สูตรอยางงายของซีโอไลต มีดังนี้ 
 

M2/n O. Al2O3. xSiO2. yH2O 
 

เม่ือ      n   คือ  วาเลนซีของแคตไอออน (M) สวนมากมีคาเทากับ 1 หรือ 2 ของโลหะอัลคาไลน 
หรืออัลคาไลนเอิรต 

 x   คือ  จํานวนโมลของ SiO2 โดยมากจะมีคามากกวา หรือเทากับ 2 
 y   คือ จํานวนโมลของน้ําท่ีอยูในชองวางของผลึกซีโอไลต 
สูตรแสดงหนวยเซลของซีโอไลต มีดังนี้ 
 

Mn2/n[(AlO2)x.(SiO2)y].wH2O 
 

เม่ือ N   คือ  วาเลนซีของไอออนบวก (M) 
 W   คือ  จํานวนโมลของน้ําตอหนวยเซล 
 x+y คือ  จํานวนรูปทรงเตตระฮีดรอลท้ังหมดของหนวยเซล 
 y/x     มักจะมีคาตั้งแต 1 ถึง 5 โดยข้ึนกับโครงสราง 
 ซิลิกอน – ออกซิเจนเตตระฮีดรอล (SiO4) จะมีประจุลบสี่และอะลูมิเนียม – ออกซิเจนเต
ตระฮีดรอล (AlO4) มีประจุเปนลบหา 
 การเชื่อมตอกันของซิลิกอน – ออกซิเจนเตตระฮีดรอลกับอ ลูมิเนียม – ออกซิเจนเตตระ   
ฮีดรอลเปนโครงสรางตาขายนั้นทําใหนั้นทําใหเกิดประจุลบข้ึน เนื่องจาก Al3+แทนท่ี Si4+ในโครงสราง
ซ่ึงทําใหสมดุลโดยประจุบวกจากแคตไอออนของโลหะอัลคาไลนหรืออัลคาไลนเอิรต ดังสมการท่ี (2.1) 
 

(SiO2)n   Xxm(AlO2)x(SiO2)n-x  (2.1)   
 

เม่ือ M     คือ   แคตไอออนของโลหะท่ีมีประจุ +m 
 x      คือ   จํานวนอะตอมของอลูมิเนียม (Al) 
 n      คือ   จํานวนโมลของ SiO2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x/mM 
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22.1.4 การเกิดซีโอไลต 
ซีโอไลตเกิดข้ึนได 2 วิธีคือ (เรวดี, 2544) 
2.1.4.1 ซีโอไลตท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ (Mineral Zeolite or Naturally Occuring 

Zeolites)  
ซีโอไลตธรรมชาติพบไดท้ั งท่ีอยูบนผิวโลกและใตมหาสมุทร  ซ่ึงไดจากการทําเหมืองแรพบ

มากในโพรงของหินบาซอลทและหินภูเขาไฟ (Volcanic  Rock)  ซีโอไลตจากธรรมชาติเปนกลุมของ
ผลึกอลูมิโนซิลิเกตของมอนอหรือไดวาเลนดเบส (Mono-or Divalent Bases)  อาจมีการสูญเสียน้ํา
ในผลึกบางบางสวนหรือท้ังหมดโดยท่ีโครงสรางจะไมมีการเปลี่ยนแปลง  ซีโอไลตท่ีพบตามธรรมชาติมี
อยูประมาณ 34 ชนิด ไดมีการต้ังชื่อซีโอไลตท่ีคนพบแตละชนิดตาม สมบัติ เชน   โครงสรางและ
องคประกอบ  นอกจากนี้ยังสามารถแบงชนิดของซีโอไลตท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติตามระบบไฮ โดร    
โลจิคัล (Hydrological  system)  ไดดังนี้  (วรัญญา,  2549) 

1) ซีโอไลตเกิดจากแหลงน้ําเค็ม (Saline) และทะเลสาบที่มีความเปนเบส  (Alkaline 
Lake)  แบงออกเปน 2 ชนิดตามการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก คือ จากแหลงท่ีมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีแหง  
(Arid Region) และพ้ืนท่ีก่ึงแหงแลง (Semiarid Region)  การตกตะกอนในลักษณะนี้ ทําใหกลายเปน
ของแข็งในระบบปด และควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสารท่ีมีลักษณะเปนเบสและสารตาง ๆ ท่ีมี
ความสําคัญ  ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนสวนสําคัญในการควบคุมสภาวะแวดลอมทางเคมีของทะเลสาบ  

2) ซีโอไลต ท่ี เกิดจากแหลงน้ําเค็ม (Saline) และของแข็งท่ีมีความเปนเบส           
(Alkaline solid) สภาวะภูมิอากาศเปนตัวควบคุมการเกิดซีโอไลตใน Saline Alkaline solid            
การกอตัวในแหลงท่ีมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีแหงแลง (Arid Region) และมีลักษณะคลายทะเลทราย 
(Remiarid Region) เกิดจากการระเหยของน้ําท่ีผิ วดินท่ีเกิดจากโซเดียมคารบอเนต และ         
โซเดียมไดคารบอเนต  โดยน้ําฝนจะไหลซึมผานชั้น ดินแลวจะละลายโซเดียมคารบอเนต และโซเดียม
ไดคารบอเนต  ทําใหคาความเปนกรด - ดางสูงข้ึนและทําใหเกิดอลูมิโนซิลิเกตในพ้ืนดินข้ึน 

3) ตะกอนในทะเล  (Marine sediments) ซีโอไลตชนิดนี้เกิดจากตะกอนท่ีอยูในทะเล
ภายใตอุณหภูมิต่ําและคาความเปนกรด - ดางท่ีเปนกลาง 

4) ซีโอไลตท่ีเกิดในระบบ Open hydrological systems ซีโอไลตชนิดนี้เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของน้ําใตดินท่ีไหลผาน ภูเขาไฟท่ีมีลักษณะเปนชอง วาง (Porous pyroclastic) ซึ่งทํา
ปฏิกิริยากับเถาท่ีมีลักษณะคลายแกว (Vitric ash) 

5) ซีโอไลตท่ีเกิดในระบบ Hydrothermal systems ซีโอไลตชนิดนี้เกิดจากระบบท่ีมี   
อัลคาไลนกับสารละลายกรดออน  การตกตะกอนถูกกําหนดจากปจจัย   อุณหภูมิ  ความสามารถของ
การเปยกไดของแร หินลักษณ ะของไหลท่ีไหลผานในสวนท่ีตื้น และเย็นท่ีสุดจะเกิดซีโอไลตชนิด 
Mordenite และ Clinoptilolite  สําหรับในสวนท่ีลึกและรอนกวา จะเกิดซีโอไลตชนิด Analcime 
และ Laumonite ซึ่งในระบบน้ีจะมีอุณหภูมิเปนปจจัยกําหนดการตกตะกอน  ไดมี การใชใน
อุตสาหกรรมการทํากระดาษและ molecular sieve ในการแยกกาซแอมโมเนีย 

6) ซีโอไลตท่ีเกิดในระบบ Burial diagenetic systems ซีโอไลตชนิดนี้จะอยูในตะกอนท่ี
เกิดจากภูเขาไฟ (Valcanolastic sediment) 
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7) ซีโอไลตท่ีเกิดในระบบ Magmatic systems ซีโอไลตชนิดนี้เปนซีโอไลต ท่ีตกผลึก
ระหวางชั้นหินแมกมาท่ีเกิดจากอันตรกิริยาของของเหลวกับหินท่ีอยูลอมรอบซีโอไลต   สวนมากพบใน
หินอัคนีและหินท่ีมีลักษณะกลมขนาดเล็ก (Globuled) 

8) ซีโอไลตท่ีพบบนปากปลองภูเขาไฟในประเทศเยอรมัน   ชองวางภายในผลึกจะเต็มไป
ดวย Analcime Clipnoptilolite Erionite Harmotone และ Phillipsite 

 

2.1.4.2 ซีโอไลตท่ีเกิดจากการสังเคราะหทางเคมี (Synthetic Zeolite) 
ซีโอไลตสังเคราะหเปนซีโอไลตท่ีเตรียมข้ึนจากปฏิกิริยาเคมีของเบสิกออกไซด

ตางๆ เชน  อลูมินา (Al2O3)  ซิลิกา (SiO2)  โซเดียมไดออกไซด (Na2O)  และโพแทสเซียมไดออกไซด 
(K2O)  ในระบบท่ีมีน้ําเพ่ื อใหไดซีโอไลตท่ีมีน้ําในผลึก  การสังเคราะหสามารถทําใหเกิดข้ึนไดใน
ลักษณะท่ีเปนเจล (Gelation)  เปนรูพรุน (Porous) และลักษณะคลายเม็ดทราย (Sand like)       
ซ่ึงเปนประโยชนในการท่ีไดจะไดซีโอไลตท่ีมีองคประกอบและโครงสรางตรงตามวัตถุประสงคของการ
ใชงาน (สุนี, 2536 อางโดย วรัญญา, 2549)  

การควบคุมปจจัยจะทําใ หเกิดผลึกจํานวนมากอยางสมํ่าเสมอ ไดแก  ซีโอไลต  A  
X และ Y สูตรโมเลกุลของซีโอไลต แสดงดังตารางท่ี 2.1 

 
ตารางท่ี 2.1  สูตรโมเลกุลของซีโอไลตชนิดตาง ๆ 

 

ชนิดของ Zeolite สูตรโมเลกุล 
Zeolite A 
Zeolite X 
Zeolite Y 
Zeolite T 
Zeolite L 
Mordenite 

Na12[(AlO2)12(SiO2)12].27H2O 
Na86[(AlO2)86(SiO2)106].264H2O 
Na56[(AlO2)56(SiO2)136].250H2O 
Na1.2K2.8[(AlO2)4(SiO2)14].14H2O 
K9[(AlO2)9(SiO2)27].22H2O 
Na8[(AlO2)8(SiO2)40].24H2O 

 

ท่ีมา  : ดัดแปลงจาก มณฑิรา และ พิศมัย (2552) 
 

ซีโอไลตท่ีสังเคราะหข้ึ นมีวิธีการเรียกชื่อไดหลายวิธีเชน วิธีการเรียกชื่อท่ีคลาย
ระบบของ IUPAC โดยเรียกชื่อเปนสารประกอบเชิงซอน 1 หนวยเซลล เชน 

- Analcime [Na16(AlO2)16(SiO2)32.16H2O] เรียกวา โซเดียม- 16-อลูมิโน-32-ซิลิเกต-16-
น้ํา 

- Jadeite (Na4Al4Si8O24) เรียกวา โซเดียม-4-อลูมิโน-8-ซิลิเกต 
- Zeolite A [Na12(AlO2)12(SiO2)12.27H2O) เรียกวา โซเดียม- 12-อลูมิโน-12-ซิลิเกต-27-
น้ํา   
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การเรียกชื่อดังกลาวตองมีความรูเก่ียวกับหนวยเซลล สําหรับวิธีอ่ืนๆ เชนการใชตัวอักษรหรือ
กลุมอักษรและตัวเลข เปนตน  ซ่ึงวิธีหลังจะเป นท่ีนิยมมากกวา ซีโอไลตสังเคราะหเหมาะสมสําหรับ
งานวิจัย และมีประโยชนกับอุตสา หกรรมมากกวาซีโอไลตจากธรรมชาติ  เนื่องจากโครงสรางของ        
ซีโอไลตสังเคราะหจะเปนแบบเดียวกันมากกวา  และยังมีความบริสุทธิ์สูงกวา ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับ
งานอุตสาหกรรมท่ีตองการผลิตภัณฑท่ี มีคุณสมบัติท่ีเหมือนกันทุกครั้ง โดยเฉพาะสาร เจือปนท่ีอยูใน   
ซีโอไลตธรรมชาติ เชน ปริมาณเหล็กเพียงเล็กนอยก็สามารถทําใหเกิดความเสียหายในปฏิกิริยา 
Heterogeneous catalyst 

 
22.1.5 การแบงประเภทของซีโอไลต

2.1.5.1 ประเภทของซีโอไลตโดยแบงเปนประเภทตามหนวยโครงสราง 
1)  หนวยโครงสรางปฐมภูมิ (Primary Unit) ซึ่งเปนหนวยเล็ก ๆ ท่ีมีลักษณะ

คลายกันคือ เปนรูปทรงเตตระฮีดรอลของ AlO4 และ SiO4 เชื่อมตอกันโดยอะตอมของซิลิกอน และ
อลูมิเนียมอยูตรงกลางสวนอะตอมของออกซิเจนอยูท่ีจุดยอดมุมสามเหลี่ยมทรงสี่หนา   ตัวอยาง      
ดังรูปท่ี 2.3   
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3  ลักษณะโครงสรางปฐมภูมิของซีโอไลต 
ท่ีมา :  วรัญญา (2549) 
  

2) หนวยโครงสรงทุติยภูมิ (Secondary Building Units: SBUs) 
      เปนโครงสรางท่ีมีความซับซอนมากข้ึน   โดยเกิดจากการตอกัน ของโครงสราง

ปฐมภูมิเปนวงเด่ียว ท่ีมีขนาดตางๆ  กัน และเปนรูปเหลี่ยมหลายชนิด  การเกิดโครงสรางชนิดนี้ท่ี
สามารถพบไดท่ัวไปมักประกอบ ไปดวยโครงสรางปฐมภูมิท่ีรวมกัน ซ่ึงมีจํานวนเปน 4-12 โครงสราง  
ดังแสดงในรูปท่ี 2.4 อยางไรก็ตามจํานวน 3  7 และ 9 โครงสรางมักไมพบไดจริง 
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รูปท่ี 2.4  ลักษณะหนวยโครงสรางทุติยภูมิท่ีมีหนวยปฐมภูมิ เปน 4  5  6  8  10 และ 12 
ท่ีมา : Breck (1974) อางโดย ธเรศ (2549)  
 
นอกจากนี้ Brack (1974) อางโดย ธเรศ (2549) แบงชนิดของซีโอไลตตามโครงสราง    

ทุติยภูมิ (Secondary Building Units : SBUs) ได  8 ชนิด  ดังตารางท่ี 2.2 และรูปท่ี 2.5 
 

ตารางท่ี 2.2  การแบงชนิดของซีโอไลต ตามโครงสรางทุติยภูมิ 

ชนิดท่ี ลักษณะหนวยโครงสรางทุติยภูมิ 
a วงเด่ียว 4 มุม (single 4-ring, S4R) 
b วงเดี่ยว 6 มุม (single 6-ring, S6R) 
c วงเดี่ยว 8 มุม (single 8-ring, S8R) 
d วงคู 4 มุม (Double 4-ring, D4R) 
e วงคู 6 มุม (Double 6-ring, D6R) 
f วงเชิงซอน 4-1 (complex 4-1, T5O104-1) 
g วงเชิงซอน 5-1 (complex 5-1, T5O105-1) 
h วงเชิงซอน 4-1-1 (complex 4-1-1, T10O204-

1-1) 

ท่ีมา : Breck (1974) อางโดย ธเรศ (2549)   
  หมายเหตุ  ลักษณะโครงสรางชนิด (a) – (h)  แสดงไดดังรูปท่ี 2.5 
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รูปท่ี 2.5  ลักษณะหนวยโครงสรางทุติยภูมิของซีโอไลต 
       ท่ีมา : Breck (1974) อางโดย จีราวัฒน (2549)   
 

3) หนวยโครงสรางรูปทรงหลายหนา (Polyhedral units) 
เปนรูปทรงขนาดใหญท่ีสมมาตรไดจากปฐมภูมิหลายโครงสรางตอกันเปนทรง

ท่ีสลับซับซอนยิ่งข้ึน  ดังรูปท่ี 2.6 และ 2.7  เชน 

 -  รูปทรงแปดหนามุมตัด หรือ  (Truncated octahedral) 

 -  รูปทรงยี่สิบหกหนา หรือ  (Truncated cubooctahedron) 

 -  รูปทรงสิบแปดหนา หรือ  (18-hedron) 

                             -  รูปทรงสิบเอ็ดหนา หรือ  (11-hedron) 
 ลักษณะเปนทรงเหลี่ยมหลายหนา (Polyhedral) ที่มีสมมาตรสูงซ่ึงเปนหนวย
ทรงเหลี่ยมหลายเหลี่ยมชนิดโซดาไลต (Sodalite cage) ท่ีมีรูปรางแบบทรงสี่เหลี่ยมแปดหนาท่ีถูกตัด
มุมออกและเกิดเปนทรงสี่เหลี่ยมสิบสองหนา (Icosahedral) ดังรูปท่ี 2.7 
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รูปท่ี 2.6  ลักษณะหนวยโครงสรางรูปทรงหลายหนา 
ท่ีมา : Breck (1974) อางโดย ธเรศ (2549)   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.7 (a) โครงขายอลูมิโนซิลิเกตของซีโอไลต Sodalite (b) ซีโอไลต A และ (c) ฟูจัสไซด 
  ท่ีมา : Bhatia (1990) อางโดย กันยารัตน (2550)   

 

 

 

 

 

 

 

((a)  ((b)  

((c)
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2.1.5.2 ซีโอไลตแบงออกจากไดตามลักษณะการเชื่อมโยงตอกันของโครงสรางขางตนดังนี้ 
1) Analcite Group เกิดจากการเชื่อมตอกันของ 4-ring กับ 6-ring โดยจะมี   

2 รูปแบบ คือ Analcite และ Laumonite  ดังรูปท่ี 2.8 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
รูปท่ี 2.8 โครงสรางสายโซท่ีเชื่อมตอกันของ (a) Analcite และ (b) Laumonite 
ท่ีมา : เรวดี (2545)  
 

2) Natrolite Group มีลักษณะโครงสรางเปนสายโซท่ีเกิดจากการเชื่อมตอกัน
ของ 4-ring จํานวน 4 วง  โดยการเชื่อมตอกันจะมี 3 รูปแบบคือ Natrolite Edingtonite และ  
Thosonite 

3) Chabazite Group โครงสรางประกอบไปดวย 6-ring ตอขนานกันซ่ึงมีการ
เชื่อมตอกันมากมายหลายรูปแบบเชน แบบ Offretite และ Reionite 

4) Phillipsite Group โครงสรางประกอบดวย 4-ring ท่ีตอขนานกันแบบ       
U (up) และ D (down) 

5) Heulandite Group โครงสางเกิดจาก 5-ring  4 วงตอเชื่อมกับ 4-ring 2 วง  
ซ่ึงจะเปนโครงสรางกลางของกลุม  ซ่ึงเม่ือเชื่อมโยงตอกันจะทําใหเปนแบบ Brewsterite            
การเชื่อมตอของบลอคโดยผานโครงสรางกลางในแนวต้ังจะทําใหเกิดโครงสรางซ่ึงเปนสวนปร ะกอบ
ของ heulandite และ stibnite ซึ่งโครงสรางเหลานี้จะมีโครงสรางท่ีเปน 5-ring ในบางสวน 

6) Mordenite Group โครงสรางประกอบดวย 5-ring 4 วงตอเชื่อมกันเปน
โครงสรางกลางของกลุม  มีท้ังหมด 7 รูปแบบ คือ modenite  epstilbite  ferrierite  bikitaite 
dachiardite  ZEM-5 และ ZEM-11 

7) Faujaste Group ซีโอไลตกลุมนี้แบงออกเปน 3 ลักษณะคือ Sodalite  A  
และ ZK-5 

(a)                                                                (b) 
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8) Melanophlogite Group ในกลุมนี้ประกอบไปดวย ZEM-39 และ 
melanophologite  ซ่ึงแตละหนวยท่ีประกอบเปน Melanophologite และ ZEM-39 มีหลาย
รูปแบบเชน 12-hedron  14-hedron  15-hedron  16-hedron 

9) Lovdarite Group เปนซีโอไลตท่ีโครงสรางเกิดจากการเชื่อมโยงตอกั นของ 
4-ring และ  8-ring 
 

22.1.6 สมบัติภายในโครงสรางของซีโอไลต 
2.1.6.1 ชองวางภายในโครงสรางของซีโอไลต 

 ธรรมชาติ ของชองวางท่ีเชื่อมตอกันในซีโอไลตท่ีถูกไลน้ําออกหมดแลวจะเปน
ตัวการสําคัญในการกําหนดสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของซีโอไลต  ซ่ึงโครงสรางสามารถกักเก็บ
น้ําไดสูงและมีความความหนาแนนตํ่าปริมาตรชองวางจะมากเม่ือถูกดูดดึงน้ําออกจากโครงสราง  
ระบบชองวางในโครงสรางมี 3 ระบบดังนี้ 

1) ระบบชองวางใน 1 มิติ (One Dimensional System) ชองวางในระบบ     
1 มิตินี้จะไมตัดกันเลยเชน ชองวางในอะแนลไซม (Analcime)  ดังรูปท่ี 2.9 

2) ระบบชองวางใน 2 มิติ (Two-Dimenensional System)  พบชองวางระบบ 
2 มิติในซีโอไลตท่ีมีโครงสรางทุติยภูมิแบบวงเชิงซอน รูปท่ี 2.10 

3) ระบบชองวางใน 3 มิติ (Three-dimensional system)  ระบบนี้มีการตัดกัน
ของชองวางแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

- มีชองวางเทากันในทุกทิศทาง (Equidmensionals) มีเสนผาศูนยกลางของ
ชองวางเทากันหมดโดยไมคํานึงถึงทิศทางเชน ซีโอไลต A  รูปท่ี 2.11 

- มีการตัดกันของชองวาง แตขนาดเสนผาศูนยกลางของชองวางไมเทากั น
ข้ึนกับทิศทางการเกิดผลึกเชน Gmelinite  Levynite  รูปท่ี 2.12 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.9 ชองวางในโครงสรางของอะแนลไซมซ่ึงจะไมตัดกัน 

  ท่ีมา  : Breck (1974)  อางโดย เรวดี (2544) 
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รูปท่ี 2.10   (a) ชองวาง 2 มิติในมอรเดนไนทโดยมีชองวางหลักอยูในระนาบ c และเชื่อมตอกันดวย  
                    โพรงเล็กๆ ในระนาบ a 

     (b) ชองวางใน 2 มิติในซีโอไลต Natrolite 
ท่ีมา :: มนตรี (2542) 

 

รูปท่ี 2.11 (a) แสดงระบบชองวางใน 3 มิติของซีโอไลต A 
         (b) แสดงชองวางใน 3 มิติสองระบบท่ีไมข้ึนตอกันมีขนาดเทากันแตไมตัดกัน 
ท่ีมา  : Breck (1974)  อางโดย เรวดี (2544) 

 

(a)                                           (b) 



17

รูปท่ี 2.12  ระบบชองวางใน 3 มิติ  (a) Chabazite  (b) Gmelinite  (c) Erionite และ             
               (d) Levynite 
ท่ีมา  : Breck (1974)  อางโดย เรวดี (2544) 

2.1.6.2 ความหนาแนนของโครงสรางผลึกซีโอไลต 
ลักษณะของนํ้าในผลึ กของซีโอไลตจะแปรผันไดมากมาย ต้ังแตท่ีสามารถอธิบาย

ไดงายท่ีสุดคือโมเลกุลโมเลกุลเดี่ยว ๆ จนกระท่ังในสภาพเปนกระจุก หรือจับตัวเปนประจุบวกและ
ออกซิเจนในโครงรางผลึก โดยข้ึนอยูกับขนาดของชองวางภายในโพรงที่มีอยู  ปริมาตรในโครงรางผลึก
จะถูกทําใหเต็มดวยน้ํามากถึง 50 เปอรเซ็นตของปริมาตรผลึกท้ังหมด  เม่ือทําการไลน้ําออกจากผลึก
ของซีโอไลตก็จะไดชองวางซ่ึงสามารถบรรจุโมเลกุลสารชนิดอ่ืนเขาไปได  ปริมาตรชองวางในโครงผลึก
สามารถคํานวณได จากปริมาณน้ําท่ีอยูในโครงสราง  ความหนาแนนโดยมากมักข้ึนอยูกับปริมาณ
รูปทรงสี่หนา ในผลึก  ดังนั้นปริมาตรของน้ําจึงไมนํามาใชในการคํานวณความหนาแนนของโครงสรง
ผลึก (Framework Density, df) ในหนวยกรัมตอมิลลิลิตร หาไดดังสมการท่ี (2.2) 

 
  dr   =  1.66[M]/V  =  1.66[59x + 60y]/V  (2.2) 
เม่ือ 
  M = น้ําหนักของโครงรางผลึก 
  x , y = จํานวนของ AlO2 และ SiO2 ในหนึ่งหนวยเซลลตามลําดับ 
  V = ปริมาตรของหนวยเซลลมีหนวยเปน A3 

 ความหนาแนนท่ีหาไดนี้มีคาเกือบสิบเทาของจํานวนรูปทรงสี่หนาตอ 1000 A3 
นอกจากนี้ความหนาแนนยังข้ึนกับเศษสวนของชองวาง (Void Fraction, vf) อีกดวย 

 

 

 

 

(a)                           (b)                       (c)                            (d)  
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22.1.7 การสังเคราะหซีโอไลต 
การสังเคราะหซีโอไลตสามารถทําโดยใชกระบวนการปรับปรุงคุณภาพดวยความรอน      

ท่ีความดันไอน้ําอ่ิมตัว (Hydrothermal) โดยทําปฏิ กิริยาท่ีอุณหภูมิสูงถึง  200 องศาเซลเซียส  และ
ความดันสูง  การทําปฏิกิริยานี้จะถูกกําหนดไวตามระยะเวลา  ความดัน  และอุณหภูมิท่ีกําหนด
ภายใตปริมาณน้ําท่ีมีมากเกินพอ  อยางไรก็ตามไดมีวิธีการใหมในการสังเค ราะหซีโอไลตท่ีใชอุณหภูมิ
ต่ํา  ซ่ึงซีโอไลตสามารถเกิดข้ึนไดตั้งแตอุณหภูมิหองจนถึ งอุณหภูมิท่ีน้ําเดือด (Breck, 1974 อางโดย 
เรวดี, 2541) 

องคประกอบหลักในการสังเคราะหซีโอไลต 
1) แหลงของอลูมิเนียมท่ีใชในการสังเคราะหซีโอไลตในการทดลอง  โดยท่ัวไปใช 

Metal aluminates เปนสารต้ังตนเชน  โซเดียมอลูมิเนต  หรือแหลงแรอลูมิเนียมตามธรรมชาติ  เชน 
แกว  feldspar   

2) แหลงของซิลิกอนโ ดยท่ัวไปใชสารละลายของซิลิกา เชน Sodium          
met silicate pent hydrate  ซิลิกาโซล  เชน  ซิลิกา 30 เปอรเซ็นโดยน้ําหนัก ในบางครั้งอาจมีการ
ใชซิลิกาจากซิลิกาเจล  แกว  ทราย  แร  ควอรตซ  เปนตน 

3) แหลงของไอออนบวก ไดแก  ไอออนบวกของโลหะหมู I และ หมู II  ท่ีมีอยูใน
รูปของไฮดรอกไซด นอกจากนี้สามารถไดจากการประกอบออกไซดและเกลือของโลหะหมู I และ II  

4) สารเคมีอ่ืนๆ เชน สารประกอบอินทรีย (Organic compounds) ท่ีแตกตัวให 
ไอออนบวกซ่ึงเรียกวาสารกําหนดโครงสราง (Template)  โดยใสลงในเจลเพ่ือชวยในการตกผลึกของ
ซีโอไลต  เชน  เตตระเอทิลแอมโมเนียม  เตตระโพรพิลแอมโมเนียม  เปนตน 

 
 การสังเคราะหซีโอไลตทําไดโดยการนําแหลงซิลิกาและอลูมินาและสารประกอบ         
ไฮดรอกไซดของโลหะมาผสมกัน  ซ่ึงโฮดรอกไซดเปนตัวชวยในการเปลี่ยนซิลิกาใหอยูในรูปซิลิเกต
โดยสารท่ีผสมกันแลวจะเรียกวาเจล  ซ่ึงจัดเปนสาร hydrous metal aluminosilicates ท่ีไดจาก
การโคโพลิเมอรไรเซชั่น (Copolymerization)  ของซิลิเกตและอลูมิเนตท่ีอยูในสารละลายโดยมีกลไก
การเกิดโพลิเมอร แบบควบแนน  (Condensation-polymerization mechanism) เจลที่ไดจะถูก
นํามาสังเคราะหดวยก ารตกผลึกภายใตกระบวนการปรับปรุงคุณภาพดวยความรอนท่ีอุณ หภูมิตางๆ 
ตั้งแตอุณหภูมิหองจนถึงอุณหภูมิประมาณ 175 องศาเซลเซียส  หรืออาจสูงถึง 300 องศาเซลเซียส  
ความดันท่ีใชเปนความดันออโตจีเนียสซ่ึงประมาณคาไดเปนความดันอ่ิมตัวของน้ําโดยระยะเวลาอาจ
มากถึง 2 - 3 ชั่วโมงจนถึงระยะเปนวัน 
 ผลิตภัณฑท่ีไดจะข้ึนอยูกับความสัมพันธหลายอยางซ่ึงประกอบไปดวยอัตราสวนของ 
SiO2/Al2O3 ของสารตั้งตน  อุณหภูมิ  คาความเปนกรด  - ดาง  ปริมาณน้ําท่ีเติมเข าไป  ชวงเวลาใน
การทําปฏิกิริยา  อัตราเ ร็วในการกวน  และปริมาณของไอออนบวกของท้ังสารอินทรียและ            
สารอนินทรียท่ีปะปนอยู  โดยปกติการกอตัวข้ึนของซีโอไลตมีความสลับซับซอนมาก  แตแนวความคิด
หลักนั้นอยูท่ีวาไอออนบวกท่ีมีอยูนั้ นจะชวยทําใหเกิดแรงกระทําใหเกิดแรงกระทําตอแมแบบ 
(Templating action) ไดดีเพียงใด  ซ่ึงเปนการนําสารอินทรียและสารอนินทรียมาใชเปนแมแบบหรือ
แมพิมพเพ่ือใหอะตอมของสารท่ีตองการใหเกิดผลึกท่ีเกิดข้ึนมีลักษณะโครงสรางเหมือนโครงสรางของ
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แมแบบนั้นๆ ในข้ันสุดทายของการสังเคราะหนั้น  สารท่ีนํามาเปนแมแบบจะถูกกําจัดออกไปเหลือแต
โครงสรางผลึกสารท่ีตองการเทานั้น  กระบวนการสังเคราะหท่ีสําคัญมี 2 กระบวนการคือ 

1) Hydrogel process หรือ Precipitation Process เปนการสังเคราะหจาก
สารเคมีจะไดซีโอไลตท่ีมีความบริสุทธิ์สูง  โดยเตรียมใหอยูในรูปของอลูมิโนซิลิเกตเจล  หรือไฮโดรเจล
และทําปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 

2) Clay conversion process หรือ Digestion process เปนการแปรสภาพ
จาก Kalonitrite โดยการเผาใหอยูในรูป Metakaolinite แลวทําปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียม            
ไฮดรอกไซด  ดังตารางท่ี 2.3 

 
        ตารางท่ี 2.3   การเปรียบเทียบกระบวนการผลิตซีโอไลตทางอุตสาหกรรม 
 

PPrecipitation Process  CClay conversion  PProcess  
Aluminate+Silicate (dissolved) 
Al(OH)3 + Na2SiO3 

 
 
Sodium aluminium silicate 

(amorphous) 
 
 

Zeolite 
 

Kaolinite (Solid) 
2Al2Si2O5(OH)4 

 
 

Metakaolin 
2Al2Si2O7 + 4H2O 

 
 

Zeolite crystal 
2Na12(AlO2)SiO2)12.27H2O+6H2O 

 

        ท่ีมา :: รุงระวี และ นิศา (2537)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80oC 12 NaOH 

NaOH 65oC 500-600oC 
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22.1.8 ปจจัยที่มีผลตอการสังเคราะหซีโอไลต 
ปจจัยท่ีมีผลตอการสังเคราะหซีโอไลต ไดแก 
2.1.8.1 องคประกอบของสารตั้งตน  

 อัตราสวนซิลิกาตออลูมินา  ความเขมขนของไฮดรอกไซดไอออน  สารประจุบวก 
ไดแก  สารอนินทรีย  และสารอินทรีย  สารประจุลบ (นอกเหนือจากไฮดรอกไซด)  และปริมาณน้ํา 

ผลึกของซีโอไลตท่ีเกิดจากระบบท่ีไมเปนเนื้อเดียวกันท่ีเรียกวาระบบเจลน้ันอาจ
มีปจจัยท่ีสงผลดังตารางท่ี 2.4 

 
  ตารางท่ี 2.4 องคประกอบของสารผสมท่ีมีอิทธิพลตอการสังเคราะหซีโอไลต  
 

องคประกอบของสารผสม อิทธิพลเบื้องตน 

อัตราสวนซิลิกาตออะลูมินา องคประกอบของโครงสราง 

อัตราสวนน้ําตอซิลิกา อัตราและกลไกการเกิดผลึก 

อัตราสวนไฮดรอกไซดตอซิลิกา น้ําหนักโมเลกุลซิลิเกตและความเขมขนไฮดรอกไซด 

สารอินทรียท่ีเปนประจุบวกตอซิลิกา โครงสรางและการแพรกระจายของประจุบวก 

สารเติมท่ีเปนสารอินทรียตอซิลิกา โครงสรางและปริมาณอะลูมิเนียม 
 

  ท่ีมา  : เรวดี (2544)  
 

2.1.8.2 เวลาในการเกิดผลึก 
 กรณีของซีโอไลต A อาจใชระยะเวลานานในการเกิดผลึกซ่ึงเวลาเปนปจจัยสําคัญ
มากในการเกิดผลึก โดยเฉพาะในระบบที่วัฏ ภาคหนึ่ งไมเสถียรเทากับอีกวัฎภาคหนึ่ง เชน ภายใน
เง่ือนไขท่ีเกิดผลึกซีโอไลต X พบวาเม่ือเกิดผลึกซีโอไลต X ถาปลอยใหผลึกท้ิงไวในของเหลวตอไปผลึก
จะเปลี่ยน Phase ไปเปน Hydroxysodalite ซ่ึงเปนสารท่ีไมตองการใหเกิดข้ึน 
 

2.1.8.3 อุณหภูมิ 
การสังเคราะหซีโอไลตสวนใหญทําท่ีอุณหภูมิท่ีคอ นขางสูง  ถาท่ีอุณหภูมิสูงกวา   

350 องศาเซลเซียส  ในระบบ hydrothermal จะไมคอยเกิดซีโอไลต มี ซีโอไลตเพียงบางชนิดเทานั้น             
ท่ีสามารถสังเคราะหไดท่ีอุณหภูมิสูงกวา เชน Analcime สังเคราะหท่ีอุณหภูมิ 366 องศาเซลเซียส  
Clinoptilolite สังเคราะหท่ีอุณหภูมิ 370 องศาเซลเซียส   Ferrierite สังเคราะหท่ีอุณหภูมิ        
375 องศาเซลเซียส  และ Modenite สังเคราะ หท่ีอุณหภูมิ 430 องศาเซลเซียส  การท่ีจะทําให       
ซีโอไลตเกิดผลึกไดดี  โดยท่ัวไปมักจะทําท่ีอุณหภูมิต่ํา ประมาณ 100 องศาเซลเซียส  เชน ซีโอไลต A  
X และ Y  เปนตน 

2.1.8.4 ปจจัยอ่ืนๆ ไดแก  การกวน  ธรรมชาติของของผสม และลําดับการผสม  
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22.1.9 ลักษณะเฉพาะและประโยชนของซีโอไลต 
2.1.9.1 ลักษณะเฉพาะของซีโอไลต 

ซีโอไลตแตละชนิดจะมีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีท่ีเฉพาะ  (เรวดี , 2544) 
เชน 

1) มีสมบัติในการดูดซับน้ําไดมาก 
2) เม่ือทําการไลน้ําออกจากโมเลกุลแลวจะมีความหนาแนนต่ําและปริมาตรของ

ชองวางมากผลึกมีเสถียรภาพเม่ือทําใหแหงและปริมาตรของชองวางท่ีเกิดข้ึนจะมีมาก เม่ือคิดเปนรอย
ละอาจมีมากถึง 50 เปอรเซ็นต 

3) มีสมบัติในการแลกเปลี่ยนประจุบวก 
4) เม่ือไลน้ําภายในผลึกออกจนหมดก็จะไดชองวางภายในผลึกท่ีมีขนาด        

และรูปรางเหมือนๆ กัน 
5) สมบัติทางกายภาพอ่ืนๆ เชน การเปนตัวนําทางไฟฟา 
6) สามารถดูดซับกาซและไอ 
7) มีสมบัติในการเปนตัวเรงปฏิกิริยา 
 

2.1.9.2 ประโยชนของซีโอไลต 
  ซีโอไลต สามารถนํามาใช ประโยชนในทางอุตสาหกรรมมากมาย  (Dyer, 1988 
อางโดย จิระวัฒน, 2550) ดังนี้ 

1) ใชเปนตัวเรงปฏิกิริยา เนื่องจากซีโอไลตมีคุณสมบัติเปนตะแกรงรอนโมเลกุล  
จึงทําใหซีโอไลตมีคุณคาท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมปโตรเคมี (Dyer, 1988 และ Bhatia, 1990  อางโดย  
มณฑิรา และ พิศมัย, 2552)  เชน 

- การแตกตัวดวยตัวเรงปฏิกิริยา  (Catalytic cracking)  ใชในการแตกพันธะ
โมเลกุลของน้ํามันดิบท่ีมีสายโซของไฮโดรคารบอนท่ียาวใหแตกตัวเปนไฮโดรคารบอนท่ีเบากวา    
(C1-C6) และสามารถนําไปใชประโยชนได 

- การแตกตัวดวยไฮโดรเจน  (Hydrocracking) ซ่ึง เปนการเปลี่ยน
ไฮโดรคาร บอนโมเลกุลใหญใหกลายเปนโมเลกุลเล็ก โดยการแตกพันธะคารบอ นคารบอน โดยใช
ไฮโดรเจนชวย 

- รีฟอรมมิ ง (Reforming) ซ่ึงเปนการเปลี่ ยนสารประกอบไฮโดรคารบอน
ประเภทอะลิฟาติกใหเปนอะโลมาติก 

- การเปลี่ยนไอโซเมอรของ  C5 และ C6  (C5/C6 Isomerization) เปนการ
เปลี่ยน เฮกเซน และเพนเทนท่ีมีคาออกเทนตํ่าให เปนไอโซเพ นเทน และไดเมทิลบิวเทน  ซึ่งมีคา       
ออกเทนท่ีสูงกวา 

- การกําจัดไขมันในน้ํา (Dewaxing) 
- การเติมหมูอัลคิลในเบนซิน  (Benzene alkylation) เชน การผลิตเอทิล

เบนซีนจากเอทิลีน และเบนซิน หรือการผลิตคิวมีนจากเบนซิน และโพรพิลีน 



22

- การเปลี่ยนไอโซเมอรของไซลีน  (Xylene isomerization ) เปนการเปลี่ยน
ไอโซเมอรของ ออรโท- ไซลีน ใหเปน พารา- ไซลีน ซ่ึงใชเปน  precursor สําหรับ การเตรียมกรด 
Terephthalic เพ่ือผลิตโพลิเอสเทอร 

2) ใชเปนสารดูดซับ (Sorption agent) เนื่องจากลักษณะพิเศษของโครงสรางท่ี
เปนรูพรุนของซีโอไลตทําให สามารถดุดซับสารตางๆ ไดตามขนาด และโครงสรางของซีโอไลตแตละ
ชนิด 

3) ใชเปนสารลดความกระดาง  ซีโอไลตใชเปนสารลดความกระดางของน้ําได
เนื่องจ ากในนํ้ากระดางจะมีแคลเซียมไอออน และแมกนีเซียมไอออนละลายอยูซ่ึงซีโอไลตสามารถ
แลกเปลี่ยนแคทไอออนในโครงรางผลึกกับแคลเซียมไอออนหรือแมกนีเซียมไอออนได 

4) ใชเปนสารแลกเปลี่ยนไอออน  (Ion-exchange resin) ซึ่งจากสมบัติการ
แลกเปลี่ยนไอออนบวกของซีโอไลตทําใหสามารถนําไปใชเปนเรซินเพ่ือแลกเปลี่ยนกับไอออน บวกของ
ไดวาเลนต (Divalent) ได 

สําหรับแคตไอออนท่ีเปนไดวาเลนต (Divalent) มีดังนี้ 
Zn2+ > Sn2+>Ba2+>Ca2+>Ni2+>Cd2+>Mg2+ 
การแลกเปลี่ ยนไอออนจะข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ไดแก  ธรรมชาติของไอออน

บวก  อุณหภูมิท่ีใช  ความเขมขนของไอออน บวกในสารละลาย  ชนิดของไอออน ลบท่ีรวมตัวกับ     
ไอออนบวกในสารละลาย  ชนิดของตัวทําละลายซ่ึงการแลกเปลี่ยนสวนมากเกิดข้ึนไดดีในน้ํา 
 

2.1.9.3 ตัวอยางการนําซีโอไลตไปประยุกตใชงานดานตาง ๆ 
1) การกําจัดแอมโมเนียในน้ําเสียชุมชน 
ใชหลักการแลกเปลี่ยนไอออนเพ่ือกําจัดแอมโมเนีย   โดยซีโอไลตหลายชนิด   

ท่ีสามารถเปนตัวแลกเปลี่ยนไอออนได  หลังจากหารทดสอบโดยการใชในโรงงานตนแบบพบวา
แอมโมเนียถูกกําจัดออกไปไดมากถึงรอยละ 95 

2) ใชเปนสารปรับปรุงดิน  เพ่ือชวยใหดินโปรงรวนซุย และนํามาคลุกกับปุยเคมี          
ซีโอไลต จะชวยดูดยึดธาตุอาหารจากปุยไว และปลดปลอยออกมาใหพืชใชไดอยางชาๆ  เปนเวลา
ยาวนานข้ึน  จึงเปนก ารชวยลดการสูญเสียของปุยลงได เนื่องจาก ซีโอไลตมีซิลิกอน หรือซิลิก าเปน
องคประกอบสําคัญ  บางสวนสามารถละลายนํ้าและตนไมดูดนําไปใชประโยชนไดโดยจะเขาไ ปสะสม
อยูในผนังเซลลฺของตนไมทําใหเซลลแข็งแรงลําตนไมหักลมงายโดยเฉพาะตนขาว  

3) ใชดูดซับกลิ่น  เชน ใชดูดกลิ่นแอมโมเนียในโรงเลี้ยงสัตว  ใช ในการดูดกาซ
แอมโมเนียในบอกุงและเลาไกท่ีเกิดจากการยอยสลายเศษอาหารและมูลไก (อนรรฆอร, 2549) 

4) การเติมซีโอไลตชนิดท่ีใชในการคัดเลือกโมเลกุลสารไดลงในผงซักฟอก      
หนาท่ีหลักของฟอสเฟตท่ีผสมอยูในผงซักฟอก คือ ลดแคลเซียม (Ca2+) และแมกนีเซียมไอออน 
(Mg2+) ท่ีมีอยูในน้ํากระดางโดยใชซีโอไลตชนิดผงที่สามารถแลกเปลี่ยนไอออนไดไปกําจัด แคลเซียม 
(Ca2+) และแมกนีเซียมไอออน (Mg2+) จากสารละลาย แลวแทนท่ีดวยเกลือโซเดียม เปนการชวยลด
ปริมาณฟอสเฟตใหอยูในระดับต่ํา  
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5) การเปลี่ยนเมทานอลไปเปนน้ํามันเบนซินโดยใชซีโอไลต   ซ่ึงกระบวนการท่ีใช
ในการเปลี่ยนเมทานอลไปเปนน้ํามันเบนซิน คือ การใชซีโอไลตชนิด ZSM-5  เปนตัวเรงปฏิกิริยา โดย
กระบวนการน้ีไดถูกพัฒนาข้ึนโดยบริษัท โมบิลออยส   ซ่ึงไดตั้งชื่อกระบวนการนี้วา  กระบวนการ 
MTG (Method To Gassoline) 

6) การแยก กําจัด และนํากลับโลหะมาใชใหม ซีโอไลตมีความสามารถในการดูด
ซับโลหะหนัก จึงทําใหสามารถ นํากลับโลหะท่ีมีคากลับมาใชใหม หรือใชกําจั ดโลหะท่ีเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและโลหะท่ีปะปนอยูในน้ําเสียได  

 

22.2 ซีโอไลตเอ 
 ซีโอไลตเอมีสมบัติในการดูดซับโลหะหนักไดดี  ซ่ึงซีโอไลตเอมีสมบัติตางๆ ดังนี้ 

2.2.1 สมบัติทางกายภาพของซีโอไลตเอ 
2.2.1.1 รูปราง (Morphology) 

ผลึกของซีโอไลตสังเคราะหจะ มีรูปแบบท่ีเฉพาะ  ผลึกของซีโอไลตโดยปกติมีรูป
ผลึกเปนแบบเพนนิเทรชั่นเทวิน (Penetration Twin) หรือเรียกอีกอยางวาแบบฟลูออรสปาทวิน 
(Fluotspar Twin) ดังรูปท่ี 2.13 ซีโอไลตเอจะมีการกระจายอนุภาคอยูในชวง 1-10 ไมครอน 

 
2.2.1.2 ความหนาแนน (Density) 

 ซีโอไลตเอโดยท่ัวไปจะมีความหนาแนนอยูในชวง 1.9 ถึง 2.3 กรัมตอมิลลิลิตร 
โดยความหนาแนนของซีโอไลตเอจะเปลี่ยนไปตามชนิดของไอออนของโลหะและปริมาตรของรูพรุน 
ดังตารางท่ี 2.5 
 

2.2.1.3 ขนาดอนุภาคซีโอไลต A (Particle size of synthetic zeolite A) 
จากการวัดดวยเ ครื่อง XRD พบวาซีโอไลตเอ มีการกระจายอนุภาคอยูในชวง     

1-10 ไมครอน 
 

2.2.1.4 การกระจายรูพรุน (Pore size distribution) 
จากการวัดดวยเครื่อง BET Surface Area สามารถแสดงการกระจายขนาด      

รูพรุนไดดังรูปท่ี 2.14 
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รูปท่ี 2.13 ภาพถายดวย Scanning Electron Microscope ของซีโอไลต A 
ท่ีมา  : เรวดี (2544) 
 
  ตารางท่ี 2.5 ผลของความหนาแนนท่ีเปลี่ยนไปตามชนิดของไอออนบวก 
 

Unit Cell Density (g/cc) 
Li8Na4(A).24H2O 
Na12(A).27H2O 
Ag12(A).24H2O 
Ti9.6Na2.4(A).20H2O 
Ca6(A).30H2O 

1.91 
1.99 
2.76 
3.36 
2.05 

 

   ท่ีมา : เรวดี (2544) 

 
 
 

 
 
 
 
  
    
   

รูปท่ี 2.14 กระจายขนาดรูพรุนของซีโอไลต A 
   ท่ีมา : เรวดี (2544) 

Zeolite  

Diameter  

Aloaphous silica   Pour volume   



25

22.2.2 คุณสมบัติทางเคม ี
2.2.2.1 ปฏิกิริยากับเบสแก (Reaction with strong base)  

ซีโอไลต  A สามารถเปลี่ยนเปนซีโอไลต  P โดยทําปฏิกิริยากับดางในสภาวะ          
ท่ีเหมาะสมและสามารถเกิดปฏิกิริยาตอไปไดไฮดรอกซีโซดาไลท 

ในการสังเคาะหซีโอไลต  A จะพบวามีซีโอไลต  P ปนมาดวยเสมอ  ซึ่งซีโอไลต P 
ไมสามารถเปลี่ยนกลับมาเปนซีโอไลต A ไดอีกแตจะเปลี่ยนเปนไฮดรอกซีโซดาไลท 
 

2.2.2.2 สมบัติในการดูดซับ (Adsorption capacity) 
เม่ือทํากา รไลน้ําออกจากโมเลกุลของซีโอไลตออกโดยใหความรอน                 

ท่ี 350-400 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 2 - 3 ชั่วโมง รูพรุนในโมเลกุลของซีโอไลตจะวางเปลาและ
สามารถดูดซับโมเลกุลอ่ืนๆ ไดสมบัตินี้จึงมีการนําไปใชในการแย กการบางอยางออกจากกันโดยอาศัย
ความแตกตางของขนาดและรูปรางโมเลกุล 
 

2.2.2.3 สมบัติในการแลกเปลี่ยนไอออนประจุบวกของซีโอไลต (Cation Exchange 
property) 
  ไอออนบวกท่ีสามารถแลกเปลี่ยนไอออนของซีโอไลตจะเกาะอยูท่ีโครงสรางของ
รูปทรงเหลี่ยมสี่ หนา  ซ่ึงสามารถแลกเปลี่ยนไดงายดวยสารละลายเขมขนของไอออนบวก ชนิดอ่ืนๆ   
ซีโอไลตมีคาความจุสูง 3 - 4 มิลลิอิควิวาเลนตตอกรัม (Milliequivqlqnts per gram) ซึ่งข้ึนอยูกับ
ปริมาณอ ลูมินาในโครงรางผลึก นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืนๆ  อีกโดยคาความจุของกา รแลกเปลี่ยน
ไอออนบวกน้ันบอกใหทราบถึงจํานวนอลูมิเนียมท่ีแทนท่ีซิลิกอนในโครงสรางของรูปทรงเหลี่ยมสี่หนา 

 

2.3 ตะกรันเหล็ก (Slag) 
2.3.1 กรรมวิธีการผลิตเหล็กหลอ 
เหล็กหลอผลิตจากการหลอมแทงเหล็กดิบผสมกับเศษเหล็กหลอและเหล็กกลาเกา ๆ  รวม

กับถานโคกและหินปูน ในบางคร้ังมีการผสมโซดาแอชและฟลูออสปารเขาไปดวย เม่ือเผาจนเนื้อเหล็ก
หลอมละลายแลวก็จะนําน้ําเหล็กนี้ไปเทใสแบบทรายหรือแบบโลหะเพ่ือใหไดชิ้นสวนเปนรูปรางตางๆ  
ตามความตองการ   

 
2.3.2 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเหล็กหลอ  

วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเหล็กหลอ ไดแก 

1) เหล็กดิบ (Pig Iron) 

2) เศษเหล็กเหนียว (Steel Scrap) 

3) เศษเหล็กหลอ (Cast Iron Scrap)   

4) หินปูน (Limestone) 

5) ถานโคก (Coke) 
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6) สารประสมเพ่ิมอ่ืนๆ 
 

22.3.3 การเกิดตะกรันเหล็ก 
ตะกรันเหล็กเปนผลพลอยได (By-product) ของกระบวนการผลิตเหล็กโดยใชเตาหลอม   

ตะกรัน เหล็ก ท่ีเกิดข้ึนเปนผลจากการหลอมตัวของแคลเซียมออกไซดจากหินปูนกับซิลิกอนและ       
อลูมินาจากแทงเหล็กและถานโคก (Coke)  ซึ่งคุณภาพเหล็กท่ีไดจะสัมพันธกับองคประกอบทางเคมี
ของน้ําเหล็กและองคประกอบทางเคมีของตะกรันเหล็ก  ดังนั้นในการควบคุมคุณภาพของเหล็กท่ี
หลอมจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของตะกรันอยูตลอดเวลาเพ่ือทําการปรับปรุง  ดัดแปลง
สัดสวนของวัตถุดิบและสภาพการทํางานของเตาเผา   ตะกรันเหล็กท่ีหลอมจะลอยอยูดานบนของ เบา
หลอมจะถูกทําใหเย็นตัวอยางรวดเร็วโดยการเทน้ําหรือใชน้ําฉีดทันที  ผลก็คือตะกรันเหล็กสวนใหญ
จะกลายเปนเม็ดแกวกลมท่ีมีองคประกอบทางเคมีท่ีคอนขางแนนอน   หลังจากนั้นจะผานขบวนการ
ระเหยน้ําออก  และทําการบดเชนเดียวกับการบดปูนซีเมนตโดยไมมีการเติมวัสดุอ่ืนเขาไป  สุดทายจะ
ทําการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือดูความสมํ่าเสมอขององคประกอบทางเคมี  (อานนท , 2553) ตัวอยาง
ตะกรันเหล็กแสดงดังรูป 2.15 

จากการวิเคราะหองคประ กอบทางเคมีของตะกรันเหล็กดิบ พบวา ตะกรันเหล็กดิบมี
องคประกอบท่ีสําคัญคือ ออกไซดของเหล็ก  (Fe2O3 )  ออกไซดแคลเซียม (CaO)  ออกไซดของซิลิกา      
(SiO2 )  ออกไซดของอลูมินา และมีองคประกอบของออกไซดสารตางๆ  ดังตารางท่ี 2.6 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
   รูปท่ี 2.15 ตะกรันเหล็กดิบ 
   ท่ีมา : อานนท (2553) 
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                ตารางท่ี 2.6  องคประกอบทางเคมีของตะกรันเหล็กดิบ 
 

องคประกอบทางเคม ี รอยละโดยน้ําหนัก   
SiO2 47.31 
Al2O3 12.12 
Fe2O3 5.05 
CaO 24.09 
SO3 5.06 
Na2O <0.01 
LOI ท่ี 500 °C <0.09 

     ท่ีมา : เรวดี (2544) 
 

2.3.4 ประโยชนของตะกรันเหล็ก 
ตัวอยางประโยชนของตะกรันเหล็ก  มีดังนี้ 
1) ใชผสมในคอนกรีตบล็อกมวลเบา ใชสวนผสมของปูนซีเมนตปอรตแลนและเถาถานหิน

เปนวัสดุประสาน 
2) ใชปรับปรุงคุณภาพดินลูกรัง 
3) ใชเปนวัตถุดิบในการสังเคราะหซีโอไลต เพ่ือเปนการลดตนทุนในการผลิตและเปนการ

ทําของเหลือท้ิงกลับมาใชใหเกิดประโยชน 
4) ใชสวนผสมในยางมะตอย 

 

2.4 โซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium Hydroxide ; NaOH) 
2.4.1 สมบัติของโซเดียมไฮดรอกไซด 

 โซเดียมไฮดรอกไซดบริสุทธิ์เปนของแข็งสีขาว ลักษณะท่ีพบสวนมากจะเปนเม็ดกลม  
เปนเกล็ด  แสดงดังรูปท่ี 2.16 หรือเปนสารละลายอ่ิมตัว 50 เปอรเซ็นตโดยมวล  โซเดียมไฮดรอกไซด
สามารถละลายนํ้าไดงายและสามารถดูดซับคารบอนไดออกไซดจากอากาศไดรวดเร็ว  ดังนั้นการเก็บ
รักษาจึงตองเก็บในภาชนะท่ีอากาศไมสามารถเขาได  เม่ือละลายในน้ําจะคายความรอน  นอกจากนี้
โซเดียมไฮดรอกไซดสามารถละลายไดในเอทานอลและเมทานอล  แตไมละลายในอีเทอรและตัวทํา
ละลายไมมีข้ัว   โซเดียมไฮดรอกไซดผลิตไดจากกระบวนการแยกสารทางไฟฟา (Electrolysis) ของ
น้ําเกลือทางดานแคโทดตามสมการท่ี (2.3) 
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  รูปท่ี 2.16 ลักษณะของโซเดียมไฮดรอกไซด 
 

2Na+  +  2H2O  +  2e
-   H2  +  2NaOH  (2.3) 

 
สมบัติของโซเดียมไฮดรอกไซด  มีดังนี้ 
 -   น้ําหนักโมเลกุล 40.0   g/mol 
 -  จุดหลอมเหลว  323   ๐C 
 -  จุดเดือด  1,390   ๐C 
 -   ความหนาแนน 2.1 g/cm3 
 -  ความสามารถในการละลาย (20 ๐C) 110  g/100 ml 
 

22.4.2 ประโยชนของโซเดียมไฮดรอกไซด 
 โซเดียมไฮดรอกไซดถูก ใชในการผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวั น
และยังใชประโยชนไดอีกมากมาย  ดังนี้ 

2.4.2.1 อุตสาหกรรมสิ่งทอ  
  การปรับสภาพเสนใยหรือสิ่งทอดวยดางนั้นเปนการปรับสภาพของเนื้อฝาย
ภายใตแรงดึงในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  จะทําใหเกิดการคลายตัวของเสนใยเซลลูโลสเปนการ
เพ่ิมความสามารถในการดูดซับสีย อมและทําใหเสนใยเกิดความมันวาว  นอกจากน้ันยังทําใหวัสดุ
สําหรับงานถักทอไมหดตัว  รวมท้ังคุณสมบัติท่ีดีอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

2.4.2.2 อุตสาหกรรมกระดาษ  
โซเดียมไฮดรอกไซดทําหนาท่ีเฉพาะในการฟอกเยื่อกระดาษ  โดยกระตุ นการ

ฟอกของไฮโดรเจนเปอรออกไซด  ท้ังนี้เปอรไฮดรอกซิล (Perhydroxyl)  ท่ีเกิดข้ึนมีสมบัติ เปนสาร
ออกซิไดเซอรอยางออน ท่ีมีสมบัติในการฟอกขาวเยื่อกระดาษโดยไมทําลายสภาพเสนใยกระดาษ 
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2.4.2.3 อุตสาหกรรมอาหาร  
โซเดียมไฮดรอกไซดมีการใชกันในหลายๆ รูปแบบ ไดแก 

1) การลางและทําความสะอาดขวดบรรจุในกระบวนการผลิต 
2) การแปรูปผลิตภัณฑแปง 
3) การเตรียมคารบอกซิล เมทธิลเซลลูโลส 
4) การผลิตโมโนโซเดียมกลูตาเมต 

 

2.4.2.4 อุตสาหกรรมสบูและผงซักฟอก  
ในการผลิตสบูนี้โซเดียมไฮดรอกไซดใชในกระบวนการปรับสภาพกรดไขมันใหมี

สภาพเปนกลาง  ซ่ึงผงซักฟอกในปจจุบันจะใช โซเดียมดไฮดรอกไซดในปริมาณมาก  โดยโซเดียม     
ไฮดรอกไซดใชในการปรับสภาพของโอเลียม (Oleum) สวนท่ีเกินพอจากปฏิกิริยาซัลโฟเนชัน 
(Sulphonation reaction) ใหมีสภาพเปนกลาง 
 

2.4.2.5 อุตสาหกรรมสารเคมี  
โซเดียมไฮดรอกไซดเปนวัตถุดบิท่ีสําคัญในการผลิตสารเคมี ชนิดตาง ๆ 

ตัวอยางเชน  โพลิคารบอเนต (Polycarbonate)  สารโพลิเมอรดูดซับ (Super Absorbent 
Polymer) ซีโอไลต (Zeolite) อีพ็อกซีเรซิน (Epoxy Resins) โซเดียมฟอสเฟต (Sodium 
Phosphates) โซเดียมซัลไฟต (Sodium Sulfite) และเกลือโซเดียมอีกหลายชนิด 

 

22.4.3 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว 
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวไดจากกระบวนการแยกสิ่งปนเปอนออกจาก

สารละลายท่ีใชแลวจากอุตสาหกรรม จากโรงงานรีไวเคิลสารละลาย   ไดแกสารละลายประเภท
แอลกอฮอล   คีโตน  เปนตน   โดยในกระบวนการ แยกส่ิงปนเปอนนั้น จะเติมโซเดียมไฮดร อกไซด      
ท่ีเปนของแข็งลงในวัตถุดิบ (สารละลายใชแลว) เพ่ือแยกสิ่งปนเปอนตางๆ เชน น้ํา  เมทิลแอลกอฮอล  
เอททิลแอลกอฮอล และตะกอนท่ีแขวนลอยในวัตถุดิบ (สารละลายใชแลว)  จากนั้นจึงแยกสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดและวัตถุดิบ (สารละลายใชแลว) ออกจากกัน  โดยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการจะมีความเขมขน  4.5 – 5.0 โมลาร  มีสีชา มีคา  pH เทากับ 14.0               
ซ่ึงสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ีเ กิดข้ึนจากกระบวนการท่ีปริมาณมาก ซ่ึงถือเปนของเสียอันตราย
ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต  (ศูนยอางอิงทางหองปฏิบัติการแ ละพิษวิทยา, 2554) โดยกระบวนการท่ี
ทําใหเกิดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวแสดงดังรูปท่ี 2.17 
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รูปท่ี 2.17 กระบวนการรีไซเคิลสารละลายซ่ึงทําใหเกิดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สารละลายใชแลว เชน คีโตน แอลกอฮอล 

เติมโซเดียมไฮดรอกไซด กวนผสมในถังปฏิกิริยาเปนเวลา 3 ชั่วโมง 

สารละลายปรับสภาพ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว  
 

กระบวนการวิเคราะหสมบัติตางๆ 

กระบวนการกลั่น 

ผลิตภัณฑผานกระบวนการรีไซเคิล 

นําไปใชประโยชน 
- ฟอกเยื่อกระดาษ 

         - บําบัดน้ําเสีย 
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22.5 ตะกั่ว 
2.5.1 โลหะหนัก 
โลหะหนัก หมายถึง โลหะท่ีมีความถ วงจําเพาะตั้งแต 5 ข้ึนไป  มีเลขอะตอมอยูระหวาง 

23- 92 ภายในคาบท่ี 4-7 ของตารางธาตุ  มีจํานวนท้ังสิ้น 68 ธาตุ มีสถานะเปนของแข็ง         
(ยกเวนปรอทเปนของเหลวท่ีอุณหภูมิปกติ )  มีลักษณะเปนมันวาวสะทอนแสง  เหนียว  และนํามาตี
เปนแผนบางๆ ได  มีคาออกซิเดชั่นหลายคา  โลหะหนักสามารถรวมตัวกับสารอ่ืนๆ เปนสารประกอบ
เชิงซอนท่ีเสถียรกวาโลหะอิสระไดหลายรูป  โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือรวมตัวกับ สารประกอบอินทรีย
เปนสารประกอบโลหะอินทรีย (Organometallic Compound) ซึ่งมีความเปนพิษหากปนเปอนสู
สิ่งแวดลอมจะสามารถถานทอดเขาสูสิ่งมีชีวิต  โดยผานไปตามหวงโซอาหารประกอบกับความเปนพิษ
ของโลหะหนักหลายชนิดเปนอันตรายรายแรง  เม่ือมีการสะสมในรางกายมนุษ ยอาจมีผลทําใหพิการ
หรือเสียชีวิตได   กระทรวงอุตสาหกรรม จึงกําหนดคุณลักษณะของนํ้าท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน    
ป พ.ศ. 2539  โดยกําหนดโลหะหนักท่ีมีพิษท่ีตองกําจัดออกจากน้ําเสียกอนปลอยท้ิง 11 ชนิด ไดแก 
ปรอท  เซเลเนียม  แคดเมียม  ตะก่ัว  อารเซนิค  โครเมียม  บาเรียม  นิเกิล  ทองแดง  สังกะสี  และ
แมงกานีส (จุฑาทิพย, 2547) 
  

2.5.2 ตะกั่ว 
2.5.2.1 สมบัติทางกายภาพ 

ตะก่ัวเปนธาตุแทรนสิชัน (Transsition elements)  ในตารางธาตุ (Periodic 
table) ซ่ึงกระจายอยูท่ัว ไปตามธรรมชาติ  ซ่ึงโดยสวนมากพบอยูในสินแรกาลีนา (Galena, PbS)                     
เซอรัสไซ (Cerussite, PbCO3)  และแองกลีไซด (Anglesite, PbSO4)  โดยปนอยูในหินอัคนีบางชนิด
ในลักษณะของสารประกอบซัลไฟด  ตะก่ัวจัดเปนโลหะหนักมี ความถวงจําเพาะ 11.34                 
จุดหลอมเหลว  327.4 ๐C  และจุดเดือด 1,751 ๐C  ตะก่ัวเม่ือบริสุทธิ์มีลักษณะดานและมีสีเทาแก   
รอยตัดและผิวบนจะเปนสีเทาฟา  เปนโลหะท่ีมีความทนทานตอการกั ดกรอน  มีความหลอลื่นใน
ตัวเอง  เปนโลหะออนท่ีมีจุดหลอมเหลวตํ่า  สามารถดัด  รีด  หรือตีไดงาย  ขยายตัวมากเม่ือไดรับ
ความรอน  ผสมกับโลหะตางๆ ไดหลายชนิด  สารประกอบตะก่ัวสวนมากไมละลายน้ํา  โดยท่ัวไปจะ
มีสีเทาหรือสีดํา  ตะก่ัวอาจอยูในรูปสารประกอบอินทรียได  ซ่ึงสารประกอบตะกั่วอินทรียบางอยาง
สามารถละลายนํ้าได (Rochow and Abel, 1973) 

แรตะก่ัวเปนแรหนึ่งซ่ึงไดมีการคนพบและนํามาใชประโย ชนภายในประเทศ
ตั้งแตสมัยโบราณ  แหลงตะก่ัวท่ีเปนแหลงใหญมีคุณคาทางเศรฐกิจในปจจุบันไดแก  แหลงตะก่ัวใน
บริเวณอําเภอทองภาภูมิ  สังขละบุรี  และศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  ถือไดวาเปนแหลงตะก่ัว       
ท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ  แรตะก่ัวท่ีพบเปนแหลงแรใ หญคือ  แรกาลีนา (Galena, PbS) ซึ่งมีสีและผง
ละเอียดเปนสีเทา ตะก่ัวมีความวาวแบบโลหะ มักพบเป นรูปลูกบาศกหรือลูกเตา อาจพบเปนเม็ด
เล็กๆ เกาะกันเปนกอนๆ มีความแข็ง 2.5  มีความถวงจําเพาะ 7.5 (ประกฤต, 2539) 
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2.5.2.2 สมบัติทางเคมี 
ตะก่ัวจัดเปนโลหะหนัก (Heavy Metal) ซ่ึงจัดอยู หมู 4A ในตารางธาตุ              

มีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 4 ตัว น้ําหนักโมเลกุลเทากับ 207 กรัม/โมล โดยตะก่ัวท่ีพบในธรรมชาติอยูใน            
รูปสารประกอบของตะก่ัวมักจะมีคาเลขออกซิเดชันเปน +2 และ +4 แตท่ีพบโดยท่ัวไปและมีความ
เสถียรมักจะเปน +2 มากกวา 

ตะก่ัวในรูปของละลายและหรือตะกอนท่ีมีปนเปอนอยูในน้ํามันมีปฏิกิริยาเคมี  
ท่ีสําคัญๆ เก่ียวของดังนี้ คือ Pb2+ ในสารละลายท่ีเปนดางท่ีมีความเขมขนของไฮ ดรอกไซดไอออน 
(OH-) ไมสูงมากนัก ตะก่ัวในรูปของ Pb2+ สามารถตกตะกอนเปนของแข็งสีขาวไดเปน Pb(OH)2    ดัง
สมการท่ี (2.4)  

 
Pb2+ (aq)  +  2 OH- (aq)  Pb(OH)2 (s)          (2.4) 

        
        

Ksp  =  1.2x10-15 
 

 Pb(OH)2 ท่ีเกิดข้ึนนี้จัดวาเปนสารท่ีมีสมบัติในการละลายไดท้ังในดางและ
กรด (Amphoteric hydroxide) ดังสมการท่ี (2.5) และ (2.6) 

 
 Pb(OH)2 (s)  +  2 OH

- (aq)  [Pb(OH)4]
2- (aq)   (2.5) 

 
 Pb(OH)2 (s)  +  2 H

+ (aq)  Pb2+ (aq)  +  2 H2O  (2.6) 
 

 ตะก่ัวละลายน้ําอาจจะอยูในรูปฟอรมท่ีแตกตางกันไดคือ Pb2+  Pb(OH)+  
Pb(OH)2   Pb(OH)3

-  หรือ  Pb(OH)4
2- โดยจะมีอัตราสวนท่ีแตกตางกันไปข้ึนอยูกับคา pH ของ

สารละลาย  ถา pH<6 ตะก่ัวในสารละลายสวนใหญจะอยูในรูปของ  Pb2+  ถา pH   11 ตะก่ัวท่ี
ตกตะกอนจะสามารถกลับมาละลายไดอีกและละลายไดดีมากข้ึนเม่ือคา pH สูงข้ึน 

 Pb2+ ในสารละลายนํ้าท่ีมีคารบอเนตไอออน (CO3
2-) อยูดวยก็จะสามารถ

ตกตะกอนในรูป PbCO3 ไดดวย   
 Pb2+ ในสารละลายกรดเจือจาง (HCl dil.) ซ่ึงมีคลอไรดไอออน (Cl-)      

อยูดวยในปริมาณท่ีไมสูงมากนักสามารถตกตะกอนไดเปน PbCl2 แตถาสารละลายกรดเกลือมีความ
เขมขนสูงข้ึนคือมากเกินพอก็จะทําใหตะกอน PbCl2 ท่ีเกิดข้ึนละลายไดเปน [PbCl4]

2-   

 

 

 

 

pH~ 7 

pH<6 

pH>11 
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2.5.2.3 ประโยชนของตะก่ัว  
ตะก่ัวสามารถนําไปใชประโยชนในดานตางๆ ดังนี้ (ประกฤต, 2539) 

1) ตะก่ัวประมาณหนึ่งในสามของผลผลิต นําไปใชในรูปของตะก่ัวออกไซดตา งๆ      
ในอุตสาหกรรมสี เชน  สีแดง (Red lead)  สีเหลืองสม (Litharge) และสีขาว 
(Lead carbonate) ตะก่ัวขาวและแดงใชในการทําสี  ตะก่ัวสีสมเปน
สวนผสมที่สําคัญในอุตสาหกรรมกระจก  เครื่องเคลือบบางชนิด 

2) ใชทําหมอแบตเตอรี่และโลหะหุมสารเคเบิล ไฟฟาตางๆ ประมาณรอยละ 25       
ของผลผลิต 
3) ใชเปนสวนผสมท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมทําทอน้ําตางๆตลอดจนทําพีวีซี 
4) ใชในการผลิตกระสุนปนชนิดตางๆ 
5) ใชนอุตสาหกรรมผสมตางๆ เชน 
8) ตะก่ัวดีบุก  เปนโลหะบัดกรี (Soldder) 
9) ตะก่ัวผสมพลวง  เปนโลหะตัวพิมพ (Type metal) 

10) ตะก่ัวผสมดีบุกและทองแดง  เปนโลหะคอมพิวเตอร (Pewter) 
11) ตะก่ัวผสมบิวมัสและแคดเมียม  เปนโลหะท่ีเรียกวา (Wood’s alloy) 
12) ใชในระบบสัญญาณไฟไหมอัตโนมัติซ่ึงมีจุดหลอมเหลวท่ี 70 องศาเซลเซียส 

 

2.5.2.4 พิษของตะก่ัว 
สารตะก่ัวสามารถเขาสูสิ่งแวดลอมไดโดยขบวนการธรรมชาติและเกิดจากการ

กระทําของมนุษย   ซ่ึงสวนใหญเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ  และการเผาไหมของเครื่องยนต  
สามารถเขาสูรางกายได  3 ทาง คือ ระบบทางเดินหายใจ   ระบบทางเดินอาหาร   โดยตะก่ัวปนเปอน
ในน้ําดื่ม  อาหาร  และทางผิวหนังโดยการสัมผัส เม่ือสารตะก่ัวเขาสูรางกายจะไปจับกับเม็ดเลือดแดง   
นอกจากนั้นจะอยูท่ีเนื้อเยื่อออนเชน  ตับ  ไต  หัวใจ  และปอด  โดยรอยละ 90 ของสารตะก่ัวท่ีเขาสู
รางกายจะถูกเก็บ สะสมท่ีกระดูก  สารตะก่ัวท่ีไมถูกดูดซึมไวจะถูกขับถายออกมากับอุจจาระ  สวนท่ี
รางกายดูดซึมเอาไวจะขับถายออกมาทางปสสาวะรอยละ  76  อุจจาระรอยละ 16 ทางผมและเล็บ
รอยละ 8 

การเกิดพิษเนื่องจากสารตะก่ัว  แบงออกเปน 2 ลักษณะคือ การเกิดพิษแบบเฉียบพลัน
และแบบเรื้อรังซ่ึงท้ัง 2 แบบ เกิดไดจากทั้งสารตะก่ัวอนินทรียและสารตะก่ัวอินทรีย  (สมคิด, 2542) 

1)  พิษแบบเฉียบพลัน  มักจะพบนอยเกิดในรายท่ีรับประทานสารตะก่ัวหรือ
หายใจเอาฝุนละอองของสารตะก่ัวเขาสูรางกายในปริมาณท่ีมาก  สวนใหญจะ มีอาการทางประสาท  
เชน  หงุดหงิด  นอนไมหลับ  คลุมคลัง  เกิดความคิดสับสนและวิกลจริตเนื่องจากสมองถูกทําลาย         
ในปากจะมีรสหวานคลายกับอมโลหะในปาก   คอแหง  กระหายน้ํา ปวดทองอยางรุนแรงบริเวณ
สะดือ  เบื่ออาหาร  คลื่นไส  อาเจียน  ทองผูก  ปสสาวะไมออก  ความดันโลหิตลดลง   ตัวเย็น  ปวด
ศีรษะ  นอนไมหลับ  กลามเนื้อออนเพลีย มือเทาเปนตะคริว   มีอาการเชื่องซึมประสาทสัมผัสผิดปกติ   
ไตถูกทําลายอาจตายไดภายใน 1 หรือ 2 วัน 
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2) พิษแบบเรื้อรัง   ชนิดนี้ผูปวยไดรับสารตะก่ัวทีละนอยคอยๆ  สะสมในรางกาย
มักมีอาการออนเพลีย   เหนื่อยหนาย  เบื่ออาหาร  ทองผูก  ซึม  กระสับกระสาย   อาเจียนเปน
บางครั้ง  ปวดศีรษะ  เปนตะคริวบริเวณทองเปนระยะๆ  ซีด  โลหิตจาง  ไมมีความรูสึกทางเพศ   
ประจําเดือนขาดพบสารตะก่ัวบริเวณเหงือกมีลักษณะเปนเสน  (Lead Line) รายท่ีเปนมากๆ จะมี
อาการทางระบบประสาทเขามารวมดวย  อัมพาตท่ีกลามเนื้อมือและเทา  เกิดขอมือขอเทาตก                    
(Wrist Drop – Foot Drop) 

 
22.6 วิธีการบําบัดน้ําเสียปนเปอนตะกั่ว 
การบําบัดน้ําเสียท่ีปนเปอนตะก่ัว มีวัตถุประสงคเพ่ือลดปริมาณตะก่ัวซ่ึงเปนพิษตอสิ่งแวดลอม

ออกจากน้ําเสีย  โดยวิธีการกําจัดสามารถทําไดหลายวิธี สามารถแบงออกเปน 2 วิธีใหญๆ คือ วิธีทาง
เคมีและวิธีทางกายภาพ ดังนี้ (สันทัด, 2549) 

 

2.6.1 การกําจัดโลหะหนักในน้ําเสียโดยวิธีทางเคมี  
การทําใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมีในน้ําเสียโดยเติมสารเคมีลงไป  มักใชในการบําบัดน้ําเสียท่ี

ไมสามารถบําบัดโดยวิธีอ่ืนได เชน 
2.6.1.1 การปรับสภาพกรด – ดาง (pH Adjustment) 

การปรับสภาพกรด  - ดางของน้ําเสียใหไดคามาตรฐานท้ิง  (คามาตรฐานน้ําท้ิง
ของ pH ไมนอยกวา 5.5 และไมมากกวา  9.0) หรือคาท่ีเหมาะสมสําหรับข้ันตอนการบําบัดตอไป 
หลักการท่ัวไปถาน้ําเสียมีฤทธิ์เปนกรดจะปรับดวยสารเคมีประเภทดางเชน  โชดาไฟ (NaOH)  ปูนขาว 
(Lime, CaOH2) เปนตน ถาน้ํามีฤทธิ์เปนดางปรับดวยสารเคมีประเภทกรด  เชน กรดเกลือ (HCl)  
กรดกํามะถัน (H2SO4)  เปนตน 

 

2.6.1.2 การตกตะกอนทางเคมี (Chemincal Precipitation) 
การตกตะกอนทางเคมีเปน การเติมสารเคมีลงในน้ําเพ่ือทําใหไอออนของโลหะ

หนักท่ีละลายอยูในน้ําเปลี่ยนสถานะมาอยูในรูปของแข็งท่ีไมละลายน้ําเกิดเปนตะกอนและ มีน้ําหนัก
มากข้ึน ทําใหตกตะกอนแยกออกจากน้ําเสียไดรวดเร็วข้ึน  ซ่ึงโลหะแตละชนิดจะตกตะกอนไดดีท่ี     
pH ตางๆ  ดังรูปท่ี 2.18 และรูปท่ี 2.19 
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         รูปท่ี 2.18  ความเขมขนของโลหะในรูปไฮดรอกไซดละลายในนํ้าท่ี pH ตางๆ 
        ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Metcalf & Eddy (2003) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 รูปท่ี 2.19  ความเขมขนของโลหะในซัลไฟลละลายในนํ้าท่ี pH ตางๆ 
            ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Metcalf & Eddy (2003) 

 

2.6.1.3 การแลกเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange) 
การแลกเปลี่ยนประจุ  หลักการคือไอออนในน้ําเสีย มาเกาะ ท่ีผิวของตัวกลาง

เพ่ือแลกเปลี่ยนกับไอออน  โดยท่ีไมเกิดการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางของตัวกลาง เชน การใชเรซิน
เปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนประจุ กับโลหะหนักท่ีปนเปอนในน้ําเสีย  เปนตน ซ่ึงเรซินเม่ือใชแลว
สามารถนํากลับมาใชใหมไดโดยการลางดวยกรด   

 

2.6.1.4 การแยกดวยไฟฟา (Electrodialysis) 
อุปกรณท่ีใชจะเปนเซลไฟฟาภายในมีแผนเยื่อกรอง  (Membrane) 2 ชนิด       

ท้ังท่ีเปนเยื่อประจุลบและประจุบวก  ทําใหโมเลกุลของน้ําไหลผานไดยากทําใหแยกโลหะหนักออกได
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เพราะยอมใหประจุท่ีเหมือนกันไหลผาน เชน จากการแยกโลหะหนักออกจากน้ําเสียจากการชุบโลหะ   
การแยกเงินจากน้ํายาลางฟลมเปนตน (บุญจง, 2539) 
 

22.6.2 การกําจัดโลหะหนักในน้ําเสียโดยวิธีทางกายภาพ 
การนําหลักการทางฟสิกส มาประยุกตใชในการบําบัดน้ําเสีย  ซ่ึงมีดวยกันหลายวิธีดังนี้ 
2.6.2.1 การกรอง (Filtration) 

การกรองน้ําอาศัยหลักการอัดน้ําเสียท่ีมีความดันสูงผานวัสดุกรองของแข็งท่ีไม
สามารถผานชองกรองไดจะถูกดักไว  การกรองมีหลายแบบเชน   การกรองท่ีมีชองกรองละเอียด  
(Microfilration) การกรองท่ีมีชองกรองละเอียดมาก (Ultrafiltration) และการกรองโดยวิธีออสโมซีส  

 
2.6.2.2 การดูดซับหรือการดูดติดผิว (Adsorption) 

การดูดซับเปนปรากฏการณท่ีโมเลกุลของของไหลหรือคอลลอยด  (Adsorbate) 
เคลื่อนท่ีไปสัมผัสและเกาะติดแนนอยูบนผิวของของแข็งโดยแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลท่ีตางชนิดกัน
ของสารท่ีเปนของแข็งและของไหลนั้น  โดยสารดูดซับ (Adsorbent)  เชน  ถานกัมมันต  (Activated 
Carbon)  และยังมีสารดูดซับหลายชนิดเชน   ซิลิกาเจล (Silica Gel)  เบนโธไนต (Benthonite)   
และดินเหนียวกัมมันต  (Activated Clay)  แตมักนิยมใชถานกัมมันตมากกวาสารดูดซับอ่ืนๆ  เพราะ
กําจัดกลิ่น  สี  และโลหะหนักในนํ้าไดดี (บุญจง, 2539) 

 

2.7 การดูดซับหรือการดูดติดผิว (Adsorption) 
การดูดซับเปนปรากฎการณ ท่ีสําคัญของกระบวนการทางกายภาพ  ชีวภาพ  และเคมี         

การดูดซับมีการนํามาใช อยางแพรหลายในการบําบัดน้ําเสีย  การดูดซับเปนความสามารถของสาร       
ในการดึงโมเลกุลหรือคอลลอยดท่ีอยูใน กาซหรือของเหลวใหเกาะติดบนผิว  ซ่ึงปรากฎการณ
เคลื่อนยายจากของเหลวหรือกาซมายังผิวของของแข็งท่ีเปนสวนสําคัญของกระบ วนการนี้โดยโมเลกุล
หรือคอลลอยดท่ีเคลื่อนยายมาเรียกวา  ตัวถูกดูดซับ (Adsorbate)   สวนของแข็งท่ีมีผิวเปนท่ีเกาะจับ
ของตัวถูกดูดซับเรียกวา  ตัวดูดซับ (Adsorbent)  สมบัติท่ีสําคัญท่ีสุดของตัวดูดซับคือ  ความพรุ น
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสัมผัสภายใน  นอกจากนี้สมบัติอ่ืนๆ ของตัวดูดซับ เชน โครงสรางการจัดเรียงตัว  ขนาด  
และความสมํ่าเสมอ  ลวนมีความสําคัญตอประสิทธิ ภาพในการดูดซับ   การเลือกตัวดูดซับท่ีเหมาะสม
ทําใหสามารถแยกโมเลกุลท่ีตองการออกมาโดยใหตัวถูกดูดซับถูก ดูดซับบนตั วดูดซับจนอ่ิมตัวแลว
จากนั้นนํามาไ ลเอาโมเลกุลท่ีถูกดูดซับไวออก โดยการเปลี่ยนสภาพสมดุล เชน การเปลี่ยนอุณหภูมิ  
หรือเปลี่ยนความดันทําใหตัวดูดซับกลับสูสภาพเดิมและสามารถนํากลับมาใชใหมไดอีก 
การดูดซับจึงเปนกระบวนการเคลื่อนยายของตัวถูกดูดซับจากตัวกลางหนึ่งไปสะสมที่พ้ืนท่ีผิว

ของตัวดูดซับ  ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือมีการสัมผัสกันของผิวระหวางตัวดูดซับกับตัวถูกดู ดซับโดยที่ตัวถูกดูดซับ
จะไปเกาะท่ีผิวของตัวดูดซับหรือส วนตอประสาน (Interface) เชน พ้ืนผิวระหวางของเหลวกับ
ของแข็ง   ของแข็งกับกาซ  ของแข็งกับของแข็ง  และของเหลวกับของเหลว  กระบวนการดูดซับ
เหลานี้สามารถเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  เชน  สารอินทรียหรือโลหะถู กดูดซับในดินหรือตะกอนดินใน
ทะเท   มหาสมุทร  และแมน้ํา  กระบวนการดูดซับท่ีเกิดข้ึนโดยมนุษย เชน การใชถานกัมมันตในการ
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ดูดซับเพ่ือบําบัดสิ่งปนเปอนจากอากาศและน้ํา  กระบวนการดูดซับมีการนําไปใชประโยชนใน ดาน
สิ่งแวดลอมหลายดานดวยกัน  เชน การใชดินเหนียวดูดซับ ยาฆาแมลงในดินหรือดูดซับโลหะหนักจาก
แหลงฝงกลบ (Landfill) เพ่ือปองกันการปนเปอนของสารพิษท่ีจะลงสูชั้นน้ําใตดิน (อรพิน, 2550) 

 

22.7.1 กลไกการดูดซับ  
กลไกการดูดซับแบงเปน 3 ข้ันตอน  ดังนี้  (อรพิน, 2550) 
ข้ันตอนท่ี 1  การแพรภายนอก (External diffusion)  เปนกลไกที่โมเลกุลของ ตัวถูกดูด

ซับเขาถึงตัวดูดซับ ซ่ึงพ้ืนท่ีผิวของตัวดูดซับ มีของเหลวหอหุมโดยโมเลกุลแทรกผานชั้นของของเหลว
เขาถึงผิวหนาของตัวดูดซับ 

ข้ันตอนท่ี 2  การแพรผานภายใน (Internal diffusion)  เปนกลไกซึ่งโมเลกุลของตัวถูก
ดูดซับแพรกระจายเขาสูบริเวณพ้ืนท่ีผิวภายในโพรงตัวดูดซับเพ่ือใหเกิดการดูดซับ 

ข้ันตอนท่ี 3  ปฏิกิริยาพ้ืนท่ี (Surface reaction)  ปฏิกิริยาพ้ืนผิวเปนกลไกที่โมเลกุลของ
ตัวดูดซับดูดติดท่ีผิวของตัวดูดซับ  ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีเร็วมา กเม่ือเปรียบเทียบกับกระบวนการแพร  
ดังนั้นควรคํานึงถึงการตานทานจากปฏิกิริยาพ้ืนผิวดวย 

 

2.7.2 รูปแบบการดูดซับ 
รูปแบบการดูดซับสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ (จุฑาทิพย, 2547)   
2.7.2.1  กระบวนการดูดซับทางกายภาพ (Physisorption หรือ Physical adsorption 

sinv van der waals adsorption)   เปนแรงท่ีทําใหเกิดการเกาะหรือยึดเหนียวระหวางโมเลกุลของ
ตัวดูดซับกับโมเลกุลท่ีผิวหนาของตัวดูดซั บจัดเปนแรงคอนขางออน เชน  แรงแวนเดอรวาลส         
แรงไดโพล -ไดโพล  และมาเกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีท้ังของตัวถูกดูดซับและตัวดูดซับ    
โดยท่ีโมเลกุลของตัวถูกดูดซับเกาะอยูบนพ้ืนผิวตัวดูดซับในลักษณะท่ีซอนกันหลายชั้น 
(Multilayered) และจํานวนชั้นของ โมเลกุลตัวถูกดูดซับจะเพ่ิมข้ึน  การจัดเรียงตัวของโมเลกุล     
การกระจายตัว  และการเหน่ียวนําจะเกิดข้ึนอุณหภูมิต่ํา  ทําใหพลังงานของระบบลดลงเป นการทําให
ระบบมีความเสถียรมากข้ึน  ดังรูปท่ี 2.20 
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   รูปท่ี 2.20 การดูดซับของตัวถูกดูดซับบนพ้ืนผิวตัวดูดซับแบบชั้นเดียว 2 ชั้น  3 ชั้น  และ 4 ชั้น 
    ท่ีมา : อรพิน (2550) 

 

2.7.2.2 กระบนการดูดซับทางเคมี (Chemisorption) มีลักษณ ะเหมือนกับการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี  กลาวคือตองมีการสรางพันธะเคมีของตัวถู กดูดซับกับพ้ืนผิวของตัวดูดซับ ตัวดูดซับ
ทางเคมีมีการถายโอนอิเล็คตรอน (สรางพันธะไอออนิก )  หรือการใชอิเล็คตรอนรวมกัน (สรางพันธะ
โคเวเลนต)  ทําใหแรงยึดเหนี่ยวคอนขางสูงกวาแรงยึดเหนี่ยวท่ีเกิดข้ึนในการดูดซับทางกายภาพ  มีผล
ทําใหการดูดซับทางเคมีโดยสวนใหญผันกลับไมไดเม่ือเปรียบเทียบกับการดูดซับทางกายภาพท่ี
สามารถเกิดการผันกลับไดภายใตสภาวะเดียวกัน  การดูดซับทางเคมีเกิดข้ึ นในบริเวณจําเพาะเจาะจง
เทานั้นและโมเลกุลตัวถูกดูดซับเกาะอยูบริเวณดังกลาวเปนแบบชั้นเดียว (Monolayered)  และเกิด
ไดดีท่ีอุณหภูมิสูง แตการดูดซับทางกายภาพเกิดไดท่ัวไปบนพ้ืนผิวตัวดูดซับ 

 

22.7.3 ประเภทของตัวดูดซับ (Adsorbent) 
ตัวดูดซับแบงไดเปน 5 ประเภท  ดังนี้  (สมเนตร, 2553) 
2.7.3.1 สารอนินทรีย ไดแก  ดินเหนี่ยวชนิดตาง ๆ  แมกนีเซียมออกไ ซด  ซิลิกากัมมันต 

(Activated silica) เปนตน สารธรมชาติมักมีพ้ืนท่ีผิวจําเพาะประมาณ  50 – 200 ตารางเมตรตอกรัม  
แตตัวดูดซับประเภทสารอนินทรียนี้สามารถจับโมเลกุลหรือคอลลอยดไดเพียงไมก่ีชนิดทําใหมีการใช
ประโยชนจากตัวดูดซับสารอนินทรียมีขอจํากัดมาก 

 
2.7.3.2 ถานกัมมันต (Activated carbon) อาจจัดเปนสารอินทรียสังเ คราะหแตเปนตัว

ดูดซับท่ีดีกวาสารอินทรียชนิดอ่ืน ๆ จึงเปนท่ีนิยมกันมาก เนื่องจากเปนถานท่ีผานก ารกระตุนเพ่ือใหมี
ความพรุนมาก และมีพ้ืนท่ีผิวภายในสูง โดยทั่วไปมีพ้ืนท่ีประมาณ 450 – 1,500 ตารางเมตรตอกรัม 
และมีขนาดรูพรุนตั้งแต 10 – 10,000 อังสตรอม ถานกัมมันตท่ีผลิตจากชิ้นสวนของพืชและสัตวมีแร
ธาตุท่ีเปนอันตรายนอยกวาถานกัมมันตท่ีผลิตจากถานหิน 

 

2 ชชั้น 

4  ชั้น 

3  ชั้น 

ชั้นเดียว  
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2.7.3.3  ประเภทของสารอินทรียสังเคราะห  ไดแก เรซินแลกเปลี่ยนไอออน  (Ion 
exchange resin) สังเคราะห ข้ึนมาเพ่ือบําบัดสารอินทรียตาง ๆ  สารเรซินเหลานี้มีพ้ืนท่ีผิวจําเพาะ
ประมาณ 300-500 ตารางเมตรตอกรัม  ซ่ึงถือวามีคาต่ําเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีผิวจําเพาะของถานกัมมันต   
แตสามารถปรับสภาพนํากลับมาใชใหมไดงายและสารท่ีใชมีราคาถูกเชน  เกลือแกง  เปนตน 

 
2.7.3.4  วัสดุชีวภาพ (Biomaterials)  สวนใหญเปนวัสดุเหลือใชทางดานการเกษตร  

เชน  ข้ีเลื่อย  ไคโตซาน (Chitosan)  กาแฟที่ใชแลว  ชา ท่ีใชแลว  ชาเขียวท่ีใชแลว  ฟางขาว (Rice 
straw)  เปลือกไม (Bark)  และเถาแกลบดํา  เปนตน 

 
2.7.3.5   สารดูดซับชีวภาพ (Biosorbent) ไดแก เซลลจุลินทรีย ตัวอยางเชน เซลลของ     

แบตทีเรีย  ยีสต  ราสายพันธุตางๆ  และสาหราย 

 

22.7.4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดูดซับ (อรพิน, 2550)  
2.7.4.1 สมบัติของตัวดูดซับ 

พ้ืนท่ีผิวแ ละโครงสรางของรูพรุน  พ้ืนท่ีผิวมีความสัมพันธโดยตรงกับ รูพรุน     
หากรูพรุนมีมากทําใหพ้ืนท่ีผิวในการดูดซับมีมาก  ดังนั้นความสามารถในการดูดซับมากข้ึน การดูดซับ
จะเกิดไดดีเม่ือโมเลกุลของตัวถูกดูดซับมีขนาดเล็ก กวารูพรุนเล็กนอย  หากรูพรุนมีมากแตมี ขนาดเล็ก
หรือรูพรุนมีขนาดใหญแตปากรูพรุนมีขนาดเล็กก็ไมทําใหความสามารถในการดูดซับเพ่ิมข้ึน 

 
2.7.4.2 สมบัติของตัวถูกดูดซับ 

ความสามารถในการละลาย   สารท่ีมีความสามารถใ นการละลายสูงจะถูกดูดซับ
ไดนอย  เนื่องจากกอนท่ีเกิดกระบวนการดูดซับตองมีการทําลายพันธะของตัวถูกละลายกอน  ซ่ึงถา
ไมมีการทําลายพันธะจะไมสามารถเกิดการดูดซับได 

น้ําหนักและขนาดของโมเลกุลของสารท่ีถูกดูดซับเพ่ิมข้ึนคว ามสามารถในการดูด
ซับจะเพ่ิมข้ึน  และโมเลกุลท่ีมีโครงสรางเปนแบบก่ิงถูกดูดซับไดดีกวาโมเลกุลท่ีเปนเสนตรง   

 
2.7.4.3 คาความเปนกรดเปนดาง 

การดูดซับข้ึนกับสภาพความเป นข้ัวของพ้ืนท่ีผิวของตัวดูดซับ เชน ถา pH ลดลง
สงผลใหเกิดไฮโดรเนียมไอออน (H3O

+)  บนพ้ืนท่ีผิวดูดซับเพ่ิมข้ึนทําใ หกระบวนการดูดซับไอออนลบ
เกิดไดมากข้ึน 

 
2.7.4.4 อุณหภูมิ 

การเพ่ิมของอุณหภูมิทําใหการแพรผานของสารท่ีถูกดูดซับลงไปยังรูพรุนของตัว
ดูดซับเร็วข้ึนแตสงผลใหแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลของสารท่ีถูกดูดซับกับพ้ืนท่ีผิวของตัวดูดซับ
ลดลง 
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2.7.4.5 เวลาสัมผัส 
เวลาสัมผัสเปนตัวแปรท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการดูดซับในการบําบัดน้ําเสีย   

ระยะเวลาท่ีใชในการสัมผัสตองเหมาะสมท่ีจะทําใหมีประสิทธิภาพในการบําบัดดีท่ีสุด  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ชนิดของตัวดูดซับและสารดูดซับ  ซ่ึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมตองทําการศึกษาในระดับปฏิบัติการกอน
นําไปใชจริง 

 

22.7.5 สมดุลการดูดซับ (Adsorption isotherm) 
การดูดซับของสารละลายบนผิวของสารดูดติดในขณะท่ีเกิดการดูด ซับไปเรื่อยๆ นี้   สารท่ี

ถูกดูด ซับมีแนวโนมท่ีจะถู กคายกลับมาสูสารละลายเหมือนเดิม  ความเขมขนของสารละลายจะ
เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ จนกระท่ังถึงจุดท่ีจํานวนสารละลายท่ีถูกดูด ซับ  และคายออกมาจากการดูด ซับมี
ปริมาณเทาๆ  กัน  ผลท่ีเกิดตามมาคือ  อัตราการดูด ซับและอัตราการคายสารออกจะถึงจุดสภาวะ
สมดุลซ่ึงเรียกวาสมดุลของการดูด ซับ โดยท่ีจุดสมดุลนี้จะไมมีการเปลี่ยนแป ลงความเขมขน ของ
สารละลายบนผิวของ สารดูด ซับหรือความเขมขนของตัวสารละลายเอง   ซ่ึงการแสดงจํานวนของ
สารละลายท่ี ถูกดูด ซับตอจํานวนของสารดู ดซับท่ีอุณหภูมิคงท่ีจะเรียกวา  ไอโซเทอมการดูด ซับ 
(Adsorption Equilibrium) (ปยะ, 2545) 

ระบบการดูดซับสามารถวิเคราะหดวยวิธีการทางคณิตศาสตร  เพ่ือใหไดในรูปของสมการ
อยางงายแลวนําสมการมาวาดกราฟเพ่ือสามารถวิเคราะหหาคาคงท่ีตางๆ ได  ซ่ึงเปนแนวทางนํามาใช
ในการคํานวณออกแบบระบบดูด ซับ  โดยมีผูเขียนสมการเพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหและอธิบาย
ลักษณะขอมูลของการดูด ซับไวหลายประการ แตท่ีนิยมนํามาใชไดแก  Freundlich Adsorption 
Isotherm และ Langmuir Adsorption Isotherm สามารถอธิบายไดดังนี้ 

2.7.3.1  Langmuir Adsorption Isotherm 
Langmuir Adsorption Isotherm บางครั้งเรียกวา Ideal Localized 

Monolayer Model ถูกพัฒนาข้ึนโดยนักเคมีชาวอเมริกันชื่อ Irving Langmuir ในป ค .ศ. 1916 
ไดรับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในป ค.ศ. 1932 มีสมมุติฐานท่ีสําคัญ ดังนี้ (Manamisawa et al., 2004) 

1)  มีพ้ืนท่ีสําหรับการดูดซับจํากัด โมเลกุลท่ีถูกดูด ซับท่ีผิวของสารดูด ซับจะอยูใน
ตําแหนงท่ีแนนอน 

2)  แตละตําแหนงท่ีถูกดูด ซับผิวจะมีเพียงหนึ่งโมเลกุลเทานั้น หรือกลาวไดวามี
การดูดซับเพียงชั้นเดียว 

3)  ตรงบริเวณดูดซับจะเกิดอัตราการดูด ซับและการคายสารออก ซ่ึงอัตราการดูด
ซับมีมากกวาอัตราการคายสารออกจนกระท่ังถึงสภาวะสมดุล (อัตราการดูด ซับเทากับการคายสาร
ออก)  นอกจากนี้โมเลกุลท่ีถูกดูดซับไมสามารถเคลื่อนยายไปมาไดอยางอิสระระหวางพ้ืนท่ีผิวหรือทํา
ปฏิกิริยากับโมเลกุลอ่ืนท่ีอยูใกลได 
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สําหรับสมการ Langmuir เขียนเปนสมการไดดังสมการท่ี (2.7) 

 

  =   1+                                  (2.7) 

โดยท่ี 
 X  =    น้ําหนักของสารท่ีถูกดูดซับไวบนผิวตัวดูดซับ มีหนวยเปนกรัม 
 M    =    น้ําหนักของตัวดูดซับ มีหนวยเปนกรัม 
 b =    คาคงท่ีของการดูดซับ  
 C =    ความเขมขนของสารท่ีจุดสมดุล 
 K = คาคงท่ี 

 

เปลี่ยนรูปเปนสมการเสนตรง ดังสมการท่ี (2.8)  
 1/      =   1   +   1

             (2.8) 

 
เม่ือนําสมการมาเขียนกราฟจะไดกราฟเสนตรงดังรูปท่ี 2.21  

 

 

                  

                                                                  

 

                                       

                                                                

 

 รูปท่ี 2.21 ไอโซเทอมการดูดติดผิวแบบ Langmuir 
 ท่ีมา :  อรพิน (2550) 
 

 เม่ือเขียนกราฟหาความสัมพันธโดย 1/(X/M) เปนแกน Y และ 1/C เปนแกน X จะไดกราฟ
เปนเสนตรงท่ีมีคาความชันเทากับ 1/Kb และจุดตัดแกน Y เทากับ 1/b โดยสามารถคํานวณหาคา
ความสามารถของตัวดูดซับ ปริมาณ 1.0 กรัมท่ีสามารถ ดูดซับสารท่ีถูกดูดซับ ไดสูงสุด (Xmax) ซ่ึงมี
หนวยเปนกรัม ไดดังสมการท่ี (2.7)  
 
 

 

1/(X/M) 

1/Kb 

1/b 

1/C 
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2.7.3.2  Freundlich Adsorption Isotherm  
Freundlich Adsorption Isotherm พัฒนาข้ึนโดยนักเคมีฟสิกสชาวเยอรมันชื่อ 

Herbert Max Finlay Freundlich (1880-1941) ใชอธิบายไอโซเทอรมการดูดซับภายใตสมมติฐาน
ท่ีวาพ้ืนผิวของตัวดูดซับเปนแบบวิวิธพันธ (Heterogeneous adsorption surface) มีรูปแบบของ
สมการเปนดังสมการท่ี (2.9)  

 

         =        1/                (2.9) 

     
โดยท่ี 
 X       =    น้ําหนักของสารท่ีถูกดูดซับไวบนผิวของตัวดูดซับ 
 M     =     น้ําหนักของตัวดูดซับ 
 K     =     คาคงท่ีของการดูดซับ 
 C     =     ความเขมขนของสารท่ีจุดสมดุล 
 n = คาคงท่ี 

 

 จากสมการท่ี (2.10) เปลี่ยนเปนรูปเปนสมการเสนตรงไดดังสมการท่ี 2.10 
 

  Log ( ) = log K  +    
1
  (log C)     (2.10) 

  
เม่ือนําสมการมาเขียนกราฟจะไดกราฟเสนตรง  ดังรูปท่ี 2.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.22 ไอโซเทอมการดูดติดผิวแบบ Freundlich 
ท่ีมา :  อรพิน (2550) 

 

Log(X/M) 

1/n 

Log K 

Log C 
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จากรูปท่ี 2.21  มีคาความชันของกราฟเทากับ 1/n และจุดท่ีตัดแกนตั้งเทากับ Log K  
สําหรับการดูดซับของสารอินทรียบนผิวของสารดูด ซับสวนใหญจะมีคา 1/n  ตํ่ากวา 1 กราฟท่ีมีคา
ความชันสูงคือมีคา 1/n เขาใกล 1 นี้จะพบวา  ความสามารถการดูดซับท่ีความเขมขนของสารละลาย
สูงๆ จะมีคามากและความสามารถนี้จะลดลงอยางรวดเร็วเม่ือความเขมขนของสารละลายนี้มี         
คาต่ําลง และในกรณีท่ีความชันมีความชันนอยๆ คา 1/n จะนอยกวา 1 มากๆ จะพบวาความสามารถ
ในการดูด ซับนี้จะลดลงเพียงเล็กนอย  เม่ือเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสารละลายใหต่ําลง ซ่ึงจาก
สมการของ Freundlich นี้ไดบงชี้ถึงความสามารถในการดูด ซับของสารดูดซับหรือคา (X/M) จะมีคา
ข้ึนอยูกับคาความเขมขนท่ีสมดุลของสารละลายในของเหล ว ดังน้ันคาความสามารถในการดูดซับ จึงมี
คาสูงข้ึนเม่ือคาความเขมขนของสารละลายในของเหลวท่ีสมดุลมีคาสูงข้ึนดวย 

  

22.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
อนรรฆอร (2549)  ศึกษาความเปนไปไดในการสังเคราะห ซีโอไลตจากเถาลอยถานหินและเถา

ลอยชานออยดวยสารละลายดางท่ีผานการใชแลวจากโรงงานอุตสาหกรรมรมดําโลหะ (Spent 
alkaline)  ผลการทดลองพบวาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับสังเคราะหซีโอไลตจาก เถาลอยถานหินและ
เถาลอยชานออยคือ  อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา 90 องศาเซลเซียส  ความเขมขนของสารละลายดาง           
(Spent alkaline) 2 โมลาร  และระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา 5 วัน โดยคาความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนแค ลเซียมไอออน 413 .36 และ 286.29 มิลลิกรัมแคลเซียมคารบอเนตตอกรัมซีโอไลต   
ตามลําดับ  ตอจากนั้น นําซีโอไลตท่ีสังเคราะหได ไปทดสอบความสามารถในการกําจัดตะก่ัวแบบ       
ทีละเทพบวาท่ี pH เริ่มตนเทากับ  5.0  ความเขมขนตะก่ัว 10 มิลลิกรัมตอลิตร   มีประสิทธิภาพใน
การกําจัดตะก่ัวดีท่ีสุด  โดยมีไอโซเทอมการดูดซับแบบ Langmuir มีความสามารถในการดูด ซับตะก่ัว
สูงสุดเทากับ 78.31 และ 65.23 มิลลิกรัมตอกรัมซีโอไลต  ตามลําดับ  และประสิทธิภาพในการกําจัด
ตะก่ัวในน้ําเสียจากโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่เกา ซ่ึงมีความเขมขน 15.5  มิลลิกรัมตอลิตร  
สามารถกําจัดตะก่ัวไดรอยละ 92.86 และ 89.56  ตามลําดับ  
เรวดี (2544)  ทําการทดลองโดยนําตะกรันท่ีไดจากโรงงานหลอมเหล็กจากสวนขอ งเตาคิวโปลา

มาสังเคราะหซีโอไลต โดยการกระตุ นกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก       
ความเขมข นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  เวลาท่ีใชในการทําปฏิกิริยา  และอุณหภูมิ         
โดยใชอัตราสวนผสมของสารตัวอยางต อสารละลาย 0.01 กรัมตอมิลลิลิตร  ทําในเครื่องปฏิกรณ     
ซ่ึงประกอบดวยเครื่องกวนตล อดเวลาและเครื่องควบคุมอุณหภูมิ  จากผลการวิเคราะห ดวยเครื่อง
เอกซเรยดิฟแฟรกชั่น พบซีโอไลตท่ีไดคือ ซีโอไลตชนิด Z  สภาวะที่เหมาะสมคือสารละลายโซเดียม  
ไฮดรอกไซดเขมขน 4 โมลาร  อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 7 ชั่วโมง  มีคาความสามารถ
ในการแลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออน 219 มิลลิกรัมแคลเซียมคารบอเนตตอกรัมซีโอ ไลต  และเมื่อนํา
สารละลายท่ีไดจากการกรอง มาสังเคราะหซีโอไลต  พบวา สภาวะการทดลอง ท่ีความเขมขนของ
สา รละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 4โมลาร อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส  เวลา 3 ชั่วโมง                    
ซ่ึงมีปริมาณซิลิกอนและอลูมิเนียมสามารถสังเคราะหไดเปนซีโอไลตชนิด A  มีคาความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออน 315 มิลลิกรัมแคลเซียมคารบอเนตตอกรัมซีโอไลต 
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มนตรี (2542)  ไดทําการสังเคราะหซีโอไลตจากเถาลอยท่ีไดจากโรงงานไฟฟาแมเมาะ  โดยศึกษา
ชนิดของสารละลายดางโดยใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดและโพแทสเ ซียมไฮดรอกไซดท่ีความ
เขมขน 1  2  3 และ 4 โมลาร  ท่ีอุณหภูมิ 70  100  และ 120 องศาเซลเซียส  ระยะเวลาในการทํา
ปฏิกิริยา 24  48  72  96  และ 120 ชั่วโมง ความเขมขนของสารละลาย 0.125 กรัมตอมิลลิลิตร  
ทําปฏิกิริยา ในถังปฏิกรณทีมีการกวนตลอดเวลา  จากการศึกษา โดยใชเอกซเรยดิฟแฟรกชั่ นพบวา     
ซีโอไลตท่ีเกิดคือ ซีโอไลต  P  Chabazite  Nepheline และ Gismondine นอกจากนี้ยังพบ 
Sillimanite  Willhencersonite และ Gehlenite โดยสภาวะท่ีเหมาะสมคือ  สารละลายโซเดียม 
ไฮดรอกไซดเขมขน 2 โมลาร  อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส  เวลา 72 ชั่วโมง คาความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออน 619.44 มิลลิโมลกรัมกิโลกรัม จากเดิมของเถาลอยมีคา 52.20 มิลลิโมล
ตอกิโลกรัมของเถาลอย 
สัญชนาถ และ สมชาย (2540)  ไดศึกษาอิทธิพลของเวลา  อุณหภูมิ  และความเขมขนของ

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ีมีผลตอการเตรียมซีโอไล ตจากเถาลอยถานหินท่ีโรงผลิตไฟฟา       
แม เมาะ  จังหวัดลําปาง  การศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาตอการเกิดซีโอไลตเถาลอย                
ซ่ึงสังเคราะหท่ีอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา 40  60  และ 100 องศาเซลเซียส  เปน ระยะเวลา 2  3  6  
และ 10 วัน  และศึกษาผลของความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดตอการเกิดซีโอไลต  
โดยใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 3  3.5  และ 4 โมลาร  และทําการทดสอบหาคา 
การแลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออน  พบวาซีโอไลตท่ีสังเคราะหโดยใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
ความเขมขน 3.5 โมลาร  ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส  ระยะเวลา 6 วัน  มีคาการแลกเปลี่ยน
แคลเซียมไอออนสูงท่ีสุด   
Jungji (1996)  ไดทําการสังเคราะหซีโอไลตโดยใช Water granulated blast furnance slag  

ท่ีไดจากการนําตะกรันมาหลอมท่ีอุณหภูมิ 1,600 องศาเซลเซียส  แลวลางดวยกรดไฮโดรคลอริก เพ่ือ
กําจัดแคลเซียมและทําการตกตะกอนดวยสารละลายอลูมิเนียมไฮดรอกไซดและโซเดียมไฮดรอกไซ ด
เพ่ือใหเกิดตะกอนของซิลิกาเจล  อัตราสวนของซิลิกอนตออลูมินาประมาณ 2.5 – 10.0 ท่ีอุณหภูมิ  
60 – 120 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 6-100 ชั่วโมง  พบวาเกิดซีโอไลต A  และเม่ือปรับเวลาในการทํา
ปฏิกิริยาเปน 10 - 23 ชั่วโมง อุณหภูมิ 90 - 150 องศาเซลเซียส  เกิดเปนซีโอไลต X 
พรรณี และ อารีย (2550)  ไดศึกษาการนํากลับโซเดียมไฮดรอกไซดจากกระบวนการชุบมันใน

อุตสาหกรรมฟอกยอม  โดยกําจัดสิ่งเจือปนในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด โดยการกรองพบวาการ
กรองผานกรวดและทรายเปนวิธีท่ีงายและใหผลการทดลองท่ีดี  โดยมีคา pH เทากับ 11.83  ความ
ขุน 1.5 NTU  ความเขมขน 2 โมลาร  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ีผานการกรองนําไปเพ่ิมความ
เขมขนเปน 6 โมลารก อนนํากลับมาใช  ผลการทดลองพบวา ผาท่ีผานสารละลายนี้มีสมบัติท่ีดีเม่ือ
เปรียบเทียบกับผาในโรงงานฟอกยอม  แลวจึง ทําอุปกรณตนแบบติดตั้งในโรงงาน พบวาสามารถใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการวิจัยนี้จะสามารถ ปริมาณการใช โซเดียมไฮดรอกไซด  ลดการ
ปลอยน้ําและสารเคมีออกสูสิ่งแวดลอม 
พรรคพงษ (2547) ไดศึกษาแนวทางในการ ใชสารละลาย ดางท่ีใชแลว (Spent alkaline)                 

จากอุตสาหกรรมรมดําในกระบวนการตกตะกอนตะก่ัวในน้ําเสียอุตสาหกรรมการหลอมแบตเตอรี่เกา                  
โดยเปรียบเทียบกับสารตกตะกอนอีก 2 ชนิด ไดแก โซเดียมไฮดรอกไซด และโซเดียมคารบอเนต  
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ตกตะกอนดวยน้ําดางท่ีใชแลว (Spent alkaline) พบวาคา pH ท่ีเหมาะสมอยูในชวง 8.5-10.5     
โดยใช รวมกับโพลีเมอร ท่ีมีประจุลบ   ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการตกตะกอนไดดีท่ีความเขมขน 1.8 
มิลลิกรัมตอลิตร  สามารถกําจัดตะก่ัวใ นรูปตะก่ัวละลายและตะกั่วท้ังหมด รอยละ 100 และ 99.22 
ตามลําดับ  จากการทดลองพบวา การตกตะกอนดวย สารละลาย ดางท่ีใชแลว (Spent alkaline)                   
ใหประสิทธิภาพดีในการกําจัดตะก่ัวและความขุน  ดังนั้นจึงมีแนวโนมท่ีจะสามารถนําสารละลายดางท่ี
ใชแลว (Spent alkaline) จากอุตสาหกรรมรมดํามาใชบําบัดตะก่ัวในน้ําเสียอุตสาหกรรมหลอมตะกั่ว
แทงจากแบตเตอรี่เกาได 
เทียมชัย (2552 )  ศึกษาการดูดซับตะก่ัวในน้ําเสียสังเคราะหโดยใชถานกัมมันตมูลโค           

การสังเคราะหถานกัมมันตมูลโคทําการคารบอไนซ (Carbonization)  ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส  
เปนเวลา 1 ชั่วโมง  และกระตุนดวยซิงคคลอไร ดท่ีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 1 ชั่วโมง  
จากนั้นนําถานกัมมันตมูลโคที่สังเคราะหไดมาดูดซับตะก่ัวในน้ําเสียสังเคราะหเพ่ือศึกษาสภาวะท่ีใชใน
การดูดซับ พบวาเวลาท่ีสมดุลในการ ดูดซับคือ 60 นาที  pH ท่ีเหมาะสมคือ 4  5 และ 6  
ประสิทธิภาพในการกําจัดตะก่ัวในน้ําเสียอยูในชวงรอยละ 75 – 100  ยกเวนท่ี pH  2 และ 3  ซ่ึงมี
รอยละในการกําจัดตะก่ัวนอยกวา 50  และการศึกษาไอโซเทอมพบวา ไอโซเทอมการดูดซับของ  
Freundlich  สามารถอธิบายการดูดซับไดดีกวาไอโซเทอมการดูดซับของ Langmuir 
จุฑาทิพย (2547) ศึกษาการกําจัดตะก่ัวโดยใชซีโอไลต ท่ีสังเคราะหจากเถาลอยถานหิน และเถา

ลอยชานออย  พบ วาสภาวะท่ีเหมาะสมในการกําจัดตะก่ัวในน้ําเสียสังเคราะหโดยใชซีโอไลตท่ี
สังเคราะหจากเถาลอยถานหินคือ pH  5.0  เวลาสัมผัส 120 นาที  ประสิทธิภาพในการกําจัดรอยละ 
98.59  สวนสภาวะท่ีเหมาะสมในการกําจัดตะก่ัวในน้ําเสียสังเคราะหโดยซีโอไลตท่ีสังเคราะหจากเถา
ลอยชานออยคือ pH เริ่มตน  5.0  เวลาสัมผัส 90 นาที  ประสิทธิภาพในการกําจัดรอยละ 97.84  
และประสิทธิภาพในการดูดซับตะก่ัวในน้ําเสียจริง ซ่ึงมี Pb2+ เทากับ 17  มิลลิกรัมตอลิตร โดยใช     
ซีโอไลตท่ีสังเคราะหจากเถาลอยถานหินและเถาลอยชานออยเทากับรอยละ 93.24  และ 91.36  
ตามลําดับ  
Minamisawa et al. (2004) ทําการทดลองเพ่ือ ศึกษาลักษณะการดูดซับโลหะหนักจากวัสดุ

ชีวภาพโดยทําการศึกษาแคดเมียม (II)  และตะก่ัว (II)  ท่ี pH 2.0 – 6.7 พบวาประสิทธิภาพในการ
บําบัดแคดเมียม (II) ของกากกาแฟมีคาสูงท่ีสุด  รองลงมาคือ  ไคโตซาน  กากชาหยาบ  ถานกัมมันต        
ซีโอไลต  ตามลําดับ  สวนประสิทธิภาพในการบําบัดตะก่ัว (II) ของกากกาแฟมีคาสูงท่ีสุด  รองลงมา
คือ  ชาหยาบ  ถานกัมมันต  ซีโอไลต และไคโตซาน  ตามลําดับ 
Curkovic et al. (1997)  ไดทําการทดลองกําจัดตะก่ัวและแคดเมียมจากน้ําเสีย  โดยใชซีโอไลต

ตามธรรมชาติ   ซีโอไลตตามธรรมชาติ ท่ีผานกระบวนการ และซีโ อไลตท่ีผานการสังเคราะห          
โดยซีโอไลตท้ัง 3 ชนิดนี้จะนํามาทําการทดลอง แบบไมตอเนื่อง โดยซีโอไลตท่ีผานกระบวนการทําโดย
นํา  ซีโอไลตธรรมชาติมาทําปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมคลอไรดความเขมขน 2 โมลาร  ท่ีอุณหภูมิ 
22 และ 70 องศาเซลเซียล  โดยใชเวลาในการทําปฏิกิริยา 24 ชั่วโมง  ผลของการกําจัดตะก่ัวและ
แคดเมียม ซ่ึงพบวาซีโอไลตท่ีผานกระบวนการมีประสิทธิภาพดีข้ึนท้ังความสาม ารถในการแลกเปลี่ยน
แคลเซียมไอออน  และประสิทธิภาพในการกําจัดตะก่ัวและแคดเมียมในน้ําเสีย  เม่ือทําการทดลองเพ่ิม
อุณหภูมิเปน 50 องศาเซลเซียส  พบวาสามารถกําจัดตะก่ัวและแคดเมียมไดมากข้ึน 
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บบทที่ 3 
วิธดีําเนินการวิจัย 

 

งานวิจัยการสังเคราะหซีโอไลตจากตะกรันเหล็กจากโรงงาน หลอหลอมโลหะโดยกระตุนดวย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว  ซ่ึงไดดําเนินการทดลองท่ีหองปฎิบัติการของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  (วว.) และหองปฎิบัติการของภาควิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยทําการสังเคราะห ซีโอไลตท่ีสภาวะตางๆ 
และนํา มาวิเคราะหสมบัติทางกายภายและ เคมีเพ่ือหาสภาวะท่ีดีท่ีสุด ในการสังเคราะหซีโอไลต  
จากนั้นจึงนําซีโอไลตท่ีสังเคราะหไดไปใชประโยชนในการดูดซับ Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะห และนําผล
การทดลองไปเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการกําจัด Pb2+ ของซีโอไลตมาตรฐานชนิด 4A  

 
3.1  สารเคมี  เครื่องมือ  และอุปกรณที่ใช 
3.1.1  สารเคมีและอุปกรณ 

1) ตะกรันเหล็ก (Slag)  จากบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกลาเอเชียน จํากัด              
จังหวัดสมุทรสาคร 

2) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว  จากบริษัท รีฟายน เทค จํากัด              
จังหวัดสมุทรปราการ 

3) ซีโอไลตมาตราฐาน (Zeolite 4A)  จากบริษัท Thai silicate chemicals ประเทศไทย 
4) กรดไฮโดรคลอลิก (HCl)  จากบริษัท MERCK KGaA 
5) กรดซัลฟูริก (H2SO4)  จากบริษัท MERCK KGaA 
6) กรดไนตริก (HNO3)  จากบริษัท MERCK KGaA 
7) อลูมิเนียมไฮดรอกไซด (Al(OH)3)  จากบริษัท Riedle-de ltaen 
8) โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH)  จากบริษัท MERCK KGaA 
9) แอมโมเนียมครอไรด (NH4Cl)  จากบริษัท Ajax Fincehem 

10) อีดีทีเอ ไดโซเดียมซอลท (EDTA di-sodium salt)  จากบริษัท Ajax Fincehem 
11) แคลเซียมคลอไรด (CaCl2)  จากบริษัท MERCK KgaA 
12) Eriochrome black T  จากบริษัท Fisher Scientific 
13) สารละลายตะก่ัวมาตรฐานเขม 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร  จากบริษัท Riedle-de ltaen  
14) น้ํากลั่น และน้ําปราศจากไอออน (Deionized water) 
15) โถดูดความชื้น (Desiccator) 
16) กระดาษกรอง Whatman GF/C 
17) ถวยกระเบื้อง (Crucible) 
18) กระดาษลิตมัส 
19) นาฬิกาจับเวลา
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20) ชุดเครื่องแกวท่ีใชในหองปฏิบัติการ 
21) ชุดกรอง 

 

 33.1.2  เครื่องมือ 
1) ชุดปฏิกรณเทปลอนพรอมชุดสแตนเลส (Reactor)  ดังรูปท่ี 3.1 
2) เครื่อง X-Ray Diffractrometer  ยี่หอ SIMADZU  รุน XRD 6000  ดังรูปท่ี 3.2 
3) เครื่อง Atomic Adsorption Spectophotometer (AAS)  ยี่หอ Perkin Elmer    
รุน A Analyst 700  ดังรูปท่ี 3.3 

4) เครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM)  ยี่หอ JEOL รุน JSM-6400         
ดังรูปท่ี 3.4 

5) เครื่อง X-rays Fluoressences Specroscopy (XRF)  ยี่หอ JEOL                      
รุน PW 2400 PHILJPS 

6) เตาเผา (Furnace)  ย่ีหอ Lenton รุน EF 11/8B  ดังรูปท่ี 3.5 
7) ตูอบลมรอน (Hot Air Oven)  ยี่หอ Labtech รุน LDO -100E  ดังรูปท่ี 3.6 
8) เครื่องเขยาท่ีควบคุมอุณหภูมิและความเร็วรอบได (Shaker)   ยี่หอ GALLENKAMP              
ดังรูปท่ี 3.7 

9) เครื่องวัดคา pH (pH meter)  ยี่หอ EUTECH รุน pH510    
10) เครื่องชั่งละเอียด 4 ตําแหนง (Balance)  ยี่หอ AND รุน FX 2000i   

11) ชุดเครื่องกวนแมเหล็ก (Stirrer)  
12) ปมสุญญากาศ (Vacuum Pump) 

 

 

 

 

 

 

 

    
              
        รูปท่ี 3.1  ชุดปฏิกรณเทปลอนพรอมชุดสแตนเลส  
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  รูปท่ี 3.2  เครื่อง XRD ยี่หอ SIMADZU  รุน XRD 6000  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         
   รูปท่ี 3.3  เครื่อง AAS ยี่หอ Perkin Elmer  รุน A Analyst 700 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     รูปท่ี 3.4  เครื่อง SEM ยี่หอ JEOL  รุน JSM-6400 
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     รูปท่ี 3.5  เตาเผา ยี่หอ Lenton รุน EF 11/8B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
       รูปท่ี 3.6  ตูอบลมรอน ยี่หอ Labtech รุน LDO -100E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              รูปท่ี 3.7  เครื่องเขยาท่ีควบคุมอุณหภูมิและความเร็วรอบไดยี่หอ GALLENKAMP 
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33.2  วิธีการทดลอง 
วิธีการทดลองแสดงดังรูปท่ี 3.8  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 การสังเคราะหซีโอไลต (เรวดี, 2550) 
1) การเตรียมตะกรันเหล็ก 

1.1) นําตะกรันเหล็กมาเตรียมเปนวัตถุดิบเบื้องตนในการสังเคราะหซีโอไลตโดยนํามา
กําจัดสิ่งเจือปนประเภทเหล็กดวยการใชแทงแมเหล็กดูด 

1.2) นําตะกรันเหล็กมายอยดวยสารละลายผสมระหวางกรดไฮโดรคลอริก  (HCl) และ
กรดซัลฟวริก (H2SO4) ความเขมขน 3 โมลาร  เปนเวลา 1.5 ชั่วโมง โดยใชอัตราสวนน้ําหนักตะกรัน
เหล็กตอปริมาตรสารละลายผสมเทากับ 1.0 : 10.0 โดยมวลตอปริมาตร  

1.3) ลาง ตะกรันเหล็กท่ีผานการตมกับกรดแลวดวยน้ํากลั่นจนไดตะกรันเหล็ก          
ท่ีปราศจากกรด (น้ําลางตะกรันเหล็กมีคา pH=7) หลังจากนั้นนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส  
เปนเวลา 24 ชั่วโมง 

1.4) นําไปเผาท่ีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 3 ชั่วโมง 

 

2) การเตรียมโซเดียมซิลิเกต 
2.1) นําตะกรันเหล็กท่ีเตรียมในขอ 1) มาหลอมกับโซเดียมไฮดรอกไซด ตามอัตราสวน        

ดังตารางท่ี 3.1 
2.2) นําไปเผาท่ีอุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนํามาบดให

ละเอียด  ดังรูปท่ี 3.9 

 

3) การเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว 
3.1) กรองสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวเพ่ือกําจัดของแข็งแขวนลอย 
3.2) เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวใหมีความเขมขนเทากับความ

เขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดมาตรฐานท่ีดีท่ีสุดท่ีใชในการสังเคราะหซีโอไลต 

 

4) การสังเคราะหซีโอไลตจากตะกรันเหล็กโดยกระตุนดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
มาตรฐาน  

4.1) นําสารโซเดียมซิลิเกตท่ีเตรียมไดจากขอท่ี 2) จํานวน 3 กรัม  ผสมกับสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดมาตรฐานความเขมขน 1  2  3 และ 4 โมลาร  ปริมาตร 20 มิลลิลิตร กวนและให
ความรอนเปนระยะเวลา 15 นาที 

4.2) เติมน้ํากลั่นปริมาตร 70 มิลลิลิตร  กวนและใหความรอนเปนเวลา 30 นาที 
4.3) หยดสารละลายอลูมิเนียมไฮดรอกไซด เขมขน 50%w/v ปริมาตร 200 มิลลิลิตร  

อยางชาๆ กวนและใหความรอนเปนเวลา 30 นาที 
4.4) นําสารละลายเขาชุดปฎิกรณ (Reactor)  เพ่ือศึกษาระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา

ท่ีเหมาะสมในการ สังเคราะห เปนซีโอไลตท่ีมีคุณภาพมากที่สุด โดยใชเวลาท่ี 1  3  5 และ 7 ชั่วโมง 



51 

 

แลวจึงนําสภาวะท่ีเหมาะสม ท่ีสุดไปสังเคราะหซีโอไลตเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัด  Pb2+ ใน
น้ําเสียสังเคราะห  โดยมีสภาวะท่ีใชในการสังเคราะหซีโอไลต ดังตารางท่ี 3.1 
 

5) การสังเคราะหซีโอไลตจากตะกรันเหล็ก โดยกระตุนดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด      
ใชแลว 

5.1) นําสารโซเดียม ซิลิเกตท่ีอัตราสวนท่ีดีท่ีสุดจากขอ 2) จํานวน 3 กรัม ผสมกับ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวท่ีความเขมขนท่ีดีท่ีสุดจากขอ 4.1) ปริมาตร 20 มิลลิลิตร  กวน
และใหความรอนเปนระยะเวลา 15 นาที 

5.2) เติมน้ํากลั่นปริมาตร 70 มิลลิลิตร กวนและใหความรอนเปนเวลา 30 นาที 
5.3) หยดสารละลายอลูมิเนียมไฮดรอกไซด เขมขน 50%w/v ปริมาตร 200 มิลลิลิตร 

อยางชาๆ กวนและใหความรอนเปนเวลา 30 นาที 
5.4) นําสารละลายเขาชุดปฏิกรณ (Reactor)  โดยระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาท่ี

เหมาะสมที่สุดจากขอ 4.4)  ดังตารางท่ี 3.1 
 

หมายเหตุ   ซีโอไลตท่ีสังเคราะหไดจากตะกรันเหล็ก โดยกระตุนดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
มาตรฐานและใชแลวเรียกวาซีโอไลต S1 และ ซีโอไลต S2 ตามลําดับ 
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รูปท่ี 3.8 ข้ันตอนการสังเคราะหซีโอไลตจากตะกรันเหล็ก  

กําจัดสิ่งเจือปนประเภทเหล็ก        
ในตะกรันเหล็กโดยใชแทงแมเหล็กดูด 

วิเคราะหองคประกอบทางเคมี (XRF) 

ยอยดวยสารละลายผสมระหวาง HCl และ H2SO4 
เขมขน 3 โมลาร เปนเวลา 1.5 ชั่วโมง  

ลางตะกอนจนนํ้าลางมี pH = 7   

เผาท่ีอุณหภูมิ 700 oC  เปนเวลา 3 ชั่วโมง  

หลอมกับ NaOH ในอัตราสวนโดยมวลเทากับ  
1.0:1.0  0.5:1.0 และ 0.3:1.0               

ท่ีอุณหภูมิ 550๐C  เปนระยะเวลา  1 ชั่วโมง 

กระตุนดวย 1  2  3  และ 4 M NaOH    
เปนเวลา  1  3  5 และ 7 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 105 oC 

ซีโอไลตสังเคราะห 

- ทดสอบคา CEC 
- วิเคราะหพ้ืนผิวผลึก (SEM) 
- ศึกษาการดูดซับ Pb2+ ในน้ํา
เสียสังเคราะห 
 

ตะกรันเหล็ก 

นําไปอบท่ีอุณหภูมิ 105 oC  เปนเวลา 24 ชั่วโมง 
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ตารางท่ี 3.1  สภาวะท่ีใชในการสังเคราะหซีโอไลต 
 

ตัวแปร สภาวะการทดลอง 
วัตถุดิบเริ่มตน ตะกรันเหล็ก 
อัตราสวนโดยมวล 
ตะกรันเหล็กท่ีกําจัดสิ่งเจือปนแลว : NaOH 

มีอัตราสวน 3 แบบ ดังนี้ 
1.0 : 1.0  เรียกวา  อัตราสวน ก 
0.5 : 1.0  เรียกวา  อัตราสวน ข 
0.3 : 1.0  เรียกวา  อัตราสวน ค 

ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ีใช
ในการกระตุนเพ่ือทําใหเกิดเปนซีโอไลต 
 

- สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดมาตรฐาน 
- สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว 

 
 
 
 1  2  3  และ 4 โมลาร 
ความเขมขนท่ีเหมาะสมที่สุดจาก  
NaOH มาตรฐาน 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 105  
ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา (ชั่วโมง)  
- สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดมาตรฐาน 
 

- สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว 

 
ระยะเวลาในการกระตุนเปน 1  3  5 และ 7 
ชั่วโมง  ตามลําดับ 
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมที่สุดจากสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดมาตรฐาน 

 

3.2.2 การวิเคราะหซีโอไลตที่สังเคราะหได 
1) การศึกษาสภาวะในการเตรียมโซเดียมซิลิเกต 
2) การหาคาความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออน 
3) การศึกษาชนิดของซีโอไลตท่ีสังเคราะหไดโดยใชเครื่อง XRD 
4) การวิเคราะหพ้ืนท่ีผิวโดยเครื่อง SEM 
5) การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการกําจัด Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะห         

ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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4.1) การศึกษาผลของเวลาสัมผัส 
4.1.1) เตรียมน้ําเสียสังเคราะห ปนเปอน  Pb2+ความเขมขน 20 มิลลิกรัมตอ

ลิตร  ปรับ pH เริ่มตนเทากับ 5.0 ปเปตน้ําเสียสังเคราะห  100 มิลลิลิตร ใสลงในขวดพลาสติกขนาด   
250 มิลลิลิตร จํานวน 18 ขวด  ทําการทดลอง 2 ซํ้า 

4.1.2) เติมซีโอไลต 4A ลงในขวดแตละใบปริมาณ 0.1 กรัม จํานวน 18 ขวด  
4.1.3) นําขว ดแตละใบไปเขยาบนเครื่องเขยา ท่ีมีความเร็วรอบเทากั บ        

200 รอบตอนาที ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 5  10  20  30  40  45  60  75  และ  
90 นาที  ตามลําดับ โดยทําการทดลองเวลาสัมผัสละ 2 ซํ้า 

4.1.4) เม่ือครบเวลาในแตละขวดนํามากรอง แยกซีโอไลต ดวยกระดาษกรอง 
GF/C นําสารละลายท่ีกรองไดมาวัดคา pH ของน้ําเสียสังเคราะหหลังเขยา  บันทึกคา 

4.1.5) นําสารละลายท่ีกรองไดไปทําการวิเคราะหหาความเขมขน ของ Pb2+        
ท่ีเหลืออยูดวยเครื่อง AAS  เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน 

4.1.6) นําคาท่ีไดไปเขียนกราฟหาเวลาสัมผัสท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการกําจัด  Pb2+ 
ในน้ําเสียสังเคราะห 

 

4.2) การศึกษาผลของ pH เริ่มตนในน้ําเสียสังเคราะหปนเปอน Pb2+   
4.2.1) เตรียมน้ําเสียสังเคราะห ปนเปอน Pb2+เขมขน 20 มิลลิกรัมตอลิตร      

ปเปตน้ําเสียสังเคราะห  100 มิลลิลิตร  ใ สลงในขวดพลาสติกขนา ด 250 มิลลิลิตร  จํานวน 8 ขวด  
ทําการทดลอง 2 ซํ้า 

4.2.2) ปรับ pH เริ่มตนของน้ําเสีย จากขอ 4.2.1) ใหเทากับ 4.0  5.0  6.0    
และ 7.0  ดวยสารละลายเบส 1 N NaOH หรือสารละลายกรด  1N HNO3  โดยทําการทดลอง pH 
ละ 2 ช้ํา 

4.2.3) เติมซีโอไลต 4A  ลงในขวดแตละใบปริมาณ 0.1 กรัม 
4.2.4) นําขวดแตละใบไปเขยาบนเครื่องเขยาเปนเวลาสัมผัสจากขอ 4.1) 
4.2.5) เม่ือคร บเวลาในแตละขวดนํามากรอง แยกซีโอไลตดวยกระดาษกรอง 

GF/C นําสารละลายท่ีกรองไดมาวัดคา pH ของน้ําเสียสังเคราะหหลังเขยา  บันทึกคา 
4.2.6) นําสารละลายท่ีกรองไดไปวิเคราะหความเขมขน  Pb2+ท่ีเหลืออยูดวย

เครื่อง AAS  เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน 
4.2.7) นําคาท่ีไดไปเขียนกราฟหาคา pH เริ่มตนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการกําจัด       

Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะห 
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4.3) การทดสอบไอโซเทอมการดูดซับของซีโอไลต 
4.3.1) เตรียมน้ําเสียสังเคราะห ปนเปอน Pb2+ ความเขมขน 20 มิลลิกรัมตอ

ลิตร  ปรับ pH เริ่มตนเทากับคา pH เริ่มตนท่ีเหมาะสมที่สุดจากขอ 4.2)  
4.3.2) ปเปตน้ําเสียสังเคราะห ปนเปอน Pb2+จากขอ 4.3.1) ปริมาตร 100 

มิลลิลิตร  ใสลงในขวดพลาสติกขนาด 250 มิลลิลิตร  จํานวน 10 ขวด 
4.3.3) เติมซีโอไลต 4A น้ําหนักท่ีแนนอนท่ีน้ําหนักเทากับ 0.0  0.05  0.1  0.2 

และ 0.3 กรัม  โดยทําการทดลองน้ําหนักละ 2 ซํ้า   
4.3.4) นําขวดแตละใบไปเขยาบนเครื่องเขยาเปนเวลาสัมผัสจากขอ 4.1) 
4.3.5) เม่ือครบเวลาในแตละขวดนํามากรองซีโอไลตดวยกระดาษกรอง GF/C       

นําสารละลายท่ีกรองไดมาวัดคา pH ของน้ําเสียสังเคราะหหลังเขยา  บันทึกคา 
4.3.6) นําสารละลายท่ีกรองไดไปวิเคราะหความเขมขน ของ Pb2+ท่ีเหลืออยู

ดวยเครื่อง AAS เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานและวิเคราะหผล 
 

4.4) ทําการทดลองซํ้าขอ 4.1) – 4.3) โดยใชซีโอไลตสังเคราะหไดจากตะกรันเหล็ก ท่ี
กระตุนดวยสารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซดมาตรฐาน  (ซีโอไลต  S1) และซีโอไลตสังเคราะหไดจาก
ตะกรันเหล็กท่ีกระตุนดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว (ซีโอไลต S2) 

 

4.5) เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกําจัด Pb2+ ของซีโอไลตท้ัง 3 ชนิด 
 

หมายเหตุ  - ใชความเขมขนของ Pb2+ 20 มิลลิกรัมตอลิตร เนื่องจากในนํ้าเสียของโรงงานทํา
แบตเตอรี่ กอนการบําบัดมี ความเขมขนของ Pb2+เทากับ  10 – 15 มิลลิกรัมตอลิตร   
จึงใชความเขมขนของ Pb2+ ใหสูงกวาเพ่ือใหครอบคลุมหากความเขมขน ของน้ําเสียจริง
หากนําไปใชประโยชน 

- ใช pH เริ่มตนเทากับ 5.0 เนื่องจากที่ pH เริ่มตน Pb2+ ซ่ึงจะมีการตกตะกอนนอยทํา
ใหสามารถศึกษาการดูดซับท่ีเกิดข้ึนจริงและลดปญหาการตกตะกอนเนื่องจากอิทธิพล
ของ pH เริ่มตน 

- ใชปริมาณซีโอไลต 0.1 กรัม  เนื่องจากการศึกษาจากงานวิจัยท่ีมีผูทํามาแลวใชปริมาณ
ซีโอไลตเทากับ 0.1 กรัม ในการศึกษาการดูดซับจึงใชปริมาณในการทดลองเทากัน 

- การกําหนดเวลาสัมผัสท่ีใชในการทดลองนี้  เพ่ือไดศึกษาแนวโนมการดูดซับวามีการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแตเริ่มตนจนถึงเกิดการดูดซับสูงสุดมีแนวโนมเปนอยางไร 
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ตารางท่ี 3.2  ข้ันตอนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการกําจัด Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะห 
 

วิธีการศึกษา 

สภาวะในการทดลอง 

ความเขมขนของ 
นํ้าเสียสังเคราะห
ปนเปอนตะกั่ว 

(มิลลิกรัมตอลิตร) 

ปริมาตร 
(มิลลิลิตร) 

อุณหภูมิ 
(องศา
เซลเซียส) 

ปริมาณ 
ซีโอไลต 
(กรัม) 

pH เริ่มตน 
ระยะเวลา
สัมผัส 
 (นาที) 

1. ศึกษาผลของ
เวลาสัมผัสเม่ือเขา
สูสมดุล 

20 100 25 0.1 5.0 
5  10  20  30  
40  45  60  
75 และ  90 

2. ศึกษาผลของ 
pH เริ่มตน 

20 100 25 0.1 
4.0  5.0  
6.0 และ 
7.0  

ดีท่ีสุดจาก 
ขอ 1 

3. ศึกษาปริมาณ  
ซีโอไลตเพ่ือการ
ทดสอบไอโซเทอม
การดูดซับของ 
ซีโอไลต 

20 100 25 
0  0.05  
0.1  0.2  
และ 0.3 

ดีท่ีสุดจาก
ขอ 2 

ดีท่ีสุดจาก 
ขอ 1 

 

ท่ีมา :  ธเนศ (2549) 
หมายเหตุ  - ใชซีโอไลต 3 ชนิด คือ  1) ซีโอไลต 4A 

    2) ซีโอไลต S1   
    3) ซีโอไลต S2 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา  วิเคราะหขอมูล  และอภิปรายผล 

 
 การศึกษาเพ่ือสังเคราะหซีโอไลตจากตะกรันเหล็กโดยใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด      
2 ชนิดคือ  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดมาตรฐานและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว    
โดยทําการสังเคราะหซีโอไลต ที่สภาวะตางๆ  แลวจึงนําซีโอไลตที่สังเคราะหไดไปศึกษาสมบัติทาง
กายภาพและเคมี  รวมทั้งศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของการกําจัด Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะห
ของซีโอไลตที่สังเคราะหไดท้ัง 2 ชนิด เปรียบเทียบกับซีโอไลตมาตรฐาน 4A  
 ในที่นี้อัตราสวนของตะกรันเหล็กที่ผานการกําจัดสารเจือปนแลวตอโซเดียมไฮดรอกไซดเพ่ือ
เตรียมเปนสารโซเดียมซิลิเกตท่ีอัตราสวนตางๆ ไดแก 1.0 : 1.0 เรียกวาอัตราสวน ก อัตราสวนผสม
ระหวางตะกรันเหล็กตอโซเดียมไฮดรอกไซด 0.5 : 1.0 เรียกวาอัตราสวน ข และอัตราสวนผสม
ระหวางตะกรันเหล็กตอโซเดียมไฮดรอกไซด 0.3 : 1.0 เรียกวาอัตราสวน ค และซีโอไลตมาตรฐาน 4A 
เรียกวาซีโอไลต 4A ซีโอไลตสังเคราะหจากตะกรันเหล็กที่กระตุนดวยสารละลายโซเดียม            
ไฮดรอกไซดมาตรฐานเรียกวา ซีโอไลต S1 และซีโอไลตสังเคราะหจากตะกรันเหล็กที่กระตุนดวย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวเรียกวา ซีโอไลต S2 ผลการศึกษาในประเด็นตางๆ มีดังนี้ 
 
4.1 ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีที่สําคัญของตะกรันเหล็ก 

4.1.1 สมบัติทางกายภาพของตะกรันเหล็ก 
เมื่อนําตะกรันเหล็กมาบดใหละเอียดตะกรันเหล็กท่ีได  มีลักษณะเปนผงละเอียดสีเทา   

ดังรูปที่ 4.1  แลวนําตะกรันเหล็กมากําจัดสารเจือปนโดยการยอยกับ สารละลายผสมระหวางกรด
ไฮโดรคลอริกและกรดซัลฟวริก กรองและลางตะกอนใหมีคาความเปนกรด-ดาง (pH = 7) นําไป
อบแหง (ทําตามวิธีการทดลองในขอ 3.2.1 ขอ 1) การเตรียมตะกรันเหล็ก) มีลักษณะเปนผงละเอียด 
สีเทาออนลงเกือบขาว ดังรูปที่ 4.2 และนําไปเผาท่ีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง  
ตะกรันเหล็กท่ีไดมีลักษณะเปนของแข็งเปนผงละเอียดมีสีขาวดังรูปที่ 4.3 

จากน้ันนําตะกรันเหล็กที่ผานกระบวนการกําจัดสารเจือปนแลวมาหลอมรวมกับ            
โซเดียมไฮดรอกไซด  (ตามอัตราสวนดังตารางท่ี 3.1)  ซึ่งผลิตภัณฑจากการเตรียมเพ่ือเปนโซเดียม   
ซิลิเกตมีลักษณะเปนผงสีขาวปนฟา  ดังรูปที่ 4.4 
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    รูปที่ 4.1  ตะกรันเหล็กกอนผานกระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4.2 ตะกรันเหล็กท่ีผานการตมกับสารละลายผสมและอบแหง 
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  รูปที่ 4.3  ตะกรันเหล็กท่ีผานการตมกับสารละลายผสมและเผา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

      
     รูปที่ 4.4 โซเดียมซิลิเกต 

 
 
 
 

 
 



60 

 

 
 

4.1.2 สมบัติทางเคมีของตะกรันเหล็ก 
จากผลการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของตะกรันเหล็กโดยใชเครื่องเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนซ 

(X-rays Fluorescence Spectroscopy : XRFS) เพ่ือทําการศึกษาองคประกอบทางเคมีของตะกรัน
เหล็กไดผลวิเคราะหดังตารางที่ 4.1   

จากตารางที่ 4.1 พบวาองคประกอบทางเคมีของตะกรันเหล็กกอนกําจัดสิ่งเจือปน        
มีปริมาณ SiO2 และ Al2O3 รอยละโดยมวลเทากับ 38.92 และ 17.17 ตามลําดับ ซึ่งถือเปน
องคประกอบหลักท่ีสําคัญเนื่องจากทั้ง SiO2 และ Al2O3 จัดเปนวัตถุดิบเริ่มตนที่สําคัญในการ
สังเคราะหซีโอไลตเพราะโครงสรางหลักของซีโอไลตประกอบดวย  ซิลิกาและอลูมินา  นอกจากนี้ยังมี
ปริมาณสารเจือปนตางๆ ไดแก Fe2O3  CaO  MgO  และ MnO  คิดเปนรอยละโดยมวลเทากับ 
43.51  จากนั้นเม่ือนําตะกรันเหล็กซึ่งเปนวัตถุดิบเริ่มตนมาผานกระบวนการกําจัดสารเจือปน พบวา 
มีปริมาณของ SiO2 และ Al2O3 ในอัตราสวนรอยละโดยมวลเทากับ 59.55  และ 7.37 ตามลําดับ  
และมีปริมาณสารเจือปนเหลืออยูรอยละ 26.78  ดังนั้นการกําจัดปริมาณสารเจือปนในตะกรันเหล็ก
เปนการลดปริมาณสารเจือปนท่ีไมใชในการสังเคราะหและลดปจจัยที่อาจรบกวนในกระบวนการ
สังเคราะหซีโอไลตลงไดอีกดวย  ทั้งนี้ยังพบวาการกําจัดสารเจือปนในตะกรันเหล็กมีผลทําให
อัตราสวนของซิลิกาและอลูมินาในตะกรันเหล็กสูงขึ้น  จึงสามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบเริ่มตนในการ
สังเคราะหซีโอไลตชนิด 4A  ซึ่งมีสมบัติโดดเดนในดานการดูดซับโลหะหนักไดดี   

จากการศึกษาของเรวดี (2545)  พบวาโครงสรางของซีโอไลตชนิด 4A ประกอบดวย    
24 รูปทรงเหล่ียมสี่หนา โดยมี SiO4 12 โมเลกุล และ AlO4 12 โมเลกุล อยูสลับกัน และมีน้ําอยู        
27 โมเลกุล ซึ่งในการสังเคราะหซีโอไลตชนิด 4A ตองมีอัตราสวนของซิลิกาตออลูมินาเทากับ       
1.0 : 1.0 ดังนั้นในการทดลองสังเคราะหซีโอไลต S1 และซีโอไลต S2 จึงมีการเติมสารอลูมิเนียม   
ไฮดรอกไซดลงในกระบวนการสังเคราะหเพื่อเพ่ิมปริมาณสารอลูมินาใหมีอัตราสวนที่เหมาะสมสําหรับ
การสังเคราะหซีโอไลตชนิด 4A   
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    ตารางที ่4.1 องคประกอบทางเคมีของตะกรันเหล็กกอนและหลังกําจัดสารเจือปน 
 

องคประกอบทาง
เคมี 

รอยละโดยน้ําหนัก  
กอนกําจัดสารเจือ

ปน 
หลังกําจัดสารเจือ

ปน 
สารเจือปนท่ีถูก

กําจัด 
SiO2 38.92 59.55 - 
Al2O3 17.17 7.37 - 
Fe2O3 6.26 0.14 20.80 
CaO 31.21 12.45 64.36 
MgO 1.01 0.83 0.61 
K2O 1.51 0.09 4.82 

MnO2 2.21 0.02 7.44 
SO3 0.50 13.02 - 
TiO2 0.81 0.23 1.97 
%LOI 0.40 6.30 - 
ToTal 100.00 100.00 100.00 

 
4.2 ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว 

4.2.1 สมบัติทางกายภาพของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว 
 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวเกิดจากกระบวนการแยกสิ่งปนเปอนออกจาก
สารละลายที่ใชแลวจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทโรงงานรีไซเคิลสารละลาย  ซึ่งสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวมีลักษณะเปนสารละลายขุนสีชาเขม  เม่ือต้ังทิ้งไวสารละลายจะคอยๆ    
ใสขึ้นและมีสิ่งเจือปนเปนของแข็งที่ไมละลายเล็กนอยแยกออกมาซึ่งจะตกตะกอนอยูดานลาง     
ดังนั้นจึงนําสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ใชแลวมากรองดวยกระดาษกรอง  GF/C เพ่ือกําจัด
ของแข็งแขวนลอยออก โดยสารละลายที่ผานการกรองแลวมีลักษณะดังรูปที่ 4.5  

 
 

 
 
 
 
 
 

                        รูปที่ 4.5 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวท่ีผานการกรอง 
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4.2.2 สมบัติทางเคมีของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว 
จากตารางที่ 4.2 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ใชแลวมีคาความเปนดางสูงคือ                   

pH เริ่มตนเทากับ 13.78  คิดเปนสารละลายท่ีมีความเขมขน 4.50 โมลาร  และจากผลการวิเคราะห
สารเจือปนประเภทโลหะหนัก พบวามีความเขมขนของ  สังกะสี  ทองแดง  และเหล็ก เทากับ 0.15  
0.11 และ 0.27 มิลลิกรัมตอลิตร  ตามลําดับ 

จากผลการศึกษาสมบัติทางเคมีของสารสะลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวท่ีกลาวมาแลว
นั้น  พบวาความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวสูงกวาความเขมขนของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดที่ตองใชในการสังเคราะหซีโอไลต   ซึ่งในการทดลองใชความเขมขนสูงสุด       
4.0 โมลาร  (ตามสภาวะที่กําหนดในตารางที่ 3.1)  ดังนั้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวนี้
สามารถเจือจางความความเขมขนลงได  เพ่ือนํามาใชเปนวัตถุดิบในการสังเคราะหซีโอไลตชนิด 4A 
ตอไป 
 

   ตารางที่ 4.2  สมบัติทางเคมีของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว 
 

พารามิเตอร คาท่ีตรวจวัดได 
1. pH 13.78 
2. ความเขมขน 4.50 โมลาร 
3. โลหะในรูปโลหะทั้งหมด 

(Total metal) 
 

Zn 0.15 มก./ล 
Cu 0.11 มก./ล 
Fe 0.27 มก./ล 
Ni  0.01 มก./ล 
Pb  0.01 มล./ล 
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4.3 ผลการศึกษาการซีโอไลตสังเคราะหจากตะกรันเหล็กโดยกระตุนดวยสารละลายโซเดียม    
ไฮดรอกไซดมาตรฐาน (ซีโอไลต S1) และสารละลายใชแลว (ซีโอไลต S2) 

 เปนการศึกษาสมบัติตางๆ ของซีโอไลต S1 และ S2  ที่สังเคราะห มาเปรียบเทียบกับซีโอไลต 4A  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

4.3.1 การศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเตรียมโซเดียมซิลิเกต 
จากผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมโซเดียมซิลิเกตโดยใชตะกรันเหล็กที่

กําจัดสารเจือปนแลวหลอมกับโซเดียมไฮดรอกไซดตามอัตราสวน ก  ข และ ค โดยใชเครื่อง XRD 
พบวาอัตราสวน ค มีความเหมาะสมตอการเกิดโซเดียมซิลิเกตมากท่ีสุดเนื่องจาก คือพบผลึกมีรูปแบบ 
2 Theta ที่มุม 13.913  18.785  24.231  27.506  32.593  34.061  34.673  37.120  42.823 
และ 51.909 แสดงดังรูป 4.6 ซึ่งตรงกับมาตรฐาน JCPDS No. 31-1270 และมีสูตรโครงสรางคือ 
1.0Na2O.Al2O3.1.68SiO2.1.73H2O (ภาคผนวก ง) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.6 ผลการวิเคราะหตัวอยางของตะกรันเหล็กท่ีผานการกําจัดสารเจือปนหลอมรวมกับ 
           โซเดียมไฮดรอกไซดในอัตราสวนตางๆ 
หมายเหตุ - A แทนอัตราสวน ก 
  -  B แทนอัตราสวน ข 
  -  C แทนอัตราสวน ค 
  -     แทนโซเดียมซิลิเกต 
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4.3.2 ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเตรียมซีโอไลต  
1) ซีโอไลต S1 

จากผลการเตรียมโซเดียมซิลิเกตซึ่งสภาวะการเตรียมโดยใชตะกรันเหล็กที่ผานการ
กําจัดสารเจือปนแลวตอโซเดียมไฮดรอกไซดในอัตราสวน ค และการศึกษาปจจัยความเขมขนของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดมาตรฐานเทากับ 1.0  2.0  3.0 และ 4.0 โมลาร  เวลาในการทํา
ปฏิกิริยาเทากับ 1  3  5 และ 7 ชั่วโมง  อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาเทากับ 105 องศาเซลเซียส เมื่อ
นําซีโอไลต S1  ที่สังเคราะหไดมาศึกษาคาความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออนซ่ึงเปน
ตัวแทนของผลึกซีโอไลตชนิด 4A พบวาไดผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออน (CEC) ของซีโอไลต S1 
  
อัตราสวนการเตรียม 

ตะกรันเหล็ก :
โซเดียมไฮดรอกไซด 

ความเขมขนของ 
สารละลายโซเดียม 

ไฮดรอกไซด         
(โมลาร) 

คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออน  
(มิลลิกรมัแคลเซียมคารบอเนตตอกรัมซีโอไลต) 

เวลาในการทําปฏิกิริยา (ช่ัวโมง) 
1  3  5  7  

อัตราสวน ค 
(0.3 : 1.0) 

 
 

1.0  136.41 302.11 344.89 304.75 

2.0  160.81 371.45 335.38 317.33 

3.0  234.00 413.47 390.36 387.41 

4.0  220.51 540.45** 401.29 390.16 

       
จากผลการทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมเปนซีโอไลตโดยศึกษาปจจัยของ

ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดมาตรฐานตอคาความสามารถในการแลกเปล่ียน
แคลเซียมไอออน ไดผลการศึกษาดังรูปที่ 4.7 ซึ่งชี้ใหเห็นวาความเขมขนของสารละลายโซเดียม      
ไฮดรอกไซดสูงขึ้นสามารถเพ่ิมคาความสามารถในการแลกเปล่ียนแคลเซียมไอออนไดเพราะ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่มีความเขมขนสูงสามารถยอยสลายสารประกอบควอตซและมุลไลต
ในตะกรันเหล็กไดสารประกอบของ SiO2 และ Al2O3 ออกมามากกวาที่ความเขมขนต่ํา จึงทําให
ขั้นตอนในการทําปฏิกิริยาเกิดเปนผลึกซีโอไลตที่สมบูรณมากขึ้นดวย (ธเรศ, 2549) 

จึงสรุปไดวาสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขนเทากับ 4.0 โมลาร เปนความ
เขมขนที่ดีที่สุดในการสังเคราะหซีโอไลต S1 เพราะมีคาความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคลเซียม
ไอออนดีที่สุด 
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รูปที่ 4.7  ผลของความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดตอคาความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออนของซีโอไลต S1  

หมายเหตุ  ปจจัยควบคุมไดแก   - อัตราสวน ค   
 -  เวลาในการทําปฏิกิริยา 3 ชั่วโมง  

 
 จากผลการศึกษาผลของระยะเวลาตางๆ ในการทําปฏิกิริยา ไดแก เวลาท่ี 1  3  5 
และ 7 ชั่วโมงตอคาความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออน ไดผลการทดลองดังรูปที่ 4.8 
พบวาเม่ือใชระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาเพ่ิมสูงขึ้นคาความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคลเซียม
ไอออนมีแนวโนมลดลง ซึ่งจากการทดลองพบวาเม่ือเวลาทําปฏิกิริยา 3 ชั่วโมง มีคาความสามารถใน
การแลกเปล่ียนแคลเซียมไอออนสูงสุด โดยคาความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออนเปน
พารามิเตอรชี้วัดความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนซึ่งเปนคุณสมบัติที่สําคัญของซีโอไลตชนิด 4A 
ทั้งนี้เน่ืองจากระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการทําปฏิกิริยา โดยที่ทําให
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดสามารถกระตุนใหเกิดการยอยสลายไดสารประกอบ SiO2  และ Al2O3

ใหออกมาทําปฏิกิริยาเกิดเปนสารประกอบโครงรางผลึกซีโอไลตที่สมบูรณ แตเม่ือระยะเวลาในการทํา
ปฏิกิริยาเพ่ิมข้ึนเปน 5 และ 7 ชั่วโมง พบวาคาความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออนลดลง 
ทั้งนี้เนื่องจากเกิดการยอยสลายสาร SiO2 และ Al2O3 ออกมามากเกินไปจนทําใหโครงสรางผลึก      
ซีโอไลตชนิด 4A มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเปนซีโอไลตชนิดอ่ืนๆ จึงมีคาความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออนลดลง (เรวดี, 2544) 

จึงสรุปไดวาเวลาในการทําปฏิกิริยาเทากับ 3 ชั่วโมง เปนระยะเวลาที่ดีที่สุดในการ
สังเคราะหซีโอไลต S1 
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รูปที่ 4.8   ผลของเวลาในการทําปฏิกิริยาตอคาความสามารถในการแลกเปล่ียนแคลเซียมไอออนของ

ซีโอไลต S1 
หมายเหตุ  ปจจัยควบคุมไดแก  - อัตราสวน ค   

 - ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 4.0 โมลาร 
 
 ดังนั้นจากการศึกษาจากสภาวะตางๆ ในการสังเคราะหซีโอไลต S1 ซึ่งพบวาใช
อัตราสวน ค  ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  4.0 โมลาร  เวลาในการทําปฏิกิริยา  
3 ชั่วโมง  อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา 105 องศาเซลเซียส  เปนสภาวะท่ีดีที่สุดในการสังเคราะห      
ซีโอไลต S1 เนื่องจากมีคาความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออนสูงสุด โดยที่คา
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออนย่ิงสูงความสามารถในการดูดซับของซีโอไลตจะยิ่ง
สูงขึ้นทําใหสามารถนําไปใชดูดซับมลสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงใชสภาวะดังกลาวเพ่ือสังเคราะห
ซีโอไลต S2 ตอไป 
 

2) ซีโอไลต S2 

จากการทดลองสังเคราะหซีโอไลต S1 จนไดสภาวะที่ดีที่สุด จึงนําสภาวะดังกลาวมา
ทําการสังเคราะหซีโอไลต S2 และวิเคราะหหาคาความสามารถในการแลกเปล่ียนแคลเซียมไอออน                 
ไดคาเทากับ 527.77 มิลลิกรัมแคลเซียมคารบอเนตตอกรัมซีโอไลต 

จากรูปที่ 4.9 เปนการเปรียบเทียบคาความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคลเซียม
ไอออนระหวางซีโอไลต 3 ชนิด พบวาคาความสามารถในการแลกเปล่ียนแคลเซียมไอออนของซีโอไลต 
4A สูงกวาซีโอไลต S1 และ S2 เล็กนอย ทั้งนี้เนื่องมาจากทั้งซีโอไลต S1 และ S2 สังเคราะหมาจาก
วัตถุดิบซึ่งเปนของเสีย ถึงแมวาจะมีการกําจัดสารเจือปนแลวแตยังคงมีเหลืออยูบางซึ่งอาจเปนผลให 
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ซีโอไลตที่สังเคราะหไดท้ัง 2 ชนิดมีคาความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออนตํ่ากวาซีโอไลต 
4A ซึ่งใชวัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์สูงกวาได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.9 การเปรียบเทียบคาความสามารถในการแลกเปล่ียนแคลเซียมไอออนของซีโอไลต  4A  S1 

และ S2 
 

4.3.3 การศึกษาชนิดซีโอไลตสังเคราะห  
1) ซีโอไลต S1 
 ผลการศึกษาชนิดของซีโอไลต S1 โดยใชเครื่อง XRD  ดังรูปที่ 4.10-4.11 แสดง

ลักษณะกราฟของซีโอไลต S1  ซึ่งสังเคราะหที่สภาวะตางๆ  เปรียบเทียบกับกราฟของซีโอไลต 4A  
พบวาสภาวะการสังเคราะหซีโอไลต S1 โดยใชอัตราสวน ค ความเขมขนของสารละลายโซเดียม   
ไฮดรอกไซดมาตรฐาน 4.0 โมลาร  เวลาในการทําปฏิกิริยา 3 ชั่วโมง  อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา 
105 องศาเซลเซียส  มีลักษณะกราฟที่เหมือนกับซีโอไลต 4A มากที่สุด เนื่องจากมีตําแหนงพีก       
ที่ตรงกันมากที่สุด คือพบผลึกซีโอไลตมีรูปแบบ 2 Theta ที่มุม 7.18  10.14  12.40  16.08  21.64  
23.94  27.06  29.88 และ 34.1 ตามลําดับ (มาตรฐาน JCPDS 39-222)  ดังนั้นจึงสรุปไดวาสภาวะ
ดังกลาวเปนสภาวะที่ดีที่สุดในการสังเคราะหซีโอไลต S1 

 
2) ซีโอไลต S2 

 ผลการศึกษาชนิดของซีโอไลต S2 โดยใชเครื่อง XRD ซึ่งใชสภาวะในการสังเคราะห
คือ อัตราสวน ค  ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว 4.0 โมลาร  เวลาในการทํา
ปฏิกิริยา 3 ชั่วโมง  อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา 105 องศาเซลเซียส  ดังรูปที่ 4.12  แสดงลักษณะ
กราฟของซีโอไลต 4A  ซีโอไลต S1 และ S2  พบวากราฟของซีโอไลตทั้ง 3 ชนิด  มีตําแหนงพีก      
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ที่ตรงกัน  ดังนั้นแสดงวาซีโอไลต S2 ที่สังเคราะหไดเปนซีโอไลตชนิด 4A แตพบวายังมีบางพีกของ     
ซีโอไลต S1 และ S2 ที่แตกตางจากซีโอไลต 4A ทั้งนี้เนื่องจากอาจมีซีโอไลตชนิดอื่นเกิดขึ้นรวมดวย 
 ดังนั้นสรุปไดวาสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวจากโรงงานรีไซเคิลสารละลาย
สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบในการสังเคราะหซีโอไลตชนิด 4A ทดแทนการใชโซเดียมไฮดรอกไซด
มาตรฐานได 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  รูปที่ 4.10 ผลการวิเคราะหซีโอไลต S1 ดวยเครื่อง XRD ทีเ่วลา 1  3  5 และ 7 ชั่วโมง 
  หมายเหตุ  -  อัตราสวน ค 
                -  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 4.0 โมลาร 
                -  อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา 105 องศาเซลเซียส 
                -     แทน Zeolite 4A 
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รูปที่ 4.11 ผลการวิเคราะหซีโอไลต S1 ดวยเครื่อง XRD ที่ความเขมขนของสารละลาย 
             โซเดียมไฮดรอกไซด 1.0  2.0  3.0 และ 4.0 โมลาร  
หมายเหตุ - อัตราสวน ค 
             - เวลาในการทําปฏิกิริยา 3 ชั่วโมง 
             - อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา 105 องศาเซลเซียส 
             -     แทน Zeolite 4A 
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รูปที่ 4.12 ผลการวิเคราะหดวยเครื่อง XRD ของซีโอไลต 4A  S1 และ S2 
หมายเหตุ  -     แทน Zeolite 4A 
 

4.3.4 การศึกษาพื้นผิวของซีโอไลตสังเคราะห  
 ผลการวิเคราะหพ้ืนผิวโดยเครื่อง SEM ของซีโอไลต S1 และ S2 เปรียบเทียบกับซีโอไลต 

4A ที่กําลังขยาย 10,000 เทา แสดงดังรูปที่ 4.13 – 4.15 พบวาซีโอไลต S1 และ S2 เปนผลึก        
มีรูปรางเปนรูปลูกบาศก วางตัวซอนทับกัน ซ่ึงแสดงวาเปนซีโอไลตชนิด 4A และมีขนาดอนุภาค
เทากับ 2 – 4 ไมโครเมตร อยางไรก็ตามท้ังซีโอไลต S1 และ S2 นั้นยังมีผลึกที่ไมเปนรูปลูกบาศก
อยางสมบูรณ  ซึ่งเมื่อพิจารณารวมกับการวิเคราะหโดยเคร่ือง XRD สันนิษฐานวาเกิดเปนซีโอไลต
ชนิดอ่ืนรวมดวยแตมีเพียงเล็กนอยเทานั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากซีโอไลตสังเคราะหทั้ง 2 ชนิด         
ใชวัตถุดิบในการสังเคราะหเปนของเสียและสภาวะตางๆ ที่ใชในการสังเคราะหก็มักจะเกิดซีโอไลต
ชนิดอื่นๆ เชนซีโอไลต P เกิดข้ึนได (เรวดี, 2544)  

 เมื่อพิจารณาพ้ืนผิวของซีโอไลต S1 เปรียบเทียบกับ S2 พบวาพ้ืนผิวของซีโอไลต         
มีลักษณะเปนผลึกรูปลูกบาศกเหมือนกัน 

 
 จากผลการวิเคราะหคาความสามารถในการแลกเปล่ียนแคลเซียมไอออน  ชนิดและ

พ้ืนผิวของซีโอไลต  จึงสรุปไดวาซีโอไลตสังเคราะหชนิด S1 และ S2 เปนซีโอไลตชนิด 4A ดังนั้นแสดง
วาของเสียทั้ง 2 ชนิด คือ ตะกรันเหล็กจากโรงงานหลอหลอมโลหะและสารละลายโซเดียม          
ไฮดรอกไซดใชแลวจากโรงงานรีไซเคิลสารละลายสามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบในการสังเคราะห        
ซีโอไลตชนิด 4A ได 
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        รูปที่ 4.13 พ้ืนผิวของซีโอไลต 4A ซึ่งวิเคราะหโดยเครื่อง SEM 
 
 
 
 
 

 
  
     

 
                      รูปที่ 4.14 พ้ืนผิวของซีโอไลต S1ซึ่งวิเคราะหโดยเครื่อง SEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     รูปที่ 4.15 พ้ืนผิวของซีโอไลต S2 ซึ่งวิเคราะหโดยเครื่อง SEM 
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4.3.5 ลักษณะของซีโอไลตที่สังเคราะหได 
              ซีโอไลตที่สังเคราะหไดทั้ง 2 ชนิด คือ ซีโอไลต S1 และซีโอไลต S2 เม่ือเปรียบเทียบกับ  
ซีโอไลต 4 A แสดงดังรูปที่ 4.16 – 4.18 พบวาลักษณะของซีโอไลตทั้ง 3 ชนิดมีลักษณะทางกายภาพ
เหมือนกันคือเปนผงละเอียดมีสีขาว  แตซีโอไลต 4A มีสีขาวกวาซีโอไลต S1 และ S2 เนื่องมาจาก    
ซีโอไลตสังเคราะหทั้ง 2 ชนิดใชวัตถุดิบเริ่มตนเปนของเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          รูปที่ 4.16  ซีโอไลต 4A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          รูปที่ 4.17  ซีโอไลต S1 
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        รูปที่ 4.18  ซีโอไลต S2 

 
จากผลการวิเคราะหคาความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออน  ชนิดและ

พ้ืนผิวของซีโอไลต  จึงสรุปไดวาซีโอไลตสังเคราะหชนิด S1 และ S2 เปนซีโอไลตชนิด 4A  ดังน้ัน
แสดงวาของเสียทั้ง 2 ชนิด คือ ตะกรันเหล็กจากโรงงานหลอหลอมโลหะและสารละลายโซเดียม   
ไฮดรอกไซดใชแลวจากโรงงานรีไซเคิลสารละลายสามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบในการสังเคราะห       
ซีโอไลตชนิด 4A ได 
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4.4 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการกําจัด Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะห 
 
การศึกษาปจจัยตางๆ เพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับ Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะหโดย    

ใชซีโอไลต 3 ชนิด คือ ซีโอไลตมาตรฐาน 4A ซีโอไลตสังเคราะหจากตะกรันเหล็กโดยกระตุนดวย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดมาตรฐาน (ซีโอไลต S1) และซีโอไลตสังเคราะหจากตะกรันเหล็กโดย
กระตุนดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว (ซีโอไลต S2) ศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการ    
ดูดซับโดยทําการทดลองแบบทีละเท (Batch test) การทดลองแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ 

- การศึกษาผลของเวลาสัมผัสที่เขาสูสมดุล 
- การศึกษาผลของ pH เริ่มตนในน้ําเสียสังเคราะหที่ปนเปอน Pb2+  
- การทดสอบไอโซเทอมการของดูดซับ 

 
4.4.1 การศึกษาผลของเวลาสัมผัส 

จากการศึกษาผลของเวลาสัมผัสในน้ําเสียสังเคราะหที่ปนเปอน Pb2+ ความ เขมขน     
20 มิลลิกรัมตอลิตร ปรับคา pH เริ่มตนเทากับ 5.0 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร เติมซีโอไลต 0.1 กรัม 
(ทําการทดลองตามหัวขอ 3.2.2 ขอที่ 4.1)) 

ผลการทดลองเวลาสัมผัสแสดงดังรูปที่ 4.19 พบวารอยละการกําจัด Pb2+ ของซีโอไลต 
4A  S1 และ S2 ในชวงเวลาสัมผัสต้ังแต 5 นาทีจนถึง 30 นาที มีรอยละการกําจัด Pb2+ เพ่ิมขึ้น
เร่ือยๆ เมื่อเวลาในสัมผัสเพ่ิมขึ้น  โดยที่รอยละการกําจัด Pb2+ สูงสุดที่เวลาสัมผัส 30 นาที หลังจาก
นั้นเมื่อเวลาสัมผัสเพ่ิมข้ึนรอยละการกําจัด Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะหมีคาลดลง ทั้งนี้เนื่องจากใน
ระยะแรกของการดูดซับพ้ืนที่ผิวสัมผัสของซีโอไลตมีมากทําใหการดูดซับเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว แตเมื่อ
เวลาผานไปอนุภาคของ Pb2+ เขาไปยึดเกาะบนพ้ืนผิวของซีโอไลตมากขึ้นทําใหการดูดซับที่เกิดขึ้น
ใหมเกิดไดยาก  นอกจากนี้ยังเกิดแรงผลักระหวาง Pb2+ ที่จะเขาไปยึดเกาะใหมกับ Pb2+ ที่ถูกดูดซับ
ไวเดิมทําใหเกิดการผันกลับของการดูดซับ (Desorption) เปนผลใหการดูดซับ Pb2+ เริ่มคงท่ีซึ่งจุดที่
เกิดการดูดซับเทากับเกิดการผันกลับของการดูดซับเรียกวา  จุดสมดุลของการดูดซับ (Faust et al., 
1987)   

ดังนั้นจึงสรุปวาเวลาสัมผัสที่เกิดการกําจัด Pb2+ ที่สูงที่สุดของซีโอไลตทั้ง 3 ชนิด คือ        
30 นาท ีซึ่งจะนําไปใชในการทดลองตอนตอไป 
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รูปที่ 4.19 ผลของเวลาสัมผัสของซีโอไลต 4A  S1 และ S2 ตอรอยละการกําจัด Pb2+ 
หมายเหตุ  ปจจัยควบคุมไดแก   -  pH เริ่มตนเทากับ 5.0  
                                    -  ความเขมขนของ Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะห 20 มิลลิกรัมตอลิตร 
                                    -  ปริมาณซีโอไลต 0.10 กรัม 
 

4.4.2 การศึกษาผลของ pH เริ่มตน ในน้ําเสียสังเคราะหท่ีปนเปอน Pb2+  
 จากการศึกษาของ Reed et al., (1996)  พบวา Pb2+ เริ่มมีการตกตะกอนในรูปของ  

Pb(OH)2 ที ่pH เริ่มตนเทากับ  5.5 และจะเกิดการตกตะกอนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนถึง pH เริ่มตนเทากับ 
12.0 จากนั้นเมื่อ pH เริ่มตนสูงขึ้น Pb2+ สามารถกลับมาละลายใหมไดอีก  ดังนั้นเพ่ือเปนการศึกษา
การดูดซับ Pb2+ ที่เกิดขึ้นจริง  ผูวิจัยจึงทําการทดลองปรับคา pH เริ่มตนตางๆ  ตั้งแต pH เริ่มตน
เทากับ 4.0 - 7.0  แลวทําการกรองแยกตะกอนที่เกิดขึ้นออก  ตอจากน้ันนําไปวัดความเขมขนของ 
Pb2+ ที่เหลืออยูหลังการตกตะกอน  เพ่ือหาคา pH เริ่มตนท่ีเหมาะสมซึ่งมีการตกตะกอนของ Pb2+  
นอย  ทั้งน้ีเพ่ือใหในนํ้าเสียสังเคราะหมีความเขมขนของ Pb2+ เหลืออยูมากเพ่ือทําการศึกษา
ประสิทธิภาพที่แทจริงของการดูดซับซีโอไลตได     

ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 4.19  ซึ่งพบวาเม่ือเตรียมน้ําเสียสังเคราะหปนเปอน Pb2+ 
เขมขน 20 มิลลิกรัมตอลิตร  ซึ่งมีคา pH เริ่มตนของสารละลายเทากับ 2.0  จากนั้นนําน้ําเสีย
สังเคราะหปนเปอน Pb2+ ปรับ pH เริ่มตนเทากับ 4.0  5.0  6.0 และ 7.0  แลวนําไปวัดความเขมขน
ของ Pb2+  พบวาความเขมขนของ Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะหหลังปรับ pH ลดลง  เนื่องจาก Pb2+ 
เร่ิมมีการตกตะกอนในรูป Pb(OH)2 จึงพบวาเหลือความเขมขนของ Pb2+ เทากับ 18.12  17.98  
10.98 และ 5.91 มิลลิกรัมตอลิตร  ตามลําดับ  ทั้งนี้เนื่องมาจากเม่ือคา pH เริ่มตนสูงขึ้นเกิดการ
ตกตะกอนของ Pb2+ มากข้ึนจึงทําใหความเขมขนของ Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะหลดลง (Reed et al., 
1996) 
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 จากนั้นจึงทําตามแผนการทดลองตอไปโดยใชน้ําเสียสังเคราะหที่ปนเปอน Pb2+ เขมขน
เทากับ 20 มิลลิกรัมตอลิตร ที่ pH เร่ิมตนเทากับ  4.0  5.0  6.0  และ 7.0  และทําการเติมซีโอไลต
ปริมาณ  0.1 กรัม (ทําการทดลองตามหัวขอ 3.2.2 ขอที่  4.2)) 

การกําจัด Pb2+ เกิดกลไก 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเกิดการตกตะกอนเน่ืองจากอิทธิพล
ของ pH เริ่มตน ดังสมการ (4.1) (Sawyer et al., 1994 ) และเม่ือเติมซีโอไลตลงไปจึงเกิดการดูดซับ
บนผิวซีโอไลต ดังสมการ (4.2) (Biskup, 1998) ซึ่งอธิบายไดวาเกิดการแลกเปล่ียนประจุระหวาง
ประจุของโซเดียมที่มีอยูในซีโอไลตกับประจุของ Pb2+ ที่มีอยูในน้ําเสียสังเคราะห  

 
           Pb2+(aq) + 2 OH- (aq)            Pb(OH)2  (4.1) 
 
       Pb2+

 

(S) + 2 Na+ (Z)              Pb2++ 2 Na+
 

(S) (4.2) 
 
 โดยที่ (S) และ (Z) คือ ประจุในสารละลายและประจุในซีโอไลตตามลําดับ 

 
ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 4.20 ซึ่งพบวารอยละการกําจัด Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะหของ  

ซีโอไลต 4A  S1 และ S2 ที่ pH เริ่มตนตางๆ มีประสิทธิภาพไมแตกตางกันมากนัก  โดยที่หลังการทํา
การดูดซับที่คา pH เริ่มตนตางๆ พบวาความเขมขนของ Pb2+ ที่เหลืออยูในน้ําเสียสังเคราะหเรียงจาก
ความเขมขนสูงสุดไปหาความเขมขนต่ําสุดคือ  pH  เริ่มตนเทากับ 4.0  5.0  6.0  และ 7.0  

รูปที่ 4.19 เปนการเปรียบเทียบรอยละการกําจัด Pb2+ ที่เกิดจากอิทธิพลของ pH เริ่มตน 
เมื่อติมซีโอไลต 4A  S1  S2 และไมเติมซีโอไลต  พบวาที่ pH เริ่มตน 6.0 และ 7.0 ที่ไมเติมซีโอไลต
เกิดการตกตะกอนสูงมากจึงทําใหเมื่อเติมซีโอไลตเกิดกระบวนการดูดซับนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ 
pH เริ่มตนเทากับ 4.0 และ 5.0 ซึ่งเกิดการตกตะกอนนอยทําใหเกิดกระบวนการดูดซับสูง และเมื่อ
เปรียบเทียบ pH เริ่มตนเทากับ 4.0 กับ 5.0 พบวารอยละการกําจัดของ pH เริ่มตนเทากับ 5.0 สูง
กวา 4.0  จึงสรุปไดวา pH เริ่มตน 5.0 แสดงผลของการดูดซับเดนชัดที่สุด 
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รูปที่ 4.20 เปรียบเทียบรอยละการกําจัด Pb2+ ที่ pH เริ่มตนตางๆ เม่ือเติมซีโอไลต 4A  S1  S2 และ

ไมเติมซีโอไลต  
หมายเหตุ  ปจจัยควบคุมไดแก   -  ความเขมขนของ Pb2+ 20 มิลลิกรัมตอลิตร 
  -  เวลาสัมผัส 30 นาท ี
                                     -  ปริมาณซีโอไลตในกรณีเติมเทากับ 0.1 กรัม 

 
4.4.3 การทดสอบไอโซเทอมการดูดซับของซีโอไลต 

 ในการทดลองน้ีเปนการทดลองแบบทีละเท (Batch test) โดยทําการทดลองเปรียบเทียบ
ซีโอไลต 3 ชนิด คือซีโอไลต 4A  S1 และ S2  โดยทําการทดลองตามขอ 3.2.2 ขอ 4.3) นําผล
การศึกษามาเขียนกราฟความสัมพันธของการดูดซับตามสมการไอโซเทอมของ  Langmuir ทําการ
พล็อตความสัมพันธระหวาง 1/C และ 1/(x/m)  ในแกน X และ Y  ตามลําดับ  สวนไอโซเทอมการ
ดูดซับของ Freundlich  ทําการพล็อตความสัมพันธระหวาง Log C และ Log (x/m)  ในแกน X และ 
Y ตามลําดับ (อรพิน, 2550)  

รูปที่ 4.21 – 4.22 แสดงกราฟท่ีไดจากการพล็อตตามสมการไอโซเทอมของ Langmuir 
และ Freundlich ของซีโอไลต 4A  S1 และ S2  ซึ่งพบวาคา Correlation Coefficient (R2) ของ
สมการ Langmuir เทากับ  0.8567  0.8559 และ 0.8512  ตามลําดับ  และของสมการ Fruendlich  
เทากับ  0.5115  0.4682 และ 0.4800 ตามลําดับ  ซึ่งพบวาคา R2  สมการ Langmuir ของซีโอไลต
ทั้ง 3 ชนิดมีคาเขาใกล 1 มากกวาสมการของ Fruendlich  ดังนั้นไอโซเทอมที่อธิบายลักษณะการ  
ดูดซับไดเหมาะสมกวาคือสมการของ Langmuir โดยมีตําแหนงการดูดซับที่แนนอนและดูดซับบน
พ้ืนผิวแบบชั้นเดียว (Monolayer absorbtion) มากกวาเปนแบบหลายชั้น (Multiplelayer 
absorbtion) โดยที่พลังงานของการดูดซับจะเหมือนกันทุกๆ พื้นที่ของตัวดูดซับ (อรพิน, 2550)   
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จากสมการไอโซเทอมของ Langmuir ของซีโอไลตทั้ง 3 ชนิดดังรูปที่ 4.21 และตาราง   
ที่ 4.4 สามารถนําไปคํานวณคาความสามารถในการดูดซับ Pb2+ สูงสุดตอปริมาณซีโอไลต 1.0 กรัม 
(Xmax) ซึ่งพบวาความสามารถในการดูดซับ Pb2+ สูงสุดของซีโอไลต 4A  S1 และ S2 เทากับ 0.229  
0.225 และ 0.200 กรัม Pb2+ ตอกรัมซีโอไลต ตามลําดับ  ซึ่งจะเห็นไดวาคา Xmax ของซีโอไลตทั้ง    
3 ชนิดมีคาไมแตกตางกันมากนัก  โดยที่ซีโอไลต 4A มีความสามารถในการดูดซับ Pb2+ สูงที่สุด 
รองลงมาคือ  ซีโอไลต S1 และ S2 ตามลําดับ 

งานวิจัยของอรนรรฆอร (2549)  ไดศึกษาการดูดซับ Pb2+ โดยใชซีโอไลตจากเถาลอย
ถานหินและจากเถาลอยชานออย ซึ่งจากการทดลองพบวา ซีโอไลตสังเคราะห 1.0 กรัม สามารถดูด
ซับ Pb2+ ไดสูงสุดเทากับ 0.28 และ 0.25 กรัม ตามลําดับ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
        

 
รูปที่ 4.21 ไอโซเทอมการดูดซับแบบ Langmuir ของซีโอไลต 4A  S1 และ S2 
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      รูปที่ 4.22 ไอโซเทอมการดูดซับแบบ Fruendlich ของซีโอไลต 4A  S1 และ S2 
 
 
ตารางที่ 4.4  สมการไอโซเทอมการดูดซับของซีโอไลต 4A  S1 และ S2 
 
สมการ ชนิดของซีโอไลต 
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              - Xmax มีหนวยเปน กรัม Pb2+ตอกรัมซีโอไลต 
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จากผลการศึกษาปจจัยตางๆ ไดแก เวลาสัมผัสเม่ือเขาสูสมดุล คา pH เริ่มตน  และ
ปริมาณซีโอไลตเพื่อหาไอโซเทอมการดูดซับ  พบวาเวลาสัมผัสเม่ือเขาสูสมดุลคือ 30 นาที  pH เริ่มตน
เทากับ 5.0 เมื่อเปรียบเทียบรอยละการกําจัด Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะหของซีโอไลตทั้ง 3 ชนิด คือ   
ซีโอไลต 4A  S1 และ S2  พบวา รอยละการกําจัด Pb2+ ของซีโอไลต 4A  สูงที่สุดรองลงมาคือ       
ซีโอไลต S1 และ S2 ตามลําดับ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะซีโอไลต S1 และ S2 สังเคราะหโดยใชวัตถุดิบท่ี
เปนของเสียจึงอาจเปนผลใหสมบัติตางๆ ดอยกวาซีโอไลต 4A  และพฤติกรรมการดูดซับของซีโอไลต
ทั้ง 3 ชนิดสอดคลองกับสมการไอโซเทอมของ Langmuir  

เมื่อพิจารณาคาความสามารถในการแลกเปล่ียนแคลเซียมไอออน  ในขอ 4.3.2
เปรียบเทียบกับการดูดซับ Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะหของซีโอไลต 4A  S1  และ S2 พบวามี
ความสัมพันธแบบแปรผันตรงกัน  คือคาความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออนสูงคาการ
ดูดซับของซีโอไลตก็สูงดวยเชนกัน 

งานวิจัยอ่ืนๆ ไดศึกษาการดูดซับโลหะหนักโดยใชซีโอไลตเชนเดียวกัน  ตัวอยางเชน  
งานวิจัยของธเนศ (2549)  ซ่ึงสังเคราะหซีโอไลตจากเถาลอยถานหินและเถาลอยชานออย แลวนํามา
กําจัด Pb2+ ในน้ําเสีย พบวาไอโซเทอมการดูดซับสอดคลองกับสมการของ Langmuir เชนเดียวกัน 
และงานวิจัยของสมเนตร (2553) ไดทําการกําจัดโลหะหนักไดแก สังกะสี  ทองแดง  โครเมียม  
แคดเมียม  นิกเนิล  ในน้ําเสียจากโรงงานชุบโลหะโดยใชซีโอไลต A เชิงการคาแบบผง ซีโอไลต
สังเคราะหจากเศษชานออย  พบวาไอโซเทอมการดูดซับสอดคลองกับสมการของ Langmuir 
เชนเดียวกันกัน 
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4.5  การประมาณคาใชจายในการสังเคราะหซีโอไลตจากของเสีย 2 ชนิด 
 4.5.1 คาใชจายในการสังเคราะห มีดังนี้ 
  1)  คาวัตถุดิบและสารเคมีที่ใชในการสังเคราะห 
   การสังเคราะหซีโอไลต 1 กิโลกรัม ประกอบดวย 

1.1) ตะกรันเหล็กปริมาณ 2.5 กิโลกรัม ซึ่งไมมีคาใชจายเนื่องจากเปนของเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรมหลอหลอมโลหะ  

1.2) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวปริมาณ 6.5 ลิตร ซึ่งไมมีคาใชจาย
เนื่องจากเปนของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลสารละลาย 

1.3) โซเดียมไฮดรอกไซดเม็ดปริมาณ 3 กิโลกรัม โดยโซเดียมไฮดรอกไซดการคา
ราคา 20 บาทตอกิโลกรมั 

ดังนั้นคิดเปนเงินเทากับ   3 x 20  = 60.0 บาท 
1.4) น้ํากลั่นใชประมาณ 15 ลิตร ราคาลิตรละ 6 บาท 
ดังนั้นคิดเปนเงินเทากับ   15 x 6  = 90 บาท 

ดังนั้นคาวัตถุดิบและสารเคมีที่ใชในการสังเคราะหซีโอไลต 1 กิโลกรัม  
เทากับ  62 + 90 = 150 บาท 

2)   คาไฟฟาที่ใชในการสังเคราะห 
คาพลังงานไฟฟาตอหนวยราชการที่มีลักษณะเปนรัฐวิสาหกิจ ที่ใชไฟไมเกิน 

250,000 หนวย (กิโลวัตตชั่วโมง) ตอเดือน มีอัตราราคา 1.9712 บาทตอหนวย 
2.1)   คาไฟฟาท่ีใชในการอบ ใชเตาอบที่มีกําลังไฟฟา 2 กิโลวัตต โดยทําการอบ  

ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส  ทําปฏิกิริยาเปนเวลา 3 ชั่วโมง และอบแหงซีโอไลตเปนเวลา          
8 ชั่วโมงคิดเปน 

  ราคาคาไฟฟา      = 2 KW x 11 ชั่วโมง x 1.9712  
     = 43.37 บาท 

2.2)   คาไฟฟาในการเผา เตาเผามีกําลังไฟฟาเปน 1,800 วัตต หรือ 1.8 กิโลวัตต 
โดยทําการเผาท่ีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 3 ชั่วโมง และหลอมที่อุณหภูมิ 550 
องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 1 ชั่วโมง 

  ราคาคาไฟฟา   = 1.8 KW x 4 ชั่วโมง x 1.9712  
      = 14.19 บาท 

2.3)   คาไฟฟาในการใหความรอนในการกวนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใช
เครื่องกวนย่ีหอYellow line รุน yellow MAG HS7 มีกําลังไฟฟาเครื่องกวนเปน 1200 วัตต หรือ 
1.02 กิโลวัตต เปนระยะเวลา 1 ชั่วโมง 

  ราคาคาไฟฟา   = 1.02 KW x 1 ชั่วโมง x 1.9712 
      =  2.01 บาท 

ดังนั้น  รวมคาไฟฟาในกระบวนการสังเคราะหซีโอไลต 1 กิโลกรัม  
 เทากับ  43.37 + 14.19 + 2.01 = 59.57 บาท 
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3) คาแรงท่ีใชในการสังเคราะห 
คาแรงท่ีใชเตรียมวัตถุดิบ เชน การเผา การหลอม  การเตรียมสารละลายในการ

สังเคราะหซีโอไลต 1 กิโลกรัม ใชเวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง คิดคาแรงงาน 37.50 บาทตอชั่วโมง 
  คาแรงงาน  =       2 ชั่วโมง x 37.50 บาท 

       =       75 บาท 
ดังนั้นรวมคาใชจายในการสังเคราะหซีโอไลต 1 กิโลกรัม  

       =        150 + 59.57 + 75 บาท 
    =        284.57 บาท 

 
4.5.2 คากําจัดตะกรันเหล็กและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว 

     การสังเคราะหซีโอไลต 1 กิโลกรัม ประกอบดวย 
1) คากําจัดตะกรันเหล็กราคาตันละ 3,000 บาท หรือราคา 3 บาทตอกิโลกรัม โดยใน

การสังเคราะหซีโอไลตใชปริมาณตะกรันเหล็ก 2.5 กิโลกรัม 
คิดเปนเงิน  =       2.5 x 3  =  9 บาท 

2) คากําจัดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวราคาเมตริกตันละ 3,000 บาท หรือ
ราคา 3 บาทตอลิตร โดยในการสังเคราะหซีโอไลตใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวประมาณ 
6.5 ลิตร 

 คิดเปนเงิน        =        6.5 x 3  =  19.50 บาท 
ดังนั้น  คากําจัดตะกรันเหล็กและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว 
  คิดเปนเงินเทากับ  9 + 19.5  =  28.50 บาท 
 
ดังนั้นในการสังเคราะหซีโอไลตจากตะกรันเหล็กโดยกระตุนดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว 
1 กิโลกรัม สามารถลดคาใชจายในการกําจัดของเสียทั้ง 2 ชนิดได 28.50 บาท 
 

4.5.3  คาใชจายสุทธิ 
 คาใชจายในการสังเคราะหซีโอไลตจากของเสียทั้ง 2 ชนิด  
 คิดเปนเงินเทากับ   284.57  -  28.50  =  256.07  บาทตอกิโลกรัม 

เมื่อเปรียบเทียบราคาซีโอไลตสังเคราะหที่ไดจากของเสียทั้ง 2 ชนิด กับซีโอไลต 4A เกรดวิเคราะห 
(AR Grade) และเกรดการคา แสดงดังตารางที่ 4.5 
 
    ตารางที่ 4.5  ราคาซีโอไลต 4A (บาทตอ 1 กิโลกรัม) 
 

 เกรดของซีโอไลต ราคา (บาท) 
ซีโอไลตสังเคราะหจากงานวิจัยนี้ 256.07 
ซีโอไลต 4A เกรดวิเคราะห (AR Grade) 9,400.00 
ซีโอไลต 4A เกรดการคา 120.00 
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จากตารางที่ 4.5 พบวาซีโอไลต 4A เกรดวิเคราะหและเกรดการคามีราคาที่แตกตางกันมาก 

ดังนั้นจึงควรมีการวิเคราะหองคประกอบของซีโอไลตสังเคราะหจากงานวิจัยนี้เปรียบเทียบกับซีโอไลต 
4A เกรดวิเคระหและเกรดการคา เพ่ือใหทราบวาซีโอไลตที่สังเคราะหไดมีองคประกอบที่เหมือนกับ   
ซีโอไลตเกรดใด ซึ่งใชเปนแนวทางในการตัดสินใจความคุมคาในการนําซีโอไลตที่สังเคราะหไดไป
ประยุกตใชหรือเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงตอไป 

 
4.5  การเปรียบเทียบกับงานวิจัยอ่ืนๆ 

ธเนศ (2549)  ไดทําการสังเคราะหซีโอไลตจากเถาลอยถานหินและเถาลอยชานออยเพ่ือ
นําไปกําจัดตะกั่วในนํ้าเสีย ผลการทดลองพบวาพบวาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสังเคราะหซีโอไลตคือ  
ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 2.0 โมลาร  อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา 90 องศา
เซลเซียส  เวลาในการทําปฏิกิริยา 5 วัน  ซึ่งซีโอไลตที่สังเคราะหไดจากของเสียทั้ง 2 ชนิดเปน        
ซีโอไลตชนิด P มีคาความสามารถในการแลกเปล่ียนแคลเซียมไอออนเทากับ  418.36  และ  286.29 
มิลลิกรัมแคลเซียมคารบอเนตตอกรัมซีโอไลต ตามลําดับ  ดังนั้นเม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจัยนี้พบวา
งานวิจัยของธเนศ (2549) ใชความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดและอุณหภูมิในการทํา
ปฏิกิริยาที่ต่ํากวาแตใชระยะเวลาในการทําปฏิกิริยานานกวา  คาความสามารถในการแลกเปลี่ยน
แคลเซียมไอออนของซีโอไลตมีคาต่ํากวา  และซีโอไลตที่สังเคราะหไดตางชนิดกัน   ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการใชสภาวะในการสังเคราะหที่แตกตางกันและชนิดของเสียที่ใชเปนวัตถุดิบตางชนิดกัน  
เมื่อนําซีโอไลตที่สังเคราะหไดไปศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับ Pb2+ ในน้ําเสียเม่ือเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยนี้พบวา คา pH เริ่มตนที่ใชในการทดลองใช pH เริ่มตนเทากับ 5 เชนเดียวกัน  แตกตางกันที่
เวลาสัมผัสซึ่งงานวิจัยของธเนศใชเวลาสัมผัส 2 ชั่วโมงซ่ึงสูงกวางานวิจัยนี้  และคา Xmax ขอซีโอไลต
สังเคราะหจากเถาลอยถานหินและเถาลอยชานออยของธเนศ (2549) เทากับ 0.080 และ 0.069 กรัม 
Pb2+ตอกรัม ซีโอไลต ซึ่งมีคานอยกวางานวิจัยนี้ และไอโซเทอมการดูดซับเปนแบบ Langmuir 
เชนเดียวกัน  ทั้งนี้การทดลองของธเนศ (2549) ไดผลที่แตกตางจากงานวิจัยนี้อาจเนื่องจากของเสียที่
ใชในการสังเคราะหไดแก  เถาลอยถานหินและเถาลอยชานออยเม่ือเปรียบเทียบกับตะกรันเหล็กที่ใช
ในการวิจัยนี้พบวา มีปริมาณของ SiO2 และ Al2O3 นอยกวาตะกรันเหล็ก ซึ่งเปนผลใหซีโอไลตที่
สังเคราะหไดมีชนิดตางกัน ซึ่งมีรูปรางผลึกตางกันทําใหสมบัติตางๆ ของซีโอไลตที่สังเคราะหไดมี
สมบัติที่แตกตางกันได  

   นฤมล (2550) ไดศึกษาการสังเคราะหซีโอไลตจากเถาแกลบ  พบวาสภาวะท่ีเหมาะสมในการ
สังเคราะหคือ  ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 3.0 โมลาร  อุณหภูมิในการทํา
ปฏิกิริยา 130 องศาเซลเซียส  ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา 4 ชั่วโมง  ชนิดของซีโอไลตที่สังเคราะห
ได คือ  ซีโอไลตชนิด P เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยนี้พบวา สภาวะที่ใชในการสังเคราะหมีความ
แตกตางกัน โดยงานวิจัยของนฤมลใชความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ต่ํากวาแตใช
อุณหภูมิและระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาที่มากกวาและชนิดของซีโอไลตที่สังเคราะหไดตางชนิดกัน 

รสนา (2545)  ไดศึกษาการสังเคราะหซีโอไลตชนิด Y จากเถาลอยถานหินลิกไนต  พบวาใช
อัตราสวนโดยโมลของซิลิกาตออลูมินาเทากับ 8  ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 5.0 



84 

 

 
 

โมลาร  เวลาในการทําปฏิกิริยา 48 ชั่วโมง  อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส  เม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจัย
นี้พบวาสภาวะในการสังเคราะหซีโอไลตของรสนา (2545) ทุกปจจัยสูงกวาสภาวะการสังเคราะห     
ซีโอไลตของงานวิจัยนี้  ยกเวนอุณหภูมิที่ใชจะต่ํากวา  ซึ่งทั้งนี้ เนื่องมาจากเถาลอยถานหินลิกไนตมี
ปริมาณ SiO2 และ Al2O3 นอยกวาตะกรันเหล็ก จึงเปนผลใหชนิดของซีโอไลตที่สังเคราะหไดแตกตาง
กัน 

  สมเนตร (2553)  ไดศึกษาการกําจัดโลหะหนักไดแก สังกะสี  ทองแดง  โครเมียม  แคดเมียม  
นิกเนิล  ในน้ําเสียจากโรงงานชุบโลหะโดยใชซีโอไลต A เชิงการคาแบบผง ซีโอไลตสังเคราะหจากเถา
ลอยชานออย พบวาสภาวะท่ีเหมาะสมในการดูดซับโลหะคือ เวลาในการสัมผัส  120 นาที คา pH 
เร่ิมตนเทากับ 5  และไอโซเทอมการดูดซับเปนไปตามไอโซเทอมการดูดซับแบบ Langmuir ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับงานวิจัยนี้พบวา  pH เริ่มตนที่ใชในการทดลองเทากัน และไอโซเทอมการดูดซับเปน
แบบ Langmuir เชนเดียวกัน  แตกตางที่เวลาสัมผัสซึ่งสมเนตรใชเวลาสัมผัสนานกวา 

Querol et a.l (1997) ไดศึกษาการสังเคราะหซีโอไลตโดยใชเถาลอยเปนแหลงซิลิกาและอลูมิ
นา เมื่อทําการสังเคราะหโดยใชอัตราสวนของโซเดียมไฮดรอกไซดตออลูมิเนียมเทากับ 3.0 : 1.0  โดย
มวล  โดยใชเวลาในการทําปฏิกิริยาเทากับ 1  3 และ 7 ชั่วโมง  อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาเทากับ 
80 องศาเซลเซียส ซึ่งพบวาซีโอไลตที่สังเคราะหไดจากทุกสภาวะดังกลาวเปนซีโอไลตชนิด A  และ
เมื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาเปน 100 องศาเซลเซียส  พบวาซีโอไลตที่สังเคราะหได
เปนซีโอไลตชนิด P  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยนี้พบวา อัตราสวนของโซเดียมไฮดรอกไซดตอ
อลูมิเนียมเทากับ  แตกตางที่อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาซึ่ง QUerol et a.l (1997) ใชอุณหภูมิต่ํากวา  

 Curkovic et a.l (1997)  ไดทําการทดลองกําจัดตะกั่วและแคดเมียมจากน้ําเสียโดยใชซีโอไลต
ตามธรรมชาติ  ซีโอไลตตามธรรมชาติที่ผานกระบวนการและซีโอไลตสังเคราะห  โดยซีโอไลตทั้ง      
3 ชนิดน้ีจะนํามาทําการทดลองแบบทีละเท ซึ่งซีโอไลตที่ผานกระบวนการเตรียมขึ้นโดยการนํา        
ซีโอไลตธรรมชาติมาทําปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมคลอไรดความเขมขน 2 โมลาร  ที่อุณหภูมิ   
22 และ 70 องศาเซลเซียล  ใชเวลาในการทําปฏิกิริยา 24 ชั่วโมง  ซึ่งเมื่อนําซีโอไลตทั้ง 3 ชนิด     
มากําจัดตะกั่วและแคดเมียม  ผลการทดลองพบวาสภาวะท่ีเหมาะสม คือ คา pH เริ่มตนเทากับ 5.0 
เวลาสัมผัสเทากับ 150 นาที และเม่ือทําการทดลองเพ่ิมอุณหภูมิเปน 50 องศาเซลเซียส  พบวา
สามารถกําจัดตะกั่วและแคดเมียมไดมากขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจัยนี้พบวา pH เริ่มตนที่ใชใน
การทดลองเทากัน  แตกตางที่เวลาสัมผัสซึ่งสมเนตรใชเวลาสัมผัสนานกวา 

 
จากการเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวของอ่ืนๆ  พบวาการศึกษาโดยการสังเคราะหซีโอไลต

จากของเสียตางๆ ไดแก เถาลอยถานหิน  เถาลอยชานออย  เถาลอยลิกไนต  ตะกรันเหล็ก  เถาแกลบ        
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว  สามารถสังเคราะหซีโอไลตได  โดยชนิดของซีโอไลตและ
สมบัติตางๆ ขึ้นอยูกับเวลาในการทําปฏิกิริยา  ความเขมของสารละลายโซ เดียมไฮดรอกไซด  
อัตราสวนของซิลิกาและอลูมินา  อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา  รวมทั้งวิธีในการสังเคราะหจึงทําให    
ซีโอไลตที่สังเคราะหไดมีชนิดที่แตกตางกัน  และเม่ือนําซีโอไลตไปประยุกตใชในการกําจัดโลหะหนัก
พบวาประสิทธิภาพในการกําจัดมีคาท่ีไมแตกตางกัน  และไอโซแทอมการดูดซับเปนแบบ  Langmuir 
เชนเดียวกัน 
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บบทที่ 5 
สรุป  วิจารณผล และขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้ไดทดลองหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสังเคราะหซีโอไลต  S1 เม่ือไดสภาวะการทดลอง

ท่ีเหมาะสมที่สุดแลวจึงนําสภาวะดังกลาวมาสังเคราะหซีโอไลต  S2 จากนั้นจึงนําซีโอไลตท่ีสังเคราะห
ไดท้ัง 2 ชนิดไปศึกษาสมบัติตาง ๆ และปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการกําจัด  Pb2+ ในน้ําเสีย
สังเคราะห ผลการทดลองสรุปไดดังนี้ 

 

5.1.1 การสังเคราะหซีโอไลต 
การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมที่สุดในการสังเคราะห S1 คือ อัตราสวนตะกรันเหล็กท่ีผาน

การกําจัดสิ่งเจือปนตอโซเดียมไฮด รอกไซด เทากับ  0.3 : 1.0 โดยมวล  ความเขนขนของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดมาตรฐานเทากับ 4.0 โมลาร  อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาเทากับ  105 องศา
เซลเซียส  และระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาเทากับ 3 ชั่วโมง  จากนั้น จึงใชสภาวะดังกลาวมา
สังเคราะหซีโอไลต  S2 ซ่ึงซีโอไลต สังเคราะห ท้ัง 2 ชนิด  ใหคาความสามารถในการ แลกเปลี่ยน
แคลเซียมไอออนเทากับ 540.45 และ 527.74 มิลลิกรัมแคลเซียมคารบอเนตตอกรัมซีโอไลต   
ตามลําดับ 

การศึกษาชนิดของซีโ อไลต S1 และ S2 โดยใชเครื่อง  XRD ซ่ึงผลการวิเคราะหพบวา   
ซีโอไลตท้ัง 2 ชนิด  มีลักษณะของ กราฟท่ีเหมือนกับซีโอไลต 4A และเม่ือวิเคราะหพ้ืนผิวโดย      
เครื่อง SEM พบวาซีโอไลตท้ัง 2 ชนิด เปนผลึกมีรูปรางเปนลูกบาศก  ซ่ึงเปนลักษณะของซีโอไลต   
ชนิด 4A 

 

5.1.2 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการกําจัด Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะห 
 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการกําจัด  Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะห โดยการ

ใชซีโอไลต 3 ชนิด ไดแก ซีโอไลตมาตรฐาน 4A  S1 และ S2  ซ่ึงไดศึกษาปจจัยตางๆ สามารถสรุป
ผลไดดังนี้ 

1) ผลของเวลาสัมผัส 
เวลาสัมผัสท่ีเหมาะสมที่สุด ท่ีใชในการกําจัด Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะหคือ 30 นาที        

ซ่ึงมีรอยละการกําจัด  Pb2+ ของซีโอไลต 4A  S1 และ S2 มีคาเฉลี่ยรอยละ 92.05  91.05 และ  
90.85  ตามลําดับ 

2) ผลของ pH เริ่มตนในน้ําเสียสังเคราะหปนเปอน Pb2+  
ท่ี pH เริ่มตนเทากับ 5.0 พบวา pH เริ่มตนท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับใชในการศึกษา

ความสามารถในการดูดซับ Pb2+ เพราะเปน pH เริ่มตน ท่ี Pb2+ ยังไม มีการตกตะกอนมากนัก        
ถาหากเลือก pH เริ่มตนท่ีสูงกวานี้จะเกิดการตกตะกอนของ Pb2+ มากกวาเกิดกระบวนการดูดซับได 
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3)  การทดสอบไอโซเทอมการดูดซับของซีโอไลต 
การศึกษาการดูดซับของซีโอไลต  4A  S1 และ S2 ซ่ึงพบวาคา R2 ของสมการ        

ไอโซเทอมของ Langmuir มีคาเขาใกล 1 มากกวาสมการไอโซเทอมของ Fruendlich แสดงวาสมการ
ไอโซเทอมของ Langmuir สามารถอธิบายลักษณะการดูดซับไดเหมาะสมกวา และคาความสามารถใน
การดูดซับ Pb2+ สูงสุดของซีโอไลต 4A  S1 และ S2 เทากับ 0.229  0.225 และ 0.200 กรัม Pb2+ 
ตอกรัมซีโอไลต ตามลําดับ 

 

55.1.3 การประมาณคาใชจายในการสังเคราะหซีโอไลตจากของเสีย 2 ชนิด 
       การสังเคราะหซีโอไลตจากของเสีย 2 ชนิด ไดแก ตะกรันเหล็กและสารละลายโซเดียม  
ไฮดรอกไซดใชแลวมีคาใชจายในการ สังเคราะหซีโอไลต 1 กิโลกรัม ซ่ึงประกอบดวยคาวัตถุดิบและ
สารเคมี  คาไฟฟา และคาแรงงานในการสังเคราะหคิดเปน 284.57 บาท  และสามารถลดคาใชจายใน
การกําจัดของเสียท้ัง 2 ชนิด คิดเปน 28.50 บาท  ดังนั้นคาใชจายสุทธิในการสังเคราะหซีโอไลต      
1 กิโลกรัม คิดเปน 256.07 บาท   
 

5.2 ขอเสนอแนะ 
1) ควรศึกษาการสังเคราะหซีโอไลต โดยใชสารละลาย โซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวรวมกับ วัสดุ

เหลือท้ิงอ่ืนๆ เชน เถาลอยถานหิน  เถาลอยชานออย  แกลบท่ีเหลือท้ิงจากการสีขาว  เปนตน   
2) ควรนําซีโอไลตท่ีสังเคราะหไดไปทดสอบการดูดซับกับน้ําเสียจริงท่ีปนเปอน Pb2+ เพราะใน

น้ําเสียจริงมีปจจัยหลายอยางท่ีมีผลตอการดูดซับของซีโอไลต  
3)   ควรนําซีโอไลตท่ีสังเคราะหไดไปทดสอบการดูดซับโลหะหนัก ประเภทตางๆ ในน้ําเสีย เชน 

สังกะสี  แคดเมียม  เหล็ก  ทองแดง  เปนตน   ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางในการนําซีโอไลตท่ีสังเคราะหได
ไปใชประโยชนไดมากข้ึน 

4)   ควรทําการวิเคราะหหาโลหะหนักท่ีอาจมีเจือปนในซีโอไลตท่ีสังเคราะหไดเนื่องจากวัตถุดิบ
เริ่มตนท่ีใชมีโลหะหนักเจือปนอยูดวย 

5)   ควรมีการวิเคราะหหาความเขมข นของโลหะหนักชนิดอ่ืนๆ ในน้ําเสียสังเคราะหปนเปอน
ตะก่ัวท้ังกอนและหลังการทําการดูดซับดวยซีโอไลตเพ่ือศึกษาวาซีโอไลตท่ีสังเคราะห มีการปลดปลอย
โลหะหนักชนิดอ่ืนออกมาดวยหรือไม เนื่องจากวัตถุดิบเริ่มตนท่ีใชมีโลหะหนักชนิดอ่ืนๆ เจือปนอยู
ดวย  
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ภาคผนวก ก 
วิธกีารวิเคราะหหาคาความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออน 
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ววิธีการวิเคราะหหาคาความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออน 
(Cation Exchange Capacity, CEC) (สมเนตร, 2553)  
 

1. ชั่งตัวอยางซีโอไลตท่ีตองการวิเคราะห 0.50 กรัม ใสในครูซิเบิลและไปเผาท่ี อุณหภูมิ       
600 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 1 ชั่วโมง  แลวคํานวนหาคาการสูญเสียจากการเผา (Loss On 
Ignition, LOI) 
 

LOI  =   มวลตัวอยางกอนเผา-มวลตัวอยางหลังเผา   x  100 
มวลตัวอยางกอนเผา 

 
2. ใสสารละลายแลกเปลี่ยน แคลเซียมเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ปริมาตร 250 

มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร  กวนดวยความเร็ว 600 รอบตอนาที  เปนเวลา 15 นาที 
3. ชั่งตัวอยางซีโอไลตท่ีตองการวิเคราะห 0.5 กรัม  ใสล งในสารละลายแลกเปลี่ยน

แคลเซียม  แลวกวนดวยความเร็ว  600 รอบตอนาที  เปนเวลา 15 นาที  จากนั้นกรองดวยกระดาษ
กรอง GF/C  

4. ปเปตสารละลาย ท่ีไดจากการกรอง ปริมาตร  10 มิลลิลิตร   ใสลงในขวดชมพูขนาด           
125 มิลลิลิตร  แลวเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 1.0 โมลาร  ปริมาตร 5 มิลลิลิตร         
เติมสารละลายบัฟเฟอร 2 มิลลิลิตร  และเติมไฮดรอกซีแนฟทอลบลูอินดิเคเตอร 0.1 กรัม เขยาให
เขากัน   

5. ไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานอีดีทีเอ 0.005 โมลาร  จนถึงจุดยุติ คือมีการเปลี่ยนจาก  
สีแดงเปนสีน้ําเงิน 

6. ทําแบลงคเปรียบเทียบ  ถาปริมาตรของ สารละลายมาตรฐานอีดีทีเอท่ีใช ในไทเท รต      
2 ครั้งนั้นมีผลตางกันเกิน 0.1 มิลลิลิตร ใหทําแบลงคใหมเพ่ือเปรียบเทียบ 
สามารถคํานวณคาความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออน ไดดังนี้ 

  

คาความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคลเซียม  =  
[( 2 1)    100.09  25]  100  (100 )   

 (มิลลิกรัมแคลเซียมคารบอเนตตอกรัมซีโอไลต)            
 
โดยท่ี 

V1   =   ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานอีดีทีเอท่ีใชไทเทรตกับสารละลายตัวอยางมี
หนวยเปนมิลลิลิตร 

 V2   =  ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานอีดีทีเอท่ีใชไทเทรตกับแบลงคมีหนวยเปน
มิลลิเมตร 

 C  =  ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานอีดีทีเอ เปน โมลาร 
 100.09 =  มวลโมเลกุลของแคลเซียมคารบอเนต 
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 M =  มวลของตัวอยางมีหนวยเปนกรัม 
 L =  น้ําหนักของตัวอยางท่ีสูญเสียจากการเผาเปนรอยละ 
 
หมายเหตุ    ตัวอยาง ซีโอไลต ท่ีนํามาวิเคราะห หาคาการแลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออน ตองเก็บใน       

เดซิเคเตอร ท่ีมีแอมโมเนียคลอไรดอ่ิมตัว  (ปราศจากซิลิกาเจล ) เปนเวลา 3 วันกอนจะ
นําไปวิเคราะห 
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ภาคผนวก ข 
วิธีการวิเคราะหความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว 
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 ววิธีหาความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว 
 การหาความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว  สามารถทําไดโดยการไตเตรต
ดวยกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 1.0 โมลาร และใชฟนอฟทาลีน เปนอินดิเคเตอร  มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวโดยเจือจางดวยน้ํากลั่นอัตราสวน 1.0 : 5.0 

โดยปริมาตร 
 2. ปเปตสารละลายจากขอ 1. ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ใสขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร 
 3. หยดฟนอฟทาลีน 2-3 หยด ซ่ึงจะทําใหสารละลายมีสีชมพูเขม 
 4. ไตเตรตกับกรดไฮโดรคลอริกเขมขน  1.0 โมลาร เม่ือถึงจุดยุติสารละลายจะเปลี่ยนเปน     

สีชมพูออนเกือบไมมีสี   
 5. ทําการทดลอง 3 ซํ้า 
 
วิธีการคํานวณ 
 
     ตารางผนวกท่ี ข.1 ตารางแสดงปริมาตรในการไตเตรตหาความเขมขนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว 

ชนิดของสารละลาย 

ปริมาตรสารละลาย (มิลลิลิตร) 

 ครั้งท่ี 1  ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 
 

เฉลี่ย 

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว    50.0    50.0  50.0   50.0 
กรดไฮโดรคลอลิก (โมลาร)   45.1    44.9  45.0   45.0 

 
 
   HCl (aq)  +  NaOH (aq)              NaCl (aq)  +  H2O (l)  (1) 
 

จากสมการท่ี (1) พบวากรดไฮโดรคลอลิกทําปฏิกิริยา 1:1 กับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 
สามารถคํานวณหาความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลว ไดดังนี้ 

 
ความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริก 
 
สารละลายกรดไฮโดรคลอริกปริมาตร  1,000 มิลลิลิตร มีเนื้อกรดไฮโดรคลอริกเทากับ  1.0  โมล 
สารละลายกรดไฮโดรคลอริกปริมาตร  45.0   มิลลิลิตร มีเนื้อกรดไฮโดรคลอริกเทากับ  
  1.0 x 45.01,000       =  0.045 โมล  
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สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวเจือจางดวยน้ํากลั่น 1.0 : 5.0 เขมขนเทากับ  
  0.045 x 100050.0      =    0.90 โมลาร 

 
ดังนั้น  ความเขมขนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใชแลวเริ่มตน เทากับ  

00.90  x  5.0   =  4.50  โมลาร 
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ภภาคผนวก ค 
ตารางแสดงความเขมขนของ Pb2+ในน้ําเสียสังเคราะหเมื่อใชซีโอไลต 4A  S1 และ S2  

ดูดซับที่สภาวะตาง  ๆ
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ตารางผนวกท่ี ค.1 การกําจัด Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะหโดยใชซีโอไลต 4A ท่ีเวลาสัมผัสตางๆ  
    (คาเฉลี่ย ± SD) 
 

เวลา
สัมผัส 
(นาที) 

pH น้ําเสีย
สังเคราะห
กอนเขยา 

pH น้ําเสีย
สังเคราะห
หลังเขยา 

ความเขมขนของ Pb2+ ท่ีเหลือ 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

ประสิทธิภาพ 
การกําจัด 
(รอยละ) ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย 

5 5.0 6.1 2.88 2.90 2.89 85.55±0.05 
10 5.0 6.2 2.63 2.63 2.63 86.85±0.00 
20 5.0 6.2 2.19 2.17 2.18 89.10±0.05 
30 5.0 6.3 1.60 1.58 1.47 92.05±0.05 
40 5.0 6.3 1.85 1.86 1.855 90.75±0.03 
45 5.0 6.3 2.10 2.08 2.09 89.55±0.05 
60 5.0 6.3 2.25 2.24 2.245 88.78±0.03 
75 5.0 6.3 2.41 2.40 2.405 87.98±0.03 
90 5.0 6.3 2.51 2.55 2.53 87.35±0.10 

 

 

ตารางผนวกท่ี ค.2 การกําจัด Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะหโดยใชซีโอไลต S1 ท่ีเวลาสัมผัสตางๆ  
  (คาเฉลี่ย ± SD) 

 
เวลา
สัมผัส 
(นาที) 

pH น้ําเสีย
สังเคราะห
กอนเขยา 

pH น้ําเสีย
สังเคราะห
หลังเขยา 

ความเขมขนของ Pb2+ ท่ีเหลือ 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

ประสิทธิภาพ 
การกําจัด 
(รอยละ) ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย 

5 5.0 6.1 3.30 3.28 3.29 83.55±0.05 
10 5.0 6.1 2.89 2.91 2.90 85.50±0.05 
20 5.0 6.2 2.37 2.38 2.375 88.13±0.03 
30 5.0 6.3 1.79 1.79 1.79 91.05±0.00 
40 5.0 6.2 1.98 1.94 1.96 90.20±0.10 
45 5.0 6.2 2.28 2.29 2.285 88.58±0.03 
60 5.0 6.3 2.32 2.38 2.35 88.25±0.15 
75 5.0 6.3 2.23 2.25 2.24 88.80±0.05 
90 5.0 6.3 2.66 2.65 2.655 86.73±0.03 
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     ตารางผนวกท่ี ค.3  การกําจัด Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะหโดยใชซีโอไลต S2 ท่ีเวลาสัมผัสตางๆ  
     (คาเฉลี่ย ± SD) 

 

เวลา
สัมผัส 
(นาที) 

pH น้ําเสีย
สังเคราะห
กอนเขยา 

pH น้ําเสีย
สังเคราะห
หลังเขยา 

ความเขมขนของ Pb2+ ท่ีเหลือ 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

ประสิทธิภาพ 
การกําจัด 
(รอยละ) ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย 

5 5.0 6.1 3.32 3.30 3.31 83.45±0.05 
10 5.0 6.1 2.94 2.94 2.94 85.30±0.00 
20 5.0 6.2 2.50 2.48 2.49 87.55±0.05 
30 5.0 6.2 1.85 1.81 1.83 90.85±0.10 
40 5.0 6.2 2.02 2.02 2.02 89.89±0.00 
45 5.0 6.2 2.39 2.41 2.40 88.00±0.05 
60 5.0 6.3 2.42 2.43 2.425 87.88±0.03 
75 5.0 6.3 2.45 2.44 2.445 87.78±0.03 
90 5.0 6.3 2.58 2.58 2.58 87.12±0.00 

 

 

      ตารางผนวกท่ี ค.4 ความเขมขนของ Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะหท่ีเหลืออยูหลังปรับคา pH  
      เริ่มตนตางๆ  

 

คา pH 
เริ่มตน 

ความเขมขนของ Pb2+ใน
น้ําเสียเริ่มตน  

(มิลลิกรัมตอลิตร)  

ความเขมขนของ Pb2+

ในน้ําเสียหลังปรับ pH 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

รอยละ 
การตกตะกอน 

4.0 20 18.12 9.40 
5.0 20 17.98 10.10 
6.0 20 10.98 45.10 
7.0 20 5.91 70.45 
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ตารางผนวกท่ี ค.5 การกําจัด Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะหโดยใชซีโอไลต 4A  S1 และ S1 ท่ีคา pH 
เริ่มตนตางๆ (คาเฉลี่ย ± SD) 

 
 

ประเภท ซีโอไลต 
 
pH เริ่มตน
กอนเขยา 

 
pH 

หลังเขยา 

ความเขมขน Pb2+ ท่ีเหลือ 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

ประสิทธิภาพ 
การกําจัด 
(รอยละ) ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉลี่ย 

ซีโอไลต 4A 4.0 5.1 2.02 2.01 2.015 89.93±0.03 
5.0 6.3 1.43 1.43 1.43 92.85±0.00 
6.0 7.2 0.22 0.24 0.23 98.85±0.05 
7.0 8.5 0.22 0.22 0.22 98.90±0.00 

ซีโอไลต S1 4.0 5.1 2.23 2.22 2.225 88.88±0.03 
5.0 6.2 1.57 1.53 1.55 92.25±0.10 
6.0 7.1 0.47 0.47 0.47 97.65±0.00 
7.0 8.2 0.39 0.41 0.40 98.00±0.05 

ซีโอไลต S2 4.0 5.2 2.28 2.29 2.285 88.58±0.03 
5.0 6.3 1.60 1.61 1.605 91.98±0.03 
6.0 7.2 0.46 0.46 0.46 97.70±0.00 
7.0 8.0 0.53 0.55 0.54 97.30±0.05 

 

 

ภาคผนวกท่ี ค.6 ความเขมขนของ Pb2+ในน้ําเสียสังเคราะหหลังเกิดการดูดซับโดยใชซีโอไลต
มาตรฐานชนิด 4A  

 
 

น้ําหนัก 
ซีโอไลต 
M (g) 

 

ความเขมขน 
Pb2+ท่ีเหลือ  
Ce (mg/l)  

 

ความเขมขน Pb2+

ท่ีถูกดูดซับ 
X (mg/l) 

 

X = x/m 
(mg/g) 

0.00 19.93 0.07 - 
0.05 11.70 8.23 164.60 
0.10 1.58 18.35 183.50 
0.20 1.06 18.87 94.35 
0.30 0.55 19.38 64.60 
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ภาคผนวกท่ี ค.7  ความเขมขนของ Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะหหลังเกิดการดูดซับโดยใชซีโอไลต S1  
 

 

น้ําหนัก 
ซีโอไลต 
m (g) 

 

ความเขมขน 
Pb2+ ท่ีเหลือ  
Ce (mg/l)  

 

ความเขมขน Pb2+

ท่ีถูกดูดซับ 
X (mg/l) 

 

X = x/m 
(mg/g) 

0.00 19.93 0.07 - 
0.05 12.77 7.16 143.20 
0.10 2.12 17.81 178.10 
0.20 1.22 18.71 93.55 
0.30 0.61 19.32 64.40 

 

 

ภาคผนวกท่ี ค.8 ความเขมขนของ Pb2+ ในน้ําเสียสังเคราะหหลังเกิดการดูดซับโดยใชซีโอไลต S2  

 
 

น้ําหนัก 
ซีโอไลต 
M (g) 

 

ความเขมขน 
Pb2+ท่ีเหลือ 
Ce(mg/l)  

 

ความเขมขน Pb2+

ท่ีถูกดูดซับ 
x(mg/l) 

 

X = x/m 
(mg/g) 

0.00 19.93 0.07 - 
0.05 12.44 7.49 149.80 
0.10 2.03 17.90 179.00 
0.20 1.22 18.71 93.55 
0.30 0.67 19.26 64.20 
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ภภาคผนวก ง 
MATCH RESULT 
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