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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อให้ได้สภาวะที่เหมาะสมในการบํา บัดฮอร์โมน 17 แอลฟา-เมทิลเทส
โทสเตอโรน (MT) โดยเลือกใช้กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง อันได้แก่ กระบวนการโฟโตไลซิส กระบวนการโอโซเนชัน และ
กระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน ในการบําบัดฮอร์โมน MT ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 3.0 mg/L จากผลการศึกพบว่า
(1) กระบวนการโฟโตไลซิส ที่สภาวะ pH ต่างๆ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการบําบัดฮอร์โมน MT โดยบําบัดได้มากกว่า 95%
ในทุกช่วงของค่า pH ที่ทําการศึกษา สามารถบําบัดจนไม่สามารถวัดค่าได้ (detection limit ของเครื่อง HPLC เท่ากับ
0.1 ppm) ภายในระยะเวลา 30 นาที (2) กระบวนการโอโซเนชัน ที่สภาวะ pH 5.0 และปริมาณโอโซน 400 mg/hr
สามารถบําบัดได้ 72.9% โดยใช้ระยะเวลาในการบําบัด 60 นาที และ (3) กระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน ที่สภาวะ
pH 5.0 และปริมาณโอโซน 400 mg/hr สามารถบําบัดฮอร์โมน MT จนไม่สามารถวัดค่าได้ ภายในระยะเวลา 15 นาที
เมื่ อเปรี ยบเทีย บประสิ ทธิ ภาพการบํ า บั ดพบว่ า กระบวนการโฟโตแคตาไลติ กโอโซเนชั น บํ าบั ด ได้ดีที่สุ ด รองลงมาคื อ
กระบวนการโฟโตไลซิส และกระบวนการโอโซเนชัน ตามลําดับ เมื่อพิจารณาค่าทางจลศาสตร์พบว่า ทั้ง 3 กระบวนการ
กลไกการบําบัดเป็นแบบปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง (First-order reaction)
คําสําคัญ : 17 แอลฟา–เมทิลเทสโทสเตอโรน; โฟโตไลซิส; โอโซเนชัน; โฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน
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Abstract
This research aimed to study the optimum conditions for removal of 17 alpha-methyltestosterone
(MT) by using advanced oxidation processes (AOPs), i.e. photolysis, ozonation and photocatalytic
ozonation, were employed to treat MT at the initial concentrations of 3.0 mg/L. The results show the
optimum conditions for treating MT by AOPs: (1) photolysis at pH condition did not affect the efficiency
of MT treatment, it can treat over 95% of all pH ranges until cannot be measured (detection limit of
HPLC is 0.1 ppm) within 30 min, (2) ozonation at pH 5.0 and ozone dose 400 mg/hr; this optimum
conditions can treat 72.9% within 60 min, and (3) photocatalytic ozonation at pH 5.0 and ozone dose
400 mg/hr can treat until cannot be measured within 15 min. For the comparison of efficacy of all
processes, it was found that photocatalytic ozonation was the most efective process for MT treatment
followed by photolysis and ozonation, respectively. Moreover, the kinetic of all 3 processes was found
to be the first-order reaction.
Keywords : 17 Alpha-Methyltestosterone; Photolysis; Ozonation; Photocatalytic Ozonation

บทนํา
การเพาะเลี้ยงปลาในประเทศไทยเป็นที่นิยมอย่าง
มาก โดยในการเพาะเลี้ยงปลาบางสายพันธุ์จะนิยมเลี้ยง
เฉพาะปลาเพศผู้ เนื่องจากเมื่อโตเต็มที่แล้วจะให้น้ําหนัก
ตัวที่มากและมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าปลาเพศเมีย โดยวิธีที่
นิยมกันมากที่สุดในปัจจุบัน คือการแปลงเพศปลาโดยใช้
ฮอร์ โ มนเพศชาย ซึ่ ง ฮอร์ โ มนที่นิ ย มใช้ คือ 17 แอลฟา–
เมทิลเทสโทสเตอโรน (17 Alpha-Methyltestosterone)
หรือ MT ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายสังเคราะห์ที่นิยมในการ
แปลงเพศปลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ งปลานิ ล โดยทํ าการให้
อาหารผสมฮอร์โมน MT ที่มากเกินพอ ทั้งนี้อาจทําให้เกิด
การสะสม MT ในบ่อแปลงเพศปลานิลได้ จากงานวิจัยที่
ผ่านมาพบว่า ฮอร์โมน MT มีการตกค้างอยู่ในตะกอนดิน
ก้นบ่อความเข้มข้นประมาณ 2.8-2.9 ng/g [1] และหากมี
การแปลงเพศปลาโดยใช้ น้ํ า ที่ เ คยผ่ า นการแปลงเพศ
ปลามาใช้ อี ก ครั้ ง พบว่ า อั ต ราการเป็ น เพศผู้ นั้ น เกื อ บ
ร้ อ ยเปอร์ เ ซ็ น ต์ [2] ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การตกค้ า งของ
ฮอร์โมน MT ในน้ํา ดังนั้นหากมีการปล่อยน้ําเสียหรือขุด
ลอกตะกอนอาจทําให้ฮอร์โมน MT ปนเปื้อนสู่ส่ิงแวดล้อม
บริ เ วณใกล้ เ คี ย ง และอาจจะส่ ง ผลกระทบสู่ ม นุ ษ ย์ ไ ด้
จากงานวิ จั ย พบว่ า ฮอร์ โ มน MT อาจเป็ น สารก่ อ มะเร็ ง
เนื่ อ งจากไปกระตุ้ น ให้ เ กิ ด เนื้ อ งอกที่ ไ ม่ ใ ช่ ม ะเร็ ง
(Nonmalignant Tumors) ในตั บ [3] และได้ ถู ก จั ด เป็ น

สารรบกวนการทํ า งานของต่ อ มไร้ ท่ อ (Endocrine
Disrupting Compound; EDC) โดยทําให้ระดับไวเทลโล
จี นิ น ของปลาซิ ว ข้ า วสาร (Medaka) ลดลงเมื่ อ ได้ รั บ
ฮอร์โมน MT ความเข้มข้นมากกว่า 46.8 ng/L [4] โดย
ปกติน้ําจากบ่อปลานิลที่ทําการแปลงเพศปลานั้นจะต้องมี
การเปลี่ยนน้ําเป็นระยะ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ํามีการเน่าเสีย
ซึ่ ง มั ก จะถู ก ปล่ อ ยสู่ แ หล่ ง น้ํ า ตามธรรมชาติ โ ดยไม่ ผ่ า น
กระบวนการบําบัด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้ ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อศึกษาการบําบัดฮอร์โมน MT ที่มีการปนเปื้อนอยู่
ในน้ํ า เสี ย ด้ ว ยกระบวนการออกซิ เ ดชั น ขั้ น สู ง ได้ แ ก่
กระบวนการโฟโตไลซิ ส (Photolysis) กระบวนการ
โอโซเนชัน (Ozonation) และกระบวนการโฟโตแคตาไลติก
โอโซเนชัน (Photocatalytic Ozonation) โดยจะศึ ก ษา
หาสภาวะที่ เ หมาะสมในการบํ า บั ด ฮอร์ โ มน MT และ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบําบัดของกระบวนการ
ทั้ง 3 กระบวนการ เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ใน
การบําบัดฮอร์โมน MT ไม่ให้เป็นพิษหรือส่งผลต่อระบบ
นิเวศบริเวณใกล้เคียงต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาทดลองในระดั บ
Laboratory scale โดยใช้น้ําเสียสังเคราะห์ในถังปฏิกิริยา
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แบบ Batch ที่ มีความเข้ มข้ นของฮอร์ โมน MT ที่เริ่ มต้ น
3.0 mg/L ดําเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการที่สภาวะ
อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง เพื่ อ หาสภาวะที่ เ หมาะสมในการบํ า บั ด
ฮอร์ โ มน MT ด้ ว ยกระบวนการออกซิ เ ดชั น ขั้ น สู ง
3 กระบวนการ ดังนี้
1) กระบวนการโฟโตไลซิส: ศึกษา pH ที่เหมาะสม
ที่สภาวะ pH ต่างๆ ได้แก่ 3.0, 5.0, 7.0, 9.0 และ 11.0
และใช้หลอด UV-C ที่ค่าความยาวคลื่น 254 nm
2) กระบวนการโอโซเนชัน: ศึกษา pH ที่เหมาะสม
ที่สภาวะ pH ต่างๆ ได้แก่ 3.0, 5.0, 7.0, 9.0 และ 11.0
โดยควบคุ ม ปริ ม าณโอโซนที่ 300 mg/hr และศึ ก ษา
ปริมาณโอโซนที่เหมาะสม ที่ปริมาณ 200, 250, 300, 350
และ 400 mg/hr ที่สภาวะ pH ที่เหมาะสม
3) กระบวนการโฟโตแคตาไลติ ก โอโซเนชั น :
ศึ ก ษาปริ ม าณโอโซนที่ เ หมาะสม ที่ ป ริ ม าณ 200, 250,

300, 350 และ 400 mg/hr ที่สภาวะ pH ที่เหมาะสม
และใช้หลอด UV-C ที่ค่าความยาวคลื่น 254 nm
ทํ า การเก็ บ น้ํ า ตั ว อย่ า งที่ ร ะยะเวลาทํ า ปฏิ กิ ริ ย า
0, 4, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 45 และ 60 นาที เพื่อ
ทํ า การวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณฮอร์ โ มน MT ด้ ว ยเครื่ อ ง
โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance
Liquid Chromatography; HPLC)
ถังปฏิกิริยาที่ใช้ในการศึกษา
ทั้งนี้การศึกษาสภาวะการบําบัดด้วยกระบวนการ
ออกซิเดชันขั้นสูงทั้ง 3 กระบวนการ ดําเนินการทดลอง
ภายในถั ง ปฏิ กิ ริ ย าทรงกระบอกขนาดความจุ 1.2 ลิ ต ร
มี ฝ าปิ ด เจาะรู สํ า หรั บ ใส่ ท่ อ โอโซน และติ ด ตั้ ง หลอด
อั ล ตราไวโอเลต (UV-C lamp) ที่ บ รรจุ ภ ายในหลอด
ควอทซ์ ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ถังปฏิกิริยาสําหรับกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงที่ใช้สําหรับงานวิจัย

ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลการทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการบําบัด
ฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการโฟโตไลซิส กระบวนการ
โอโซเนชัน และกระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน
แสดงดังต่อไปนี้
ผลการศึ กษาสภาวะที่ เหมาะสมในการบํ าบั ด ฮอร์ โ มน
MT ด้วยกระบวนการโฟโตไลซิส
การศึ กษานี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของ pH
ต่อประสิทธิภาพการบําบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการ
โฟโตไลซิส ที่สภาวะ pH ต่างๆ (pH 3.0, 5.0, 7.0, 9.0

และ 11.0) โดยศึกษาที่ความเข้มข้นฮอร์โมน MT เริ่มต้น
3.0 mg/L ผลการศึกษาพบว่าที่สภาวะ pH 3.0, 5.0, 7.0,
9.0 และ 11.0 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการบํ า บั ด ใกล้ เ คี ย งกั น
โดยสามารถบํ า บั ด ฮอร์ โ มน MT จนไม่ ส ามารถวั ด ค่ า ได้
(detection limit ของเครื่อง HPLC เท่ากับ 0.1 ppm)
ภายในระยะเวลาการบํ าบั ด 30 นาที ดั งแสดงในรู ปที่ 2
ดั ง นั้ น pH ที่ เ หมาะสมของกระบวนการโฟโตไลซิ ส
ในการบําบัดฮอร์โมน MT จึงเลือกที่สภาวะ pH 5.0 เป็น
ตัวแทนในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นค่า
pH เดี ย วกั น กั บ น้ํ า เสี ย สั ง เคราะห์ และเพื่ อ เป็ น การลด
ค่าใช้จ่ายของสารเคมีในการปรับ pH ของน้ําก่อนทําการ
บําบัดสารปนเปื้อน
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รูปที่ 2 ประสิทธิภาพการบําบัดการบําบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการโฟโตไลซิส ที่สภาวะ pH ต่างๆ
จากผลการทดลองข้างต้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Vulliet et al. (2010) [5] ที่พบว่า pH ไม่มีผลต่อ
การบําบัดด้วยกระบวนการโฟโตไลซิสในการบําบัดฮอร์โมน
MT ทั้ ง นี้ แ สงอั ล ตราไวโอเลตที่ ค วามยาวคลื่ น 254 nm
สามารถทําปฏิกิริยาโฟโตไลซิสโดยตรง (Direct photolysis)
กับสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ําเสีย นอกจากนี้ยังสามารถ
ทํา ปฏิกิ ริ ยาโดยอ้ อม (Indirect photolysis) โดยแสงจะ
ทําปฏิกิริยากับโมเลกุลของน้ําได้เป็นอนุมูลอิสระ ซึ่งอนุมูล
อิสระเหล่านี้จะเกิดการออกซิเดชันกับสารต่อไป โดยอนุมูล
อิ ส ระจะมี ศั ก ยภาพในการออกซิ ไ ดซ์ สู ง สามารถทํ า
ปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็วและไม่มีความเฉพาะเจาะจงในการ
ทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ สารประกอบอิ น ทรี ย์ ซึ่ ง จะเปลี่ ย น
สารประกอบอินทรีย์ให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ํา
และสารประกอบอนินทรีย์อื่นๆ [6] ดังสมการ 1-3
OH- + h

OH

(1)

H2O + hv

OH + H-

(2)

OH + Dads

Doxidized

(3)

ผลการศึ กษาสภาวะที่ เหมาะสมในการบํ าบั ด ฮอร์ โ มน
MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน
ผลการศึกษา pH ที่เหมาะสม
การศึ กษานี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของ pH
ต่อประสิทธิภาพการบําบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการ
โอโซเนชัน ที่สภาวะ pH ต่างๆ (pH 3.0, 5.0, 7.0, 9.0
และ 11.0) โดยควบคุมปริมาณโอโซนที่ 300 mg/hr และ
ความเข้มข้นฮอร์โมน MT เริ่มต้นที่ 3.0 mg/L ผลการศึกษา
พบว่าที่สภาวะ pH 3.0 จะให้ประสิทธิภาพในการบําบัด
ฮอร์ โ มน MT ได้ ดี ที่ สุ ด โดยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการบํ า บั ด
เท่ า กั บ 77.8% (ที่ เ วลาการบํ า บั ด 60 นาที ) และเหลื อ
ปริมาณ MT ในน้ํา เท่ากับ 0.66 mg/L นอกจากนี้ยังพบว่า
ประสิ ท ธิ ภ าพการบํ า บั ด MT มี แ นวโน้ ม ลดต่ํ า ลงเมื่ อ
ปรั บ สภาวะ pH ให้ สู ง ขึ้ น โดยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
76.6%, 56.8%, 52.8% และ 40.9% ที่สภาวะ pH 5.0,
7.0, 9.0 และ 11.0 ตามลําดับ ประสิทธิภาพการบําบัด
MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่สภาวะ pH ต่างๆ แสดง
ดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3 ประสิทธิภาพการบําบัดการบําบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน ที่สภาวะ pH ต่างๆ
จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพการบําบัดจะลดลงเมื่อ
pH เพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากการเพิ่ม pH เป็นการเพิ่มอนุมูล
อิสระไฮดรอกซิล (OH) หากมี OH มากเกินพอ จะทําให้
เกิดการรวมตัวกันเองได้ ส่งผลให้ OH ในระบบลดลง [7]
ทําให้ประสิทธิภาพในบําบัดฮอร์โมน MT ลดลงไปด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bledzka et al. [8] ที่พบว่า
เมื่อ pH เพิ่มมากขึ้น จะทําให้มี OH เพิ่มมากขึ้น แล้วเกิด
การเปลี่ยนรูปใหม่ไปเป็นไฮโดรเปอร์ออกไซด์แอนไอออน
(HO2) ซึ่ง HO2 ทําปฏิกิริยากับ OH ได้ดีกว่า ทําให้ OH
ไม่ ส ามารถทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ ตั ว ฮอร์ โ มน MT ได้ เท่ า ที่ ค วร
ดังนั้นปฏิกิริยานี้จึงเกิดได้ไม่ดีที่ pH สูงๆ
จากผลการทดลองข้างต้นพบว่า ที่สภาวะ pH 3.0
และ pH 5.0 ประสิ ท ธิ ภ าพในการบํ า บั ด ฮอร์ โ มน MT
ไม่แตกต่างกันมาก ดังนั้นสภาวะที่เหมาะสมในการบําบัด
ฮอร์ โ มน MT ด้ ว ยกระบวนการโอโซเนชั น จึ ง เลื อ กที่
สภาวะ pH 5.0 เพื่อลดค่าใช้จ่ายของสารเคมีที่ใช้ในการ
ปรับ pH
ผลการศึกษาปริมาณโอโซนที่เหมาะสม
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข อง
ปริ ม าณโอโซนต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบํ า บั ด ฮอร์ โ มน MT
ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน ที่สภาวะปริมาณโอโซนต่างๆ
(200, 250, 300, 350 และ 400 mg/hr) โดยควบคุม
สภาวะ pH ที่เหมาะสม (pH 5.0) และความเข้มข้น MT
เริ่มต้นที่ 3.0 mg/L ผลการศึกษาพบว่าที่ปริมาณโอโซน
สูงสุด 400 mg/hr สามารถบําบัดฮอร์โมน MT ได้ดีที่สุด

โดยบําบัดได้ 72.9% และเหลือปริมาณฮอร์โมน MT ในน้ํา
0.78 mg/L รองลงมาเป็ น ที่ ป ริ ม าณโอโซน 350, 300,
250 และ 200 mg/hr บํ า บั ด ฮอร์ โ มน MT ได้ 66.2%,
64.9%, 50.8% และ 48.2% ยั ง คงเหลื อ ฮอร์ โ มน MT
ในน้ํ า 0.99, 1.04, 1.45 และ 1.63 mg/L ตามลํ า ดั บ
ประสิทธิภาพการบําบัด MT ด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่
สภาวะค่าปริมาณโอโซนต่างๆ แสดงดังรูปที่ 4
ผลการศึ กษาสภาวะที่ เหมาะสมในการบํ าบั ด ฮอร์ โ มน
MT ด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน
จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ส ภ า ว ะ ที่ เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
กระบวนการโฟโตไลซิ ส และกระบวนการโอโซเนชั น
ในการบํ าบั ดฮอร์ โมน MT ซึ่ งได้ สภาวะดั งนี้ กระบวนการ
โฟโตไลซิสสภาวะ pH ไม่มีผลต่อการบําบัดฮอร์โมน MT
โดยประสิ ทธิ ภ าพการบํ า บั ดมี ค่ า ใกล้ เคี ย งกั น ทุ ก ค่ า pH
และกระบวนการโอโซเนชั นบํา บัดได้ดีที่สภาวะ pH 5.0
ดังนั้นในการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการ
โฟโตแคตาไลติ ก โอโซเนชั น จึ ง ทํ า การศึ ก ษาที่ pH 5.0
โดยให้ รั ง สี อั ล ตราไวโอเลต (UV-C) ที่ ค วามยาวคลื่ น
254 นาโนเมตร และความเข้มข้นฮอร์โมน MT เริ่มต้นที่
3.0 mg/L ที่สภาวะปริมาณโอโซนต่างๆ (200, 250, 300,
350 และ 400 mg/hr) ผลจากการศึกษาพบว่า ที่ปริมาณ
โอโซน 400 mg/hr บํ า บั ดได้ ดี ที่ สุ ด โดยสามารถบํ า บั ด
ฮอร์โมน MT จนกระทั่ งไม่สามารถวัดค่า ได้ (detection
limit ของเครื่อง HPLC เท่ากับ 0.1 ppm) ภายในระยะเวลา
การบําบัด 15 นาที ดังแสดงในรูปที่ 5
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รูปที่ 4 ประสิทธิภาพการบําบัดการบําบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการ
โอโซเนชัน ที่ค่าปริมาณโอโซนต่างๆ

รูปที่ 5 ประสิทธิภาพการบําบัดการบําบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการ
โฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน ที่ค่าปริมาณโอโซนต่างๆ
การสลายตั ว ของโอโซนในสภาวะก๊ า ซภายใต้
อิ ท ธิ พ ลของแสง UV จะได้ โ มเลกุ ล ของออกซิ เ จนและ
อะตอมของออกซิเจน หลังจากนั้นออกซิเจนจะทําปฏิกิริยา
กับน้ําได้ hydroxyl radical (OH) เป็นผลิตภัณฑ์ ส่วนการ
สลายตั ว ของโอโซนในสายละลายที่ เ ป็ น น้ํ า เมื่ อ กระตุ้ น
ด้ วยแสง UV จะได้ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H2O2) และ
ออกซิ เจนเป็ นผลิ ตภั ณ ฑ์ หลั งจากเกิ ดปฏิ กิ ริ ยาต่ อเนื่ อง
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) จะแยกเป็น OH 2 โมเลกุล
ดั งสมการที่ 4-5 โดยที่ แสง UV จะส่ งผลต่ อการสลายตั ว
ของโอโซนเมื่ออยู่ในสภาวะเป็นกรด [9]

O3 + H2O

h

H2O2 + O2

(4)

H2O2

h

2 OH

(5)

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบําบัดฮอร์โมน MT ด้วย
กระบวนการโฟโตไลซิส กระบวนการโอโซเนชัน และ
กระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน
ในการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพในการ
บําบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการทั้งสามกระบวนการ
จะเลื อ กเปรี ย บเที ย บที่ ส ภาวะที่ เ หมาะสมของแต่ ล ะ
กระบวนการ ดังนี้
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- กระบวนการโฟโตไลซิส สภาวะที่เหมาะสม คือ
pH 5.0 และ UV-C 254 nm
- กระบวนการโอโซเนชัน สภาวะที่เหมาะสม คือ
pH 5.0 และปริมาณโอโซน 400 mg/hr
- กระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน สภาวะ
ที่ เ หมาะสม คื อ pH 5.0 ปริ ม าณโอโซน 400
mg/hr และ UV-C 254 nm

ผลการเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการบํ า บั ด
ฮอร์ โ มน MT ด้ ว ยกระบวนการทั้ ง สามกระบวนแสดง
ดั ง รู ป ที่ 6 จะเห็ น ได้ ว่ า กระบวนการโฟโตแคตาไลติ ก
โอโซเนชั น สามารถบํ า บั ด ได้ ดี ที่ สุ ด รองลงมาคื อ
กระบวนการโฟโตไลซิ ส และกระบวนการโอโซเนชั น
ตามลําดับ

รูปที่ 6 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบําบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการโฟโตไลซิส
กระบวนการโอโซเนชัน และกระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน
เปรียบเทียบค่าจลนพลศาสตร์ของแต่ละกระบวนการ
จากการศึ ก ษาการบํ า บั ด ฮอร์ โ มน MT ด้ ว ย
กระบวนการทั้งสามกระบวนการ (กระบวนการโฟโตไลซิส
กระบวนการโอโซเนชัน และกระบวนการโฟโตแคตาไลติก
โอโซเนชัน) ที่สภาวะบําบัดที่เหมาะสม ได้ทําการวิเคราะห์
ผลเพื่ อ หาค่ า จลนพลศาสตร์ ใ นการบํ า บั ด โดยหา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสาร MT (C) และ
เวลาในการบํ า บั ด (time) พบว่ า ทั้ ง สามกระบวนการ
แสดงปฏิกิริยาในการบําบัดฮอร์โมน MT เป็นแบบปฏิกิริยา
อันดับหนึ่ง (First-order reaction) โดยแสดงความสัมพันธ์
ของความเข้มข้นของฮอร์โมน MT กับเวลาในการบําบัด
ในรูปของ ln C (C คือ ความเข้มข้นที่ระยะเวลาต่างๆ) กับ
เวลา (time) ดังแสดงในรูปที่ 7 โดยจะพิจารณาค่า R2 ที่มี

แนวโน้ ม เข้ า ใกล้ 1.0 มากที่ สุ ด ซึ่ ง เมื่ อ สร้ า งกราฟ
ความสัมพันธ์ จะได้กราฟความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง ที่ให้
ค่า R2 อยู่ในช่วง 0.9541-0.9934 และให้ค่าคงที่อัตราการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า (Rate constant, k) ทั้ ง นี้ จ ะเห็ น ได้ ว่ า
ปฏิกิริยาการบําบัดฮอร์โมน MT ด้วยทั้งสามกระบวนการ
เป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง (First-order reaction) ซึ่งแสดง
ว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับความเข้มข้นเริ่มต้นของ
สารที่ต้องการบําบัด โดยหากในระบบมีความเข้มข้นของ
ฮอร์โมน MT สูง อัตราการเกิดปฏิกิริยาย่อยสลายฮอร์โมน
MT ด้ ว ยกระบวนการทั้ ง สามกระบวนการจะเกิ ด ขึ้ น ได้
อย่างรวดเร็ว โดยอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะแปรผันโดยตรง
กับความเข้มข้นของฮอร์โมน MT เริ่มต้นในระบบ
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(2)

(1)

(3)

รูปที่ 7 อัตราการเกิดปฏิกิริยาอันดับหนึ่งของการบําบัดฮอร์โมน MT ที่ความเข้มข้นต่างๆ ด้วย
(1) กระบวนการโฟโตไลซิส (2) กระบวนการโอโซเนชัน และ (3) กระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของแต่ละกระบวนการ
กระบวนการโฟโตไลซิ ส สามารถบํ า บั ดฮอร์ โมน
MT ที่ ค วามเข้ ม ข้ น เริ่ ม ต้ น 3.0 mg/L ด้ ว ยสภาวะที่ pH
5.0 และ UV-C 70 mW/cm2 ภายในเวลา 30 นา ที
มีค่าใช้จ่ายในกระบวนการบําบัดทั้งสิ้น 9.21 บาท/ลบ.ม
กระบวนการโอโซเนชัน ที่สามารถบําบัดฮอร์โมน
MT ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 3.0 mg/L ได้ด้วยสภาวะที่ pH
5.0 และปริ ม าณโอโซน 400 mg/hr โดยใช้ เ วลาในการ

บํ า บั ด 60 นาที มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในกระบวนการบํ า บั ดทั้ ง สิ้ น
21 บาท/ลบ.ม
กระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน สามารถ
บําบัดฮอร์โมน MT ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 3.0 mg/L ได้
ด้ ว ยสภาวะที่ pH 5 ปริ ม าณโอโซน 400 mg/hr และ
UV-C 70 mW/cm2 โดยใช้เวลาในการบําบัด 15 นาที มี
ค่ า ใช้ จ่ า ยในกระบวนการบํ า บั ด ทั้ ง สิ้ น 9.86 บาท/ลบ.ม
ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของการบําบัดฮอร์โมน MT ด้วยกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง
กระบวนการ AOPs
Photolysis (pH 5.0, UV, 30 min)
รวม
Ozonation (pH 5.0, 60 min)
รวม
Photocatalytic Ozonation
(pH 5.0, UV, 15 min)
รวม

ค่าใช้จ่าย (Baht/m3)
ค่าไฟฟ้า (หลอด UV-C)
ค่าไฟฟ้า (เครื่องผลิตโอโซน)
ค่าไฟฟ้า (เครื่องผลิตโอโซน)
ค่าไฟฟ้า (หลอด UV-C)

9.21
9.21
21.00
21.00
5.25
4.61
9.86
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สรุป

เอกสารอ้างอิง

จากผลการศึ ก ษาการบํ า บั ด ฮอร์ โ มน MT ด้ ว ย
กระบวนการโฟโตไลซิ ส กระบวนการโอโซเนชั น และ
กระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน สามารถสรุปได้
ดังนี้ กระบวนโฟโตไลซิส พบว่า pH ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การบําบั ดฮอร์โมน MT โดยสามารถบําบัดฮอร์โมน MT
จนไม่สามารถวัดค่าได้ (detection limit ของเครื่อง HPLC
เท่ากับ 0.1 ppm) ภายในระยะเวลาการบําบัด 30 นาที
กระบวนการโอโซเนชัน สภาวะที่เ หมาะสมคือ pH 5.0
และปริมาณโอโซน 400 mg/hr สามารถบําบัดได้ 72.94%
ใช้ ร ะยะเวลาการบํ า บั ด 60 นาที และกระบวนการ
โฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน สภาวะที่เหมาะสมคือ pH 5.0
และปริมาณโอโซน 400 mg/hr สามารถบําบัดฮอร์โมน
MT จนไม่ สามารถวั ดค่ าได้ (detection limit ของเครื่ อง
HPLC เท่ า กั บ 0.1 ppm) ภายในระยะเวลาการบํ า บั ด
15 นาที สําหรั บจลนพลศาสตร์ของทั้งสามกระบวนการ
(กระบวนการโฟโตไลซิ ส กระบวนการโอโซเนชั น และ
กระบวนการโฟโตแคตาไลติ ก โอโซเนชั น ) พบว่ า เป็ น
ปฏิ กิ ริ ย าอั น ดั บ หนึ่ ง (First-order reaction) โดยให้
ค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยา (Rate constant, k) เท่ากับ
0.1517, 0.0228 แ ล ะ 0.9541 ต่ อ น า ที ต า ม ลํ า ดั บ
ในการศึกษาครั้งนี้หากพิจารณาประสิทธิภาพการบําบัด
พบว่ า กระบวนการโฟโตไลซิ ส จะให้ ป ระสิท ธิภ าพการ
บํา บัดที่ดีแ ละราคาถูก ที่สุ ด แต่ หากนํา ไปประยุก ต์ใช้ใ น
สถานที่ จ ริ ง จะมี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความขุ่ น ของน้ํ า ที่ จ ะ
ขัดขวางกระบวนการการบําบัด ทําให้ประสิทธิภาพการ
บํ า บั ด ไม่ ดี เ ท่ า ที่ ค วร ส่ ว นกระบวนการโอโซเนชั น เพี ย ง
กระบวนการเดียวไม่เพียงพอสํา หรับการบําบัดฮอร์โมน
MT ได้ ห มด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กระบวนการโฟโต
แคตาไลติกโอโซเนชันแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แตกต่างจาก
กระบวนการโฟโตไลซิส มากนั ก แต่ ใ ห้ป ระสิ ทธิ ภ าพที่ ดี
และไม่มีข้อจํากัดเรื่องความขุ่นของน้ําที่จะบําบัด
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