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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียมจากน้ําเสียสังเคราะห์ร่วมกับ
สารอิ น ทรี ย์ ธ รรมชาติ โดยใช้ ชุ ด ทดลองแบบไหลตายตั ว เยื่ อ กรองแบบนาโน (HL4040FN, GE water and process
technology) โดยปรับ ค่า ความแรงประจุ ข องสารละลายเป็ น 0.01 โมลต่ อลิต ร ร่ว มกับ สารอิน ทรีย์ธ รรมชาติเ ข้มข้ น
10 มิลลิกรัมต่อลิตร และปรับค่าพีเอชของสารละลายเป็น 7 ความเข้มข้นของเฮกซะวาเลนท์โครเมียมที่ปรับใช้ประมาณ
10 20 30 มิล ลิ ก รั มต่ อลิ ต ร โดยใช้ ค วามดัน ในการดํา เนิน ระบบคงที่ 30 psi ผลการทดลองพบว่า ความเข้ม ข้น ของ
เฮกซะวาเลนท์โครเมียมจากน้ําเสียสังเคราะห์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ฟลักซ์สารละลายระหว่างการกรองลดลงและค่าการกําจัด
โครเมียมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประสิทธิภาพการกําจัดของสารอินทรีย์ธรรมชาติให้ค่าค่อนข้างสูง ขณะที่สารละลายที่มีผลร่วม
ระหว่างเฮกซะวาเลนท์โครเมียมจากน้ําเสียสังเคราะห์ร่วมกับสารอินทรีย์ธรรมชาติ แสดงค่าการลดลงของฟลักซ์สารละลาย
และการกําจัดของเฮกซะวาเลนท์โครเมียมมากกว่าสารละลายเฮกซะวาเลนท์โครเมียมจากน้ําเสียสังเคราะห์เพียงอย่างเดียว
คําสําคัญ : เฮกซะวาเลนท์โครเมียม; เยื่อกรองแบบนาโน; สารอินทรีย์ธรรมชาติ

วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (2561)

46

Abstract
This objective of this research was to study the removal performance of hexavalent chromium
from synthetic wastewater and natural organic matter (NOM) using dead-end nanofiltration (HL4040FN,
GE water and process technology). Solution conditions were controlled with ionic strength of 0.01 M
and 10 mg/L NOM, and solution pH of 7. The concentrations of hexavalent chromium were adjusted
about 10, 20 and 30 mg/L with constant operating pressure of 30 psi. Experimental results found that
increased concentrations of hexavalent chromium decreased solution flux during filtration and slightly
increased chromium rejection. The removal efficiency of NOM was relatively high, while solutions
having hexavalent chromium from synthetic wastewater and NOM inhibited greater flux decline and
removal efficiency of hexavalent chromium than those having only hexavalent chromium from
synthetic wastewater.
Keywords : Hexavalent Chromium; Nanofiltration; Natural Organic Matter

บทนํา
ปั จจุ บั นการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จและความ
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกษตรกรรม รวมทั้ง
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ทําให้เกิดการขยายตัว
ทางด้านการผลิต ส่งผลให้เกิดของเสียที่ปนเปื้อนโลหะหนัก
รวมทั้งการปล่อยของเสียที่ปนเปื้อนโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อม
โลหะหนั ก เป็ น สารคงตั ว ไม่ ส ามารถสลายตั ว ได้ ง่ า ยใน
กระบวนการตามธรรมชาติ จึ ง เกิ ด การสะสมอยู่ ใ นดิ น
ตะกอนดินที่อยู่ในน้ําและในสัตว์น้ํา ทําให้มนุษย์มีความเสี่ยง
หากมีการนําโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อม
โครเมี ย มและสารประกอบโครเมี ย มซึ่ ง เป็ น
โลหะหนั ก ได้ ถู ก ใช้ ใ นอุ ต สาหกรรม เช่ น อุ ต สาหกรรม
เคลือบโลหะ การชุบโลหะ สีย้อม สีทาอาคาร สิ่งทอ
เครื่ อ งหนั ง การพิ ม พ์ อุ ต สาหกรรมไม้ และปิ โ ตรเลี ย ม
กระบวนการกําจัดโครเมียมมีหลายวิธี เช่น การดูดซับด้วย
ถ่านกัมมันต์และเถ้าลอย [1] การดูดซับด้วยสาหร่ายเซล
เดี ย ว แต่ มี ข้ อ จํ า กั ด คื อ มี ต้ น ทุ น สู ง และต้ อ งการพื้ น ที่
มาก [2] การใช้กระบวนการกรองแบบนาโนสามารถที่จะ
แยกสารอิ น ทรี ย์ ท างธรรมชาติ อ อกจากน้ํ า ได้ [3] และ
สามารถที่จะกรองสารอินทรีย์ที่มีไอออนบวกแบบประจุคู่
ได้ และสามารถแยกสารอินทรีย์ทางธรรมชาติออกจากน้ํา
ได้ด้วย [4] โดยมีความต้องการพื้นที่น้อยและค่าบํารุงรักษา
ต่ํา [5] ดังนั้นกระบวนการกรองแบบนาโนจึงสามารถที่จะ
แยกสารอิ น ทรี ย์ ท างธรรมชาติ อ อกจากน้ํ า และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการกําจัดโครเมียมในน้ําเสียได้ การรวมตัว

ระหว่างเฮกซะวาเลนท์โครเมียมกับสารอินทรีย์ธรรมชาติ
(Natural Organic matter, NOM) ซึ่งพบได้โดยทั่วไป
ตามแหล่งน้ําผิวดิน จะส่งผลทําให้เกิดการอุดตันของเยื่อ
กรองได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญของระบบเยื่อกรองที่
ส่งผลทําให้ประสิทธิภาพในการผลิตน้ําลดลง
เยื่ อ กรองแบบนาโน (Nanofiltraion, NF) เป็ น
กระบวนการที่นิยมนํามาใช้ในการผลิตน้ําดื่ม การทําน้ําอ่อน
และบําบัดน้ําเสียในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ความดันอยู่
ระหว่างอัลตราฟิลเตรชัน (ultrafiltration) และออสโมซิส
แบบผันกลับ (reverse osmosis) ซึ่งเยื่อกรองแบนาโนมีข้อ
ได้เปรียบ คือ การใช้ความดันที่น้อยกว่าในการดําเนินระบบ
แบบออสโมซิสผันกลับ (reverse osmosis) และปริมาณน้ํา
ที่ผลิตได้มีปริมาณมาก และยังสามารถใช้ในการกําจัดสาร
อนินทรีย์และสารอินทรีย์ที่ปนมากับน้ําได้เป็นอย่างดี [6, 7]
ทั้งนี้ปัญหาของกระบวนการเยื่อกรอง คือ การลดลงของ
อัตราการไหล โดยมีสาเหตุมาจากการเกิด Concentration
Polarization (CP) ทําให้เกิดการอุดตันที่ผิวของเยื่อกรอง
โดยการอุดตันที่เกิดขึ้นสามารถเกิดได้ใน 2 ลักษณะ คือ เกิด
การอุดตันบริเวณผิวหน้าของเยื่อกรอง (surface fouling)
และการอุดตันที่เกิดภายในรูพรุนของเยื่อกรอง (internal
pore fouling) [8] เมื่อเยื่อกรองเกิดการอุดตันจะส่งผลให้
ค่าฟลักซ์สารละลายมีค่าลดลง ต้องทําความสะอาดบ่อยครั้ง
ขึ้ น และทํ าให้ อายุ การใช้ งานของเยื่ อกรองสั้ นลง [9] ซึ่ ง
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพการลดลง
ของฟลักซ์สารละลายและการกําจัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียม
จากน้ําเสียสังเคราะห์ร่วมกับสารอินทรีย์ธรรมชาติโดยใช้
เยื่อกรองแบบนาโน
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อุปกรณ์และวิธีการ
สารเคมีที่ใช้และเครื่องมือวิเคราะห์
สารเคมีที่ใช้มีดังนี้ คือ Potassium dichromate
(K2Cr2O7), Hydrochloric acid 36% (HCl), Sodium
hydroxide (NaOH), Sodium metabisulphite (Na2S2O5),
Citric acid (C6H8O7H2O), เ ยื่ อ ก ร อ ง แ บ บ น า โ น รุ่ น
HL4040FM การตรวจวิเคราะห์ผลความเข้มข้นด้วยเครื่อง
Atomic Absorption Spectrometer (AAanlyst 200)
และเครื่ อ ง UV-visible spectrophotometer ใช้ วั ด ค่ า
TOC โดยการดูดกลืนแสงของสารละลายที่ความยาวคลื่น
254 นาโนเมตร
สารอินทรีย์ธรรมชาติ
สารอินทรีย์ธรรมชาติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มา
จากแหล่งน้ําผิวดินที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ซึ่ ง ใช้ ผ ลิ ต น้ํ า อุ ป โภคและบริ โ ภคภายในมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี คุณสมบัติของน้ําผิวดินมีดังนี้ สารคาร์บอน
อินทรีย์ทั้งหมด 4.27 mg/L มีค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 254 นาโนเมตร เท่ากับ 0.178 1/cm ค่าการนําไฟฟ้า
อยู่ที่ 44 μS.cm-1 พีเอชอยู่ที่ 7.1 และค่าความขุ่น 7.4 NTU
การเตรียมสารอินทรีย์ธรรมชาติโดยการนําน้ําจากแหล่งน้ํา
ผิวดินภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาจํานวน 1,000
ลิ ต ร ผ่ า นระบบเยื่ อ กรองแบบไมโครฟิ ล เตรชั น ขนาด
5 ไมครอน และ 1 ไมครอน ตามลําดับ เพื่อบําบัดเบื้องต้น
ก่ อ นเข้ า เยื่ อ กรองแบบออสโมซี ส ผั น กลั บ เพื่ อ แยกสาร
อิ นทรี ย์ ธรรมชาติ ในส่ วนคอนเซนเตรทให้ เหลื อปริ มาตร
สารอิ น ทรี ย์ ธ รรมชาติ เ ข้ ม ข้ น ประมาณ 30 ลิ ต ร นํ า
สารอินทรีย์ธรรมชาติเข้มข้นบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทและ
เก็ บ ไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ 4 องศาเซลเซี ย ส เพื่ อ เป็ น การรั ก ษา
สารอินทรี ย์ธรรมชาติให้อยู่ในสภาวะพร้ อมใช้งานในการ
ทดลอง
เยื่อกรองแบบนาโน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช้ เ ยื่ อ กรองแบบนาโนของ GE
Water & Process Technologies รุ่น HL4040FM ผลิต
จากโพลีเอไมด์ มีความสามารถในการกําจัดสารที่มีขนาด
โมเลกุล 150-300 ดาลตัน พีเอชที่ใช้ในการดําเนินระบบ
อยู่ ร ะหว่ า ง 3-9 และพีเ อชของสารที่ ใ ช้ ใ นการทํ า ความ
สะอาดมี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 2-10.5 ความดั น ที่ ใ ช้ ใ นการ
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ดําเนินงานอยู่ที่ 70-300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นํามาตัดเป็น
แผ่นวงกลมขนาดพอดีกับชุดทดลอง สําหรับแผ่นเยื่อกรอง
ที่ ไ ด้ ตั ด เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว นํ า เก็ บ รั ก ษาโดยแช่ ไ ว้ ใ น
สารละลาย sodium metabisulphite (Na2S2O5) ความ
เข้มข้นร้อยละ 1 เพื่อป้องกันการทําปฏิกิริยาออกซิเดชัน
กั บ ออกซิ เ จน แล้ ว นํ า ไปแช่ ไ ว้ ใ นตู้ เ ย็ น เพื่ อ ลดการเจริ ญ
เติบโตของแบคทีเรียที่มีผลต่อผิวหน้าเยื่อกรอง
ชุดทดลองการไหลแบบตายตัว
รู ป ที่ 1 แสดงแผนภาพการทํ า งานของระบบ
เยื่ อ กรองแบบนาโน ระบบนี้ ใ ช้ เ ป็ น ชุ ด ทดสอบการ
ไหลแบบตายตั ว พื้ น ที่ ใ ส่ แ ผ่ น เยื่ อ กรองขนาด 0.0044
ตารางเมตรโดยคํ า นวณตามพื้ น ที่ ข องชุ ด ทดสอบ โดย
ควบคุมการทดลองด้วยระบบเยื่อกรองนาโน ด้วยความดัน
ให้ ค งที่ ต ลอดการทดลองที่ 30 psi และใช้ เ วลาในการ
ทดลอง 240 นาที วัดอัตราการไหลของเพอร์มิเอทและ
เก็บตัวอย่างตามช่วงเวลา
สมการที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาเกี่ยวกับการอุดตันของเยื่อกรองซึ่งมี
ผลมาจากสารอินทรีย์ธรรมชาติในกระบวนการกรองแบบ
นาโนซึ่งมีค่าอัตราการกรองแสดงได้ในสมการที่ (1)
Jv 

Qperm
Am

(1)

เมื่อ ค่า Jv คือ อัตราการกรองผ่านเยื่อกรองหรือฟลักซ์
สารละลาย (L.m-2.h-1,LMH), Qperm คือ อัตราการไหลของ
น้ําที่กรอง (L.h-1), Am คือ พื้นที่ที่ใช้ในการกรอง (m2), ส่วน
การกํ า จั ด สารละลายออกจากน้ํ า (Rejection) โดยการ
กรองผ่านเยื่อกรองจะแยกสารละลายต่างๆ ออกจากน้ํา
ซึ่ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการกํ า จั ด สามารถคํ า นวณได้ จ าก
สมการที่ (2)
R  1

C perm
Creten

(2)

ค่า R คือ อัตราการกําจัดสารละลายออกจากน้ํา
ค่า Cperm คือ ความเข้มข้นของสารละลายที่ผ่านการกรอง
(mg.L-1) ค่า Creten คือ ความเข้มข้น ของสารละลายที่ไ ม่
ผ่านการกรอง (mg.L-1)
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รูปที่ 1 แผนภาพการทํางานของระบบเยื่อกรองแบบนาโน

ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลของความเข้มข้นของเฮกซะวาเลนท์โ ครเมียมจาก
น้ําเสียสังเคราะห์ที่มีต่อค่าฟลักซ์
รูปที่ 2 แสดงผลของความเข้มข้นของเฮกซะวาเลนท์
โครเมี ย มจากน้ํ า เสี ย สั ง เคราะห์ ต่ อ ฟลั ก ซ์ ส ารละลาย
ทํ า การทดลองด้ ว ยการปรั บ ค่ า ความแรงประจุ (ionic
strength) 0.01 โมลต่อลิตร ค่าพีเอชประมาณ 7 โดยใช้
ความดัน คงที่ 30 psi ผลการทดลองพบว่าความเข้มข้น
ของเฮกซะวาเลนท์ โ ครเมี ย มจากน้ํ า เสี ย สั ง เคราะห์ ท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการลดลงของฟลักซ์แตกต่างกัน โดย
เมื่อทําการเดินระบบต่อเนื่องจนถึงนาทีที่ 240 จะเห็นได้
ว่ า ค่ า ฟลั ก ซ์ ข องเฮกซะวาเลนท์ โ ครเมี ย มจากน้ํ า เสี ย
สังเคราะห์ ความเข้มข้น 10, 20 และ 30 mg/L มีค่าการ
ลดลงของฟลักซ์เท่ากับร้อยละ 33.63, 39.41 และ 48.77
ตามลํา ดับ โดยค่า ฟลั ก ซ์ส ารละลายของเฮกซะวาเลนท์
โครเมียมจากน้ําเสียสังเคราะห์ที่ความเข้มข้น 30 mg/L
ลดลงมากที่สุด อาจเนื่องจากผลของความเข้มข้นสะสมที่
ผิวของเยื่อกรองส่งผลทํา ให้ฟลักซ์สารละลายลดลงตาม
ความเข้มข้นที่เพิ่มมากขึ้น
รูปที่ 3 แสดงผลของความเข้มข้นของเฮกซะวาเลนท์
โครเมียมจากน้ําเสียสังเคราะห์ร่วมกับสารอินทรีย์ธรรมชาติ
ที่มีต่อฟลักซ์สารละลาย ที่ความเข้มข้น Cr6+ 10 mg/L +
10 mg/L NOM , Cr6+ 20 mg/L + 10 mg/L NOM และ
Cr6+ 30 mg/L + 10 mg/L NOM ที่ความแรงประจุ
0.01 โมลต่ อ ลิ ต ร พี เ อชเท่ า กั บ 7 โดยใช้ ค วามดั น คงที่
30 psi มีค่าการลดลงของฟลักซ์สารละลายเท่ากับร้อยละ
44.61, 54.47 และ 53.99 ตามลําดับ ฟลักซ์ของสารละลาย
ที่ มี น้ํ า ตั ว อย่ า งด้ ว ยสารอิ น ทรี ย์ ธ รรมชาติ มี ค่ า ลดลง

มากกว่าฟลักซ์สารละลายของน้ําตัวอย่างที่ไม่มีสารอินทรีย์
ธรรมชาติ อาจเนื่องจากความเข้มข้นของเฮกซะวาเลนท์
โครเมียมร่วมกับสารอินทรีย์ธรรมชาติเกิดการสะสมตัวที่
ผิ ว หน้ า ของเยื่ อ กรองเพิ่ ม มากขึ้ น ส่ ง ผลให้ ค่ า ฟลั ก ซ์
สารละลายมี ค่ า ลดลงมากกว่ า ความเข้ มข้ น ข อ ง
เฮกซะวาเลนท์โครเมียมเพียงอย่างเดียว
ผลของความเข้ ม ข้ น ของเฮกซะวาเลนท์ โ ครเมี ย มใน
น้ําเสียสังเคราะห์ต่อประสิทธิภาพการกําจัด
รูปที่ 4 แสดงผลของความเข้มข้นของเฮกซะวาเลนท์
โครเมียมในน้ําเสียสังเคราะห์ต่อประสิทธิภาพการกําจัด
การทดลองพบว่า ประสิทธิภาพของเยื่อกรองนาโนต่อการ
กําจัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียม ความเข้มข้น 10, 20 และ
30 mg/L เท่ า กั บ 76.01±5.08, 81.53±3.31 และ
81.69±7.93 ตามลําดับ โดยความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นทําให้
ลดแรงผลักของประจุจากการรวมตัวของประจุบวกและ
ประจุลบของเยื่อกรองนาโน จึงทําให้เกิดการสะสมตัวที่
บริเวณผิวหน้าเยื่อกรองเพิ่มมากขึ้น [10]
รูป ที่ 5 แสดงการกํา จัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียม
จากผลร่วมของเฮกซะวาเลนท์โครเมียมในน้ําเสียสังเคราะห์
กั บ สารอิ น ทรี ย์ ธ รรมชาติ ก ารทดลองพบว่ า เยื่ อ กรอง
นาโนสามารถกํ า จั ด เฮกซะวาเลนท์ โ ครเมี ย มในน้ํ า เสี ย
สังเคราะห์ร่วมกับสารอินทรีย์ธรรมชาติ ที่ความเข้มข้นของ
เฮกซะวาเลนท์โครเมียม 10, 20 และ 30 mg/L เท่ากับ
90.35±1.95, 89.56±5.15 และ 92.60±2.59 ตามลําดับ
ซึ่งสอดคล้องกับ [11] พบว่าเมื่อเติมสารอินทรีย์ธรรมชาติ
ในน้ําเสียตัวอย่างสังเคราะห์ ส่งผลให้สารอินทรีย์ธรรมชาติ
สะสมบนผิ ว หน้ า เยื่ อ กรองทํ า ให้ เ กิ ด การอุ ด ตั น จากการ
กักกันสารได้มากขึ้น จึงทําให้ค่าการกําจัดสูงขึ้น
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รูปที่ 2 ผลของความเข้มข้นของเฮกซะวาเลนท์โครเมียมจากน้ําเสียสังเคราะห์ต่อการลดลงของฟลักซ์

รูปที่ 3 ผลของความเข้มข้นของเฮกซะวาเลนท์โครเมียมจากน้ําเสียสังเคราะห์ร่วมกับสารอินทรีย์
ธรรมชาติต่อฟลักซ์

รูปที่ 4 ผลของความเข้มข้นของเฮกซะวาเลนท์โครเมียมในน้ําเสียสังเคราะห์ต่อประสิทธิภาพการกําจัด
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รูปที่ 5 การกําจัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียมจากผลร่วมของเฮกซะวาเลนท์โครเมียม
ในน้ําเสียสังเคราะห์กับสารอินทรีย์ธรรมชาติ

รูปที่ 6 การกําจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติจากผลร่วมของเฮกซะวาเลนท์โครเมียม
ในน้ําเสียสังเคราะห์กับสารอินทรีย์ธรรมชาติ
รูปที่ 6 แสดงการกําจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติจาก
ผลร่วมของเฮกซะวาเลนท์โครเมียมในน้ําเสียสังเคราะห์
กั บ สารอิ น ทรี ย์ ธ รรมชาติ การทดลองพบว่ า การกํ า จั ด
สารอิ น ทรี ย์ ธ รรมชาติ ใ ห้ ค่ า ร้ อ ยละการกํ า จั ด สู ง เท่ า กั บ
92.6-97.5 อาจเนื่องจากกลไกการแยกโดยขนาดโมเลกุล
(size exclusion) ซึ่ ง เป็ น ผลจากขนาดของสารอิ น ทรี ย์
ธรรมชาติซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเยื่อกรองแบบนาโน

สรุป
ประสิทธิภาพการกําจัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียมใน
น้ํา เสียสัง เคราะห์โดยเยื่ อ กรองนาโนให้ผ ลตามค่า ความ
เข้มข้นของเฮกซะวาเลนท์โครเมียมในน้ําเสียสังเคราะห์

การใช้เฮกซะวาเลนท์โครเมียมในน้ําเสียสังเคราะห์ร่วมกับ
สารอิ น ทรี ย์ ธ รรมชาติ ส่ ง ผลต่ อ การลดลงของฟลั ก ซ์
สารละลายและการกํ า จั ด ของเฮกซะวาเลนท์ โ ครเมี ย ม
เพิ่มขึ้น จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใน
การกําจัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียมในน้ําเสียด้วยเทคโนโลยี
เยื่อกรองแบบนาโน สําหรับวิธีการกําจัดเฮกซะวาเลนท์
โครเมียมโดยใช้เยื่อกรองแบบนาโน จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง
ที่ให้ประสิทธิภาพในการกําจัดสูง
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