
 

  
 

ปีท่ี 5 ฉบับที ่2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 26 

     

ผลของสารอินทรีย์ธรรมชาติร่วมกับเกลือคาร์บอเนต 
ต่อการท างานของเยื่อกรองแบบนาโน 

 
ชฤพนธ์ เจริญสขุ1* สุพัฒน์พงษ์ มัตราช2 กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา3 และชลอ จารุสุทธิรักษ์4 

1*, 2, 3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
4 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

E-mail : knowenv@hotmail.com1* 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของสารอินทรีย์ธรรมชาติร่วมกับเกลือคาร์บอเนตต่อการท างานของเยื่อกรอง

แบบนาโน จากการศึกษาพบว่า เกลือคาร์บอเนตที่ประกอบด้วยไอออนของโลหะที่มีประจุ +2 (Ca2+ และ 
Mg2+) ท าให้ค่าการลดลงของอัตราการกรองมากกว่าเกลือคาร์บอเนตที่ประกอบด้วยไอออนของโลหะที่มี 
ประจุ +1 (Na+ และ K+) อาจเนื่องจากการรวมตัวของเกลือคาร์บอเนตที่มีประจุสองบวกกับสารอินทรีย์
ธรรมชาติและประจุลบของเยื่อกรอง สอดคล้องกับค่าการก าจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติที่สูงขึ้นจากร้อยละ 97 
เป็น 99 การทดสอบพบว่าอัตราการกรองสารละลายส าหรับเกลือคาร์บอเนตที่แตกต่างกันมีค่า 27.08 25.88 
21.30 และ 22.16 ลิตรต่อตารางเมตรต่อช่ัวโมง ส าหรับโซเดียมคาร์บอเนต โปแตสเซียมคาร์บอเนต แคลเซียม 
คาร์บอเนต และแมกนีเซียมคาร์บอเนต ตามล าดับ โดยค่าอัตราการไหลที่ลดลงต่ าที่สุด คือค่าของแคลเซียม
คาร์บอเนตร่วมกับสารอินทรีย์ธรรมชาติ หรือการตกตะกอนของเกลือคาร์บอเนตที่ผิวหน้าเยื่อกรอง ซึ่งสอดคล้อง
กับค่าคงที่การละลายของ CaCO3 ที่มีค่าต่ า (3.36x10-9) และค่าการก าจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติของสารคาร์บอเนต 
ที่ศึกษามีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 94 – 99  

 
ค าส าคัญ : เยื่อกรองแบบนาโน เกลือคาร์บอเนต การลดลงของอัตราการกรอง สารอินทรีย์ธรรมชาติ 
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Abstract 

 
This research studied the effects of natural organic matter (NOM) and carbonate salts 

on the operation of nanofiltration (NF) membrane. The results showed that carbonate salt 
having divalent cation (Ca2+ and Mg2+) caused more flux decline than that having 
monovalent cation (Na+ and K+), possibly due to combined carbonate salt having divalent 
cation with natural organic matter and negatively charged NF membrane.  This is consistent 
with relatively high TOC rejection of 97% to 99%. It was found that solution fluxes with 
different carbonate salts were 27.08, 25.88, 21.30, and 22.16 L.m-2.h-1 for sodium carbonate, 
potassium carbonate, calcium carbonate, and magnesium carbonate, respectively. The greatest 
flux decline may cause by combination of calcium carbonate and NOM or precipitation of 
carbonate salt on the membrane surface. This was according to the lowest solubility products of 
3.36 x 10-9. The NOM rejections for all carbonate salts were relatively high about 94 - 99%. 
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1. บทน า 
เยื่อกรองแบบนาโน (Nanofiltraion: NF) เป็นเยื่อกรองที่ใช้ความดันอยู่ระหว่างการด าเนินระบบของ 

อัลตราฟิวเตรชัน (Ultrafiltration: UF) และออสโมซีสผันกลับ  (Reverse Osmosis: RO) โดยเยื่อกรอง 
แบบนาโนใช้ความดันอยู่ในช่วง 3–10 บาร์ หรือ 345–1,034 kPa หรือ 50–150 psi ในขณะที่อัลตราฟิวเตรชัน
ใช้ความดันอยู่ในช่วง 69–483 kPa หรือ 10 – 70 psi และออสโมซีสผันกลับใช้ความดันอยู่ในช่วง 1,378– 
6,893 kPa หรือ 200–1,000 psi [1-2] เยื่อกรองแบบนาโนเป็นกระบวนการที่นิยมน ามาใช้ในการผลิตน้ าดื่ม 
การท าน้ าอ่อน และบ าบัดน้ าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับระบบเยื่อกรอง
แบบออสโมซีสผันกลับ โดยใช้ความดันที่น้อยกว่าส าหรับการด าเนินระบบ ปริมาณน้ าที่ผลิตได้มีปริมาณที่สูง 
และยังสามารถใช้ในการก าจัดสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ ที่ปนมากับน้ าได้เป็นอย่างดี [3-4] และเยื่อกรอง
แบบนาโนยังสามารถใช้ก าจัดคอลลอยด์ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ๆ รวมทั้งประจุของสารอนินทรีย์จากน้ าผิวดินและ
ใต้ดินได้เป็นอย่างดี [5] จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ระบบเยื่อกรองแบบนาโนสามารถก าจัดสารอินทรีย์
คาร์บอนท้ังหมด (Total Organic Carbon: TOC) ได้ประมาณ 90–95% ก าจัดความกระด้างที่มีองค์ประกอบ
ของแคลเซียมกับแมกนีเซียมได้ประมาณ 85–95% รวมทั้งก าจัดไอออนที่มีประจุเดี่ยวได้มากกว่า 70% [6-8] 
ซึ่งปัญหาที่ส าคัญมากส าหรับระบบเยื่อกรองแบบนาโน คือ การอุดตันบนผิวหน้าเยื่อกรอง โดยมีสาเหตุมาจาก
การเกิด Concentration Polarization (CP) โดยเมื่อเยื่อกรองเกิดการอุดตันท าให้ประสิทธิภาพการท างาน
ของระบบลดลง เพิ่มค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มมากขึ้น ลดปริมาณการผลิตของระบบ ต้องท าความสะอาด
บ่อยครั้งขึ้น และท าให้อายุการใช้งานของเยื่อกรองสั้นลง  [9-10] โดยการอุดตันสามารถเกิดขึ้นได้จาก
สารอินทรีย์และสารอนินทรยี์ แต่สารอนินทรีย์เป็นปัญหาที่ส าคัญอันเนื่องมาจากการสะสมตัวในระดับไมครอน 
การวิจัยที่ผ่านมาพบว่า สารอนินทรีย์ที่ท าให้เกิดการอุดตันบนเยื่อกรองได้แก่ องค์ประกอบของคาร์บอเนต 
ซัลเฟต และฟอสเฟต [11] อย่างไรก็ตามองค์ประกอบของสารดังกล่าวได้ศึกษาเฉพาะกับโลหะที่มีประจุ +2 
(Ca2+) เพียงอย่างเดียว สารคาร์บอเนตที่ได้เลือกใช้ศึกษาเป็นสารที่พบได้ตามแหล่งน้ าผิวดินเนื่องจากการ
รวมตัวของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ าในรูปของกรดคาร์บอนิกสามารถเปลี่ยนรูปเป็นไบคาร์บอเนต และ
คาร์บอเนตตามช่วงค่าของพีเอช [12] นอกจากนี้ยังสามารถรวมตัวประจุบวกท่ีมีอยู่ในน้ าท าให้เกิดเป็นตะกรัน 
(Inorganic Scalant) และเมื่อรวมตัวกับสารอินทรีย์ธรรมชาติที่มีอยู่ในแหล่งน้ าผิวดินท าให้เกิดการอุดตันของ
เยื่อกรองได้ง่าย ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญต่อระบบเยื่อกรองท าให้อัตราการกรองลดลง  

การวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของสารอินทรีย์ธรรมชาติร่วมกับเกลือคาร์บอเนตต่อการท างานของเยื่อกรอง 
แบบนาโน โดยท าการศึกษาถึงชนิดของเกลือคาร์บอเนตแต่ละชนิดที่มีไอออนของโลหะที่มีประจุ +2 และ
ไอออนของโลหะที่มีประจุ +1 ซึ่งส่งผลต่อการลดลงของอัตราการกรองของเยื่อกรอง และค่าประสิทธิภาพ 
ในการบ าบัดสารอินทรีย์ธรรมชาติของเยื่อกรองแบบนาโน เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาน าไปประยุกต์ใช้กับ
ระบบเยื่อกรองในการผลิตน้ าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นทางเลือกในการผลิตน้ าทดแทนระบบที่ใช้กัน
อยู่ปัจจุบัน 
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2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
2.1 เกลือคาร์บอเนต 

เกลือคาร์บอเนตที่ใช้ในการศึกษาครั้งมี 4 ชนิดด้วยกัน คือ โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) โปแตส 
เซียมคาร์บอเนต (K2CO3) แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) และแมกนีเซียมคาร์บอเนต (MgCO3) โดยน าเกลือ
คาร์บอเนตทั้งหมดมาใช้ในการปรับความแรงประจุของน้ าตัวอย่างให้มีความแรงของประจุเป็น 0.01 โมล 
ต่อลิตร และปรับพีเอชเป็น 6.3 ด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก  

2.2 สารอินทรีย์ธรรมชาติ 
สารอินทรีย์ธรรมชาติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาจากแหล่งน้ าผิวดินที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ซึ่งใช้ผลิตน้ าอุปโภคและบริโภคภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเทศไทย โดยมีปริมาณ
สารอินทรีย์คาร์บอนท้ังหมด 4.45 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าการดูดกลืนแสงอุลตร้าไวโอเลต ที่ความยาวคลื่น 254 
นาโนเมตร ที ่0.185 ต่อเซนติเมตร มีค่าการน าไฟฟ้าอยู่ที่ 31.9 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร มีพีเอชอยู่ที่ 7.04 
โดยน าน้ าจากแหล่งน้ าผิวดินภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาจ านวน 1,000 ลิตร จากนั้นส่งเข้าเยื่อกรอง
แบบออสโมซีสผันกลับ ท าการกรองจนเหลือเฉพาะน้ าที่ไม่ผ่านการกรองหรือส่วนท่ีเป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติ
เข้มข้น ประมาณ 25–30 ลิตร จากนั้นน าสารอินทรีย์ธรรมชาติเข้มข้นใส่ภาชนะที่ปิดสนิทแล้วน าไปแช่ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการรักษาสารอินทรีย์ธรรมชาติให้อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน 

2.3 เย่ือกรองแบบนาโน 
การวิจัยครั้งนี้ใช้เยื่อกรองแบบนาโนของ GE Water&Process Technologies รุ่น HL4040FM 

ผลิตจากโพลีเอไมด์ มีคุณสมบัติของเยื่อกรองเป็นดังนี้ มีความสามารถในการก าจัดสารที่มีขนาดโมเลกุล 150– 
300 ดาลตัน โดยท าการทดสอบกับน้ าตาลกลูโคส พีเอชที่ใช้ในการด าเนินระบบอยู่ระหว่าง 3–9 และพีเอช
ของสารที่ใช้ในการท าความสะอาดมีค่าอยู่ระหว่าง 2–10.5 มีความสามารถในการทนคลอรีนที่ระดับความ
เข้มข้น 0.1 ppm อุณหภูมิที่สามารถทนได้สงูสุดที่ 50 องศาเซลเซียส ความดันที่ใช้ในการด าเนินงานอยู่ที ่70– 
300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว น ามาตัดให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด 4 x 6 นิ้ว เพื่อให้สามารถน ามาใส่ลงในชุดทดลอง
เยื่อกรอง ส าหรับแผ่นเยื่อกรองที่ได้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว น าเก็บรักษาโดยแช่ไว้ในสารละลาย Sodium 
Metabisulphite (Na2S2O5) ความเข้มข้น 1% เพื่อป้องกันการท าปฏิกิริยากับออกซิเจน แล้วน าไปแช่ไว้ใน
ตู้เย็นเพื่อลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มีผลต่อผิวหน้า กรองแบบนาโน 

2.4  ชุดทดลองแบบไหลตามขวาง 
รูปที่ 1 แสดงแผนภาพการท างานของระบบเยื่อกรองแบบนาโน ระบบนี้ใช้ในเป็นชุดทดสอบแบบ

ไหลตามขวาง รุ่น SEPA ของ Osmonics ที่มีพื้นที่ใส่แผ่นเยื่อกรองขนาด 0.014 ตารางเมตรโดยค านวณตาม
พื้นที่ของชุดทดสอบ โดยควบคุมการทดลองด้วยระบบเยื่อกรองแบบนาโนดังน้ี การปรับความดันให้มีอัตราการ
ไหลเริ่มต้น 45 ลิตรต่อตารางเมตรต่อช่ัวโมงและควบคุมความดันคงท่ีตลอดการทดลอง ความสามารถใน 
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รูปที่ 1  แผนภาพการท างานของระบบเยื่อกรองแบบนาโน [13] 

 
การผลิตน้ าอยู่ที่ร้อยละ 85 อัตราเร็วที่ไหลตามขวางอยู่ที่ 0.1 เมตรต่อวินาที และใช้เวลาในการทดลอง 

500 นาที [11] การใช้อัตราการไหลเริ่มต้นที ่45 ลิตรต่อตารางเมตรต่อช่ัวโมง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบ
การลดลงของอัตราการกรองของเกลือคาร์บอเนตชนิดต่าง ๆ 

2.5  ขั้นตอนการทดลอง 
แผ่นเยื่อกรองแบบนาโนน ามาล้างด้วยน้ าปราศจากไอออนและติดตั้งเยื่อกรองแบบนาโนใน  

ชุดทดลอง ท าการล้างด้วยกรดโดยการปั๊มสารละลายกรดซิติกความเข้มข้น 0.001 โมลต่อลิตร ผ่านระบบ 
เป็นเวลา 30 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ าปราศจากไอออนปริมาตร 500 มิลลิลิตร น าแผ่นกรองล้างด้วยด่างโดย
การปั๊มสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.001 โมลต่อลิตร ผ่านระบบเป็นเวลา 30 นาที แล้วล้าง
ออกด้วยน้ าปราศจากไอออนปริมาตร 500 มิลลิลิตร หลังจากท าความสะอาดเยื่อกรองแล้วท าการเดินระบบ
โดยน้ าปราศจากไอออนเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดลองโดยหาอัตราการไหลเทียบ
กับความดันในการด าเนินระบบ เตรียมน้ าตัวอย่างที่ต้องการทดสอบเข้าสู่ระบบ ท าการวัดอัตราการกรอง 
ทุก 10 นาทีในช่วง 1 ช่ัวโมงแรก และทุก 20 นาทีหลังจากผ่านช่ัวโมงแรก จนครบเวลา 500 นาที โดยเก็บ
ตัวอย่างน้ าเพื่อน าไปวิเคราะห์ ค่าการน าไฟฟ้า ค่าการดูดกลืนแสงอุลตร้าไวโอเลต และสารอินทรีย์ธรรมชาติ 
เพื่อทดสอบความสามารถของเยื่อกรองในการกักกันสาร โดยเก็บตัวอย่างที่เวลา 30, 60, 120, 210, 300, 
380 และ 500 นาที โดยเก็บตัวอย่างท่ีผ่านการกรองและไม่ผ่านการกรองเพื่อค านวณค่าการก าจัด 

2.6  สมการที่ใช้ในการศึกษา 
จากการศึกษาของ Mattaraj and Kilduff [14] เกี่ยวข้องกับการอุดตันของเยื่อกรองอันเป็นผลมา

จากสารอินทรีย์ทางธรรมชาติในกระบวนการกรองแบบนาโนซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนการวิจัยในครั้งนี้  
ค่าอัตราการกรองแสดงได้ในสมการที่ 1 
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โดยที ่ vJ   คือ  อัตราการกรองผ่านเยื่อกรอง (L.m-2.h-1) 
 permQ  คือ อัตราการไหลของน้ าท่ีกรองได้ (L.h-1) 
 mA    คือ  พื้นที่ที่ใช้ในการกรอง (m2) ส่วนการก าจัดสารละลายออกจากน้ า (Rejection) 

โดยการกรองผ่านเยื่อกรองจะแยกสารละลายต่าง ๆ ออกจากน้ า ซึง่ประสิทธิภาพในการก าจัดสามารถค านวณ
ได้จากสมการที่ 2 
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(2) 

โดยที่  R   คือ อัตราการก าจัดสารละลายออกจากน้ า (-) 
 permC  คือ ความเข้มข้นของสารละลายที่ผ่านการกรอง (mg.L-1), 
 retenC  คือ ความเข้มข้นของสารละลายทีไ่ม่ผ่านการกรอง (mg.L-1) 

 

3. ผลการวิจัย 
3.1  ผลของประจุบวก 

ไอออนประจุบวกที่พบได้โดยทั่วไปในแหล่งน้ าคือโซเดียมและแคลเซียมจะมีผลต่อการลดลงของ
อัตราการไหลของน้ าส าหรับการกรองน้ าด้วยระบบเยื่อกรองแบบนาโน ในรูปที่ 2 แสดงถึงผลของประจุบวก 
ที่มีความแตกต่างกันต่อการลดลงของอัตราการกรอง โดยใช้สารละลายที่มีความเข้มข้นของสารอินทรีย์
ธรรมชาติ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ปรับพีเอชเป็น 6.3 ความแรงของประจุที่ 0.01 โมลต่อลิตร ปรับด้วยเกลือ
คาร์บอเนตที่มีประจุบวกต่างชนิดกัน ได้แก่ โซเดียมคาร์บอเนต และแคลเซียมคาร์บอเนต ผลจากการทดลอง
พบว่า สารละลายอินทรีย์ธรรมชาติร่วมกับแคลเซียมคาร์บอเนต จะมีค่าอัตราการกรองที่ลดลงมากกว่า
สารละลายอินทรีย์ธรรมชาติร่วมกับโซเดียมคาร์บอเนต อันเป็นผลเนื่องมาจากแคลเซียมไอออนเป็นไอออน
บวกที่มีประจุของสารเท่ากับสองบวก (Divalent Cation) ในขณะที่โซเดียมไอออนเป็นไอออนซึ่งมีประจุเป็น
หนึ่งบวก (Monovalent Cation) ไอออนที่มีประจุสองบวกของแคลเซียมสามารถที่จะเกิดเป็นตัวเช่ือม
ระหว่างสารอินทรีย์ธรรมชาติกับเยื่อกรองแบบนาโนซึ่งมีประจุเป็นลบ ด้วยกลไกที่เรียกว่า สะพานเช่ือม 
(Bridging Effect) เป็นผลให้เกิดการสะสมตัวของสารอินทรีย์ธรรมชาติที่ผิวหน้าเยื่อกรองเพิ่มมากขึ้นกว่า
สารละลายที่มีไอออนเดี่ยว จึงเป็นผลให้ค่าอัตราการกรองมีค่าที่ลดลงที่มากกว่า [1] 
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รูปที่ 2  ผลจากประจุบวกที่ต่างกันต่อการลดลงของอัตราการกรองที่ค่าความแรงประจุ 0.01 โมลต่อลติร 
              ร่วมกับสารอินทรีย์ธรรมชาต ิที่พีเอชเป็น 6.3 
 

รูปที ่3 แสดงค่าการก าจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติพิจารณาจากค่าการดูดกลืนแสงอุลตร้าไวโอเลต จากผล
ของไอออนประจุบวก โดยแสดงค่าการก าจัดสารอินทรีย์ทางธรรมชาติพิจารณาจากการวัดค่าการดูดกลืนแสง
อุลต้าไวโอเลต ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร จากภาพพบว่าความสามารถในการก าจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติ
ที่วัดด้วยค่าการดูดกลืนแสงอุลตราไวโอเลต จากน้ าตัวอย่างท่ีมีสารอินทรีย์ธรรมชาติร่วมกับโซเดียมคาร์บอเนต 
มีค่าการก าจัดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97.76 ส่วนในตัวอย่างที่มีสารอินทรีย์ธรรมชาติร่วมกับแคลเซียมคาร์บอเนต 
มีค่าการก าจัดอยู่ที่ร้อยละ 99.15 อาจเนื่องจากผลการจับตัวกันได้ดีขึ้นระหว่างประจุสองบวกของแคลเซียม
ร่วมกับสารอินทรีย์ธรรมชาติกับเยื่อกรองแบบนาโนท าให้ความสามารถในการใช้ก าจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติ  
มีค่าที่เพิ่มขึ้นดังแสดงในรูป 

รูปที ่4  แสดงค่าการก าจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติพิจารณาจากค่าสารอินทรีย์คารบ์อนท้ังหมด จากผลของ
ไอออนประจุบวก ผลการทดลองพบว่าสารละลายที่มีสารอินทรีย์ธรรมชาติร่วมกับโซเดียมคาร์บอเนต มีค่า 
การก าจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติเฉลีย่อยู่ที่รอ้ยละ 97.63 ต่ ากว่าค่าการก าจัดสารอินทรยี์ธรรมชาติในสารละลาย
ที่มีสารอินทรีย์ธรรมชาติร่วมกับแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งมีค่าการก าจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ  
99.10 จากผลการทดลองสามารถอธิบายถึงการจับตวักันของสารอินทรียธ์รรมชาติต่อไอออนที่มีประจุสองบวก 
ด้วยกลไกการเกิดสะพานเชื่อมระหว่างประจุลบของสารอินทรีย์ธรรมชาติกับประจุลบที่อยู่บนผิวของเยื่อกรอง
แบบนาโน 
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รูปที่ 3 ผลของไอออนประจุบวกตอ่การก าจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติพจิารณาจากค่าการดูดกลืนแสง 
                อุลตร้าไวโอเลตที่ค่าความแรงประจุ 0.01 โมลต่อลิตร ร่วมกับสารอินทรีย์ธรรมชาติที่พีเอช 6.3 

 

 
                                

รูปที่ 4 ผลของไอออนประจุบวกตอ่การก าจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติพจิารณาจากค่าสารอินทรยี์คาร์บอน 
          ทั้งหมดที่ค่าความแรงประจุ 0.01 โมลต่อลิตร ร่วมกับสารอินทรีย์ธรรมชาติ ที่พีเอช 6.3 

 
3.2  ผลของเกลือคาร์บอนเนต 

รูปที ่5 แสดงผลของเกลือคาร์บอเนตต่อการลดลงของอัตราการกรอง สารละลายที่ใช้ในการทดลอง
มีความเข้มข้นของสารอินทรีย์ธรรมชาติ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร พีเอชอยู่ที่ 6.3 ค่าความแรงของประจุเป็น 0.01 
โมลต่อลิตร ปรับด้วยเกลือคาร์บอเนตชนิดต่าง ๆ ได้แก่ โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) โปแตสเซียมคาร์บอเนต 
(K2CO3) แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) และแมกนีซียมคาร์บอเนต (MgCO3) จากการทดสอบพบว่าเมื่อใช้
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เกลือคาร์บอเนตที่ต่างชนิดกันจะท าให้ค่าอัตราการกรองที่ได้มีค่าเป็น 27.08 25.88 21.30 และ 22.16 ลิตร
ต่อตารางเมตรต่อช่ัวโมง ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากค่าความสามารถในการละลายน้ าของเกลือคาร์บอเนตที่ใช้ใน
การทดลองซึ่งแต่ละชนิดมีค่าที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเกลือที่ใช้ เมื่อเกลือคาร์บอเนตที่ละลายอยู่ใน
ตัวอย่างสารละลายถูกกักกันด้วยเยื่อกรองแบบนาโนท าให้เพิ่มความเข้มข้นของเกลือคาร์บอเนตที่อยู่บริเวณ
ผิวหน้าเยื่อกรองมากขึ้น สามารถอธิบายได้โดยปรากฏการณ์ Concentration Polarization การสะสมตัวที่
เพิ่มมากข้ึนของเกลือคาร์บอเนตที่ผิวหน้าระบบ ถ้าหากความเข้มข้นยังมีค่าที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จนเป็นผลให้ค่า
ผลคูณของการละลายมีค่าที่สูงกว่าค่าคงที่ของการละลาย (Ksp) ของสารตัวนั้น ๆ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 เป็น
ผลให้สารคาร์บอเนตเกิดการตกตะกอน และตะกอนท่ีเกิดขึ้นจะติดอยู่ท่ีบริเวณผิวหน้าของเยื่อกรองในลักษณะ
เป็นตะกรัน ส่งผลท าให้ เพิ่มความต้านทานให้แก่ระบบโดยท าให้อัตราการกรองของสารละลายลดลง 
เพราะฉะนั้นเกลือคาร์บอเนตที่มีค่าคงที่ของการละลายที่ต่ าจะท าให้ผลของอัตราการกรองมีค่าที่ลดลงมากกว่า
สารละลายที่มีค่าคงท่ีการละลายที่สูงกว่า 

 
ตารางที่ 1 ค่าคงท่ีของการละลาย (Ksp) ของเกลือคาร์บอเนตที่ใช้ในการทดลอง 

เกลือคาร์บอเนต ค่าคงที่ของการละลาย (Ksp) ที่ 25o C 
Na2CO3 
K2CO3 
CaCO3 
MgCO3 

- 
- 

3.36 x 10-9 
6.82 x 10-6 

ที่มา: Sawyer และ McCarty [15] 
 

 
 

รูปที่ 5  ผลของเกลือคาร์บอเนตตอ่การลดลงของอัตราการกรองที่ค่าความแรงประจุ 0.01 โมลต่อลิตร 
              ร่วมกับสารอินทรีย์ธรรมชาติ ที่พีเอช 6.3 
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ส าหรับผลการก าจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติของตัวอย่างสารละลายสารอินทรีย์ธรรมชาติร่วมกับเกลือ
คาร์บอเนตชนิดต่าง ๆ โดยท าการทดสอบด้วยสารละลายที่มีสารอินทรีย์ธรรมชาติ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ปรับ 
พีเอชเป็น 6.3 ปรับค่าความแรงของประจุเป็น  0.01 โมลต่อลิตรด้วยโซเดียมคาร์บอเนต  โปแตสเซียม
คาร์บอเนต แคลเซียมคาร์บอเนต และแมกนีเซียมคาร์บอเนต ตามล าดับ พบว่าค่าการก าจัดสารอินทรีย์
ธรรมชาติที่พิจารณาจากการดูดกลืนคลื่นแสงอุลต้าไวโอเลต ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร มีค่าการก าจัด
อยู่ท่ีร้อยละ 96.42–99.38 ดังแสดงในรูปที ่6 

 
 

รูปที่ 6 ผลของเกลือคาร์บอเนตตอ่การก าจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติพจิารณาจากค่าการดูดกลืนแสง 
             อุลต้าไวโอเลตที่ค่าความแรงประจุ 0.01 โมลต่อลติร ร่วมกับสารอินทรีย์ธรรมชาติ ที่พีเอช 6.3 
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สารอินทรีย์ธรรมชาติเกิดจากกลไกลการคัดแยกขนาดเป็นส่วนใหญ่ (Size Exclusion) 
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4. สรุปผลการวิจัย 
4.1  เกลือคาร์บอเนตที่มีประจุบวกแตกต่างกัน มีผลต่อการลดลงของอัตราการกรอง โดยประจุสองบวก

ของแคลเซียมคาร์บอเนตจะท าตัวเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสารอินทรีย์ธรรมชาติและผิวหน้าของเยื่อกรองเป็น
ผลให้ค่าการลดลงของอัตราการกรองและความสามารถในการก าจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติมากกว่ากรณีที่มี
โซเดียมคาร์บอเนต 

4.2  เกลือคาร์บอเนตชนิดต่าง ๆ ร่วมกับสารอินทรีย์ธรรมชาติ พบว่าค่าการลดลงของอัตราการกรอง
เกิดจากการเกิดตะกรันท่ีบริเวณผิวหน้าเยื่อกรองแบบนาโน โดยเฉพาะแคลเซียมคาร์บอเนต และแมกนีเซียม
คาร์บอเนต เนื่องจากความสามารถในการละลายน้ าลดลง ค่าอัตราการกรองของสารละลายของโซเดียม
คาร์บอเนต โปแตสเซียมคาร์บอเนต ให้ค่าสูงกว่า แคลเซียมคาร์บอเนต และแมกนีเซียมคาร์บอเนต และ 
ค่าก าจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติให้ค่าสูงอยู่ในช่วงร้อยละ 94–99 เนื่องจากผลของกลไกลการคัดแยกขนาดของ
สารอินทรีย์ธรรมชาติ 

4.3  การทดสอบเกลือคาร์บอเนตชนิดต่าง ๆ ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเพื่อทดสอบผลของเยื่อ
กรองแบบนาโน เช่น ค่าพีเอช ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ธรรมชาติ และความเข้มข้นของเกลือคาร์บอเนต 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินระบบให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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