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บทคดัย่อ   

 
        การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลของพีเอชระหว่างการอุดตนัเยื่อกรองแบบนาโนจากสารคาร์บอเนตร่วมกบั

สารอินทรียธ์รรมชาติ โดยใชชุ้ดทดลองแบบไหลตามขวางเยือ่กรองแบบนาโน (HL4040FN, GE water and process technology) โดย
ปรับค่าความแรงของประจุเป็น 0.01 โมล, สารอินทรียธ์รรมชาติความเขม้ขน้ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร และปรับค่าพีเอชของ
สารละลายเป็น 4.3 (H2CO3), 6.3 (pKa1), 8.3 (HCO3

-), 10.3 (pKa2) and 11.3. ความแตกต่างของพีเอชทาํใหเ้กิดการเปล่ียนรูปของ
สารคาร์บอเนตใหอ้ยูใ่นรูปของกรดคาร์บอนิค (H2CO3) ท่ีพีเอช 4.3, เป็นไบคาร์บอเนต (HCO3

-) ท่ีเป็นสารประจุลบเด่ียวท่ีพีเอช 
6.3 และอยูใ่นรูปของคาร์บอเนตท่ีเป็นสารประจุลบคู่ท่ีระดบัพีเอช 11.3 การเพ่ิมข้ึนของพีเอชของสารละลายจาก 4.3, 6.3, 8.3, 
10.3 และ 11.3  เป็นผลทาํใหล้ดค่าฟลกัซ์ของเพอร์มีเอทลงจากค่า 29.31, 27.38, 22.23, 21.90 และ 19.71 ลิตรต่อตารางเมตรต่อ
ชัว่โมง  ค่าการกาํจดัของสารอินทรียธ์รรมชาติตามช่วงค่าพีเอชสารละลายใหค้่าประมาณร้อยละ 96 – 98 ค่าการกาํจดัโซเดียม
คาร์บอเนตวดัโดยค่าการนาํไฟฟ้ามีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือพีเอชสารละลายมีค่าเพ่ิมข้ึน อาจเน่ืองจากผลของแรงผลกัประจุระหวา่งประจุ
ลบของเยือ่กรองแบบนาโนและประจุลบจากชนิดของคาร์บอเนต  เกลือคาร์บอเนตจะเปล่ียนไปอยูใ่นรูปของไบคาร์บอเนตจาก
ระดบัพีเอช 4.3 ไป 10.3 ขณะท่ีรูปของคาร์บอเนตจะปรากฏท่ีพีเอชสูงท่ีพีเอชสารละลาย 11.3  
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Abstract  
 

 This research studied the effect of pH during nanofiltration (NF) fouling of combined carbonate species and natural 
organic matter using crossflow nanofiltration (HL4040FN, GE water and process technology).  Solution conditions were 
controlled with ionic strength of 0.01 M, NOM concentration of 10 mg/L and various solution pHs of pH 4.3 (H2CO3 equiv. 
pt.), 6.3 (pKa1), 8.3 (HCO3

− equiv. pt.), 10.3 (pKa2) and 11.3 (CO3
2− equiv.pt).  Different solution pHs could change carbonate 

species from carbonic acid (H2CO3) at pH 4.3, to monovalent bicarbonate (HCO3
) at pH 6.3, then form divalent carbonate 

(CO3
2 ) at high solution pHs of 11.3. The increase in solution pHs from 4.3, 6.3, 8.3, 10.3 and 11.3 resulted in decreases of 

permeate fluxes of 29.31, 27.38, 22.23, 21.90 and 19.71 L/m2/h (LMH), respectively.  The removal efficiencies of NOM for 
the range of solution pHs were approximately 96-98%. The sodium carbonate rejections measured by conductivity increased 
with increasing solution pHs, possibly caused by repulsion charge effects between negatively charged NF membrane and 
negatively charged carbonate species. Carbonate salt can form bicarbonate ions with increased solution pHs from 4.3 to 10.3, 
while carbonate species can dominate with high solution pHs of 11.3. 
 
Keywords : Carbonate species, Nanofiltration, Natural Organic Matter 
 

บทนํา  
  ระบบคาร์บอเนตเป็นระบบท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยทัว่ไปตามธรรมชาติ โดยเป็นการเกิดการถ่ายเทมวลสารระหวา่งแหล่งนํ้ า
กบัอากาศ ซ่ึงเกิดการละลายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นอากาศลงสู่แหล่งนํ้า และการปล่อยก๊าซจากแหล่งนํ้าคืนสู่อากาศใน
สภาวะท่ีมีการอ่ิมตวัของคาร์บอนไดออกไซดท่ี์สูงในนํ้า การถ่ายเทมวลสารท่ีเกิดข้ึนเป็นการรักษาความสมดุลของแหล่งนํ้าตาม
ธรรมชาติ ในการวดัค่าของคาร์บอเนตนิยมวดัในรูปของค่าความเป็นกรด (Acidity) และค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) โดยแหล่ง
นํ้าผิวดินท่ีมีสารคาร์บอเนตในปริมาณสูง มีสาเหตุมาจากมีสาหร่ายจาํนวนมากท่ีเจริญเติบโตในแหล่งนํ้ า เม่ือเกิดการสังเคราะห์
แสงจะมีการดึงคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งนํ้ าไปใชใ้นการสังเคราะห์แสง เป็นผลให้พีเอชของนํ้ ามีค่าท่ีสูงข้ึน โดยสาร
คาร์บอนในนํ้าจะเกิดการเปล่ียนรูปตามระดบั  pH ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยสารคาร์บอเนตในแหล่งนํ้าสามารถเปล่ียนไปไดเ้ป็น 3 
รูป คือ กรดคาร์บอนิค (H2CO3) ไบคาร์บอเนต (HCO3

-) และ คาร์บอเนต (CO3
2-) ตามลาํดบั  เม่ือมีระดบัพีเอชท่ีสูงข้ึน [1]  และ

เม่ือก๊าซคาร์บอนไดออกไซดล์ะลายนํ้าสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีกบันํ้าได ้ดงัน้ี [2] 
 

322)(2 COHOHCO aq   KH = 10-1.5    (1) 
  

  HHCOCOH 332  Ka1 = 10-6.3    (2) 
 

  HCOHCO aq
2

)(33  Ka2 = 10-10.3    (3) 

 
เม่ือสารคาร์บอเนตรวมตวักบัสารอินทรียธ์รรมชาติ (Natural Organic matter, NOM) ซ่ึงพบไดโ้ดยทัว่ไปตามแหล่งนํ้าผิวดิน จะ
มีผลต่อประสิทธิภาพของเยือ่กรองอาจทาํใหเ้กิดปัญหาต่อระบบเยือ่กรองอาจทาํใหก้ารผลิตนํ้าลดลง 
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เยือ่กรองแบบนาโน (Nanofiltraion, NF) เป็นกระบวนการท่ีนิยมนาํมาใชใ้นการผลิตนํ้าด่ืม การทาํนํ้าอ่อน และบาํบดั
นํ้าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม เน่ืองจากมีประสิทธิภาพท่ีใกลเ้คียงกบัระบบเยือ่กรองแบบออสโมซีสผนักลบั โดยมีขอ้ไดเ้ปรียบ
คือการใชค้วามดนัท่ีนอ้ยกวา่ในการดาํเนินระบบ ปริมาณนํ้าท่ีผลิตไดมี้ปริมาณท่ีมาก และยงัสามารถใชใ้นการกาํจดัสารอินทรีย์
และสารอินทรียท่ี์ปนมากบันํ้าไดเ้ป็นอยา่งดี [3- 5] และกระบวนการนาโนยงัสามารถใชก้าํจดัคอลลอยด ์รวมทั้งประจุของสาร 
อนินทรียจ์ากนํ้าผวิดินและใตดิ้นไดเ้ป็นอยา่งดี [6] ซ่ึงปัญหาท่ีพบมากของกระบวนการเยือ่กรอง คือการลดลงของอตัราการไหล 
โดยมีสาเหตุมาจากการเกิด Concentration Polarization (CP) โดยการอุดตนัท่ีเกิดข้ึนสามารถเกิดไดใ้น 2 แหล่ง คือ เกิดการอุด
ตนับริเวณผิวหนา้ของเยือ่กรอง (Surface fouling) ซ่ึงสามารถท่ีจะทาํความสะอาดได ้และการอุดตนัท่ีเกิดภายในรูพรุนของเยื่อ
กรอง (Internal pore fouling) ซ่ึงการเกิดในอยา่งหลงัน้ีสามารถท่ีจะทาํความสะอาดไดบ้างส่วนหรือไม่สามารถท่ีจะทาํความ
สะอาดไดเ้ลย [7] เม่ือเยือ่กรองเกิดการอุดตนัจะเป็นผลใหค้่าดาํเนินระบบเพ่ิมมากข้ึน ตอ้งทาํความสะอาดบ่อยคร้ังข้ึน และทาํให้
อายกุารใชง้านของเยือ่กรองสั้นลง [8] 

การศึกษาน้ีจะทาํการศึกษาผลของพีเอชระหวา่งการอุดตนัเยื่อกรองแบบนาโนจากสารคาร์บอเนตร่วมกบัสารอินทรีย์
ธรรมชาติ โดยปัจจยัท่ีศึกษาในงานวจิยัน้ีไดแ้ก่ ค่าพีเอชของสารละลาย รวมทั้งชนิดของสารคาร์บอเนตท่ีมีอยูใ่นนํ้าตวัอยา่ง โดย
มุ่งศึกษาปัจจยัของการอุดตนัของเยื่อกรองท่ีเกิดสารคาร์บอเนตร่วมกบัสารอินทรียธ์รรมชาติ เพ่ือนาํไปประยกุตใ์ชร้ะบบเยื่อ
กรองในมีการผลิตนํ้าใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

อุปกรณ์และวธีิการ   
 เกลอืคาร์บอเนต 
 เกลือคาร์บอเนตท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ปรับความแรงประจุของนํ้ าตวัอย่างให้มี
ความแรงของประจุเป็น 0.01 โมลต่อลิตร และปรับพีเอชเป็น 4.3 6.3 8.3 10.3 และ 11.3 ตามลาํดบั ดว้ยสารละลายกรดไฮโดร
คลอริก และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์

สารอนิทรีย์ธรรมชาติ 
 สารอินทรียธ์รรมชาติท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดม้าจากแหล่งนํ้าผิวดินท่ีอยูภ่ายในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ซ่ึงใชผ้ลิต
นํ้าอุปโภคและบริโภคภายในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี โดยมีปริมาณสารอินทรียค์าร์บอนทั้งหมด 4.45 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่า
การดูดกลืนแสงอุลตร้าไวโอเลตท่ีความยาวคล่ืน 254 นาโนเมตร เท่ากบั 0.185  ต่อเซนติเมตร มีค่าการนาํไฟฟ้าอยูท่ี่ 31.9 ไมโคร
ซีเมนส์ต่อเซนติเมตร มีพีเอชอยู่ท่ี 7.04 โดยนาํนํ้ าจากแหล่งนํ้ าผิวดินภายในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีมาจาํนวน 1,000 ลิตร 
จากนั้นส่งเขา้เยื่อกรองแบบออสโมซีสผนักลบั ทาํการกรองจนเหลือเฉพาะนํ้ าท่ีไม่ผ่านการกรองหรือส่วนท่ีเป็นสารอินทรีย์
ธรรมชาติเขม้ขน้ ประมาณ 25 – 30 ลิตร จากนั้นนาํสารอินทรียธ์รรมชาติเขม้ขน้ใส่ภาชนะท่ีปิดสนิทแลว้นาํไปแช่ท่ีอุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการเกบ็สารอินทรียธ์รรมชาติใหอ้ยูใ่นสภาวะพร้อมใชง้าน 

เยือ่กรองแบบนาโน 
 การวิจยัคร้ังน้ีใชเ้ยือ่กรองแบบนาโนของ GE Water & Process Technologies รุ่น HL4040FM ผลิตจากโพลีเอไมด ์มี
คุณสมบติัของเยือ่กรองเป็นดงัน้ี มีความสามารถในการกาํจดัสารท่ีมีขนาดโมเลกุล 150 – 300 ดาลตนั โดยทาํการทดสอบกบั
นํ้าตาลกลโูคส พีเอชท่ีใชใ้นการดาํเนินระบบอยูร่ะหวา่ง 3 – 9 และค่าพีเอชของสารท่ีใชใ้นการทาํความสะอาดมีค่าอยูร่ะหวา่ง  2 
– 10.5 มีความสามารถในการทนต่อค่าคลอรีนท่ีระดบัความเขม้ขน้ 0.1 ppm อุณหภูมิท่ีสามารถทนไดสู้งสุดท่ี 50 องศาเซลเซียส 
ความดนัท่ีใชใ้นการดาํเนินงานอยูท่ี่ 70 – 300 ปอนดต่์อตารางน้ิว นาํมาตดัใหเ้ป็นแผน่ส่ีเหล่ียมขนาด 4 x 6 น้ิว เพ่ือใหส้ามารถ
นาํมาใส่ลงในชุดทดลองเยือ่กรอง สาํหรับแผน่เยือ่กรองท่ีไดต้ดัเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํเกบ็รักษาโดยแช่ไวใ้นสารละลาย Sodium 
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metabisulphite (Na2S2O5) ความเขม้ข้น 1% เพ่ือป้องกันการทาํปฏิกิริยากับออกซิเจน แล้วนําไปแช่ไวใ้นตู ้เย็นเพ่ือลดการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียท่ีมีผลต่อผวิหนา้ของเยือ่กรองแบบนาโน 

ชุดทดลองแบบไหลตามขวาง 
 รูปท่ี 1 แสดงแผนภาพการทาํงานของระบบเยื่อกรองแบบนาโน [9] ระบบน้ีใชใ้นเป็นชุดทดสอบแบบไหลตามขวาง 
รุ่น SEPA ของ Osmonics ท่ีมีพ้ืนท่ีใส่แผน่เยื่อกรองขนาด 0.014 ตารางเมตรโดยคาํนวณตามพ้ืนท่ีของชุดทดสอบ โดยควบคุม
การทดลองดว้ยระบบเยือ่กรองแบบนาโนดงัน้ี การปรับความดนัใหมี้อตัราการไหลเร่ิมตน้ 45 ลิตรต่อตารางเมตรต่อชัว่โมงและ
ควบคุมความดนัคงท่ีตลอดการทดลอง ความสามารถในการผลิตนํ้ าอยูท่ี่ร้อยละ 85 อตัราเร็วท่ีไหลตามขวางอยูท่ี่ 0.1 เมตรต่อ
วนิาที [10] และใชเ้วลาในการทดลอง 500 นาที   

  
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 1  ภาพการทาํงานของระบบเยือ่กรองแบบนาโน [9]  
 

สมการทีใ่ช้ในการศึกษา 
 จากการศึกษาของ Mattaraj and Kilduff [11] เก่ียวขอ้งกบัการอุดตนัของเยื่อกรองอนัเป็นผลมาจากสารอินทรีย์
ธรรมชาติในการกรองแบบนาโนซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแผนการวจิยัในคร้ังน้ี  ค่าอตัราการกรองแสดงไดใ้นสมการท่ี (4) 
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โดย  vJ    คืออตัราการกรองผา่นเยือ่กรอง (L.m-2.h-1), permQ   คืออตัราการไหลของนํ้าท่ีกรองได ้ (L.h-1), mA   คือ 

พ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการกรอง (m2) ส่วนการกาํจดัสารละลายออกจากนํ้า (Rejection) โดยการกรองผา่นเยือ่กรองจะแยกสารละลายต่างๆ
ออกจากนํ้า ซ่ึงประสิทธิภาพในการกาํจดัสามารถคาํนวณไดจ้ากสมการท่ี (5) 
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โดย R  คืออตัราการกาํจดัสารละลายออกจากนํ้า , permC  คือความเขม้ขน้ของสารละลายท่ีผา่นการกรอง (mg.L-1), 

retenC  คือ ความเขม้ขน้ของสารละลายท่ีไม่ผา่นการกรอง (mg.L-1)  
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ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 ผลการศึกษาชนิดของเกลอืคาร์บอเนตในแต่ละระดบัพเีอช 
  จากการทดสอบโดยใชโ้ซเดียมคาร์บอเนตในการปรับค่าความแรงประจุเป็น 0.01 โมลต่อลิตร ร่วมกบัสารอินทรีย์
ธรรมชาติความเขม้ขน้ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ปรับค่าพีเอชใหมี้ค่าเป็น 4.3, 6.3, 8.3, 10.3 และ 11.3 แลว้ทาํการหาปริมาณของไบ
คาร์บอเนตและคาร์บอเนตท่ีอยูใ่นสารละลาย พบวา่ในระดบัพีเอชท่ี 4.3, 6.3, 8.3 และ 10.3  จะพบว่าสารคาร์บอเนตจะ
เปล่ียนไปอยูใ่นรูปของไบคาร์บอเนต โดยมีความเขม้ขน้เป็น 0.21, 1.51, 2.09 และ 2.5 กรัมต่อลิตร ตามลาํดบั ซ่ึงจะพบวา่ถา้ค่า 
พีเอชมีค่าท่ีเพ่ิมมากข้ึนในช่วงพีเอช 4.3 – 10.3 จะปรากฏปริมาณของไบคาร์บอเนตเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีคาร์บอเนตปรากฏในนํ้า
ในปริมาณท่ีน้อยและเม่ือทาํการปรับค่าพีเอชให้เป็น 11.3 จะปรากฏค่าไบคาร์บอเนตปริมาณท่ีน้อย แต่ตรวจพบปริมาณ
คาร์บอเนตท่ีเปล่ียนรูปในระดบัพีเอช 11.3 แทนรูปของไบคาร์บอเนต โดยพบวา่มีประมาณเท่ากบั 3.58 กรัมต่อลิตร  จากการ
ทดลองน้ีจะพบวา่เกลือคาร์บอเนตสามารถท่ีจะเปล่ียนรูปไดต้ามระดบัพีเอชท่ีเปล่ียนแปลง ตามค่า  Ka ในสมการท่ี (1) – (3) โดย
สามารถอยูใ่นรูปของกรดคาร์บอนิกในระดบัพีเอชท่ีตํ่าประมาณ 4.3 และเม่ือเพ่ิมพีเอชใหอ้ยูใ่นช่วง 4.3 – 10.3  เกลือคาร์บอเนต
จะเปล่ียนรูปจากกรดคาร์บอนิกไปเป็นไบคาร์บอเนต และเม่ือมีพีเอชเป็น 11.3 ไบคาร์บอเนตจะเปล่ียนรูปไปเป็นคาร์บอเนต ดงั
แสดงในรูปท่ี 2 แสดงความเขม้ขน้ของไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนตท่ีระดบัพีเอชต่าง ๆ  

 
รูปที่ 2 ความเข้มข้นของไบคาร์บอเนตและคาร์บอเนตที่ระดบัพเีอชต่าง ๆ 

 
ผลการศึกษาค่าพเีอชทีม่ีผลต่อการลดลงของค่าฟลกัซ์ 

  รูปท่ี 3 แสดงผลของพีเอชท่ีมีต่อการลดลงของฟลกัซ์ของเพอร์มีเอท การทดลองผลของค่าพีเอชต่อการลดลงของ 
ฟลกัซ์ของเพอร์มีเอท ใชส้ารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ของสารอินทรียธ์รรมชาติ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ปรับค่าพีเอชท่ีใชในการ
ทดลองเป็น 4.3, 6.3, 8.3, 10.3 และ 11.3 ปรับค่าความแรงประจุเป็น 0.01 โมลต่อลิตรดว้ยโซเดียมคาร์บอเนต จากผลการทดลอง
พบวา่ค่าฟลกัซ์ของเพอร์มีเอทมีลกัษณะการลดลงเป็นดงัน้ี คือ ท่ีระดบัพีเอชท่ีเพ่ิมมากข้ึนจะเป็นผลทาํให้ค่าฟลกัซ์ของเพอร์มี
เอทท่ีไดมี้ค่าท่ีลดลง โดยค่าพีเอชเพ่ิมข้ึนเป็น 4.3, 6.3, 8.3, 10.3 และ 11.3 มีค่าฟลกัซ์ของเพอร์มีเอทท่ีลดลงเป็น 29.31, 27.38, 
22.23, 21.90 และ 19.71 ตามลาํดบั ซ่ึงการทดลองท่ีไดส้อดคลอ้งกบัการศึกษาของ Kilduff และคณะ (2000) [12] ทั้งน้ีอาจเป็น
ผลมาจากท่ีพีเอช 4.3 มีประจุบวกของไฮโดรเจนไอออนในนํ้าตวัอยา่งมีปริมาณสูงกวา่ท่ีพีเอช 6.3, 8.3 และ 10.3  ซ่ึงประจุบวก
ของไฮโดรเจนไอออนน้ี มีผลทาํใหค้วามหนาของชั้น Double layer ของผิวหนา้เยือ่กรองลดลงทาํใหน้ํ้ าสามารถเล่ือนเขา้ใกลเ้ยือ่
กรองไดม้ากข้ึน เป็นผลใหส้ารท่ีอยูผ่วิหนา้เยือ่กรองเกิดการซึมผา่นออกมาไดง่้ายกวา่ 
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รูปที่ 3 ผลของพเีอชต่อการลดลงของฟลกัซ์ของสารละลาย 

 
ผลการศึกษาค่าพเีอชทีม่ีผลต่อการกาํจัดสารอนิทรีย์ธรรมชาติ 

 รูปท่ี 4(ก)  แสดงผลของค่าการกาํจดัสารอินทรียธ์รรมชาติของสารละลายวดัโดยค่าการดูดกลืนแสง โดยวดัค่าการ
กาํจดัตามฟังกช์นัของพีเอชจาก 4.3, 6.3, 8.3, 10.3 และ11.3 โดยพิจารณาจากการวดัค่าการดูดกลืนแสง UV ท่ีความยาวคล่ืน 254 
นาโนเมตร ท่ีค่าระดบัความแรงประจุ 0.01 โมลต่อลิตร โดยสารโซเดียมคาร์บอเนต พบวา่ เยือ่กรองแบบนาโนมีความสามารถ
ในการกาํจดัสารอินทรียธ์รรมชาติประมาณ 96 – 98 % ภาพท่ี 4(ข) แสดงผลของการกาํจดัสารอินทรียธ์รรมชาติของสารละลาย
วดัโดยค่าปริมาณคาร์บอนสารอินทรีย ์ท่ีค่าความแรงของประจุ 0.01 โมลต่อลิตรของโซเดียมคาร์บอเนต พบวา่ เยือ่กรองแบบนา
โนมีความสามารถในการกาํจดัสารอินทรียธ์รรมชาติประมาณ 96 – 98 % ซ่ึงผลจากการทดลองท่ีได ้พบวา่ในทุกระดบัค่าพีเอช
ให้ค่าการกาํจดัสารอินทรียธ์รรมชาติท่ีใกลเ้คียงกนัทั้งการวดัค่าดว้ยแสง UV 254 และการวิเคราะห์โดยปริมาณคาร์บอน
สารอินทรีย ์มีค่าการกาํจดัท่ีอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั จากผลท่ีไดด้งักล่าว ทาํใหท้ราบวา่พีเอชท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการกาํจดั
สารอินทรียแ์ต่มีผลกบัอตัราการไหลท่ีลดลง ทาํใหท้ราบวา่กลไกการผลกักนัของประจุไม่มีผลต่อการกาํจดัสารอินทรียธ์รรมชาติ 
จากผลการทดลองดงักล่าวมีผลการทดลองท่ีคลา้ยกบัการทดลองของ Cho และคณะ (2000)[13] ท่ีพบวา่การกาํจดัสารอินทรีย์
ธรรมชาติจะใชก้ลไกในการคดัขนาด (Size Exclusion) มากกวา่กลไกการผลกักนัของประจุ (Charge Repulsion)  
  

                                  
                    (ก)วดัโดยการใช้ค่าการดูดกลนืแสง UV 254                        (ข)วดัโดยการใช้วเิคราะห์ปริมาณคาร์บอนสารอนิทรีย์ 

รูปที่ 4 ผลของพเีอชต่อการกาํจัดสารอนิทรีย์ทางธรรมชาติ 
 
ผลการศึกษาค่าพเีอชทีม่ีผลต่อการกาํจัดสารโซเดยีมคาร์บอเนต 

 จากภาพท่ี 5 แสดงการกาํจดัสารโซเดียมคาร์บอเนตของเยื่อกรองแบบนาโนซ่ึงวดัจากค่าการนาํไฟฟ้าของสารละลาย 
นํ้ าตวัอยา่งมีสารอินทรียธ์รรมชาติ 10 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกบัโซเดียมคาร์บอเนตความแรงประจุ 0.01 โมลต่อลิตรปรับพีเอช
เป็น 4.3, 6.3, 8.3, 10.3 และ 11.3 ในท่ีระดบัพีเอชต่าง ๆ พบวา่ เม่ือเพ่ิมพีเอชใหสู้งข้ึนค่าการกาํจดัโซเดียมคาร์บอเนตวดัโดยค่า
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การนาํไฟฟ้าจะมีค่าเฉล่ียเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 18.84, 33.38, 56.40, 80.93 และ 89.13 ตามลาํดบั  อาจเน่ืองจากเกลือคาร์บอเนตจะ
เปล่ียนไปอยูใ่นรูปของไบคาร์บอเนต (ประจุเด่ียว) ท่ีระดบัพีเอช 4.3 – 10.3  และอยูใ่นรูปของคาร์บอเนต (ประจุคู่) ท่ีพีเอช 11.3 
ซ่ึงทาํให้มีประจุลบเพิ่มมากข้ึน ทาํให้เกิดแรงผลกักนัระหว่างเกลือคาร์บอเนตกับผิวหน้าเยื่อกรองเพ่ิมมากข้ึน เป็นผลให้
ประสิทธิภาพการกาํจดัท่ีสูงข้ึนเม่ือพีเอชมากข้ึน 

 

 
ภาพที ่5 การกาํจัดสารโซเดยีมคาร์บอเนตของเยือ่กรองแบบนาโนทีร่ะดบัพเีอชต่างๆ 

 

สรุปผลการทดลอง  
 ผลของค่าพีเอชส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเยื่อกรองนาโนทั้งค่าฟลกัซ์ของเพอร์มิเอทและค่าการกาํจดั การ
เพ่ิมค่าพีเอชให้สูงข้ึนในนํ้ าตวัอยา่งท่ีทดสอบส่งผลทาํให้ค่าเพอร์มีเอทฟลกัซ์มีค่าท่ีลดลง สอดคลอ้งกบัค่าการกาํจดัท่ีเพ่ิมข้ึน
เน่ืองจากผลของประจุของชนิดของคาร์บอเนตท่ีเปล่ียนจากกรดคาร์บอนิก (พีเอช 4.3) ไบคาร์บอเนต (ประจุเด่ียว) (พีเอช 6.3 ถึง 
10.3) และคาร์บอเนต (ประจุคู่) (พีเอช 11.3) การกาํจดัท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้เกิดการสะสมความเขม้ขน้ท่ีสูงข้ึนบนผิวของเยือ่กรอง
ทาํใหเ้กิดการไหลผา่นเยือ่กรองไดน้อ้ยลง ทาํใหค้่าฟลกัซ์ของเพอร์มิเอทลดลง ผลการทดสอบยงัพบวา่ผลของประจุท่ีเปล่ียนรูป
ของชนิดคาร์บอนิกส่งผลต่อประจุลบของเยือ่กรองแบบนาโนโดยอาศยัแรงผลกัของประจุบนผิวของเยือ่กรอง  ส่วนสารอินทรีย์
ธรรมชาติใหค้่าการกาํจดัท่ีสูงมากกวา่ 96% และไม่ส่งผลท่ีแตกต่างตามฟังกช์นัของพีเอช 
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