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บทคัดย่อ
การศึกษาในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสามารถในการดูดซับลิกนินทีป่ นเปื้ อนในตัวอย่าง
นํ้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษโดยใช้เถ้าลอยชานอ้อย ซึ่งตัวอย่างนํ้ าทิ้งที่นํามาศึกษามี
คุณสมบัตหิ ลักคือ มีสนี ้ําตาลเข้ม เป็ นผลมาจากสารลิกนิน แทนนิน ฮิวมิค และฟุลวิคทีป่ ะปนอยูใ่ น
นํ้ าทิ้ง ซึ่งสารต่าง ๆ เหล่านี้ทําให้น้ํ าทิ้งมีความเข้มของสีท่เี กินมาตรฐาน โดยทําการทดสอบหา
ไอโซเทอร์มการดูดซับตามสมการของ Langmuir และ Freundlich’s และวิเคราะห์การดูดซับโดยใช้
Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy ผลการทดสอบพบว่าค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
(R2) ของสมการ Langmuir และ Freundlich’s มีคา่ 0.94 และ 0.97 ตามลําดับ เมือ่ พิจารณาค่า 1/n
พบว่ามีค่ามากกว่า 1 หมายถึงตัวดูดซับสามารถดูดซับตัวถูกดูดซับไว้ในพืน้ ผิวได้มาก และค่า qm
มีค่ า ติด ลบซึ่ง แสดงให้เ ห็น ว่า การทดสอบครัง้ นี้ ส มการของ Langmuir ไม่เ ป็ น จริง และผลการ
วิเคราะห์การดูดซับโดยใช้ Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy พบว่าความเข้มแสง
ของนํ้ าทิ้งที่ถูกดูดซับด้วยเถ้าลอยชานอ้อยมีแนวโน้ มลงลง จากการทดสอบสามารถสรุปได้ว่า
บทความวิจัย
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เถ้าลอยชานอ้อยสามารถดูดซับลิกนินในนํ้ าทิง้ ได้ และพฤติกรรมการดูดซับเป็ นพฤติกรรมการดูด
ซับทีม่ แี นวโน้มทีม่ ลี กั ษณะทางกายภาพตามแบบไอโซเทอร์มของ Freundlich’s ซึง่ เป็ นการเป็ นการ
ดูดซับแบบต่อเนื่อง
คําสําคัญ: การดูดซับ ลิกนินในนํ้าทิง้ เถ้าลอยชานอ้อย, ความเข้มแสงในการดูดซับ, ไอโซเทอร์ม
ของการดูดซับ
ABSTRACT
The purpose of this study is to study the ability of lignin absorption that was contaminated
due to the example of waste water of paper industry that uses bagasse fly ash. From the
waste water example, the main characteristic is brown color which was affected by lignin,
tannin, humic and fulvic and all of these mixed in the water so it greatly affected the shade
of water to be too dark out of standard. After adsorption isotherm testing by equation of
Langmuir and Freundlich’s and analyzing the absorption by using Fourier Transform Infrared
(FTIR) Spectroscopy, found that the correlation coefficient (R2) of equation of Langmuir and
Freundlich is 0.94 and 0.97 subsequently. Considering 1/n value, found that there is more
than 1 value and it means that it can absorb extremely on the surface and qm has a negative
value. The result of equation of Langmuir testing is not true and the result of analyzing of
absorption by using Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy found that the light
Intensity of waste water that is absorbed with bagasse fly ash has tendency to decrease.
From this test, it can conclude that bagasse fly ash can absorb lignin in waste water and the
adsorption behavior has physical tendency to be as the isotherm of Freundlich’s which is the
constant absorption.
KEYWORDS: Adsorbent lignin, Bagasse fly ash, Fourier Transform Infrared (FTIR)
Spectroscopy, Langmuir and Freundlich’s equation
1. บทนํา
สีในโรงงานเยื่อกระดาษและกระดาษส่วนใหญ่เกิดจากอนุ พนั ธ์ของลิกนิน อนุ พนั ธ์ของลิกนิน
และแทนนินพอลิเมอร์ [1] ลิกนินเป็ นสารประกอบเชิงซ้อนทีม่ นี ้ํ าหนักโมเลกุลสูง เป็ นส่วนประกอบ
หลักของเนื้อไม้ พบในส่วนของผนังเซลล์อยู่ร่วมกับเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสประกอบไปด้วย
คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน รวมกัน เป็ นหน่ วยย่อยซึ่งเป็ นสารอโรมาติกหลายชนิด มีส ี
นํ้ าตาล มีหน้ าที่ทําให้พชื มีเส้นใยที่เชื่อมประสานกันเกิดความแข็งแรง [2] และทําให้เกิดสีน้ํ าทิ้ง
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เนื่องจากต้องแยกออกจากเนื้อไม้ซง่ึ ในกระบวนการผลิตเยือ่ กระดาษ สารประกอบลิกนินจะถูกแยก
ออกจากเยื่อ ไม้ใ นขัน้ ตอนการต้ม และการฟอก ซึ่ง ทํ า ให้เ กิด นํ้ า ดํ า ซึ่ง เป็นของเสีย ที่เ กิด จาก
กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ โดยโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษมีการนํ านํ้ าดํากลับไปเผาเพื่อนํ า
พลังงานความร้อนไปใช้ประโยชน์ ดังนัน้ ในกระบวนการผลิตจึงต้องการเพิม่ ความเข้มข้นของลิกนิน
ในนํ้าดําเพือ่ ประหยัดเชือ้ เพลิงในการเผา [3] แม้ในปั จจุบนั ระบบบําบัดโดยกระบวนการทางชีวภาพ
ของโรงงานผลิตเยือ่ กระดาษจะสามารถลดสีน้ําทิง้ ลงได้ประมาณ 30% แต่กย็ งั จําเป็ นต้องมีการลดสี
ลงอีกโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงฤดูแล้ง [4] ซึ่งในการลดค่าสีทเ่ี กิดจากความเข้มข้นของลิกนินนัน้ มี
หลายวิธลี ว้ นแล้วแต่มคี า่ ใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการในการผลิตเยือ่
จากผลกระทบในกระบวนการผลิต เยื่อ ที่ย ัง คงทํ า ให้น้ํ า ทิ้ง มีส ีท่ีเ ข้ม อยู่ จึง มีก ารกํ า หนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากโรงงานจากกระทรวงอุ ตสาหกรรมซึ่ง ในปี 2539 มีการ
กําหนดให้คา่ สีตอ้ งไม่เป็ นทีพ่ งึ รังเกียจเท่านัน้ ต่อมาใน ปี 2560 ได้มกี ารกําหนดค่าสีไว้ ไม่เกิน 300
ADMI และในปี 2561 มีการประกาศจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง กําหนด
มาตรฐานควบคุ ม การระบายนํ้ า ทิ้ง จากโรงงานผลิต เยื่อ และโรงงานผลิต กระดาษ กํ า หนดให้
มาตรฐานค่าสี (Color) ไม่เกิน 600 ADMI ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าของปริมาณสีท่เี กิดจากนํ้ าทิ้งของ
โรงงานผลิตเยื่อมีการกําหนดมาตรฐานเพิม่ มากขึน้ เป็ นเท่าตัว ดังนัน้ ผลกระทบของลิกนินในนํ้าทิง้
เมื่อถูกปล่อยลงสู่แหล่งนํ้ าตามธรรมชาติ นอกจากจะทําให้แหล่งนํ้ าตามธรรมชาติมสี ที น่ี ่ ารังเกียจ
แล้ว พันธะทีซ่ บั ซ้อนและแข็งแรงของเยือ่ ไม้ทเ่ี กิดจากลิกนินยังย่อยสลายด้วยจุลนิ ทรียไ์ ด้ยาก ย่อม
เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเป็ นอย่างมาก เช่น เพิม่ มลพิษให้กบั แหล่งนํ้ าส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศน์ ทําให้แพลงก์ตอนและปลาตาย [5] และยังส่งผลกระทบต่อชัน้ ดินและนํ้ าใต้ดนิ เมื่อใช้การ
บําบัดนํ้าทิง้ ด้วยดิน (land treatment procedure) หรือนํากลับมาใช้ในการชลประทานพืช [6]
ดัง นั น้ ในการศึก ษาครัง้ นี้ จึง ทํา การใช้เ ถ้า ลอยชานอ้อ ยซึ่ง เป็ น วัส ดุ เ หลือ ใช้ มาใช้ใ นการ
วิเคราะห์การดูดซับนํ้ าทิง้ จากโรงงานเยือ่ กระดาษ เพือ่ ช่วยลดต้นทุนในการกําจัดสีในนํ้าทิง้ โดยใช้
การวิเคราะห์คุณสมบัตขิ องการดูดซับลิกนินซึ่งทําให้น้ํ าทิ้งเกิดสี โดยใช้วสั ดุเหลือทิ้งคือ เถ้าลอย
ชานอ้อย ซึง่ เป็ นของเสียทีม่ รี าคาถูก นํามาวิเคราะห์ดว้ ยการทดสอบทดสอบหาไอโซเทอร์มของการ
ดู ด ซับ ตามสมการของ Langmuir และ Freundlich’s และวิเ คราะห์ ก ารดู ด ซับ โดยใช้ Fourier
Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy
2. อุปกรณ์ และวิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิเคราะห์ความสามารถในการดูดซับ ลิกนิ นด้วยเถ้าลอยชานอ้อ ย ได้ทําการวิเคราะห์
คุณสมบัตขิ องการดูดซับลิกนินซึ่งทําให้น้ํ าทิ้งเกิดสีโดยใช้เถ้าลอยชานอ้อย ด้วยการทดสอบหา
ไอโซเทอร์มของการดูดซับตามสมการของ Langmuir และ Freundlich’s และวิเคราะห์การดูดซับ
โดยใช้ Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy มีอุปกรณ์และวิธกี ารดําเนินการดังนี้
บทความวิจัย
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2.1 วิ เ คราะห์ค วามสามารถในการดูด ซับ ลิ ก นิ นในนํ้ า ทิ้ ง โดยใช้ ก ารทดสอบแบบกะใน
ห้องปฏิ บตั ิ การโดยใช้เครื่อง UV-Visible Spectrophotometer (400-700 nm)
การวิเ คราะห์ ค วามสามารถในการดู ด ซับ ลิก นิ น ในนํ้ า ทิ้ง โดยใช้ก ารทดสอบแบบกะใน
ห้องปฏิบตั กิ าร ซึ่งการวัดค่าความเข้มข้นของลิกนินใช้วธิ เี ทียบความเข้มของสีหลังจากนํ้ าทิ้งผ่าน
กระดาษกรอง 0.45 ไมครอนโดยใช้เครื่อง UV-Visible Spectrophotometer (400-700 nm) ทําการ
เพิม่ เถ้าลอยชานอ้อยนํ้ าทิ้งตัง้ แต่ 1-10 กรัมต่อนํ้ าทิ้ง 150 มิลลิลิตร เขย่าและตัง้ ทิ้งไว้เ พื่อ หา
ปริมาณเถ้าลอยชานอ้อยที่เหมาะสม จากนัน้ หาเวลาเข้าสู่สมดุลโดยนํ านํ้ าเสีย 150 มิลลิลติ รต่อ
ปริมาณเถ้าลอยชานอ้อยตามความเหมาะสม โดยใช้เวลา 30 นาที 1 ชัวโมง
่
2 ชัวโมง
่
3 ชัวโมง
่
4
ชัวโมง
่
และ 5 ชัวโมง
่
1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน และ 5 วัน เขย่าและตัง้ ทิง้ ไว้เพื่อหาเวลาเข้าสู่สมดุล
ในการดู ด ซับ และวิเ คราะห์ ห าไอโซเทอร์ ม ของการดู ด ซับ ตามสมการของ Langmuir และ
Freundlich’s ดังแสดงในสมการที่ 1 ถึง 3
2.1.1 Langmuir adsorption isotherm
การทดสอบหาไอโซเทอร์มของการดูดซับตามสมการของ Langmuir สามารถคํานวณได้ตาม
สมการที่ (1) [7]
1

𝑞𝑞

1

= �

1

𝐶𝐶 𝐾𝐾𝐴𝐴 𝑥𝑥𝑞𝑞𝑚𝑚

�+

1

𝑞𝑞𝑚𝑚

(1)

เมือ่ C คือความเข้มข้นของสารละลาย (mg/l)
q มดุลคือปริมาณของสารถูกดูดซับบนสารดูดซับหนักหนึ่งกรัมทีส่ ภาวะส(mg/g)
qm คือปริมาณของสารถูกดูดซับอิม่ ตัวแบบชัน้ เดียว(mg/g)
KA คือค่าคงทีข่ องการดูดซับ (l/mg)
2.1.2 Freundlich’s adsorption isotherm
การทดสอบหาไอโซเทอร์มของการดูดซับตามสมการของ Freundlich’s สามารถคํานวณได้
ตามสมการที่ 2 ถึง 3 [8]
1

𝑞𝑞 = 𝐾𝐾𝑓𝑓 𝐶𝐶 𝑛𝑛

(2)

เมือ่ q คือปริมาณของตัวถูกดูดซับต่อนํ้าหนักของสารดูดซับ (mg/g)
C คือความเข้มข้นของตัวถูกดูดซับทีส่ ภาวะสมดุล (mg/l)
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Kf คือค่าคงทีท่ แ่ี สดงถึงความสามารถในการดุดซับของตัวดูดซับ (l/mg)
n คือค่าคงทีท่ แ่ี สดงถึงความแข็งแรงการดูดซับ
โดยเมื่อ ดัช นี กํ า ลัง (n) ของแบบจํา ลองนี้ ม ีค่ า น้ อ ยกว่ า 1 แบบจํ า ลองสมดุ ล ดูด ซับ ของ
Freundlich’s จะมีลกั ษณะโค้งควํ่า แต่ถา้ ดัชนีกําลัง (n) ของแบบจําลองมีค่ามากกว่า 1 แบบจําลอง
สมดุลดูดซับของ Freundlich’s จะมีลกั ษณะโค้งหงาย และค่าคงทีส่ มดุลถูกดูดซับของ Freundlich’s
(Kf) จะเปลีย่ นเป็ นค่าคงทีส่ มดุลการดูดซับของเหลวเฮนรี่ (KH) เมือ่ ดัชนีชก้ี ําลัง (n) ของแบบจําลอง
สมดุลดูดซับของ Freundlich’s มีคา่ ใกล้เคียง 1 ค่าคงทีส่ มดุลดูดซับของเหลวของ Freundlich’s (Kf)
และดัชนีกําลัง (n) สามารถคํานวณได้จากจุดตัดแกนตัง้ และความชันของความสัมพันธ์เว้นตรงของ
ค่าลอการิทม่ึ ของปริมาณสมดุลการดูดซับ สารถูกดูดซับจําเพาะ (log qe) กับค่าลอการิทม่ึ ของความ
เข้มข้นสมดุลของสารถูกดูดซับในของเหลวง (log Ce) ดังสมการที่ (3)
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑥𝑥

𝑚𝑚

1

= 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐾𝐾𝑓𝑓 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑛𝑛

(3)

แต่เมื่อ มีค่าเท่ากับ 1 แบบจําลองสมดุลการดูดซับของเหลวของ Freundlich’s จะมีลกั ษณะ
เป็ นเส้นตรงโดยมีความสัมพันธ์ดงั สมการที่ (4)
𝐾𝐾𝑓𝑓 =

เมือ่ Kd คือ partitioning coefficient

𝑞𝑞𝑒𝑒
𝐶𝐶𝑒𝑒

= 𝐾𝐾𝑑𝑑

(4)

2.2 วิ เคราะห์การดูดซับโดยใช้ Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy
การวิ เ คราะห์ ก ารดู ด ซั บ โดยใช้ Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy เพื่ อ
วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบนํ้าทิง้ หลังผ่านการดูดซับและก่อนผ่านการดูดซับด้วยเถ้าลอยชานอ้อย
3. ผลการวิ จยั
3.1 ผลการวิ เคราะห์ความสามารถในการดูดซับลิ กนิ นในนํ้าทิ้ ง
จากผลของการใช้สมการ Langmuir และ Freundlich’s เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการดูด
ซับลิกนินในนํ้าทิง้ ได้ผลการทดสอบดังแสดงในรูปที่ 1-2 และตารางที่ 1
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Langmuir isotherm
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รูปที่ 1 ไอโซเทอร์มของการดูดซับตามสมการของ Langmuir
Freundlich isotherm
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R² = 0.9664

Logq
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รูปที่ 2 ไอโซเทอร์มของการดูดซับตามสมการของ Freundlich’s
ตารางที่ 1 ค่าคงที่ไอโซเทอมของการดูดซับ
Langmuir Adsorption Isotherm
qm (mg/g)
KA (l/mg)
R2
- 30.96
- 3.19 x 10-7
0.94
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Freundlich Adsorption Isotherm
1/n
Kf (l/g)
R2
1.09
0.89
0.967
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จากรูปที่ 1-2 และตารางที่ 1 ผลของการใช้สมการ Langmuir และ Freundlich’s เพือ่ วิเคราะห์
หาไอโซเทอร์มของการดูดซับลิกนินในนํ้ าทิง้ ผลการทดสอบก่อนทําการวิเคราะห์ไอโซเทอร์มของ
การดูดซับ พบว่าเมื่อเพิม่ ความเข้มข้นของตัวดูดซับมากขึน้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการกํ
าจัดสีมาก
์
ขึน้ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าค่าความเข้มข้นของสีและปริมาณของตัวดูดซับมีผลต่อการกําจัดสี โดยที่
ค่าร้อยละในการกําจัดสีจะลดลงเมื่อความเข้มข้นเริม่ ต้นของสีเพิม่ ขึน้ แต่ค่าร้อยละของการกําจัดสี
จะเพิม่ ขึ้น เมื่อปริมาณตัวดูดซับเพิม่ ขึ้น [9] ผลการทดสอบไอโซเทอร์มของการดูดซับพบว่าค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (R2) ของสมการ Langmuir และ Freundlich’s มีคา่ 0.94 และ 0.97 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาค่า 1/n ซึ่งเป็ นค่าทีบ่ อกถึงความแตกต่างกันของตําแหน่ งดูดซับ (adsorption site) บน
ตัวดูดซับ เมือ่ ค่า 1/n มีคา่ มากกว่า 1 หมายถึงความสามารถของการดูดซับของตัวดูดซับสามารถดูด
ซับได้มาก และเมื่อพิจารณาค่า qm และ KA พบว่ามีค่าติดลบ แสดงว่าสมการของ Langmuir ไม่เป็ น
จริง [10] จากการศึกษาครัง้ นี้สามารถสรุปได้ว่า เถ้าลอยชานอ้อยสามารถดูดซับลิกนินในนํ้ าทิ้งได้
และพฤติกรรมการดูดซับเป็ นพฤติกรรมการดูดซับที่มแี นวโน้ มที่มลี กั ษณะทางกายภาพตามแบบ
ไอโซเทอร์มของ Freundlich’s ซึง่ เป็ นการเป็ นการดูดซับแบบต่อเนื่อง
3.2 ผลการวิ เคราะห์การดูดซับโดยใช้ Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy
การเปรียบเทียบนํ้าทิง้ หลังผ่านการดูดซับและก่อนผ่านการดูดซับด้วยเถ้าลอยชานอ้อย ได้ผล
การทดสอบดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 การวิ เคราะห์การดูดซับโดยใช้ Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy
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จากรูป ที่ 3 พบว่า ผลการวิเ คราะห์ก ารดูด ซับ โดยใช้ Fourier Transform Infrared (FTIR)
Spectroscopy พบว่าความเข้มแสงของนํ้าทิง้ ทีถ่ ูกดูดซับด้วยเถ้าชานอ้อยมีแนวโน้มลงลง
4. สรุปและอภิ ปรายผล
การศึกษาความสามารถในการดูดซับลิกนินด้วยเถ้าลอยชานอ้อย โดยใช้การวิเคราะห์จาก
พฤติ ก รรมการดู ด ซับ ตามแบบไอโซเทอร์ ม ของ Langmuir และ Freundlich’s และวิเ คราะห์
ความสามารถในการดู ด ซับ โดยใช้ Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (R2) ของสมการ Langmuir และ Freundlich’s มีคา่ 0.94
และ 0.97 ตามลําดับ โดยเถ้าลอยชานอ้อยสามารถดูดซับลิกนินในนํ้ าทิง้ ได้ ซึ่งผลการทดสอบของ
Rachakornkij et al. [9] พบว่าเถ้าลอยชานอ้อยมีความเหมาะสมในการดูดซับสียอ้ มรีแอกทีฟทัง้
ชนิด RBB RBBR และ RBRF3B และในการศึกษาในครัง้ นี้ได้ผลของความสอดคล้องของพฤติกรรม
การดูดซับของเถ้าชานอ้อยเป็ นพฤติกรรมการดูดซับทีม่ แี นวโน้มทีม่ ลี กั ษณะทางกายภาพตามแบบ
ไอโซเทอร์มของ Freundlich’s ซึ่งเป็ นการเป็ นการดูดซับแบบต่อเนื่องโดยพื้นผิวของตัวดูดซับไม่
เป็ นเนื้อเดียวกันตลอดและพลังงานมีการกระจายตัวเป็ นแบบเลขชี้กําลัง และผลการวิเคราะห์การ
ดูดซับโดยใช้ Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy พบว่าความเข้มแสงของนํ้ าทิง้ ที่
ถูกดูดซับด้วยเถ้าชานอ้อยมีแนวโน้ มลงลงซึ่งตัวดูดซับแต่ละชนิ ดจะมีพฤตกรรมการดูดซับสีท่ี
แตกต่างกันออกไปเนื่อง จากมีปัจจัยหลายประการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สมบัตขิ องตัวดูดซับ สมบัตขิ อง
สารที่ถู ก ดูด ซับ ความเป็ น กรดด่า ง ความเข้ม ข้น ของสารละลาย ระยะเวลา ที่ใ ช้ใ นการดูด ซับ
ปริมาณของตัวดูดซับ และอุณหภูม ิ [11] โดยงานวิจยั ครัง้ นี้ได้ทําการใช้ตวั อย่างนํ้ าทิ้งจากโรงงาน
เยื่อกระดาษซึ่งในแต่ละวันมีความเข้มข้นของสีไม่เท่ากัน ทําการควบคุมโดยการเปรียบเทียบค่า
ความเข้มข้นของค่าสีซ่งึ หมายรวมถึงความเข้มข้นของลิกนิน แทนนิน ฮิวมิค และฟุลวิค [7] ก่อน
ทดสอบและหลังทดสอบในวันเดียวกันเพือ่ ควบคุมความเข้มข้น
กิ ตติ กรรมประกาศ
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Faculty of Engineering, Kasem Bundit University

Research Article

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

23

References
[1] Muna A, Sreekrishnan TR. Aquatic toxicity from pulp and paper mill effluuents: a review.
Advances in Environmental Research 2001;5:175-96.
[2] Ladarat Liampeecha, Pasakorn Jurakridsada, Khanitta Kamwilaisak. The properties of
extracted lignin from black liquor. Proceedings of the International Symposium on
Physics and Mechanics of New Materials and Underwater Applications; 2014 Sep 5-6;
Charoenthani Khonkaen Hotel. Khonkaen. Thailand; 2014. p. 21-6. (In Thai)
[3] Dolludee Yonsuwan. Optimization of lignin concentration in black liquor using
electrochemical and physical processes. Proceedings of the 48th Kasetsart University
Annual Conference; 2010 Feb 3-5; Bangkok. Thailand; 2010. p.181-87. (In Thai)
[4] Waraporn Apiwatanapiwat, Torpong Kreetachat, Pilanee Vaithanomsat. Decolorization of
effluent from pulp and paper mill by ozone oxidation. Proceedings of the 45th Kasetsart
University Annual Conference; 2007 Jan 30-Feb 2; Bangkok. Thailand; 2007. p. 825-34.
(In Thai)
[5] Pokhrel D, Viraraghavan T. Treatment of pulp and paper mill wastewater-a review.
Science of the Total Environment 2004:37-58.
[6] Kumar A, Singhal V, Joshi BD, Rai JPN. Lysimeteric approach for ground water pollution
control from pulp and paper mill effluent using different soil textures. Indian Journal of
Scientific & Industrial Research 2004;63:429-38.
[7] Netnapid Tantemsapya, Wanpen Wirojanagud, Santi Sakolchai. Removal of color, COD
and lignin of pulp and paper wastewater using wood ash. Songklanakarin J. Sci. Technol
2004;26:1-2.
[8] Lalida Sangatit. Norfloxacin sorption by rice husk ash at pH 5-8. [the degree Master of
Science]. Bangkok: Silpakorn University; 2011. (In Thai)
[9] Rachakornkij M, Ruangchuaya S, Teachakulwiroj S. Removal of reactive dyes from
aqueous solution using bagasse fly ash. Songklanakarin J. Sci. Technol 2004;26:13-24.
[10] Saowapa Waiyasusri. Phosphate removal in wastewater by adsorption on calcium
carbonate and calcium oxide from eggshell. The Journal of KMUTNB 2016;6:475-86.
(In Thai)
[11] Rawinipa Srimoon. Dyes treatment in wastewater using adsorption processes. KKU
Science Journal 2016;44:419-34. (In Thai)
บทความวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

24

Kasem Bundit Engineering Journal Vol.9 No.2 May-August 2019

ประวัติผเู้ ขียนบทความ
ฐิ ตินันท์ ป้ องนาม, Ph.D. Agricultural Engineering, KhonKaen University
ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ งอาจารย์ประจําสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตขอนแก่น E-mail: Beeronze@gmail.com
งานวิจยั ทีส่ นใจ: การบริหารจัดการนํ้ า, การใช้แบบจําลองทางอุทกวิทยา,
Low impact development, GIS, การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อ
ใช้บริหารจัดการนํ้า
วรวิ ทย์ โพธิ์ จนั ทร์, M.Eng. Civil Engineering (Geotechnical Engineering),
Suranaree University of Technology ปั จจุ บ ั น ตํ า แหน่ งอาจารย์ ป ระจํ า
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น E-mail: Worawit.Pho@neu.ac.th
งานวิ จ ั ย ที่ ส นใจ: เทคนิ ค การปรับ ปรุ ง ดิ น ด้ ว ยปู น ซี เ มนต์ และวัส ดุ
ปอซโซลาน
อนุชาติ ลี้อนันต์ศกั ดิ์ ศิริ, D.Eng ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งอาจารย์สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
E-mail: Anuchat.lee@neu.ac.th
งานวิจยั ทีส่ นใจ: Structural Engineering

Article History:
Received: Febuary 21, 2019
Revised: July 12, 2019
Accepted: August 5, 2019
Faculty of Engineering, Kasem Bundit University

Research Article

