รายงานวิจยั เรือง
โครงการ การดูดซับฟอสเฟตบนซีโอไลต์ ชนิด FER โดยระเบียบวิธีการคํานวณ
ทางเคมีคอมพิวเตอร์

ยะโก๊ ะ ขาเร็มดาเบะ

งานวิจยั นีไ+ ด้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากสํ านักส่ งเสริมการวิจยั และเขียนตํารา
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
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ประกาศคุณูปการ
งานวิจยั เล่มนี สําเร็ จลงได้ดว้ ยความกรุ ณาของ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา อ้น
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ให้งานวิจยั ฉบับนี มีความสมบูรณ์ ย&งิ ขึน รวมทังไดรับคําแนะนําปรึ กษาจากคณะทีมวิจยั ในหน่ วย
วิจยั และเขียนตํารา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ขอขอบคุณศูนย์นา
โนเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที&ได้
ให้ค วามอนุ เคราะห์ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางเคมี ที& ใช้ใ นการทํา วิจยั ในครั งนี รวมทัง ขอขอบคุ ณ
สํานักส่ งเสริ มการวิจยั และเขียนตํารา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ที&คอยช่ วยเหลือในทุกโอกาส ทํา
ให้ผวู ้ จิ ยั สามารถทํางานวิจยั ในครังนีสาํ เร็ จลุล่วงไปได้ ด้วยดี ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
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บทคัดย่ อ
การศึกษาการดูดซับฟอสเฟตบนโครงสร้ างซีโอไลต์ชนิด FER เป็ นตัวดูดซับด้ วยวิธีการ
คํานวณทางเคมีคอมพิวเตอร์ โดยใช้ ระเบียบวิธี ONIOM คํานวณแบบ Density Functional Theory
(DFT) ที*ระดับการคํานวณ B3LYP/6-31G(d,p) พบว่าค่าพลังงานการดูดซับเท่ากับ -29.24, -39.41
และ -45.2 kcal/mol สําหรับแบบจําลอง 5T-quantum cluster, 12T, และ 34T ONIOM2 ตามลําดับ
แสดงให้ เห็นว่าสมบัตกิ ารดูดซับของสารประกอบฟอสเฟตบนซีโอไลต์ชนิด FER ขึ 3นอยู่กบั การ
ขยายขนาดของโครงสร้ าง(extended structure) ของซีโอไลต์ ซึง* ผลการคํานวณที*ได้ มีความ
สอดคล้ องกับผลการทดลอง

Abstract
An ONIOM (Our-own-N-layered Integrated molecular Orbital + molecular Mechanics)
method has been employed to investigate the interaction between phosphate on FER zeolite in
which the effect of size of H-FER structure was considered and performed for four system : 5T (5
tetrahedral), 12T and 34T. The calculate result of adsorption energies of phosphate complexed
with 5T, 12T and 34T H-FER at ONIOM2 (B3LYP/6-31G(d,p):UFF) level of theory are -29.4,
-39.41 and -45.2 kcal/mol, respectively. The results demonstrate that the adsorption properties of
phosphate compounds on the H-FER depend on the extended structure of zeolite. Our findings are
in agreement with experimental data.

บทที 1
บทนํา
ทีมาและความสําคัญ
ปั จ จุบันประเทศที* กํ าลัง พัฒ นาได้ มี การเปลี* ย นแปลงในด้ า นต่าง ๆ อย่ างรวดเร็ วและ
ต่อเนื*อง ทังทางด้
3
านเศรษฐกิจ ทังภาคอุ
3
ตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม การเปลี*ยนแปลงที*เกิดขึ 3น
อย่างรวดเร็ วนัน3 ส่งผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ของประชาชน ซึ*งทําให้ วิถีการดํารงชีวิตของมนุษย์
เปลี*ยนแปลงไปด้ วย โดยอาศัยการพัฒนาของเทคโนโลยีซงึ* เป็ นสิ*งอํานวยความสะดวกสบายต่างๆ
การเปลี*ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ที*มุ่งเน้ นแต่ความความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยี เพื*อให้ ทนั
ต่อความต้ องการที*เพิ*มขึ 3นอย่างรวดเร็ ว ซึ*งการขยายตัวที*รวดเร็ วเกินไปโดยปราศจากการควบคุม
จะนําปั ญหามาสู่มนุษย์ นันคื
3 อภาวะสิ*งแวดล้ อมเป็ นพิษ ส่งผลให้ เกิดปั ญหาทางด้ านมลภาวะ
ต่างๆ ทังด้
3 านดิน แหล่งนํ 3าธรรมชาติ และอากาศ ซึ*งมลภาวะส่วนใหญ่ที*เกิดขึ 3นนันเกิ
3 ดจากการ
ปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การทิ 3งนํ 3าเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรื อนลงในแหล่ง
นํ 3าธรรมชาติ และสารพิษตกค้ างจากการเกษตร เป็ นต้ น ปั ญหาหนึ*งที*น่าสนใจศึกษาคือ ปั ญหา
การปนเปื อ3 นของสารประกอบฟอสเฟตส่วนใหญ่ในนํ 3าเสียชุมชนเกิดขึ 3นจากการใช้ สารซักล้ างใน
ครัวเรื อน พบว่านํ 3าเสียจากการซักล้ างเสื 3อผ้ ามีปริ มาณฟอสเฟตสูงถึง 24 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อ
ลิตร (ธงชัย พรรณสวัสดิ@. 2530) ทําให้ ความเข้ มข้ นของฟอสเฟตในนํ 3าเสียชุมชนอยู่ระหว่าง 2-10
มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร(มัน* สิน ตัณฑุลเวศม์. 2545 : 20 ) ดังนันนํ
3 3าเสียจากชุมชนที*ระบายลงสู่
แหล่งนํ 3าต่าง ๆ ถ้ ามีปริ มาณมากจะส่งผลต่อระบบสิ*งแวดล้ อม ทําให้ วชั พืชนํ 3าเติบโตเร็ ว และช่วย
ในการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายสีเขียวแกมนํ 3าเงินซึ*งหากบริ โภคนํ 3าที*มีสาหร่ ายเหล่านี 3จะมีผลเสีย
ต่อสุขภาพ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์นํ 3าและสิ*งมีชีวิตต่างๆ ในแหล่งนํ 3าธรรมชาติ โดย
การไม่ได้ ผ่านกระบวนการบําบัดมาก่อน จึงเป็ นสาเหตุที*ทําให้ แหล่งนํ 3านันเป็
3 นนํ 3าเสีย ซึ*งนับวันมี
แนวโน้ มของการสะสมเพิ*มมากขึ 3น และก่อให้ เกิดมลภาวะต่อสิ*งแวดล้ อมตามมา นอกจากนันมี
3 ผล
ต่อเนื*องมาสูค่ นและสิ*งแวดล้ อมอื*น ๆ ทังทางตรงและทางอ้
3
อม
การศึกษาการบําบัดนํ 3าเสียที*มีสารประกอบฟอสเฟตปนเปื อ3 นนันโดยการใช้
3
ซีโอไลต์ เป็ น
ตัวดูดซับเป็ นทางเลื อกอี กทางหนึ*งที*อาจจะนํามาใช้ แก้ ปัญหาในส่วนของนํ า3 เสี ยได้ ดังนัน3 จึงได้
ทําการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการเกิดอันตรกิริยาระหว่างโครงสร้ างซีโอไลต์ชนิด FER กับโมเลกุล
ฟอสเฟต เพื* อ เป็ นการยื น ยัน ความเป็ นไปได้ ข องการใช้ ซี โ อไลต์ ธ รรมชาติ ดูด ซับ ฟอสเฟตใน

สารละลาย และวิธีการทดสอบสภาวะที*เหมาะสมในการกําจัดฟอสฟอรัสโดยใช้ ซีโอไลต์ธรรมชาติ
เป็ นตัวดูดซับและแลกเปลี*ยนไอออนที*ปนเปื อ3 นอยูใ่ นนํ 3า เพื*อเป็ นแนวทางในการกําจัดสารประกอบ
ฟอสฟอรั ส ที* ปนเปื 3อนในนํ า3 ทิ ง3 และประยุกต์ใ ช้ ใ นการบําบัดนํ า3 เสี ยที* มี สารประกอบฟอสฟอรั ส
ปนเปื อ3 นอยู่ เป็ นการช่วยลดปั ญหาการปนเปื อ3 นของสารประกอบฟอสฟอรัส ที*ปล่อยลงสู่ลําคลอง
หรื อแหล่งนํ 3าธรรมชาติให้ มีคณ
ุ ภาพดีขึ 3น ลดปั ญหามลพิษและรักษาสิ*งแวดล้ อม
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื*อศึกษาแนวทางการใช้ ระเบียบวิธีทางเคมีคอมพิวเตอร์ คํานวณอันตรกิริยาของการ
ดูดซับฟอสเฟตบนโครงสร้ างซีโอไลต์ชนิด FER
2. เพื*อใช้ เป็ นข้ อมูลพื 3นฐานในการกําจัดฟอสเฟตในนํ 3าทิ 3ง
ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
1. สามารถนําเอาทฤษฎีหรื อซอฟท์แวร์ ทางคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาทาง
เคมี
2. สามารถเป็ นข้ อมูลพื 3นฐานในการกําจัดฟอสเฟต
3. สามารถทํ านายความน่าจะเป็ นของการดูดซับฟอสเฟตบนซี โอไลต์ ช นิด FER และ
สามารถช่วยลดงบประมาณ และเวลาในการทดลองในห้ องปฏิบตั กิ ารจริ ง
ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึกษาความสามารถการดูดซับฟอสเฟตบนซีโอไลต์ชนิด FER โดยการคํานวณทางเคมี
คอมพิวเตอร์
2. ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างผลที*ได้ จากการคํานวณและผลที*ได้ จากการทดลองซึ*งเป็ น
ผลที*ได้ จากงานวิจยั อื*นๆ
3. ศึกษาพลังงานของการดูดซับฟอสเฟตบนซีโอไลต์ชนิด FER ด้ วยระเบียบวิธีการคํานวณ
ทางเคมีคอมพิวเตอร์
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ซีโอไลต์ (Zeolite) เป็ นแร่ที*ประกอบด้ วยผลึกของอะลูมิโนซิลิเกตที*มีผลึกของ โลหะอัล
คาไลน์หรื อโลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ ซึ*งโดยส่วนใหญ่จะเป็ นโลหะโซเดียม โพแทสเซียม แมกนี เซียม

แคลเซียม และแบเรี ยม เป็ นโครงสร้ างที*มีลกั ษณะเป็ นตาข่าย 3 มิติของอะลูมิเนียมออกซิเจนเต
ตระ-ฮีดรอล(AlO 4 ) และซิลิกอนออกซิเจนเตตระฮีดรอล (SiO 4 ) ซึ*งประกอบกันเป็ นอะลูมิโนซิลิ
เกตโดยการเชื*อมต่อของออกซิเจนอะตอมไม่ร้ ูจบ
2. การดูดซับ (Adsorption) การดูดซับเป็ นขบวนการที*โมเลกุลของสารที*เรี ยกว่า ตัวถูก
ดูดซับ (adsorbate) ซึ*ง อยู่ใ นตัวกลางใดๆ ไปเกาะอยู่บนผิ ว ของสารอี กชนิ ดหนึ*ง ถูกนํ า ไปอยู่ใ น
ตัวกลางนันเรี
3 ยกว่า ตัวดูดซับ (adsorbent) การดูดซับที*เกิดขึ 3นในระบบบําบัดนํ 3าเสียมีอยู่ด้วยกัน 3
ลักษณะดังนี 3
1. การดูดซับแบบแลกเปลี*ยนประจุ (Exchange Adsorption) การดูดซับแบบนี 3อาศัย
การเกิดปฏิกิริยาด้ วยไฟฟ้าสถิตบริ เวณผิว
2. การดู ด ซั บ แบบเคมี (Chemical Adsorption) การดู ด ซั บ แบบนี อ3 าศั ย การ
เกิดปฏิกิริยาเคมีตอ่ กันทําให้ โมเลกุลของสารเคมีที*ถกู ดูดซับไม่เกิดการเคลื*อนที*บริ เวณผิว
3. การดูดซับแบบกายภาพ (Physical Adsorption) การดูดซับแบบนี 3อาศัยการดูดติด
ด้ วยแรงประเภท van der waals ซึ*งไม่ยึดติดแน่นเหมือนกับสองแบบแรกมักจะ
เหมาะกับสภาวะอุณหภูมิตํ*าๆ

