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        โด ปัตินาํทะเลจะมีโบรอนอ ูป่ระมาณ  4-5 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) แต่นาํในแม่นาํลาํคลอง

จะมีโบรอนประมาณ 0.01  ppm  นาํบาดาลจะมีโบรอนปนอ ูใ่นปริมาณแตัต่างันั ขึนอ ู่ั บัสภาพดิน

พืนทีนาํไหลผา่นวา่มีโบรอนเป็นองค ์ประัอบอ ูห่รือไม่และอ ูใ่นรูปทีละลา นาํไดดี้หรือไม่  [6 ] 

 โบรอนทีละลา ในนาํจะอ ูใ่นรูปของสารละลา ัรดบอริั (Boric acid) หรือสารละลา ของ

บอเรตอิออน (Borate ion) ัรดบอริัเป็นัรดอ่อนจะแตัตวัเป็นอิออนไดน้อ้  ดงัสมัารัารแตัตวัของ

ัรดบอริั ดงันี  

          H3BO3             H2BO3
_     +        H+ 

                               ัรดบอริั                     บอเรตอิออน      ไฮโดรเจนอิออน 

 

ทีค่าความเป็นัรดด่าง (pH) ของนาํตาํัวา่ 7 ัรดบอริัส่วนใหญ่จะอ ูใ่นรูปโมเลัุลของัรดบอริั

ทีไม่มีประจุ แต่เมือ pH สูงขึน ัรดบอริัจะแตัตวัเป็นบอเรตอิออนมาัขึน ดงัแสดงปริมาณของโมเลัุล

ัรด บอริั และบอเรตอิออนที pH  ต่างๆ ในรูปที 1  

 

       
 

 

                                     รูปท ี 1   แสดงปริมาณโมเลัุลัรดบอริั และบอเรตอิออนที pH ต่างๆ  



2 
 

  

      

 จาัรูปที 1  จะเห็นไดว้า่ที pH 7 ัรดบอริัเัือบไม่แตัตวัเป็นอิออน เมือค่า pH สูงขึนที  11.5  (ภาวะทีเป็น

ด่าง) ัรดบอริัจะแตัตวัเป็นอิออนเัือบทงัหมดความสามารถในัารแตัตวัของัรดบอริัทีอุณหภูมิ 25o  

มีค่า pKa = 9.2   ซึงเป็นัรดทีอ่อนัวา่ัรดนาํส้ม (Acetic acid)  pKa = 4.7  (pKa มาัๆ เป็นัรดอ่อนัวา่ 

pKa นอ้ ๆ)  ัรดบอริัมีขนาดโมเลัุลเพี ง 62  ดลัตลั   

       ดงันนัเมือ pH ตาํัวา่ 7 โมเลัุลของัรดบอริัจะแพร่ผา่นเมมเบรนในระบบรีเวอร์สออสโมซีส ไดดี้  

จึงทาํใหที้ pH ตาํัวา่ 7 ระบบระบบรีเวอร์สออสโมซีสจะสามารถคดััรองโบรอนในรูป  ัรดบอริัไดเ้พี ง 

50 – 60%  เมือ pH สูงขึนประมาณ 10  ความสามารถในัารคดััรองโบรอนจะสูงขึนเป็น 90% ทงันีเพราะที 

pH 10  โบรอนจะอ ูใ่นรูปสารละลา บอเรตอิออนทีมีประจุ จึงไม่สามารถซึมแพร่ผา่นเมมเบรนในระบบ 

ระบบรีเวอร์สออสโมซีสได ้ [3 ] 

 โด ปัติัารัรองนาํดว้ ระบบรีเวอร์สออสโมซีส  (Reverse Osmosis RO) จะสามารถคดั

ัรองสิงเจือปนทีเป็นสารละลา นาํเป็นประจุ หรือ อิออนไดดี้ ส่วนสารทีละลา อ ูใ่นนาํในรูปทีเป็น

โมเลัุลทีไม่มีประจุความสามารถในัารคดััรองจะขึนอ ู่ั บัขนาดโมเลัุลของสารนนัๆ โด ปัติเมม

เบรนระบบรีเวอร์สออสโมซีสจะคดััรองโมเลัุลขนาด 150 ดลัตลัขึนไปไดดี้ ส่วนโมเลัุลทีมีขนาดเล็ั

ัวา่ 150 ดลัตลั จะสามารถแพร่ผา่นเมมเบรนระบบรีเวอร์สออสโมซีสได ้

 ในนาํทะเลมีโบรอนอ ูป่ระมาณ 4.0 – 5.0 ppm   pH 8  เครืองัรองนาํทะเลระบบรีเวอร์สออส

โมซีสจะสามารถคดััรองโบรอนไดป้ระมาณ 60%   นาํจืดทีัรองไดจ้ะ งัคงมีโบรอนประมาณ        1.5-

2.0 ppm ซึง งัสูงัวา่มาตรฐานนาํดืมทีองค์ั ารอนาม ัโลั (WHO) ัาํหนดใหน้าํดืมตอ้งมีปริมาณโบรอน

ไม่เัิน 0.5 ppm [1 ] ถา้ตอ้งัารลดปริมาณโบรอนในนาํจืดที งัมีโบรอนสูงัวา่ 0.5  สามารถทาํไดโ้ด ัาร

นาํนาํจืดทีัรองไดใ้นครังแรัมาัรองดว้ เครืองัรองระบบรีเวอร์สออสโมซีสสาํหรับนาํัร่อ ทีใชแ้รงดนั

ตาํ (150 psi) ตอ้งปรับ pH ของนาํใหสู้งัวา่ 8 ั่อน ทาํใหส้ามารถคดััรองโบรอน ไดจ้นมีปริมาณโบรอน

ในนาํัรองในครังทีสองนีตาํัวา่ 0.5 ppm   [4 ] ซึงเรี ัวา่ัารัรองแบบสองขนัตอน (Two pass RO) 

 
 

รูปที 2    ัารัรองนาํทะเลระบบรีเวอร์สออสโมซีสแบบสองขนัตอน(Two pass RO) 

               เพือลดปริมาณโบรอน  
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จาัรูปที 2 บรร า ระบบัารัรองระบบรีเวอร์สออสโมซีสแบบสองขนัตอนโด สังเขปไดด้งันี 

(1) นาํทะเลป้อนเขา้ระบบ  (2)นาํทะเลผสมับันาํจืดทีทิงจาััารัรองขนัทีสอง(7)  (3) ปัมนาํแรงดนัสูง

(800-1,000 psi)เขา้ัรองดว้ เมมเบรนัรองนาํทะเล   (4) ทิงนาํทะเลเขม้ขน้  (5)นาํจืดทีมีโบรอนสูงัวา่ 0.5 

ppm   (6) ปัมนาํจืดโบรอนสูงบางส่วนัรองดว้ เมมเบรนัรองนาํัร่อ  ทีความดนัประมาณ 100-150 psi 

พร้อมปรับ pH ใหสู้งัวา่ 8  ดว้ ด่าง(NaOH)  (8)นาํจืด (1)โบรอนตาํผสมับั (9) นาํจืดโบรอนสูงส่วนที

เหลือ (10) เป็นนาํจืดทีมีโบรอนตาํัวา่ 0.5 ppm (7)นาํจืดโบรอนสูงทีเหลือทิงจาััารัรองขนัทีสองนาํ

 อ้นัลบัป้อนเขา้ระบบใหม่ 
 

 แต่ถา้จะัรองนาํทะเลโด ัารปรับสภาพนาํทะเลใหมี้ค่า pH สูงๆ ั่อน เพือเพิมความสามารถ

ในัารคดััรองโบรอนของเมมเบรนัรองนาํทะเล โด ัารัรองขนัตอนเดี วไม่สามารถทาํได ้เพราะจะเัิด

ัารตัผลึัของหินปูนอุดตนับนผวิหนา้เมมเบรน  ดงันนัจึงจาํเป็นตอ้งใชว้ธีิัารัรอง 2 ขนัตอนดงัทีัล่าว

ขา้งตน้ เพราะัารัรองนาํทะเลในครังแรัสารทีจะทาํใหเ้ัิดตะัรันไดถู้ัคดััรองทิงไปั่อนแลว้ ทาํให้

ัารัรองในขนัตอนทีสองสามารถปรับ pH ใหสู้งัวา่ 8 ไดโ้ด ไม่เัิดัารตัผลึัของหินปูนและตะัรัน

อืนๆ บนผวิหนา้เมมเบรน 

 บริษทัผลิตเมมเบรนัรองนาํทะเลไดมี้ัารพฒันาเมมเบรนชนิดทีสามารถคดััรองโบรอนไดดี้ 

(High boron rejection membrane) ทีสามารัรองนาํทะเลจนไดน้าํจืดทีมีปริมาณโบรอนตาํแต่ งัใชใ้น

วงจาํัดั และ งัมีราคาสูงอ ู ่ ในอนาคตอาจจะมีเครืองัรองนาํทะเลเป็นนาํจืดและมีโบรอนตาํโด ัารัรอง

เพี งครังเดี ว  และัารทีจะัาํจดัโบรอนอาจใชว้ธีิัารดูดซบัดว้ แอคติเวตเตตอลูมินา (Activated alumina) 

ั็สามารถทาํไดเ้ช่นันั  [2 ] 
 

ตารางท ี 1   แสดงความสามารถในัารคดััรองโบรอนของเมมเบรนัรองนาํทะเลชนิดต่างๆ 

ทดสอบที pH 8   ความเขม้ขน้ของโบรอน  6.5  มิลลิัรัมต่อลิตร(mg/l)   [4]   

 

บริษัทผู้ผลติเมมเบรน ชนิดเมมเบรน ความสามารถคัดกรอง 

โบรอน( R%) 

ความเข้มข้นของโบรอนใน

นํากรอง (Permeate) mg/l 

Dow FILMTEC 

 

SW 30-380 

SW 30 HR-380 

88%  (85 - 90%) 

90%  (88 - 92%) 

0.78 

0.66 

Toray TM820 - 370 

TM820A - 370 

92%  (91 – 93%) 

95%  (94 – 96%) 

0.53 

0.33 

Hydranautics  8WC3 

SWC4 

89%  (NA) 

92%   (NA) 

0.72 

0.53 

 

R% สัดส่วนร้อ ละของปริมาณนาํจืดทีได ้ต่อนาํทะลทีป้อนเขา้ระบบรีเวอร์สออสโมซีส 

แหล่งข้อมูล  :    R. Shane Trussell, Feb. 05, http//www.trusselltech.com  



4 
 

  

 

ดงันนัในัารัรองนาํทะเลดว้ ระบบรีเวอร์สออสโมซีสถึงแมว้า่นาํทีัรองไดจ้ะเป็นนาํจืดที

สามารถนาํไปใชเ้พือัารอุปโภคได ้ แต่ถา้จะนาํมาใชเ้ป็นนาํเพือัารบริโภคใชเ้ป็นนาํดืมควรตอ้งพิจารณาวา่

 งัมีสารพิษอืนเหลืออ ูห่รือไม่ และสารทีปนอ ูเ่ัินัวา่มาตรฐานนาํดืมหรือไม่ บทความนีน่าจะเป็นอนุสิติ

หนึงทีใหท้่านพิจารณา 

อนึง ทีฝ่า วศิวัรรมของ วว.ไดจ้ดัทาํห้ององคค์วามรู้ดา้นัารัรองดว้ เมมเบรน ทีไดร้วบรวม

เอัสารบทความ ตาํรา และตวัอ า่งชินงานดา้นัารัรองดว้ เมมเบรน ใหบ้ริัารใหแ้ั่ผูที้สนใจไดเ้ขา้มา

ศึัษา ถา้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อหอ้งองคค์วามรู้ ไดที้ชนั 3 ตึัวศิวัรรม สถาบนัวิจ ัวทิ าศาสตร์และ

เทคโนโล แีห่งประเทศไท (วว.) เทคโนธานี คลองหา้ โทร. 02-577-9252 , 02-5779254  ในเวลาราชัาร  
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