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บทคัดย่อ 

ระบบพลาสมาดิสชาร์จเป็นระบบบ าบดัสารอินทรียท่ี์เป็นพิษในน ้ าท่ีอาศยัการส่งกระแสไฟฟ้าความต่างศกัยสู์ง
ระหวา่งขั้วอิเลก็โทรดและท าใหไ้อน ้ าแตกตวักลายเป็นพลาสมา การก าเนิดพลาสมาในรูปแบบดงักล่าวก่อให้เกิดสารอนุมูล
อิสระและอตัราไวโอเล็ตซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีเอ้ือให้เกิดกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงท่ีมีประสิทธิภาพในการก าจัด
สารอินทรียท่ี์เป็นพิษในน ้ าโดยเฉพาะสารก่อมะเร็ง 1,4-ไดออกเซนและไตรคลอโรเอทิลีน งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ทดสอบประสิทธิภาพของระบบพลาสมาดิสชาร์จในการบ าบดัสาร 1,4-ไดออกเซนและไตรคลอโรเอทิลีนด้วยการเติม
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์การทดสอบการบ าบดั 1,4-ไดออกเซนท่ีก าลงัไฟฟ้า 50 วตัต ์พบวา่ระบบพลาสมาดิสชาร์จสามารถ
บ าบดั 1,4-ไดออกเซนความเขม้ขน้ 100 มิลลิกรัมต่อลิตรไดร้้อยละ 73.5 ภายในเวลา 15 นาที ในสภาวะท่ีไม่เติมไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ และร้อยละ 73.6 ภายในเวลา  9 นาที เม่ือเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเขม้ขน้ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ในขณะท่ีการทดสอบการบ าบดัไตรคลอโรเอทิลีนดว้ยระบบพลาสมาดิสชาร์จท่ีก าลงัไฟ 14 วตัต ์พบวา่ระบบสามารถบ าบดั
ไตรคลอโรเอทิลีนความเขม้ขน้ 35 มิลลิกรัมต่อลิตรไดร้้อยละ 99.5 ภายในเวลา 8 นาที ในสภาวะท่ีไม่มีไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซดแ์ละลดลงเป็น 3 นาทีเม่ือเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเขม้ขน้ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ดงันั้นการเติมไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ซ่ึงเป็นสารตั้งตน้ของอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลจึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบพลาสมาดิสชาร์จและ
สามารถบ าบดัสารอินทรียท่ี์เป็นพิษในน ้ าไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

ค าส าคัญ: สารปนเป้ือนอุบัติใหม่, สารท าละลายที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ , กระบวนการออกซิเดชัน      
ข้ันสูง, การบ าบัดน า้, สารก่อมะเร็ง 
 
ABSTRACT 
 Plasma discharge system is a water treatment system for removal toxic organic compound by transferring 
electricity between two electrodes at high voltage, resulting in plasma generation from dissociation of water vapor. Once 



การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านส่ิงแวดล้อม “ส่ิงแวดล้อม 2562 : วิกฤติ หรือ โอกาสทางด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม” 

Environment 2019: Crisis or Opportunity in Environmental Management 

   

237 

plasma generated, it releases reactive oxygen species and ultraviolet which are the essential component for advanced 
oxidation processes. The plasma discharge system can be used for removal of toxic and carcinogenic organic 
contaminant, including 1,4-dioxane and trichloroethylene. In this study, we evaluated the effectiveness of hydrogen 
peroxide addition on removal of 1,4-dioxane and trichloroethylene by the plasma discharge system. The results revealed 
that the plasma discharge system operated at the power of 50 W could remove 73.5% of 100 mg/L 1,4-dioxane within 15 
minutes, while it could remove 73.6% of 100 mg/L within 9 minutes with addition of 30 mg/L hydrogen peroxide. In 
contrast, the plasma discharge system operated at the power of 14 W could remove 99.5% of 35 mg/L trichloroethylene 
within 8 minutes, but remove trichloroethylene at the same percentage within 3 minutes when 30 mg/L hydrogen 
peroxide was supplemented. Therefore, the addition of hydrogen peroxide can increase the efficiency of the plasma 
discharge system and fasten the removal of toxic organic compounds in water. 

Keywords: Emerging Water Contaminant, Chlorinated Solvent, Advanced Oxidation Process, 
Water Treatment, Carcinogen 
 
บทน า 

การผลิตสินคา้และผลิตภณัฑ์ทางอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยจ์ าเป็นตอ้งใช้สารเคมีโดย
เฉพาะตวัท าละลายอินทรียต์่างๆ ในกระบวนการผลิต การใชต้วัท าละลายอินทรียใ์นปริมาณมากประกอบกบัการจดัการ   
กากของเสียท่ีไม่เหมาะสมก่อให้เกิดการปนเป้ือนของสารอินทรียท่ี์เป็นพิษในส่ิงแวดลอ้ม การปนเป้ือนสารอินทรียท่ี์เป็น
พิษ มีเสถียรภาพสูงและไม่สามารถย่อยสลายไดใ้นสภาวะตามธรรมชาติท าให้สารเคมีดงักล่าวคงทนในส่ิงแวดลอ้มและ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละระบบนิเวศในระยะยาว   

1,4-ไดออกเซนและไตรคลอโรเอทิลีนเป็นตวัท าละลายอินทรียท่ี์จดัเป็นสารก่อมะเร็งตามการจดัจ าแนกขององคก์าร
วจิยัมะเร็งนานาชาติ  (IARC, 1999) ปัจจุบนัแหล่งน ้ าหลายแห่งไดรั้บผลกระทบจากการปนเป้ือนของสารอินทรียด์งักล่าว 
โดยมากมกัเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์เช่น การท้ิงของเสียและสารอนัตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม และการหลุดร่ัวของ
สารพิษจากหลมุฝังกลบท่ีไม่ไดม้าตรฐาน เป็นตน้ 1,4-ไดออกเซนและไตรคลอโรเอทิลีนเป็นสารอินทรียป์นเป้ือนท่ีเป็นพิษ
และมกัพบในแหล่งน ้ าใตดิ้น หากเกิดการปนเป้ือนในแหล่งน ้ าแลว้ สารเคมีดงักล่าวสามารถเคล่ือนท่ีและแพร่กระจายไป
ตามการเคล่ือนท่ีของน ้ าและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มเป็นบริเวณกวา้ง นอกจากน้ีการปนเป้ือนของสาร
ดงักล่าวในแหล่งน ้ าส าหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนยงัก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ดงันั้นการ
บ าบดัการปนเป้ือนของ 1,4-ไดออกเซนและไตรคลอโรเอทิลีนในแหล่งน ้ าจึงเป็นเร่ืองส าคญัเร่งด่วนในปัจจุบนั  

1,4-ไดออกเซนเป็นสารพลอยไดท่ี้ไดจ้ากการผลิตเส้นใยโพลีเอทธิลีนในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม การผลิตเรซ่ินใน
อุตสาหกรรมเมมเบรน และการผลิตผลิตภณัฑเ์พ่ือการดูแลตวัเอง เช่น สบู่ ยาสระผม และสารซกัฟอก   1,4-ไดออกเซนยงั
เป็นตวัท าละลายในอุตสาหกรรมการผลิตหมึกพิมพอิ์งคเ์จท สีทาบา้น และยาฆ่าแมลง นอกจากน้ียงัถูกใชเ้ป็นสารป้องกนั
การเส่ือมสภาพ (Stabilizer) ของตวัท าละลายคลอรีน (Mohr, 2010; Bowman, 2001)  เน่ืองจากโมเลกุลของ 1,4-ไดออกเซน
เป็นเฮเทอโรอีเทอร์ท่ีมีสมมาตรท าให้โมเลกุลมีเสถียรภาพสูงในสภาวะแวดลอ้มตามธรรมชาติ ทนต่อกระบวนการ
ไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) ไฮโดรจีเนชัน (Hydrogenation) และออกซิเดชัน (Oxidation) (Stoye, 2005)  นอกจากน้ี
ออกซิเจนในโมเลกลุยงัเอ้ือใหเ้กิดพนัธะไฮโดรเจนกบัน ้ า ท าให้ 1,4-ไดออกเซนละลายน ้ าไดดี้และก าจดัออกจากน ้ าไดย้าก
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ดว้ยกระบวนการไล่อากาศหรือการดูดซับดว้ยถ่านกมัมนัต์ ลกัษณะเหล่าน้ีท าให้ 1,4-ไดออกเซนเป็นสารเคมีท่ีตกคา้ง
ยาวนานในส่ิงแวดล้อม ปัจจุบันมีการตรวจพบการปนเป้ือนของ 1,4-ไดออกเซนในหลายพ้ืนท่ีทั่วโลก (Abe,1999; 
Anderson et al., 2012; Isaacson et al., 2006) โดยมกัจะพบการปนเป้ือนของ 1,4-ไดออกเซนร่วมกบัตวัท าละลายคลอรีน 
เช่น ไตรคลอโรเอทิลีน เป็นตน้ (Mohr, 2010; Anderson et al., 2012; Karges et al., 2017; Adamson et al., 2014) 

ไตรคลอโอเอทิลีนเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย ์(ATSDR, 2014) ถึงแมว้า่ไตรคลอโรเอทิลีนจะละลายน ้ าไดป้านกลาง แต่
มีคุณสมบติัในการละลายสารอินทรียไ์ดห้ลายชนิดจึงถูกใชเ้ป็นตวัท าละลายในอุตสาหกรรมการผลิตสินคา้หลายประเภท 
ได้แก่ กาว สารปราบศัตรูพืช น ้ ายาลบค าผิด น ้ ายาลา้งฟิล์ม น ้ ายาซักแห้ง น ้ ายาท าความสะอาด และน ้ ายาลบสี เป็นตน้          
ไตรคลอโรเอทิลีนยงัถูกใชเ้ป็นสารลา้งคราบมนัออกจากโลหะและท าใหโ้ลหะเป็นมนัวาว จึงนิยมใชใ้นอุตสาหกรรมโลหะ
ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมช้ินส่วนนาฬิกาและอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ (Bakke, 2007) แมว้า่ไตรคลอโรเอทิลีนจะ
สามารถย่อยสลายได้ในสภาวะแวดลอ้มตามธรรมชาติ แต่อาจสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีพิษสูงในสภาวะท่ีไม่มีอากาศ ได้แก่         
ไดคลอโรเอทิลีน (Dichloroethylene) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane)  และไวนิลคลอไรด์ (Vinyl chloride) (ATSDR, 
2004) การบ าบดัดว้ยกระบวนการทางชีวภาพยงัใชร้ะยะเวลายาวนานในการก าจดัไตรคลอโรเอทิลีนท่ีแหล่งก าเนิดอีกดว้ย 

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการบ าบัดสารอินทรียท่ี์เป็นพิษในน ้ าอยู่หลายวิธี หน่ึงในวิธีท่ีได้รับความนิยมคือการใช้
กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง (Advanced Oxidation Processes: AOPs) เน่ืองจากเป็นกระบวนการบ าบัดน ้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสามารถบ าบดัสารปนเป้ือนความเขม้ขน้สูงท่ีแหล่งก าเนิดมลพิษ กระบวนการออกซิเดชนัขั้นสูง
เป็นกระบวนการท่ีอาศยัการสร้างอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล (Hydroxyl radical: OH•) ท่ีไวต่อการท าปฏิกิริยากบัสารอินทรีย ์
ผ่านปฎิกิริยาโฟโตไลซิสของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โอโซน และไทเทเนียมไดออกไซด์ (Coleman et al., 2007) อนุมูล
อิสระไฮดรอกซิลท่ีเกิดข้ึนจะออกซิไดซ์สารอินทรียท่ี์เป็นพิษในน ้ าใหก้ลายเป็นสารอนินทรีย ์เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ น ้ า 
และไอออน จึงสามารถลดความเป็นพิษของสารอินทรียไ์ดโ้ดยไม่มีของเสียเกิดข้ึน (Mills et al., 1993) 

ระบบพลาสมาดิสชาร์จ (Plasma Discharge System) เป็นระบบก าเนิดพลาสมาในน ้ าจากการเปล่ียนสถานะของน ้ าเป็น
แก๊ส และท าให้เกิดการแตกตวัของแก๊สเป็นพลาสมาโดยการกระตุน้ดว้ยไฟฟ้า การแตกตวัของแก๊สก่อให้เกิดอนุพนัธ์ของ
โมเลกุลหรืออะตอมท่ีมีอ านาจในการออกซิไดซ์สูง เช่น อนุมูลอิสระไฮดรอกซิล ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และโอโซน    
เป็นตน้ นอกจากน้ีพลาสมาในน ้ ายงัสามารถก าเนิดคล่ืนกระแทก (Shock wave) รังสีอลัตราไวโอเลต และระเบิดโพรง
อากาศ (Cavitation) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือให้เกิดการสร้างอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล (Jiang et al., 2014; Roland et al., 2005)    
การก าเนิดพลาสมาในน ้ าจึงจดัเป็นกระบวนการออกซิเดชนัขั้นสูงท่ีมีการเติมอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลลงไปในน ้ าทั้งทางตรง
และทางออ้ม (Joshi and Thagrad, 2013) เทคโนโลยีการบ าบดัสารปนเป้ือนดว้ยพลาสมาจึงเป็นเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงก าลงัเป็นท่ีตอ้งการอย่างมากในการบ าบัดน ้ าเสียในอุตสาหกรรมหรือแหล่งน ้ าด่ืมท่ีปนเป้ือนสารมลพิษ
อินทรียใ์นปัจจุบนั 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใชร้ะบบพลาสมาดิสชาร์จ และการใชร้ะบบพลาสมา
ดิสชาร์จร่วมกบัการเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดใ์นการบ าบดั 1,4-ไดออกเซนและไตรคลอโรเอทิลีนในน ้า โดยมีสมมติฐาน
ว่าการเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในระบบจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบพลาสมาดิสชาร์จและลดระยะเวลาใน      
การบ าบดัสารมลพิษอินทรียใ์นน ้ าได ้

 

วธีิการวจัิย 
1. ระบบพลาสมาดสิชาร์จ 
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ระบบพลาสมาดิสชาร์จ (ภาพท่ี 1) ประกอบดว้ย (1) ส่วนก าเนิดความต่างศกัยแ์รงสูงท าหนา้ท่ีสร้างความต่างศกัยแ์รง
สูงส าหรับการก าเนิดพลาสมาและท าหนา้ท่ีส่งกระแสไฟฟ้าความต่างศกัยสู์งไปยงัขั้วไฟฟ้า (2) ขั้วไฟฟ้าท่ีท าจากทงัสเตน
ปลายแหลม ท่ีมีคุณสมบติัทนความร้อนไดสู้งและทนการกดักร่อนไดดี้ โดยปลายแหลมของขั้วทงัสเตนหุ้มดว้ยท่อแกว้
ปลายเปิดต่อเข้ากับขอ้ต่อสามทางท่ีสามารถเติมอากาศหรือเลือกใช้แก๊สชนิดต่างๆ ในการก าเนิดพลาสมา และ (3) 
ถงัปฎิกรณ์ทรงลูกบาศก์ ท าจากแสตนเลส ความจุ 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตรขนาด 10 × 10 × 10 เซนติเมตร ดา้นบนและ
ดา้นหน้าเป็นแผ่นอะคริลิคใส มีช่องดา้นบนส าหรับติดตั้งขั้วไฟฟ้า ส่วนช่องดา้นหน้าเป็นช่องหน้าต่างท่ีสามารถสังเกต
ลกัษณะของพลาสมาท่ีเกิดข้ึนในถงัปฏิกิริยาได ้

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       

 
 

 
ภาพ 1 องคป์ระกอบของระบบพลาสมาดิสชาร์จ 

 
2. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบพลาสมาดสิชาร์จในการบ าบัดสาร 1,4-ไดออกเซน 
งานวิจัยน้ีทดสอบประสิทธิภาพของระบบพลาสมาดิสชาร์จในการบ าบัดสาร 1,4-ไดออกเซนความเข้มข้น 100 

มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 710 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ท่ีก าลงัไฟ 50 วตัต ์ในสภาวะเติมอากาศท่ีอตัรา 1.2 ลิตรต่อนาที โดยเก็บ
ตวัอยา่งน ้ าท่ีเวลา 0 1 3 6 9 12 และ 15 นาที เพื่อน ามาวิเคราะห์ปริมาณ 1,4-ไดออกเซนดว้ยเคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟ ตวั
ตรวจวดัเฟลมไอออไนเซชนัโดยใชส้ภาวะการวิเคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ขอ้มูลความเขม้ขน้จากการวิเคราะห์ถูก
น ามาใชศึ้กษาพฤติกรรมการก าจดัสารเคมีในถงัปฏิกรณ์ ค านวณประสิทธิภาพการบ าบดั และสร้างแบบจ าลองเพื่ออธิบาย
พฤติกรรมการบ าบดั 1,4-ไดออกเซนดว้ยระบบพลาสมาดิสชาร์จ 

  
     3. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบพลาสมาดสิชาร์จในการบ าบัดสารไตรคลอโรเอทลินี 

โพรบความต่างศักย์สูง ขั้วไฟฟ้า 

ถงัปฏิกรณ์ 

ออสซิลโลสโคป 

ป๊ัมเติมอากาศ 

ช่องเติมอากาศ 

ส่วนก าเนิดความต่างศักย์แรงสูง 
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งานวจิยัน้ีทดสอบประสิทธิภาพของระบบพลาสมาดิสชาร์จในการบ าบดัไตรคลอโรเอทิลีนความเขม้ขน้ 35 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ปริมาตร 710 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ท่ีก าลงัไฟ 14 วตัต ์ในสภาวะเติมอากาศท่ีอตัรา 1.2 ลิตรต่อนาที โดยเก็บตวัอยา่ง
น ้ าท่ีเวลา 0 0.5 และ ทุกๆ 1 นาที เป็นเวลา 9 นาที เพื่อน ามาวิเคราะห์ปริมาณไตรคลอโรเอทิลีนดว้ยเคร่ืองแก๊สโครมาโท
กราฟ ตวัตรวจวดัเฟลมไอออไนเซชนัโดยใชส้ภาวะการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 2 ขอ้มูลความเขม้ขน้จากการวิเคราะห์
ถูกน ามาใช้ศึกษาพฤติกรรมการก าจัดสารเคมีในถงัปฏิกรณ์ ค านวณประสิทธิภาพการบ าบดั และสร้างแบบจ าลองเพื่อ
อธิบายพฤติกรรมการบ าบดัไตรคลอโรเอทิลีนดว้ยระบบพลาสมาดิสชาร์จ 

 
ตาราง 1 สภาวะการวเิคราะห์สาร 1,4-ไดออกเซนดว้ยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีท่ีมีการตรวจวดัแบบ                             เฟ
ลมไอออไนเซชนั 

A.  Instrumentation 
Gas chromatograph:  Hewlett-Packard 6890 Chromatograph                                   
Column:                      Agilent Technologies, Inc. DB 5 (30 m X 0.25 mm id X 1µm)                                 
Detector:                    Flame Ionization Detector 
B.  GC Conditions                          
Inlet:                          Splitless injection (2 µL liquid injection )       
                           -  Heater:           220 °C      
             -  Pressure:        16.3 psi      
             -  Total flow :     31.5 mL min -1      

                                          -  Carrier gas:      Helium                     
Oven program:           Isothermal 75 °C                         
 Detector:                   Flame Ionized  Detector  
                                           -  Heater:           300 °C   
                                           -  H2 flow:          40 mL min -1      
                                           -  Air flow:         450 mL min -1       
                                           -  N2 make up:    25 mL min -1     

     

4. การทดสอบผลของการเตมิสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อประสิทธิภาพการบ าบัด 
เพ่ือศึกษาผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อประสิทธิภาพการบ าบดั 1,4-ไดออกเซนและไตรคลอโรเอทิลีนในถงั

ปฏิกรณ์พลาสมา ผูว้จิยัไดเ้ติมไฮโดรเจอเปอร์ออกไซดค์วามเขม้ขน้ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร (Coleman et al., 2007) ลงไปในถงั
ปฏิกรณ์ท่ีสภาวะการทดสอบเช่นเดียวกบัขอ้ 2.2 และ 2.3 ก่อนน าขอ้มูลความเขม้ขน้มาเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
การบ าบดัสารดงักล่าวดว้ยระบบพลาสมาดิสชาร์จเพียงอยา่งเดียว และการบ าบดัดว้ยระบบพลาสมาดิสชาร์จร่วมกบัการเติม
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์

5. การทดสอบผลของการเตมิสารเทอร์เชียรีบิวทลิแอลกอฮอล์ต่อประสิทธิภาพการบ าบัด 
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เพ่ือยืนยนัวา่การก าจดั 1,4-ไดออกเซนและไตรคลอโรเอทิลีนในระบบพลาสมาดิสชาร์จเกิดจากอนุมูลอิสระไฮดรอก
ซิล ผูว้จิยัไดท้ดสอบการเติมสารตา้นอนุมูลอิสระเทอร์เชียรีบิวทิลแอลกอฮอลซ่ึ์งเป็นสารท่ีมีคุณสมบติัเป็นตวัดกัจบัอนุมูล
อิสระไฮดรอกซิล ความเขม้ขน้ 30 มิลลิกรัมต่อลิตรลงไปในถงัปฏิกรณ์ในสภาวะการทดสอบเช่นเดียวกนักบัขอ้ 2.2 และ 
2.3 ก่อนน าขอ้มูลความเขม้ขน้มาเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการบ าบดัสารดงักล่าวในสภาวะท่ีมีการเติมและไม่เติม
สารตา้นอนุมูลอิสระเทอร์เชียรีบิวทิลแอลกอฮอล ์
ตาราง 2 สภาวะการวเิคราะห์สารไตรคลอโรเอทิลีนดว้ยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีท่ีมีการตรวจวดัแบบ                     เฟรม
ไอออไนเซชนั 

 

ผลการวจัิยและอภิปรายผล 
1. การทดสอบการบ าบัดสาร 1,4-ไดออกเซนด้วยระบบพลาสมาดสิชาร์จ 
ภาพท่ี 2 แสดงพฤติกรรมการบ าบดัสาร 1,4-ไดออกเซนดว้ยระบบพลาสมาดิสชาร์จ  ผลการทดสอบพบว่าระบบ

พลาสมาดิสชาร์จสามารถบ าบดัสาร 1,4-ไดออกเซนไดร้้อยละ 73.5 (จากความเขม้ขน้ 97.93 มิลลิกรัมต่อลิตร ลดลงเหลือ 
25.90 มิลลิกรัมต่อลิตร) ภายในระยะเวลา 15 นาที (ตารางท่ี 3)  ผลดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ระบบพลาสมาดิสชาร์จสามารถ
บ าบดั 1,4-ไดออกเซนท่ีมีเสถียรภาพทางโครงสร้างและย่อยสลายยากได ้จากการสร้างแบบจ าลองเพื่อศึกษาพฤติกรรม     
การยอ่ยสลาย 1,4-ไดออกเซน (ภาพท่ี 3) พบวา่การลดลงของ 1,4-ไดออกเซนเม่ือบ าบดัดว้ยระบบพลาสมาดิสชาร์จ สามารถ
อธิบายไดดี้ท่ีสุดดว้ยปฏิกิริยาอนัดบัสอง (พิจารณาจากค่าก าลงัสองของสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ R2 ท่ีมีค่าสูงสุด) โดยพบวา่
ค่าคงท่ีของปฏิกิริยาในระบบพลาสมาดิสชาร์จเท่ากบั 0.0019 นาที-1 และมีคร่ึงชีวิตเท่ากบั 5.37 นาที แสดงให้เห็นวา่อตัรา

A.  Instrumentation 
 Gas chromatograph:  Hewlett-Packard 6890 Chromatograph                                   

Column:                    Agilent Technologies,Inc. DB wax (30 m X 0.53 mm id X 1µm)                                
Detector:                   Flame Ionization Detector 

B.  GC Conditions                          
Inlet:                        Splitless injection (2 µL liquid injection )       
                                 -  Heater:           270 °C      
                  -  Pressure:        9.50 psi      
                  -  Total flow :     99.8 mL min -1     

                            -  Carrier gas:      Helium                     
      Oven program:          Isothermal 150 °C                         
      Detector:                   Flame Ionized  Detector  
                                            -  Heater:           300 °C   
                                            -  H2 flow:          40 mL min -1      
                                            -  Air flow:         450 mL min -1      
                                            -  N2 make up:    25 mL min -1     
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การลดลงของ 1,4-ไดออกเซนข้ึนอยูก่บัความเขม้ขน้ของ 1,4-ไดออกเซนเร่ิมตน้ยกก าลงัสอง หรือข้ึนกบัความเขม้ขน้ของ
สารตั้งตน้สองชนิดคือ 1,4-ไดออกเซนและอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล 
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ภาพ 2 ผลการทดสอบการบ าบดัสาร 1,4-ไดออกเซนดว้ยระบบพลาสมาดิสชาร์จท่ีก าลงัไฟฟ้า 50 วตัต ์

 

2. ผลของการเตมิสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และสารเทอร์เชียรีบิวทลิแอลกอฮอล์ต่อประสิทธิภาพการบ าบัดสาร 1,4-
ไดออกเซน 

เม่ือบ าบดัสาร 1,4-ไดออกเซนดว้ยระบบพลาสมาดิสชาร์จร่วมกบัการเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเขม้ขน้ 30 
มิลลิกรัมต่อลิตร พบวา่สามารถบ าบดัสาร 1,4-ไดออกเซนไดร้้อยละ 73.6 (ตารางท่ี 3) (จากความเขม้ขน้ 97.94 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ลดลงเหลือ 25.86 มิลลิกรัมต่อลิตร) ภายในระยะเวลา 9 นาที โดยความเขม้ขน้ของ 1,4-ไดออกเซนลดลงอยา่งรวดเร็ว
ในระยะเวลา 3 นาทีแรก และค่อยๆ คงท่ี (ภาพท่ี 4)  และเม่ือทดสอบการลดลงของสาร 1,4-ไดออกเซน ดว้ยการเติม
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดโ์ดยไม่ใชร้ะบบพลาสมาดิสชาร์จ พบวา่สาร 1,4-ไดออกเซนลดลงเพียงร้อยละ 19.44 แสดงให้เห็น
วา่การบ าบดัสาร 1,4-ไดออกเซน จ าเป็นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเอ้ือให้เกิดกระบวนการออกซิเดชนัขั้นสูงจากการ
ก าเนิดพลาสมา    การเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพียงอยา่งเดียวไม่สามารถท าให้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีเติมลงไปใน
ระบบแตกตัวเป็นอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลท่ีมีความสามารถในการสลายสารอินทรียท่ี์เป็นพิษได้ ดังนั้นการใช้ระบบ
พลาสมาดิสชาร์จจึงจ าเป็นในการบ าบดัสาร 1,4-ไดออกเซน 

ผลการทดสอบขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าการเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในระบบพลาสมาดิสชาร์จท่ีมีการก าเนิดรังสี  
อลัตราไวโอเล็ตขณะท่ีเกิดพลาสมาท าให้เกิดการสร้างอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลเพ่ิมข้ึนในระบบ (สมการท่ี 1) (Coleman et 
al., 2007) ส่งผลใหก้ าจดั 1,4-ไดออกเซนซ่ึงเป็นสารอินทรีย ์(สมการท่ี 2) ในถงัปฏิกรณ์ไดเ้ร็วข้ึน ผลการทดลองน้ีแสดงให้
เห็นวา่ระบบพลาสมาดิสชาร์จสามารถก าจดั 1,4-ไดออกเซนท่ีความเขม้ขน้สูงท่ีมกัพบในแหล่งก าเนิดไดอ้ยา่งรวดเร็ว การ
บ าบดัท่ีรวดเร็วท่ีแหล่งก าเนิดจะช่วยลดแพร่กระจายของสารเคมีดงักล่าวและลดผลกระทบท่ีเกิดจากการปนเป้ือนดงักล่าว
ได้ แต่อย่างไรก็ตามการบ าบัด 1,4-ไดออกเซนดว้ยระบบพลาสมาดิสชาร์จและระบบพลาสมาดิสชาร์จร่วมกับการเติม
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดไ์ม่สามารถบ าบดั 1,4-ไดออกเซนให้มีความเขม้ขน้ต ่ากวา่ค่าแนะน าในน ้ าด่ืมของ องคก์ารอนามยั
โลกท่ี 50 ไมโครกรัมต่อลิตรได ้จึงมีความจ าเป็นตอ้งใชร้ะบบพลาสมาดิสชาร์จร่วมกบัการบ าบดัดว้ยอ่ืนๆท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ภาพ 3 การตรวจสองอนัดบัของปฏิกิริยาของการก าจดั 1,4-ไดออกเซนดว้ยระบบพลาสมาดิสชาร์จ (ก) ปฏิกิริยาอนัดบัศูนย ์(ข) ปฏิกิริยาอนัดบั

หน่ึง (ค) ปฏิกิริยาอนัดบัสอง จากการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง (Model Fit) พบวา่การลดลงของ 1,4-ไดออกเซน 
ในระบบพลาสมาดินชาร์จเป็นปฏิกิริยาอนัดบัสอง 

y = -3.8631x + 72.948 
R² = 0.7211 
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ภาพ 4 ผลของการเติมสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดแ์ละสารเทอร์เชียรีบิวทิลแอลกอฮอลต่์อประสิทธิภาพการบ าบดัสาร 1,4-ไดออกเซน 

 

H2O2 + hv  →  2HO•      (1) 
Organic Compound      →       Carbon Dioxide + Water   (2) 
 

การใชส้ารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร่วมกบักระบวนการออกซิเดชนัขั้นสูงเป็นท่ีนิยมในหลายงานวิจยัทั้งในอดีตและ
ปัจจุบนัเน่ืองจากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ าบดัได ้ (Mihaela and Bolton, 1998; Suh and Mohseni, 2004; Barndok 
et al., 2014)  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบ าบดัการเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ควรเติมในปริมาณท่ีเหมาะสม 
เน่ืองจากการเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดใ์นปริมาณมากอาจจะส่งผลต่อค่าใชจ่้ายในการบ าบดั นอกจากน้ีประสิทธิภาพใน
การบ าบดัสาร 1,4-ไดออกเซนจะลดลงถา้มีการปนเป้ือนร่วมของสารอินทรียอ่ื์นๆในแหล่งน ้ าและอาจจะท าให้ตอ้งเติม
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพ่ิมข้ึน ดังนั้ นเพ่ือให้ทราบปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีเหมาะสมในการบ าบัด           
1,4-ไดออกเซนในพ้ืนท่ีปนเป้ือน การทดสอบการบ าบดัในหอ้งปฏิบติัการโดยใชต้วัอยา่งจากแหล่งปนเป้ือนจึงมีความส าคญั
ต่อการตดัสินใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการใชเ้ทคโนโลยพีลาสมาร่วมกบัการเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในการบ าบดั 
1,4-ไดออกเซน 

การเติมสารเทอร์เชียรีบิวทิลแอลกอฮอลซ่ึ์งเป็นสารท่ีมีคุณสมบติัเป็นตวัดกัจบัอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลลงไปในระบบ
พลาสมาดิสชาร์จพบวา่การบ าบดัสาร 1,4-ไดออกเซนความเขม้เขน้ 100 มิลลิกรัมต่อลิตรมีประสิทธิภาพต ่าลง (ภาพท่ี 4) 
โดยระบบพลาสมาดิสชาร์จสามารถก าจัด 1,4-ไดออกเซนไดเ้พียงร้อยละ 39.27 (จากความเขม้ขน้ 99.50 เป็น 60.50 
มิลลิกรัมต่อลิตรท่ีระยะเวลา 15 นาที) (ตารางท่ี 3)  ผลการทดสอบน้ีแสดงให้เห็นเม่ืออนุมูลอิสระถูกดกัจบัดว้ยเทอร์เชียรี
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บิวทิลแอลกอฮอล์แลว้จะท าให้ปริมาณอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลลดลง ดังนั้นการลดลงของประสิทธิภาพการบ าบัดของ
ระบบจึงอาจจะเก่ียวขอ้งกับการลดลงของอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล การทดสอบน้ีจึงแสดงให้เห็นว่าพลาสมาดิสชาร์จ
สามารถก าจดั 1,4-ไดออกเซนไดโ้ดยอาศยัการท างานของอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล 

 

3. การทดสอบการบ าบัดสารไตรคลอโรเอทลินีด้วยระบบพลาสมาดสิชาร์จ 
ภาพท่ี 5 แสดงพฤติกรรมการบ าบดัไตรคลอโรเอทิลีนดว้ยระบบพลาสมาดิสชาร์จ  ผลการทดสอบพบว่าระบบ

พลาสมาดิสชาร์จสามารถบ าบดัสารไตรคลอโรเอทิลีนความเขม้ขน้ 35 มิลลิกรัมต่อลิตรไดต้  ่ากวา่ขีดจ ากดัการวเิคราะห์ (160 
ไมโครกรัมต่อลิตร) ในระยะเวลา 8 นาที คิดเป็นร้อยละ 99.5 (ตารางท่ี 3) การสร้างแบบจ าลองเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการยอ่ย
สลายไตรคลอโรเอทิลีน (ภาพท่ี 6) พบวา่การลดลงของไตรคลอโรเอทิลีนเม่ือบ าบดัดว้ยระบบพลาสมาดิสชาร์จสามารถ
อธิบายไดดี้ท่ีสุดดว้ยปฏิกิริยาอนัดบัหน่ึง (พิจารณาจากค่าก าลงัสองของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ R2 ท่ีมีค่าสูงสุด) ซ่ึงแสดง
ให้เห็นว่าอตัราการลดลงของไตรคลอโรเอทิลีนข้ึนอยู่กับความเขม้ขน้ของไตรคลอโรเอทิลีนเร่ิมตน้ จากแบบจ าลอง
ปฏิกิริยาอนัดบัหน่ึงพบวา่ค่าคงท่ีของปฏิกิริยาในระบบพลาสมาดิสชาร์จเท่ากบั 0.5821 นาที-1 และมีคร่ึงชีวิตเท่ากบั 1.19 
นาทีซ่ึงรวดเร็วกวา่การออกซิเดชนัของไตรคลอโรเอทิลีนโดยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลท่ีเกิดจากการรีดิวซ์แร่นอนโทรไนด์ท่ี
มีคร่ึงชีวติเท่ากบั 0.54 ชัว่โมง (Lui et al., 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5  ผลการทดสอบการบ าบดัสารไตรคลอโรเอทิลีนดว้ยระบบพลาสมาดิสชาร์จท่ีก าลงัไฟฟ้า 14 วตัต ์
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ภาพ 6 การตรวจสองอนัดบัของปฏิกิริยาของการก าจดัไตรคลอโรเอทิลีนดว้ยระบบพลาสมาดิสชาร์จ (ก) ปฏิกิริยาอนัดบัศูนย ์(ข) ปฏิกิริยาอนัดบั
หน่ึง (ค) ปฏิกิริยาอนัดบัสอง จากการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง (Model Fit) พบวา่การลดลงของไตรคลอโรเอทิลีนในระบบ

พลาสมาดินชาร์จเป็นปฏิกิริยาอนัดบัหน่ึง 

y = -3.294x + 21.781 
R² = 0.7102 
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y = -0.5821x + 3.5607 
R² = 0.9379 
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y = 0.4998x - 0.844 
R² = 0.4934 
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4. ผลของการเตมิสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และสารเทอร์เชียรีบิวทลิแอลกอฮอล์ต่อประสิทธิภาพการบ าบัด       ไตร
คลอโรเอทลินี 

 เม่ือบ าบดัดว้ยระบบพลาสมาดิสชาร์จร่วมกบัการเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเขม้ขน้ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร พบวา่
สามารถบ าบดัไตรคลอโรเอทิลีนไดต้  ่ากวา่ขีดจ ากดัการวเิคราะห์ (160 ไมโครกรัมต่อลิตร) ในระยะเวลา 3 นาที คิดเป็นร้อย
ละ > 99.5 (ตารางท่ี 3) เปรียบเทียบกบัสภาวะท่ีไม่มีการเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใชเ้วลา 8 นาที (ภาพท่ี7) แสดงให้เห็น
ว่าการเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซ่ึงเป็นสารต้นก าเนิดอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลในระบบพลาสมาสามารถบ าบัด                   
ไตรคลอโรเอทิลีนไดเ้ร็วข้ึน และเม่ือทดสอบประสิทธิภาพของระบบเม่ือเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดเ์พียงอยา่งเดียวโดยไม่
มีการใช้ระบบพลาสมาดิสชาร์จพบว่าประสิทธิภาพการบ าบัดไตรคลอโรเอทิลีนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 61.18 
ประสิทธิภาพการบ าบดัท่ีลดลงจากการเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์น้ีอาจเกิดจากการขาดองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเอ้ือให้เกิด
กระบวนการออกซิเดชนั ขั้นสูงจากการก าเนิดพลาสมา ท าให้สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีเติมลงไปในระบบไม่สามารถ
แตกตัวเป็นอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลได้ ดังนั้ นการเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถบ าบัด             
ไตรคลอโรเอทิลีนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการใชร้ะบบพลาสมาดิสชาร์จหรือการใชร้ะบบพลาสมาดิสชาร์จร่วมกบั
การเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์

การเติมสารเทอร์เชียรีบิวทิลแอลกอฮอลซ่ึ์งเป็นสารท่ีมีคุณสมบติัเป็นตวัดกัจบัอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลลงไปในระบบ
พลาสมาดิสชาร์จพบว่าการบ าบดัสารไตรคลอโรเอทิลีนมีประสิทธิภาพต ่าลง (ภาพท่ี 7) โดยระบบพลาสมาดิสชาร์จไม่
สามารถลดปริมาณไตรคลอโรเอทิลีนใหต้ ่ากวา่ขีดจ ากดัของการวิเคราะห์ (160 ไมโครกรัมต่อลิตร)  เหมือนในสภาวะท่ีไม่
เติมสารเคมีหรือสภาวะท่ีเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในสภาวะท่ีมีการเติมเทอร์เชียรีบิวทิลแอลกอฮอล ์30 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ระบบพลาสมาดิสชาร์จสามารถก าจดัไตรคลอโรเอทิลีนไดเ้พียงร้อยละ 55.8 (จากความเขม้ขน้ 36.92 เป็น 15.93 
มิลลิกรัมต่อลิตรท่ีระยะเวลา 8 นาที)  (ตารางท่ี 3) ผลการทดสอบน้ีแสดงให้เห็นวา่ปริมาณของอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลเป็น
ตวัแปรส าคญัในการบ าบดัไตรคลอโรเอทิลีน   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7 ผลของการเติมสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดแ์ละสารเทอร์เชียรีบิวทิลแอลกอฮอลต่์อประสิทธิภาพการบ าบดัสารไตรคลอโรเอทิลีน 
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ระบบพลาสมาดิสชาร์จร่วมกบัไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์

สารตา้นอนุมูลอิสระเทอร์เชียรีบิวทิลแอลกอฮอล์ 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์
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ตาราง 3 ประสิทธิภาพการบ าบดัสาร 1,4-ไดออกเซนและไตรคลอโรเอทิลีนท่ีสภาวะการบ าบดัต่างๆ 

สภาวะการบ าบดั 
1,4-ไดออกเซน ไตรคลอโรเอทิลีน 

ร้อยละการก าจดั 
เวลา 
(นาที) 

ประร้อยละการก าจดั 
เวลา 
(นาที) 

ระบบพลาสมาดิสชาร์จ 73.50 15 > 99.50 8 
ระบบพลาสมาดิสชาร์จ 

ร่วมกบัไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์
73.60 9 > 99.50 3 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ 19.44 15 61.18 8 
ระบบพลาสมาดิสชาร์จ 

ร่วมกบัเทอร์เชียรีบิวทิลแอลกอฮอล ์
39.27 15 55.80 8 

 

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
งานวิจยัน้ีแสดงให้เห็นว่าระบบพลาสมาดิสชาร์จและระบบพลาสมาดิสชาร์จร่วมกบัการเติมไฮโดรเจนออกไซด์มี

ประสิทธิภาพในการบ าบัดสาร 1,4-ไดออกเซนและไตรคลอโรเอทิลีนความเขม้ขน้สูงในน ้ า โดยสามารถบ าบัดสาร           
1,4-ไดออกเซนความเขม้ขน้ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ไดร้้อยละ 73.5 ภายในระยะเวลา 15 นาที ท่ีก าลงัไฟฟ้า 50 วตัต ์และใน
ระยะเวลา 9 นาที เม่ือใช้ระบบพลาสมาดิสชาร์จร่วมกับการเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ นอกจากน้ียงัสามารถบ าบัด       
ไตรคลอโรเอทิลีนความเขม้ขน้ 35 มิลลิกรัมต่อลิตรไดต้  ่ากวา่ขีดจ ากดัการวิเคราะห์ (160 ไมโครกรัม ต่อลิตร) คิดเป็นร้อย
ละการก าจดั > 99.5 ภายในระยะเวลา 8 นาที ท่ีก าลงัไฟฟ้า 14 วตัต ์และสามารถบ าบดัไตรคลอโรเอทิลีนให้ต ่ากวา่ขีดจ ากดั
การวเิคราะห์ท่ีเวลา 3 นาที เม่ือใชร้ะบบพลาสมาดิสชาร์จร่วมกบัการเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  แมว้า่การเติมไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซดจ์ะไม่ไดเ้พ่ิมประสิทธิภาพในการบ าบดัสารอินทรียท์ั้งสองชนิด แต่ท าให้ระยะเวลาในการบ าบดัลดลง ดงันั้น
การบ าบัดด้วยระบบพลาสมาดิสชาร์จร่วมกับการเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จึงเหมาะต่อการบ าบัดสารอินทรีย์ท่ี
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีตอ้งการการบ าบดัท่ีรวดเร็วเพ่ือป้องกนัผลกระทบทางสุขภาพและระบบนิเวศจากการแพร่กระจายของ
สารเคมีจากแหล่งก าเนิดสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ รวมถึงการใชร้ะบบพลาสมาดิสชาร์จในน ้ าเสียอุตสาหกรรมท่ีมีการปนเป้ือน
ของสารอินทรียท่ี์เป็นพิษ การรับน ้ าในปริมาณมากต่อวนัของระบบบ าบดัน ้ าเสียส่งผลใหร้ะยะเวลาในการบ าบดัสารอินทรีย์
ท่ีเป็นพิษมีความส าคญั หากใชไ้ฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในการลดระยะเวลาในการบ าบดั จะท าให้สามารถบ าบดัน ้ าเสียต่อ
วนัไดม้ากข้ึน 

แมว้า่การเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถลดระยะเวลาการบ าบดัสารอินทรียใ์นระบบพลาสมาดิสชาร์จ แต่การ
เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดใ์นปริมาณท่ีสูงเกินไปจนท าให้ปริมาณของสารดงักล่าวเหลือในระบบ จะท าให้เกิดการยบัย ั้ง
อนุมูลอิสระไฮดรอกซิล โดยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดอ์าจท าปฏิกิริยากบัอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลเกิดเป็นอนุมูลอิสระเปอร์
ไฮดรอกซิล (HO2

•) ท่ีมีค่าศกัยอ์อกซิเดชนัต ่ากวา่อนุมูลอิสระไฮดรอกซิล น ้ า และออกซิเจน ดงัแสดงในสมการท่ี (3) และ 
(4) ดงันั้นการเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในระบบควรท าอยา่งระมดัระวงั โดยไม่ควรให้มีความเขม้ขน้ของไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์สูงกว่า 60 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ีงเป็นปริมาณท่ีอาจส่งผลให้อตัราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาการก าจดัลดลง 
(Malato et al., 2000) 
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H2O2 + •OH  →  HO2
• + H2O    (3) 

H2O2 + HO2
•  →  •OH + H2O + O2    (4) 

ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพของระบบพลาสมาดิสชาร์จดว้ยสารตา้นอนุมูลอิสระเทอร์เชียรีบิวทิลแอลกอฮอล์
แสดงให้เห็นวา่ประสิทธิภาพของระบบพลาสมาดิสชาร์จข้ึนกบัปริมาณของอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลท่ีมีในระบบ การเติม
สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงในระบบจึงเป็นการเพ่ิมปริมาณของอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลโดยตรงและสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบพลาสมาดิสชาร์จในการบ าบดัสารอินทรียใ์นน ้ าท่ีเป็นพิษได ้แต่อยา่งไรก็ตามการน าระบบพลาสมา
ดิสชาร์จไปใชใ้นการบ าบดัน ้ าปนเป้ือนสารอินทรียท่ี์เป็นพิษท่ีแหล่งก าเนิดในส่ิงแวดลอ้มควรมีการทดสอบประสิทธิภาพ
ในการก าจดัสารปนเป่ือนของระบบพลาสมาดิสชาร์จโดยใชแ้หล่งน ้ าดงักล่าวก่อน เน่ืองจากสารอินทรียอ่ื์นๆ ในแหล่งน ้ า
อาจจะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบ าบัดท่ีลดลง และแมว้่าการเติมสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กบัระบบพลาสมาดิสชาร์จดิสชาร์จ แต่ก็เป็นการเพ่ิมค่าใชจ่้ายในการบ าบดั ดงันั้น การเติมไฮโดรเจขน
เปอร์ออกไซด์จึงอาจใชก้บัช่วงเวลาหรือในสภาวะท่ีมีน ้ าเขา้สู่ระบบบ าบดัจ านวนมาก และการบ าบดัดว้ยระบบพลาสมา
ดิสชาร์จเพียงอยา่งเดียวโดยไม่เติมสารเคมีใดๆ อาจเป็นวธีิท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากกวา่ 
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