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ABSTRACT 

 

At present, the problems of high fluoride content in drinking water pose some 

effects on teeth and health of people in the north of Thailand. Removal of fluoride in 

drinking water has become important before consumption. Nowadays, reverse 

osmosis is widely used as a technique for removing fluoride but its negative impact is 

the discharge of the fluoride concentrated water into the environment especially the 

soil. The fluoride in the discharged water is thus accumulated and distributed in the 

soil. In this work, the optimum extraction condition for fluoride in the soil was 

investigated in order to remove it for further analysis and the distribution profile of 

fluoride in the soil was established in the water discharged areas. The efficiency of 

extracting fluoride from the soil samples for further determination was studied using 

four different extractants, i.e. deionized distilled water, ammonium acetate 

(CH3COONH4), calcium chloride (CaCl2) and hydrochloric acid (HCl). In addition, 

the extraction conditions were studied by varying the parameters such as temperature, 

extraction time and extractant volume. The results showed that, when the extraction 
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was performed using 15 ml of the extractant at 80C for 90 min, water gave the 

highest extraction efficiency. This procedure was used in extracting fluoride for 

studying its distribution in soil at the area where the RO drinking water vending 

machines are installed in five villages of Lamphun Province. The result showed the 

maximum content of fluoride accumulated in the soils ranging from 15.5-133.1 

mg/kg. The characteristics of fluoride distribution in soil  are related to the type of soil 

and environment around the vending machines. The area where the soil type is a 

mixture of silt and clay, the accumulation of fluoride in the top soil was higher than 

that in the lower soil. Whereas in the area of loamy and sandy soil, the accumulation 

of fluoride in the lower soil was higher than that in the top soil.   
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บทคัดยอ 

 

ปจจุบันปญหาฟลูออไรดท่ีมีความเขมขนสูงในนํ้าดื่มสงผลกระทบตอฟนและสุขภาพของ

ประชาชนในภาคเหนือของประเทศไทย การกําจัดฟลูออไรดในนํ้าดื่มเปนเร่ืองสําคัญตอการบริโภค 

ทุกวันนี้ มีการนําวิธีรีเวิรสออสโมซิสมาใชในการกําจัดฟลูออไรดในน้ําดื่มกันอยางแพรหลาย แตก็

มีขอเสียเนื่องจากปริมาณฟลูออไรดเขมขนในน้ําท้ิงท่ีถูกปลอยออกมาลงสูส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะลง

สูดิน ฟลูออไรดจะเกิดการสะสมตัวและกระจายตัวในดิน ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาหาสภาวะท่ี

เหมาะสมในการสกัดฟลูออไรดในดินเพื่อท่ีจะขจัดออกมาวิเคราะหตอไป และหารูปแบบการ

กระจายตัวของฟลูออไรดในดินตรงบริเวณท่ีปลอยน้ํา ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของการสกัด

ฟลูออไรดจากตัวอยางดินโดยใชตัวสกัดส่ีชนิด คือ น้ํากล่ันปราศจากไอออน, แอมโมเนียมแอซีเทต 

แคลเซียมคลอไรด และ กรดไฮโดรคลอริก และทํา การศึกษาหาสภาวะการสกัดโดยใชปจจัยท่ี

แตกตางกัน คือ อุณหภูมิ เวลาในการสกัด และปริมาตรตัวสกัด จากผลการทดลองเม่ือใชตัวสกัด 15 

มิลลิลิตร ท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 90 นาที พบวาน้ํามีประสิทธิภาพการสกัดสูงสุด 



 vii

ในงานวิจัยนี้จึงใชสภาวะการสกัดนี้ในการสกัดฟลูออไรดเพื่อศึกษาการกระจายตัวของฟลูออไรด

ในดินในพื้นท่ีท่ีมีการติดต้ังเคร่ืองจําหนายน้ําดื่มแบบรีเวิรสออสโมซิสในหาหมูบานของจังหวัด

ลําพูน ซ่ึงพบวามีปริมาณฟลูออไรดสะสมตัวในดินในชวง 15.5-133.1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

ลักษณะการกระจายตัวของฟลูออไรดในดินเกี่ยวของกับชนิดของดินและส่ิงแวดลอม ณ บริเวณนั้น 

โดยพบวาในพ้ืนท่ีท่ีชนิดของดินเปนดินรวนปนดินเหนียวจะมีการสะสมตัวของฟลูออไรดในดิน

ช้ันบนมากกวาดินช้ันลาง ขณะท่ีพื้นท่ีท่ีมีชนิดของดินเปนดินรวนปนดินทรายจะมีการสะสมตัว

ของฟลูออไรดในดินช้ันลางมากกวาดินช้ันบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


