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บทคัดย่อ
งานวิจัยนีม้ ี วัตถุ ประสงค์เพื่ อศึกษาการเตรียมวัสดุ ดูดซับจากสารสกัดแทนนิน ที่ตรึงบนเส้นใยปอสาและ
ประสิทธิภาพในการดูดซับไอออนตะกั่วของวัสดุดูดซับที่เตรียมขึน้ โดยสารแทนนินสามารถสกัดได้จากเปลือกกล้วย
ดิ บ จากนั้น ท าการเตรีย มวัสดุ ดู ดซับ ทางชี ว ภาพโดยน าสารแทนนิ น มาตรึง บนเส้น ใยปอสา และน ามาศึ กษา
ความสามารถในการดูดซับไอออนตะกั่วของวัสดุดูดซับ ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิ เตอร์
จากการศึกษาพบว่าปริมาณสารแทนนินจากเปลือกกล้วยดิบมีค่าเท่ากับ 18.17 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วัสดุดูดซับที่
เตรียมขึน้ โดยการนาเส้นใยปอสาหนัก 2 กรัม แช่ในสารสกั ดแทนนิ นปริมาตร 100 มิ ลลิลิตร เป็ น เวลา 24 ชั่วโมง
สามารถดูดซับ ไอออนตะกั่ว ที่ช่ วงความเข้ม ข้น 1-10 พี พี เอ็ มประสิ ทธิ ภ าพในการดู ดซับ ไอออนตะกั่ ว อยู่ ในช่ ว ง
0.099-0.977 มิ ลลิ กรัม ต่ อกรัม เมื่ อ พิ จ ารณาไอโซเทอมการดูดซับ พบว่ าสอดคล้อ งกั บ ไอโซเทอมการดู ดซับ ตาม
สมการแบบฟรุ นดิชซึ่งมีค่า K = 2.15,n = 1.88 และ R2 = 0.9939 ดังนั้นจากผลการศึกษาจึงอาจกล่าวได้ว่าวัสดุ
ดูดซับจากสารแทนนินที่ตรึงบนเส้นใยปอสามีประสิทธิภาพในการกาจัดไอออนตะกั่วและสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการบาบัดนา้ เสียได้
คาสาคัญ: ไอออนตะกั่ว วัสดุดูดซับ แทนนิน เส้นใยปอสา
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Abstract
The purpose of this research is to study an adsorbent preparation based on tannin immobilized
Broussonetiapapyrifera (L.) Vent.pulp and the efficiency of the developed bioadsorbent on the removal
oflead (II) ion. Tannin was extracted from fresh banana peels. After that, the bioadsorbent was
fabricated by immobilizing tannin on Broussonetiapapyrifera (L.) Vent.pulp. Finally, the efficiency of the
adsorbent for the adsorption of lead (II) ion was investigated by using Atomic Absorption Spectroscopy
(AAS). It was found that the extraction yield of tannin from banana peels was 18.17 mg/kg. The
adsorption was effective at the amount of Broussonetiapapyrifera (L.) Vent.pulp 2 grams soaked in 100
mL tannin for 24 hours. It exhibitedthe ability to adsorb lead (II) ion with the concentration range of 1-10
ppm. The efficient of lead ion adsorption ofbioadsorbent was between 0.099-0.977 mg/g.The
adsorption isotherm of the bioadsorbentto remove lead (II) ion is described by the Freundlich model.
The experimental data were presented as K, n and R2 at 2.15, 1.88 and 0.9939, respectively. Therefore,
it can be summarized that the bioadsorbent based on tannin immobilized Broussonetiapapyrifera (L.)
Vent.pulp is efficient in removing lead and can be applied for wastewater treatment.
Keywords:Lead (II) ion, Bioadsorbent, Tannin, Broussonetiapapyrifera (L.) Vent.pulp

บทนา
ในปั จจุบนั ปั ญหามลพิษทางนา้ ถือเป็ นปั ญหาที่
สาคัญต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สาเหตุประการหนึ่ง
เกิดจากการปนเปื ้อนของโลหะหนัก [1] โดยโลหะหนัก
สามารถเข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้จากการปล่อยนา้ เสียลงสู่
แหล่ ง น ้า ทั้ง น ้า ทิ ้ง จากโรงงานอุ ตสาหกรรม การท า
เหมื อ งแร่ การใช้สารก าจัด ศั ต รู พื ช และสารเคมี จ าก
อุต สาหกรรมเกษตร รวมไปถึ งน ้าทิ ้งจากครัว เรือนใน
แหล่งชุมชน เป็ นต้น ซึ่งสถานการณ์ในปั จจุบนั พบว่ามี
การปนเปื ้ อนของโลหะหนักในสิ่ง แวดล้อ มเพิ่ ม สูงขึ น้
โดยโลหะหนักเป็ นพิษที่เจือปนมาในนา้ ทิง้ ได้แก่ ตะกั่ว
สังกะสี แคดเมียม และทองแดง เป็ นต้น [2, 3] ดังนั้น
เพื่อ ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพที่มาจากโลหะหนักใน

แหล่งนา้ จึงจาเป็ นต้องกาจัดเอาโลหะหนักที่ปนเปื ้อ น
ในนา้ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากชุมชนที่อยู่
อาศัยออกก่อนทิง้ ลงสู่แหล่งนา้
การกาจัดโลหะหนักปนเปื ้อนในนา้ เสียสามารถ
ทาได้ทั้งวิธีทางกายภาพและวิธีทางเคมี แต่พบว่ายังมี
ข้อเสี ยคือ ขั้น ตอนในการกาจัดมี ห ลายขั้น ตอนวิธี การ
ยุ่งยากซับซ้อน และสารเคมีที่ใช้มีราคาสูง อีกทั้งยังไม่
สามารถกาจัดโลหะหนักได้อย่างสมบูรณ์ [4, 5] จึงทา
ให้ในปั จจุบันการกาจัดโลหะหนักที่ปนเปื ้อนในนา้ เสีย
นิยมใช้วิธีการดูดซับด้วยตัวดูดซับ เนื่องจากเป็ นวิธีการ
กาจัดโลหะหนักที่ประหยัดและเป็ นมิตรกับระบบนิเวศ
โดยงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งการก าจัด โลหะได้ใ ห้ ค วาม
สนใจในการพัฒ นาตัว ดู ดซับ ที่ ม าจากธรรมชาติ แ ละ
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ปรับ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของตั ว ดู ด ซับ ให้ ดี ม ากยิ่ ง ขึ ้น
ได้แก่ ถ่านกัมมันต์ ไคโตซาน ซากมวลชีวภาพและวัสดุ
เหลื อ ใช้จ ากการเกษตรและอุ ตสาหกรรม เช่ น แกลบ
เปลือกถั่ว เปลือกข้าว และเปลือกกล้วย เป็ นต้น [2, 3,
5, 6]
ที ม วิ จั ย สนใจน าวั ส ดุ จ ากธรรมชาติ นั่ น คื อ
เปลื อ กกล้ว ย ซึ่ ง มี ส ารแทนนิ น ที่ เ ป็ น สารประกอบ
จาพวกโพลีฟีนอลเป็ นองค์ประกอบโดยมีสมบัติในการ
ดูดซับไอออนของโลหะหนักมาประยุกต์ใช้เป็ นวัส ดุดูด
ซับ [7, 8] โดยท าการศึ กษาการเตรียมวัสดุดูดซับจาก
สารแทนนิ น ที่สกัดได้จากเปลือ กกล้ว ยและนามาตรึง
บนเส้นใยปอสาซึ่งเป็ นเส้นใยธรรมชาติ (Natural fiber
หรื อ Biofiber) ที่ มี อ งค์ ป ระกอบส าคั ญ คื อ เส้ น ใย
เซลลูโลส โดยโครงสร้างของเส้น ใยธรรมชาติ มี ความ
เป็ น ขั้วสูงและมีสมบัติความชอบนา้ ส่งทาให้สามารถ
ดูดซับ (Adsorption) และยึดเกาะกับสารชีวภาพได้ [9]
ดังนั้นงานวิจัยนีจ้ ึงเลือกนาเส้นใยปอสามาใช้เพื่อเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการดู ดซับ โลหะหนักของวัสดุ ดูดซับ
และท าการศึ กษาประสิ ท ธิภ าพในการดู ดซับ ไอออน
ตะกั่วของวัสดุดูดซับที่ได้เตรียมขึน้ ซึ่งนอกจากเป็ นการ
นาเปลือกกล้วยที่เป็ น วัสดุจากธรรมชาติที่เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อมมาใช้เป็ นตัวดู ดซับไอออนโลหะหนักแล้ว
ยัง เป็ น การน าวัสดุ เหลื อ ใช้ท างการเกษตรกลับ มาใช้
ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรอีกด้วย

วัสดุและวิธีการทดลอง
วัสดุและสารเคมี
การทดลองนีเ้ ลือกนากล้วยนา้ ว้าดิบในพืน้ ที่ตาบลบ้าน
คลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มาใช้

ในการสกั ด สารแทนนิ น สารเคมี ส าคั ญ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ทดลอง ได้แ ก่ เลด (II) ไนเตรต (Pb(NO3)2) (Riedelde-Haën) เอทานอลร้อ ยละ 99.9 (AR grade, RCI
Labscan Ltd.) กรดไนตริกร้อยละ 65(AR grade, RCI
Labscan Ltd.)และสารละลายมาตรฐาน ของธาตุ
ตะกั่ว เข้มข้น 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร (Lead Standard
for AAS, VWR Chemicals BDH)
ทาการเตรียมเส้น ใยปอสาโดยนาปอสามาท า
ความสะอาด ผึ่งให้แห้ง จากนัน้ นาปอสาหนัก 15 กรัม
มาแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น
1.25 M ปริ ม าตร 500 มิ ล ลิ ลิ ตรเป็ น เวลา 24 ชั่ว โมง
นามาต้มที่อุณหภู มิประมาณ 120 องศาเซลเซียสเป็ น
เวลา 5 ชั่วโมง และล้างด้วยนา้ สะอาดจนมีค่า pH เป็ น
กลาง นาปอสามาปั่ นด้วยเครื่องปั่ น (รุ่น IF-300 Super
BlenderจากบริษัทImaflex) เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อให้
ได้เส้นใยปอสา และน าไปอบให้แห้งด้วยเครื่องอบลม
ร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 72 ชั่วโมง
สารละลายตะกั่ ว ความเข้ม ข้น 100 ppm ซึ่ ง
เตรี ย มโดยการชั่ ง Pb(NO3) 2 หนั ก 0.0159กรัม น ามา
ละลายด้วยนา้ ปราศจากไอออน ปรับ ปริมาตรในขวด
วัดปริม าตรขนาด 1,000 มิ ลลิลิตรถู กน ามาใช้ในการ
เตรี ยมสารละลายไอออนตะกั่ วที่ ความเข้ม ข้น ต่ า งๆ
สาหรับศึกษาความสามารถในการดูดซับ ไอออนโลหะ
หนักของวัสดุดูดซับ
1. การสกัดสารแทนนินจากเปลือกกล้วย
น าเปลื อ กกล้ว ยน ้ า ว้ า ดิ บ มาล้า งให้ ส ะอาด
ผึ่ ง ไว้ ใ ห้ แ ห้ ง แล้ว น ามาหั่ น เป็ น ชิ ้น เล็ ก ๆ และบดให้
ละเอี ย ด น าไปอบให้ แ ห้ ง สนิ ท ที่ อุ ณ หภู มิ 50 องศา
เซลเซียส เป็ น เวลา 4 ชั่วโมง จากนั้น ทาการสกั ดสาร
แทนนินจากเปลือกกล้วยโดยนาเปลือกกล้วยที่เตรียม
ไว้ หนั ก 10กรั ม ใส่ ล งในขวดรู ป ชมพู่ ข นาด 250
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มิ ลลิ ลิต ร เติ ม สารละลายผสมของน ้า กลั่น และเอทา
นอล (อัตราส่วน 1:1) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร นาไปแช่
ในอ่ างนา้ ควบคุม อุณ หภูมิ ที่ 50 องศาเซลเซี ยส เขย่ า
ด้ว ยความเร็ ว 200 รอบต่ อ นาที เป็ น เวลา 4 ชั่ ว โมง
จากนั้ น กรองเอาเฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น สารละลายด้ ว ย
กระดาษกรองเบอร์ 1 น าไประเหยตัว ท าละลายด้ว ย
เครื่อ งกลั่น ระเหยสารแบบหมุน (Rotary evaporator)
รุ่ น R-300 ยี่ ห้ อ Buchiจากบริ ษั ท Buchi และท าการ
วิเคราะห์ห าปริ มาณสารแทนนิ นที่ สกัดได้จากเปลื อ ก
กล้ว ยโดยการน าไปวั ด ค่ า การดู ด กลื น แสงเที ย บกั บ
สารละลายมาตรฐานของกรดแทนนิ ก (AR grade,
LaboChemiePvt.Ltd.)ที่ ค ว า ม ย า ว ค ลื่ น 760nm
[10]ด้ว ยเครื่ อ งยู วี -วิ สิเ บิ ลสเปกโทรโฟโตมิ เตอร์( UVvisible Spectrophotometer) รุ่ น Lamba25 บ ริ ษั ท
PerkinElmer
2. การเตรียมวัสดุดูดซับจากสารแทนนินที่ตรึง
บนเส้นใยปอสา
นาเส้น ใยปอสาหนัก 2 กรัม แช่ ในสารละลาย
แทนนิ น เข้ ม ข้ น ที่ เ ตรี ย มได้ จ ากข้ อ 2ปริ ม าตร 100
มิลลิ ลิตร จากนั้น น าไปเขย่ าด้ว ยเครื่ อ งเขย่ าสารด้ว ย
ความเร็ว 200 รอบต่อนาที เป็ นเวลา24 ชั่วโมง เพื่อให้
ปอสาดูดซับสารแทนนินจนอิ่มตัว จากนั้นนาเส้นใยปอ
สาที่ตรึงด้วยแทนนินแล้วไปอบให้แห้งด้วยเครื่องอบลม
ร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 16 ชั่วโมง
3. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดู ดซับ
ไอออนตะกั่วของวัสดุดูดซับ
3.1 การศึกษาผลของนา้ หนักวัสดุดูดซับ
น าสารละลายตะกั่ ว ความเข้ ม ข้ น 10 ppm
ปริม าตร 100 มิ ลลิลิตรใส่ ลงในขวดรู ปชมพู่ ขนาด 250
มิลลิลิตร เติมวัสดุดูดซับปริมาณ 0.5,1.0 และ 1.5กรัม
แล้วน าไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าสาร ด้วยความเร็ว 200

รอบต่ อ นาที เป็ น เวลา 120 นาที น าสารละลายที่ ไ ด้
หลัง จากการดู ดซับ กรองด้ว ยกระดาษกรองเบอร์ 42
จากนั้น เจือ จางสารละลายที่กรองแล้วด้ว ยกรดไนตริก
เข้มข้นร้อยละ 1 โดยปริมาตร แล้วจึงนาไปวิเคราะห์หา
ปริมาณไอออนตะกั่วด้ว ยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พ
ชัน สเปกโทรโฟโตมิ เ ตอร์ (AAS) รุ่ น PinAAcle 900F
จากบริษัท PerkinElmer
3.2 การศึกษาผลของเวลา
น าสารละ ลายตะ กั่ วความ เข้ ม ข้ น 1ppm
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250
มิลลิลิตร เติมวัสดุดูดซับปริมาณ 1 กรัม แล้วนาไปเขย่า
ด้ว ยเครื่ อ งเขย่ า สารด้ว ยความเร็ ว 200 รอบต่ อ นาที
ด้วยเวลาที่แตกต่างกัน ได้แก่ 30,60,90 และ 120 นาที
ตามลาดับ นาสารละลายที่ได้หลังจากการดูดซับกรอง
ด้วยกระดาษกรองเบอร์ 42จากนัน้ เจือจางสารละลายที่
กรองแล้วด้วยกรดไนตริกเข้มข้นร้อยละ 1 โดยปริมาตร
แล้วจึงนาไปวิเคราะห์ปริมาณไอออนตะกั่วด้วยเครื่อ ง
AAS
3.3 การศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของ
ไอออนตะกั่ว
นาสารละลายตะกั่วความเข้ม ข้น 1,3,5,7 และ
10 ppm ปริ ม าตร 100มิ ลลิ ลิ ตร ใส่ ลงในขวดรู ป ชมพู่
ขนาด 250 มิลลิลิตร จากนั้นเติ มวัสดุดูดซับปริมาณ 1
กรัม และนาเขย่าด้วยเครื่องเขย่าสารด้วยความเร็ว 200
รอบต่อนาที เป็ นเวลา 30 นาที นาสารละลายที่ได้จาก
การดูดซับกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 42จากนั้นเจือ
จางสารละลายที่กรองแล้ว ด้วยกรดไนตริกเข้มข้นร้อ ย
ละ 1 โดยปริ ม าตร แล้ ว จึ ง น าไปวิ เคราะห์ป ริ ม าณ
ไอออนตะกั่วด้วยเครื่อง AAS
4. การศึ กษาความสามารถในการดูดซับ และ
ไอโซเทอมการดูดซับ
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นาผลการทดลองที่ได้จ ากการวิจัยมาคานวณ
ความสามารถในการดู ด ซั บ ตะกั่ ว [11]ซึ่ ง สามารถ
คานวณได้ดงั สมการ
𝑞𝑒 =

𝑣(1)

(C0−C𝑒 )
𝑊

วิเคราะห์ไอโซเทอมของการดูดซับ ไอออนตะกั่ว
ตามรูปแบบของสมการแลงเมียร์[12] ดังสมการ
𝐶𝑒
𝑞𝑒

=

C𝑒
𝑞𝑚

1

+ 𝑏𝑞

𝑚

(2)

วิเคราะห์ไอโซเทอมของการดูดซับ ไอออนตะกั่ว
ตามรูปแบบของสมการฟรุนดิช[13] ดังสมการ
1

𝑙𝑜𝑔𝑞𝑒 = 𝑙𝑜𝑔𝐾 + 𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒
𝑛

(3)

เมื่อ qe คือ ค่ า ความสามารถในการดู ด ซับ ตะกั่ ว ที่
สมดุล (มิลลิกรัมต่อกรัม)
Co คือ ความเข้มข้น ของตะกั่ว เริ่ม ต้น (มิลลิกรัม
ต่อลิตร)
Ce คือ ความเข้มข้นของตะกั่วที่สมดุล (มิลลิกรัม
ต่อลิตร)
V คือ ปริมาตรสารละลายตะกั่ว (ลิตร)
W คือ นา้ หนักวัสดุดูดซับ (กรัม)
qm คือ ค่ า ความสามารถในการดู ด ซั บ สู ง สุ ด
(มิลลิกรัมต่อกรัม)
b คือ ค่าคงที่แลงเมียร์ (ลิตรต่อมิลลิกรัม)
K คือ ค่า คงที่ สัม พันธ์กับ ความสามารถในการ
ดูดซับของตัวดูดซับ
n คือ ค่าคงที่สมั พันธ์กับพลังงานของการดูดซับ

ผลการศึกษา
1. ผลการศึ ก ษาการสกั ด สารแทนนิ น จาก
เปลือกกล้วย
จากการศึ ก ษาการสกั ด แทนนิ น จากเปลื อ ก
กล้วย โดยการใช้เปลือ กกล้ว ยนา้ ว้า ดิบหนัก ประมาณ
100.140.10กรัม พบว่า ได้เปลื อกกล้วยน ้า ว้า อบแห้ง
หนักประมาณ12.270.30 กรัม จากนั้นเมื่ อนาเปลือ ก
กล้ว ยอบแห้ง ที่ เตรี ย มได้ม าท าการสกั ด สารแทนนิ น
โดยใช้การสกัดด้วยตัวทาละลายผสมนา้ กลั่นและเอทา
นอลอั ต ราส่ ว น 1:1 ปริ ม าตร 100มิ ล ลิ ลิ ต รผลจาก
การศึ ก ษาพบว่ า สารสกั ด ที่ ไ ด้ จ ากเปลื อ กกล้ ว ยมี
ลักษณะเป็ น สารละลายสีน ้าตาลแดง และเมื่อท าการ
การวิ เคราะห์ห าปริ ม าณสารแทนนิ น ที่ ส กั ด ได้ จ าก
เปลื อ กกล้ว ยพบว่ า สารสกั ด มี ป ริ ม าณสารแทนนิ น
เท่ากับ18.17 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
2. ผลการศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมในการดู ด
ซับไอออนตะกั่วของวัสดุดูดซับ
2.1 ผลของนา้ หนักวัสดุดูดซับ
การศึ ก ษาผลของน ้า หนั กวัสดุ ดูด ซับ จากสาร
แทนนิน ที่ตรึงบนเส้น ใยปอสาที่ มีต่อการดู ดซับไอออน
ตะกั่วโดยใช้วัสดุดูดซับ ปริมาณ 0.5,1.0 และ 1.5 กรัม
สามารถแสดงกราฟความสัม พั น ธ์ระหว่ า งค่ า ร้อ ยละ
การดู ดซับไอออนตะกั่วกับ นา้ หนัก วัสดุ ดูดซับดังแสดง
ในFigure 1ผลจากการทดลองพบว่าร้อยละการดูดซับ
ไอออนตะกั่วมีค่าเท่ากับ 98.11,98.61 และ 97.56 เมื่อ
ใช้วสั ดุดูดซับปริมาณ0.5,1.0 และ 1.5 กรัม ตามลาดับ
ซึ่ ง วัส ดุ ดู ด ซั บ หนั ก 1.0 กรัม มี ค่ า ร้อ ยละการดู ด ซั บ
ไอออนตะกั่ว มากที่ สุด ดังนั้น ในการวิจัย นี ้จึ งเลื อกใช้
วั ส ดุ ดู ด ซั บ หนั ก 1.0 กรั ม ส าหรั บ ท าการศึ ก ษาใน
ขัน้ ตอนต่อไป
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Figure 1.Effect of adsorbent weight
2.2 ผลของเวลา
จากการศึ กษาอิ ท ธิพ ลของเวลาที่ มี ผลต่ อ การ
ดู ด ซับ ไอออนตะกั่ ว โดยใช้ระยะเวลาในการดู ดซับ ที่
แตกต่างกัน ได้แก่ 30,60,90 และ 120 นาที ตามลาดับ
จากผลการศึกษาพบว่าร้อยละการดูดซับไอออนตะกั่ว
มี ค่ า เท่ า กั บ 95.98,97.33,97.05 และ 94.91 เมื่ อ ใช้
เวลาในการดู ด ซั บ เท่ า กั บ 30,60,90 และ 120 นาที
ตามล าดั บ ซึ่ ง สามารถแสดงดั ง Figure 2 และเมื่ อ
พิ จ ารณาความสามารถในการดู ด ซับ ไอออนตะกั่ ว ที่
เวลาต่ า งๆ เมื่ อ ใช้ ส ารละลายไอออนตะกั่ ว ที่ ค วาม
เข้มข้น1,3,5,7และ 10 ppm พบว่าค่าร้อยละการดูดซับ
ไอ อ อ น ต ะกั่ วอ ยู่ ใน ช่ ว ง ร้ อ ยละ 94.91-99.23 ซึ่ ง
สามารถแสดงผลได้ดังแสดงในTable 1
2.3 ผลของความเข้ม ข้ น เริ่ ม ต้น ของไอออน
ตะกั่ว
ผลการศึ กษาอิ ท ธิพ ลของความเข้ม ข้น เริ่ ม ต้น
ของสารละลายตะกั่ วที่ มีต่อ การดู ดซับ ของวัสดุ ดูดซับ
สามารถแสดงผลได้ดัง Figure 3 เมื่อพิจารณาพบว่าค่า
ร้อ ยละการดู ดซับ ไอออนตะกั่ วโดยใช้วัสดุ ดูดซับ จาก
สารแทนนินที่ตรึงบนเส้นใยปอสามีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เมื่อ
ความเข้ ม ข้ น ของสารละลายไอออนตะกั่ ว เพิ่ ม ขึ ้น

(97.05-99.23%) ในช่วง 1-5 ppm แต่เมื่อความเข้มข้น
ของสารละลายไอออนตะกั่วเพิ่มขึน้ ในช่วง 7-10 ppm
ค่าร้อยละการดูดซับไอออนตะกั่วของวัสดุดูดซับกลับมี
แนวโน้ ม ลดลง (97.79-98.71%) เนื่ อ งจากสั ด ส่ ว น
ระหว่ า งปริ ม าณตัว ถู กดู ดซับ ต่ อ ตาแหน่ ง ที่ ว่อ งไวบน
วัสดุดูดซับที่สามารถดูดซับไอออนตะกั่วที่ความเข้มข้น
เริ่ ม ต้น ต่ ามี ค่า มากกว่ า ที่ ความเข้ม ข้น เริ่ ม ต้น สูง และ
วั ส ดุ ดู ดซั บ เริ่ ม เข้ า สู่ การดู ด ซั บ ที่ อิ่ มตั ว จึ ง ท าให้
ความสามารถในการดูดซับ ที่ความเข้ม ข้น เริ่มต้นสูง มี
ประสิทธิภาพการดูดซับลดลง [14]
98.00
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Amount adsorbed (%)
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Figure 2.Effect of contact time
Table1.The amount of copper adsorbed by tannin
immobilized Broussonetiapapyrifera (L.)
Vent.pulp at different contact times

Contact
Amount adsorbed (%)
times
1
3
5
7
10
(min) ppm ppm ppm ppm ppm
30
60
90
120

95.98
97.33
97.05
94.91

97.87
98.27
97.95
98.48

98.87
98.84
99.23
99.22

97.73
96.49
97.79
97.77

98.90
98.80
98.71
98.61
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Amount adsorbed (%)

100.0

4. ผลการศึ กษาไอโซเทอมการดู ดซับ ไอออน

99.0

ตะกั่ว

98.0

Figure 5 และ Figure 6แสดงกราฟไอโซเทอม
การดูดซับไอออนตะกั่วของวัสดุดูดซับตามรู ปแบบของ
สมการแลงเมียร์และฟรุนดลิช ตามลาดับ โดยมีค่าคงที่
ไอโซเทอมการดู ดซับ ตามของสมการแลงเมี ยร์แ ละฟ
รุ น ดลิ ช ดั ง แสดงในTable 2 เมื่ อ พิ จ ารณาจากค่ า
สัมประสิท ธิ์สหสัม พัทธ์ที่ มีความใกล้เคีย ง 1 มากที่สุด
พบว่า การดูดซับไอออนตะกั่วของวัสดุดูดซับสอดคล้อง
กั บ ไอโซเทอมการดู ดซับ แบบฟรุ น ดลิ ช มากกว่ า ไอโซ
เทอมการดูดซับ แบบแลงเมี ยร์ โดยมีค่า R2 = 0.9939
แสดงว่าการดูดซับบนพื ้นผิวของตัวถูกดูดซับ เป็ นแบบ
หลายชั้น (Multilayer) และการดู ดซับ เกิ ด ขึน้ จากแรง
ดึงดูดเป็ นแรงทางเคมีที่ไม่สามารถผันกลับได้ [15]
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Figure 3.Effect of initial concentration
3. ผลการศึ ก ษาความสามารถในการดู ดซั บ
ไอออนตะกั่วที่สมดุล
เมื่ อพิ จารณา Figure 4 ซึ่งแสดงความสัมพัน ธ์
ระหว่ า งความสามารถในการดู ด ซั บ ไอออนตะกั่ ว ที่
ความเข้ม ข้น ต่ างๆ พบว่า ความสามารถในการดูดซับ
ไอออนตะกั่ วเพิ่ ม ขึน้ เมื่ อความเข้ม ข้น ของสารละลาย
ตะกั่ วสูงขึน้ โดยค่ าความสามารถในการดูดซับไอออน
ตะกั่วที่สมดุล (qe) มีค่าเท่ากับ 0.099,0.298,0.493,0.687
และ 0.977 มิลลิกรัม ต่อกรัม ที่สารละลายตะกั่วความ
เข้มข้น 1, 3,5,7 และ 10 ppmตามลาดับ

Table 2.Langmiur and Freundlich isotherm
constants
Langmiur
Freundlich
qm
1.158

b
16.23

R2
0.9312

K
2.15

n
1.88

R2
0.9939

1.0
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Figure 4.Equilibrium isotherm of copper
on bioadsorbent
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Figure 5.Plot ofthe Langmiur equation

0.25

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 16ฉบับที่ 2กรกฎาคม-ธันวาคม2562
0.2

0.0
log Ce (g/L)

-0.2
-0.4
-0.6

y = 0.5307x + 0.3325
R² = 0.9939

-0.8

-1.0
-1.2
-3.0

-2.5

-2.0 -1.5 -1.0
log qe (mg/L)

-0.5

0.0

Figure 6.Plot of the Freundlich equation

อภิปรายผล
งานวิจัยครัง้ นีท้ าการศึกษาและพัฒนาวัสดุดูด
ซับทางชีวภาพจากซากมวลชีวภาพที่มีสารแทนนินเป็ น
องค์ประกอบและนาตรึงบนเส้นใยปอสา เนื่องจากสาร
แทนนิ น ประกอบกลุ่ ม โพลี ฟี นอลที่ มี ห มู่ ไ ฮดรอกซิ ล
(Hydroxyl)เป็ น จ านวนมากท าให้ มี ค วามสามารถใน
การจับกับไอออนของโลหะได้หลากหลายชนิด [6] และ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการดู ดซับ ของวัสดุดูดซับ โดยใช้
เส้นใยปอสาซึ่งเป็ นเส้นใยธรรมชาติที่โครงสร้างมีความ
เป็ นขัว้ สูง สามารถยึดเกาะกับสารชีวภาพ และสามารถ
ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ [9] โดยสารแทนนินสามารถ
สกั ด จากเปลื อ กกล้ว ยน ้า ว้า ดิ บ ด้ว ยวิ ธี ก ารเตรี ยมที่
สามารถท าได้ง่ า ยและใช้สารเคมี ไม่ เป็ น อัน ตรายต่ อ
สิ่งแวดล้อม โดยสกัดสารแทนนินจากเปลือกกล้วยด้วย
ตัว ท าละลายผสมน ้าและเอทานอลในอัตราส่ ว น 1:1
โดยปริม าตร ซึ่ง พบว่า ปริม าณสารแทนนิ น ที่ สามารถ
สกัดได้มีค่าเท่ากับ18.17 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากนั้น
นามาเตรียมวัสดุดู ดซับ โดยนาสารสกัดแทนนินมาตรึง
บนเส้นใยปอสา ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการศึกษา
ดู ด ซับ ไอออนตะกั่ ว และความสามารถในการดู ด ซับ
ไอออนตะกั่วของวัสดุดูดซับ

ผลจากการศึ กษาอิ ท ธิ พ ลของน ้า หนักวัสดุ ดูด
ซับ ที่ มี ต่ อ ความสามารถในการดู ด ซั บ ไอออนตะกั่ ว
โดยใช้ น ้ า ห นั ก วั ส ดุ ดู ดซั บ 0.5,1.0 และ 1.5กรั ม
ตามลาดับ พบว่าวัสดุดูดซับหนัก 1กรัมมีค่าร้อยละการ
ดูดซับไอออนตะกั่วสูงที่ สุดเท่ากับ 98.61เนื่องจากการ
เพิ่มนา้ หนักของวัสดุดูดซับทาให้มีพืน้ ที่ผิวในการสัมผัส
กับไอออนตะกั่วมากขึน้ อย่างไรก็ตามเพิ่มนา้ หนักของ
วัสดุดูดซับมากเกินไปอาจส่งผลให้ค่าความสามารถใน
การดูดซับลดลงเนื่องจากปริมาณไอออนตะกั่วที่ถูกดูด
ซับ ต่ อหน่ วยน ้า หนักของวัสดุ ดูดซั บ ลดลง [11]ต่ อ มา
เมื่ อ พิ จ ารณ าผลจากอิ ท ธิ พ ลของเวลาที่ มี ผ ลต่ อ
ความสามารถในการดูดซับไอออนตะกั่วของวัสดุดูดซับ
จากสารแทนนินที่ตรึงบนเส้นใยปอสา โดยใช้ระยะเวลา
ในการดู ดซับ ที่ แ ตกต่ างกัน ได้แก่ 30,60,90 และ 120
นาที ตามลาดับ พบว่าประสิทธิภาพการดูดซับไอออน
ตะกั่วมี แ นวโน้ม เพิ่ มขึ น้ เมื่ อเวลาในการดู ดซับ เพิ่ม ขึ น้
โดยที่เวลา 90 นาที มีค่าร้อยละการดูดซับไอออนตะกั่ว
มากที่ สุ ด ในช่ ว ง 97.05-99.23เนื่ อ งจากไอออนของ
ตะกั่วสามารถแพร่ไปยังตาแหน่งที่ว่องไวในการดู ดซับ
ของวัสดุดูดซับได้เพิ่มขึน้ เมื่อเวลาในการดูดซับเพิ่มขึน้
แต่ เ มื่ อ เวลาในการดู ด ซั บ เพิ่ ม ขึ ้น เป็ น 90-120 นาที
ประสิทธิภาพการดูดซับไอออนตะกั่วมีแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงไม่มากนั ก เนื่องจากอัตราการดูดซับและ
การคายออกระหว่างไอออนตะกั่วกับวัสดุดูดซับมีอัตรา
เท่ า กั น [14] ต่ อ มาท าการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของความ
เข้ม ข้ น เริ่ ม ต้น ที่ มี ผ ลต่ อ ความสามารถในการดู ด ซั บ
ไอออนตะกั่วของวัสดุดูดซับ โดยใช้สารละลายไอออน
ตะกั่ ว ตั ว อย่ า งความเข้ ม ข้ น 1,3,5,7 และ 10ppm
ตามลาดับ พบว่า ความสามารถในการดู ดซั บ ไอออน
ตะกั่วมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เมื่อความเข้มข้นของสารละลาย
ไอออนตะกั่วเพิ่มขึน้ ที่ความเข้มข้นเริ่มต้นน้อยๆ แต่เมื่อ
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ความเข้ ม ข้ น เริ่ ม ต้น สู ง ขึ น้ ความสามารถการดู ด ซั บ
ไอออนตะกั่วของวัสดุดูดซับกลับมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี ้
เนื่องมาจากปริมาณตาแหน่งที่ว่องไวบนวัสดุดูดซับบน
ตัวดูดซับที่ สามารถดูดซับไอออนตะกั่ว ที่ความเข้มข้น
เริ่มต้นน้อยๆ มีค่ามากกว่าที่ความเข้มข้นเริ่มต้นสูงขึน้
ซึ่งถ้าความเข้มข้น เข้าสู่การดู ดซับ ที่อิ่ม ตัว ซึ่งมากเกิ น
ว่ า วั ส ดุ ดู ดซั บ จะสามารถดู ดซั บ ได้ จ ะ ส่ งผลให้
ความสามารถในการดู ด ซั บ ลงลด [14] และเมื่ อ น า
ผลการวิจยั มาศึกษาความสามารถในการดูดซับไอออน
ตะกั่ ว ที่ สมดุ ลและไอโซเทอมการดู ดซับ ไอออนตะกั่ ว
พบว่ า ความสามารถในการดู ดซั บ ไอออนตะกั่ ว เพิ่ ม
สูงขึน้ เมื่อความเข้มข้นของสารละลายตะกั่วเพิ่มสูงขึน้
โดยค่าความสามารถในการดูดซับไอออนตะกั่วที่สมดุล
มี ค่ า เท่ า กั บ 0.099,0.298,0.493,0.687 และ 0.977
มิลลิกรัมต่อกรัม เมื่อใช้สารละลายไอออนตะกั่ วความ
เข้ม ข้น 1, 3,5,7 และ 10 ppm ตามลาดับ และพบว่ า
การดูดซับไอออนตะกั่วของวัสดุดูดซับ สอดคล้องกับไอ
โซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดลิชมากกว่าไอโซเทอมการ
ดูดซับ แบบแลงเมี ยร์เมื่ อ พิ จารณาค่ า คงที่ สัม พัน ธ์กับ
ความสามารถในการดูดซับ ของตัวดู ดซับ (K) ค่า คงที่
สัมพันธ์กับพลังงานของการการดูดซับ (n) และค่ า R2
พบว่ามีค่าเท่ากับ 2.15, 1.88 และ 0.9939 ซึ่งแสดงให้
เห็ น ว่ าพื ้น ผิ ว ของตัว ดู ดซับ ไม่ เป็ น เนื ้อ เดี ยวกั น ตลอด
[16] โดยการดู ดซับเกิ ดขึ น้ จากแรงดึ ง ดูดเป็ น แรงทาง
เคมี ที่ ไ ม่ สามารถผัน กลับ ได้แ ละการดู ดซับ บนพื ้น ผิ ว
ของตัวถูกดูดซับเป็ นแบบหลายชัน้

เป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อ มและมี ขั้น ตอนที่ ไม่ยุ่งยาก
โดยการน าสารแทนนิ น ที่ สกั ดจากกล้ว ยน ้า ว้า ดิ บ ที่ มี
ความสามารถในการจับ กั บ ไอออนของโลหะหนัก มา
ตรึงบนเส้นใยปอสาเพื่อมีประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับ
ในการดูดซับไอออนตะกั่ว จากการศึกษาพบว่าวัสดุดูด
ซับ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการดู ด ซับ ไอออนตะกั่ ว ที่ ช่ ว ง
ความเข้มข้น 1-10 ppm โดยมีค่าความสามารถในการ
ดูดซับ 0.099-0.977 มิลลิกรัมต่อกรัม และมีไอโซเทอม
การดู ด ซั บ สอดคล้อ งกั บ ไอโซเทอมการดู ด ซั บ แบบ
ฟรุ นดลิช จึงอาจกล่าวได้ว่าวัสดุดูดซับทางชีวภาพจาก
สารแทนนิ นที่ ตรึง บนเส้น ปอสาสามารถน าไปพัฒ นา
และประยุ ก ต์ใ ช้ ใ นการดู ด ซั บ ไอออนโลหะหนั ก ที่ มี
ต้นทุนต่าและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อบาบัดนา้ เสีย
จากชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่อไปได้
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