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บทคัดย่อ

การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม (VI) โดยใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้แก่ ผลฝ้ายและไมยราบยักษ์ โดย
ท�ำการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของการดูดซับโครเมียม (VI) ที่ใช้เวลาและอุณหภูมิต่าง ๆ กัน โดยการผสมระหว่าง
ตัวดูดซับต่อโครเมียม (VI) ที่อัตราส่วน 1.00 เปอร์เซ็นต์ โดยมวลต่อปริมาตร และใช้เทคนิคเฟรมอะตอมมิกแอบซอร์พชัน
สเปกโตรโฟโตเมตรีในการวิเคราะห์การดูดซับโครเมียม (VI) และน�ำผลการทดลองไปสร้างไอโซเทอมของการดูดซับ
(adsorption isotherm) เพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับ ผลการศึกษาพบว่าการดูดซับโครเมียม (VI) ด้วยผลฝ้าย
และไมยราบยักษ์ที่ท�ำการคัดเลือกขนาดอนุภาค 1.70 มิลลิเมตร มีสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับโครเมียม (VI) คือ เวลา
120 นาที และอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีความสามารถในการดูดซับโครเมียม (VI) คิดเป็นร้อยละ 85.11 และ 96.15
ตามล�ำดับ โดยใช้อะลูมิเนียมไตรออกไซด์ (Al2O3) เป็นตัวเปรียบเทียบมาตรฐาน และมีการหาค่าคงที่สมดุลของการดูดซับ
(K) ตามหลักของสมการแลงเมียร์ (Langmuir model) พบว่าอะลูมิเนียมไตรออกไซด์ ไมยราบยักษ์ และผลฝ้าย มีค่าคงที่
สมดุลของการดูดซับโครมียม (VI) เท่ากับ 0.2981, 0.2102 และ 0.1782 ลิตรต่อมิลลิกรัม ตามล�ำดับ จากผลการทดลอง
แสดงให้เห็นว่า ไมยราบยักษ์มีประสิทธิภาพในการดูดซับโครเมียม (VI) มากกว่าผลฝ้าย
ค�ำส�ำคัญ: ประสิทธิภาพการดูดซับ โครเมียม ผลฝ้าย ไมยราบยักษ์
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Abstract

The study of adsorption efficiency of chromium (VI) was investigated by natural product including
cottonseed fruit and giant mimosa. The optimum conditions for chromium (VI) adsorption at different
times and temperatures were determined. The ratio of adsorbent and chromium (VI) solution was 1.00%
(w/v) The flame atomic spectrophotometer was used for analyzing chromium (VI). The adsorption data
were created into adsorption isotherm. The result showed that the adsorption efficiency of chromium
(VI) was investigated by cottonseed fruit and giant mimosa selected on 1.70 mm in size. The optimum
adsorption condition of chromium (VI) was investigated by cottonseed fruit and giant mimosa at 120 min
and 30°C. The adsorption efficiencies of chromium (VI) with cottonseed fruit and giant mimosa were 85.11%
and 96.15%, respectively. The aluminum trioxide (Al2O3) was used as the standard material for comparison
of the efficiency. In addition, adsorption equilibrium constants of Langmuir isotherm (K) showed that
aluminum trioxide, giant mimosa and cottonseed fruit were 0.2981, 0.2102 and 0. 1782 L/mg, respectively.
The results showed that giant mimosa effected in absorbing chromium (VI) rather than cottonseed fruit.
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บทน�ำ

โครเมียมเป็นโลหะทรานซิชันที่มีสีเทาคล้ายเหล็ก
เมือ่ หักดูรอยหักจะเป็นสีขาวเป็นมันวาว เป็นโลหะทีแ่ ข็งและ
เปราะ ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี เหมาะส�ำหรับใช้ชุบเคลือบ
ผิวเพือ่ ป้องกันการเกิดสนิม ใช้ทำ� โลหะเจือโดยผสมกับโลหะ
อืน่ ๆ หรือท�ำเหล็กปลอดสนิม ดังนัน้ จึงมีการน�ำโครเมียมมา
ใช้ในทางอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น น�ำมาผลิตเป็น
เคมีภัณฑ์ส�ำหรับอุตสาหกรรมย้อมผ้า ฟอกหนังและสี ใช้ท�ำ
โลหะผสม ใช้เคลือบโลหะ พลาสติกต่าง ๆ เพื่อป้องกันการ
ผุ ก ร่ อ นของโลหะบางชนิด และใช้เป็น ส่ว นประกอบใน
รถยนต์ เป็นต้น หากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน�้ำเสียที่มี
ความเข้มข้นของโครเมียมลงสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติ จะส่งผล
ให้เกิดการปนเปือ้ นของโลหะโครเมียมอยูใ่ นสภาวะแวดล้อม
ต่าง ๆ เช่น ผิวน�้ำและใต้ดิน [1] ซึ่งส่วนใหญ่เกลือของโลหะ
หนักสามารถละลายน�้ำได้ ดังนั้นเมื่อถูกปล่อยลงแหล่งน�้ำ
ธรรมชาติ สัตว์นำ�้ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นแหล่งน�ำ้ นัน้ จะสะสมของเสีย
ไว้ และถ่ายทอดสู่มนุษย์ได้ และหากได้รับสะสมในระดับที่
เกินมาตรฐาน อาจก่อนให้เกิดโรคอันตรายต่อทั้งมนุษย์และ
สิง่ มีชวี ติ ในน�ำ้ ได้ โดยในปัจจุบนั รัฐบาลได้พยายามด�ำเนินการ

ป้องกันและแก้ไขคุณภาพน�ำ้ เสียตามแหล่งน�ำ้ ต่าง ๆ หรือการ
บ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ก่ อ นทิ้ ง ลงแหล่ ง น�้ ำ ธรรมชาติ โดยการใช้
มาตรการต่าง ๆ เช่น กฎหมาย การติดตามการตรวจสอบ
คุณภาพน�ำ้ โดยทัว่ ไปโลหะโครเมียมทีม่ กี ารใช้งานในโรงงาน
อุตสาหกรรมมี 2 ชนิด คือ โครเมียม (III) ซึ่งไม่ปรากฏความ
เป็นพิษต่อร่างกาย และโครเมียม (VI) เมื่อได้รับหรือสัมผัส
โครเมียม (VI) จะท�ำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง เป็น
อันตรายต่อระบบหายใจ อาจเกิดการอาเจียน มีเลือดออกใน
กระเพาะอาหาร กระดูกพรุน และถ้าได้รบั ในปริมาณมากอาจ
ก่อให้เกิดโรคมะเร็งและมีอันตรายถึงชีวิตได้ [2, 3] ร่างกาย
ของมนุษย์สามารถได้รับโลหะโครเมียมจากการสูดดมทาง
ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งพบมากในผู้ที่ท�ำงานที่เกี่ยวกับ
โครเมียม โดยโครเมียม (VI) สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดี
กว่าโครเมียม (III) นอกจากนี้ร่างกายจะได้รับโครเมียมจาก
การบริโภคอาหารและน�้ำดื่ม โดยโครเมียม (VI) จะถูกดูดซึม
จากระบบทางเดินอาหารได้ดีกว่าโครเมียม (III) ถึง 3-5 เท่า
ซึ่งเป็นผลจากการที่โครเมียม (VI) สามารถซึมผ่านเซลล์
เมมเบรน (cell membrane) ได้ดี โลหะโดยทัว่ ไปไม่สามารถ
สลายตัวเองได้แต่จะเกิดเป็นสารพิษแทน ซึ่งโครเมียม (VI)
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ในสิ่งแวดล้อมมีความเป็นพิษตั้งแต่ปานกลางถึงสูงมาก โดย
ส่งผลต่อสัตว์ทกี่ นิ น�ำ้ และอาหารทีม่ โี ครเมียม (VI) เข้าไปท�ำให้
สัตว์ตายได้ ส่วนพืชทีไ่ ด้รบั โครเมียม (VI) จะเจริญเติบโตช้าลง
โครเมียม (VI) มีความคงทนในธรรมชาติจึงเป็นไปได้ว่าจะ
สะสมในสัตว์นำ�้ ได้ [4] การบ�ำบัดน�ำ้ เสียหรือลดอันตรายของ
โลหะโครเมียม (VI) จากน�้ำทิ้งหรือแหล่งน�้ำใต้ดินจึงมีความ
ส�ำคัญมาก และสามารถท�ำได้หลายวิธี เช่น วิธกี ารตกตะกอน
[5, 6] วิธีการแลกเปลี่ยนไอออน [7, 8] เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า
[9, 10] เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้มีข้อจ�ำกัดต่าง ๆ เช่น
เศษตะกอนที่ได้จากการก�ำจัดยังมีความเป็นพิษ มีขั้นตอน
การก�ำจัดที่ยุ่งยาก ต้องใช้พลังงานมากในการก�ำจัด อาจมี
ค่าใช้จ่ายสูง และใช้เวลานาน [1, 9] ดังนั้นจึงมีนักวิจัยสนใจ
ที่จะศึกษาการก�ำจัดโครเมียมในน�้ำเสียโดยวิธีการดูดซับ ซึ่ง
สามารถใช้วัสดุทางการเกษตรที่มีคุณภาพและมีราคาถูกมา
เป็นวัสดุดูดซับได้
วิธกี ารดูดซับเป็นการเปลีย่ นแปลงความเข้มข้นของ
สารที่พื้นผิวของสารดูดซับ จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการสัมผัส
โดยตรงระหว่างสารดูดซับและสารทีถ่ กู ดูดซับ ซึง่ เป็นวิธกี าร
ที่ท�ำได้ง่าย มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนต�่ำในการก�ำจัดหรือ
ลดความเป็นพิษของโลหะออกจากสารละลาย [1, 9-14] สาร
ดูดซับทีน่ ยิ มใช้มากในอุตสาหกรรม เช่น ถ่านกัมมันต์ [14-18]
อะลูมเิ นียมไตรออกไซด์ [19] นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั ทีใ่ ช้สาร
ดูดซับชนิดอื่น ๆ เช่น ไคโตซาน [20-22] อนุภาคระดับนาโน
เมตรของไททาเนียม [23] แร่โรโดไมท์ [24] แร่ลิกไนต์ [25]
และกราฟีน [26] เป็นต้น โดยงานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ในการ
ศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะโครเมียม (VI) โดยเลือก
ใช้ตวั ดูดซับทีม่ าจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทีส่ ามารถหาได้งา่ ย
เหลือใช้ และมีราคาถูก ได้แก่ ผลฝ้ายและไมยราบยักษ์ และ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม (VI) โดยใช้
อะลู มิ เ นี ย มไตรออกไซด์ (Al 2O 3) เป็ น ตั ว เปรี ย บเที ย บ
มาตรฐาน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการลดต้นทุนการก�ำจัด
โครเมี ย ม (VI) และยั ง เป็ น การลดปริ ม าณของเสี ย จาก
ภาคการเกษตรด้วย อีกทั้งในงานวิจัยนี้ยังเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการน�ำของเหลือใช้มาท�ำให้เกิด
ประโยชน์
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. วิธีเตรียมตัวดูดซับ
ผลฝ้าย (cottonseed fruit) น�ำมาจากบริเวณพืน้ ที่
ต�ำบลราวต้นจันทน์ อ�ำเภอศรีส�ำโรง จังหวัดสุโขทัย และ
ไมยราบยักษ์ (giant mimosa) น�ำมาจากบริเวณข้างคลอง
ชลประทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ต�ำบลท่าโพธิ์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก โดยน�ำผลฝ้ายที่แกะปุยฝ้ายออกแล้ว และ
ไมยราบยักษ์ทั้งส่วนที่เป็นเปลือกไม้และเนื้อไม้มาท�ำให้มี
ขนาดเล็กจนสามารถน�ำมาบดได้ น�ำมาล้างด้วยน�้ำสะอาด
2-3 ครั้ง ก่อนบดและน�ำมาล้างด้วยน�้ำกลั่นให้สะอาดอีกครั้ง
จากนั้นน�ำไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เพราะ
ไม่ท�ำให้โครงสร้างและองค์ประกอบภายในของตัวดูดซับ
สูญเสียไป โดยอบเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อเอาน�้ำออกจาก
ผลฝ้ายและไมยราบยักษ์ให้หมดแล้วน�ำมาบดด้วยเครื่องบด
(waring commercial laboratory blender) ให้ละเอียด
และวัดขนาดด้วยเครื่องวัดขนาด (test sieve for precise
analysis) ให้มขี นาดอนุภาคอยูท่ ี่ 1.70 มิลลิเมตร ท�ำการเก็บ
ในที่แห้งและสะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความชื้น และ
อะลูมิเนียมไตรออกไซด์ (Al2O3) (AR grade, Merck,
Germany) ใช้ เ ป็ น ตั ว เปรี ย บเที ย บมาตรฐาน โดยเป็ น
ตั ว ดู ด ซั บ ประเภทอนิ น ทรี ย ์ ที่ มี ลั ก ษณะรู พ รุ น มี พื้ น ที่ ผิ ว
100-200 ตารางเมตรต่ อ กรั ม โดยผิ ว ของอะลู มิ เ นี ย ม
ไตรออกไซด์มีความเป็นขั้วที่แรงกว่าซิลิกาเจล จึงนิยมน�ำมา
ใช้เป็นตัวดูดซับและดูดความชื้น
2. การหาค่ า การเข้ า สู ่ ส มดุ ล (equilibrium) ของ
สารละลายมาตรฐานโครเมียม (VI)
น�ำสารละลายโครเมียม (VI) มาตรฐาน (K2Cr2O7)
(AR grade, Fluka, Switzerland) ความเข้มข้น 100
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ใส่ลงในบีกเกอร์ที่มี
ตัวดูดซับแต่ละชนิด หนัก 1.00 กรัม คนสารละลายทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ห้อง (30 องศาเซลเซียส) โดยใช้เวลาในการดูดซับ 60 นาที
แล้วน�ำไปตกตะกอนด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง กรองสารละลาย
ด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 5 และน�ำสารละลายที่
กรองได้ไปวิเคราะห์โครเมียม (VI) ด้วยเครือ่ งอะตอมมิกแอบ
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ซอร์พชัน สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (AAS) (model AA-6501,
Shimadzu, Japan) ท�ำการทดลองซ�้ำอีก 2 ครั้ง หาปริมาณ
การดูดซับที่เกิดขึ้น และท�ำการทดลองเช่นเดิม แต่เปลี่ยน
เวลาในการดูดซับเป็น 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480,
540, 600, 660 และ 720 นาที
3. การหาสภาวะที่เหมาะสมส�ำหรับการดูดซับสารละลาย
โครเมียม (VI)
ชั่งตัวดูดซับแต่ละชนิด หนัก 1.00 กรัม แล้วน�ำ
สารละลายโครเมียม (VI) มาตรฐาน ความเข้มข้น 100
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ใส่ลงในบีกเกอร์ที่มี
ตั ว ดู ด ซั บ แต่ ล ะชนิ ด คนสารละลายที่ อุ ณ หภู มิ 25, 30
(อุณหภูมิห้อง) และ 40 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาในการ
คนสารละลาย เป็นเวลา 5 นาที แล้วน�ำไปตกตะกอนด้วย
เครื่ อ งปั ่ น เหวี่ ย ง กรองสารละลายด้ ว ยกระดาษกรอง
Whatman เบอร์ 5 และน�ำสารละลายทีก่ รองได้ไปวิเคราะห์
โครเมี ย ม (VI) ด้ ว ยเครื่ อ งอะตอมมิ ก แอบซอร์ พ ชั น
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (AAS) ท�ำการทดลองซ�้ำอีก 2 ครั้ง หา
ปริมาณการดูดซับที่เกิดขึ้น และท�ำการทดลองเช่นเดิม แต่
เปลีย่ นเวลาในการดูดซับเป็น 30, 60, 90, 120 และ 150 นาที
4. การสร้างไอโซเทอมการดูดซับ (adsorption isotherm)
เตรี ย มสารละลายโครเมี ย ม (VI) มาตรฐาน
ความเข้มข้น 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400
และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยแต่และความเข้มข้น ใช้
ปริมาตร 20 มิลลิลิตร เทลงในบีกเกอร์ที่มีตัวดูดซับแต่ละ
ชนิด หนัก 1.00 กรัม คนสารละลายที่อุณหภูมิและเวลาที่
เหมาะสม ที่ได้จากการทดลองข้างต้น ดังนี้ คือ สภาวะที่
เหมาะสมในการดูดซับโครเมียม (VI) โดยใช้ผลฝ้ายและ
ไมยราบยักษ์คือ เวลา 120 นาที และอุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซี ย ส แล้ ว น� ำ ไปตกตะกอนด้ ว ยเครื่ อ งปั ่ น เหวี่ ย ง
กรองสารละลายด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 5 และ
น�ำสารละลายทีก่ รองได้ไปวิเคราะห์โครเมียม (VI) ด้วยเครือ่ ง
อะตอมมิกแอบซอร์พชัน สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (AAS) ท�ำการ
ทดลองซ�้ำอีก 2 ครั้ง
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ผลการวิจัย
1. การหาค่ า การเข้ า สู ่ ส มดุ ล (equilibrium) ของ
สารละลายมาตรฐานโครเมียม (VI)
การหาค่าการเข้าสูส่ มดุลของสารละลายมาตรฐาน
โครเมียม (VI) ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร บน
ตัวดูดซับของผลฝ้ายและไมยราบยักษ์ที่อุณหภูมิห้อง (30
องศาเซลเซียส) โดยใช้เวลาในการดูดซับ 60, 120, 180, 240,
300, 360, 420, 480, 540, 600, 660 และ 720 นาที
ตามล�ำดับ แสดงดังภาพที่ 1 พบว่าไมยราบยักษ์ที่เวลา
60 นาที สามารถดูดซับโครเมียม (VI) ได้ 79.21 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และจะเริม่ เข้าสูส่ มดุล ทีเ่ วลา 120 นาที โดยสามารถ
ดูดซับโครเมียม (VI) ได้ 87.10 มิลลิกรัมต่อลิตร และพบว่า
จากการทดลอง ผลฝ้ายมีเวลาการเข้าสู่สมดุลใกล้เคียงกัน
โดยสามารถดูดซับโครเมียม (VI) ในช่วงความเข้มข้น 52.8556.85 มิลลิกรัมต่อลิตร และพบว่าผลฝ้ายมีประสิทธิภาพใน
การดูดซับโครเมียม (VI) ที่ต�่ำกว่าไมยราบยักษ์ โดยทั่วไป
ความสามารถในการดูดซับจะเพิ่มขึ้นตามเวลาจนถึงเวลาที่
ระบบเข้าสู่จุดสมดุล ซึ่งเป็นเวลาที่อัตราการดูดซับเท่ากับ
อัตราการหลุดออก ค่าความสามารถในการดูดซับจะมีคา่ มาก
ที่สุด จากนั้นจะมีค่าคงที่เมื่อใช้เวลาเพิ่มขึ้น
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ภาพที่ 1 การเข้าสู่สมดุล (equilibrium) ของสารละลายมาตรฐานโครเมียม (VI) บนตัวดูดซับชนิดต่าง ๆ
2. การหาสภาวะที่เหมาะสมส�ำหรับการดูดซับสารละลาย
โครเมียม
การดู ด ซั บ เป็ น กระบวนการที่ ส ารดู ด ซั บ ได้ ดึ ง
โมเลกุลทีอ่ ยูใ่ นของเหลวให้มาเกาะจับและติดบนผิวของสาร
ดูดซับ ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายสารจากของเหลวมายังผิวของ
ของแข็งซึง่ มีผวิ เป็นทีเ่ กาะจับ เรียกส่วนของแข็งนีว้ า่ ตัวดูดซับ
(adsorbent) ส่วนโมเลกุลที่เคลื่อนที่ย้ายมาเรียกว่า ตัวถูก
ดูดซับ (adsorbate) ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับ คือ ความดัน
หรือความเข้มข้นของตัวถูกดูดซับ อุณหภูมิ ชนิดของสารถูก
ดูดซับและสารดูดซับ ในการทดลองหาสภาวะที่เหมาะสม
ส�ำหรับการดูดซับสารละลายโครเมียม (VI) มาตรฐาน ความ
เข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่มีตัวดูดซับของผลฝ้ายและ
ไมยราบยักษ์ คนสารละลายทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25, 30 (อุณหภูมหิ อ้ ง)
และ 40 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาในการดูดซับ คือ 5, 30,
60, 90, 120 และ 150 นาที ตามล�ำดับ แสดงดังภาพที่ 2

และ 3 พบว่าสภาวะที่เหมาะสมส�ำหรับการดูดซับโครมียม
(VI) ของตัวดูดซับทั้งผลฝ้ายและไมยราบยักษ์ คือ ที่อุณหภูมิ
ห้อง (30 องศาเซลเซียส) และใช้เวลาในการดูดซับ 120 นาที
โดยความสามารถในการดูดซับจะแปรผันตามปริมาณของ
ตัวดูดซับ เนือ่ งจากเมือ่ ปริมาณของตัวดูดซับเพิม่ ขึน้ ต�ำแหน่ง
ทีท่ ำ� ให้โมเลกุลทีถ่ กู ดูดซับเข้าได้จะเพิม่ มากขึน้ ด้วย ทัง้ นีก้ าร
ทดลองจึงก�ำหนดปริมาณของตัวดูดซับไว้ที่ 1.00 กรัม ดังนัน้
ตัวแปรทีม่ ผี ลต่อการทดลองนี้ คือ อุณหภูมิ ซึง่ เป็นปัจจัยหนึง่
ที่มีผลต่อความสามารถในการดูดซับ เนื่องจากกระบวนการ
ดูดซับส่วนใหญ่เป็นกระบวนการคายความร้อน ดังนั้นความ
สามารถในการดูดซับจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ทั้งนี้จาก
การทดลองที่อุณหภูมิห้อง (30 องศาเซลเซียส) มีค่าความ
สามารถในการดูดซับโครเมียม (VI) ได้ดีกว่าที่อุณหภูมิ 25
องศาเซลเซียส อาจเป็นเพราะที่อุณหภูมิต�่ำท�ำให้ความ
สามารถในการดึงดูดอิออนน้อยลง

ภาพที่ 2 การหาสภาวะที่เหมาะสมของการดูดซับโครเมียม (VI) ด้วยไมยราบยักษ์
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ภาพที่ 3 การหาสภาวะที่เหมาะสมของการดูดซับโครเมียม (VI) ด้วยผลฝ้าย
3. ไอโซเทอมการดูดซับ (adsorption isotherm)
ไอโซเทอมการดู ด ซั บ เป็ น กราฟที่ แ สดงความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งจ� ำ นวนโมเลกุ ล ที่ ถู ก ดู ด ซั บ ต่ อ กรั ม ของ
ตัวดูดซับกับความเข้มข้นของสารละลายที่สมดุลที่อุณหภูมิ
คงที่ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับโครเมียม
(VI) โดยใช้ตัวดูดซับแตกต่างกัน ได้แก่ ไมยราบยักษ์และผล

ฝ้าย ในงานวิจัยนี้ใช้สารละลายอะลูมิเนียมไตรออกไซด์
(อะลูมินาออกไซด์) เป็นตัวเปรียบเทียบมาตรฐาน ซึ่งผิวของ
อะลู มิ น าออกไซด์ จ ะมี ค วามมี ขั้ ว ที่ แ รง ท� ำ ให้ แ รงดึ ง ดู ด
ระหว่างโมเลกุลแข็งแรงขึน้ ดังนัน้ จึงมีคา่ การดูดซับมากทีส่ ดุ
เมื่อเทียบกับไมยราบยักษ์และผลฝ้าย ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การหาค่า adsorption isotherm ของอะลูมิเนียมไตรออกไซด์ (Al2O3) ไมยราบยักษ์ และผลฝ้าย
จากลักษณะของไอโซเทอมภาพที่ 4 คล้ายกับ
ไอโซเทอมของการดู ด ซั บ แบบชั้ น เดี ย ว (monolayer
adsorption) หรื อ เรี ย กว่ า แบบแลงเมี ย ร์ (Langmuir
model) เป็นการดูดซับของสารที่ไม่มีความมีรูพรุน หรือมี
รูพรุนขนาดเล็กเป็นจ�ำนวนมาก พบทั้งในการดูดซับทางเคมี
และการดูดซับทางกายภาพ ซึ่งปริมาณการดูดซับจะเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว และมีจุดอิ่มตัวที่แน่นอน [27] เมื่อน�ำผลการ
ทดลองมาท� ำ การสร้ า งไอโซเทอมการดู ด ซั บ ตามสมการ
แลงเมียร์ (Langmuir adsorption isotherm) สามารถ
ค�ำนวณหาค่าคงทีส่ มดุลของการดูดซับโครเมียม (VI) ได้ จาก
สมการไอโซเทอมของการดูดซับ ดังแสดงในสมการ (1)
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แทน Ce
X
Xm
K
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1
Ce Ce
= +
X Xm KXm

(1)

= ความเข้มข้นของโครเมียม (VI) ที่เหลือหลังจากการดูดซับ (มิลลิกรัมต่อลิตร)
= ปริมาณสารที่ถูกดูดซับต่อปริมาณตัวดูดซับ (มิลลิกรัมต่อกรัม)
= ค่าการดูดซับสูงสุด (มิลลิกรัมต่อกรัม)
= ค่าคงที่สมดุลของการดูดซับ (ลิตรต่อมิลลิกรัม)

เมื่อท�ำการสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า (VI) ด้วยไมยราบยักษ์และผลฝ้าย เปรียบเทียบกับอะลูมเิ นียม
ไตรออกไซด์ ดั ง แสดงในตารางที่ 1 ซึ่ ง ผลการทดลอง
การดูดซับ (K) จากจุดตัดบนแกน Y ของการดูดซับโครเมียม สอดคล้องกับภาพที่ 4
1
Ce Ce
และ
= C+e จะได้กราฟเส้นตรง สามารถหาค่าคงทีส่ มดุลของ
X Xm KXm

ตารางที่ 1 ค่าคงที่สมดุลของการดูดซับโครเมียม (VI) ด้วยอะลูมิเนียมไตรออกไซด์ (Al2O3) ไมยราบยักษ์ และผลฝ้าย
ชนิดตัวดูดซับ
อะลูมิเนียมไตรออกไซด์
ไมยราบยักษ์
ผลฝ้าย

ค่าคงที่สมดุลของการดูดซับ (ลิตรต่อมิลลิกรัม)
0.2981
0.2102
0.1782

การค�ำนวณหาประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม สมการ (2) และจากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าไมยราบยักษ์
(VI) ของวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ไมยราบยักษ์และผลฝ้าย มีประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม (VI) มากกว่าผลฝ้าย
เปรียบเทียบกับอะลูมเิ นียมไตรออกไซด์ สามารถค�ำนวณจาก
ประสิทธิภาพการดูดซับ =

ปริมาณสารที่ถูกดูดซับด้วยวัสดุธรรมชาติ ×100
ปริมาณสารที่ถูกดูดซับด้วย Al2O3

(2)

ตารางที่ 2 ค่าประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม (VI) ของวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ไมยราบยักษ์และผลฝ้าย
วัสดุธรรมชาติ
ประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม (VI)
ไมยราบยักษ์
96.15
ผลฝ้าย
85.11
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ในการศึกษาการดูดซับโครเมียม (VI) ด้วยผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ คื อ ไมยราบยั ก ษ์ แ ละผลฝ้ า ย พบว่ า สภาวะ
ที่เหมาะสมส�ำหรับการดูดซับโครเมียม (VI) คือ ที่อุณหภูมิ
ห้อง (30 องศาเซลเซียส) และใช้เวลาในการดูดซับ 120 นาที
มีประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม (VI) คิดเป็นร้อยละ 96.15
และ 85.11 ตามล�ำดับ และจากการศึกษา adsorption

isotherm เพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม
(VI) โดยใช้อะลูมิเนียมไตรออกไซด์เป็นตัวเปรียบเทียบ
มาตรฐาน และมีการค�ำนวณหาค่าคงที่สมดุลของการดูดซับ
ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงพลังงานยึดเหนี่ยวสัมพัทธ์ (relative
binging energies) ตามหลักของ Langmuir model โดย
ถ้ามีคา่ คงทีส่ มดุลต�ำ่ กว่าจะมีพลังงานยึดเหนีย่ วทีส่ งู กว่า ทัง้ นี้
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายในของวัสดุธรรมชาติแต่ละชนิด
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[28] พบว่าอะลูมเิ นียมไตรออกไซด์ ไมยราบยักษ์ และผลฝ้าย
มีค่าคงที่สมดุลของการดูดซับโครเมียม (VI) เท่ากับ 0.2981,
0.2102 และ 0.1782 ตามล� ำ ดั บ และจากการศึ ก ษา
เป็นกระบวนการดูดซับทางกายภาพ ซึ่งจะมีแรงที่เกี่ยวข้อง
อยู่ 2 ประเภท คือ แรงแวนเดอร์วาลส์ ซึ่งเป็นแรงดึงดูด
ระหว่างโมเลกุลที่อิออนเข้าใกล้กันจนเกิดประจุเหนี่ยวน�ำ
ชั่วขณะและแรงทางไฟฟ้าสถิต โดยการดูดซับทางกายภาพ
ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ ธรรมชาติของตัวดูดซับและ
โมเลกุลที่ถูกดูดซับ ปริมาณของตัวดูดซับ และอุณหภูมิของ
ระบบ แรงกระท� ำ ระหว่ า งโมเลกุ ล ที่ ถู ก ดู ด ซั บ กั บ ผิ ว
ของตั ว ดู ด ซั บ ซึ่ ง ผลการทดลองสอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี นี้
จากงานวิจัยนี้ การน�ำไมยราบยักษ์ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่
หาได้งา่ ย ทีเ่ หลือใช้ และมีราคาถูก ไปท�ำการดูดซับโครเมียม
(VI) จากแหล่งน�้ำทิ้งก่อนลงสู่ธรรมชาติ จะสามารถท�ำให้
ลดปริ ม าณน�้ ำ เสี ย ได้ บ างส่ ว น และควรเลื อ กศึ ก ษาวั ส ดุ
ธรรมชาติอนื่ เพิม่ เติม เช่น เปลือกถัว่ ลิสง หรือขีเ้ ลือ่ ย เป็นต้น
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