
   ประสิทธิภาพการดูดตดิผวิไอออนทองแดงของถ่านชีวภาพในการบ าบัด 
น า้เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมส่ิงทอ  

 
 
 
 
 

 

 

 

กลุธิดา  สะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  (การจดัการส่ิงแวดล้อม) 

คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

2557 





บทคดัย่อ 
 

ช่ือวทิยานิพนธ์   ประสิทธิภาพการดูดติดผวิไอออนทองแดงของถ่านชีวภาพ 
ในการบ าบดัน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกยอ้มส่ิงทอ 

ช่ือผู้เขียน   นางสาวกุลธิดา สะอาด 
ช่ือปริญญา   วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการส่ิงแวดลอ้ม) 
ปีการศึกษา   2557 
 
 
 วตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ี คือ การเตรียมถ่านชีวภาพโดยใชโ้พแทสเซียมไฮดรอกไซด์
เป็นตวักระตุน้ เพื่อน ามาศึกษาประสิทธิภาพการดูดติดผวิ และร้อยละการก าจดัไอออนทองแดงใน     
น ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกยอ้มส่ิงทอ รวมถึงศึกษาสมบติัทางเคมีกายภาพของถ่าน
ชีวภาพท่ีเตรียมข้ึน โดยเทคนิคฟูริเออร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ท าการวาง
แผนการทดลองโดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่างมาใช้ในการทดลอง โดยใช้รูปแบบการทดลอง 5 x 3 
Factorial Arrangement (3ซ ้ า) แบ่งเป็นชนิดของถ่านชีวภาพ ไดแ้ก่ เปลือกทุเรียน เปลือกมงัคุด 
กะลามะพร้าว เมล็ดล าไย เปลือกขนุน และปริมาณถ่านชีวภาพ ไดแ้ก่ 0.500, 1.00 และ 1.50 กรัม 
ภายใตส้ภาวะการทดลองท่ีมีการควบคุมค่าความเป็นกรด – ด่างของสารละลายเท่ากบั 5.00 
จ านวนรอบในการเขยา่สาร 200 รอบ/นาที เป็นเวลา 90 นาที  
 ผลการทดลอง พบวา่ ชนิดและปริมาณของถ่านชีวภาพท่ีมีค่าประสิทธิภาพการดูดติดผิว
และการก าจดัไอออนทองแดงสูงสุด ไดแ้ก่ เปลือกทุเรียน ท่ีระดบั 1.50 กรัม ส่วนชนิดและปริมาณ
ของถ่านชีวภาพท่ีมีค่าประสิทธิภาพการดูดติดผิวและการก าจดัไอออนทองแดงต ่าสุด ไดแ้ก่ เมล็ด
ล าไย ท่ีระดบั 0.500 กรัม ดงันั้น ชนิดและปริมาณจึงมีปฏิสัมพนัธ์กนัโดยประสิทธิภาพการดูดติด
และร้อยละการก าจดัไอออนทองแดงจะข้ึนอยูก่บัปริมาณของสารดูดซบั ลกัษณะและขนาดรูพรุน
ของถ่าน นอกจากน้ี สมบติัทางเคมีกายภาพของถ่านชีวภาพทั้ง 5 ชนิดท่ีเตรียมข้ึน ถูกวิเคราะห์
ดว้ยเทคนิคฟูริเออร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี พบวา่ สเปกตรัมของถ่านชีวภาพทั้ง 
5 ชนิดมีลกัษณะท่ีคลา้ยกนั โดยแสดงหมู่ฟังก์ชนัท่ีส าคญัของลิกโนเซลลูโลส ไดแ้ก่ พีก O – H 
Stretching ท่ีประมาณ 3,421 – 3,448 cm-1 พีก C – H  Stretching ท่ีประมาณ 2,916 – 2,948 cm-1 
พีก C = O Stretching ท่ีประมาณ 1,582 – 1,977 cm-1  พีก C = C Stretching ท่ีประมาณ 1,421 – 
1,570  cm-1 พีก C – O Stretching ท่ีประมาณ 1,092 – 1,166 cm-1 และ พีก C – H Stretching ท่ี



(4) 
 
ประมาณ 800 – 896 cm-1 แต่ถ่านชีวภาพท่ีเตรียมจากเมล็ดล าไยและเปลือกขนุนไม่ปรากฏพีก         
O – H Stretching 
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 The purpose of this research was to prepare biochar activated by KOH and to study the 
efficiency of sorption and percentage removal of copper (II) ions in wastewater from textile 
industry, including the physicochemical property was also analyzed by Fourier Transform 
Infrared Spectroscopy (FT – IR) technique. Randomized design was used in the study by 5 x 3 
factorial arrangement with 3 replications. The biochar types used in the study were durian shell, 
mangosteen shell, coconut shell, longan seed and jackfruit shell and different levels of biochars 
were 0.500, 1.00 and 1.50 gram. This experiment was performed under control conditions, such 
as the pH of solution was 5.00 and shaker speed 200 rpm for 90 minute. 
 The results illustrated that the durian shell at 1.50 gram level had highest sorption 
efficiency and percentage removal, while the longan seed at 0.500 gram given lowest values. 
Thereby, types and levels of biochar had an interacted due to the sorption efficiency and 
percentage removal of copper (II) ions depended on the adsorbent dose, porosity and pore size. 
Moreover, the physicochemical property of the prepared biochar was characterized by Fourier 
Transform Infrared Spectroscopy (FT – IR) also found similar spectra that showed important 
functional groups in Lignocellulose. The peaks that were hydroxyl O – H Stretching (~3,421 – 
3,448 cm-1), Alkane or Alkene C – H Stretching (~2,916 – 2,948 cm-1), Carbonyl Compounds      
C = O Stretching (~1,582 – 1,977 cm-1), Aromatic Compounds C = C Stretching (~1,421 – 
1,570 cm-1), Ester Compounds C – O Stretching (~1,092 – 1,166 cm-1) and Aliphatic 
Compounds C – H Stretching (~800 – 896 cm-1). On the other hand, the biochar that prepared 
by longan seed and jackfruit shell would not appear O – H Stretching peaks. 
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 แต่ละชนิด 
4.3 แสดงค่าร้อยละการก าจดัไอออนทองแดงของถ่านชีวภาพแต่ละชนิด   61 
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4.4   กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการดูดติดผวิไอออน   62 
  ทองแดงกบัปริมาณถ่านชีวภาพ 

4.5   กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งร้อยละการก าจดัไอออนทองแดงกบั   63 
  ปริมาณถ่านชีวภาพ 

 4.6   กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการดูดติดผวิไอออน   65 
  ทองแดงกบัปริมาณท่ีแตกต่างกนัของถ่านชีวภาพทั้ง 5 ชนิด 
 4.7   กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งร้อยละการก าจดัไอออนทองแดง   66 
  กบัปริมาณท่ีแตกต่างกนัของถ่านชีวภาพทั้ง 5 ชนิด 
 4.8   FT – IR สเปกตรัมของถ่านชีวภาพทั้ง 5 ชนิด      68 



บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

อุตสาหกรรมส่ิงทอเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
ไทย เพราะเป็นแหล่งธุรกิจท่ีมีการสร้างรายไดแ้ละการจา้งงานสูง ก่อให้เกิดการกระจายรายไดสู่้
ประชากร อีกทั้งยงัมีความเช่ือมโยงกบัภาคธุรกิจอ่ืน เช่น วตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการผลิต การทอผา้
ผืน และการตดัเย็บเส้ือผา้ส าเร็จรูป เป็นตน้ โดยในปี พ.ศ. 2554 พบวา่ ประเทศไทยมีมูลค่าการ
ส่งออกส่ิงทอรวมทั้งส้ิน 8,356 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 60.0 ขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.50 
โดยมีมูลค่าการส่งออกมากเป็นอนัดบัท่ี 12 ของโลก (การดี เลียวไพโรจน์ และภูมิพร ธรรมสถิตย์
เดช, 2555: 2) หน่ึงในกลุ่มอุตสาหกรรมส่ิงทอท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่ง คือ อุตสาหกรรมฟอกยอ้ม 
ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมขั้นกลาง ท าหนา้ท่ีเปล่ียนถ่ายวตัถุดิบส่ิงทอ เช่น เส้นดา้ย เส้นใยดิบและผา้ดิบ 
เป็นต้น ให้กลายเป็นวัสดุส าเ ร็จรูป เพื่อใช้เป็นว ัตถุดิบของอุตสาหกรรมขั้ นปลายหรือ
อุตสาหกรรมผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปหรือจ าหน่ายให้แก่ผูบ้ริโภคโดยตรง ซ่ึงจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กบั
สินคา้และลดปัญหาการน าเขา้วตัถุดิบในกระบวนการผลิต  

อุตสาหกรรมฟอกยอ้มส่วนใหญ่ จะใชก้ระบวนการทางเคมีในการผลิตหรือปรับเปล่ียน
คุณสมบติัของเส้นใยเป็นหลกั (กรมควบคุมมลพิษ, 2548: 1) มีการใชส้ารเคมีและสียอ้มโดยอาศยั
น ้าเป็นตวักลาง ดงันั้น โรงงานฟอกยอ้มจึงมีการใชน้ ้าปริมาณมากในกระบวนการผลิต รวมถึงการ
ใชพ้ลงังานและเช้ือเพลิงในการเดินเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ดว้ยสาเหตุเหล่าน้ี  จึงก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะมลพิษทางน ้ าท่ีกลายเป็นปัญหาส าคญัใน
ปัจจุบนั  การปนเป้ือนของโลหะหนกัในน ้ าจากการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ท าให้ส่งผล
กระทบอยา่งรุนแรงต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  ทั้งทางดา้นสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ 

หน่ึงในโลหะหนักท่ีมกัปนเป้ือนในน ้ าเสียจากโรงงานฟอกยอ้ม คือ ทองแดง ซ่ึงเป็น
โลหะหนกัท่ีเจือปนอยู่ในสียอ้มผา้ (ไทยเวสท์เอ็กเชนจ์, 2552) ธาตุชนิดน้ีจะมีการสลายตวัใน
ธรรมชาติไดย้าก หากมีการสะสมอยู่ในส่ิงมีชีวิตจะสามารถถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหารและ
เป็นพิษต่อมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติได ้การเกิดพิษจะข้ึนอยูก่บัปริมาณท่ีไดรั้บเขา้ไป โดยทองแดงจะ 
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ถูกดูดซึมไดดี้ในกระเพาะอาหารและล าไส้ส่วนบน และซึมผา่นเขา้ผนงัล าไส้ไปท่ีตบั จากนั้นจะ
รวมตวักบัน ้ าดี แลว้ถูกหลัง่ออกมาบริเวณล าไส้ ขบัออกไปกบัอุจจาระ หรืออาจถูกดูดกลบัเขา้สู่
ร่างกายได้ประมาณร้อยละ 30.0 โดยไปสะสมท่ีกระดูก กล้ามเน้ือ ตบั และสมอง เม่ือได้รับ
ทองแดงในปริมาณมากจะท าใหเ้กิดความเป็นพิษต่อร่างกาย คือ คล่ืนไส้อาเจียน เกิดการอกัเสบใน
ช่องทอ้ง และกลา้มเน้ือ ทอ้งเสีย การท างานของหวัใจผดิปกติ กดระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย และ
อาจส่งผลใหเ้กิดความผดิปกติทางจิต (ศูนยข์อ้มูลพิษวทิยา, 2548) 

โดยทัว่ไปกระบวนการบ าบดัน ้าเสียสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ กระบวนทาง
กายภาพ (Physical Unit Processes) ซ่ึงเป็นกระบวนการบ าบดัน ้ าเสียท่ีอาศยัแรงต่างๆ เพื่อ
น าไปใชใ้นการแยกของแข็งท่ีไม่ละลายน ้ าออกจากน ้ าเสีย โดยส่วนมากจะเป็นขั้นตอนแรกของ
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย เช่น การดกัดว้ยตะแกรง (Screening) การตดัยอ่ย (Comminution) การกวาด 
(Skimming) การท าใหล้อย (Flotation) การตกตะกอน (Sedimentation) การกรอง (Filtration) และ
การก าจดัตะกอนหนกั (Grit Removal) เป็นตน้ กระบวนการทางเคมี (Chemical Unit Processes) 
เป็นกระบวนการบ าบดัน ้าเสียท่ีอาศยัสารเคมีผสมกบัน ้าเสียเพื่อใหเ้กิดปิิกิริยาเคมี เพื่อแยกเอามล
สารต่างๆ ออกจากน ้ าเสีย เช่น การตกตะกอนผลึก (Precipitation) การท าให้เป็นกลางหรือการ
สะเทิน (Neutralization) การฆ่าเช้ือโรค (Disinfection) เป็นต้น กระบวนการทางชีวภาพ 
(Biological Unit Processes) จะมีการน าเช้ือจุลินทรียเ์ขา้มาใช้ในการบ าบดั เพื่อให้เช้ือจุลินทรีย์
ดงักล่าวท าการยอ่ยสลายและเปล่ียนสารอินทรียต่์างๆ กลายเป็นก๊าซลอยข้ึนสู่อากาศ และยงัเพิ่ม
จ านวนจุลชีพเหล่านั้นไดอี้กดว้ย เช่น Activated Sludge, Tricking Filter, Anaerobic Filter เป็นตน้ 
และกระบวนการสุดทา้ย คือ กระบวนการทางกายภาพ – เคมี (Physicochemical Unit Processes) 
ซ่ึงเป็นกระบวนการบ าบดัน ้ าเสียท่ีอาศยัทั้งทางกายภาพและทางเคมีรวมกนั โดยใช้ในการก าจดั
สาร     อนินทรียแ์ละสารอินทรียท่ี์ละลายอยูใ่นน ้ าเสีย ไดแ้ก่ Ion Exchange, Carbon Adsorption, 
Reverse Osmosis, Electrodialysis  เป็นตน้ (เกรียงศกัด์ิ อุดมสินโรจน์, 2539: 66) 

จากกระบวนการบ าบดัน ้ าเสียดงักล่าว ไดมี้การน ามาประยุกตใ์ชใ้นการก าจดัโลหะหนกั
ก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ส่วนใหญ่เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ แต่มีการใชต้น้ทุนสูงในการ
บ าบดั รวมถึงมีการท างานท่ีค่อนขา้งซบัซ้อน จึงไดมี้การพฒันาวิธีอ่ืนท่ีมีราคาถูกและง่ายต่อการ
ใชง้าน เช่น การใชต้วัดูดซบัไอออนโลหะหนกัจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ทั้งน้ี ท่ีผา่นมาไดมี้
ผูว้ิจยัท าการศึกษาการดูดซับไอออนโลหะหนกัโดยใช้เปลือกขา้ว (Chuah, Jumasiah, Aznia, 
Katayon and Thomas Choong, 2005: 305) เปลือกผลไม ้(Stephen and Sulochana, 2006a: 283)  
ข้ีเล่ือย (Yasemin and Zeki, 2007: 160) กากชา (Amarasinghe and Williams, 2007: 299) และ
วชัพืช (Baral, Das, Roy Chaudhury, Swamy and Rath, 2008: 245) เป็นตน้ เพื่อน ามาผลิตเป็น
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ถ่านชีวภาพ (Biochar) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีหน่ึงท่ีได้รับความสนใจในการน ามาแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม โดยลกัษณะทางกายภาพของถ่านชีวภาพจะมีคาร์บอนสูง ท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นแหล่ง
สะสมคาร์บอน (Carbon Sink) และมีรูพรุนตามธรรมชาติ  โดยบริเวณพื้นผิวและภายในรูพรุนจะ
มีหมู่ฟังก์ชันออกซิเจนชนิดต่าง ๆ และกลุ่มอะโรมาติกเป็นองค์ประกอบ (Regmi, Garcia 
Moscoso, Kumar, Cao, Mao and Schafran, 2012: 61) นอกจากน้ี ยงัสามารถดกัจบัไอออนโลหะ
หนกัท่ีเป็นพิษไดอี้กดว้ย (Uchimiya, Lima, Klasson and Wartelle, 2010: 935)  ดงันั้น งานวิจยัน้ี
จึงสนใจศึกษาการใช้ประโยชน์จากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร  ไดแ้ก่  เปลือกทุเรียน เปลือก
มงัคุด เปลือกขนุน กะลามะพร้าว และเมล็ดล าไย เพื่อน ามาผลิตเป็นถ่านชีวภาพ และศึกษา
ประสิทธิภาพการดูดติดผิวไอออนทองแดงในน ้ าเสีย โดยใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 
เป็นตวักระตุน้ ใชถ่้านชีวภาพท่ีมีปริมาณแตกต่างกนั คือ 0.500, 1.00 และ 1.50  กรัม/น ้ าเสีย 200 
มิลลิลิตร ตามค าแนะน าของ Amarasinghe and Williams (2007: 301) วิธีการดงักล่าวนบัเป็นวิธีท่ี
ท  าไดง่้ายและรวดเร็ว ดงันั้น หากมีการน าถ่านชีวภาพมาช่วยในการบ าบดัน ้ าเสียท่ีมีไอออนของ
โลหะทองแดงปนเป้ือนอยู ่ก็จะเป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในการจดัการ
ทั้งทางดา้นวตัถุดิบและการก าจดัน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
ฟอกยอ้มส่ิงทอได ้

 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 

1.2.1  เพื่อศึกษาการเตรียมถ่านชีวภาพจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรทั้ง 5 ชนิด ไดแ้ก่ 
เปลือกทุเรียน เปลือกมงัคุด กะลามะพร้าว เมล็ดล าไย และเปลือกขนุน โดยใชโ้พแทสเซียมไฮ    
ดรอกไซด์เป็นตวักระตุน้ 

1.2.2  เพื่อศึกษาชนิดของถ่านชีวภาพท่ีเหมาะสมในการดูดติดผวิและก าจดัไอออน
ทองแดง 

1.2.3  เพื่อศึกษาปริมาณถ่านชีวภาพท่ีเหมาะสมในการดูดติดผวิและก าจดัไอออนทองแดง
1.2.4  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดติดผวิและร้อยละการก าจดัไอออนทองแดง 
1.2.5  เพื่อศึกษาสมบติัทางเคมีกายภาพของถ่านชีวภาพ 
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1.3  ขอบเขตกำรวจิัย 
 

1.3.1  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
ศึกษาประสิทธิภาพการดูดติดผวิไอออนทองแดงในน ้ าเสีย  โดยใชถ่้านชีวภาพทั้ง 5 ชนิด 

ไดแ้ก่ เปลือกทุเรียน เปลือกมงัคุด กะลามะพร้าว เมล็ดล าไย และเปลือกขนุน ท่ีปริมาณต่างกนั 
โดยใชโ้พแทสเซียมไฮดรอกไซดเ์ป็นตวักระตุน้ 

 
1.3.2  ขอบเขตด้ำนน ำ้เสีย 
น ้าเสียจากบริษทั อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ (1988) จ  ากดั  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 525 กิโลเมตรท่ี 

35.5 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
รหสัไปรษณีย ์10280 

 
1.3.3  ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่

      พื้นท่ีท่ีใชใ้นการทดลอง  เป็นการทดลองในห้องปิิบติัการศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการ
วจิยัแอนติบอดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล  เลขท่ี 420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10400 
 

1.3.4  ขอบเขตด้ำนเวลำ 
       ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลองและเก็บขอ้มูลประมาณ  5  เดือน  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  
ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
 

1.4  กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
 

1.4.1  ตัวแปรอสิระ 
          1)  ชนิดของถ่านชีวภาพทั้ง 5 ชนิด 
               (1)  เปลือกทุเรียน 
               (2)  เปลือกมงัคุด 
               (3)  กะลามะพร้าว 
               (4)  เมล็ดล าไย 
               (5)  เปลือกขนุน 
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          2)  ปริมาณของถ่านชีวภาพ (กรัม)/น ้าเสีย 200 มิลลิลิตร 
               (1)  0.500 
               (2)  1.00 
               (3)  1.50 
 

1.4.2  ตัวแปรตำม 
          1)  ประสิทธิภาพการดูดติดผวิไอออนทองแดงของถ่านชีวภาพแต่ละชนิด 
          2)  ร้อยละการก าจดัไอออนทองแดงของถ่านชีวภาพแต่ละชนิด 
               ดงัภาพท่ี 1.1 
 
  ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตำม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภำพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

1.4.3  ตัวแปรควบคุม 

           1)  ปริมาณน ้าเสียจากโรงงานฯ 
           2)  สารละลาย 2.00 M  KOH ปริมาตร 2,000 มิลลิลิตร 

1.  ชนิดของถ่านชีวภาพทั้ง 5 ชนิด 
     -  เปลือกทุเรียน 
     -  เปลือกมงัคุด  
     -  กะลามะพร้าว 
     -  เมล็ดล าไย 
     -  เปลือกขนุน 
2.  ปริมาณของถ่านชีวภาพ (กรัม)/น ้าเสีย 
200  มิลลิลิตร 
     -  0.500 
     -  1.00 
     -  1.50 

1. ประสิทธิภาพการดูดติดผวิ 
ไอออนทองแดงของถ่านชีวภาพ 
แต่ละชนิด 
2. ร้อยละการก าจดัไอออนทองแดง 
ของถ่านชีวภาพแต่ละชนิด 
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           3)  ค่า pH 5.00 
           4)  เวลาในการเขยา่สาร 90 นาที 
           5)  จ  านวนรอบในการเขยา่สาร 200 รอบ/นาที 

          6)  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง 
          7)  อุณหภูมิท่ีใชใ้นการทดลอง (องศาเซลเซียส) 

 

1.5  สมมติฐำนกำรวจิัย 

 
       ถ่านชีวภาพท่ีเตรียมข้ึนจากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร  สามารถน าไปประยุกตใ์ชบ้  าบดัน ้ า
เสียท่ีมีการปนเป้ือนไอออนของโลหะทองแดงจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกยอ้มส่ิงทอไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ   
 

1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

1)  กระบวนการดูดติดผิว (Sorption) หมายถึง กระบวนการท่ีเกิดการดูดติดผิวทั้ง 2 ชนิด 

ไดแ้ก่ การดูดซับ (Adsorption) และการดูดซึม (Absorption) โดยสารถูกดูดซับ (Adsorbate) เช่น 

ไอออนหรืออะตอมหรือโมเลกุลใด ๆ ก็ตามตกลงบนพื้นผิว ซ่ึงจะเกิดข้ึนเฉพาะบริเวณระหว่าง

ผิวสัมผสันั้น เรียกปรากิการณ์น้ีว่า การดูดซับ (Adsorption) และหากมีการแทรกสอดเขา้ไปยงั

ภายในสารดูดซบั (Adsorbent) จะเรียกปรากิการณ์น้ีวา่ การดูดซึม (Absorption) 

2)  สารดูดซบั (Adsorbent) หมายถึง สารท่ีมีความสามารถดูดซบัสารอ่ืนไวบ้นผิวได ้โดย
ความสามารถในการดูดซบัข้ึนอยูก่บัลกัษณะและความมีขั้วของผิว สามารถแบ่งสารดูดซบัเป็น 2 
ชนิด ตามลกัษณะขั้วของผิว คือ ชนิดท่ีมีขั้ว ไดแ้ก่ Zeolites, Porous Alumina, Silica Gel และชนิด
ท่ีไม่มีขั้ว ไดแ้ก่ ถ่านกมัมนัต ์  Polymer Adsorbent เป็นตน้  ซ่ึงในงานวิจยัน้ี  สารดูดซบั คือ ถ่าน
ชีวภาพ (Biochar) ท่ีถูกสังเคราะห์ข้ึน 

3)  สารท่ีถูกดูดซบั  (Adsorbate)  หมายถึง  สารท่ีถูกดูดซบัอยูก่บัวตัถุใด ๆ ท่ีมีคุณสมบติั

เหมือนกนั ซ่ึงในงานวิจยัน้ี สารท่ีถูกดูดซับ คือ ไอออนทองแดงท่ีปนเป้ือนในน ้ าเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรมฟอกยอ้มส่ิงทอ 
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1.7  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1) ไดถ่้านชีวภาพจากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรทั้ง 5 ชนิด โดยใช้โพแทสเซียมไฮ     
ดรอกไซดเ์ป็นตวักระตุน้  
 2) ได้ทราบถึงชนิดของถ่านชีวภาพท่ีเหมาะสมในการดูดติดผิวและก าจัดไอออน

ทองแดง 

 3) ไดท้ราบถึงปริมาณถ่านชีวภาพท่ีเหมาะสมในการดูดติดผวิและก าจดัไอออนทองแดง 

4) ไดท้ราบถึงประสิทธิภาพการดูดติดผวิและร้อยละการก าจดัไอออนทองแดงของถ่าน 

ชีวภาพ 

5) ไดท้ราบถึงสมบติัทางเคมีกายภาพของถ่านชีวภาพ ไดแ้ก่ หมู่ฟังกช์นัของถ่านชีวภาพ 
6) สามารถน าขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพการดูดติดผวิไอออนทองแดง   โดยใชถ่้านชีว 

ภาพท่ีได้รับจากงานวิจยัน้ี ไปเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการบ าบดัน ้ าเสียจากโรงงานฯ ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ในการช่วยลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อส่ิงแวดลอ้ม 



 
 

บทที ่2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการดูดติดผิวไอออนทองแดงของถ่านชีวภาพในการบ าบดัน ้ า
เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกยอ้มส่ิงทอ ผูศึ้กษาได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษา โดยแบ่งออกเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 2.1  ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัน ้าเสีย 
 2.2  ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัโลหะหนกั 
 2.3  ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการดูดติดผวิ 
 2.4  ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัถ่านชีวภาพ 
 2.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัน า้เสีย 
 

2.1.1  ความหมายของน า้เสีย 
“น ้ า” เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์ซ่ึงถูกน ามาใช้ในการ

อุปโภคและบริโภค และเม่ือมีการใชน้ ้ าแลว้ก็มกัจะถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติอีกคร้ังหน่ึง
ท าให้ระบบหมุนเวียนดังกล่าวเกิดปัญหาข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าน ้ ามาใช้ในครัวเรือน  
การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ท าให้เกิดน ้ าเสียท่ีมีปริมาณมากเกินขีดความสามารถท่ีแหล่งน ้ า
ธรรมชาติจะปรับตวัได้ทนั จึงเป็นสาเหตุท าให้แหล่งน ้ าเหล่านั้นมีคุณภาพต ่าลงและในท่ีสุดจึง
กลายเป็นน ้ าเน่าเสีย เกิดเป็นมลพิษทางน ้ าท่ีส่งผลให้ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ในแหล่งน ้ าไม่สามารถ
ด ารงชีวติต่อไปได ้ โดยมีผูใ้หค้  านิยามและความหมายของค าวา่น ้าเสีย ดงัน้ี 

สันทดั ศิริอนนัตไ์พบูลย ์( 2549: 1) ไดก้ล่าวถึงความหมายของน ้าเสียไวว้า่ 
 
น ้าเสีย หมายถึง น ้าท่ีผา่นการใชป้ระโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ แลว้ ตวัอยา่งเช่น การ
ใชน้ ้าในชีวติประจ าวนั ไดแ้ก่ การใชน้ ้าเพื่ออุปโภคและบริโภค การประกอบอาหาร 
การช าระลา้งร่างกาย การใชน้ ้าในอุตสาหกรรม ไดแ้ก่  การลา้งวตัถุดิบวสัดุอุปกรณ์   
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 การหล่อเย็น เป็นต้น ซ่ึงท าให้น ้ าดงักล่าวมีลักษณะสมบติัแตกต่างไปจากเดิม
เน่ืองจากการปนเป้ือนของส่ิงสกปรก ส่ิงสกปรกท่ีปนเป้ือนในน ้ าเสียข้ึนอยู่กับ
กิจกรรมท่ีใชป้ระโยชน์จากน ้ านั้น นอกจากน้ีแลว้ส่ิงสกปรกท่ีปนเป้ือนในน ้ าเสียจะ
เป็นสาเหตุท่ีท าใหน้ ้าเสียมีลกัษณะสมบติัแตกต่างกนัออกไป 
 
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดก้ล่าวถึง

ความหมายของน ้ าเสียไวว้่า “น ้ าเสีย หมายถึง ของเสียท่ีอยู่ในสภาพของเหลว รวมทั้งมลสารท่ี
ปะปนและปนเป้ือนอยูใ่นของเหลวนั้น น ้าเสียจากแหล่งต่าง ๆ จะมีลกัษณะและสมบติัท่ีแตกต่างกนั
ออกไป” (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 

 
ธวชัชยั ศุภดิษฐ์ (2552: 490) ไดก้ล่าวถึงความหมายของน ้าเสียไวว้า่  
 
น ้ าเสีย (Wastewater) เป็นน ้ าท่ีผ่านการน ามาใช้แล้ว โดยจะมีองค์ประกอบของ
สารละลายหรือสารแขวนลอย (Dissolved or Suspended Matter) ปะปนอยู ่น ้ าเสีย
อาจถูกผลิตจากบา้นเรือน โรงงาน ฟาร์ม และสถานท่ีต่างๆ ท่ีมีการใช้น ้ า ซ่ึงนัก
ส่ิงแวดลอ้มอาจเรียกน ้ าเสียในอีกช่ือหน่ึงวา่ “น ้ าท่ีใชแ้ลว้ (Spent Water)” ก็ได ้น ้ า
เสียก่อให้เกิดการท าลายส่ิงแวดล้อม ทั้งแม่น ้ า ล าธาร และทะเลสาบ สามารถถูก
ท าลายได้โดยน ้ าเสีย ปกติโรงงานและฟาร์มจะมีการบ าบดัน ้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งน ้ าเพื่อท าให้มัน่ใจวา่ น ้ าเสียต่าง ๆ เหล่านั้น จะไม่เป็นสาเหตุของการท าลาย
แหล่งน ้ าในธรรมชาติ (หรือท าลายให้น้อยท่ีสุด) และน ้ าท่ีปล่อยลงสู่แม่น ้ าหรือ
ทะเลสาบจะตอ้งไม่ท าใหส้ภาพทางธรรมชาติของน ้าเปล่ียนแปลงไป 
 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม (2553 อา้งถึงใน

ดรุณี ศริวิไล, 2555: 5) ไดก้ล่าวถึงความหมายของน ้ าเสียไวว้า่ “น ้ าเสีย หมายถึง น ้ าท่ีมีส่ิงเจือปน
ต่าง ๆ มากมาย จนกระทัง่กลายเป็นน ้าท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการและน่ารังเกียจของคนทัว่ไป ไม่เหมาะสม
ส าหรับใชป้ระโยชน์อีกต่อไปหรือถา้ปล่อยลงสู่ล าน ้ าธรรมชาติก็จะท าให้คุณภาพน ้ าของธรรมชาติ
เสียหายได”้ 

ดงันั้น น ้ าเสีย จึงมีความหมายโดยรวมวา่ สภาพน ้ าท่ีมีการเส่ือมคุณภาพ น ้ าจะมีคุณสมบติั
เปล่ียนไปจากสภาพธรรมชาติ เน่ืองจากมีสารพิษเขา้ไปปะปนอยู่มาก ท าให้ไม่เหมาะสมต่อการ
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ด ารงชีวติของส่ิงมีชีวิต ไม่เหมาะต่อการบริโภคและอุปโภคของมนุษย ์เช่น น ้ าท่ีมีสีผิดปกติ มีกล่ิน
เหมน็ น ้าท่ีมีสารเคมีท่ีเป็นพิษหรือเช้ือโรคปะปนอยู ่ 
 

2.1.2  คุณสมบัติของน า้เสีย 
คุณสมบติัของน ้ าเสียสามารถแบ่งพิจารณาได ้3 ดา้นไดแ้ก่ คุณสมบติัทางดา้นกายภาพ  

คุณสมบติัทางดา้นเคมี และคุณสมบติัทางดา้นชีววิทยา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (วิสาขา ภู่จินดา, 
2549: 30 – 36) 

 2.1.2.1  คุณสมบติัทางกายภาพ 
 1)  ความขุ่น (Turbidity) เกิดจากการท่ีน ้ ามีการปนเป้ือนของสารแขวนลอย
ขนาดเล็ก เช่น สารแขวนลอยท่ีมีขนาดเล็กมากระดบัไมครอน (Colloids) หรือจุลินทรียข์นาดเล็กซ่ึง
จะกระเจิงและดูดกลืนแสง ท าใหเ้รามองเห็นน ้ าท่ีมีความขุ่น ความขุ่นของน ้ าสามารถวดัไดโ้ดยการ
เปรียบเทียบกบัสารมาตรฐานซิลิกา ความขุ่นของซิลิกา 1.00 มิลลิกรัม/ลิตร เทียบเท่ากบัความขุ่น 
1.00 TU (Turbidity Unit) โดยความขุ่น 5.00 TU สามารถสังเกตเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 

 2)  อุณหภูมิ (Temperature) มีผลต่อการละลายของออกซิเจนในน ้ า 
(Dissolved Oxygen: DO) เช่น ท่ีอุณหภูมิสูง ความสามารถในการละลายของออกซิเจนจะต ่าและ
เป็นอนัตรายต่อพืชและสัตวข์นาดเล็ก ซ่ึงอุณหภูมิของน ้ าทิ้งหรือน ้ าเสียท่ีปล่อยออกสู่แหล่งน ้ า
ธรรมชาติไม่ควรเกิน 40.0 องศาเซลเซียส 

 3)   สี กล่ิน และรสชาติ  
 (1)  สี ในน ้ าอาจเกิดจาก 2 แหล่ง คือ Suspended Color และ Dissolved 
Color  ซ่ึงสีจะขดัขวางการสังเคราะห์แสงของพืช สามารถวดัความเข้มขน้ของสีได้โดยใช้วิธี 
Spectrophotometric Method    
 (2)  กล่ิน สามารถวดักล่ินได้โดยการใช้ระบบทางเดินหายใจ การวดั
กล่ินเรียกวา่ Threshold Odor Test  ซ่ึงท าไดโ้ดยเจือจางน ้ าท่ีมีกล่ินดว้ยน ้ าบริสุทธ์ิจนกระทัง่กล่ิน
หมดไป จะแสดงผลเป็น The Minimum Detectable Threshold Odor Concentration (MDTOC) โดย
จะแสดงผลเป็นสัดส่วนของการเจือจางกล่ินในน ้ าเสีย โดยมากกล่ินเกิดจากก๊าซไข่เน่าหรือ
ไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น สารอินทรียส์ังเคราะห์ เป็นตน้  
 (3)  รสชาติ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขม เค็ม เปร้ียว หวาน 
สามารถวดัได ้3 วธีิ ไดแ้ก่ วธีิท่ีหน่ึง  Flavor Threshold Test ใชว้ธีิการเจือจางเหมือนการวดักล่ิน วิธี
ท่ีสอง  Flavor Rating Assessment  ใช้วิธีเทียบกบัมาตรฐานน ้ าด่ืม และวิธีท่ีสาม Flavor Profile 
Analysis ใชว้ธีิเทียบกบักล่ินน ้าเสียโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
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 4)  ปริมาณของแข็ง (Solid Contents) เป็นการวดัปริมาณสารต่าง ๆ ทั้งหมด
ท่ีอยูใ่นตวัอย่างน ้ าเสีย ซ่ึงอาจเป็นสารอินทรียห์รือสารอนินทรียก์็ได ้และอาจจะละลายน ้ าหรือไม่
ละลายน ้าก็ได ้ซ่ึงปริมาณของแขง็จะจ าแนกไดด้งัน้ี     
 (1) TS  (Total Solids) เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณของสารต่าง ๆ 
ทั้งหมดท่ีอยูใ่นน ้า โดยการระเหยน ้าออกท่ีอุณหภูมิประมาณ 105 องศาเซลเซียส  
 (2) TVS  (Total Volatile Solids) เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณของ
สารอินทรียท์ั้งหมดท่ีอยูใ่นตวัอยา่งน ้ า โดยน ากากท่ีไดจ้ากการหา TS ไปเผาท่ีอุณหภูมิ 550 องศา
เซลเซียส น ้าหนกักากแหง้ท่ีถูกเผาไหมจ้ะเป็นค่า TVS  
 (3) SS  (Suspended Solids) เป็นการหาปริมาณสารต่าง ๆ ท่ีแขวนลอย 
อยูใ่นตวัอยา่งน ้าโดยผา่นกระดาษกรอง  จากนั้นน ากระดาษกรองไปอบให้แห้งท่ีอุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส น าน ้าหนกักระดาษกรองท่ีเผาลบดว้ยน ้าหนกักระดาษกรองก่อนใชก้รองก็จะไดค้่า SS 
 (4) TDS  (Total Dissolved Solids) เป็นปริมาณของแข็งท่ีละลายอยูใ่น
น ้ า  อาจประกอบไปดว้ยของแข็งท่ีสามารถระเหยได้ท่ีอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส และของแข็งท่ี
ไม่ระเหยท่ีอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส 
 (5) DS  (Dissolved Solids)  เป็นปริมาณสารอินทรียแ์ละสารอนินทรีย์

ท่ีอยูใ่นรูปสารละลาย สามารถค านวณไดจ้ากผลต่างระหวา่งค่า TS และ SS  (DS = ∆TS – ∆SS) 
 2.1.2.2  คุณสมบติัทางเคมี 

 1) Dissolved Oxygen (DO) เป็นพารามิเตอร์ส าคญัในการก าหนดคุณภาพ
น ้า ยิง่มีปริมาณออกซิเจนละลายอยูใ่นน ้าสูงมากเทา่ไหร่ น ้ ายิ่งมีความสะอาดมากเท่านั้น ซ่ึงปริมาณ
ออกซิเจนท่ีละลายอยูใ่นน ้ ามีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของจุลินทรีย ์ การตรวจค่า DO ในระบบ
บ าบดัน ้าเสียแบบใชอ้อกซิเจนจะบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพการบ าบดัค่า  DO  ของระบบบ าบดัน ้ าเสียไม่
ควรต ่ากวา่ 1.00 – 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร น ้ าในแหล่งน ้ าธรรมชาติควรมีค่า DO สูงกวา่ 4.00 มิลลิกรัม/
ลิตร หากค่า DO ต ่าจะบ่งช้ีวา่ในแหล่งน ้านั้นมีปริมาณสารอินทรียสู์ง 
 2) Chemical Oxygen Demand (COD) เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณ
ออกซิเจนท่ีตอ้งการออกซิไดส์สารอินทรียต่์าง ๆ ท่ีอยู่ในน ้ าเสีย โดยใช้สาร K2Cr2O7 (Potassium 
Dichromate)  ท าปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะท่ีเป็นกรด โดยใช้กรดซัลฟิวริกเข้มข้น 
(Conc.H2SO4) และท าการตม้ Reflux เป็นเวลา 2 ชัว่โมง 

   Organics + Cr2O7
2- + H+    2Cr3+ + CO2 + H2O  
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 ภายหลังจากการต้มแล้วท าให้เย็นตวัลง ท าการวิเคราะห์หาปริมาณของ 
K2Cr2O7  ท่ีเหลืออยูโ่ดยไตเตรทกบั (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O  (Ammonium Ferrous Sulphate) โดยมี 
[Fe(o-phen)3]SO4  (Ferroin) เป็นอินดิเคเตอร์  ดงัปฏิกิริยา 

   6Fe2+ + Cr2O7
2- + 14H+  6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O 

 3)  Biochemical Oxygen Demand (BOD) เป็นการหาปริมาณออกซิเจนท่ี
ตอ้งการโดยจุลินทรียเ์พื่อการยอ่ยสารอินทรียใ์นน ้าเสีย ซ่ึงจุลินทรียส่์วนใหญ่จะเป็นแบคทีเรีย จะใช้
สารอินทรียใ์นตวัอย่างน ้ าท่ีท าการวิเคราะห์เป็นอาหารในการด ารงชีวิต สภาวะท่ีก าหนดในการ
วเิคราะห์มีดงัน้ี 
  (1)  อุณหภูมิคงท่ี 20.0 องศาเซลเซียส  ตลอดช่วงการทดลอง      
  (2) ระยะเวลาในการวเิคราะห์ (Incubation Time) 5 วนั      
  (3) อยูใ่นสภาพ Aerobic ตลอดช่วง 5 วนั (มีออกซิเจนละลาย)     
  (4) อยูใ่นสภาพมืด เพื่อป้องกนัการสร้างออกซิเจนโดยสาหร่าย     
  (5) มีอาหารเสริมต่าง ๆ อยา่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย  
  (6) แบคทีเรียท่ีใช้ในการวิเคราะห์ตอ้งมีปริมาณมากพอและคุน้เคยกบั
สารอินทรียใ์นน ้าเสีย      
  (7) ตอ้งไม่มีสารพิษเจือปน ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) เป็นกลาง และ
ค่าตอ้งไม่เปล่ียนแปลงตลอดทั้ง 5 วนั ท าไดโ้ดยการเติมสารเคมีท่ีเป็น Buffer ลงไป 
   4) Total Organic Carbon (TOC) หมายถึง ปริมาณคาร์บอนท่ีมีอยู่ในน ้ า  
ประกอบดว้ยสารอนินทรียค์าร์บอน ไดแ้ก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ไบคาร์บอเนต และคาร์บอเนตใน
น ้าและอินทรียค์าร์บอน 
  5) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) เป็นค่าแสดงค่าความเขม้ขน้ของอนุภาค
ไฮโดรเจนไอออนในน ้ า มีผลต่อการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย  ค่า pH มีความส าคญัมากต่อ
ระบบบ าบดัทางชีวภาพ เพราะจุลินทรียใ์นระบบจะท างานไดดี้ในช่วง pH 6.80 – 8.00 เท่านั้น      
น ้าเสียจากชุมชนค่อนขา้งเป็นกลาง  ส่วนน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมีค่า  pH  ท่ีแตกต่างกนัไป  
เช่น  น ้ าเสียจากโรงงานผลิตอาหารมีค่า pH ประมาณ 7.00 น ้ าเสียจากโรงงานชุบโลหะและ
อิเล็กทรอนิกส์จะมีค่า pH ต ่ากวา่ 7.00 เป็นตน้ 
  6) ค่าความกระดา้ง น ้ากระดา้งมีส่วนประกอบของ Calcium Ion (Ca2+) และ 
Magnesium Ion (Mg2+) มกัจะแสดงเป็น มิลลิลิตร/ลิตร ของ CaCO3 น ้ ากระด้างจะวดัเป็น
ความสามารถในการตกตะกอนของสบู่ ถา้น ้ากระดา้งมากจะใชส้บู่ปริมาณมากในการเกิดฟอง 
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  7) Nitrogen Content  อาจพบในหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ สารไนโตรเจน
อินทรีย ์ แอมโมเนีย ไนไตรท์ (NO2

-) และไนเตรท (NO3
-) ในน ้ าเสียมกัจะประกอบดว้ย Complex 

Organic  Molecule (Proteins) และแอมโมเนีย แบคทีเรียจะเปล่ียนแปลงสารเหล่าน้ี (Break Down) 
ใหก้ลายเป็นไนไตรทแ์ละไนเตรท ซ่ึงเรียกกระบวนการน้ีวา่ Nitrification 
  8) Phosphorus Content ปริมาณของฟอสฟอรัสในรูปของฟอสเฟตเป็น
อาหารเสริมเช่นเดียวกบัสารไนโตรเจน ฟอสฟอรัสจะเป็นอาหารเสริมในการเติบโตของสาหร่าย ถา้
สาหร่ายเติบโตอย่างรวดเร็วมาก จะก่อให้เกิด Eutrophication ซ่ึงท าให้น ้ าเกิดการเน่าเสีย น ้ าทิ้ง
ชุมชนมีค่าฟอสฟอรัสประมาณ 2.00 – 20.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
   9) Iron (Fe), Copper (Cu), Zinc (Zn), และ Magnesium (Mn) มกัไม่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ แต่จะก่อให้เกิดรสขม เม่ือ Mn2+ สัมผสักบัอากาศจะรวมตวักนัเป็น Insoluble  
Mn3+ ส่วน Cu และ Zn ท่ีมีความเขม้ขน้ต ่ามกัไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ แต่ท่ีความเขม้ขน้สูงจะ
ท าใหร้สชาติของน ้าด่ืมเปล่ียนไป โดยเฉพาะ Zn จะท าใหน้ ้าขุ่น 
   10)  Fluorides ปริมาณ Fluoride 1.00 มิลลิกรัม/ลิตร ในน ้ าด่ืมจะช่วย
ป้องกนัฟันผุและท าให้สุขภาพฟันดีในเด็ก ถา้ในน ้ าด่ืมมีปริมาณ Fluoride สูงเกินไปจะก่อให้เกิด 
Dental  Fluorosis ในประเทศเขตอบอุ่นค่า Maximum Allowable Level = 1.40  มิลลิกรัม/ลิตร ส่วน
ในเมืองหนาวค่า Maximum Allowable Level = 2.40  มิลลิกรัม/ลิตร  
   11) Chlorides พบในแหล่งน ้ าธรรมชาติ ดิน หิน และชายฝ่ัง ถ้าความ
เขม้ขน้สูงจะก่อใหเ้กิดรสเคม็ 
   12) Chlorine Residual คลอรีนมกัจะใชใ้นการฆ่าเช้ือโรค (Disinfect) ใน
กระบวนการผลิตน ้า ขอ้ดี คือ คลอรีนสามารถอยูใ่นระบบการส่งน ้ าไดน้าน หาซ้ือง่าย และราคาถูก  
ส่วนข้อเสีย คือ คลอรีนในน ้ าจะสามารถท าปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ ซ่ึงจะน าไปสู่สารพิษ เช่น  
Trihalomethanes (THMs) 
   13) Sulfates ถา้ความเขม้ขน้สูงจะก่อใหเ้กิดรสชาติท่ีเปล่ียนไป 
   14) Oil  and  Grease  มีผลกระทบต่อระบบบ าบดัน ้ าเสียและต่อสัตวใ์น
แหล่งน ้า  เน่ืองจากไขมนัและน ้ามนัจะแยกตวัลอยบนผวิน ้าจึงถูกยอ่ยสลายยากโดยจุลินทรีย ์
   15) Heavy  Metals  หรือโลหะหนกั  เช่น  ตะกัว่  (Pb)  สังกะสี  (Zn)  
นิกเกิล  (Ni)  แคดเมียม  (Cd)  ปรอท  (Hg)  เป็นตน้  ถา้มีปริมาณสูงจะมีผลกระทบต่อจุลินทรียใ์น
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย  นอกจากน้ีโลหะหนักจะมีผลต่อสุขภาพ  เช่น  แคดเมียมสะสมท่ีตบัและไต  
ปริมาณโลหะหนกัมีผลต่อการท างานของจุลินทรียแ์ละการเลือกระบบบ าบดัท่ีมีความเหมาะสม 
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   16) สารประกอบก ามะถนั  ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์  (H2S)  เกิดจากน ้ าเสีย
ชุมชน  ส่ิงปฏิกูล  น ้ าเสียจากกระบวนการย่อยกระดาษ  ซ่ึงท าให้เกิดกล่ินเหม็นและกัดกร่อน
อุปกรณ์ 
   17) Toxic Compounds สารพิษอ่ืน ๆ  เช่น  PCB, DDT, Phenol, 
Chlorinated  Hydrocarbons  เป็นตน้ 
   18) สารอินทรียแ์ละสารอนินทรีย ์ สารอินทรีย ์ ได้แก่  คาร์โบไฮเดรต  
โปรตีน  ไขมนั  เช่น  เศษข้าว  น ้ าแกง  เศษพืชผกั  ซ่ึงสามารถย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์ท่ีใช้
ออกซิเจน  ส่วนสารอนินทรียไ์ดแ้ก่  กรด  ด่าง  เกลือชนิดต่าง ๆ  โลหะ  และสารอ่ืน ๆ  ไม่ท าให้น ้ า
เน่าเหม็นแต่ท าให้สภาพน ้ าปนเป้ือนและอาจเป็นพิษต่อส่ิงมีชีวิต  น ้ าเสียท่ีมีสารอนินทรียม์กัถูก
ปล่อยออกมาจากเหมืองแร่  การผลิตสารเคมี  การผลิตเยือ่กระดาษหรือการชุบโลหะ  เป็นตน้ 

 2.1.2.3  คุณสมบติัทางชีววทิยา 
 1)  Microorganisms จุลินทรียใ์นน ้ า ไดแ้ก่ แบคทีเรีย (Bacteria)โปรโตซัว  
(Protozoa) รา (Fungi) ไวรัส (Virus) และสาหร่าย (Algae) 
  2) Coliform แบ่งออกเป็น Total Coliform เป็นค่าแสดงแบคทีเรียทั้งหมด
ในน ้าและ Fecal Coliform เป็นค่าแบคทีเรียท่ีมาจากอุจจาระ   
 

2.1.3  ผลกระทบของน า้เสียทีม่ีต่อมนุษย์ 
การรับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรน ้ าทั้งทางตรงและทางออ้มของมนุษย ์ ย่อมท าให้

แหล่งน ้านั้นมีคุณภาพท่ีเปล่ียนไป  หากแหล่งน ้าต่าง ๆ ท่ีมนุษยใ์ชป้ระโยชน์นั้นเกิดการเน่าเสีย ก็จะ
ส่งผลกระทบต่อมนุษย ์ดงัน้ี 

 2.1.3.1  ผลกระทบต่อสุขภาพ  หากมีเช้ือโรคและสารพิษปนเป้ือนอยูใ่นน ้ าเสีย  ซ่ึง
เป็นอนัตรายต่อสัตว์น ้ าและสุขภาพของประชาชน จะก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น 
ไทฟอยด ์อหิวาห์ โรคบิด หรือสารพิษต่าง ๆ เช่น แคดเมียม ทองแดง ปรอท ตะกัว่ ก็จะท าให้มนุษย์
เกิดโรคต่าง ๆ ได ้
 2.1.3.2  ผลกระทบต่อการประมง  เม่ือเกิดสภาวะน ้ าเสีย  ปริมาณออกซิเจนในน ้ าจะ
ลดลง  น ้ าจะมีสารพิษต่าง ๆ เจือปนอยู ่ ซ่ึงเป็นปัจจยัจ ากดัต่อการสืบพนัธ์ุและด ารงชีพของสัตวน์ ้ า  
ท าใหป้ริมาณของสัตวน์ ้าซ่ึงเป็นอาหารของมนุษยมี์จ านวนลดลง 
 2.1.3.3  ผลกระทบต่อระบบนิเวศ  เม่ือส่ิงมีชีวติต่าง ๆ เช่น พืชและสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่น
แหล่งน ้ าเสีย  จะได้รับผลกระทบจนท าให้ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได ้ ซ่ึงจะท าให้ส่งผลกระทบ
ต่อไปยงัส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ในระบบนิเวศดว้ย เช่น ท าให้โซ่อาหารหรือสารใยอาหารในแหล่งน ้ านั้น
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ลดลงและอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืนท่ีเป็นผูบ้ริโภคบนบกด้วย  ท าให้สมดุลธรรมชาติ
เปล่ียนแปลงไป 
 2.1.3.4  ผลกระทบต่อการใชน้ ้ าเพื่อการเกษตรกรรม  น ้ าเสียท่ีมีสารพิษปะปนอยู ่ 
เม่ือไหลลงสู่ดิน  จะท าให้สภาพดินเปล่ียนไปเป็นกรดหรือด่าง  ไม่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืช  
นอกจากน้ียงัสะสมอยูใ่นห่วงโซ่อาหารตามล าดบัขั้นของการถ่ายทอด (สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547 อา้งถึงใน ชลธิชา สืบวฒันพงษกุล, 2551: 13) 
 

2.1.4  มาตรฐานน า้ทิง้อุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2540) ค่ามาตรฐานน ้ าทิ้งท่ีระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ไดก้ าหนดค่ามาตรฐานน ้ าทิ้งท่ีระบายออกจากโรงงานตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, 2540) 
 2.1.4.1  ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าไม่นอ้ยกวา่ 5.50 และไม่มากกวา่ 9.00 
 2.1.4.2  ทีดีเอส หรือ TDS (Total Dissolved Solids) ตอ้งมีค่าดงัน้ี 
 1)  ค่าทีดีเอส ไม่มากกว่า 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร หรืออาจแตกต่างจากท่ี
ก าหนดไว ้ ข้ึนกบัปริมาณน ้ าทิ้ง แหล่งรองรับน ้ าทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด แต่ตอ้งไม่มากกวา่ 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร 
 2)  น ้ าทิ้งซ่ึงระบายออกจากโรงงานลงสู่แหล่งน ้ าท่ีมีค่าความเค็ม (Salinity) 
มากกวา่ 2,000 มิลลิกรัม/ลิตร  ค่าทีดีเอสในน ้ าทิ้งจะมีค่ามากกวา่ค่าทีดีเอสท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้ าไดไ้ม่
เกิน 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร   
 2.1.4.3  สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่มากกวา่ 50.0 มิลลิกรัม/ลิตร หรืออาจ
แตกต่างจากท่ีก าหนดไว ้ข้ึนกับปริมาณน ้ าทิ้ง แหล่งรองรับน ้ าทิ้ง หรือประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด แต่ตอ้งไม่มากกวา่ 150 มิลลิกรัม/ลิตร 
 2.1.4.4  โลหะหนกัมีค่า ดงัน้ี 
 1)  ปรอท (Mercury)  ไม่มากกวา่ 0.00500 มิลลิกรัม/ลิตร 
 2)  เซเลเนียม (Selenium) ไม่มากกวา่ 0.0200   มิลลิกรัม/ลิตร 
 3)  แคดเมียม (Cadmium) ไม่มากกวา่ 0.0300   มิลลิกรัม/ลิตร 
 4)  ตะกัว่ (Lead) ไม่มากกวา่ 0.200     มิลลิกรัม/ลิตร 
 5)  อาร์เซนิก (Arsenic) ไม่มากกวา่ 0.250     มิลลิกรัม/ลิตร 
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 6)  โครเมียม (Chromium) 
 (1)  Hexavalent Chromium ไม่มากกวา่  0.250    มิลลิกรัม/ลิตร 
 (2)  Trivalent Chromium ไม่มากกวา่  0.750    มิลลิกรัม/ลิตร 
 7)  เบเรียม (Barium) ไม่มากกวา่  1.00      มิลลิกรัม/ลิตร 
 8)  นิกเกิล (Nickel)   ไม่มากกวา่  1.00      มิลลิกรัม/ลิตร 
 9)  ทองแดง (Copper) ไม่มากกวา่  2.00      มิลลิกรัม/ลิตร 
 10)  สังกะสี (Zinc) ไม่มากกวา่  5.00      มิลลิกรัม/ลิตร 
 11)  แมงกานีส (Manganese) ไม่มากกวา่  5.00      มิลลิกรัม/ลิตร 
 2.1.4.5 ซลัไฟด ์(Sulphide) คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) ไม่มากกวา่ 1.00 
มิลลิกรัม/ลิตร 
 2.1.4.6 ไซยาไนด์ (Cyanide) คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) ไม่มากกว่า 
0.200 มิลลิกรัม/ลิตร 
 2.1.4.7  ฟอร์มลัดีไฮด ์(Formaldehyde) ไม่มากกวา่ 1.00  มิลลิกรัม/ลิตร 
 2.1.4.8  สารประกอบฟีนอล (Phenols Compound) ไม่มากกวา่ 1.00  มิลลิกรัม/ลิตร 
 2.1.4.9  คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ไม่มากกวา่ 1.00  มิลลิกรัม/ลิตร 
 2.1.4.10 เพสติไซต ์(Pesticide) ตอ้งไม่มี 
 2.1.4.11 อุณหภูมิ ไม่มากกวา่ 40.0 องศาเซลเซียส 
 2.1.4.12 สี ตอ้งไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ 
 2.1.4.13 กล่ิน ตอ้งไม่เป็นท่ีพึงรังเกียจ 
 2.1.4.14 น ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease)  ไม่มากกว่า 5.00 มิลลิกรัม/ลิตร 
หรืออาจแตกต่างจากท่ีก าหนดไว ้ ข้ึนกับปริมาณน ้ าทิ้ง แหล่งรองรับน ้ าทิ้ง หรือประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด แต่ตอ้งไม่มากกว่า 15.0 มิลลิกรัม/
ลิตร 
 2.1.4.15 ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ท่ีอุณหภูมิ 20.0 องศาเซลเซียส 
เวลา 5 วนั ไม่มากกวา่ 20.0 มิลลิกรัม/ลิตร หรืออาจแตกต่างจากท่ีก าหนดไว ้ข้ึนกบัปริมาณน ้ าทิ้ง 
แหล่งรองรับน ้ าทิ้งหรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด 
แต่ตอ้งไม่มากกวา่ 60.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
 2.1.4.16 ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่มากกว่า 100 
มิลลิกรัม/ลิตร หรืออาจแตกต่างจากท่ีก าหนดไว ้ข้ึนอยู่กบัปริมาณน ้ าทิ้ง แหล่งรองรับน ้ าทิ้ง หรือ
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ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด แต่ตอ้งไม่มากกวา่ 200 
มิลลิกรัม/ลิตร 
 2.1.4.17 ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไม่มากกว่า 120 มิลลิกรัม/ลิตร 
หรืออาจแตกต่างจากท่ีก าหนดไว ้ข้ึนกบัปริมาณน ้าทิ้ง แหล่งรองรับน ้ าทิ้ง หรือประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม แต่ตอ้งไม่มากกวา่ 400 มิลลิกรัม/ลิตร 
 

2.2  ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัโลหะหนัก 
 

2.2.1  ความหมายของโละหนัก 
โลหะหนกั หมายถึง โลหะท่ีมีความหนาแน่นเกินกว่า 5.00 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  

เช่น แคดเมียม ตะกัว่ ทองแดง ปรอท สังกะสี และมีเลขอะตอมอยูร่ะหวา่ง 23 – 92 ภายในคาบท่ี     
4 – 7 โดยทัว่ไปแลว้โลหะหนกัจะมีสถานะเป็นของแข็ง ยกเวน้ปรอทท่ีมีสถานะเป็นของเหลวท่ี
อุณหภูมิปกติ ซ่ึงโลหะหนกัส่วนใหญ่จะมีคุณสมบติัทางกายภาพคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ การน าไฟฟ้า
และความร้อนไดดี้  มีความมนัวาวสะทอ้นแสงไดดี้ และสามารถน ามาตีเป็นแผ่นบาง ๆ ได ้ส่วน
คุณสมบติัทางเคมีท่ีส าคญั คือ มีค่าออกซิเดชนั (Oxidation Number) ไดห้ลายค่า จึงสามารถท่ีจะ
รวมตวักบัสารอ่ืน ๆ เป็นสารประกอบเชิงซ้อน (Complex Compound) ไดห้ลายรูปท่ีเสถียรกว่า
โลหะอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเ ม่ือมีการรวมตัวกับสารประกอบอินทรีย์ (Organometallic  
Compound) ซ่ึงสามารถถ่ายทอดสู่ส่ิงมีชีวิตได้โดยผ่านไปตามห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) เม่ือ
โลหะเหล่าน้ีแพร่กระจายอยู่ในส่ิงแวดล้อมและเกิดการปนเป้ือนในดิน น ้ า อากาศและผลผลิต
ทางการเกษตร ซ่ึงสามารถเขา้สู่ร่างกายมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตได ้นอกจากนั้น ยงัมีผลต่อเมตาบอลิซึม
ของเซลลข์องส่ิงมีชีวติซ่ึงอาจท าใหส่ิ้งมีชีวติพิการหรือตายได ้(เกศสุชา พลูค า, 2537: 4) 
 

2.2.2  ทองแดง 
ทองแดง (Copper: Cu)  เป็นโลหะทรานซิชนัท่ีมีเลขอะตอม 29 น ้ าหนกัอะตอม 63.5  จุด

เดือด 2.60 องศาเซลเซียส จุดหลอมเหลว 1,083  องศาเซลเซียส ความถ่วงจ าเพาะ 8.96 มีเลข
ออกซิเดชนั +1  และ  +2  คุณสมบติัของทองแดง คือ อ่อน  ดดัง่าย  สามารถน าความร้อนและไฟฟ้า
ไดดี้  ทนต่อการกดักร่อน (ชชัฎาพร องอาจ, 2545: 5 – 6) 
 2.2.2.1  การใชป้ระโยชน์ 
 ทองแดงจะถูกน ามาใช้ในงานอุตสาหกรรมหลายชนิด ได้แก่ การน าไปท าเป็น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภณัฑ์ไฟฟ้า ใช้ในงานก่อสร้างอาคาร อุปกรณ์และเคร่ืองจกัร และ
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ใชใ้นส่วนประกอบของยาปราบศตัรูพืช นอกจากน้ี ยงัใชท้  าเม็ดสีส าหรับอุตสาหกรรมเส้นใยและ
เซรามิก  
 2.2.2.2  ความเป็นพิษ 
 ความเป็นพิษของทองแดงจะมีมากในพืช สาหร่าย และร่างกายมนุษย ์หากมนุษย์
ได้รับปริมาณทองแดงท่ีมากเกินพอจะท าให้เกิดการสะสมท่ีบริเวณตบั ท าให้เกิดโรค  Wilson  
(Wilson  Disease) ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ หากร่างกายไดรั้บทองแดงเขา้ไปในปริมาณมากจะเกิด
อาการเป็นพิษเฉียบพลนั คือ คล่ืนไส้ อาเจียน ทอ้งร่วง ปัสสาวะเป็นเลือด ความดนัต ่า และอาจท า
ใหเ้สียชีวิต นอกจากน้ี หากมีความเขม้ขน้ของทองแดงในดินสูงก็จะเป็นพิษต่อพืช ซ่ึงจะไปท าลาย
ปลายยอดของตน้ไมไ้ม่ให้เจริญเติบโตงอกงามต่อไป รวมไปถึง pH ท่ีมีค่าต ่า จะเกิดความเป็นพิษ
ต่อสัตวน์ ้า เช่น ปลา เป็นตน้  (Wan Ngah and Fatinathan, 2008: 62) 
 

2.2.3  การก าจัดโลหะหนักในน า้เสีย 
ปัจจุบันปัญหาการปนเป้ือนของโลหะหนักในส่ิงแวดล้อมมีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน  

เน่ืองจากมีปริมาณการใช้และการผลิตมากข้ึนจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เหมืองแร่ ชุบโลหะ  
ปิโตรเลียม สี ตลอดจนแบตเตอรี ซ่ึงลว้นเป็นอุตสาหกรรมท่ีใชโ้ลหะหนกัในกระบวนการผลิตและ
ก่อใหเ้กิดของเสียท่ีมีการปนเป้ือนโลหะหนกัดงักล่าวทั้งส้ิน ซ่ึงกระบวนการก าจดัโลหะหนกัในน ้ า
เสียมีดว้ยกนัหลายวธีิ การพิจารณาวา่จะเลือกใชว้ธีิการใดนั้น ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมหลาย ๆ ดา้น 
ไดแ้ก่ คุณสมบติัของน ้ าเสียก่อนบ าบดั คุณภาพของน ้ าท่ีตอ้งการ  พื้นท่ีท่ีตอ้งการใช้ในการบ าบดั 
ค่าใชจ่้ายในการบ าบดัน ้าเสีย และความเป็นไปไดใ้นการน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงสามารถสรุป
วธีิการก าจดัโลหะหนกัได ้2 วธีิใหญ่ ๆ คือ วธีิทางเคมีและวิธีทางฟิสิกส์ (พรรษกร ใจประดบัเพชร, 
2549: 10) 
 2.2.3.1  การก าจดัโลหะหนกัในน ้าเสียโดยวธีิทางเคมี 
 เป็นวิธีการท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในน ้ าเสียโดยเติมสารเคมีลงไป มกัจะใช้ในการ
บ าบดัน ้าเสียท่ีไม่สามารถบ าบดัโดยวธีิการอ่ืนได ้วธีิการบ าบดัดงักล่าว เช่น 
 1)  การปรับสภาพกรด –  ด่าง (pH Adjustment) 
 เป็นการปรับสภาพกรด – ด่างของน ้าเสียใหไ้ดค้่ามาตรฐานน ้าเสีย (ค่า
มาตรฐานน ้าทิ้งของ pH ไม่นอ้ยกวา่ 5.50 และไม่มากกวา่ 9.00) หรือค่าท่ีเหมาะสมส าหรับขั้นตอน
การบ าบดัต่อไป  หลกัการทัว่ไปถา้น ้าเสียมีฤทธ์ิเป็นกรดก็จะปรับดว้ยสารเคมีประเภทต่าง ๆ ลงไป
ในน ้าเสียนั้น เช่น โซดาไฟ (NaOH) ปูนขาว (Lime, CaOH2) เป็นตน้ 
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 2)  การตกตะกอนทางเคมี  (Chemical  Precipitation) 
 การตกตะกอนทางเคมีเป็นการท่ีการเติมสารเคมีลงไปในน ้ าเพื่อท าให้
ไอออนของโลหะหนกัท่ีละลายอยูใ่นน ้ าเปล่ียนสถานะมาอยูใ่นรูปของแข็งท่ีไม่ละลายน ้ า เกิดเป็น
ตะกอนและน ้าหนกัมากข้ึนจมตวัลงตกตะกอนแยกออกจากน ้ าเสียไดร้วดเร็วข้ึน สารเคมีท่ีใชเ้ติมมี
หลายชนิด เช่น ปูนขาว โซดาไฟ โซเดียมคาร์บอเนต  (NaCO3) โซเดียมซลัไฟด์ สารส้ม เฟอริกคลอ
ไรด์ เฟอริกซัลเฟต เป็นตน้ ซ่ึงการตกตะกอนดว้ยสารเคมีมีหลายวิธีดว้ยกนั แต่ท่ีนิยมใช้ในการ
ตกตะกอนโลหะหนกัมี 2 วิธี คือ การตกตะกอนผลึกไฮดรอกไซด์ (Hydroxide  Precipitation)  และ
การตกตะกอนผลึกซลัไฟด ์ (Sulfide  Precipitation) (ชชัฎาพร องอาจ, 2545: 6 – 7) 
 (1)  การตกตะกอนผลึกไฮดรอกไซด ์ (Hydroxide  Precipitation) 
 การตกตะกอนผลึกไฮดรอกไซด์จดัเป็นการตกตะกอนแบบดั้งเดิม โดย
เติมสารเคมี คือ ปูนขาวหรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2)  หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์  (NaOH)  
เกิดปฏิกิริยาดงัสมการน้ี 
 

 M++  +  2NaOH ----------------------->  M(OH)2  +  2NA+  โดย  M++  คือ โลหะไอออน 
 

 การตกตะกอนผลึกไฮดรอกไซด์สามารถใช้กบัน ้ าเสียไดห้ลายประเภท
ดว้ยกนั แต่มีขอ้จ ากดั คือ โลหะไฮดรอกไซด์จะมีคุณสมบติัก่ึง (Amphoteric Property) คือ จะไม่
สามารถตกตะกอนท่ี pH ค่าหน่ึง ๆ  แต่จะตกตะกอนเป็นช่วง pH กวา้ง โดยทัว่ไปโลหะส่วนใหญ่
จะตกตะกอนไดดี้ท่ี pH 8.00 – 11.0 และโลหะไฮดรอกไซด์น้ียงัสามารถละลายได้อีกถา้ pH 
เปล่ียนไปจากค่าท่ีตกตะกอนผลึก 
 (2)  การตกตะกอนผลึกซลัไฟด ์ (Sulfide  Precipitation) 
 การตกตะกอนผลึกซัลไฟด์  มักใช้สารเคมีในการตกตะกอน คือ  
โซเดียมซัลไฟด์  (Na2S)  โซเดียมไฮโดรเจนซัลไฟด์  (NaHS) และเฟอรัสซัลไฟด์ (FeS) ซ่ึงจะ
เกิดปฏิกิริยาดงัสมการ 
 
 M++  +  2NaS ----------------------->  MS  +  2NA+  โดย  M++  คือ โลหะไอออน 
 
 ขอ้ดีของการตกตะกอนผลึกซัลไฟด์ คือ การละลายของโลหะซัลไฟด์
เกิดข้ึนนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัโลหะไฮดรอกไซด ์(Hydrogen  Sulfide) ซ่ึงเกิดจากไอออนของซลัไฟด์
มากเกินไปจึงตอ้งมีการป้องกนัก๊าซท่ีเกิดข้ึนโดยการบ าบดัเอาซลัไฟดอ์อกไปก่อนท่ีจะระบายน ้าทิ้ง 
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  3)  การท าใหเ้กิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั  (Chemical  Oxidation) 
 เป็นกระบวนการเกิดปฏิกิริยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสูญเสียอิเล็กตรอนของ
อะตอม (เกรียงศกัด์ิ อุดมสินโรจน์, 2539 อา้งถึงใน พรรษกร ใจประดบัเพชร, 2549: 11) โดยการใช้
สารออกซิแดนท์ (Oxidant) ท าปฏิกิริยากบัสารต่าง ๆ ในน ้ าเสีย สารออกซิแดนท์มีหลายชนิด เช่น 
โอโซน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ด่างทบัทิม และคลอรีน เป็นตน้ 
 4)  การแลกเปล่ียนไอออน  (Ion  Exchange) 
 กระบวนการแลกเปล่ียนไอออนน้ีจะสามารถแยกโลหะหนักออกจาก
สารละลายได้ โดยอาศัยหลักการท่ีไอออนแต่ละชนิดจะมีความชอบหรือถูกดูดซับโดยเรซิน  
(Rasin) ไม่เท่ากนั ซ่ึงการแลกเปล่ียนไอออนน้ีจะมีทั้งแบบธรรมชาติและชนิดสังเคราะห์จะมีหมู่
ฟังก์ชนัของไอออนติดอยูแ่ละถูกท าให้สมดุลดว้ยไอออนท่ีมีประจุตรงกนัขา้ม ซ่ึงไอออนท่ีมีประจุ
ตรงกนัขา้มน้ีเป็นไอออนท่ีจะเกิดการแลกเปล่ียนไอออนท่ีมีอยู่ในสารละลาย ถา้การแลกเปล่ียน
ไอออนท่ีมีประจุบวกจะเรียกวา่  Cation Exchanger  และถา้เป็นการแลกเปล่ียนไอออนท่ีมีประจุลบ
จะเรียกวา่  Anion  Exchanger  วธีิน้ีจะเหมาะสมส าหรับการก าจดัโลหะหนกัท่ีมีปริมาณนอ้ยและให้
ประสิทธิภาพในการก าจดั ตวัอย่างเช่นการทดลองของ Sepehr, Zarrabi, Kazemian, Amrane, 
Yaghmaian and Ghaffari (2013: 296) ไดท้ดสอบการแกน้ ้ ากระดา้งท่ีมีแคลเซียมคาร์บอเนต 
(CaCO3) และแมกนีเซียมคาร์บอเนต (MgCO3) ปะปนอยู่ในน ้ าเสีย โดยใช้หินพมัมิส (Pumice 
Stone) ซ่ึงเป็นหินท่ีมีลกัษณะความเป็นรูพรุนสูง สามารถดูดซบัสารพิษท่ีตกคา้งในส่ิงแวดลอ้มได ้
จึงใชเ้ป็นสารดูดซบัเพื่อใหก้ารบ าบดัมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 5)  การใชไ้ฟฟ้า  (Electrodialysis) 
 อุปกรณ์ท่ีใช้จะเป็นเซลล์ไฟฟ้า ภายในมีแผ่นเยื่อกรอง (Membrane) 2 
ชนิด ทั้งท่ีเป็นเยื่อประจุลบและประจุบวก แต่โมเลกุลของน ้ าจะไหลผ่านไดย้าก ท าให้แยกโลหะ
หนกัออกได ้เช่น จากการแยกโลหะหนกัออกจากน ้ าเสียจากการชุบโลหะ การแยกเงินจากน ้ ายาลา้ง
ฟิล์ม เป็นตน้ ความบริสุทธ์ิของไอออนท่ีเกิดข้ึนอยู่กบัค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้าท่ีไหลผ่านเยื่อกรอง  
วธีิน้ีมีตน้ทุนการบ าบดัสูง แต่มีขอ้ดี คือ สามารถก าหนดชนิดของไอออนท่ีตอ้งการได ้
 6)  การสกดัดว้ยสารคีเลต (Chelating Agents and Extraction)  
 สารคีเลต (Chelating Agents) เป็นสารประกอบเชิงซ้อนท่ีมีลิแกนด ์
(ไอออนหรือโมเลกุลท่ีลอ้มรอบอะตอมกลางหรือไอออนกลาง) ซ่ึงสามารถให้คู่อิเล็กตรอนได ้เม่ือ
รวมกบัโลหะจะเกิดโครงสร้างแบบวงแหวน (Ring Structure) (อุรชา รังสาดทอง, 2546) โดยการ
สกดัดว้ยสารคีเลตน้ีจะอาศยัหลกัการท่ีโลหะหนกัสามารถรวมตวักบัสารคีเลต ซ่ึงสามารถสกดัแยก



21 
 

ออกจากน ้ าเสียได ้เช่น เกลือแอมโมเนีย สามารถจบัตวักบัแคดเมียม โคบอลท ์ทองแดง เป็นตน้ ท่ี
สภาพความเป็นกรด –  ด่าง เท่ากบั 4.50 – 6.00  และสามารถสกดัไดด้ว้ยคลอโรฟอร์ม  
  2.2.3.2  การก าจดัโลหะหนกัในน ้าเสียโดยวธีิทางฟิสิกส์ 
 เป็นการน าหลกัการทางฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้ในการบ าบดัน ้ าเสีย ซ่ึงมีด้วยการ
หลายวธีิ ดงัน้ี (บุญจง ขาวสิทธิวงษ,์ 2539: 17 – 19) 
 1)  การกรอง  (Filtration) 
  (1) การกรองผา่นวสัดุกรอง 
  จะอาศยัหลกัการอดัน ้าเสียท่ีมีความดนัสูงผา่นวสัดุกรอง ซ่ึงของแข็งท่ี
ไม่สามารถเล็ดลอดช่องกรองได้จะถูกดกัไว ้การกรองมีหลายแบบ เช่น การกรองท่ีมีช่องกรอง
ละเอียด (Microfiltration) การกรองท่ีมีช่องกรองละเอียดมาก (Ultrafiltration)  
  (2) การกรองดว้ยวธีิออสโมซิสกลบั (Reverse Osmosis)  
 2)  การดูดซบั (Adsorption) 
 เป็นปรากฏการณ์ท่ีโมเลกุลของของไหล (Fluid) หรือคอลลอยด์ (Colloid) 
ซ่ึงเป็นสารถูกดูดซับ (Adsorbate) เคล่ือนท่ีไปสัมผสัและเกาะติดแน่นอยูบ่นผิวของของแข็ง ซ่ึงท า
หนา้ท่ีเป็นสารดูดซบั (Adsorbent Material)โดยแรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลท่ีต่างชนิดกนัของสารท่ี
เป็นของแข็งและของไหลนั้น เรียกว่า ขบวนการ Adsorption วสัดุหรือสารดูดซับ (Adsorbent 
Material) ไดแ้ก่ ถ่านกมัมนัต์  (Activated Carbon) และยงัมีสารดูดซับหลายชนิด เช่น ซิลิกาเจล 
(Silica Gel) เบนโทไนต์  (Benthonite) และดินเหนียวกมัมนัต์ (Activated Clay) แต่มกันิยมใช้
ถ่านกมัมนัตม์ากกวา่สารดูดซบัอ่ืน ๆ เพราะก าจดักล่ิน สี และโลหะหนกัในน ้าไดดี้   
 3)  การท าใหแ้หง้ (Drying) 
 การท าให้แห้งน้ีอาจใช้แสงแดดหรือให้ความร้อนโดยตรง เพื่อระเหยน ้ า
ออกไปจะไดข้องแขง็เหลืออยู ่เช่น การตากตะกอนใหแ้หง้ โดยใชแ้สงแดด เป็นตน้ 
 4)  การแยกตวัท าละลาย  (Solvent  Extraction) 
 หลกัการโดยใช้สารสกดั (Extractant) ซ่ึงไม่ละลายน ้ าแต่สามารถละลาย
สารท่ีอยูใ่นน ้าเสียได ้จากนั้นจึงแยกสารสกดัท่ีมีสารถูกสกดัละลายอยูอ่อกไป เช่น วธีิการกลัน่  เป็น
ตน้  วธีิน้ีอาจไดส้ารละลายอยูใ่นน ้าเสียกลบัมาใชใ้หม่ 
 5)  การหมุนเหวีย่ง  (Centrifuge) 
 น ้ า เ สียจะถูกเหวี่ยงโดยหมุนด้วยความเร็วสูง  ของแข็ง ท่ี มีความ
ถ่วงจ าเพาะสูงจะถูกเหวี่ยงออกไปรอบนอก  วิธีน้ีเหมาะกับน ้ าเสียท่ีมีความเข้มข้นของสาร
แขวนลอยสูง 
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2.3  ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัการดูดติดผวิ 
 

2.3.1  ความหมายของการดูดติดผวิ  (Sorption)  
การดูดติดผวิ หรือบางคร้ังอาจเรียกการดูดซบั เป็นวธีิการอยา่งหน่ึงท่ีใชแ้ยกองคป์ระกอบท่ี

ตอ้งการออกจากสารละลายของเหลวหรือก๊าซ ซ่ึงการท่ีสารสองชนิดมาสัมผสักนัท าให้โมเลกุล
หรืออะตอมมีความเขม้ขน้เฉพาะบริเวณระหว่างผิวสัมผสันั้น เรียกปรากฏการณ์น้ีว่า การดูดซับ  
(Adsorption)  การดูดซบัจะเกิดข้ึนเม่ือของแขง็หรือของเหลวท่ีสามารถดูดซบัโมเลกุลของของเหลว
หรือโมเลกุลของก๊าซไวเ้ป็นสารดูดซับ (Adsorbent) ส่วนของเหลวหรือก๊าซเป็นสารถูกดูดซับ  
(Adsorbate)  และหากสารท่ีถูกดูดซับเกิดการแทรกสอดเขา้ไปยงัภายในสารดูดซบัชนิดหน่ึง ๆ จะ
เรียกปรากฏการณ์น้ีว่า การดูดซึม (Absorption) ซ่ึงการแยกองคป์ระกอบใด ๆ ออกจากสารละลาย 
จะตอ้งเลือกชนิดของตวัดูดซบัใหเ้หมาะสม   

ดงันั้น ภาพท่ี 2.1 ในกรณีการดูดซบัจึงไดก้ าหนดนิยามความหมายท่ีเก่ียวขอ้งไว ้ดงัน้ี   (ปริ
นทร เตม็ญารศิลป์, 2551: 31) 
 Adsorbate หมายถึง  โมเลกุลของตวัถูกดูดซบัโดยผวิของแขง็หรือผวิของตวัดูดซบั 
 Adsorbent หมายถึง  ตวัดูดซบัหรือสารท่ีมีผวิเป็นท่ียดึเกาะจบัของ Adsorbate 
 Adsorption หมายถึง  การดูดซบั 
 Absorption หมายถึง  การดูดซึม 
 Solute  หมายถึง  โมเลกุลของสารหรือคอลลอยดท่ี์อยูใ่นของเหลว 
 Sorption หมายถึง  การดูดติดทั้งสองชนิด ไดแ้ก่ Adsorption และ Absorption 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.1  ความแตกต่างระหวา่งการดูดซบั (Adsorption) และการดูดซึม (Absorption)  
แหล่งทีม่า: McLaughlin, Shields, Jagiello and Thiele, 2012. 
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เม่ือพิจารณาถึงสถานะของสารละลายและสถานะของตวัดูดซบัท่ีสัมผสักนัแลว้ สามารถ
จ าแนกการดูดซบัไดเ้ป็น 
 การดูดซบัของเหลวโดยของเหลว  (Liquid – Liquid  Adsorption) 
 การดูดซบัก๊าซโดยของเหลว  (Gas – Liquid  Adsorption) 
 การดูดซบัของเหลวโดยของแขง็  (Liquid – Solid  Adsorption) 
 การดูดซบัก๊าซโดยของแขง็  (Gas – Solid  Adsorption) 

 
หากโมเลกุลของของเหลวหรือโมเลกุลของก๊าซท่ีถูกดูดซบัไวห้ลุดออกจากผิวของสารดูด

ซับเข้าสู่วฎัภาคของก๊าซหรือของเหลว เรียกว่า การคายกลบั (Desorption) การน าสารถูกดูดซับ
ออกมาจากตวัดูดซบัเพื่อให้สามารถน าเอาสารดูดซบักลบัมาใชใ้หม่ เรียกวา่ กระบวนการรีเจนเนเร
ชนั (Regeneration Processing) อาจกระท าไดโ้ดยการใชค้วามร้อน (Thermal Swing Regeneration)  
หรือลดความดนั (Pressure Swing Regeneration) (ซูไฮณี บินเยาะ, 2554: 8) กระบวนการดูดซบัและ
การคายกลบัแสดงไดด้งัภาพท่ี 2.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2  กระบวนการดูดซบัและการคายกลบั 
แหล่งทีม่า: ซูไฮณี บินเยาะ, 2554: 8. 

 
 
 

Gas Phase 
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2.3.1.1  การเคล่ือนยา้ยสารจากของเหลวมายงัผวิของของแขง็จะเกิดข้ึนใน 2 ลกัษณะ คือ 
  1)  สารท่ีไม่ชอบตวัท าละลาย (Lyophobic) ในกรณีท่ีของเหลวเป็นน ้ า สารท่ีไม่
ชอบน ้ า (Hydrophobic) จะพยายามแทรกตวัอยู่ระหวา่งน ้ ากบัของแข็งและดูดติดท่ีผิวของของแข็ง
ในท่ีสุด 
 2)  สารท่ีชอบตวัท าละลาย (Lyophilic) โดยความชอบของตวัถูกละลายท่ีจะไป
เกาะติดท่ีผวิของของแขง็มีอยูด่ว้ยกนั 3 แบบ ดงัน้ี 
 (1) แรงดึงดูดทางไฟฟ้า (Electrical Attraction Force) เป็นแรงท่ีมีการ
แลกเปล่ียนไอออน ซ่ึงไอออนท่ีมีประจุจะเกิดการแลกเปล่ียนไอออนและเกาะติดกบัโมเลกุลของ
สารอ่ืนได ้ 
  (2)  แรงดึงดูดแวนเดอร์วาล (Van Der Waal’s Force) เป็นแรงท่ีมีลกัษณะการ
ดูดซับทางกายภาพ (Physical Adsorption) โดยตวัถูกละลายจะไม่เลือกเกาะติดท่ีส่วนใดส่วนหน่ึง
แต่จะสามารถเกาะติดไดอ้ยา่งอิสระ และเคล่ือนท่ีไดใ้นระหวา่งผิวของสารทั้งสอง บางคร้ังเรียกได้
ว่าเป็นการดูดซับในอุดมคติ (Ideal Adsorption) ซ่ึงการดูดซับลกัษณะน้ีจะเกิดข้ึนได้ดีในท่ีท่ีมี
อุณหภูมิต ่า 
  (3)  ธรรมชาติทางเคมี (Chemical Nature) จะเกิดในลกัษณะท่ีตวัถูกดูดซับ
เกิดปฏิกิริยากบัตวัดูดซบั โดยการดูดซบัจะเกิดไดดี้ในท่ีท่ีอุณหภูมิสูง เรียกช่ือปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนน้ีวา่ 
Chemical Adsorption, Activated Adsorption หรือ Chemisorptions ซ่ึงการดูดซบัลกัษณะน้ี ตวัถูก
ดูดซับจะไม่สามารถเคล่ือนท่ีไดอ้ย่างอิสระในระหว่างผิวของสารทั้งสองและเป็นการดูดซับแบบ
ชั้นเดียว (ปรินทร เตม็ญารศิลป์, 2551: 33) 

การดูดซับมีบทบาทส าคญัในการปรับปรุงคุณภาพน ้ า เน่ืองจากสามารถใช้ดูดซบัโมเลกุล
ของสารอินทรียแ์ละสารอนินทรียซ่ึ์งเป็นสาเหตุของกล่ิน สี เช้ือโรค และสารพิษต่าง ๆ การเกาะติด
ผิวของโมเลกุลสารอินทรียต์ามธรรมชาติบน Ion Exchange Resins และ Adsorbent Resins  เป็นส่ิง
ท่ีใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการก าจดัสารประกอบอินทรีย ์และมีบทบาทมากในการผลิตน ้ าประปา 
เน่ืองจากสามารถก าจดัมลสารท่ีเล็กมาก ๆ ซ่ึงไม่สามารถก าจดัไดโ้ดยวิธีตกตะกอนหรือการกรอง
ธรรมดา สารดูดซบัท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในการบ าบดัน ้ าเสีย ไดแ้ก่ Activated Carbon, Adsorbent 
Resins, Ion  Exchange Resins, Metal Oxides, Hydroxides and Carbonates, Clays,  Activated 
Alumina และของแขง็อ่ืน ๆ ท่ีแขวนลอยอยูห่รือสัมผสักบัน ้า (อธิชยั นพแกว้, 2539: 9) 
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2.3.2  กลไกการดูดซับ  (Adsorption  Mechanism) 
การดูดซับของสารประกอบอินทรียเ์กิดจากแรงรวมตวั (Binding  Force) หลายชนิด  

ระหว่างโมเลกุลของสารอินทรียแ์ละพื้นท่ีผิวของคาร์บอน ซ่ึงแรงทั้งหมดมีแหล่งท่ีมาจากอนัตร
กิริยาแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic  Interaction) การดูดซบัท่ีส าคญัแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การ
ดูดซบัทางกายภาพ (Physisorption) และการดูดซบัทางเคมี (Chemisorption) การดูดซบัทั้ง 2 แบบน้ี
เกิดข้ึนเม่ือโมเลกุลในชั้นของเหลวเขา้ใกลแ้ละยึดติดกบัผิวของของแข็ง ซ่ึงเป็นผลมาจากแรงดึงดูด
ท่ีผิวของของแข็ง สามารถเอาชนะพลงังานจลน์ของโมเลกุลของสารท่ีอยู่ในของเหลว ซ่ึงความ
แตกต่างของการดูดซบัทางกายภาพและทางเคมี มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 2.3.2.1  การดูดซับทางกายภาพ (Physisorption) เป็นกระบวนการท่ีไม่เกิดการใช้
หรือถ่ายเทอิเล็กตรอนระหว่างตวัดูดซับและตวัถูกดูดซับ กระบวนการน้ี เป็นกระบวนการท่ี
สามารถผนักลบัไดง่้ายและเกิดข้ึนชา้ เน่ืองจากอาศยัการแพร่ของตวัถูกดูดซับไปบนพื้นผิวของตวั
ดูดซับ การดูดซับทางกายภาพเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนแบบไม่จ  าเพาะเจาะจงเฉพาะบริเวณใด
บริเวณหน่ึงบนพื้นผิวของตวัดูดซับ แต่เกิดทัว่ทั้งพื้นผิวของตวัดูดซับ โดยท่ีโมเลกุลของตวัถูกดูด
ซบัสามารถเคล่ือนท่ีไปไดท้ัว่ทั้งพื้นท่ีผวิของตวัดูดซบัได ้
 การดูดซบัทางกายภาพเป็นผลมาจากแรงแวนเดอร์วาล (Van  Der  Waals  Force) ซ่ึง
เกิดจากการรวมกนัของแรง 2 ชนิด คือ แรงกระจาย (Iondon Dispersion Force) และแรงไฟฟ้าสถิต 
(Electrostatic  force) โมเลกุลของสารถูกดูดซบัจะยึดติดกนัทางกายภาพกบัโมเลกุลของสารดูดซบั 
การดูดซบัแบบน้ีเป็นการดูดซบัแบบหลายชั้น (Multilayered) กล่าวคือ แต่ละชั้นของโมเลกุลจะเกิด
อยู่บนชั้นโมเลกุลท่ีถูกดูดซับก่อนหน้าน้ี โดยจ านวนชั้นเป็นสัดส่วนกบัความเขม้ขน้ของโมเลกุล
ของสารถูกดูดซบั หรือจ านวนชั้นของโมเลกุลจะเพิ่มข้ึนเม่ือความเขม้ขน้ของสารถูกดูดซบัเพิ่มข้ึน 
ดงันั้น การดูดซับทางกายภาพจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัท่ีส าคญั ได้แก่ การจดัเรียงตวั (Orientation) การ
กระจายตวั (Dispersion) ของโมเลกุล และการเหน่ียวน า (Induction) ส าหรับโมเลกุลท่ีมีขั้วนั้นแรง
ดึงดูดจะเกิดจากการจดัเรียงตวัของโมเลกุลซ่ึงเป็นแรงดึงดูดท่ีเกิดจากโมเลกุลท่ีมีสองขั้ว คือ ขั้วลบ
ของโมเลกุลหน่ึงดึงดูดกบัขั้วบวกของอีกโมเลกุลหน่ึง ส าหรับโมเลกุลท่ีไม่มีขั้วนั้น  การดูดซบัจะ
เกิดแบบการกระจายตวัหรือเกิดการสั่นของอิเล็กตรอนรอบ ๆ นิวเคลียสของอะตอม  ท าให้พลงังาน
ของระบบลดลง ระบบจึงมีความเสถียรข้ึนท าให้โมเลกุลสามารถเขา้มาเกาะติดกนัได ้ (อธิชยั นพ
แกว้, 2539: 14) 
 2.3.2.2  การดูดซับทางเคมี (Chemisorption) จะเกิดการสร้างพนัธะทางเคมีระหว่าง
ตวัดูดซับและตวัถูกดูดซบั โดยกระบวนการน้ีเกิดข้ึนแลว้จะผนักลบัไดย้ากกวา่ การดูดซบัทางเคมี  
เป็นกระบวนการท่ีเกิดเฉพาะเจาะจงกบัพื้นท่ีหรือเฉพาะบริเวณใดบริเวณหน่ึง 
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 การดูดซับทางเคมีมีลักษณะส าคญัท่ีเกิดปฏิกิริยาอนัน ามาซ่ึงความร้อนท่ีสูงจาก
พนัธะทางเคมีท่ีเกิดข้ึน เช่น การหมุนตวัของอิเล็กตรอน (ภาพท่ี 2.3 และตารางท่ี 2.1) การเกิด
สนามแม่เหล็กซ่ึงมาจากการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนและพนัธะเคมีจากการรวมตวัของสารดูดซับ
กบัสารท่ีถูกดูดซบั ซ่ึงพนัธะเคมีท่ีเกิดข้ึนน้ีจะท าใหอุ้ณหภูมิสูงข้ึนดว้ย (Faust and Aly, 1987 อา้งถึง
ใน พรรษกร ใจประดบัเพชร, 2549: 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3  ขั้นตอนการเคล่ือนยา้ยอนุภาคของสารถูกดูดซบัมายงัสารดูดซบั  
แหล่งทีม่า: Montgomery, 1985 อา้งถึงใน พรรษกร ใจประดบัเพชร, 2549: 14. 
ตารางที ่2.1  เปรียบเทียบการดูดซบัระหวา่งการดูดซบัแบบกายภาพและแบบเคมี 
 
 การดูดซบัแบบกายภาพ    การดูดซบัแบบเคมี 

1.  การดูดซบัเกิดจากแรงแวนเดอร์วาล  1.  การดูดซบัเกิดจากการเกิดพนัธะเคมีหรือ   
  การใชอิ้เล็กตรอนร่วมกนัระหวา่งตวัดูด 
  ซบัและตวัถูกดูดซบั 

   2.  ปฏิกิริยาผนักลบัได ้    2.  ปฏิกิริยาผนักลบัไม่ได ้
   3.  เกิดข้ึนไดดี้ท่ีอุณหภูมิปกติ   3.  เกิดข้ึนไดดี้ และรวดเร็วท่ีอุณหภูมิสูง 
   4.  เกิดข้ึนไดท้ั้งบนผวิของตวัดูดซบั  4.  เกิดข้ึนเฉพาะบนผวิของตวัดูดซบัเท่านั้น 
        และบนชั้นของโมเลกุลของสาร 
        ถูกดูดซบัท่ีสะสมบนผวิของตวัดูดซบั  
   5.  พลงังานการดูดซบัมีค่าประมาณ   5.  พลงังานการดูดซบัมีค่ามากกวา่   
        5.00 – 40.0 กิโลจูล/โมล        80.0 กิโลจูล/โมล 
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2.3.3  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการดูดซับ 
 2.3.3.1  ความสามารถในการละลายและขนาดของสารถูกดูดซบั 
 ขนาดของสารหรือโมเลกุลท่ีอยูใ่นสารละลายมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการดูดซบั ซ่ึง
ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนภายในโพรงของถ่านกมัมนัต์ การดูดซับเกิดข้ึนไดดี้เม่ือสารถูกดูดซับมีขนาด
เล็กกวา่โพรงของถ่านกมัมนัต ์
 2.3.3.2  ลกัษณะของสารถูกดูดซบั 
 ความสามารถในการละลายน ้ าของตวัถูกละลายเป็นปัจจยัส าคญัในการดูดซับ การ
ดูดซับจะเพิ่มข้ึนเม่ือความสามารถในการละลายน ้ าของสารถูกดูดซับในตัวท าละลายลดลง  
เน่ืองจากในการดูดซบั สารถูกดูดซบัจะตอ้งถูกแยกออกจากตวัท าละลายซ่ึงในท่ีน่ีคือน ้ า โดยสารถูก
ดูดซับท่ีละลายน ้ าไดดี้หรือแตกตวัเป็นไอออนไดดี้จะมีแรงยึดเหน่ียวกบัน ้ าสูงท าให้ยากต่อการดูด
ซบั ดงันั้น สารท่ีไม่ละลายน ้ าหรือละลายไดน้อ้ยจะมีความสามารถในการถูกดูดซบัไดดี้  นอกจาก
ความสามารถในการละลายแลว้ ขนาดโมเลกุลของสารถูกดูดซับยงัมีความสัมพนัธ์กบัการดูดซับ
เช่นกนั ถา้อตัราการเคล่ือนท่ีภายในโพรงเป็นอตัราท่ีควบคุมกลไกแลว้ ความสามารถในการดูดซบั
จะแปรผกผนักบัขนาดโมเลกุลของตวัท าละลาย 
 2.3.3.3  ขนาดและพื้นท่ีผวิของสารดูดซบั 
 ขนาดของสารดูดซบัจะแปรผกผนักบัอตัราเร็วในการดูดซบั ส่วนพื้นท่ีผิวจะแปรผนั
ตรงกบัขีดความสามารถในการดูดซบั ซ่ึงหมายความวา่ สารท่ีมีพื้นท่ีผิวมาก จะมีความสามารถใน
การดูดซบัไอออนหรือโมเลกุลไดม้ากกวา่สารท่ีมีพื้นท่ีผวิในการดูดซบันอ้ย 
 2.3.3.4  อุณหภูมิของสารละลาย 
 การดูดซบัโดยทัว่ไปเป็นกระบวนการคายความร้อน (Exothermic Reaction) ดงันั้น 
ความสามารถในการดูดซับจะเพิ่มข้ึนเม่ืออุณหภูมิลดลง แต่อตัราเร็วในการดูดซับจะสูงข้ึนเม่ือ
อุณหภูมิสูงข้ึนดงัสมการ 
 
 A   +   S                  A  +  S  +  Heat    เม่ือ   A   =   สารถูกดูดซบั   S    =   พื้นท่ีผวิ 
 
 เม่ืออุณหภูมิเปล่ียนจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนสมดุลของปฏิกิริยา นอกจากน้ีอุณหภูมิจะ
มีผลต่อความสามารถในการดูดซบั โดยเปล่ียนความสามารถในการละลาย เช่น เม่ือเพิ่มอุณหภูมิจะ
ท าใหค้วามสามารถในการละลายสูงข้ึน ซ่ึงมีผลท าใหค้วามสามารถในการดูดซบัลดลง 
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 2.3.3.5  ตวัท าละลาย 
 อิทธิพลของตวัท าละลายมีผลต่อการดูดซับ  อาจเกิดจากแรงกระท าระหว่างตวัท า
ละลายกบัตวัถูกละลายในสารละลายนั้น  แรงกระท าระหวา่งตวัท าละลายกบัตวัดูดซบั ซ่ึงเป็นแบบ
ใดข้ึนอยูก่บัโครงสร้างทางเคมีของตวัท าละลายและตวัดูดซบั แรงกระท าระหวา่งตวัท าละลายกบัผิว
ของตวัดูดซบั เป็นตน้ (ปรินทร เตม็ญารศิลป์, 2551: 40) 
 2.3.3.6  pH ของสารละลาย 
 เน่ืองจาก pH ของสารละลายมีอิทธิพลต่อการแตกตวักลายเป็นไอออนและการ
ละลายของสารต่าง ๆ ดงันั้น pH ของสารละลายจึงมีผลต่อการดูดซบัดว้ยเช่นกนั ตวัอยา่งเช่น กรด
อินทรียจ์ะถูกดูดซบัไดดี้ท่ีค่า pH ต ่า ทั้งน้ี เน่ืองจากกรดอินทรียจ์ะแตกตวัไดน้อ้ยท่ีค่า pH ดงักล่าว  
ส าหรับค่า pH ท่ีเหมาะสมต่อการดูดซบันั้นหาไดจ้ากการทดลองเท่านั้น ตวัอยา่งเช่นการทดลองของ 
Regmi et al. (2012: 64) ไดท้ดสอบการก าจดัไอออนทองแดงและแคดเมียมดว้ยถ่านชีวภาพ โดย
วธีิการดูดซบั  พบวา่ ท่ี pH 5.00 มีการก าจดัไอออนทองแดงและแคดเมียมในสารละลายไดม้ากท่ีสุด 
(ภาพท่ี 2.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.4  ตวัอยา่งความสัมพนัธ์ระหวา่ง pH กบัประสิทธิภาพการก าจดัโลหะหนกั 
แหล่งทีม่า: Regmi et al., 2012: 64. 
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 2.3.3.7  ระยะเวลาท่ีสารละลายสัมผสักบัตวัดูดซบั 
 ความสามารถในการดูดซบัจะเพิ่มข้ึนตามเวลา จนกระทัง่ถึงเวลาท่ีระบบเขา้สู่สมดุล
ซ่ึงเป็นเวลาท่ีอตัราการดูดซบั (Rate of Adsorption) เท่ากบัอตัราการคาย (Rate of Desorption)  
ความสามารถในการดูดซบัจะมีค่ามากท่ีสุด จากนั้นจะมีค่าคงท่ีเม่ือเวลาท่ีใชเ้พิ่มข้ึน (ภาพท่ี 2.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.5  ตวัอยา่งความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะเวลากบัประสิทธิภาพการดูดซบัทองแดง 
แหล่งทีม่า: Regmi et al., 2012: 65. 
 
 2.3.3.8  อตัราการเคล่ือนยา้ยโมเลกุล (Rate of Molecule Transfer) 
 อตัราการดูดซบัท่ีรวดเร็วจะท าให้ระบบเขา้สู่สภาวะสมดุลไดเ้ร็วข้ึน ขั้นตอนในการ
ดูดซบัของสารถูกดุดซบัและสารดูดซบัท่ีมีรูพรุนจะมี 4 ขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองกนั ดงัน้ี 
  1)  การขนส่งทั้งกอ้น (Bulk  Fluid  Transport) เป็นขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนเร็ว
ท่ีสุด  โมเลกุลของตวัถูกละลายในของเหลวจะถูกส่งไปท่ีผิวหนา้ของชั้นของเหลวบาง ๆ ท่ีห่อหุ้ม
สารดูดซบั ในทางปฏิบติัจะไม่สามารถเห็นถึงชั้นฟิลม์ท่ีอยูร่อบ ๆ เมด็คาร์บอน 
 2)  การขนส่งชั้นฟิล์ม (Film  Transport) เป็นขั้นตอนท่ีโมเลกุลท่ีผิวหน้า
ของชั้นของเหลวบาง ๆ แทรกตวัเขา้สู่ผิวหนา้ของสารดูดซบั การขนส่งชั้นฟิล์มเป็นกระบวนการท่ี
เกิดข้ึนโดยการแพร่ผ่านฟิล์ม  (Film  Diffusion) ซ่ึงการเคล่ือนท่ีแบบน้ีจะเคล่ือนท่ีไดช้้ากว่าการ
เคล่ือนท่ีทั้งกอ้น 
 3)  การขนส่งภายในอนุภาค (Intraparticle หรือ Pore  Diffusion) เป็นการ
แพร่ของโมเลกุลตวัถูกละลายเขา้สู่โพรงหรือรูพรุนของสารดูดซับ  และท าให้เกิดการดูดซับข้ึน
ภายใน  ซ่ึงการเคล่ือนท่ีแบบน้ีจะเคล่ือนท่ีไดช้า้ 
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 4)  การเกาะติดทางกายภาพ (Actual  Physical  Attachment)  เป็นการ
เคล่ือนท่ีของของเหลวเข้าสู่สารดูดซับ จนกระทัง่เกิดแรงทางกายภาพ ซ่ึงเป็นการเคล่ือนท่ีได้
ค่อนขา้งเร็ว  กลไกท่ีเกิดข้ึนมีพนัธะไฮโดรเจน (H – Bonding) แรงแวนเดอร์วาล (Van Der Waals) 
และแรงไฟฟ้าสถิต เป็นตน้ 
 2.3.3.9  การป่ันกวน 
 อตัราเร็วในการดูดซบัข้ึนอยูก่บัการแพร่ภายนอกและภายใน โดยข้ึนกบัการป่ันกวน
ของระบบ ถ้าน ้ ามีการป่ันกวนต ่า ฟิล์มน ้ าซ่ึงล้อมรอบสารดูดซับไวจ้ะมีความหนามากและเป็น
อุปสรรคต่อการเคล่ือนท่ีของโมเลกุลในการเขา้ไปยงัสารดูดซบั ดงันั้น การแพร่ภายนอกเป็นปัจจยั
ก าหนดอตัราเร็วของการดูดซับ ในทางตรงกนัขา้มถา้การป่ันกวนสูงจะเกิดฟิล์มบาง ๆ ท าให้การ
แพร่ภายในเป็นปัจจยัก าหนดอตัราเร็วของการดูดซบั การป่ันกวนในถงัดูดซบั คือ ความเร็วของน ้ าท่ี
ผา่นถงัต่อหน่วยพื้นท่ีหน้าตดั ซ่ึงตามทฤษฏีถา้เพิ่มความเร็วจะท าให้อตัราเร็วในการดูดซับสูงข้ึน  
เน่ืองจากมีการป่ันกวนท่ีสูงข้ึน ดงัภาพท่ี 2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.6  กระบวนการเคล่ือนท่ีของน ้าเสียผา่นถ่านกมัมนัต ์
แหล่งทีม่า: เกรียงศกัด์ิ อุดมสินโรจน์, 2546 อา้งถึงใน พรรษกร ใจประดบัเพชร, 2549: 18. 
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2.4  ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัถ่านชีวภาพ 
 

2.4.1  ค านิยามและความหมาย 
ถ่านชีวภาพ (Biochar) คือ วสัดุท่ีอุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจากชีวมวลลิกโนเซลลูโลส 

(Lignocellulosic Biomass) หมายถึง ชีวมวลอินทรียท่ี์ประกอบดว้ย เซลลูโลส ซ่ึงเป็นเส้นใยท่ีเป็น
องคป์ระกอบหลกั เฮมิเซลลูโลส ท าหนา้ท่ีเป็นตวัยึดเซลลูโลสไวด้ว้ยกนั และลิกนิน ท าหน้าท่ีให้
เส้นใยเหล่าน้ีมีการยดึเหน่ียวกนัอยา่งแขง็แรง (ภาพท่ี 2.7) 
 
 
(ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (ข)           (ค) 
 
ภาพที ่2.7  โครงสร้างชีวมวลลิกโนเซลลูโลส ไดแ้ก่ (ก) ลิกนิน (ข) เซลลูโลส (ค) เฮมิเซลลูโลส 
แหล่งทีม่า: อรุณี ศุภสินสาธิต, 2555: 37. 
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เ ม่ือผ่านกระบวนการแยกสลายด้วยความร้อนโดยไม่ใช้ออกซิเจน หรือท่ีเรียกว่า 
กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) ซ่ึงมีสองวิธีหลกั ๆ คือ การแยกสลายแบบรวดเร็วและแบบชา้ 
จะท าให้โครงสร้างเปล่ียนไปตามประเภทของชีวมวล (อรสา สุกสวา่ง, 2552 อา้งถึงใน ทิพานนัท ์
อุปนิสากร และศิวพร ปรีชา, 2554: 2) นอกจากน้ี ถ่านชีวภาพยงัสามารถน าไปใชใ้นการจดัการของ
เสียแทนถ่านกมัมนัตไ์ด ้(Oleszczuk, Rycaj, Lehmann and Cornelissen, 2012: 321) 
 2.4.1.1  คุณสมบติัและประโยชน์ของถ่านชีวภาพ (Kumar, Loganathan, Gupta and 
Barnett, 2011: 2505) 
 1)  มีพื้นท่ีผิวจ าเพาะน้อยกวา่ถ่านกมัมนัต์จึงท าให้ความสามารถในการดูด
ซบัสารปนเป้ือนต ่ากวา่ถ่านกมัมนัต ์ 

 2) ลกัษณะของถ่านชีวภาพท่ีได้จากการคาร์บอไนเซชันจะมีสีด าตลอด 
(Uniformly Black) เม่ือหกัถ่านแลว้จะมีผวิท่ีเป็นมนัเงา (Shiny Surface)  
 3) เป็นท่ีอยูข่องพวกจุลินทรีย ์

 4) บริเวณพื้นผิวและภายในรูพรุนจะมีหมู่ฟังก์ชันออกซิเจนชนิดต่าง ๆ 
และกลุ่มอะโรมาติกเป็นองคป์ระกอบ 
 5) ถ่านชีวภาพจะสลายตัวช้ากว่าถ่านชีวมวล (Uncharred Biomass) 
ผลลพัธ์ คือ เกิดการกกัเก็บคาร์บอนในดิน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศในระยะ
ยาว  เป็นการช่วยบรรเทาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
 6) ช่วยปรับปรุงดินและผลผลิตทางการเกษตร เน่ืองจากเม่ือน าถ่านชีวภาพ
ลงในดิน ลกัษณะความเป็นรูพรุนของถ่านชีวภาพจะช่วยกกัเก็บน ้ าและอาหารในดิน และเป็นท่ีอยู่
ให้กบัจุลินทรียส์ าหรับท ากิจกรรมเพื่อสร้างอาหารให้ดิน เม่ือดินอุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ผลผลิต
ทางการเกษตรเพิ่มข้ึน 
 7) ช่วยผลิตพลงังานทดแทน เน่ืองจากกระบวนการผลิตถ่านชีวภาพจาก      
ชีวมวลดว้ยการแยกสลายดว้ยความร้อนจะใหพ้ลงังานชีวภาพท่ีสามารถใชเ้ป็นพลงังานทดแทนเพื่อ
การขนส่งและในระบบอุตสาหกรรมได ้
 8) ช่วยในกระบวนการจดัการของเสียประเภทอินทรียวตัถุได้ เน่ืองจาก
เทคโนโลยถ่ีานชีวภาพมีศกัยภาพในการก าจดัของเสียท่ีท าใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มได ้
 9) ช่วยลดความจ าเป็นในการใช้ปุ๋ย ผลลพัธ์ คือ สามารถลดการปล่อย
มลพิษจากการผลิตปุ๋ยและสารอาหารท่ีลดลง 
 10) ถ่านชีวภาพช่วยลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด ์(ก๊าซเรือนกระจก) 
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 11) สามารถน ากากของเสียทางการเกษตรมาผลิตเป็นถ่านชีวภาพเพื่อช่วย
ลดก๊าซมีเทนและก๊าซเรือนกระจกชนิดอ่ืน ๆ ได ้
 2.4.1.2  ความแตกต่างระหวา่งถ่านชีวภาพและถ่านกมัมนัต ์
 ถ่านชีวภาพ (Biochar) และถ่านกัมมันต์หรือผงถ่าน (Activated Charcoal or 
Activated Carbon) คือ ถ่านหรือคาร์บอนทั้งคู่ มีความแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ยท่ีกระบวนการผลิต 
คุณสมบติัและวตัถุประสงค์ในการใชป้ระโยชน์จากถ่านชีวภาพ คือ การใชป้ระโยชน์จาก Porous 
Property ในการกกัเก็บน ้าในดิน กกัเก็บคาร์บอนลงดิน เป็นท่ีอยูข่องจุลินทรียใ์นการสร้างอาหารใน
ดิน อุณหภูมิในการผลิตต ่ากวา่ถ่านกมัมนัตป์ระมาณ 350 – 500 องศาเซลเซียส ส าหรับถ่านกมัมนัต ์
อุณหภูมิในการผลิตสูงกว่าถ่านชีวภาพถึง 1,000 องศาเซลเซียส จะมีรูพรุนและพื้นผิวส าหรับให้
เกาะมากกว่า  โดยทัว่ไปจะใช้ประโยชน์ทางการแพทย ์เช่น ใช้เป็นยาในการรับประทานเพื่อดูด
สารพิษในร่างกาย หรือในทางอุตสาหกรรมเพื่อกรองสารพิษออกไปจากสารประกอบ  เป็นตน้ 
ส าหรับ Charcoal หรือถ่านทัว่ไป วตัถุประสงคน์ าไปท าเป็นเช้ือเพลิง ใชร้ะยะเวลาในการผลิตนาน
กวา่ วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตมีความช้ืนมากกวา่ เพราะผูผ้ลิตหวงัจะไดน้ ้ าส้มควนัไม ้(Wood Vinegar) 
เพือ่น าไปใชป้ระโยชน์ในการท าปุ๋ยใหก้บัพืช (อรสา สุกสวา่ง, 2554: 8 – 9) 
 

2.4.2  หลักการของกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis)  (วิชยั ลิมโพธ์ิทอง และคณะ, 
2554 อา้งถึงใน ทิพานนัท ์อุปนิสากร และคณะ, 2554: 3 – 4) 

การท าให้ชีวมวลซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีประกอบไปด้วยเซลลูโลส (Cellulose) เฮมิเซลลูโลส 
(Hemicellulose) และลิกนิน (Lignin) ท่ีมีความช้ืนประมาณร้อยละ 20.0 – 30.0 โดยน ้ าหนัก
ปราศจากน ้านั้น  จะตอ้งอาศยักระบวนการท าให้แห้งท่ีอุณหภูมิประมาณ 120 – 150 องศาเซลเซียส  
หลงัจากนั้นจึงให้ความร้อนแก่ชีวมวลต่อจนกระทัง่มีอุณหภูมิประมาณ 400 – 600 องศาเซลเซียส 
เพื่อให้ท าลายพนัธะทางเคมีของโมเลกุล ซ่ึงเป็นขั้นตอนของกระบวนการไพโรไลซิสท่ีได้
ผลิตภณัฑเ์ป็นก๊าซต่าง ๆ ไดแ้ก่  คาร์บอนมอนอกไซด ์ คาร์บอนไดออกไซด์  มีเทน  และไฮโดรเจน 
ผลิตภณัฑ์ของเหลวท่ีสามารถกลัน่ตวัได้ เช่น น ้ า กรดอะซิติก กรดฟอร์มิก อะซิโตน เมทานอล  
เมทิลอะซิเตท ฟีนอล เป็นตน้ รวมทั้งพวกน ้ ามนัดินและถ่านชีวภาพ  หลงัจากนั้นเม่ือมีการให้ความ
ร้อนเพิ่มข้ึนไปอีกจนมีอุณหภูมิประมาณ  900 – 1,100  องศาเซลเซียส  ประกอบกบัมีการเติมตวั
ออกซิไดส์ให้แก่ระบบ  จึงท าให้น ้ ามนัดิน (Tar) และถ่านชีวภาพเกิดการแตกตวัไดเ้ป็นผลิตภณัฑ์
ก๊าซ  ซ่ึงขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนของกระบวนการแก๊สซิฟิเคชนั (Gasification Processes)  
 2.4.2.1  วธีิการไพโรไลซิส 
 วธีิการไพโรไลซิสแบ่งตามวธีิการใหค้วามร้อนไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ๆ ไดแ้ก่ 
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 1)  การไพโรไลซิสแบบช้า (Slow Pyrolysis) คือ การไพโรไลซิสโดยให้
อตัราความร้อนต ่ากวา่ 10.0 องศาเซลเซียสต่อวินาที และอุณหภูมิท่ีใชต้  ่ากวา่ 500  องศาเซลเซียส 
โดยผลิตภณัฑท่ี์ไดส่้วนใหญ่จะเป็นน ้ามนัดินและถ่านชีวภาพ 
 2)  การไพโรไลซิสแบบเร็ว (Flash หรือ Fast Pyrolysis) คือ การไพโรไลซิส
โดยให้อตัราความร้อนอยูใ่นช่วง 10.0 – 10,000 องศาเซลเซียส/วินาที และอุณหภูมิอยูร่ะหวา่ง 400 
– 1,000 องศาเซลเซียส โดยผลิตภณัฑท่ี์ไดส่้วนใหญ่เป็นก๊าซและของเหลว 
 2.4.2.2  ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากกระบวนการไพโรไลซิส   
 1)  ถ่านชีวภาพเป็นผลิตภณัฑ์หลกัท่ีไดจ้ากกระบวนการไพโรไลซิส โดยมี
ค่าความร้อน 4,800 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ในดา้นส่ิงแวดล้อมถ่านชีวภาพช่วยลดมลพิษจากก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์เป็นตน้ จึงสามารถน าไปผลิตเป็นวตัถุดิบต่าง ๆ เช่น 
วสัดุดูดซบัน ้ามนั วสัดุก่อสร้าง วสัดุกรอง หรือถ่านกมัมนัต ์
 2)  ก๊าซไพโรไลซิส (Pyrolysis Gas) ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นก๊าซซ่ึงเกิดจากก๊าซท่ี
ไม่ผ่านการควบแน่น ตวัอย่างเช่น คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ มีเทน ไฮโดรเจน 
และก๊าซท่ีมีมวลโมเลกุลต ่า ก๊าซไพโรไลซิสมีค่าความร้อนประมาณ 1.80 กิโลแคลอรี/ลิตร ดว้ยเหตุ
ท่ีค่าความร้อนค่อนขา้งต ่า จึงน ามาใช้ในกระบวนการอบแห้ง ป๊ัมน ้ า และยงัเป็นเช้ือเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า 
 3)  น ้ ามนัชีวภาพ (Bio – Oil) ผลิตภณัฑ์ของเหลวท่ีได้จากกาก ใช้เป็น
เช้ือเพลิงของเหลวหรือสกดัเป็นสารเคมี น ้ ามนัชีวภาพยงัมีช่ือเรียกอ่ืน ๆ อีก เช่น Pyrolysis Oil, 
Biocrude Oil, Bio – Fuel –  Oil, Liquid Smoke, Pyrolysis Tar, Pyroligneous Acid, Wood Vinegar 
หรือน ้าส้มควนัไม ้เป็นตน้ ซ่ึงน ้ามนัชีวภาพท่ีไดมี้ลกัษณะทางกายภาพเป็นของเหลวสีด าน ้ าตาลเขม้
หรืออาจเป็นน ้ าตาลแดงเขม้ ข้ึนอยู่กบัชนิดของวตัถุดิบและวิธีการให้ความร้อน (Slow หรือ Fast 
Pyrolysis)  ค่าความร้อนของน ้ ามนัชีวภาพมีค่าต ่าคือประมาณ 17.0 – 19.0 เมกะจูล/กิโลกรัม เม่ือ
เทียบกบัน ้ามนัเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนซ่ึงมีค่าประมาณ 42.0 – 44.0  เมกะจูล/กิโลกรัม 

 
2.4.3  การท าให้เป็นถ่านหรือการคาร์บอไนเซชัน (Carbonization) 
การท าให้เป็นถ่านหรือการคาร์บอไนเซชันเป็นกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) 

รูปแบบหน่ึง ซ่ึงเป็นการเพิ่มปริมาณคาร์บอนให้สูงข้ึน โดยการคาร์บอไนซ์จะเผาในสภาวะไร้
ออกซิเจนหรือมีปริมาณออกซิเจนนอ้ยท่ีอุณหภูมิประมาณ 200 – 500 องศาเซลเซียส 

การคาร์บอไนเซชนัเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดในกระบวนการผลิตถ่านชีวภาพ เพราะเป็น
ขั้นตอนท่ีโครงสร้างของถ่านเร่ิมมีรูพรุน โดยท าให้เกิดการแตกตวัทางเคมีของสารท่ีไม่ใช่คาร์บอน 
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เช่น ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน เป็นตน้ ออกมาในรูปของก๊าซ ซ่ึงคาร์บอนอิสระ(Free – 
Radical Carbon) ท่ีมีอยู่นั้นจะเกิดการรวมกลุ่มกนัในรูปของถ่านชีวภาพ ซ่ึงถ่านชีวภาพท่ีไดจ้าก
ขั้นตอนคาร์บอไนเซชนัน้ีจะมีความสามารถในการดูดซบัต ่า เพราะยงัคงมีน ้ามนัดิน (Tar) ตกคา้งอยู่
ในช่องว่าง (Pore) หรือเกาะอยู่ตามผิวอยู่ ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งน าถ่านน้ีไปท าการกระตุน้หรือเกิด
การคาร์บอไนเซชนั เพื่อพฒันาโครงสร้างให้มีพื้นท่ีผิวและรูพรุนมากข้ึน (ปรินทร เต็มญารศิลป์, 
2551: 11 – 12) 
 

2.4.4  การกระตุ้น (Activation) 
การกระตุน้เป็นการเพิ่มพื้นท่ีผิวและท าให้พื้นท่ีผิวมีความวอ่งไวมากข้ึน (Active Surface 

Area)  โดยเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ท าใหโ้มเลกุลบางกลุ่มหลุดออกไป จึงท าให้ถ่านมีความสามารถใน
การดูดซบัเพิ่มข้ึน และท าใหอ้ะตอมของคาร์บอนมีการจดัเรียงตวัใหม่ จึงท าใหมี้ความวอ่งไวในการ
ดูดซบัเพิ่มข้ึน (ภาพท่ี 2.8) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.8  ตวัอยา่งกลไกการกระตุน้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีผวิใหมี้ความวอ่งไวมากข้ึน 
แหล่งทีม่า: Li, Li and Liu, 2011: 1003. 
 

ถ่านชีวภาพถือเป็นสารตั้งตน้ (Precursor) ในการผลิตเป็นถ่านกมัมนัต์ในขั้นตอนต่อไป  
โดยใช้กระบวนการการกระตุน้ทางเคมีและทางกายภาพ ซ่ึงจะท าให้พื้นท่ีผิวภายในมีขนาดใหญ่
และมีความเป็นรูพรุนสูง (Azargohar and Dalai, 2008: 413) 
 2.4.4.1  วธีิการกระตุน้ทางเคมี (Chemical Activation) 
 วิธีน้ีจะเป็นการผลิตถ่านกมัมนัต์โดยให้สารกระตุน้ท าปฏิกิริยาเคมีกบัผิวคาร์บอน 
ซ่ึงจะมีความร้อนเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ขอ้ดีของวิธีน้ี คือ ใชอุ้ณหภูมิไม่สูงมาก ส่วนขอ้เสีย คือ จะมี
สารเคมีตกคา้งอยู่ในถ่านกมัมนัต ์ท าให้ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการลา้งสารเคมีท่ีตกคา้งออก 
นอกจากน้ี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการกระตุน้ตอ้งสามารถทนทานต่อการกดักร่อนไดดี้ เพราะสารเคมี
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เหล่าน้ีเป็นสารกดักร่อน สารเคมีท่ีนิยมใช้ในการกระตุน้ เช่น โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 
กรดฟอสฟอริก (H3PO4) และซิงคค์ลอไรด ์(ZnCl2) เป็นตน้ 
 2.4.4.2  วธีิกระตุน้ทางกายภาพ (Physical Activation) 
 การผลิตถ่านกัมมันต์โดยใช้วิธีกระตุ้นทางกายภาพน้ีจะท าให้คาร์บอนเกิดการ
เปล่ียนแปลง เช่น การจดัการเรียงตวัใหม่ ซ่ึงจะท าใหถ่้านมีความสามารถในการดูดซบัมากข้ึน วิธีน้ี
นิยมใช้ก๊าซร่วมกบัความร้อน เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไอน ้ า (Steam) เป็นตน้ โดย
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกระตุน้ด้วยวิธีน้ี ได้แก่ ชนิดและปริมาณขององค์ประกอบท่ีมีอยู่ในวตัถุดิบ  
คุณสมบัติทางเคมีและอัตราส่วนของก๊าซท่ีใช้  อุณหภูมิขณะเกิดปฏิกิริยา และระยะเวลาการ
เกิดปฏิกิริยา เป็นตน้ (Hassler, 1967 อา้งถึงใน ปรินทร เต็มญารศิลป์, 2551: 19) ส าหรับขอ้ดีของ
การกระตุน้ทางกายภาพ คือ ไม่มีสารเคมีตกคา้งภายในโครงสร้าง แต่มีขอ้เสีย คือ ตอ้งใช้อุณหภูมิ
สูงกวา่การกระตุน้ทางเคมีประมาณ 700 – 1,200 องศาเซลเซียส 
 กระบวนการกระตุน้ คาร์บอนจะท าปฏิกิริยากบัก๊าซและเกิดการออกซิไดส์กลายเป็น
คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) แพร่ออกจากผวิคาร์บอน เกิดแก๊สซิฟิเคชนัในบางส่วนของเม็ดถ่าน  จน
เกิดเป็นรูพรุนข้ึนภายในโครงสร้าง  เม่ือมีรูพรุนขนาดเล็กจ านวนมากจะเกิดช่องวา่งระหวา่งผลึกใน
การจดัเรียงตวัของคาร์บอนอะตอม  รูพรุนน้ีมกัจะเป็นพวกน ้ ามนัดิน (Tar) ท่ีเกิดจากการสลายตวั
ดว้ยความร้อนและถูกขวางดว้ยคาร์บอนอสัณฐาน (Amorphous Carbon)  ท าให้รูท่ีถูกปิดถูกกระตุน้
ใหเ้ปิดออกและเพิ่มจ านวนรูพรุนใหม้ากข้ึน 
 

2.4.5  ข้อมูลพืน้ฐานของทุเรียน มะพร้าว มังคุด ล าไย และขนุน  
 2.4.5.1  ทุเรียน (ภาพท่ี 2.9) 
 
       ช่ือวงศ์  Bombacaceae  
       ช่ือสามัญ Durian 
       ช่ือวทิยาศาสตร์ Durio zibethinus 

Murray. 
 
 
ภาพที ่2.9  ทุเรียน 
แหล่งทีม่า: สมศกัด์ิ ม่วงสีเมืองดี, 2555. 
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 ทุเรียน เป็นผลไม้ท่ีได้ช่ือว่าเป็นราชาของผลไม ้มีกล่ินเฉพาะตวั ซ่ึงเป็นส่วนผสม
ของสารระเหยท่ีประกอบไปดว้ยเอสเทอร์ คีโตน และสารประกอบก ามะถนั นอกจากน้ี ยงัเป็น
ผลไมท่ี้มีน ้ าตาลสูง อุดมไปดว้ยก ามะถนัและไขมนั จึงไม่เหมาะส าหรับผูป่้วยเป็นโรคเบาหวาน 
ทุเรียนเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศบรูไน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และเป็นท่ีรู้จกัในโลกตะวนัตก
มาประมาณ 600 ปีมาแลว้ โดยมีสายพนัธ์ุมากกวา่ 30 ชนิด และมีอยา่งนอ้ย 9 ชนิดท่ีรับประทานได ้
แต่มี Durio zibethinus เพียงชนิดเดียวเท่านั้น ท่ีไดรั้บความนิยมทัว่โลก จนกลายเป็นตลาดสากล 
(ศุภมาศ  กล่ินขจร, ชุติมา อศัวเสถียร, จิตติมา วรรณแกว้ และภคินี อคัรเวสสะพงศ์, 2554: 88) ส่วน
ในประเทศไทยจากขอ้มูลเอกสารกรมวิชาการเกษตร พบว่า มีรายงานช่ือพนัธ์ุทุเรียนในประเทศ
ไทยถึง 227 พนัธ์ุ (อนุชิต ดีเลิศสกุลวงศ์ และสิทธิ วงศช่์างเลิศ, 2555: 25) ทุเรียนเป็นพืชท่ีชอบ
อากาศร้อนและฝนตกชุก ชอบสภาพดินร่วนปนทราย ระบายน ้ าไดดี้ จึงสามารถปลูกไดดี้ทางภาค
ตะวนัออก เช่น จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง ตราด ปราจีนบุรี และทางภาคใต ้เช่น ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
เป็นตน้ ปัจจุบนัทุเรียนเป็นไมผ้ลเศรษฐกิจท่ีส าคญั ซ่ึงนอกจากจะบริโภคในประเทศแลว้ยงัสามารถ
ส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ โดยประเทศไทยเป็นแหล่งส่งออกทุเรียนท่ีส าคญัของโลก
ประเทศหน่ึง (สราวธุ ศรีคุณ, 2550: 7 – 8) 
 1)  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 (1)  ล าตน้  เป็นไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ท่ีมีความสูง 70.0 – 80.0 ฟุต อายุยืน 
80 – 150  ปี มีเปลือกแขง็สีเทา เป็นไมป้ระเภทเน้ืออ่อน มีก่ิงออกจากล าตน้ โดยรอบสลบัทิศทางกนั 
 (2) ใบ เป็นใบเล้ียงคู่ ชนิดใบกวา้งเป็นแบบใบเด่ียว ขนาดกวา้ง 2.00 – 
3.00 น้ิว ยาว 6.00 – 8.00 น้ิว 
 (3) ดอก มีลกัษณะคล้ายระฆงั มีส่วนของดอกครบถ้วนและเป็นดอก
สมบูรณ์เพศ  มีรังไข่อยูเ่หนือส่วนอ่ืนของดอก ในแต่ละดอกประกอบดว้ยกลีบเล้ียง กลีบรอง กลีบ
ดอก  และเกสรตวัผู ้
 (4) ผล ผลทุเรียนเป็นแบบแคปซูล มีเปลือกหนา มีหนามแขง็เป็นรูปปิรา
มิดตลอดผล  ผลมีลกัษณะกลมหรือกลมรี  มีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 15.0 – 20.0 เซนติเมตร  
ยาว 25.0 – 35.0 เซนติเมตร เน้ือจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัความอุดมสมบูรณ์ของดิน สีของเน้ือ
ข้ึนอยู่กบัชนิดพนัธ์ุของทุเรียน นอกจากน้ี เปลือกทุเรียนยงัสามารถน ามาท าเป็นถ่านชีวภาพได้
เน่ืองจากมีองค์ประกอบของเซลลูโลสและลิกนิน  เม่ือผ่านกระบวนการเผาไหม้จะเปล่ียน
โครงสร้างกลายเป็นคาร์บอนหรือถ่านเช่นเดียวกับซังข้าวโพดหรือขุยมะพร้าว (ปานใจ ส่ือ
ประเสริฐสิทธิ และคณะ, 2552: 435) 
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 2.4.5.2  มงัคุด (ภาพท่ี 2.10) 
 
       ช่ือวงศ์  Guttiferae 
       ช่ือสามัญ  Mangosteen 
       ช่ือวทิยาศาสตร์  Garcinia  

mangostana L. 
 
 
 
ภาพที ่2.10 มงัคุด 
แหล่งทีม่า: ไทยรัฐออนไลน์, 2557. 
 
 มงัคุด เป็นพนัธ์ุไมไ้ม่ผลดัใบเขตร้อนชนิดหน่ึงและไดรั้บขนานนามว่าเป็น "ราชินี
ของผลไม"้ อาจเป็นเพราะดว้ยลกัษณะภายนอกของผลท่ีมีกลีบเล้ียงติด อยู่ท่ีหัวขั้วของผลคล้าย
มงกุฎของพระราชินี ส่วนเน้ือในก็มีสีขาวสะอาด มีรสชาติท่ีหวาน ในปัจจุบนัมีแนวโน้มการ
ส่งออกมากข้ึน จึงถูกจดัให้เป็นสินคา้ชนิดหน่ึงในกลุ่มไมผ้ลเพื่อการส่งออก การส่งออกมงัคุดมีทั้ง
ในรูปผลสดและแช่แขง็ โดยมีตลาดท่ีส าคญั ไดแ้ก่ องักฤษ เยอรมนี ใตห้วนั ญ่ีปุ่น และฮ่องกง  
 มงัคุดจะเจริญเติบโตไดใ้นดินเกือบทุกชนิด แต่ดินท่ีเหมาะสมควรเป็นดินเหนียวปน
ทรายท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง สามารถอุม้น ้ าและระบายน ้ าไดดี้ ดินควรมีค่าความเป็นกรดอ่อน ๆ 
(ค่า pH ประมาณ 5.00 – 6.00) (ไพรัตน์ โสภโณดร, ไพศาล วุฒิจ านงค์, ธงชยั สุวรรณสิชนณ์, เยน็
จิตต ์ปิยะแสงทอง และอมรรัตน์ สวสัดิทตั, 2543: บทคดัยอ่)  
 1)  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 (1)  ล าต้น จะมีลักษณะตรง เปลือกภายนอกมีสีน ้ าตาลเข้มจนถึงด า 
ภายในเปลือกประกอบไปดว้ยท่อน ้ายางมีลกัษณะสีเหลือง 
 (2) ใบ มีรูปยาวเรียว ความยาวประมาณ 9.00 – 25.0 เซนติเมตร กวา้ง
ประมาณ 4.50 – 10.0 เซนติเมตร ดา้นบนมีลกัษณะเป็นมนัสีเขียวเขม้ ส่วนดา้นล่างสีเขียวปนเหลือง 
แผน่ใบโคง้เล็กนอ้ย มีตาขา้งอยูบ่ริเวณซอกใบ และมีตายอดอยูบ่ริเวณซอกใบคู่สุดทา้ย 
 (3) ดอก เป็นแบบเด่ียวและบางสภาพอาจเป็นดอกกลุ่ม ซ่ึงดอกจะ
ปรากฏท่ีบริเวณปลายยอดของก่ิงแขนงท่ีมีช่อดอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมียอยู่ในดอกเดียวกนั จดัเป็น
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ดอกสมบูรณ์เพศแต่เกสรตวัผูจ้ะเป็นหมนั ดอกมงัคุดประกอบด้วยกลีบเล้ียง 4 กลีบ มีกลีบดอก
ค่อนขา้งหนา 4 กลีบดอก เกสรอยูท่ี่ฐานรอบ ๆ ของรังไข่ 
 (4) ผล มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 3.40 – 7.50 เซนติเมตร มีเปลือกหนา 6.00 – 
10.0 เซนติเมตร เน้ือสีขาวขุ่น ลกัษณะของผลอ่อนเปลือกนอกจะมีสีเขียวปนเหลือง มียางสีเหลือง
อยูภ่ายในผลหน่ึง ๆ จะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 1 – 6 เมล็ด เมล็ดมีความยาวประมาณ 2.50 เซนติเมตร 
และกวา้งประมาณ 1.60 เซนติเมตร   
 นอกจากน้ี ยงัมีผูว้ิจยัคน้พบวา่เปลือกมงัคุดมีองคป์ระกอบเคมีในกลุ่ม โพลีฟีนอลิก 
ซ่ึงส่วนใหญ่มีสูตรโครงสร้างแบบท่ีเป็นอนุพนัธ์ของแซนโทน (Xanthone Derivatives) เช่น แอลฟา 
เบติน และแกมมาแมงโกสติน (α –, β – and γ – mangostin), การ์ทินิน (Gartinin) วนั – แอน – ทรี 
– ไอโซแมงโกสติน (1 – and 3 – isomangostin) สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ (Bioactive Substances) 
(Deachathai et al., 2006 อา้งถึงใน ปานตา ตรีสุวรรณ และคณะ, 2555: 233)  และแอนโทไซยานิน 
(Anthocyanin) ซ่ึงมีคุณสมบติัในการต่อตา้นอนุมูลอิสระ (Antioxidant Properties) ท่ีสามารถ
ป้องกนัการเกิดของโรคเร้ือรังต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง  โรคหัวใจ เป็นตน้ (อรุสา เชาวนลิขิต และ
อรัญญา ม่ิงเมือง, 2550: 68) 
 2.4.5.3  มะพร้าว (ภาพท่ี 2.11) 
 
 
       ช่ือวงศ์  Palmae 
       ช่ือสามัญ Coconut 
       ช่ือวทิยาศาสตร์ Cocos nucifera  

Linn. 
 
 
 
ภาพที ่2.11  มะพร้าว 
แหล่งทีม่า: เดลินิวส์ออนไลน์, 2556. 
 
 มะพร้าว เป็นพืชท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจอย่างหน่ึงของประเทศไทย จาก
ส านกังานสถิติแห่งชาติไดส้ ารวจพบว่าประชากรไทย 1 คน จะบริโภคเน้ือมะพร้าวประมาณปีละ 
8,273 กรัม หรือประมาณ 18.0 ผล/คน/ปี ส่วนท่ีเหลือจากการบริโภคจะน าไปใช้ในรูปของ
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อุตสาหกรรม สามารถแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ (รุ่งโรจน์ พุทธี
สกุล, 2553: 27) ผลิตภณัฑ์แปรรูปเพื่อการบริโภค เช่น อุตสาหกรรมมะพร้าวแห้ง อุตสาหกรรม
น ้ ามันมะพร้าว อุตสาหกรรมกะทิเข้มข้น อุตสาหกรรมน ้ าตาลมะพร้าว และผลิตภัณฑ์เพื่อ
อุตสาหกรรมและอุปโภค เช่น อุตสาหกรรมเส้นใยมะพร้าว อุตสาหกรรมเผาถ่านจากกะลามะพร้าว  
อุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว ผลผลิตมะพร้าวแต่ละปีจะมีมูลค่าไม่ต ่ากว่าปีละ 2,700  ลา้นบาท  
มะพร้าวสามารถข้ึนไดทุ้กจงัหวดัทัว่ประเทศ  แต่จะข้ึนไดดี้ในดินท่ีมีสภาพเป็นกลางหรือเป็นกรด
เล็กนอ้ย คือ (pH ระหวา่ง 6.00 – 7.00) ลกัษณะดินร่วนหรือร่วนปนทราย มีการระบายน ้ าดี ภาคท่ีมี
การปลูกมะพร้าวมาก ไดแ้ก่ ภาคใต ้ ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก 
 1)  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ (พรรษกร ใจประดบัเพชร, 2549: 36 – 37) 
 (1)  ล าตน้ มะพร้าวเป็นไมย้ืนตน้ สูงชะลูด 7.00 – 10.0 เมตร เปลือกล า
ตน้แข็ง มีระบบรากเป็นรากฝอย  มีขนาดเท่า ๆ กนั แผก่ระจายออกรอบตน้ ล าตน้มีล าตน้เดียว ไม่
แตกแขนง มีรอยแผลจากการหลุดร่วงของใบตลอดล าตน้ สามารถค านวณอายุของตน้มะพร้าวได้
จากรอยแผลน้ี คือ ในปีหน่ึงมะพร้าวจะสร้างใบประมาณ 12 – 14 ใบ ดงันั้น ใน 1 ปี จะมีรอยแผลท่ี
ล าตน้ 12 – 14 รอยแผล 
 (2) ใบ  เป็นใบประกอบ ออกอยู่ตามส่วนของล าตน้ ประกอบดว้ยกา้น
ทาง  มีขนาดใหญ่และยาวและมีใบยอ่ยบนกา้นทางประมาณ 200 – 250 ใบ 
 (3) ดอก ออกเป็นช่อตามบริเวณกาบท่ีหุ้ม มีทั้งดอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมีย  
อยูใ่นช่อเดียวกนั ดอกมีกลีบดอก 6 กลีบ สีครีมหรือสีเหลืองนวล ไม่มีกา้นดอกยอ่ย ดอกตวัเมียจะมี
กลีบดอกหนาและแขง็กวา่กลีบดอกตวัผู ้
 (4) ผล เป็นรูปกลมหรือรี เส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 8.00 – 9.50 น้ิว  
เปลือกนอกเรียบเกล้ียง ผลอ่อนมีสีเขียว เม่ือแก่มีสีน ้ าตาล เปลือกชั้นกลางเป็นเส้นใยนุ่ม ชั้นในแข็ง
เป็นกะลา เน้ือผลมีสีขาวนุ่ม  และมีน ้ าใส  รสจืดหรือหวาน  มีเปลือก 3 ชั้น คือ  เปลือกชั้นนอก 
(Exocarp) เป็นเส้นใยท่ีเหนียวและแขง็ เม่ือแก่อาจมีสีเขียว แดง เหลือง หรือน ้าตาล 
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 2.4.5.4  ล าไย (ภาพท่ี 2.12) 
 
       ช่ือวงศ์  Sapindaceae 
       ช่ือสามัญ  Longan 
       ช่ือวทิยาศาสตร์ Dimocarpus longen  

Lour., Euphoria longana Lamk.,  
Nephelium longanum Camb. 

 
 
ภาพที ่2.12  ล าไย 
แหล่งทีม่า: เดโชดม ภทัรศยั, 2543. 
 
 ล าไยเป็นพืชไมผ้ลชนิดหน่ึงท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจอนัดบัหน่ึงของภาคเหนือ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจงัหวดัเชียงใหม่และล าพูน มีผลผลิตเฉล่ียต่อปีกวา่ 300,000 ตนั(ประจวบ ฉายบุ 
และบญัชา ชวาลไชย, 2550) สามารถส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศทั้งในรูปของผลสด อบแห้ง 
แช่แข็ง และล าไยกระป๋อง ท ารายได้ปีละหลายพนัล้านบาท และมีแนวโน้มว่าจะมีการส่งออก
เพิ่มข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ล าไยอบแหง้  เน้ือของล าไยมีน ้ าตาลอยู ่3 ชนิด คือ กลูโคส ฟรุกโตส และ
ซูโครส  นอกจากน้ี ในทางการแพทยแ์ผนโบราณจีนจะน าล าไยแห้งมาท าเป็นยา เพราะมีคุณสมบติั
ช่วยบ ารุงหัวใจ บ ารุงเลือด ช่วยย่อย และเป็นผลไมท่ี้บ ารุงก าลงั จึงเหมาะส าหรับผูท่ี้มีร่างกาย
อ่อนแอ (พรรณวภิา กฤษฎาพงษ,์ 2550: 11) 
 1)  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 (1)  ล าตน้  ล าไยเป็นพืชท่ีมีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ตน้ท่ีขยายพนัธ์ุ
ดว้ยเมล็ดมีตน้ตรง ความสูงประมาณ 10.0 – 15.0 เมตร  แต่ตน้ท่ีขยายพนัธ์ุดว้ยการตอนก่ิงมกัจะ
แตกก่ิงกา้นสาขาใกล ้ๆ กบัพื้น ทรงพุ่มตน้สวยงาม มีการแตกก่ิงกา้นสาขาดี เน้ือไมเ้ปราะท าให้ก่ิง
หกัง่ายกวา่ตน้ล้ินจ่ี เปลือกล าตน้ขรุขระ มีสีน ้าตาลหรือสีเทา 
 (2) ใบ ใบล าไยเป็นใบรวมท่ีประกอบดว้ยใบยอ่ยอยูบ่นกา้นใบร่วมกบั 
(Pinnately Compound Leaves) มีปลายใบเป็นคู่ มีใบยอ่ย 2 – 5 คู่ ใบรวมมีความยาว 20.0 – 30.0 
เซนติเมตร รูปร่างใบเป็นรูปรีหรือรูปหอก ส่วนปลายใบและฐานใบค่อนขา้งป้าน ใบดา้นบนมีสี
เขียวเขม้กวา่ดา้นล่าง ผิวดา้นบนเรียบ ส่วนผิวดา้นล่างสากเล็กนอ้ย ขอบใบเรียบไม่มีหยกั ใบเป็น
คล่ืนเล็กนอ้ยและเห็นเส้นใบแขนง (Vein) แตกออกจากเส้นกลางใบชดัเจนและมีจ านวนมาก 
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 (3) ดอก ดอกล าไย มี สีขาวหรือสีขาวออก เห ลือง มีขนาดเล็ ก
เส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 6.00 – 8.00 มิลลิเมตร ช่อดอกหน่ึง ๆ อาจมีดอก 3 ชนิด (Polygamo – 
Monoecious) คือ ดอกตวัผู ้(Staminate Flower) ดอกตวัเมีย (Pistillate Flower) และดอกสมบูรณ์เพศ 
(Perfect Flower) ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัของดอกทั้ง 3 ชนิด คือ มีกลีบเล้ียงสีเขียวปนน ้ าตาลหนา
แขง็ 5 กลีบ มีกลีบดอกสีขาว 5 กลีบ 
 (4) ผล มีลกัษณะกลมหรือทรงเบ้ียว ส่วนเมล็ดจะมีลกัษณะกลมจนถึง
กลมแบน เม่ือยงัไม่แก่มีสีขาวแลว้ค่อย ๆ เปล่ียนเป็นสีด ามนั ส่วนของเมล็ดท่ีติดกบัขั้วผล มีลกัษณะ
เป็นวงกลมสีขาวอยูบ่นเมล็ด (Placenta) คลา้ยตามงักร (Dragon's Eye) วงสีขาวจะมีขนาดเล็กหรือ
ใหญ่ต่างกนัไปตามพนัธ์ุ   
 นอกจากน้ี ยงัมีงานวิจยัท่ีคน้พบวา่สามารถการน าล าไยมาแปรรูปเพื่อใชป้ระโยชน์
ในทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได ้เช่น การเตรียมถ่านกมัมนัตจ์ากเมล็ดล าไย (สุพรรณี จนัทร์ภิรมณ์, ชยั
ยศ ตั้งสถิตยก์ุลชยั และมาลี ตั้งสถิตยก์ุลชยั, 2549: 63) ดงัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการดูดซับ
ไอออนของโลหะแคดเมียม และตะกัว่ในสารละลายโดยใชเ้ปลือกล าไยเป็นสารดูดซบั เป็นตน้ จาก
ผลการวิจยั พบว่า วสัดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปล าไย ไดแ้ก่ เปลือกและเมล็ด ท่ีอุดมไปดว้ยลิกนิน
และแทนนิน จะมีศกัยภาพในการดูดซบัโลหะไดดี้ เม่ือท าการปรับสภาพดว้ยวิธีการต่างกนั 3 แบบ 
คือ เปลือกล าไยแหง้ เปลือกล าไยท่ีปรับสภาพดว้ยกรดซลัฟูริกเขม้ขน้ และเปลือกล าไยท่ีปรับสภาพ
ดว้ยสารละลายด่าง พบวา่ เปลือกล าไยท่ีปรับสภาพแลว้สามารถดูดซบัไอออนโลหะหนกัไดดี้ท่ีสุด
เม่ือความเป็นกรด – ด่างของสารละลายเท่ากบั 4.00 คือ ร้อยละ 87.5 – 97.8 ภายในเวลา 1 ชัว่โมง มี
ความสามารถในการดูดซับไอออนโลหะหนกัตะกัว่ไดดี้กว่าแคดเมียม เป็นตน้ (บญัชา ชวาลไชย, 
ฐปน ช่ืนบาล, ศิราภรณ์ ช่ืนบาล และประจวบ ฉายบุ, 2550: 297) 
 2.4.5.5  ขนุน (ภาพท่ี 2.13) 
 
       ช่ือวงศ์  Moraceae 
       ช่ือสามัญ Jack Fruit Tree 
       ช่ือวทิยาศาสตร์   Artocarpus  

heterophyllus Lam. 
 
 
ภาพที ่2.13  ขนุน 
แหล่งทีม่า:  ผูจ้ดัการออนไลน์, 2557. 
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 ขนุนมีถ่ินก าเนิดอยู่ในประเทศอินเดียตอนใต้และแพร่หลายอยู่ทั่วไปในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้นอกจากน้ี ยงัเป็นไมผ้ลเขตร้อนขนาดใหญ่ท่ีสามารถเจริญเติบโตไดดี้ทัว่ทุกภาค
ของประเทศไทย เช่น พนัธ์ุจ  าปาดะ อีกทั้งมีความทนทานต่อสภาพแหง้แลง้ไดดี้ เน่ืองจากเป็นไมผ้ล
ท่ีมีระบบรากแข็งแรง ปลูกไดท้ั้งท่ีดอนและท่ีลุ่มไม่มีน ้ าท่วมขงั ความสูงจากระดบัน ้ าทะเลไม่เกิน 
1,200 เมตร สภาพดินท่ีเหมาะสมควรมีค่า pH อยูร่ะหวา่ง 5.50 – 7.50  ดินควรเป็นดินร่วนหรือร่วน
ปนทราย  มีการระบายน ้ าได้ดี ในด้านงานวิจยั พบว่า การทดลองของ Stephen and Sulochana 
(2006b: 17) ไดน้ าเปลือกขนุนมาท าเป็นถ่านชีวภาพในการก าจดัมาลาไคท ์กรีน (Malachite Green) 
ซ่ึงเป็นสีสังเคราะห์ท่ีใช้ส าหรับยอ้มวสัดุต่าง ๆ เช่น ผา้ไหม ผา้ขนสัตว ์ฝ้ายและกระดาษ เป็นตน้ 
นอกจากน้ี ยงัสามารถช่วยในการก าจดัไอออนโลหะหนกัท่ีปนเป้ือนในน ้ าเสียไดอี้กดว้ย เช่น Cd 
(II), Hg (II) และ Cu (II) เป็นตน้ 
 1)  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  
 (1)  ล าตน้ เป็นไมผ้ลยืนตน้ขนาดกลางถึงใหญ่ สูงประมาณ 8.00 – 15.0 
เมตร มียางขาวทั้งตน้ เป็นไมเ้น้ืออ่อน แก่นสีเหลือง 
 (2) ใบ เป็นใบเด่ียว เรียงสลบั แผ่นใบรูปรี ขนาดกวา้ง 5.00 – 8.00 
เซนติเมตรยาว 10.0 – 15.0 เซนติเมตร กา้นใบยาว 1.30 เซนติเมตร ปลายใบทู่ถึงแหลม โคนใบมน 
ผวิดา้นหลงัใบสีเขียวเขม้เป็นมนั เน้ือใบหนา ผวิใบดา้นทอ้งใบจะสากมือ 
 (3) ดอก  เป็นช่อแบบช่อเชิงลดแยกเพศอยู่บนตน้เดียวกนั ช่อดอกตวัผู ้
ออกท่ีโคนก่ิง ล าตน้ ง่ามใบ ลกัษณะของดอกเป็นแท่งยาวประมาณ 2.50 เซนติเมตร ช่อดอกตวัเมีย
เป็นแท่งกลมออกจากล าต้น ก้านขนาดใหญ่ ดอกตวัผูมี้กล่ินหอมคล้ายส่าเหล้า ส่วนของเน้ือท่ี
รับประทานเจริญมาจากกลีบดอก 
 (4) ผล  เป็นผลรวม ผลกลมและยาว มีขนาดใหญ่ หนกั 10.0 – 60.0 
กิโลกรัม ในหน่ึงผลใหญ่จะมีผลย่อยหลายผล เมล็ดกลมรี เน้ือหุ้มเมล็ดสีเหลือง ถา้สุกมีกล่ินหอม 
เปลือกหุม้เมล็ดบางสามารถรับประทานได ้
 

2.5  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 

สงวนศกัด์ิ ศรีพลัง (2548: บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาตวัแปรท่ีเหมาะสมในการผลิต
เช้ือเพลิงแท่ง โดยการอดัรีดชีวมวลผสมถ่านชาร์ท่ีไดจ้ากกระบวนการแยกสลายกากตะกอนจากการ
บ าบดัน ้าเสียดว้ยความร้อน และมีแป้งมนัเป็นตวัประสาร ชีวมวลท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ กะลามะพร้าว 
โดยน าไปผา่นกระบวนการคาร์บอไนซ์เพื่อให้ชีวมวลเปล่ียนรูปเป็นถ่านชาร์ จากนั้นจึงน าถ่านชาร์
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ท่ีไดจ้ากชีวมวลไปผสมกบัถ่านชาร์ท่ีไดจ้ากกระบวนการแยกสลายกากตะกอน โดยมีอตัราส่วนของ
ถ่านชาร์จากชีวมวลต่อถ่านชาร์จากตะกอน คือ 100 : 0, 75.0 : 25.0, 50.0 : 50.0, 25.0 : 75.0 และ 0 : 
100 โดยน ้ าหนกั ปริมาณของแป้งมนัท่ีเติมลงไป คือ ร้อยละ 5.00 โดยน ้ าหนกัต่อปริมาตร อดัแท่ง
ส่วนผสมของถ่านชาร์จากชีวมวลกับถ่านชาร์จากตะกอนในอตัราส่วนต่าง ๆ โดยวิธีการอดัรีด 
วิเคราะห์สมบติัเช้ือเพลิงแท่ง เช่น วิเคราะห์แบบประมาณ และค่าความร้อน ทดสอบสมบติัเชิงกล
และกายภาพ เช่น ค่าความทนต่อแรงกดอดั และค่าความตา้นทานต่อการกระแทก โดยเช้ือเพลิงแท่ง
ท่ีอตัราส่วนถ่านชาร์จากชีวมวลกบัถ่านชาร์จากกากตะกอน 100 : 0 มีค่าความทนต่อแรงกดอดัสูง
ท่ีสุด คือ 6.96 เมกะปาสคาล รองลงมาท่ีอตัราส่วน 50.0 : 50.0, 75.0 : 25.0, 0 : 100 และ 25.0 : 75.0 
เท่ากบั 3.74, 3.47, 1.37 และ 1.12 ตามล าดบั และค่าความร้อนของเช้ือเพลิงแท่งมีค่าเพิ่มข้ึนตาม
สัดส่วนของถ่านชาร์จากกะลามะพร้าวท่ีเติมลงไป คือ 0 : 100, 25.0 : 75.0, 50.0 : 50.0, 75.0 : 25.0 
และ 100 : 0 เท่ากบั 8.14, 11.2, 16.7, 22.4 และ 28.2 เมกะจูล/กิโลกรัม ตามล าดบั 

บญัชา ชวาลไชย และคณะ (2550: 297) ไดท้  าการศึกษาการน าเปลือกล าไยส่วนเกินจากการ
แปรรูปมาพฒันาเพื่อใช้เป็นตวัดูดซบั และศึกษาคุณสมบติัในการดูดซบัไอออนของโลหะหนกัใน
สารละลาย โดยการปรับสภาพดว้ยวิธีการต่างกนั 3 แบบ คือ เปลือกล าไยแห้ง เปลือกล าไยท่ีปรับ
สภาพด้วยกรดซัลฟูริกเขม้ขน้ และเปลือกล าไยท่ีปรับสภาพด้วยสารละลายด่าง ท าให้เกิดความ
แตกต่างในลกัษณะบางประการของเปลือกล าไย คือ ปริมาณเยื่อใย เถา้ ไขมนั ความเป็นกรด – ด่าง 
และขนาดของรูพรุน ผลการศึกษา พบวา่ เปลือกล าไยท่ีปรับสภาพดว้ยวิธีดงักล่าว สามารถดูดซับ
ไอออนของโลหะหนกัไดดี้ท่ีสุด เม่ือความเป็นกรด – ด่างของสารละลายเท่ากบั 4.00 คือ ร้อยละ 
87.5 – 97.8 ภายในเวลา 1 ชัว่โมง โดยสามารถดูดซบัไอออนของโลหะตะกัว่ไดดี้กวา่แคดเมียม 
นอกจากน้ี  ปัจจยัความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของสารละลายโลหะ ปริมาณ และขนาดของตวัดูดซบั มีผลต่อ
การดูดซบัไอออนของโลหะแตกต่างกนั และจากการทดลองแบบกะ (Batch Experiment) โดยศึกษา
ความสมดุลของการดูดซับ  พบว่า เปลือกล าไยท่ีปรับสภาพดว้ยวิธีดงักล่าว มีความสอดคลอ้งใน
ระดบัท่ีค่อนขา้งสูงกบัแบบจ าลองของ Langmuir Adsorption Isotherm โดยมีความจุสูงสุดของการ
ดูดซบัโลหะแคดเมียมและตะกัว่เท่ากบั 5.74, 1.27 และ 3.53 มิลลิกรัม/กรัม และ 8.70, 1.48 และ 
1.01 มิลลิกรัม/กรัม ตามล าดบั  และเม่ือทดสอบการก าจดัไอออนของโลหะแคดเมียมในน ้ าเสียจาก
ห้องปฏิบติัการภายใตส้ภาวะท่ีเหมาะสม พบว่า เปลือกล าไยท่ีปรับสภาพดว้ยกรดซลัฟูริกเขม้ขน้ 
สามารถก าจดัโลหะแคดเมียมไดสู้งสุด คือ ร้อยละ 88.8  ส่วนเปลือกล าไยแห้งและเปลือกล าไยท่ี
ปรับสภาพดว้ยสารละลายด่างมีความสามารถในการก าจดัโลหะหนกัแคดเมียมไดไ้ม่แตกต่างกนัคือ 
ร้อยละ 84.5  และ ร้อยละ 83.8 ตามล าดบั 
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ปานใจ ส่ือประเสริฐสิทธ์ิ, สุวาลี พรมโสภา และอญัชลี ถาววีร (2552: 434) ไดท้  าการศึกษา
การผลิตถ่านชีวภาพจากขุยมะพร้าว โดยการน าถ่านขุยมะพร้าวมาผสมกบัตวัประสาน คือ กากมนั
ส าปะหลงัและชานออ้ย จ านวน 6 อตัราส่วนผสม คือ 4.00 : 1.00, 5.00 : 1.00, 6.00 : 1.00, 7.00 : 
1.00, 8.00 : 1.00 และ 9.00 : 1.00 โดยปริมาตร ตามล าดบั ศึกษาหาอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสม โดย
พิจารณาจากคุณสมบติัทางกายภาพ จากนั้นน าถ่านชีวภาพจากขุยมะพร้าวท่ีอัตราส่วนผสมท่ี
เหมาะสมมาศึกษาคุณสมบติัการเป็นเช้ือเพลิงและประสิทธิภาพการใชง้านความร้อน ผลการศึกษา 
พบวา่ อตัราส่วนผสมระหวา่งถ่านขยุมะพร้าวกบักากมนัส าปะหลงัและถ่านขุยมะพร้าวกบัชานออ้ย
ท่ีเหมาะสมในการผลิตถ่านชีวภาพจากขุยมะพร้าว คือ อตัราส่วนผสมท่ี 5.00 : 1.00 ซ่ึงเม่ือน าไป
ทดสอบคุณสมบติัการเป็นเช้ือเพลิง พบว่า ให้ปริมาณความร้อนเท่ากบั 16,885 กิโลจูล/กิโลกรัม 
และ 19,463 กิโลจูล/กิโลกรัม และประสิทธิภาพการใช้งานความร้อนเท่ากับ 11.1 และ 12.3 
ตามล าดบั ซ่ึงผลการทดสอบท่ีไดมี้ค่าใกลเ้คียงกบัมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนถ่านอดัแท่ง  

ปานใจ ส่ือประเสริฐสิทธ์ิ , วิทวสั โพธิลุขา และณัฐพล พลโยธา  (2553: 100) ได้
ท าการศึกษาการผลิตถ่านชีวภาพจากเปลือกและกะลาตาล โดยในขั้นตอนการทดลอง เปลือกและ
กะลาตาลจะถูกเผาจนกลายเป็นถ่านตาล จากนั้นน าไปบดใหล้ะเอียดและผสมกบัตวัประสาน ซ่ึงมี 2 
ชนิด คือ กากมนัส าปะหลงัและชานออ้ย ในอตัราส่วนผสมต่างกนัโดยน ้าหนกั  ศึกษาคุณสมบติัทาง
กายภาพของถ่านชีวภาพเพื่อหาตวัประสานและอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสม  จากนั้นจึงน ามาศึกษา
คุณสมบติัการเป็นเช้ือเพลิงและประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากความร้อนของถ่านชีวภาพท่ีอตัรา
ส่วนผสมท่ีเหมาะสม  จากผลการวิจยั พบวา่ สภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตถ่านชีวภาพจากตาล คือ 
การใช้กากมนัส าปะหลงัเป็นตวัประสานท่ีอตัราส่วนผสมระหว่างถ่านตาลกบักากมนัส าปะหลงั
เท่ากบั 14.0 : 1.00  โดยถ่านชีวภาพจากตาลท่ีผลิตไดน้ี้ให้พลงังานความร้อน  19,599  กิโลจูล/
กิโลกรัม และประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากความร้อนร้อยละ 11.2 ซ่ึงเป็นค่าท่ีใกลเ้คียงกบั
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนถ่านอดัแท่ง  ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าถ่านชีวภาพจากตาลเป็นพลังงาน
ทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ 

ศรัณย์ จิตตวนิชประภา (2554: บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมในการดูดซับยา
ปฏิชีวนะ Ciprofloxacin ของถ่าน 4 ชนิดท่ีเตรียมจากกากกาแฟ โดยกระบวนการท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ 
ถ่านท่ีเตรียมจากกากกาแฟปกติ เผาท่ี 350 และ 500 องศาเซลเซียส (CG 350 และ CG 500) และถ่าน
ท่ีเตรียมจากกากกาแฟท่ีผา่นการสกดัไขมนัดว้ยเมทานอลก่อนเผาท่ี 350 และ 500 องศาเซลเซียส 
(CGM 350 และ CGM 500) ผลการทดลอง พบวา่ ถ่านท่ีเตรียมในอุณหภูมิท่ีสูงกวา่จะดูดซบัยาได้
ดีกวา่ และการสกดัไขมนัก่อนเผาจะส่งผลเสียต่อลกัษณะทางกายภาพท าให้การดูดซับยาของถ่าน
ลดลง เม่ือเผาท่ีอุณหภูมิสูงในระหวา่งถ่านทั้ง 4 ชนิดท่ีทดสอบ ถ่านชนิด CG 500 จะมีพื้นท่ีผิว
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จ าเพาะสูงสุด คือ 124 ตารางเมตร/กรัม และมีขนาดรูพรุนเฉล่ียเล็กท่ีสุด 29.6 องัตรอม การดูดซบัยา
ปฏิชีวนะ Ciprofloxacin ความเขม้ขน้ 2.00 ppm ของตวัอยา่งถ่านทุกชนิดมีระยะเวลาเขา้สมดุล 24 
ชั่วโมง ค่า pH ของสารละลายมีผลต่อการดูดซับเพราะท าให้ยาอยู่ในรูปประจุบวกและลบใน
สัดส่วนท่ีแตกต่างกนั การดูดซบัสูงสุดของตวัอยา่งถ่านทุกชนิดเกิดข้ึนท่ี pH ประมาณ 6.00 โดย
ถ่าน CG 500 สามารถดูดซบัยาไดม้ากท่ีสุดประมาณร้อยละ 50.0 ท่ี pH 5.86 พฤติกรรมการดูดซบัยา
ของถ่านทุกชนิด ยกเวน้ถ่าน CGM 350 สามารถอธิบายไดด้ว้ยสมการของแลงเมียร์ โดยถ่าน CG 
500 ซ่ึงดูดซับยาไดดี้ท่ีสุด มีค่าปริมาณสูงสุดของยาท่ีถูกดูดซับต่อน ้ าหนกัของถ่าน เท่ากบั 54.6 
ไมโครกรัม/มิลลิกรัม และค่าคงท่ีของแลงเมียร์ เท่ากบั 5.68 x 10-3 มิลลิลิตร/มิลลิกรัม คาดวา่การดูด
ซบัระหวา่งยากบัถ่านเกิดข้ึนจากอนัตรกิริยาท่ีแข็งแรง เพราะเม่ือทดสอบการคายซบั Ciprofloxacin 
ดว้ย 0.0100 M NaCl น ้ า DI และ 0.0100 M EDTA พบวา่ มีปริมาณยาท่ีคายซบัออกมาสูงสุดเพียง
ร้อยละ 23.0 ของปริมาณท่ีถูกดูดซบัไว ้เม่ือใช ้0.0100 M EDTA เป็นตวัชะ  

Stavropoulos and Zabaniotou (2005: 79) ไดท้  าการศึกษาสมบติัของถ่านกมัมนัตท่ี์เตรียม
จากเปลือกเมล็ดมะกอก ซ่ึงถูกกระตุน้ดว้ยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์(KOH) รวมถึงท าการศึกษาผล
ของเวลา และอุณหภูมิท่ีใช้ในการกระตุน้  โดยน าถ่านกมัมนัต์ไปหาค่าพื้นท่ีผิว  (BET) และ
ความสามารถในการดูดซับ ซ่ึงอาศยัการดูดซับของแลงเมียร์ (Langmuir Isotherm) พบว่า การเผา
ถ่านท่ีอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชัว่โมง จะใหค้่าพื้นท่ีผิวสูงสุด คือ 3,049 ตารางเมตร/
กรัม แต่จะให้ค่าการดูดซบัของแลงเมียร์เพียง 16.2 ลูกบาศก์เดซิเมตร/มิลลิกรัม ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ 
พื้นท่ีผิวและขนาดของรูพรุนจะเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาท่ีใชใ้นการกระตุน้ และอุณหภูมิท่ีใชใ้นการ
เผา 

Sirilamduan, Umpuch and Kaewsarn (2011: 725) ไดศึ้กษาการก าจดัไอออนทองแดง 
(Cu2+) ในสารละลายจากวสัดุชีวมวล ไดแ้ก่ ใบสละพนัธ์ุอินโดนีเซีย (Zalacca Edulis Peel) โดยท า
การทดลองแบบกะ (Batch Experiment) และศึกษาอิทธิพลของค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) การ
ปรับสภาพดว้ยวิธีทางเคมีของ Zalacca Edulis Peel จากการกระตุน้ดว้ยสารละลายแคลเซียมคลอ
ไรด์ (CaCl2) กับสภาวะความร้อนท่ีแตกต่างกัน และความเข้มข้นเร่ิมต้นของสารละลาย ผล
การศึกษา พบวา่ การปรับสภาพดว้ยวิธีทางเคมีโดยใช ้CaCl2 จะช่วยเพิ่มความสามารถของ Zalacca 
Dulis Peel ในการดูดติดผิวไอออนทองแดง ส่วนสมดุลการดูดติดผิวก่อนและหลงัการกระตุน้ดว้ย 
CaCl2 พบวา่ สอดคลอ้งกบัสมการไอโซเทอมของแลงเมียร์และฟรุนดริช โดยมีการดูดติดผิวไอออน
ทองแดงสูงสุดเท่ากบั 27.0 มิลลิกรัม/กรัม ท่ีสภาวะความเป็นกรด – ด่าง เท่ากบั 5.00  

Demirbas, Dizge, Sulak and Kobya (2009: 480) ไดท้  าการศึกษาการก าจดัไอออนทองแดง
ในสารละลายจากเปลือกฮาเซลนตั (Hazelnut Shell) โดยท าการทดลองแบบกะ (Batch Experiment) 
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ผลการทดลอง พบวา่ ประสิทธิภาพการก าจดัไอออนทองแดงในสารละลายมีค่าสูงสุดท่ีเวลาสัมผสั  
1 – 360 นาที ขนาดของอนุภาคเท่ากบั 0 – 75.0, 75.0 – 150 และ 150 – 200 ไมโครเมตร อุณหภูมิท่ี
เหมาะสมเท่ากบั 25.0 – 60.0 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรด –ด่าง เท่ากบั 3.00 – 7.00 และสมดุล
การดูดซบัสอดคลอ้งกบัสมการไอโซเทอมของแลงเมียร์และฟรุนดริช 

Hossain, Ngo, Guo and Nguyen (2012: 87) ได้ท าการศึกษากระบวนการดูดซับ 
(Adsorption) และกระบวนการคายสารถูกดูดซับ (Desorption) ของไอออนทองแดง (Cu2+) ในน ้ า
เสีย โดยใชเ้ปลือกกลว้ยเป็นสารดูดซบั ผลการทดลอง พบวา่ สารดูดซบัท่ีเตรียมจากเปลือกกลว้ยมี
พื้นท่ีผวิในการดูดซบัไอออนทองแดงสูง มีต าแหน่งท่ีวอ่งไวต่อการเกิดปฏิกิริยา และหมู่ฟังก์ชนันลั
ต่าง ๆ โดยประสิทธิภาพในการดูดซบัไอออนทองแดงมีค่าสูงสุดท่ี pH เท่ากบั 6.50 ปริมาณท่ีใชใ้น
การทดสอบเท่ากบั 0.500 กรัม/สารละลาย 100 มิลลิลิตร และเวลาท่ีสัมผสั 1 ชัว่โมง นอกจากน้ี การ
วิเคราะห์ อุณหพลศาสตร์ (Thermodymanic) โดยใช ้0.100 N H2SO4 ในการศึกษากระบวนการดูด
ซับ และกระบวนการคายสารถูกดูดซับ พบว่า มีการคายไอออนทองแดงสูงถึงร้อยละ 94.0 
สอดคลอ้งกบัสมการไอโซเทอมของแลงเมียร์ โดยเป็นปฏิกิริยาอนัดบัหน่ึงเทียม (Pseudo First – 
Order)  

Kolodynska, Wnetrzak, Leahy, Hayes, Kwapinski and Hubicki (2012: 295) ได้
ท าการศึกษาจลนศาสตร์และการดูดซบัไอออนโลหะหนกัแต่ละชนิด ไดแ้ก่ Cu2+, Zn2+, Cd2+ และ 
Pb2+ โดยใชถ่้านชีวภาพ ผลการทดลอง พบวา่ อิทธิพลท่ีมีผลต่อการก าจดัไอออนโลหะหนกัแต่ชนิด 
ได้แก่ ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) และเวลาท่ีสัมผสัระหว่างถ่านชีวภาพกบัไอออนโลหะ โดย
ประสิทธิภาพการดูดซบัไอออนโลหะมีค่าสูงสุดท่ีช่วง pH ระหวา่ง 5.00 – 6.00 ศึกษาสมดุลการดูด
ซับจากโมเดลไอโซเทอมของแลงเมียร์และฟรุนดริช พบว่าจลนศาสตร์ของการดูดซับเป็นแบบ
ปฏิกิริยาอนัดบัสองเทียม (Pseudo Second – Order Reaction) 



บทที ่3 
 

วธีิการศึกษา 

 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมุ่งเน้นศึกษา

ประสิทธิภาพการดูดติดผวิไอออนทองแดงในน ้าเสียจากถ่านชีวภาพ ซ่ึงเตรียมจากวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตรทั้ง 5 ชนิดไดแ้ก่ เปลือกทุเรียน เปลือกมงัคุด กะลามะพร้าว เมล็ดล าไย และเปลือกขนุน 
โดยใชโ้พแทสเซียมไฮดรอกไซดเ์ป็นตวักระตุน้ 
 

3.1  น า้เสียและถ่านชีวภาพ 
 
 ในการทดลองจะใชต้วัอยา่งน ้าเสียจากบ่อพกัน ้าเสียหลงับ าบดัแลว้ของบริษทั อุตสาห 
กรรมรามาเทก็ซ์ไทล ์(1988) จ  ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีท าเก่ียวกบัยอ้มสีส าหรับงานอุตสาหกรรมยอ้ม
เส้นดา้ยและเส้นใย ตั้งอยูเ่ลขท่ี 525 กิโลเมตรท่ี 35.5 หมู่ 2 ถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ รหสัไปรษณีย ์10280 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1)  น ้าเสีย ตวัอยา่งน ้าเสียจากโรงงานฯ เป็นการเลือกตวัอยา่งน ้าเสียแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) โดยน าน ้าเสียหลงับ าบดัแลว้มาวเิคราะห์ 
 2) ถ่านชีวภาพ (Biochar) เตรียมได้จากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ 
เปลือกทุเรียน เปลือกมงัคุด กะลามะพร้าว เมล็ดล าไย และเปลือกขนุน ซ่ึงหาซ้ือไดต้ามทอ้งตลาด
ทัว่ไปอยา่งละ 20.0 กิโลกรัม  
 

3.2  วสัดุ อปุกรณ์ และสารเคมทีีใ่ช้ในการทดลอง 
 

3.2.1  วสัดุอุปกรณ์ 
 1)  เตาเผาถ่านชีวภาพ 

2)  ถงัพลาสติกโพลีเอทิลีนส าหรับเก็บตวัอยา่งน ้าเสีย 
3)  เคร่ืองชัง่แบบหยาบ 2 ต าแหน่ง และแบบละเอียด 4 ต าแหน่ง 
4)  เคร่ืองแกว้ท่ีใชใ้นห้องปฏิบติัการ 
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 5)  กระดาษกรองเบอร์ 1 ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 150 มิลลิเมตร 
 6)  ตะแกรงร่อนขนาด 200 เมช (Sieving Mesh) 

 7)  เคร่ืองเขยา่สาร (Orbital Shaker) 
 8)  กระดาษลิตมสัแบบจ ากดัช่วง pH 4.50 – 5.50 
 9)  ตูอ้บสาร 
 10)  เคร่ืองมือวเิคราะห์สารดว้ยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FT – IR) 
 11)  เคร่ืองเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชนัสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (FAAS) 
 
 3.2.2  สารเคมี 
 1)  น ้าปราศจากไอออน (Deionized Water)  
 2)  โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์(Potassium Hydroxide: KOH)  
 3)  กรดไนตริก (Conc. HNO3) 
 4)  โซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) 
 

3.3  วธิีการทดลอง 
 

3.3.1  แผนการทดลอง 
 3.3.1.1  ศึกษาชนิดและปริมาณของถ่านชีวภาพทั้ง 5 ชนิด 
 วางแผนการทดลองโดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่างมาใช้ในการทดลอง รูปแบบการทดลอง 
5x3 Factorial Arrangement แสดงดงัภาพท่ี 3.1 จ านวน 3 ซ ้ า โดยแบ่งเป็น 2 ปัจจยั คือ 
 1)  ปัจจยัท่ี 1: ชนิดของถ่านชีวภาพไดแ้ก่ เปลือกทุเรียน เปลือกมงัคุด เมล็ด
ล าไย กะลามะพร้าว และเปลือกขนุน  
 2) ปัจจยัท่ี 2: ปริมาณของถ่านชีวภาพทั้ง 5 ชนิด แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ 
0.500, 1.00 และ 1.50 กรัม 
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 กลุ่มที ่         ชนิดของถ่าน          ระดับปริมาณของถ่าน             จ านวนหน่วยทดลอง 
     ต่อน า้เสีย 200 มิลลลิติร (กรัม/มิลลลิติร)      (3 ซ ้า) 
 
 

    T1       เปลือกทุเรียน   
 
 

 
 

    T2       เปลือกมงัคุด   
 
 
 

 
    T3       กะลามะพร้าว   
 
 

 

 
 

 

    T4        เมล็ดล าไย 
 
 

 
 

 
    T5        เปลือกขนุน 
 

 
 
 

ภาพที ่3.1  รูปแบบการทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดติดผวิไอออนทองแดงในน ้าเสีย 
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 3.3.1.2  หน่วยทดลอง 
 ในการทดลองจะประกอบไปดว้ย 5 หน่วยทดลอง (Treatment) และท าซ ้ า
เป็นจ านวน 3 ซ ้ า (Replication) ซ่ึงแต่ละหน่วยทดลองจะมีปริมาณของถ่านชีวภาพท่ีแตกต่างกนั 
ดงัน้ี 
  1)  หน่วยทดลองท่ี 1: ระดบัถ่านชีวภาพท่ีเตรียมจากเปลือกทุเรียน 0.500, 
1.00 และ1.50/น ้าเสีย 200 มิลลิลิตร (T1) 
  2)  หน่วยทดลองท่ี 2: ระดบัถ่านชีวภาพท่ีเตรียมจากเปลือกมงัคุด 0.500, 
1.00 และ1.50/น ้าเสีย 200 มิลลิลิตร (T2) 
  3)  หน่วยทดลองท่ี 3: ระดบัถ่านชีวภาพท่ีเตรียมจากกะลามะพร้าว 0.500, 
1.00 และ1.50/น ้าเสีย 200 มิลลิลิตร (T3) 
  4)  หน่วยทดลองท่ี 4: ระดบัถ่านชีวภาพท่ีเตรียมจากเมล็ดล าไย 0.500, 
1.00 และ1.50/น ้าเสีย 200 มิลลิลิตร (T4) 
  5)  หน่วยทดลองท่ี 5: ระดบัถ่านชีวภาพท่ีเตรียมจากเปลือกขนุน 0.500, 
1.00 และ1.50/น ้าเสีย 200 มิลลิลิตร (T5) 
 

3.3.2  วธีิการทดลอง 
 3.3.2.1  การเตรียมน ้าเสียจากโรงงานฯ 
 เน่ืองจากมีการวางแผนการทดลองโดยใชว้ิธีสุ่มตวัอย่าง ดงันั้นในการทดลองจึงใช้
ตวัอยา่งน ้าเสียเพียงชุดเดียว และใชร้ะดบัปริมาณถ่านท่ีแตกต่างกนัทดสอบ โดยน าน ้าเสียจากบ่อพกั
น ้าเสียหลงับ าบดัแลว้ ปริมาณ 20.0 ลิตร ส าหรับใชใ้นการทดลอง 
 3.3.2.2  การเตรียมถ่านชีวภาพ โดยใชโ้พแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นตวักระตุน้ 
 1) น าเปลือกทุเรียน เปลือกมงัคุด กะลามะพร้าว เมล็ดล าไย และเปลือก
ขนุน ลา้งดว้ยน ้ าสะอาด จากนั้นตากแดดให้แห้งและเผาท่ีอุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 
ชัว่โมง บดถ่านท่ีไดแ้ละใชต้ะแกรงร่อนขนาด 200 เมช เพื่อคดัเลือกขนาดของถ่าน ซ่ึงจะไดถ่้านท่ีมี
ขนาด 0.300 – 0.600 มิลลิเมตร ตามค าแนะน าของ Sirilamduan et al. (2011: 726) 
 2) ชัง่ถ่านชีวภาพทั้ง 5 ชนิดอยา่งละ 10.0 กรัม  ผสมกบัสารละลาย 2.00 M 
KOH ปริมาตร 400 มิลลิลิตร และเขยา่เป็นเวลา 24 ชัว่โมงท่ีอุณหภูมิห้อง ตามค าแนะน าของ Regmi 
et al. (2012: 62) 
 3) หลงัจากกระตุน้ดว้ยสารละลาย 2.00 M KOH ตามขอ้ 2. แลว้ ท าการ
กรองสารละลาย และน าไปอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ค านวณหาผลผลิตร้อยละ (% Yield) 
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จากสูตร (1) ตามค าแนะน าของ Sirilamduan et al. (2011: 726) สังเกตลกัษณะถ่านท่ีไดจ้ากการ
ทดลอง จากนั้นเก็บถ่านเพื่อใชใ้นการทดลองขั้นต่อไป 
 

           [
  

  
]           (1) 

 
       เม่ือ W คือ ผลผลิตร้อยละ (% Yield) 
             Wi คือ น ้าหนกัของถ่านก่อนถูกกระตุน้ดว้ยสารละลาย (กรัม) 
             Wf คือ น ้าหนกัของถ่านหลงัถูกกระตุน้ดว้ยสารละลาย (กรัม) 
 
 3.3.2.3  การทดสอบประสิทธิภาพการดูดติดผิวไอออนทองแดงในน ้ าเสียจาก
โรงงาน 
 การบ าบัดในระบบเปิดนั้ น ต าแหน่งของการวางหน่วยทดลองจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพ ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งจบัฉลากสุ่มการวางของแต่ละหน่วยทดลองเพื่อไม่ให้เกิดความ
ล าเอียง โดยจดัเรียงหน่วยทดลองท่ี T1, T2, T3, T4 และ T5 ตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 3.2 โดยท าการ
ทดลองในภาชนะขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer Flask) ขนาด 250 mL จ านวนการทดลองละ 9 ใบ รวม 
45 ใบ (ภาพท่ี 3.2) 
 

T1L1R1  T1L2R1  T1L3R1      T2L1R1  T2L2R1  T2L3R1      T3L1R1  T3L2R1  T3L3R1 
T1L1R2  T1L2R2  T1L3R2      T2L1R2  T2L2R2  T2L3R2      T3L1R2  T3L2R2  T3L3R2 
T1L1R3  T1L2R3  T1L3R3      T2L1R3  T2L2R3  T2L3R3      T3L1R3  T3L2R3  T3L3R3 

  กลุ่มท่ี 1   กลุ่มท่ี 2       กลุ่มท่ี 3 
T4L1R1  T4L2R1  T4L3R1      T5L1R1  T5L2R1  T5L3R1 
T4L1R2  T4L2R2  T4L3R2      T5L1R2  T5L2R2  T5L3R2 
T4L1R3  T4L2R3  T4L3R3      T5L1R3  T5L2R3  T5L3R3 

กลุ่มท่ี 4   กลุ่มท่ี 5  
 

ภาพที ่3.2  ลกัษณะการจดัเรียงหน่วยทดลอง 
หมายเหตุ: ในแต่ละกลุ่มการทดลองท าซ ้ า (Replications: R) จ านวน 3 ซ ้ า  
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 1)  ชัง่ถ่านชีวภาพทั้ง 5 ชนิด ตามปริมาณท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 0.500, 1.00 
และ 1.50  กรัม โดยใชเ้คร่ืองชัง่ท่ีมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
 2) ทดสอบประสิทธิภาพการดูดติดผวิไอออนของโลหะทองแดง โดยน า
ถ่านทั้ง 5 ชนิดผสมกบัน ้าเสียจากโรงงานฯ ปริมาตร 200 มิลลิลิตร ปรับใหส้ารละลายมีค่า pH  
5.00 ดว้ย 1.00 M HNO3 และ 1.00 M NaOH โดยวดัค่า pH ของสารละลายดว้ยกระดาษลิตมสัท่ี
จ ากดัช่วง pH 4.50 – 5.50 ท าการทดลองท่ีอุณหภูมิห้อง จากนั้นใชเ้คร่ืองเขยา่สารเป็นเวลา 90 นาที 
จ านวนรอบในการเขยา่สาร 200 รอบ/นาที (rpm) ตามค าแนะน าของ Amarasinghe and Williams 
(2007: 300 – 301) 
 3) กรองสารละลาย และน าถ่านชีวภาพไปอบให้แห้งท่ีอุณหภูมิ 110 
องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 12 ชัว่โมง จากนั้น ศึกษาประสิทธิภาพการดูดติดผิวไอออนทองแดงของ
ถ่านชีวภาพแต่ละชนิดในปริมาณท่ีแตกต่างกนั จากสูตรท่ี (2) ตามค าแนะน าของ Sirilamduan et al. 
(2011: 727) และค านวณหาร้อยละการก าจดัโลหะ (% Removal) เพื่อวิเคราะห์ปริมาณไอออน
ทองแดงในน ้ าเสียหลงัการทดลอง จากสูตรท่ี (3) ตามค าแนะน าของ Zein, Suhaili, Earnestly, 
Indrawati and Munaf (2010: 54) โดยน าน ้ าท่ีผา่นการกรอง (Filtrate) ไปวิเคราะห์โดยใชเ้คร่ือง     
เฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชัน่สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (FAAS)  ท่ีความยาวคล่ืน 325 นาโนเมตร  
 

                         (2) 
 
       เม่ือ  qe    คือ น ้าหนกัไอออนโลหะ(มิลลิกรัม) / น ้าหนกัของถ่าน 
               ชีวภาพท่ีถูกท าใหแ้หง้แลว้ (กรัม)  

             V   คือ ปริมาตรของสารละลาย  (ลิตร)   
             Ci   คือ ความเขม้ขน้ของไอออนโลหะเร่ิมตน้  (มิลลิกรัม/ลิตร) 
             Cf   คือ ความเขม้ขน้ของไอออนโลหะสุดทา้ย (มิลลิกรัม/ลิตร) 
             m   คือ น ้าหนกัของถ่านชีวภาพท่ีถูกท าใหแ้หง้แลว้ (กรัม) 
 

                  [
     

  
]        (3) 
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 3.3.2.4  พิสูจน์เอกลกัษณ์ของหมู่ฟังกช์นัดว้ยเทคนิค Fourier Transform Infrared 
Spectrometer: FT – IR 
 เพื่อดูหมู่ฟังก์ชนับริเวณพื้นผิวของถ่านชีวภาพท่ีผา่นการทดสอบการดูดซบั โดยน า
ตวัอยา่งถ่านชีวภาพไปบดกบั KBr น าไปวิเคราะห์ท่ีเลขคล่ืน 400 – 4,000 cm-1 ตามค าแนะน าของ 
Regmi et al. (2012: 63) 
 

3.3.3  วธีิวเิคราะห์โลหะหนัก 
 3.3.3.1  วธีิวเิคราะห์ไอออนทองแดงในน ้าเสีย แสดงดงัตารางท่ี 3.1  
 
ตารางที ่3.1 วธีิการวเิคราะห์โลหะหนกัในน ้าเสีย 
 

ดัชนีทีต่รวจวดั วธีิการวเิคราะห์ 
ทองแดง 1. น าน ้าท่ีผา่นการกรอง (Filtrate) ปริมาตร 1.00 มิลลิลิตร ผสมกบั

สารละลาย 6 M HCl ปริมาตร 4.00 มิลลิลิตร เขยา่เป็นเวลา 5 นาที 
2. กรองสารละลายดว้ยกระดาษกรองและเจือจางสารละลายใหไ้ด้
ปริมาตร 10.0 มิลลิลิตรดว้ยน ้ากลัน่ 
3. น าสารละลายท่ีไดใ้ส่หลอดคิวเวตต ์(Cuvette) และวดัการดูด 
กลืนแสงของทองแดงท่ีความยาวคล่ืน 325 นาโนเมตรดว้ยเคร่ือง 
FAAS 
4. สร้างกราฟมาตรฐาน (Calibration Curve) โดยวดัการดูดกลืนแสง
ของสารละลายมาตรฐานทองแดงท่ีความเขม้ขน้ต่างกนั และน าค่า
การดูดกลืนแสงท่ีวดัไดจ้ากขอ้ 3. ไปเขียนกราฟแสดงความ 
สัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้ของสารละลายกบัค่าการดูดกลืนแสง 

 
แหล่งทีม่า: Siraj and Kitte, 2013: 202. 
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 3.3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.3.4.1  การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ 
 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร และรายงานการวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผู ้
ท  าการศึกษาไวแ้ลว้ น ามาวเิคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลกบังานวจิยัในคร้ังน้ี 
 3.3.4.2  การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ 
 ท าการทดสอบจริง ซ่ึงการเก็บขอ้มูลมีดงัน้ี 
 1) น าเปลือกทุเรียน เปลือกมงัคุด กะลามะพร้าว เมล็ดล าไย และเปลือก
ขนุนท่ีหาซ้ือไดต้ามทอ้งตลาด อยา่งละ 20.0 กิโลกรัม ไปเผาตามวิธีการทดลองท่ีกล่าวไวใ้นหวัขอ้ 
3.3.2 ท่ีโรงงานภทัรพนัธ์อุตสาหการ ตั้งอยู่เลขท่ี 69 หมู่ 6 ถนนปทุมธานีสายใน ต าบลบางเด่ือ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี รหสัไปรษณีย ์12000 ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีรับซ่อม และสร้างเตาเผาแบบ
ต่าง ๆ เก็บรวบรวมถ่านท่ีเผาไดใ้นถุงพลาสติกกนัความช้ืนและใส่ในโถดูดความช้ืน (Desiccator) 
 2) ติดต่อห้องปฏิบติัการศูนยค์วามเป็นเลิศด้านการวิจยัแอนติบอดี คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล เลขท่ี 420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
รหสัไปรษณีย ์10400 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการใชห้อ้งปฏิบติัการและเคร่ืองมือต่าง ๆ  
 3) ติดต่อบริษทั อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ (1988) จ  ากัด ซ่ึงตั้งอยู่ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อขอความอนุเคราะห์น าตวัอยา่งน ้าเสียไปใชใ้นการทดลอง 
 4) ด าเนินการทดลองตามวธีิการทดลองในหวัขอ้ 3.3.2 
 3.3.4.3  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Sirichai Statistics 
Version 6.00 เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ีย (ANOVA) ของประสิทธิภาพการดูด
ไอออนทองแดงติดผิวของถ่านชีวภาพในการบ าบดัน ้ าเสีย เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
หน่วยทดลองโดยใชส้ถิติ Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) 



บทที ่4 
 

ผลการทดลองและการอภปิรายผล 
 

 น ้ ำเสียท่ีน ำมำใช้ในกำรทดลองเป็นน ้ ำเสียท่ีเกิดจำกกระบวนกำรผลิตของโรงงำน
อุตสำหกรรมฟอกย้อมส่ิงทอ ซ่ึงตั้ งอยู่ท่ีต  ำบลบำงปูใหม่ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวดั
สมุทรปรำกำร โดยจะเก็บตวัอย่ำงน ้ ำเสียจำกบ่อพกัน ้ ำเสียหลังบ ำบัดแล้ว จำกรำยงำนผลกำร
วิเครำะห์คุณภำพน ้ ำ พบวำ่ ค่ำควำมเขม้ขน้ไอออนทองแดงมีค่ำเท่ำกบั 0.0420 มิลลิกรัม/ลิตร ซ่ึงมี
ค่ำควำมเขม้ขน้ไอออนทองแดงต ่ำกวำ่ค่ำมำตรฐำนน ้ ำทิ้งตำมท่ีกรมโรงงำนอุตสำหกรรมก ำหนดไว ้
คือ ไม่มำกกวำ่ 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร (กรมโรงงำนอุตสำหกรรม, 2540) จำกนั้นจึงน ำถ่ำนชีวภำพท่ี
เตรียมไดจ้ำกวสัดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรทั้ง 5 ชนิด ไดแ้ก่ เปลือกทุเรียน (T1) เปลือกมงัคุด (T2) 
กะลำมะพร้ำว (T3) เมล็ดล ำไย (T4) และเปลือกขนุน (T5) ท่ีผ่ำนกำรกระตุ้นด้วยสำรละลำย
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ มำศึกษำประสิทธิภำพกำรดูดติดผิวไอออนทองแดงในน ้ ำเสีย โดยใช้
ถ่ำนในปริมำณท่ีแตกต่ำงกนั ไดแ้ก่ 0.500, 1.00 และ 1.50 กรัม และมีกำรควบคุมค่ำควำมเป็นกรด – 
ด่ำง (pH) ของสำรสำรละลำยเท่ำกบั 5.00 จ ำนวนรอบในกำรเขย่ำสำร 200 รอบ/นำที (rpm) เป็น
เวลำ 90 นำที ซ่ึงผลกำรศึกษำกำรเตรียมถ่ำนชีวภำพทั้ง 5 ชนิดโดยใชโ้พแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็น
ตวักระตุน้  อิทธิพลของชนิดและปริมำณของถ่ำนชีวภำพท่ีมีผลต่อประสิทธิภำพกำรดูดติดผิวและ  
ร้อยละกำรก ำจัดไอออนทองแดง รวมถึงสมบัติทำงเคมีกำยภำพของถ่ำนชีวภำพ ซ่ึงพิสูจน์
เอกลกัษณ์ดว้ยเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT – IR) ผลกำรศึกษำสมบติัต่ำง 
ๆ แสดงไดด้งัน้ี  
 

4.1  ผลการเตรียมถ่านชีวภาพทั้ง 5 ชนิด โดยใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นตัว 
 กระตุ้น 
 

ผลจำกกำรเตรียมถ่ำนชีวภำพโดยกระบวนกำรไพโรไลซิสแบบชำ้ (Slow Pyrolysis) ซ่ึงใช้
อุณหภูมิในกำรเผำท่ี 400 องศำเซลเซียส พบว่ำ ลกัษณะของถ่ำนชีวภำพท่ีไดจ้ะมีสีด ำสม ่ำเสมอ
(Uniformly Black) เม่ือน ำมำบดตำมค ำแนะน ำของ Sirilamduan et al. (2011: 726) ให้ละเอียดและ
คดัเลือกขนำดของถ่ำนโดยใช้ตะแกรงร่อนขนำด 200 เมช จะไดถ่้ำนท่ีมีลกัษณะมนัเงำ (Shiny 
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Surface) และมีขนำด 0.300 – 0.600 มิลลิเมตร  นอกจำกน้ี ยงัไดผ้ลิตภณัฑ์พลอยไดเ้ป็นน ้ ำส้มควนั
ไม ้(Wood Vinegar) ซ่ึงสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรท ำปุ๋ยให้กบัพืชได(้อรสำ สุกสวำ่ง, 2554: 
8 – 9) 

ในขั้นตอนกำรท ำให้เป็นถ่ำนหรือกำรคำร์บอไนเซชันน้ีจะเป็นขั้นตอนท่ีโครงสร้ำงของ
ถ่ำนเร่ิมมีรูพรุน โดยธำตุท่ีไม่ใช่คำร์บอนจะเกิดกำรแตกตวัทำงเคมีออกมำในรูปของก๊ำซ เช่น 
ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน เป็นตน้ ซ่ึงคำร์บอนอิสระ (Free – Radical Carbon) ท่ีมีอยูน่ั้น
จะเกิดกำรรวมกลุ่มกันในรูปของถ่ำนชีวภำพ ซ่ึงถ่ำนชีวภำพท่ีได้จำกขั้นตอนดังกล่ำวน้ีจะมี
ควำมสำมำรถในกำรดูดซับต ่ำ เพรำะยงัคงมีน ้ ำมนัดิน (Tar) ตกคำ้งอยูใ่นช่องวำ่ง (Pore) หรือเกำะ
ตำมผวิอยู ่ดงันั้น จึงตอ้งน ำถ่ำนน้ีไปกระตุน้เพื่อพฒันำโครงสร้ำงของถ่ำนให้มีควำมเป็นรูพรุนมำก
ข้ึน และชะล้ำงน ้ ำมนัดินท่ียงัคงตกค้ำงอยู่ในช่องว่ำง ตำมขอ้แนะน ำของปรินทร เต็มญำรศิลป์ 
(2551: 11 – 12) และท ำกำรทดลองตำมค ำแนะน ำของ Regmi et al. (2012: 62) ผลกำรทดสอบกำร
กระตุน้ถ่ำนชีวภำพท่ีควำมเขม้ขน้แตกต่ำงกนัของสำรละลำยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 
ไดแ้ก่ 0, 0.500, 1.00, 1.50 และ 2.00 M พบวำ่ ท่ีควำมเขม้ขน้ 2.00 M มีกำรดูดซบัไอออนทองแดง
ไดม้ำกท่ีสุด ตำมภำพท่ี 4.1 ดงันั้น ในกำรทดลองน้ีจึงใช้สำรละลำยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ท่ี
ควำมเขม้ขน้ 2.00 M และมีค่ำผลผลิตร้อยละ (% Yield) เท่ำกบั 87.2 (T1), 83.5 (T2), 84.2 (T3), 80.5 
(T4) และ 82.2 (T5) ตำมล ำดบั 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.1  ประสิทธิภำพกำรดูดซบัไอออนทองแดงท่ีควำมเขม้ขน้ต่ำงกนัของสำรละลำยโพแทส 
 เซียมไฮดรอกไซด ์
แหล่งทีม่า: Regmi et al., 2012: 63. 
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4.2  อทิธิพลของชนิดถ่านชีวภาพทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพการดูดติดผวิและร้อยละการ 
 ก าจัดไอออนทองแดงในน า้เสีย 
 

ในกำรทดลองไดศึ้กษำอิทธิพลของชนิดถ่ำนชีวภำพทั้ง 5 ชนิด ไดแ้ก่ เปลือกทุเรียน (T1) 
เปลือกมงัคุด (T2) กะลำมะพร้ำว (T3) เมล็ดล ำไย (T4) และเปลือกขนุน (T5) ท่ีมีผลต่อประสิทธิภำพ 
กำรดูดติดผิว (qe) และร้อยละกำรก ำจดั (% Removal) ไอออนทองแดงในน ้ ำเสียจำกโรงงำนโดยมี
กำรควบคุมค่ำควำมเป็นกรด – ด่ำง (pH) ของสำรสำรละลำยเท่ำกบั 5.00 จ ำนวนรอบในกำรเขย่ำ
สำร 200 รอบ/นำที (rpm) เป็นเวลำ 90 นำที ตำมค ำแนะน ำของ Amarasinghe and Williams (2007: 
300 – 301) และ Regmi et al. (2012: 62) โดยมีรำยละเอียดผลกำรทดลอง ดงัน้ี 
 

4.2.1  ประสิทธิภาพการดูดติดผวิ (qe) 
 ประสิทธิภำพกำรดูดติดผวิไอออนทองแดงของถ่ำนชีวภำพแต่ละชนิด แสดงในตำรำงท่ี 4.1 
และภำพท่ี 4.2 ส่วนกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนทำงสถิติแสดงในภำคผนวก ค. ตำรำงท่ี 1 
 
ตารางที ่4.1  ประสิทธิภำพกำรดูดติดผวิและร้อยละกำรก ำจดัไอออนทองแดงของถ่ำนชีวภำพแต่ 
 ละชนิด 
 

 

หมายเหตุ: 
abcde ตวัอกัษรท่ีแตกต่ำงกนัในแนวนอนแสดงวำ่มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมี 

 นยัส ำคญัทำงสถิติ (p<0.05)  
 ชนิดของถ่ำนชีวภำพ: T1 = เปลือกทุเรียน; T3 = กะลำมะพร้ำว; T2 = เปลือก 
 มงัคุด; T5 = เปลือกขนุน และ T4 = เมล็ดล ำไย 

ดชันีช้ีวดั 
 

ชนิดของถ่ำนชีวภำพ CV  

T1 T3 T2 T5 T4 (ร้อยละ) 

qe (µg/g) 17.6a 9.81b 3.00c 0.722d 0.114e 1.60 

% Removal 94.0 a  82.6b 71.8 c 61.9 d 55.0 e 0.140 
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จำกผลกำรทดลอง พบวำ่ ประสิทธิภำพกำรดูดติดผวิไอออนทองแดงของถ่ำนชีวภำพแต่ละ
ชนิดมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) โดยเปลือกทุเรียน (T1) มีค่ำ
ประสิทธิภำพกำรดูดไอออนทองแดงติดผิวสูงสุด เท่ำกบั 17.6 ไมโครกรัม/กรัม รองลงมำ ไดแ้ก่ 
กะลำมะพร้ำว (T3) เปลือกมงัคุด (T2) เปลือกขนุน (T5) และเมล็ดล ำไย (T4) ตำมล ำดบั ซ่ึงมีค่ำ
ประสิทธิภำพกำรดูดติดผิวไอออนทองแดงเท่ำกบั 9.81, 3.00, 0.722 และ 0.114 ไมโครกรัม/กรัม 
ตำมล ำดบั ดงัภำพท่ี 4.2 ทั้งน้ี อำจเน่ืองมำจำกลกัษณะควำมเป็นรูพรุน (Porosity) และพื้นท่ีผิว 
(Surface Area) ของถ่ำนชีวภำพแต่ละชนิดท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัขนำดของไอออนทองแดงแตกต่ำง
กนั จำกผลกำรทดลอง พบวำ่ ถ่ำนชีวภำพท่ีเตรียมจำกเปลือกทุเรียน (T1) มีค่ำประสิทธิภำพกำรดูด
ติดผิวไอออนทองแดงสูงสุด เน่ืองมำจำกกระบวนกำรคำร์บอไนเซชัน และกำรถูกกระตุ้นด้วย
สำรละลำยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ท ำให้โครงสร้ำงของถ่ำนเกิดกำรเปล่ียนแปลง มีกำรสร้ำงรู
พรุนใหม่ข้ึนมำจ ำนวนมำก น ้ ำมนัดิน (Tar) ท่ีเกำะอยูต่ำมผิวหรือตกคำ้งอยูใ่นช่องวำ่ง (Pore) จึงถูก
ชะลำ้ง กำรเกิดปฏิกิริยำทำงเคมีจะท ำให้อะตอมต่ำง ๆ ท่ีไม่ใช่คำร์บอน เช่น ไฮโดรเจน ออกซิเจน 
เป็นตน้ ถูกก ำจดัออกมำในรูปของก๊ำซ (ปรินทร เต็มญำรศิลป์, 2551: 26) และคำดว่ำอะตอม
คำร์บอนท่ีเหลือท่ีมีลกัษณะกำรจดัเรียงตวัเป็นวงหกเหล่ียม (Aromatic Ring) ซ่ึงมีกำรเช่ือมโยงกนั
อยำ่งไม่เป็นระเบียบเกิดกำรจดัเรียงตวัใหม่ อิเล็กตรอนอิสระท่ีอยู่ในสภำพไม่เสถียร (Unsaturated 
Valencies) จึงพยำยำมเกำะหรือยึดเหน่ียวกบัอะตอมอ่ืนท่ีอยู่ในสำรตั้งตน้ กลำยเป็นพนัธะเคมีท่ี
แข็งแรงข้ึน เกิดเป็นหมู่ฟังก์ชนัต่ำง ๆ บนผิวของถ่ำนชีวภำพ ท ำให้ไอออนทองแดงท่ีมีประจุบวก
เกิดกำรดูดซบักบัพื้นผวิของถ่ำนชีวภำพท่ีมีประจุลบ (Adsorption)  

นอกจำกน้ี ขนำดของรูพรุนท่ีมีกำรขยำยใหญ่ข้ึน ท ำให้อนุภำคของไอออนทองแดงมี

โอกำสเขำ้ไปแทรกซึมภำยในเน้ือถ่ำน (Absorption) จึงท ำให้ถ่ำนมีควำมสำมำรถในกำรดูดติดผิว

ไอออนทองแดงเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ Chandra, Mirna, Sunarso, Sudaryanto and 

Ismadji (2009: 458) ท่ีไดท้  ำกำรศึกษำกำรเตรียมและคุณลกัษณะของถ่ำนชีวภำพท่ีเหมำะสม เพื่อ

สำมำรถน ำไปพฒันำต่อเป็นถ่ำนกัมมนัต์ได้โดยใช้เตำเผำแบบแนวนอนท่ีมีควำมร้อนสูง (The 

Horizontal Tubular Furnace) ในกำรเผำถ่ำนชีวภำพเพื่อพฒันำต่อไปเป็นถ่ำนกมัมนัต์ภำยใต้

บรรยำกำศของก๊ำซไนโตรเจนท่ีอตัรำกำรไหล 150 ลูกบำศก์เซนติเมตร/นำที ท่ีอุณหภูมิต่ำงกนั 

ไดแ้ก่ 673, 723, 773, 823, 873 และ 923 เคลวิน ผลกำรศึกษำกำรเตรียมและคุณลกัษณะของถ่ำน

ชีวภำพท่ีเหมำะสม โดยเปรียบเทียบจ ำนวนอะตอมคำร์บอนของถ่ำนชีวภำพท่ีเตรียมจำกเปลือก

ทุเรียนกบัวสัดุชนิดอ่ืน เช่น กะลำมะพร้ำว พบว่ำ เปลือกทุเรียนมีจ ำนวนอะตอมคำร์บอนมำกกว่ำ

กะลำมะพร้ำว จึงท ำใหเ้ปลือกทุเรียนมีแนวโนม้ในกำรดูดติดมำกกวำ่วสัดุอ่ืน 
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ภาพที ่4.2  แสดงค่ำประสิทธิภำพกำรดูดติดผวิไอออนทองแดงของถ่ำนชีวภำพแต่ละชนิด 
 

4.2.2  ร้อยละการก าจัด (% Removal) 
 ร้อยละกำรก ำจดัไอออนทองแดงของถ่ำนชีวภำพแต่ละชนิด แสดงในตำรำงท่ี 4.1 และภำพ
ท่ี 4.3 ส่วนกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนทำงสถิติแสดงในภำคผนวก ค. ตำรำงท่ี 1 

จำกผลกำรทดลอง พบว่ำ ร้อยละกำรก ำจดัไอออนทองแดงของถ่ำนแต่ละชนิด มีควำม
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ (p<0.05) โดยเปลือกทุเรียน (T1) มีค่ำกำรก ำจดัไอออน
ทองแดงสูงสุด เท่ำกบั ร้อยละ 94.0 รองลงมำ ไดแ้ก่ กะลำมะพร้ำว (T3) เปลือกมงัคุด (T2) เปลือก
ขนุน (T5) และเมล็ดล ำไย (T4) ตำมล ำดบั ซ่ึงมีค่ำกำรก ำจดัไอออนทองแดง เท่ำกบั ร้อยละ 82.6, 
71.8, 61.9 และ 55.0 ตำมล ำดบั ดงัภำพท่ี 4.3 ทั้งน้ี เน่ืองมำจำกคุณสมบติัของถ่ำนชีวภำพแต่ละชนิด 
ลกัษณะควำมเป็นรูพรุน (Porosity) และพื้นท่ีผิว (Surface Area) ในกำรสัมผสักบัไอออนทองแดง 
ส่งผลใหป้ระสิทธิภำพในกำรดูดติดผวิต่ำงกนั จึงท ำใหค้่ำร้อยละกำรก ำจดัแตกต่ำงกนั 
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ภาพที ่4.3  แสดงค่ำร้อยละกำรก ำจดัไอออนทองแดงของถ่ำนชีวภำพแต่ละชนิด 
 

4.3  อทิธิพลของปริมาณถ่านชีวภาพทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพการดูดติดผวิและร้อยละ 
 การก าจัดไอออนทองแดงในน า้เสีย 
 

กำรทดลองไดศึ้กษำอิทธิพลของปริมำณถ่ำนชีวภำพท่ีระดบั 0.500, 1.00 และ 1.50 กรัม ท่ีมี
ผลต่อประสิทธิภำพกำรดูดติดผวิ (qe) และร้อยละกำรก ำจดั (% Removal) ไอออนทองแดงในน ้ ำเสีย
จำกโรงงำน โดยใช้ถ่ำนในปริมำณท่ีแตกต่ำงกนั ไดแ้ก่ 0.500, 1.00 และ 1.50 กรัม และมีกำร
ควบคุมค่ำควำมเป็นกรด – ด่ำง (pH) ของสำรสำรละลำยเท่ำกบั 5.00 จ ำนวนรอบในกำรเขยำ่สำร 
200 รอบ/นำที (rpm) เป็นเวลำ 90 นำที ตำมค ำแนะน ำของ Amarasinghe and Williams (2007: 300 – 
301) และ Regmi et al. (2012: 62) โดยมีรำยละเอียดผลกำรทดลองดงัน้ี 
 

4.3.1  ประสิทธิภาพการดูดติดผวิ (qe) 
 ประสิทธิภำพกำรดูดติดผิวไอออนทองแดงของปริมำณถ่ำนชีวภำพท่ีระดบั 0.500, 1.00 
และ 1.50 กรัม แสดงในตำรำงท่ี 4.2 และภำพท่ี 4.4 ส่วนกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงสถิติ
แสดงในภำคผนวก ค. ตำรำงท่ี 1 
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ตารางที ่4.2  ประสิทธิภำพกำรดูดติดผวิและร้อยละกำรก ำจดัไอออนทองแดงของปริมำณถ่ำน 
 ชีวภำพท่ีต่ำงกนั 
 

 

หมายเหตุ: 
abc

 ตวัอกัษรท่ีแตกต่ำงกนัในแนวนอนแสดงวำ่มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยั 

 ส ำคญัทำงสถิติ (p<0.05) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.4  กรำฟแสดงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งประสิทธิภำพกำรดูดติดผวิไอออนทองแดงกบั 
 ปริมำณถ่ำนชีวภำพ 
 

จำกผลกำรทดลอง พบว่ำ ประสิทธิภำพกำรดูดติดผิวไอออนทองแดงของปริมำณถ่ำน
ชีวภำพท่ีระดบั 0.500, 1.00 และ 1.50 กรัม มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p<0.05) 

ดชันีช้ีวดั 
ปริมำณถ่ำนชีวภำพ (g) CV 

0.500 1.00 1.50 (ร้อยละ) 

qe (µg /g) 4.70 c  6.34b 7.74 a 1.60 

% Removal 69.8c 73.1b 76.2a 0.140 
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โดยปริมำณถ่ำนชีวภำพท่ีระดบั 1.50 กรัม มีค่ำประสิทธิภำพกำรดูดติดผิวไอออนทองแดงสูงสุด 
เท่ำกบั 7.74 ไมโครกรัม/กรัม รองลงมำ ไดแ้ก่ ปริมำณถ่ำนชีวภำพท่ีระดบั 1.00 และ 0.500 กรัม 
ตำมล ำดบั มีค่ำประสิทธิภำพกำรดูดติดผิวไอออนทองแดง เท่ำกบั 6.34 และ 4.70 ไมโครกรัม/กรัม 
ตำมล ำดับ ทั้ งน้ี เน่ืองมำจำกขนำดของไอออนและพื้นท่ีผิวของถ่ำนท่ีท ำหน้ำท่ีเป็นสำรดูดซับ 
(Adsorbent)  เม่ือเพิ่มปริมำณสำรดูดซับ จะท ำให้ต ำแหน่งท่ีว่องไวต่อกำรเกิดปฏิกิริยำ (Active 
Sites) บนพื้นท่ีผวิ มีกำรยดึเหน่ียวกบัไอออนของโลหะไดดี้ข้ึน จึงท ำให้ควำมสำมำรถในกำรดูดติด
ผวิไอออนเพิ่มข้ึน (Azouaou, Belmedani, Mokaddem and Sadaoui, 2013: 57) 
 

4.3.2  ร้อยละการก าจัด (% Removal) 
 ร้อยละกำรก ำจดัไอออนทองแดงของปริมำณถ่ำนชีวภำพท่ีต่ำงกนั แสดงในตำรำงท่ี 4.2 
และภำพท่ี 4.5 ส่วนกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนทำงสถิติแสดงในภำคผนวก ค. ตำรำงท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.5  กรำฟแสดงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งร้อยละกำรก ำจดัไอออนทองแดงกบัปริมำณถ่ำน 
 ชีวภำพ 
 

จำกผลกำรทดลอง พบวำ่ ร้อยละกำรก ำจดัไอออนทองแดงของปริมำณถ่ำนชีวภำพท่ีระดบั 
0.500, 1.00 และ 1.50 กรัม มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p<0.05) โดยปริมำณถ่ำน
ชีวภำพท่ีระดบั 1.50 กรัม มีค่ำกำรก ำจดัไอออนทองแดงสูงสุด เท่ำกบั ร้อยละ 76.2 รองลงมำ ไดแ้ก่ 
ปริมำณถ่ำนชีวภำพท่ีระดบั 1.00 และ 0.500 กรัม ตำมล ำดบั มีค่ำกำรก ำจดัไอออนทองแดง เท่ำกบั 
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ร้อยละ 73.1 และ 69.8 ตำมล ำดบั ทั้งน้ี เน่ืองมำจำกควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งขนำดไอออนทองแดงกบั
พื้นท่ีผิว (Surface Area) และควำมเป็นรูพรุนของถ่ำน(Porosity) ซ่ึงถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อ
กระบวนกำรดูดติดผิว เม่ือเพิ่มปริมำณถ่ำนจะท ำให้มีพื้นท่ีผิวมำกข้ึน ประจุลบ (Negative Charge) 
บนพื้นท่ีผิวของถ่ำนจึงมีกำรดูดติดกบัไอออนทองแดงท่ีมีประจุบวก (Positive Charge) ไดดี้ข้ึน ท ำ
ใหป้ริมำณถ่ำนชีวภำพท่ีระดบั 1.50 กรัม มีค่ำร้อยละกำรก ำจดัไอออนทองแดงสูงสุด 
 

4.4  อทิธิพลร่วมระหว่างชนิดกบัปริมาณของถ่านชีวภาพทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพการ 
 ดูดติดผวิและร้อยละการก าจัดไอออนทองแดงในน า้เสีย 
 

กำรศึกษำอิทธิพลร่วมระหว่ำงชนิดของถ่ำนชีวภำพทั้ง 5 ชนิด ไดแ้ก่ เปลือกทุเรียน (T1) 
เปลือกมงัคุด (T2) กะลำมะพร้ำว (T3) เมล็ดล ำไย (T4) และเปลือกขนุน (T5) กบัปริมำณของถ่ำน
ชีวภำพท่ีระดบั 0.500, 1.00 และ 1.50 กรัม ท่ีมีผลต่อประสิทธิภำพกำรดูดติดผิวและร้อยละกำร
ก ำจัดไอออนทองแดงในน ้ ำเสียเพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงหน่วยกำรทดลอง มี
รำยละเอียดของผลกำรศึกษำ ดงัน้ี 
 

4.4.1  ประสิทธิภาพการดูดติดผวิ (qe) 
 ประสิทธิภำพกำรดูดติดผวิไอออนทองแดงของถ่ำนชีวภำพทั้ง 5 ชนิด ไดแ้ก่ เปลือกทุเรียน 
(T1) เปลือกมงัคุด (T2) กะลำมะพร้ำว (T3) เมล็ดล ำไย (T4) และเปลือกขนุน (T5) กบัปริมำณถ่ำน
ชีวภำพท่ีระดบั 0.500, 1.00 และ 1.50 กรัม แสดงในตำรำงท่ี 4.3 และภำพท่ี 4.6 ส่วนกำรวิเครำะห์
ควำมแปรปรวนทำงสถิติแสดงในภำคผนวก ค. ตำรำงท่ี 1 

จำกผลกำรทดลอง พบวำ่ ประสิทธิภำพกำรดูดติดผิวไอออนทองแดงของถ่ำนชีวภำพทั้ง 5 
ชนิด ไดแ้ก่ เปลือกทุเรียน (T1) เปลือกมงัคุด (T2) กะลำมะพร้ำว (T3) เมล็ดล ำไย (T4) และเปลือก
ขนุน (T5) กบัปริมำณถ่ำนชีวภำพท่ีระดบั 0.500, 1.00 และ 1.50 กรัม มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมี
นยัส ำคญัทำงสถิติ (p<0.05) โดยเปลือกทุเรียน(T1) ท่ีระดบัปริมำณ 1.50 กรัม มีค่ำประสิทธิภำพ 
กำรดูดติดผิวไอออนทองแดงสูงสุด เท่ำกบั 20.1 ไมโครกรัม/กรัม และเมล็ดล ำไย (T4) ท่ีระดบั
ปริมำณ 0.500 กรัม มีค่ำประสิทธิภำพกำรดูดติดผิวไอออนทองแดงน้อยท่ีสุด เท่ำกับ 0.0500 
ไมโครกรัม/กรัม ซ่ึงกำรมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ระหว่ำงชนิดกับปริมำณของถ่ำนชีวภำพท่ี
แตกต่ำงกนัตำมล ำดบัน้ี แสดงใหเ้ห็นวำ่ ชนิดของเปลือกทุเรียนและระดบัปริมำณท่ีเพิ่มข้ึน มีผลไป
ในทิศทำงเดียวกัน และแม้ชนิดจะแตกต่ำงกันแต่ปริมำณเพิ่มข้ึน ยงัมีผลไปในทิศทำงเดียวกัน
เช่นเดียวกนั ทั้งน้ี อำจเน่ืองมำจำกลกัษณะควำมเป็นรูพรุน (Porosity) และพื้นท่ีผิวของถ่ำนชีวภำพ 
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(Surface Area) ท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัขนำดของไอออนทองแดง และเม่ือเพิ่มปริมำณของถ่ำนชีวภำพ
จะท ำใหมี้พื้นท่ีผวิมำกข้ึน จึงเกิดกำรดูดติดกบัไอออนทองแดงไดดี้ ซ่ึงเป็นกำรดูดติดทั้ง 2 ชนิด คือ 
กำรดูดซบั (Adsorption) โดยท่ีประจุลบ (Negative Charge) บนพื้นผิวของถ่ำนจะเกิดแรงดึงดูดกบั
ไอออนทองแดงท่ีมีประจุบวก (Positive Charge) และกำรดูดซึม (Absorption) ซ่ึงขนำดของรุพรุนท่ี
มีมำกข้ึน จะท ำให้ไอออนทองแดงมีโอกำสเขำ้ไปแทรกซึมภำยในโพรงของถ่ำนชีวภำพไดม้ำกข้ึน
ตำมไปดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.6  กรำฟแสดงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งประสิทธิภำพกำรดูดติดผวิไอออนทองแดงกบั 
 ปริมำณท่ีแตกต่ำงกนัของถ่ำนชีวภำพทั้ง 5 ชนิด 
หมายเหตุ: T1 = เปลือกทุเรียน, T2 = เปลือกมงัคุด, T3 = กะลำมะพร้ำว, T4 = เมล็ดล ำไย, 
 T5 = เปลือกขนุน  
 

4.4.2  ร้อยละการก าจัด (% Removal) 
 ร้อยละกำรก ำจดัไอออนทองแดงของถ่ำนชีวภำพทั้ง 5 ชนิด ไดแ้ก่ เปลือกทุเรียน (T1) 
เปลือกมงัคุด (T2) กะลำมะพร้ำว (T3) เมล็ดล ำไย (T4) และเปลือกขนุน (T5) กบัปริมำณถ่ำนชีวภำพท่ี
ระดบั 0.500, 1.00 และ 1.50 กรัม แสดงในตำรำงท่ี 4.3 และภำพท่ี 4.7 ส่วนกำรวิเครำะห์ควำม
แปรปรวนทำงสถิติแสดงในภำคผนวก ค. ตำรำงท่ี 1 
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จำกผลกำรทดลอง พบว่ำ ร้อยละกำรก ำจดัไอออนทองแดงของถ่ำนชีวภำพทั้ง 5 ชนิด 
ไดแ้ก่ เปลือกทุเรียน (T1) เปลือกมงัคุด (T2) กะลำมะพร้ำว (T3) เมล็ดล ำไย (T4) และเปลือกขนุน (T5) 
กบัปริมำณถ่ำนชีวภำพท่ีระดบั 0.500, 1.00 และ 1.50 กรัม มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำง
สถิติ (p<0.05) โดยเปลือกทุเรียน(T1) ท่ีระดบัปริมำณ 1.50 กรัม มีค่ำกำรก ำจดัไอออนทองแดงสูงสุด 
เท่ำกบั ร้อยละ 97.9 และเมล็ดล ำไย (T4) ท่ีระดบัปริมำณ 0.500 กรัม มีค่ำกำรก ำจดัไอออนทองแดง
นอ้ยท่ีสุด เท่ำกบั ร้อยละ 53.4 เน่ืองจำกควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงลกัษณะควำมเป็นรูพรุน (Porosity) 
และพื้นท่ีผวิ (Surface Area) ของถ่ำนกบัขนำดของไอออนทองแดงท่ีแตกต่ำงกนั และปริมำณถ่ำนท่ี
เพิ่มข้ึน จะช่วยเพิ่มพื้นท่ีผวิในกำรดูดติดผวิกบัไอออนทองแดง จึงท ำให้ค่ำร้อยละกำรก ำจดัแตกต่ำง
กัน ซ่ึงจะเห็นได้ว่ำมีปฏิสัมพันธ์กัน (Interaction) ระหว่ำงชนิดกับปริมำณของถ่ำนชีวภำพท่ี
แตกต่ำงกนัตำมล ำดบั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่4.7  กรำฟแสดงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งร้อยละกำรก ำจดัไอออนทองแดงกบัปริมำณท่ี 
 แตกต่ำงกนัของถ่ำนชีวภำพทั้ง 5 ชนิด 
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ตารางที ่4.3  ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งประสิทธิภำพกำรดูดติดผวิและร้อยละกำรก ำจดัไอออนทองแดงของถ่ำนชีวภำพแต่ละชนิดท่ีปริมำณแตกต่ำงกนั  

 

ดชันีช้ีวดั Interaction 
  T1     T2     T3     T4     T5   CV 

0.500 1.00 1.50 0.500 1.00 1.50 0.500 1.00 1.50 0.500 1.00 1.50 0.500 1.00 1.50 
(ร้อย
ละ) 

qe (µg/g) I 14.9c 18.0b 20.1a 1.52i 2.74h 4.74g 6.71f 10.3e 12.5d 0.0500m 0.0900lm 0.200lm 0.300l 0.660k 1.21j 1.60 

%Removal I 89.9c 94.1b 97.9a 68.2i 71.7h 75.4g 78.4f 83.2e 86.2d 53.4o 54.9n 56.8m 59.3l 61.8k 64.5j 0.140 

 

หมายเหตุ: 
abcdefghijklmno

  ตวัอกัษรท่ีแตกต่ำงกนัในแนวนอนแสดงวำ่มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p<0.05) 

 I : Interaction คือ มีปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งชนิดของถ่ำนชีวภำพกบัปริมำณของถ่ำนชีวภำพท่ีแตกต่ำงกนั ตำมล ำดบั 

 ชนิดของถ่ำนชีวภำพ:  T1 = เปลือกทุเรียน;    T2 = เปลือกมงัคุด;     T3 =    กะลำมะพร้ำว;      T4 = เมล็ดล ำไย;       T5 = เปลือกขนุน 
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4.5  การวเิคราะห์โครงสร้างเคมด้ีวยเทคนิคฟูริเออร์ทรานสฟอร์มอนิฟราเรดสเปก 
 โทรสโกปี  (FT – IR Spectroscopy) 
 

จำกกำรศึกษำสมบติัทำงเคมีกำยภำพ (Physicochemical Property) ของถ่ำนชีวภำพทั้ง 5 
ชนิด ไดแ้ก่ เปลือกทุเรียน (T1) เปลือกมงัคุด (T2) กะลำมะพร้ำว (T3) เมล็ดล ำไย (T4) และเปลือก
ขนุน (T5) ท่ีผำ่นกำรกระตุน้โดยสำรละลำยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ และน ำมำทดสอบกำรดูด
ติดผิวไอออนทองแดง โดยวิเครำะห์หมู่ฟังก์ชนัดว้ยเคร่ือง Infrared Spectrometer พบว่ำ ถ่ำน
ชีวภำพทั้ง 5 ชนิดมี FT – IR สเปกตรัมท่ีคลำ้ยกนั ดงัภำพท่ี 4.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.8  FT – IR สเปกตรัมของถ่ำนชีวภำพทั้ง 5 ชนิด 
หมายเหตุ: T1 = เปลือกทุเรียน, T2 = เปลือกมงัคุด, T3 = กะลำมะพร้ำว, T4 = เมล็ดล ำไย, 
 T5 = เปลือกขนุน  
 

FT – IR สเปกตรัมของถ่ำนชีวภำพทั้ง 5 ชนิด แสดงหมู่ฟังก์ชนัท่ีส ำคญัของลิกโน
เซลลูโลสซ่ึงประกอบดว้ยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ไดแ้ก่ พีก O – H Stretching ท่ี
ประมำณ 3,421 – 3,448 cm-1 ซ่ึงเป็นสำรประกอบฟีนอล (Phenolic Compounds) ยกเวน้ถ่ำน
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ชีวภำพท่ีเตรียมจำกเมล็ดล ำไยและเปลือกขนุนท่ีไม่ปรำกฏพีก O – H (Hydroxyl Group) อำจ
เน่ืองมำจำกกระบวนกำรไพโร ไลซิส ซ่ึงมีกำรใชอุ้ณหภูมิสูง (มำกกวำ่ 360 องศำเซลเซียส) ท ำให้
เกิดกำรสูญเสียโมเลกุลน ้ ำ แต่ในขณะเดียวกนั จะช่วยเพิ่มควำมเป็นวงอะโรมำติกของโครงสร้ำง
ถ่ำน (Mimmo, Panzacchi, Baratieri, Davies and Tonon, 2014: 155) พีก C – H Stretching ท่ี
ประมำณ 2,916 – 2,948 cm-1 เป็นสำรประกอบไฮโดรคำร์บอนประเภทแอลเคนหรือแอลคีน 
(Alkane or Alkene) พีก C = O Stretching ท่ีประมำณ 1,582 – 1,977 cm-1 เป็นสำรประกอบ
ไฮโดรคำร์บอนประเภทคำร์บอนิล (Carbonyl Compounds) พีก C = C Stretching ท่ีประมำณ 
1,421 – 1,570 cm-1 เป็นสำรประกอบไฮโดรคำร์บอนประเภทอะโรมำติก (Aromatic Compounds) 
พีก C – O Stretching ท่ีประมำณ 1,092 – 1,166 cm-1 เป็นสำรประกอบไฮโดรคำร์บอนประเภท
เอสเทอร์ (Ester Compounds) และพีก C – H Stretching ท่ีประมำณ 800 – 896 cm-1 ซ่ึงเป็น
สำรประกอบไฮโดรคำร์บอนประเภทแอลิฟำติก (พิมพจิ์ต ดำมพวรรณ และวชัรินทร์ รุกขไชยศิริ
กุล, 2550: 290) 



บทที ่5 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาประสิทธิภาพการดูดติดผิวไอออนทองแดงในน ้ าเสียของถ่านชีวภาพทั้ง 5 
ชนิด ไดแ้ก่ เปลือกทุเรียน (T1) เปลือกมงัคุด (T2) กะลามะพร้าว (T3) เมล็ดล าไย (T4) และเปลือก
ขนุน (T5) ซ่ึงผ่านการกระตุน้ด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) โดยใช้ถ่านใน
ปริมาณท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 0.500, 1.00 และ 1.50 กรัม และมีการควบคุมค่าความเป็นกรด – ด่าง 
(pH) ของสารสารละลายเท่ากบั 5.00 จ  านวนรอบในการเขยา่สาร 200 รอบ/นาที (rpm) เป็นเวลา 90 
นาที สามารถสรุปผลการทดลองได ้ดงัน้ี 
 

5.1.1  ชนิดของถ่านชีวภาพทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพการดูดติดผวิและร้อยละการก าจัด 
 ไอออนทองแดงในน า้เสีย 

 จากการศึกษาชนิดของถ่านชีวภาพทั้ง 5 ชนิด ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ เปลือกทุเรียน (T1) เปลือกมงัคุด 
(T2) กะลามะพร้าว (T3) เมล็ดล าไย (T4) และเปลือกขนุน (T5) ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการดูดติดผิว 
(qe) และร้อยละการก าจดั (% Removal) ไอออนทองแดงในน ้าเสีย สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 5.1.1.1  ประสิทธิภาพการดูดติดผวิ (qe)  
 ผลการทดลอง พบว่า เปลือกทุเรียน (T1) มีค่าประสิทธิภาพการดูดติดผิวไอออน
ทองแดงสูงสุด เท่ากบั 17.6 ไมโครกรัม/กรัม รองลงมา ได้แก่ กะลามะพร้าว (T3), เปลือกมงัคุด 
(T2), เปลือกขนุน (T5) และเมล็ดล าไย (T4) ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพการดูดติดผิวไอออน
ทองแดง เท่ากบั 9.81, 3.00, 0.722 และ 0.114 ไมโครกรัม/กรัม ตามล าดบั ดงันั้น ชนิดของถ่าน
ชีวภาพท่ีเหมาะสมต่อการดูดติดผวิไอออนทองแดง ไดแ้ก่ เปลือกทุเรียน (T1) 
 5.1.1.2  ร้อยละการก าจดั (% Removal) 
 ผลการทดลอง พบวา่ เปลือกทุเรียน (T1) มีค่าการก าจดัไอออนทองแดงสูงสุด เท่ากบั 
ร้อยละ 94.0 รองลงมา ได้แก่ กะลามะพร้าว (T3), เปลือกมังคุด (T2), เปลือกขนุน (T5)
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และเมล็ดล าไย (T4) ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าการก าจดัไอออนทองแดง เท่ากบั ร้อยละ 82.6, 71.8, 61.9 
และ55.0 ตามล าดบั ดงันั้น ชนิดของถ่านชีวภาพท่ีเหมาะสมต่อการก าจดัไอออนทองแดง ไดแ้ก่ 
เปลือกทุเรียน (T1) 
 

5.1.2  ปริมาณของถ่านชีวภาพทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพการดูดติดผวิและร้อยละการก าจัด 
 ไอออนทองแดงในน า้เสีย 
จากการศึกษาปริมาณถ่านชีวภาพท่ีระดับ 0.500, 1.00 และ 1.50 กรัม ท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการดูดติดผิว (qe) และร้อยละการก าจดั (% Removal) ไอออนทองแดงในน ้ าเสีย 
สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 5.1.2.1  ประสิทธิภาพการดูดติดผวิ (qe)  
 ผลการทดลอง พบวา่ ปริมาณถ่านชีวภาพท่ีระดบั 1.50 กรัม มีค่าประสิทธิภาพการ
ดูดติดผวิไอออนทองแดงสูงสุด เท่ากบั 7.74 ไมโครกรัม/กรัม รองลงมา ไดแ้ก่ ปริมาณถ่านชีวภาพ
ท่ีระดบั 1.00 และ 0.500 กรัม ตามล าดบั มีค่าประสิทธิภาพการดูดติดผิวไอออนทองแดง เท่ากบั 
6.34 และ 4.70 ไมโครกรัม/กรัม ตามล าดบั ดงันั้น ปริมาณถ่านชีวภาพท่ี 1.50 กรัม จึงเหมาะสมต่อ
การดูดติดผวิไอออนทองแดง  
 5.1.2.2  ร้อยละการก าจดั (% Removal) 
 ผลการทดลอง พบวา่ ปริมาณถ่านชีวภาพท่ีระดบั 1.50 กรัม มีค่าการก าจดัไอออน
ทองแดงสูงสุด เท่ากบั ร้อยละ 76.2 รองลงมา ไดแ้ก่ ปริมาณถ่านชีวภาพท่ีระดบั 1.00 และ 0.500 
กรัม ตามล าดบั มีค่าการก าจดัไอออนทองแดง เท่ากบั ร้อยละ 73.1 และ 69.8 ตามล าดบั ดงันั้น 
ปริมาณถ่านชีวภาพท่ี 1.50 กรัม จึงเหมาะสมต่อการก าจดัไอออนทองแดง 
 

5.1.3  ชนิดและปริมาณถ่านชีวภาพทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพการดูดติดผวิและร้อยละการ 
 ก าจัดไอออนทองแดงในน า้เสีย 
จากการศึกษาชนิดและปริมาณของถ่านชีวภาพท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการดูดติดผิวและ

ร้อยละการก าจดัไอออนทองแดง สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 5.1.3.1  ประสิทธิภาพการดูดติดผวิ (qe) 
 ชนิดและปริมาณของถ่านชีวภาพท่ีเหมาะสมต่อการดูดติดผิวไอออนทองแดง 
ไดแ้ก่ เปลือกทุเรียน (T1) ท่ีระดบัปริมาณ 1.50 กรัม ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพการดูดติดผวิ เท่ากบั 20.1 
ไมโครกรัม/กรัม  
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 5.1.3.2  ร้อยละการก าจดั (% Removal) 
 ชนิดและปริมาณของถ่านชีวภาพท่ีเหมาะสมต่อการก าจดัไอออนทองแดง ไดแ้ก่ 
เปลือกทุเรียน (T1) ท่ีระดบัปริมาณ 1.50 กรัม ซ่ึงมีค่าการก าจดัไอออนทองแดง เท่ากบั ร้อยละ 
97.9 

ดงันั้น จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการดูดติดผิวและร้อยละการก าจดัไอออนทองแดง 
จึงสรุปไดว้า่ ชนิดและปริมาณของถ่านชีวภาพมีปฏิสัมพนัธ์กนั (Interaction) โดยชนิดของเปลือก
ทุเรียนและระดบัปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน มีผลไปในทิศทางเดียวกนั และชนิดท่ีแตกต่างกนัแต่ปริมาณ
เพิ่มข้ึน มีผลไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นการดูดติดทั้ง 2 ชนิด คือ การดูดซบั (Adsorption) และ
การดูดซึม (Absorption)  
 

5.1.4  ผลการวเิคราะห์โครงสร้างเคมีด้วยเทคนิคอนิฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FT – IR 
 Spectroscopy) 
 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างเคมีของถ่านชีวภาพทั้ง 5 ชนิดดว้ยเทคนิคอินฟราเรดสเปก   

โทรสโกปี พบวา่ FT – IR สเปกตรัมของถ่านทั้ง 5 ชนิดมีลกัษณะท่ีคลา้ยกนั โดยแสดงหมู่ฟังก์ชนั

ท่ีส าคญัของลิกโนเซลลูโลส ไดแ้ก่ พีก O – H Stretching ท่ีประมาณ 3,421 – 3,448 cm-1 พีก C – 

H  Stretching ท่ีประมาณ 2,916 – 2,948 cm-1  พีก C = O Stretching ท่ีประมาณ 1,582 – 1,977 cm-

1  พีกC = C Stretching ท่ีประมาณ 1,421 – 1,570 cm-1  พีก C – O Stretching ท่ีประมาณ 1,092 – 

1,166 cm-1 และ พีก C – H Stretching ท่ีประมาณ 800 – 896 cm-1 แต่ถ่านชีวภาพท่ีเตรียมจากเมล็ด

ล าไยและเปลือกขนุนไม่ปรากฏพีก O – H Stretching  

 
จากผลการศึกษาทั้งหมดท่ีกล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ การเตรียมถ่านชีวภาพจากวสัดุ

เหลือใช้ทางการเกษตรทั้ง 5 ชนิด ไดแ้ก่ เปลือกทุเรียน เปลือกมงัคุด กะลามะพร้าว เมล็ดล าไย 

และเปลือกขนุน โดยใชโ้พแทสเซียมไฮดรอกไซดเ์ป็นตวักระตุน้ สามารถน าไปประยุกตใ์ชบ้  าบดั

น ้าเสียท่ีมีการปนเป้ือนไอออนของโลหะทองแดงจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกยอ้มส่ิงทอไดแ้ละ

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้โดยชนิดและปริมาณของถ่านชีวภาพท่ีเหมาะสมต่อการดูดติดผิว

และก าจดัไอออนทองแดง ไดแ้ก่ ถ่านชีวภาพท่ีเตรียมจากเปลือกทุเรียนท่ีระดบัปริมาณ 1.50 กรัม 

ซ่ึงจะใหค้่าประสิทธิภาพในการดูดติดผิวและร้อยละการก าจดัไอออนทองแดงสูงสุด เท่ากบั 20.1 

ไมโครกรัม/กรัม และร้อยละ 97.9 ตามล าดบั นอกจากน้ี สมบติัทางเคมีกายภาพของถ่านชีวภาพ
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ทั้ง 5 ชนิดท่ีเตรียมข้ึน ซ่ึงถูกวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคฟูริเออร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี 

พบวา่ ถ่านชีวภาพทั้ง 5 ชนิดมีลกัษณะสเปกตรัมท่ีคลา้ยกนั โดยแสดงหมู่ฟังก์ชนัท่ีส าคญัของลิก

โนเซลลูโลส ไดแ้ก่ พีก O – H Stretching ท่ีประมาณ 3,421 – 3,448 cm-1 พีก C – H Stretching ท่ี

ประมาณ 2,916 – 2,948 cm-1 พีก C = O Stretching ท่ีประมาณ 1,582 – 1,977 cm-1 พีก C = C 

Stretching ท่ีประมาณ 1,421 – 1,570  cm-1 พีก C – O Stretching ท่ีประมาณ 1,092 – 1,166 cm-1 

และ พีก C – H Stretching ท่ีประมาณ 800 – 896 cm-1 ยกเวน้ถ่านชีวภาพท่ีเตรียมจากเมล็ดล าไย

และเปลือกขนุนท่ีไม่ปรากฏพีก O – H Stretching 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1  ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 
 5.2.1.1  เน่ืองจากตวัอยา่งน ้ าเสียท่ีน ามาใช้ในการทดลองมีสภาวะความเป็นด่าง
ค่อนขา้งสูง ดงันั้น การควบคุมใหส้ารละลายมีค่า pH เท่ากบั 5.00 จึงควรใชเ้คร่ือง pH Meter แทน
กระดาษลิตมสัท่ีจ ากดัช่วง pH 4.50 – 5.50 เพื่อความเท่ียงตรง (Precision) ของผลการทดลอง 
 5.2.1.2 หากตอ้งการน าถ่านชีวภาพไปใชใ้นการบ าบดัจริง ควรศึกษาความเป็นไป
ได้เชิงเศรษฐศาสตร์และสังคมด้วย เน่ืองจากกระบวนการผลิตถ่านชีวภาพมีการใช้เช้ือเพลิง
จ านวนมาก และเตาเผาถ่านตอ้งมีคุณภาพ ไม่มีควนัหลงเหลือออกจากปล่องควนัรบกวนชุมชน 
 

5.2.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 5.2.2.1  ควรศึกษากระบวนการผลิตถ่านชีวภาพโดยใชว้สัดุทางการเกษตรชนิดอ่ืน 
ๆ เช่น กากกาแฟ หรือเมล็ดถัว่ เป็นตน้ เพื่อน าไปพฒันาคุณภาพในการดูดติดผวิไอออนโลหะชนิด
ต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นน ้าเสีย 
 5.2.2.2 ควรมีการศึกษากระบวนการกระตุ้นโดยใช้วิธีทางกายภาพ เช่น ก๊าซ
ออกซิเจน (O2) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) หรือไอน ้าอ่ิมตวัยิง่ยวด (Steam) เป็นตน้ 
 5.2.2.3 ควรมีการทดลองประสิทธิภาพการดูดติดผวิและร้อยละการก าจดัไอออน
ของโลหะทองแดง ภายใตส้ภาวะต่าง ๆ เช่น ความเป็นกรด – ด่างของสารละลาย หรือเวลาท่ีใชใ้น
การดูดติดผวิ เป็นตน้ 
 5.2.2.4 ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการดูดติดผวิและร้อยละการก าจดัไอออน
โลหะชนิดอ่ืน ๆ เช่น ตะกัว่ หรือแคดเมียม เป็นตน้ 
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1. การเตรียมสารละลายต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการทดลอง 
 

1.1  สารละลาย  2.00 M  KOH  ปริมาตร 2,000 มิลลิลิตร 
 

 วธีิท า มวลโมเลกุลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์ (KOH) =  56.1 g/mol 

   สูตรค านวณ      
 

  
 

  

     
 

 

   
 

  
 

  

     
 

  

              
                                      

                
 

   
                                    
 

 ดงันั้น ชัง่สารละลาย KOH 224 กรัม ดว้ยเคร่ืองชัง่แบบหยาบ ใส่ในบีกเกอร์ ละลายดว้ยน ้า
กลัน่ คนใหส้ารละลายเป็นเน้ือเดียวกนัจนไดป้ริมาตร 2,000 มิลลิลิตร 
 

1.2  สารละลาย  1.00 M  NaOH   ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
 
 วธีิท า มวลโมเลกุลของโซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH)  =  40.0  g/mol 

   สูตรค านวณ      
 

  
 

  

     
 

 

   
 

  
 

  

     
 

  

              
                                    

                
 

   
                         
 ดงันั้น ชัง่สารละลาย NaOH 4.00 g ดว้ยเคร่ืองชัง่แบบหยาบ ใส่ในบีกเกอร์  ละลายดว้ยน ้า
กลัน่  คนใหส้ารละลายเป็นเน้ือเดียวกนัจนไดป้ริมาตร 100  มิลลิลิตร 
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1.3  สารละลาย  1.00 M HNO3 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
 
 วธีิท า มวลโมเลกุลของกรดไนตริก ( HNO3)  =  63.0 g/mol 
   ความเขม้ขน้ของกรดไนตริก (Conc. HNO3) = 70.0 % 
   ความหนาแน่นของกรดไนตริก (Density of  HNO3)  =  1.51 g/cm-3 
 
 สารละลาย  HNO3 1.00  mL มีเน้ือสาร  HNO3  1.51 g 
 ถา้สารละลาย  HNO3 1,000  L     จะมีเน้ือสาร  HNO3 1,510    g/L  
 
 สารละลาย   HNO3 100  g  มีเน้ือสาร  HNO3  70.0 g 
 ถา้สารละลาย  HNO3        1,510    g/L จะมีเน้ือสาร  HNO3 1,057  g/L  
 

 จากสูตร       
 

  
 

 

          
           

             =                  

 
              
 

                                         
 
                                    
 

 ดงันั้น ใชก้ระบอกตวงขนาด 10.0 mL ตวงกรดไนตริกเขม้ขน้ปริมาตร 6.00 mL ใส่บีก
เกอร์ท่ีมีน ้ากลัน่อยูเ่ล็กนอ้ย คนใหส้ารละลายเขา้กนั จากนั้นเทใส่ขวดวดัปริมาตรขนาด 100 mL 
ปรับปริมาตรดว้ยน ้ากลัน่ เขยา่ใหส้ารละลายเขา้กนั 
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ตารางที ่ข. 1  การกระตุน้ถ่านชีวภาพทั้ง 5 ชนิดดว้ยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 
 

ชนิดถ่าน
ชีวภาพ 

  

น ้าหนกัสาร (กรัม) ผลผลิตร้อยละ 
(%Yield) 

  

ลกัษณะของผงถ่าน 
  ก่อน

กระตุน้ 
หลงั

กระตุน้ 
เปลือกทุเรียน 10.0 8.72 87.2 มีสีด าและเป็นผงละเอียด 
เปลือกมงัคุด 10.0 8.35 83.5 มีสีด าและเป็นผงละเอียด 
กะลามะพร้าว 10.0 8.42 84.2 มีสีด า แวววาว และเป็นผงละเอียด 
เมล็ดล าไย 10.0 8.05 80.5 มีสีด า แวววาว และเป็นผงละเอียด 
เปลือกขนุน 10.0 8.22 82.2 มีสีด าและเป็นผงละเอียด 
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ตารางที ่ข. 2  การค านวณประสิทธิภาพการดูดติดผวิและร้อยละการก าจดัไอออนทองแดงจากสูตร  
         qe = V(Ci – Cf)/m และ %Removal = [(Ci – Cf)/Ci]*100 
 

ชนิดท่ี Ci  (M) Cf  (M) (Ci – Cf) V (mL) m (g) qe % Removal 

T1L1R1 0.0420 0.0222 0.0198 200 0.303 13.1 88.8 

T1L1R2 0.0420 0.0218 0.0202 200 0.253 15.9 92.5 

T1L1R3 0.0420 0.0214 0.0206 200 0.243 17.0 96.1 

T1L2R1 0.0420 0.0222 0.0198 200 0.255 15.5 89.3 

T1L2R2 0.0420 0.0216 0.0204 200 0.231 17.6 94.1 

T1L2R3 0.0420 0.0212 0.0208 200 0.200 20.8 98.0 

T1L3R1 0.0420 0.0219 0.0201 200 0.559 16.1 91.6 

T1L3R2 0.0420 0.0215 0.0205 200 0.391 20.4 95.8 

T1L3R3 0.0420 0.0211 0.0210 200 0.420 22.4 99.5 
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ตารางที ่ข. 2  (ต่อ)  
 

ชนิดท่ี Ci  (M) Cf  (M) (Ci – Cf) V (mL) m (g) qe % Removal 

T2L1R1 0.0420 0.0251 0.0169 200 15.5 1.24 67.3 

T2L1R2 0.0420 0.0246 0.0174 200 15.5 2.44 70.6 

T2L1R3 0.0420 0.0240 0.0180 200 15.6 4.24 74.7 

T2L2R1 0.0420 0.0250 0.0170 200 11.3 1.44 68.0 

T2L2R2 0.0420 0.0246 0.0174 200 11.4 2.73 71.1 

T2L2R3 0.0420 0.0240 0.0180 200 11.4 4.83 75.0 

T2L3R1 0.0420 0.0248 0.0172 200 7.23 1.90 69.3 

T2L3R2 0.0420 0.0242 0.0178 200 7.25 3.05 73.4 

T2L3R3 0.0420 0.0238 0.0182 200 7.22 5.16 76.4 
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ตารางที ่ข. 2  (ต่อ) 
 

ชนิดท่ี Ci  (M) Cf  (M) (Ci – Cf) V (mL) m (g) qe % Removal 

T3L1R1 0.0420 0.0239 0.0181 200 4.29 5.32 75.9 

T3L1R2 0.0420 0.0232 0.0188 200 4.30 9.31 81.3 

T3L1R3 0.0420 0.0228 0.0192 200 4.30 10.3 84.6 

T3L2R1 0.0420 0.0235 0.0185 200 2.22 6.57 78.4 

T3L2R2 0.0420 0.0229 0.0191 200 2.21 10.1 83.6 

T3L2R3 0.0420 0.0225 0.0195 200 2.21 12.4 86.5 

T3L3R1 0.0420 0.0232 0.0188 200 1.36 8.24 80.8 

T3L3R2 0.0420 0.0228 0.0192 200 1.37 11.3 84.5 

T3L3R3 0.0420 0.0224 0.0196 200 1.37 14.7 87.5 
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ตารางที ่ข. 2  (ต่อ)  
 

ชนิดท่ี Ci  (M) Cf  (M) (Ci – Cf) V (mL) m (g) qe % Removal 

T4L1R1 0.0420 0.0274 0.0146 200 58.5 0.0435 53.3 

T4L1R2 0.0420 0.0272 0.0148 200 58.6 0.0730 54.6 

T4L1R3 0.0420 0.0270 0.0150 200 58.3 0.153 55.8 

T4L2R1 0.0420 0.0274 0.0146 200 52.8 0.0450 53.3 

T4L2R2 0.0420 0.0272 0.0148 200 53.8 0.0960 54.6 

T4L2R3 0.0420 0.0268 0.0152 200 52.8 0.200 56.8 

T4L3R1 0.0420 0.0274 0.0146 200 46.6 0.0641 53.4 

T4L3R2 0.0420 0.0270 0.0150 200 45.6 0.105 55.6 

T4L3R3 0.0420 0.0266 0.0154 200 45.6 0.250 57.9 
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ตารางที ่ข. 2  (ต่อ)  
 

ชนิดท่ี Ci  (M) Cf  (M) (Ci – Cf) V (mL) m (g) qe % Removal 

T5L1R1 0.0420 0.0265 0.0155 200 33.1 0.276 58.2 

T5L1R2 0.0420 0.0260 0.0160 200 33.1 0.603 61.7 

T5L1R3 0.0420 0.0258 0.0162 200 33.1 1.01 63.0 

T5L2R1 0.0420 0.0264 0.0156 200 30.3 0.303 59.3 

T5L2R2 0.0420 0.0260 0.0160 200 31.4 0.656 61.8 

T5L2R3 0.0420 0.0256 0.0164 200 30.4 1.27 64.2 

T5L3R1 0.0420 0.0262 0.0158 200 24.7 0.329 60.4 

T5L3R2 0.0420 0.0260 0.0161 200 24.8 0.710 62.0 

T5L3R3 0.0420 0.0252 0.0168 200 24.8 1.34 66.4 
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การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถติิ 
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ตารางที ่ค. 1  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของถ่านชีวภาพทั้ง 5 ชนิดไดแ้ก่ เปลือก 
 ทุเรียน (T1) เปลือกมงัคุด (T2) กะลามะพร้าว (T3) เมล็ดล าไย (T4) และเปลือกขนุน  
 (T5) ซ่ึง ผา่นการกระตุน้ดว้ยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์(KOH) โดยใช ้
 ถ่านในปริมาณต่างกนั ไดแ้ก่ 0.500, 1.00 และ 1.50 กรัม 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SOURCE     df  SS                 MS                    F                   F.05               F.01 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Treatment          14              2099.5046        149.9646        4996.46              2.01              2.70  
           A                  4              1990.9788         497.7447       9774.47              2.69              4.02  
           B                  2               69.5876            34.7938         3479.38              3.32              5.39  
         AxB               8               38.9383            4.8673           486.73                2.27              3.17  
        ERROR          30              0.3000             0.0100  
        TOTAL          44              2099.8046       47.7228  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     Grand Mean  =        6.2582    CV =         1.5979   
  
     FACTOR A  (TYPE) : T1  T2  T3 T4 T5  FACTOR B   (LEVEL) : L1  L2  L3 
 
    TWO WAYS TABLE    
 A/B        B1                   B2                  B3              AVERAGE 
 A1                14.89           17.98           20.06           17.64         
 A2                 1.52            2.74            4.74            3.00         
 A3                 6.71           10.25           12.48            9.81         
 A4                 0.05            0.09            0.20            0.11         
 A5                 0.30            0.66            1.21            0.72         
 AVG                4.69            6.34            7.74            6.26    
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ตารางที ่ค. 1  (ต่อ) 
 
************************************************************************** 
         *          DUNCAN'S MULTIPLE-RANGE TEST                                                          * 
         *          PROBLEM IDENTIFICATION  = FACTOR A                 * 
         *          NUMBER OF MEANS   =  5                                   * 
         *          ERROR DEGREE OF FREEDOM  =  30                                 * 
         *        ERROR MEAN SQUARE   =           9.99999899422619E-03     * 
         *         STANDARD ERROR OF MEAN  =           3.33333316570436E-02     * 
************************************************************************** 
 
       NAME     ID       MEAN            RANKED AT PROBABILITY LEVEL .01 
       A1                17.642533      A                  
       A3                9.8100665       B                  
       A2                3.0023000        C                  
       A5               . 72156666         D                  
       A4                .11443333          E                  
 
          MEANS NOT SHARING LETTER IN COMMON DIFFER SIGNIFICANTLY 
          BY DUNCAN'S MULTIPLE RANGE TEST. 
 
       NAME     ID       MEAN            RANKED AT PROBABILITY LEVEL .05 
       A1                17.642533      A                  
       A3                9.8100665       B                  
       A2                3.0023000        C                  
       A5                .72156666         D                  
       A4                .11443333          E                  
 
          MEANS NOT SHARING LETTER IN COMMON DIFFER SIGNIFICANTLY 
          BY DUNCAN'S MULTIPLE RANGE TEST. 
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ตารางที ่ค. 1  (ต่อ) 
 
************************************************************************** 
         *          DUNCAN'S MULTIPLE-RANGE TEST                                                         * 
         *          PROBLEM IDENTIFICATION  = FACTOR B                * 
         *          NUMBER OF MEANS   =  3                                * 
         *          ERROR DEGREE OF FREEDOM  =  30                               * 
         *          ERROR MEAN SQUARE   =  9.99999899422619E-03   * 
         *          STANDARD ERROR OF MEAN  =  2.58198876762677E-02  * 
************************************************************************** 
 
       NAME     ID       MEAN            RANKED AT PROBABILITY LEVEL .01 
       B3                7.7366799      A                  
       B2                6.3436200       B                  
       B1                4.6942399        C                  
 
          MEANS NOT SHARING LETTER IN COMMON DIFFER SIGNIFICANTLY 
          BY DUNCAN'S MULTIPLE RANGE TEST. 
 
       NAME     ID       MEAN            RANKED AT PROBABILITY LEVEL .05 
       B3                7.7366799      A                  
       B2                6.3436200       B                  
       B1                4.6942399        C                  
 
          MEANS NOT SHARING LETTER IN COMMON DIFFER SIGNIFICANTLY 
          BY DUNCAN'S MULTIPLE RANGE TEST. 
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ตารางที ่ค. 1  (ต่อ) 
 
************************************************************************* 
         *          DUNCAN'S MULTIPLE-RANGE TEST                                                                 * 
         *          PROBLEM IDENTIFICATION  = INTERACTION AB          * 
         *          NUMBER OF MEANS   =  15                                      * 
         *          ERROR DEGREE OF FREEDOM  =  30                                      * 
         *          ERROR MEAN SQUARE   =   9.99999899422619E-03   * 
         *          STANDARD ERROR OF MEAN  =  5.77350240155436E-02   * 
************************************************************************* 
 
       NAME     ID       MEAN            RANKED AT PROBABILITY LEVEL .01 
       T1R3              20.058300      A                  
       T1R2              17.983100       B                  
       T1R1              14.886199        C                  
       T3R3              12.475099         D                  
       T3R2              10.246599          E                  
       T3R1              6.7084999           F                  
       T2R3              4.7431000            G                  
       T2R2              2.7407000             H                  
       T2R1              1.5231000              I                  
       T5R3              1.2058999               J                  
       T5R2              .65620001                K                  
       T5R1              .30259999                 L                  
       T4R3              .20100000                 LM                  
       T4R2              9.1499997                 LM                  
       T4R1              .05080000                  M                  
 
          MEANS NOT SHARING LETTER IN COMMON DIFFER SIGNIFICANTLY 
          BY DUNCAN'S MULTIPLE RANGE TEST. 
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ตารางที ่ค. 1  (ต่อ) 
 
       NAME     ID       MEAN            RANKED AT PROBABILITY LEVEL .05 
       T1R3              20.058300      A                  
       T1R2              17.983100       B                  
       T1R1              14.886199        C                  
       T3R3              12.475099         D                  
       T3R2              10.246599          E                  
       T3R1              6.7084999           F                  
       T2R3              4.7431000            G                  
       T2R2              2.7407000             H                  
       T2R1              1.5231000              I                  
       T5R3              1.2058999               J                  
       T5R2             .65620001                K                  
       T5R1              .30259999                 L                  
       T4R3              .20100000                 LM                  
       T4R2              9.1499997                  M                  
       T4R1              .05080000                  M                  
 
          MEANS NOT SHARING LETTER IN COMMON DIFFER SIGNIFICANTLY 
          BY DUNCAN'S MULTIPLE RANGE TEST. 
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ภาคผนวก ง 
ภาพการเกบ็ข้อมูลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 
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ภาพที ่ง.1  บ่อพกัน ้าเสียหลงับ าบดัของโรงงานฯ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ง.2  ถงัพลาสติกโพลีเอทิลีนส าหรับบรรจุน ้าเสีย 
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ภาพที ่ง.3  วสัดุเหลือใชท้างการเกษตรทั้ง 5 ชนิด ไดแ้ก่ เปลือกทุเรียน เปลือกมงัคุด  
 กะลามะพร้าว เมล็ดล าไย และเปลือกขนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ง.4  เตาเผาไพโรไลซิส 
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ภาพที ่ง.5  ตวัอยา่งผงถ่านชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ง.6  ขั้นตอนการทดลอง 
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ภาพที ่ง.7  เคร่ืองเขยา่สาร (Orbital Shaker) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ง.8  ตวัอยา่งน าส่งวเิคราะห์ไอออนทองแดง 
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