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บทคัดย่อ

การศึกษาการก�ำจัดโครเมียมในน�ำ้ ทิง้ หลังการวิเคราะห์คา่ ซีโอดีดว้ ยตัวดูดซับแทนนินจากใบฝรัง่ แบ่งการทดลอง
เป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นการศึกษาวิธีการสกัดแทนนินจากใบฝรั่งด้วยตัวท�ำละลายผสมระหว่างอะซิโตน 60% กับ
เอทิลแอลกอฮอล์ 80% โดยใช้อัตราส่วนน�้ำหนักใบฝรั่งต่อปริมาตรตัวละลายผสมเป็น 500 : 2000 กรัมต่อมิลลิลิตร
ส่วนตอนที่ 2 เป็นการหาสภาวะที่เหมาะสมในการก�ำจัดโครเมียมออกจากน�้ำทิ้งหลังการวิเคราะห์ซีโอดีโดยใช้ตัวดูดซับ
แทนนินจากใบฝรั่งโดยกระบวนการดูดซับแบบกะ จากผลการศึกษาพบว่า เมื่อใช้ความเข้มข้นเริ่มต้นของโครเมียม
ในน�้ำทิ้งหลังการวิเคราะห์ค่าซีโอดีที่ 398.71 พีพีเอ็ม สภาวะที่เหมาะสมในการก�ำจัดโครเมียมด้วยตัวดูดซับแทนนินจาก
ใบฝรั่ง คือน�้ำหนักของตัวดูดซับแทนนินจากใบฝรั่ง 3 กรัม พีเอชเริ่มต้นของสารละลายเท่ากับ 1 ระยะเวลาในการดูดซับ
3 ชั่วโมง อัตราการกวน 85 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิห้อง ประสิทธิภาพในการก�ำจัดโครเมียมออกจากน�้ำทิ้งด้วยตัวดูดซับ
แทนนินจากใบฝรั่งที่สภาวะที่เหมาะสมเท่ากับร้อยละ 95.3
ค�ำส�ำคัญ: การก�ำจัดโครเมียม ใบฝรั่ง การบ�ำบัดน�้ำเสีย

Abstract

The study of chromium removal of wastewater after COD analysis with tannin adsorbent from
guava leaves was divided into two parts. The first part was the study of tannin extraction from guava
leaves using mixed solvent including 60% acetone and 80% ethyl alcohol. The ratio between guava
leaf weight and volume of mixed solvent was 500:2000 gram per milliliter. The second part was the
study of optimum condition for chromium removal of wastewater from COD analysis with tannin
adsorbent from guava leaves by batch process. In this study, the initial chromium concentration of
wastewater from COD analysis was 398.71 ppm. The optimum condition for chromium removal was
3 g of tannin adsorbent, initial solution pH at 1, and adsorption time of 3 hours with shaking speed of
100 rpm at room temperature. With the optimum condition, the chromium removal efficiency from
wastewater with tannin adsorbent from guava leaves was 95.3 percent.
Keywords: Chromium removal, Guava leaves, Wastewater treatment
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1. บทน�ำ

น�้ำเป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำรงชีวิตของมนุษย์และเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของสิ่งมีชีวิต ความต้องการใช้น�้ำ
ในกิจกรรมต่าง ๆ แตกต่างกันออกไปทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ มนุษย์มีการใช้น�้ำเพื่อประโยชน์ในด้านการอุปโภค
บริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรม ส่งผลให้น�้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วมีสิ่งเจือปนตกค้างอยู่เป็นจ�ำนวนมาก เช่น สาร
อินทรีย์ เชือ้ โรคจุลนิ ทรีย์ สารเคมี และโลหะหนักบางชนิด ซึง่ ในสถานการณ์ปจั จุบนั อัตราการถ่ายเทโลหะหนักสูส่ งิ่ แวดล้อม
สูงมากขึ้น เนื่องจากมีการใช้โลหะหนักชนิดต่างๆ เช่น ทองแดง โครเมียม สังกะสี และตะกั่ว ในกระบวนการผลิตของภาค
อุตสาหกรรมเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้น�้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมมีโลหะหนักเจือปนมาในน�้ำทิ้งด้วย (ลาวัลย์, 2555)
นอกจากนี้ ยังมีน�้ำทิ้งบางส่วนที่มาจากห้องปฏิบัติการทางเคมีที่เป็นน�้ำทิ้งซึ่งมีโลหะหนักชนิดต่าง ๆ เจือปนอยู่เช่น น�้ำทิ้ง
ที่เหลือจากการวิเคราะห์ค่าซีโอดี (COD, chemical oxygen demand) ซึ่งมีโลหะหนักเจือปนอยู่หลายชนิด เนื่องจาก
ในขั้นตอนการวิเคราะห์และการท�ำปฏิกิริยามีการใช้สารเคมีและสารประกอบของโลหะหนักชนิดต่างๆ เช่น โครเมียม
เหล็ก ปรอท และเงิน ท�ำให้น�้ำทิ้งหลังจากการวิเคราะห์ค่าซีโอดีมีการเจือปนของโลหะ โดยเฉพาะโครเมียมในปริมาณที่
สูง ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบ�ำบัดหรือก�ำจัดโลหะที่ปนเปื้อนออกจากน�้ำทิ้ง เพื่อให้น�้ำมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
โดยทัว่ ไปกระบวนการก�ำจัดโลหะหนักออกจากน�ำ้ ทิง้ มีหลายวิธี เช่น การตกตะกอนด้วยสารเคมีการแลกเปลีย่ น
ไอออน วิธีการดูดจับ และสกัดด้วยตัวท�ำละลาย ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน ส�ำหรับกระบวนการก�ำจัดโลหะ
โครเมียมออกจากน�ำ้ ทิง้ มักนิยมใช้วธิ กี ารตกตะกอนด้วยสารเคมีโดยการปรับสภาพสารละลายให้เป็นด่างท�ำให้โลหะหนัก
ตกตะกอนในรูปของสารประกอบไฮดรอกไซด์ แล้วแยกตะกอนออกจากน�้ำทิ้งในถังตกตะกอน แต่เนื่องจากโครเมียม
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าซีโอดีอยู่ในรูปแบบของโครเมียม (VI) ไอออน หรือไดโครเมตไอออน (Cr 2O72-) จึงต้องมีการใช้
เฟอร์รัสซัลเฟต (FeSO4) เป็นตัวรีดิวซ์ที่พีเอช (pH) ของสารละลายประมาณ 2.5 เพื่อรีดิวซ์โครเมียม (VI) ไอออนเป็น
โครเมียม (III) ไอออน แล้วปรับ pH เป็น 8.5เพือ่ ให้เกิดการตกตะกอนออกมาในรูปของสารประกอบโครเมียมไฮดรอกไซด์
(Cr(OH)3) (อนวัช และชินพงษ์, 2547) ก่อนที่จะปล่อยน�้ำทิ้งที่ผ่านการบ�ำบัดลงสู่แหล่งน�้ำ ในกระบวนการก�ำจัดโลหะ
โครเมียมออกจากน�้ำทิ้งด้วยวิธีการตกตะกอน พบว่ามีขั้นตอนการวิเคราะห์หลายขั้นตอนและมีการใช้สารเคมีหลายชนิด
ท�ำให้มงี านวิจยั จ�ำนวนมากทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับการก�ำจัดโลหะออกจากน�ำ้ ทิง้ ด้วยวิธกี ารสกัดด้วยตัวท�ำละลาย การใช้เมมเบรน
หรือเรซินแลกเปลีย่ นอิออน และการใช้ตวั ดูดซับซึง่ กระบวนการดูดซับเป็นวิธที มี่ ปี ระสิทธิภาพดีเนือ่ งจากสามารถใช้ได้กบั
น�ำ้ ทิง้ ทีม่ คี วามเข้มข้นของโลหะต�ำ่ กระบวนการไม่ยงุ่ ยากและทีส่ ำ� คัญมีประสิทธิภาพสูงแต่ราคาถูก ซึง่ งานวิจยั ในปัจจุบนั
ได้ให้ความสนใจเกีย่ วกับการใช้วสั ดุทางชีวภาพและวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตรในการก�ำจัดโลหะหนักออกจากน�ำ้ ทิง้ เช่น
เปลือกไม้ (Deshicar et al., 2010) เปลือกข้าว (Chuah et al., 2005) เปลือกมะนาว กากมะกอกที่เหลือจากการสกัด
น�้ำมันไม้โอค และขี้เลื่อย และแก่นข้าวโพด (Ahmadpour et al., 2009)
ในงานวิจยั นีเ้ ป็นศึกษาเกีย่ วกับการก�ำจัดโครเมียมในน�ำ้ ทิง้ หลังการวิเคราะห์คา่ ซีโอดีโดยตัวดูดซับแทนนินทีส่ กัด
จากใบฝรั่ง เพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมีและลดขั้นตอนในการก�ำจัดโครเมียมออกจากน�้ำทิ้ง ซึ่งการใช้ตัวดูดซับแทนนิน
จากใบฝรัง่ เป็นการน�ำวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ เป็นการเพิม่ มูลค่าของใบฝรัง่ และยังเป็นการใช้ตวั ดูดซับ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

2. วิธีการทดลอง

โครงงานนี้เป็นงานวิจัยเชิงการทดลองในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีขั้นตอนการทดลองแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษาการสกัดแทนนินจากใบฝรั่งด้วยตัวท�ำละลาย และขั้นตอนที่ 2 เป็นการศึกษาสภาวะ
ทีเ่ หมาะสมในการก�ำจัดโครเมียมในน�ำ้ ทิง้ ด้วยตัวดูดซับแทนนินจากใบฝรัง่ โดยศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการดูดซับโลหะ ได้แก่
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ความเข้มข้นของโครเมียมเริ่มต้นในน�้ำทิ้งจากการวิเคราะห์ซีโอดี, พีเอชเริ่มต้นของสารละลายน�้ำหนักของตัวดูดซับแทน
นินจากใบฝรั่ง และระยะเวลาที่ใช้ในการดูดซับ

2.1 การสกัดแทนนินจากใบฝรั่งด้วยตัวท�ำละลาย

ใบฝรั่งที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นพันธุ์กิมจู ที่มีอยู่ในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร โดยน�ำใบฝรั่งที่โตเต็ม มาล้างด้วย
น�้ำสะอาดแล้วล้างด้วยน�้ำปราศจากไอออนอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นน�ำไปตากแดดให้แห้ง ใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง แล้วน�ำ
ไปอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 90 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชัว่ โมง จากนัน้ บดให้ละเอียดและร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 1 ไมโครเมตร
ใบฝรัง่ บดละเอียดทีเ่ ตรียมได้ในขัน้ ตอนนีเ้ ก็บไว้ในขวดสีชาทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง ส�ำหรับการสกัดแทนนินจากใบฝรัง่ ในการทดลอง
ได้ท�ำการสกัดด้วยตัวท�ำละลายโดยใช้วิธีแช่ วิธีต้มและวิธีสกัดด้วยเครื่อง Soxhelet ซึ่งตัวท�ำละลายที่ใช้ได้แก่ น�้ำ
อะซิโตน เอทานอล และตัวท�ำละลายผสมระหว่างอะซิโตนและเอทานอล อัตราส่วนน�ำ้ หนักใบฝรัง่ ต่อปริมาตรตัวท�ำละลาย
คือ 10 กรัม ต่อ 400 มิลลิลติ ร หลังจากครบระยะเวลาในการสกัด น�ำสารทีส่ กัดได้ไประเหยตัวท�ำละลายออกโดยใช้เครือ่ ง
ระเหยสูญญากาศ แล้วน�ำสารสกัดหยาบทีไ่ ด้ ไปอบในตูอ้ บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชัว่ โมง แล้ววิเคราะห์
หาปริมาณแทนนินในสารสกัดหยาบที่ได้จากวิธีการสกัดแบบต่าง ๆ ด้วยเครื่องยูวี-วิสสิเบิลสเปคโทรมิเตอร์ โดยการ
ท�ำปฏิกิริยากับ Folin & Ciocalteaus reagent ตรวจวัดที่ความยาวคลื่นเท่ากับ 735 นาโนเมตร หลังจากนั้นท�ำการ
เปรียบเทียบปริมาณแทนนินจากการสกัดแบบต่าง ๆ เพื่อเลือกวิธีการสกัดที่ให้ปริมาณแทนนินมากที่สุด เพื่อใช้เป็นวิธีใน
การเตรียมตัวดูดซับในการก�ำจัดโครเมียมออกจากน�้ำทิ้งซีโอดีต่อไป

2.2 การหาสภาวะที่เหมาะสมของการก�ำจัดโครเมียมในน�้ำทิ้งจากการวิเคราะห์ซีโอดีด้วยตัวดูดซับ
แทนนินจากใบฝรั่ง โดยกระบวนการดูดซับแบบกะ (Batch process)

2.2.1 การศึกษาผลของความเข้มข้นโครเมียมเริ่มต้นในน�้ำทิ้งซีโอดีต่อการดูดซับโลหะโครเมียม ท�ำการ
ทดลองโดยน�ำน�้ำทิ้งหลังการวิเคราะห์ซีโอดีมาเจือจางด้วยน�้ำปราศจากไอออนในอัตราส่วน 1:2, 1:5, 1:10, 1:50 และ
1:100 หลังจากนั้นชั่งตัวดูดซับแทนนินจากใบฝรั่ง 0.5 กรัมลงในขวดพลาสติกขนาด 60 มิลลิลิตร แล้วเติมน�้ำทิ้งที่มี
ความเข้มข้นของโครเมียมเริ่มต้นที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ลงในแต่ละขวด หลังจากนั้นท�ำการเขย่าบน
เครื่องเขย่าสาร (Shaker bath) ด้วยอัตราเร็วในการเขย่า 85 รอบต่อนาที ระยะเวลา 3 ชั่วโมง เมื่อครบตามระยะเวลาที่
ก�ำหนด กรองแยกตัวดูดซับแทนนินออกโดยใช้กระดาษกรอง แล้วน�ำเฉพาะส่วนที่เป็นสารละลายไปวิเคราะห์หาปริมาณ
โครเมียมโดยการใช้เครื่องอะตอมมิกแอปซอพต์ชันสเปกโทรมิเตอร์ (ท�ำการทดลองซ�้ำ 3 ครั้ง)
2.2.2 การศึกษาผลของพีเอชเริม่ ต้นในน�ำ้ ทิง้ ซีโอดีตอ่ การดูดซับโลหะโครเมียม ท�ำการเจือจางน�ำ้ ทิง้ จาก
การวิเคราะห์ค่าซีโอดีด้วยน�้ำปราศจากไอออนในอัตราส่วน 1:50 แล้วปรับค่าพีเอชเริ่มต้นของสารละลายให้เท่ากับ 1, 2,
3, และ 4 หลังจากนั้นชั่งตัวดูดซับแทนนิน 0.1 กรัม ลงในขวดพลาสติกขนาด 60 มิลลิลิตร แล้วเติมน�้ำทิ้งที่ปรับพีเอชแล้ว
20 มิลลิลิตร ลงในแต่ละขวด จากนั้นเขย่าบนเครื่องเขย่าสาร (Shaker bath) ด้วยอัตราเร็วในการเขย่า 85 รอบต่อนาที
เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เมื่อครบตามเวลาที่ก�ำหนด กรองแยกตัวดูดซับแทนนินออกแล้วน�ำเฉพาะส่วนที่เป็นสารละลายไป
วิเคราะห์หาปริมาณโครเมียมโดยการใช้เครื่องอะตอมมิกแอปซอพต์ชันสเปกโทรมิเตอร์ (ท�ำการทดลองซ�้ำ 3 ครั้ง)
2.2.3 การศึกษาผลของน�ำ้ หนักตัวดูดซับแทนนินต่อการดูดซับโลหะโครเมียม ในการทดลองนี้ ได้ทำ� การ
เจือจางน�ำ้ ทิง้ หลังการวิเคราะห์คา่ ซีโอดีดว้ ยน�ำ้ ปราศจากไอออนในอัตราส่วน 1:100 แล้วปรับค่าพีเอชเริม่ ต้นให้เท่ากับค่า
พีเอชที่เหมาะสมในการดูดซับโครเมียม (ตามการทดลองในข้อ 2.2.2) หลังจากนั้นชั่งตัวดูดซับแทนนินหนัก 0.25, 0.5,
1, 2 และ 3 กรัม ลงในขวดพลาสติกขนาด 60 มิลลิลิตร แล้วเติมน�้ำทิ้งที่ปรับพีเอชเริ่มต้นแล้ว ปริมาตร 20 มิลลิลิตรลง
ในแต่ละขวด หลังจากนั้นท�ำการเขย่าบนเครื่องเขย่าสารด้วยอัตราเร็วในการเขย่า 85 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เมื่อ
ครบตามเวลาทีก่ ำ� หนดกรองแยกตัวดูดซับแทนนินออก แล้วน�ำเฉพาะส่วนทีเ่ ป็นสารละลายไปวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียม
โดยการใช้เครื่องอะตอมมิกแอปซอพต์ชันสเปกโทรมิเตอร์ (ท�ำการทดลองซ�้ำ 3 ครั้ง)
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2.2.4 การศึกษาผลของเวลาที่ใช้ต่อการดูดซับโลหะโครเมียม ในการทดลองส่วนนี้ ได้ท�ำการเจือจาง
น�้ำทิ้งด้วยน�้ำปราศจากไอออนในอัตราส่วน 1:100 แล้วปรับค่าพีเอชเริ่มต้นของสารละลายให้เท่ากับค่าพีเอชที่เหมาะสม
(ตามการทดลองในข้อ 2.2.2) หลังจากนั้นท�ำการชั่งน�้ำหนักตัวดูดซับแทนนินที่เหมาะสม (ตามการทดลองในข้อ 2.2.3)
ลงในขวดพลาสติกแล้วเติมน�้ำทิ้งที่ปรับค่าพีเอชแล้วปริมาตร 20 มิลลิลิตร ลงในแต่ละขวด หลังจากนั้นท�ำการเขย่าบน
เครื่องเขย่าสารด้วยอัตราเร็วในการเขย่า 85 รอบต่อนาที ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองคือ 1, 3, 6, 9, 12 และ 24 ชั่วโมง
เมื่อครบตามระยะเวลาที่ก�ำหนด กรองแยกตัวดูดซับนออกแล้วน�ำส่วนที่เป็นสารละลายไปวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียม
ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอปซอพต์ชันสเปกโทรมิเตอร์ (ท�ำการทดลองซ�้ำ 3 ครั้ง)

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

3.1 การสกัดแทนนินจากใบฝรั่งด้วยตัวท�ำละลาย

เมื่อท�ำดการสกั
นจากใบฝรั
่อง Soxhlet
ช่ในตัวท�ำละลาย
เมื่อทําการสกั
แทนนิดนแทนนิ
จากใบฝรั
่งโดยใชว่งิธโดยใช้
ีการสกัวิธดีกดารสกั
วยเครืด่อด้งวยเครื
Soxhlet
extractorextractor
วิธีแชในตัววิทํธาีและลายและวิ
ธีตมในตัว
และวิธีตาสารแทนนิ
้มในตัวท�ำนละลายพบว่
สารแทนนิ
นสกัดหยาบ
ที่สกัดนได้ของแข็
จากใบฝรั
ลักษณะเป็
ทําละลายพบว
สกัดหยาบา(Crude
tannin)
ที่สกัดได(Crude
จากใบฝรัtannin)
่งมีลักษณะเป
ง สีน่ง้ํามีตาลอมเขี
ยวนดัของแข็
งภาพทีง่ 1.1
สีนำ�้ ตาลอมเขียว ดังภาพที่ 1.1 เมือ่ น�ำสารสกัดหยาบทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์หาปริมาณแทนนินด้วยเครือ่ งยูว–ี วิสสิเบิลสเปคโทร
เมื่อนําสารสกัดหยาบที่ไดไปวิเคราะหหาปริมาณแทนนินดวยเครื่องยูวี–วิสสิเบิลสเปคโทรโฟโตรมิเตอรที่ความยาวคลื่น 735 นาโน
โฟโตรมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น 735 นาโนเมตรพบว่าวิธีการสกัดโดยใช้เครื่อง Soxhlet extractor ด้วยตัวท�ำละลายผสม
เมตรพบว
าวิธาีกงอะซิ
ารสกัโตนและเอทานอล
ดโดยใชเครื่อง Soxhlet
extractor
ดวยตันได้
วทํใานปริ
ละลายผสมระหว
ระหว่
สามารถสกั
ดสารแทนนิ
มาณที่มากที่สุดางอะซิ
แต่เมืโ่อตนและเอทานอล
พิจารณาวิธีการสกัสามารถสกั
ดแบบแช่ในดสาร
ำละลายซึ
ตัวท�่สำุดละลายชนิ
เดียวกันธีกพบว่
ดแทนนิ
นจากใบฝรั
มาณที่ใกล้
แต่วาิธสามารถ
ีการ
แทนนินตัไดวท�ในปริ
มาณที่ง่มใช้ากที
แตเมื่อพิจดารณาวิ
ารสกัาสามารถสกั
ดแบบแชในตั
วทําละลายซึ
่งใช่งตได้ัวทํในปริ
าละลายชนิ
ดเดีเคียยวกังกันนพบว
สกัดนแบบแช่
ในตั่งวไดท�ใำนปริ
ละลายเป็
ธีทเี่ปคีระหยั
พลัวงิธงาน
มีขั้นดตอนในการสกั
่ง่ายและสะดวกกว่
า ดังดนัพลั
้นในการทดลองนี
้
สกัดแทนนิ
จากใบฝรั
มาณทีน่ใวิกล
ยงกันดแต
ีการสกั
แบบแชในตัวทํดาทีละลายเป
นวิธีที่ประหยั
งงาน มีขั้นตอนใน
จึงเลือกใช้วิธีการสกัดแบบแช่ในตัวท�ำละลายผสมระหว่างอะซิโตนและเอทานอล ผลการวิเคราะห์ปริมาณแทนนิน
การสกัดที่งายและสะดวกกวา ดังนั้นในการทดลองนี้จึงเลือกใชวิธีการสกัดแบบแชในตัวทําละลายผสมระหวางอะซิโตนและเอทา
ในสารสกัดหยาบที่สกัดได้โดยใช้วิธีการสกัดและตัวท�ำละลายชนิดต่างๆ แสดงดังภาพที่ 1.2
นอล ผลการวิเคราะหปริมาณแทนนินในสารสกัดหยาบที่สกัดไดโดยใชวิธีการสกัดและตัวทําละลายชนิดตางๆ แสดงดังภาพที่ 1.2

ปริ มาณแทนนินในสารสกัดหยาบ(g/g)

ภาพที่ 1.1 สารสกัดแทนนินแบบหยาบจากใบฝรั่ง (Crude tannin)
ภาพที่ 1.1 สารสกัดแทนนินแบบหยาบจากใบฝรั่ง (Crude tannin)
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0

1

42

2

3
วิธีการสกัด

4

http://ird.rmutto.ac.th

วารสารวิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

ปริ มาณแทนนินในสารสกัดหยาบ(g/g)

ภาพที่ 1.1 สารสกัดแทนนินแบบหยาบจากใบฝรั่ง (Crude tannin)
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
1

2

3

4

วิธีการสกัด

ภาพที
กราฟแสดงปริมมาณสารแทนนิ
าณสารแทนนินนทีที่ส่สกักัดดไดได้จจากวิ
ากวิธธีกีการสกั
ารสกัดดดด้ววยตั
ยตัววทํท�าำละลาย
ละลาย
ภาพที่ ่ 1.2
1.2 กราฟแสดงปริ

		
		
		
		

แบบที่ 1 สกัดในตัวท�ำละลายผสมอะซิโตน 60% และเอทานอล 80% โดยใช้เครื่องมือสกัด
แบบที่ 1 สกัดในตัวทําละลายผสมอะซิโตน 60% และเอทานอล 80% โดยใชเครื่องมือสกัด
แบบที่ 2 แช่ในตัวท�ำละลายผสมอะซิโตน 60% และเอทานอล 80%
แบบที่ 2 แชในตัวทําละลายผสมอะซิโตน 60% และเอทานอล 80%
แบบที่ 3 แช่ในน�้ำกลั่น
แบบที
แบบที่ 3่ 4แชต้มในน้
ในน�ํากลั
้ำเดื่นอด
แบบที่ 4 ตมในน้ําเดือด

3.2 การหาสภาวะที่เหมาะสมของการก�ำจัดโครเมียมในน�้ำทิ้งจากการวิเคราะห์ซีโอดีด้วยตัวดูดซับ
3.2 การหาสภาวะที
่เหมาะสมของการกํ
าจัดโครเมี
ําทิ้ง(Batch
จากการวิprocess)
เคราะหซีโอดีดวยตัวดูดซับแทนนินจาก
แทนนินจากใบฝรั
่ง โดยกระบวนการดู
ดซัยบมในน้
แบบกะ
3.2.1 ดผลของความเข้
มข้นเริ่มprocess)
ต้นของโครเมียมในน�้ำทิ้งซีโอดีต่อการดูดซับโลหะโครเมียม
ใบฝรั่ง โดยกระบวนการดู
ซับแบบกะ (Bath
		
ในการทดลองนีไ้ ด้ศกึ ษาความเข้มข้นเริม่ ต้นของโครเมียมในน�ำ้ ทิง้ หลังจากการวิเคราะห์ซโี อดีโดยการ
เจือจางน�้ำทิ้งหลังการวิเคราะห์ค่าซีโอดีด้วยน�้ำปราศจากไอออนในอัตราส่วน 1:2, 1:5, 1:10, 1:50 และ 1: 100 ซึ่ง
มีความเข้มข้นเริ่มต้นของโครเมียมในน�้ำทิ้งเป็น 42.54, 87.34, 246.30, 274.65 และ 398.71 พีพีเอ็มตามล�ำดับ
โดยในการทดลองส่วนนี้ใช้น�้ำหนักของตัวดูดซับแทนนินจากใบฝรั่งเท่ากับ 0.5 กรัม น�้ำทิ้งซีโอดีเจือจางปริมาตรเท่ากับ
20 มิลลิลติ ร ระยะเวลาในการดูดซับ 3 ชัว่ โมง อัตราเร็วของเครือ่ งเขย่า 85 รอบต่อนาที ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง จากผลการทดลอง
พบว่าเมื่อความเข้มข้นเริ่มต้นของโครเมียมในน�้ำทิ้งซีโอดีเพิ่มขึ้น ตัวดูดซับแทนนินจากใบฝรั่งจะมีความสามารถในการ
ดูดซับโครเมียมเพิ่มขึ้น โดยเมื่อความเข้มข้นเริ่มต้นของโครเมียมในน�้ำทิ้งที่ 398.71 พีพีเอ็ม สารสกัดแทนนินจากใบฝรั่ง
จะมีความสามารถในการดูดซับโครเมียมได้มากที่สุด โดยประสิทธิภาพการก�ำจัดโครเมียมจากน�้ำทิ้งซีโอดีประมาณ
ร้อยละ 92.07 (ระยะเวลาในการดูดซับ 3 ชั่วโมง) ดังนั้นในการทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการก�ำจัดโครเมียม
ออกจากน�้ ำ ทิ้ ง หลั ง การวิ เ คราะห์ ซี โ อดี จึ ง ใช้ ค วามเข้ ม ข้ น ของโครเมี ย มในน�้ ำ ทิ้ ง หลั ง การวิ เ คราะห์ ซี โ อดี ป ระมาณ
398.71 พีพีเอ็ม จากผลการทดลองที่ได้ในงานวิจัยนี้พบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นที่เหมาะสมในการก�ำจัดโครเมียมออกจาก
น�้ำทิ้งโดยการใช้ตัวดูดซับแทนนินจากใบฝรั่ง ให้ผลการทดลองที่สอดคล้องกับการทดลองเรื่องการก�ำจัดโลหะหนักโดย
กระบวนการดูดซับด้วยเปลือกถั่วเหลือง ซึ่งพบว่าเมื่อปริมาณโลหะหนักเพิ่มมากขึ้นเปลือกถั่วเหลืองจะสามารถดูดซับ
โลหะได้ดขี นึ้ จนถึงจุดสมดุล ซึง่ ถ้าความเข้มข้นสูงกว่านีโ้ ลหะจะไม่ถกู ดูดซับ (ธนิค, 2545 ) ร้อยละของโครเมียมทีถ่ กู ก�ำจัด
ออกจากน�้ำทิ้งเมื่อใช้ความเข้มข้นเริ่มต้นของโครเมียมที่แตกต่างกันแสดงดังภาพที่ 1.3
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ดูดซับดวยเปลือกถั่วเหลือง ซึ่งพบวาเมื่อปริมาณโลหะหนักเพิ่มมากขึ้นเปลือกถั่วเหลืองจะสามารถดูดซับโลหะไดดีขึ้นจนถึงจุด
สมดุล ซึ่งถาความเขมขนสูงกวานี้โลหะจะไมถูกดูดซับ (ธนิค, 2545 ) รอยละของโครเมียมที่ถูกกําจัดออกจากน้ําทิ้งเมื่อใชความ
เขมขนเริ่มตนของโครเมียมที่แตกตางกันแสดงดังภาพที่ 1.3
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398.7

ภาพที่ ่ 1.3
1.3 กราฟแสดงความสั
กราฟแสดงความสัมมพัพันนธธ์ระหว
ระหว่างความเข
างความเข้มมขข้นนเริเริ่ม่มตต้นนของโครเมี
ของโครเมียยมในน้
มในน�ํา้ำทิทิ้ง้ง
ภาพที
าณโลหะโครเมียยมที
มที่ถ่ถูกูกดูดูดดซัซับบโดยการใช
โดยการใช้ตตัวัวดูดูดดซัซับบแทนนิ
แทนนินนจากใบฝรั
จากใบฝรั่ง่ง
กักับบปริปริมมาณโลหะโครเมี
3.2.2 ผลของพีเอชเริ่มต้นในน�้ำทิ้งซีโอดีต่อการดูดซับโลหะโครเมียม
3.2.2 ผลของพีเอชเริ่มตนในน้ําทิ้งซีโอดีตอการดูดซับโลหะโครเมียม
		
ในการทดลองนี้ได้ศึกษาผลของพีเอชเริ่มต้นของสารละลายที่มีต่อการดูดซับโครเมียมในน�้ำทิ้ง โดย
ในการทดลองนี
้
ไ
ดศึกษาผลของพี
นของสารละลายที
่มีตอการดูาดตัซัวบดูโครเมี
ยมในน้
ําทิ้ง โดยใช
พีเอชเริำ่มจัตดนของ
ใช้พีเอชเริ่มต้นของสารละลายเท่
ากับ เ1,อชเริ
2, 3่มตและ
4 จากผลการทดลองพบว่
ดซับแทนนิ
นจากใบฝรั
่งสามารถก�
สารละลายเท
กับ 1,้ำทิ2,้งได้
3 ดและ
าตัวดูากัดบซับ1แทนนิ
นจากใบฝรั
่ง สามารถกํ
าจัยดมออกจากน�
โครเมียมในน้
โครเมียามในน�
ีเมื่อพี4 เจากผลการทดลองพบว
อชเริ่มต้นของสารละลายเท่
โดยประสิ
ทธิภาพการก�
ำจัดโครเมี
้ำทิํา้งทิซี้งโได
อดีดีเมื่อ
พีเอชเริประมาณร้
่มตนของสารละลายเท
บ 1 โดยประสิ
ทธิภ่มาพการกํ
าจัดโครเมียคมออกจากน้
ําทิ้งทซีธิโอดี
ประมาณร
ยละ 21.33
และเมื่อ
อยละ 21.33ากัและเมื
่อค่าพีเอชเริ
ต้นของสารละลายมี
่ามากขึ้นประสิ
ภาพการดู
ดซับอโครเมี
่ยมจะลดลง
คาพีเอชเริ
คามากขึ้น่เประสิ
ทธิภาพการดูดซับโครเมี
มจะลดลง
่มตนของสารละลายที
ดังนั่ม้นตพีนเของสารละลายมี
อชเริ่มต้นของสารละลายที
หมาะสมในการทดลองนี
้คือพีเ่ยอชเริ
่มต้นเท่ดัางกันับ้น1พีซึเอชเริ
่งผลการทดลองที
่ได้ในงานวิ่เจหมาะสม
ัยนี้
พบว
า
พี
เ
อชของน้
ํ
า
ทิ
้
ง
หลั
ง
การวิ
เ
คราะห
ซ
ี
โ
อดี
จ
ะมี
ค

า
พี
เ
อชค
อ
นข
า
งต่
ํ
า
และกระบวนการดู
ด
ซั
บ
โครเมี
ย
มจะเกิ
ด
ขึ
้
น
ได
ด
ี
ใ
นช
ในการทดลองนี
้คือพีเออชเริ
ตนเทากับ 1 ซึ่งผลการทดลองที
จัยำ้นีทิ้ มีง้ หลั
ความสอดคล
องกัซบโี ผลการทดลองในงานวิ
ซึ่ง
มีความสอดคล้
งกับ่มผลการทดลองในงานวิ
จยั อืน่ ซึง่ พบว่่ไดาพีในงานวิ
เอชของน�
งการวิเคราะห์
อดีจะมีคา่ พีเอชค่อนข้าจงต�วัยงพี
ำ่ อื่นเอช
ของสารละลายที
่เปนกรดด(จิซับรพรรณ,
2546) ดขึ้นได้ดีในช่วงพีเอชของสารละลายที่เป็นกรด (จิรพรรณ, 2546)
และกระบวนการดู
โครเมียมจะเกิ
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กราฟแสดงความสัมมพัพันนธธ์รระหว
ะหว่าางพี
งพีเเอชเริ
อชเริ่ม่มตต้นนของน้
ของน�ํา้ำทิทิ้ง้งซีซีโโอดี
อดีกกับับปริ
ปริมมาณโลหะโครเมี
าณโลหะโครเมียยมม
ภาพที่ ่ 1.4
1.4 กราฟแสดงความสั
ที่ถูกดูดซับโดยการใช้ตัวดูดซับแทนนินจากใบฝรั่ง
ที่ถูกดูดซับโดยการใชตัวดูดซับแทนนินจากใบฝรั่ง
44

3.2.3 ผลของน้ําหนักตัวดูดซับแทนนินตอการดูดซับโลหะโครเมียม

ภาพที่ 1.4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางพีเอชเริ่มตนของน้ําทิ้งซีโอดีกับปริมาณโลหะโครเมียม
ที่ถูกดูดซับโดยการใชตัวดูดซับแทนนินจากใบฝรั่ง
http://ird.rmutto.ac.th
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3.2.3 ผลของน้ําหนักตัวดูดซับแทนนินตอการดูดซับโลหะโครเมียม
3.2.3 ผลของน�้ำหนักตัวดูดซับแทนนินต่อการดูดซับโลหะโครเมียม
การศึกษาผลของน้ําหนักตัวดูดซับแทนนินที่ใชในการกําจัดโครเมียม สําหรับการทดลองนี้น้ําหนักของตัวดูดซับแทนนินที่
		
การศึกษาผลของน�้ำหนักตัวดูดซับแทนนินที่ใช้ในการก�ำจัดโครเมียม ส�ำหรับการทดลองนี้น�้ำหนัก
ใชคือ 0.25,
0.5,
1,
2
และ
3
ทิ้งหลั0.5,
งการวิ1,เคราะห
กับ เ20
มิลลิซลีโิตอดีร มโดยปรั
บคาพีาเกัอชเริ
ของตัวดูดซับแทนนินทีกรั่ใช้มคือน้ํา0.25,
2 และ ซ3ีโอดี
กรัมมีปน�ริ้ำมทิาตรเท
้งหลังาการวิ
คราะห์
ีปริมาตรเท่
บ 20่มตมินลเท
ลิลาิตกัรบ 1
ระยะเวลาในการดู
วของเครื่องเขยา ด85
อนาที
ที่อวุณของเครื
หภูมิห่อองเขย่
ง จากผลการทดลองพบว
โดยปรับค่าดพีซัเบอชเริ3 ่มชัต้่วนโมงอั
เท่ากัตบราเร็
1 ระยะเวลาในการดู
ซับ 3รอบต
ชั่วโมงอั
ตราเร็
า 85 รอบต่อนาที ที่อาุณการกํ
หภูมาิ จัด
โครเมียมออกจากน้
ําทิ้งโดยใชตัวดูดซัาการก�
บแทนนิ
จากใบฝรั
่งสามารถกํ
ดโครเมี
ากที่สนุดจากใบฝรั
เมื่อใชน้ําง่ หนั
กของตัำวจัดูดดโครเมี
ซับแทนนิ
ห้อง จากผลการทดลองพบว่
ำจัดนโครเมี
ยมออกจากน�
ำ้ ทิาง้ จัโดยใช้
ตวั ยดูมได
ดซับมแทนนิ
สามารถก�
ยม น
เทากับ 3ได้กรัมากที
ม ซึ่งสประสิ
ทธินภำ�้ าพในการกํ
ยมจากน้
โอดีม เซึทง่ าประสิ
กับรอทยละ
95.32 ำจัดโครเมียมจากน�ำ้ ทิง้ ซีโอดีเท่ากับ
ดุ เมือ่ ใช้
หนักของตัวาดูจัดซัโครเมี
บแทนนิ
นเท่ากัําบทิ้ง3ซีกรั
ธิภาพในการก�
ร้อยละ 95.32
ร้อยละของโครเมียมทีถูกกําจัด
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ภาพที
มพัมนพัธนระหว
างน้างน�
ําหนั
กตักวตัดูวดดูซัดบซัแทนนิ
นกันบกัปริ
มาณ
ภาพที่ 1.5
่ 1.5กราฟแสดงความสั
กราฟแสดงความสั
ธ์ระหว่
้ำหนั
บแทนนิ
บปริ
มาณ
โลหะโครเมี
ยมที
บออกจากน�
งการวิ
เคราะห์
ซีโอดี
โลหะโครเมี
ยมที
่ถูก่ถดููกดดูซัดบซัออกจากน้
ําทิ้ำงทิหลั้งหลั
งการวิ
เคราะห
ซีโอดี
3.2.4 ผลของเวลาที่ใช้ต่อการดูดซับโลหะโครเมียม
		
การศึกษาผลของระยะเวลาที่ใช้ต่อการดูดซับโลหะโครเมียม ในการทดลองส่วนนี้ใช้น�้ำหนักของ
ตัวดูดซับ 0.25 กรัม ปริมาตรน�้ำทิ้งหลังการวิเคราะห์ซีโอดีเท่ากับ 20 มิลลิลิตร โดยปรับค่าพีเอชเริ่มต้นเท่ากับ 1 ระยะ
เวลาที่ใช้ในการดูดซับเท่ากับ 1, 3, 6, 9, 12 และ 24 ชั่วโมง อัตราเร็วของเครื่องเขย่า 85 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิห้อง
จากผลการทดลองพบว่าอัตราการก�ำจัดโครเมียมของสารสกัดแทนนินเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 1-3 ชั่วโมงแรก
หลังจากนั้นเมื่อระยะเวลาในการดูดซับเพิ่มมากขึ้นอัตราการก�ำจัดโครเมียมของสารสกัดแทนนินค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน
ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงเลือกใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับโครเมียมเท่ากับ 3 ชั่วโมง เพื่อเป็นการประหยัดเวลาที่
ใช้ในการทดลอง

45

โครเมียมของสารสกัดแทนนินเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในชวง 1 -3 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นเมื่อระยะเวลาในการดูดซับเพิ่มมากขึ้นอัตรา
การกําจัดโครเมียมของสารสกัดแทนนินคอนขางจะใกลเคียงกัน ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงเลือกใชระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับ
โครเมียมเท
ากับ 3 ชั่วโมง เพื่อเปนการประหยัดเวลาที่ใชในการทดลอง
วารสารวิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
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กราฟแสดงความสัมพัพันนธธ์รระหว
่ใชในการดู
ดซับกับดปริ
ยมที่
ภาพทีภาพที
่ 1.6 ่ 1.6
กราฟแสดงความสั
ะหว่างระยะเวลาที
างระยะเวลาที
่ใช้ในการดู
ซับมาณโลหะโครเมี
กับปริมาณโลหะโครเมี
ยม
ถูทีก่ถดููกดดูซัดบออกจากน้
ําทิ้งหลั้ำงทิการวิ
อดี ซีโอดี
ซับออกจากน�
้งหลัเคราะห
งการวิซเโี คราะห์

4. สรุป4. สรุป

กษาการก�
ำจัดโครเมี
ยมในทิ
หลังการวิ
เคราะห์
ซโี อดี
ดว้ ยตั
บแทนนินนจากใบฝรั
จากใบฝรั่งง่ แบ
แบ่งงเป
เป็นนสองขั
สองขัน้ ้นตอน
การศึกการศึ
ษาการกํ
าจัดโครเมี
ยมในทิ
้งหลังง้ การวิ
เคราะห
ซีโอดี
ดวยตั
วดูวดดูซัดบซัแทนนิ
ตอนคือ
คือ ขั้นตอนแรกเป็นการศึกษาวิธีการสกัดแทนนินจากใบฝรั่งด้วยตัวท�ำละลายผสมระหว่าง อะซิโตน 60% กับ
ขั้นตอนแรกเปนการศึกษาวิธีการสกัดแทนนินจากใบฝรั่งดวยตัวทําละลายผสมระหวาง อะซิโตน 60% กับเอทิลแอลกอฮอล 80%
เอทิลแอลกอฮอล์ 80% โดยใช้อัตราส่วนน�้ำหนักใบฝรั่งต่อปริมาตรตัวละลายผสมเป็น 500 : 2000 กรัมต่อมิลลิลิตร
โดยใชอัตราสวนน้ําหนักใบฝรั่งตอปริมาตรตัวละลายผสมเปน 500 : 2000 กรัมตอมิลลิลิตร สวนขั้นตอนที่สอง เปนการหาสภาวะที่
ส่วนขั้นตอนที่สอง เป็นการหาสภาวะที่เหมาะสมในการก�ำจัดโครเมียมออกจากน�้ำทิ้งโดยใช้ตัวดูดซับแทนนินจากใบฝรั่ง
เหมาะสมในการกํ
าจัดโครเมี
ตัวดูดำจัซัดบโครเมี
แทนนิยนมออกจากน�
จากใบฝรั่ง้ำโดยได
การศึกษาถึ
ตางๆที่มีผยลต
โดยได้ท�ำการศึ
กษาถึยงปัมออกจากน้
จจัยต่าง ๆ ําทีทิ่ม้งีผโดยใช
ลต่อการก�
ทิ้งได้แทก่ําความเข้
มข้นงเริป่มจต้จันยของโครเมี
มในอการ
กําจัดโครเมี
ทิ้งได้ำแทิก้งความเข
ของโครเมี
ยมในน้ําทิ้งพี่ใเช้อชเริ
่มตนของน้ํากทิษาพบว่
้ง น้ําหนัา กเมืตัว่อดูใช้ดคซัวามเข้
บแทนนิ
น�้ำทิย้งมออกจากน้
พีเอชเริ่มต้นําของน�
น�้ำหนักมตัขวนดูเริด่มซัตบนแทนนิ
นและระยะเวลาที
จากกผลการศึ
มข้นนและ
ระยะเวลาที
จากกผลการศึ
า เมื่อ398.71
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