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การดูดซับสี ย้อมเมทิลนี บลูโดยใช้ เปลือกหน่ อไม้ แห้ ง
Adsorption of Methylene Blue Dye Using Dried Shell of Bamboo Shoots
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ เพื่อศึกษาความสามารถในการดูดซับสี ยอ้ มเมทิลีนบลูในสารละลายโดยใช้เปลือก
หน่อไม้ที่อบแห้งเป็ นวัสดุดูดซับ โดยศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับ ได้แก่ ความเป็ นกรด-เบสของสารละลาย (พี
เอช 3- 9) เวลาในการดูดซับ (5-90 นาที ) อัตราเร็ วของการเขย่า (100-300 รอบต่อนาที ) ปริ มาณตัวดู ดซับ (0.10-0.30
กรัม) และความเข้มข้นเริ่ มต้นของเมทิลีนบลู (5-300 มิลลิกรัมต่อลิตร) แล้วตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย
เมทิลีนบลูดว้ ยเทคนิคอัลตร้าไวโอเลตวิซิเบิลสเปกโทรโฟโทเมทรี จากผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการดูดซับสี
ย้อมชนิ ดนี้ ดว้ ยเปลือกหน่อไม้แห้งมีค่า 29.24 มิลลิกรัมต่อกรัมที่พีเอช 7 เมื่อใช้ตวั ดูดซับ 0.15 กรัม การดูดซับเกิดขึ้น
อย่างสมบูรณ์ภายในเวลา 60 นาที เมื่อเขย่าสารผสมด้วยอัตราเร็ ว 250 รอบต่อนาที นอกจากนี้ พบว่าไอโซเทอมของการ
ดูดซับสี ยอ้ มนี้สอดคล้องกับแบบฟรุ นดลิช (R2 = 0.988) แสดงว่าเปลือกหน่อไม้ที่ผ่านการอบแห้งนี้ สามารถประยุกต์ใช้
เป็ นตัวดูดซับสี ยอ้ มในน้ าทิ้งได้อย่างดี
ABSTRACT
The aim of this research was to study the adsorption capacity of methylene blue dye in aqueous solution by
using dried shell of bamboo shoots as an adsorbent material. The optimum conditions for the dye adsorption was
investigated including an acid-base of a solution (pH 3-9), an incubation time (5-90 min), a shaking speed (100-300
rpm), an adsorbent dosage (0.10-0.30 g) and an initial concentration of methylene blue (5-300 mg/L) and the absorbance
of the methylene blue solution was measured by ultraviolet-visible spectrophotometry. From the results, it was found
that the adsorption capacity of this dye using the dried shell was 29.24 mg/g at pH 7.0 with 0.15 g of adsorbent dosage,
and its adsorption equilibrium state was completed within 60 min when shaking at 250 rpm. In addition, the adsorption
isotherm of the dye well fitted with the Freundlich model (R2 = 0.988), demonstrating that the dried shell of bamboo
shoots can be applied for a good adsorbent for dyes from wastewater.

คาสาคัญ: การดูดซับ เมทิลีนบลู เปลือกหน่อไม้
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PMP21-2
และความดันบรรยากาศ (รวินทร์ ,โกวิทย์ ปิ ยะมังคลา,
2554)
วัสดุที่ใช้ในการดูดซับมีหลากหลาย โดยแบ่ง
ออกได้เป็ น 5 ประเภท ได้แก่ (1) สารอนิ นทรี ย ์ เช่น ดิน
เหนี ยวชนิ ดต่างๆ แมกนี เซี ยมออกไซด์ ซิ ลิกากัมมันต์
อะลูมิเนียมกัมมันต์ ถ่านกระดูก สิ นแร่ จาพวกอะลูมิโนซิ
ลิเกต โดยมีพ้ืนที่ผิวจาเพาะประมาณ 50-200 ตารางเมตร
ต่อกรัม (2) ถ่านกัมมันต์ มีพ้ืนที่ ผิวประมาณ 500-1,400
ตารางเมตรต่อกรัม เป็ นตัวดูดซับที่มีประสิ ทธิภาพ และมี
การนาไปใช้อย่างกว้างขวาง (3) สารอินทรี ยส์ ังเคราะห์
เช่ น เรซิ น สารแลกเปลี่ ยนไอออน มี พ้ืนที่ ผิวประมาณ
300-500 ตารางเมตรต่ อกรั ม (4) วัสดุ ชีวภาพหรื อวัสดุ
เหลือใช้จากการเกษตร ได้แก่ แกลบ ขี้เลื่อย ซังข้าวโพด
เปลือกของพืช เปลือกหรื อกระดองสัตว์ ฟางข้าว กากถัว่
กากกาแฟ ผักตบชวา เถ้าแกลบดา และ (5) สารดู ดซับ
ชีวภาพ ได้แก่ เซลล์จุลินทรี ย ์ สาหร่ าย เป็ นต้น (ไกรศรี ,
2551)
เปลือกหน่อไม้ (bamboo shoot) เป็ นวัสดุเหลือ
ทิ้ งจากการเกษตร ซึ่ งชุ มชนนิ ยมนาหน่ อไม้มาแปรรู ป
อาหาร บางชุมชนทาเป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรื อน เช่น
การทาหน่ อไม้ดอง หน่ อไม้ปี๊บจากงานวิจยั ของ MingXiong He et al. (2013) ได้ศึกษาองค์ประกอบของเปลือก
หน่อไม้ พบว่า ในเปลือกหน่อไม้ประกอบด้วย ลิกนิ น
ร้อยละ 10.55, เฮมิเซลลูโลส ร้อยละ 13.73 และเซลลูโลส
ร้อยละ 22.96ซึ่ งทาให้เปลือกหน่อไม้ที่เป็ นของเหลือทิ้ง
มาปรั บใช้เป็ นตัวดู ดซับสี ยอ้ มในน้ าเสี ย จึ งนับว่าเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ เพราะนอกจากเป็ นการช่วยกาจัดของ
เหลือทิ้งจากเกษตรกรรม ซึ่งยังสามารถนามาใช้บาบัดน้ า
เสี ยได้อีกด้วย ช่วยลดปั ญหาสารมลพิษที่เกิดขึ้นในแหล่ง
น้ า ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงได้ศึกษาค่าการดูดซับสี เมทิลีนบลู
ด้วยเปลือกหน่ อไม้ โดยทาการศึ กษาผลของปริ มาณตัว
ดู ดซับ ความเข้มข้น เริ่ มต้น ระยะเวลาในการดู ด ซั บ
อัตราเร็ วในการเขย่า และความเป็ นกรด-เบส ของการดูด
ซับ นอกจากนี้ ยงั มีการศึ กษาไอโซเทอมการดูดซับแบบ
แลงเมียร์ และไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุ นดลิช

บทนา
ในอุตสาหกรรมสิ่ งทอส่ วนใหญ่จะใช้น้ าใน
กระบวนการผลิ ต ในส่ ว นของการฟอกย้อ ม ซึ่ งเป็ น
กระบวนการที่ ใช้สารเคมี และสี ย อ้ มเพื่ อเปลี่ ยนแปลง
คุ ณสมบัติ ข องเส้ น ใย กระบวนการเหล่ า นี้ ใช้น้ าใน
ปริ มาณมาก ดังนั้นน้ าทิ้งหลังผ่านกระบวนการฟอกย้อม
แล้วจะมีสารเคมีปนเปื้ อน โดยเฉพาะสี ยอ้ ม จากการใช้
น้ าในกระบวนการผลิตพบว่า น้ าเสี ยที่ เกิ ดขึ้น มาจาก 2
แหล่งใหญ่ได้แก่ น้ าเสี ยที่ ได้ใช้ในการฟอกย้อม น้ าเสี ย
ส่ วนนี้ จะมี ปริ มาณน้อย แต่มีความเข้มข้นมาก และน้ า
เสี ยที่มาจากการซักล้างหลังการฟอกย้อม น้ าเสี ยในส่ วน
นี้ จะมี ปริ มาณมาก แต่ ความเข้มข้นน้อยกว่าส่ วนแรก
ค่ อนข้างมาก (กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2552) สี ยอ้ มที่ตกค้างในน้ าทิ้งนั้นถึงแม้วา่
จะมีความเป็ นพิษต่ า แต่สีก็สลายตัวทางชี วภาพได้ยาก
และเป็ นสารที่มีสีเข้ม ส่ งผลให้เป็ นที่น่ารังเกียจแก่ผูพ้ บ
เห็ น และถ้าทิ้ งน้ าเสี ยลงแหล่ งธรรมชาติ โดยไม่ มี การ
บาบัดจะส่ งผลต่อสิ่ งมีชีวิตที่ อาศัยอยู่แหล่งน้ านั้น ด้วย
เหตุ น้ ี จึ งมี มาตรการควบคุ มมาตรฐานน้ าทิ้ งก่ อนลงสู่
แหล่ งน้ า เช่ น ค่ าความเป็ นกรดเบส (pH) ค่ าของแข็ ง
ละลายทั้ งหมด (total dissolved solids) ค่ า ความเค็ ม
(salinity) ปริ มาณโลหะหนัก สี และกลิ่นเป็ นต้น (ประกาศ
กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม,
2539)
เมทิลีนบูลเป็ นสี เบสิ ค (basic dyes) ที่ละลายน้ า
ได้ มีโครงสร้างที่ทาให้เกิดสี เมื่อมีการปนเปื้ อนในน้ าจะ
ก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่อแหล่งน้ า จึ งต้องมี การบาบัดสี
ก่อนลงสู่แหล่งน้ า การบาบัดน้ าเสี ยที่เกิดขึ้นจากการใช้สี
ในการย้อมผ้า สามารถดาเนิ นการได้หลากหลายวิธี การ
ดูดซับเป็ นอีกแนวทางหนึ่ งที่ใช้ในการบาบัดน้ าเสี ยจาก
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ ที่ใช้ในกระบวนการกาจัดสี พบว่ามี
ข้อดีคือ ไม่ตอ้ งมีการเติมสารเคมีลงไปในน้ าเสี ย ใช้เงิน
ลงทุ นน้อย ใช้เวลาในการบาบัดไม่นาน ใช้สถานที่ ไม่
มากนัก นอกจากนั้นสามารถด าเนิ นการได้ที่อุ ณหภู มิ
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PMP21-3
เมื่อ ค่า Ci หมายถึงความเข้มข้นเริ่ มต้นของ
สี ย ้อ มเมทิ ลี น บลู (มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร) และ ค่ า Ce
หมายถึ ง ความเข้ม ข้น สมดุ ล ของสี ย ้อ มเมทิ ลี น บลู
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อ หาตัวดู ด ซับ สี ย อ้ มเมทิ ลี น บลู ที่ ม าจาก
วัสดุเหลือทิ้งมาทดแทนตัวดูดซับในปั จจุบนั

วิธีการวิจัย
การเตรียมตัวดูดซับ
นาเปลือ กหน่ อ ไม้ม าล้า งด้ว ยน้ า ประปาให้
สะอาด จากนั้น นามาสับ เป็ นชิ้น เล็ก นาไปตากแดด
ให้แห้ง ปั่ นให้เป็ นผงด้วยเครื่ องปั่ นไฟฟ้า และนาไป
ร่ อ นคัด ขนาดด้ว ยตะแกรงร่ อ นให้ได้ขนาด 20-100
mesh หลังจากนั้นน าไปอบด้วยเตาอบที่ อุ ณหภู มิ 105
องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เก็บตัวดูดซับที่ได้ใน
ภาชนะที่ป้องกันความชื้น เพื่อใช้ในการทดลองต่อไป
การดูดซับสีย้อมเมทิลนี บลู
เมทิ ลี น บู ล ที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง เป็ นเกรด
วิเคราะห์ การเตรี ยมเป็ นสารละลาย ทาโดยนาเมทิ ลี
นบลูมาละลายในน้ า DI
การทดลองแบบแบตช์ (batch) ทาโดยการชัง่
เปลื อกหน่ อไม้หนัก 0.10 ถึ ง 0.30 กรั ม ใส่ ในขวดรู ป
ชมพู่ขนาด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร ปิ เปตเมทิ ลีนบลูที่
ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริ มาตร 50.0 ลูกบาศก์
เซนติ เมตรใส่ ลงในขวดรู ปชมพู่ จากนั้นน าไปเขย่าที่
ความเร็ ว 300 รอบต่อนาที เก็บตัวอย่างสี ยอ้ มเมทิลีนบลู
ที่เวลาผ่านไป 3 ชัว่ โมง จนกระทัง่ ถึงสมดุลของการดูด
ซับ วิเคราะห์หาปริ มาณเมทิลีนบลูที่เหลือในสารละลาย
ด้วยเครื่ องยูวี -วิ สิ เบิ ลสเปกโทรโฟโตมิ เตอร์ (Agilent
Cary 60 UV-Visible spectrophotometer) ที่ความยาวคลื่น
663 นาโนเมตร (รวิ น ทร์ , โกวิ ท ย์ , 2554) น าผลการ
ทดลองที่ ได้มาคานวณหาร้อยละการดูดซับสี ยอ้ มเมทิลี
นบลูตามสมการที่ 1 (รวินทร์ , โกวิทย์, 2554) และนาผล
การทดลองที่ได้มาคานวณหาค่าความสามารถในการดูด
ซับสี ยอ้ มเมทิ ลีนบลูตามสมการที่ 2 (รวินทร์ , โกวิทย์,
2554)
%𝐴𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 = (
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) 𝑥 100

ภาพที่ 1 เปลือกหน่อไม้
𝑞𝑒 = (

𝐶𝑖−𝐶𝑒
𝑊

) 𝑥𝑉

(2)

เมื่อ qe หมายถึงความสามารถในการดูดซับสี
ย้อมเมทิ ลีนบลูที่สภาวะสมดุล (มิ ลลิ กรั มต่อกรัม) V
หมายถึ ง ปริ มาณของสี ย ้อ มเมทิ ลี น บลู (ลู ก บาศก์
เซนติ เมตร) W หมายถึ ง ปริ มาณของเปลื อกหน่ อไม้
(กรัม)
การศึ กษาด้านความเข้มข้น ทาการทดลองที่
ความเข้มข้น 5, 10, 50, 100, 150 และ 300 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร โดยชัง่ เปลือกหน่อไม้หนัก 0.15 กรัมใส่ลงในขวด
รู ปชมพู่ ขนาด 250 ลูกบาศก์เซนติ เมตร ปิ เปตสี ยอ้ ม
เมทิลีนบลูที่ความเข้มข้นต่างๆ ปริ มาตร 50.0 ลูกบาศก์
เซนติ เมตรใส่ ลงในขวดรู ปชมพู่ จากนั้นนาไปเขย่าที่
ความเร็ ว 300 รอบต่ อ นาที เก็ บ ตัว อย่า งสี ย อ้ มเมทิ ลี
นบลูเมื่อเวลาผ่านไป 3 ชัว่ โมง จนกระทัง่ ถึงสมดุลของ
การดูดซับ วิเคราะห์หาปริ มาณเมทิลีนบลูที่เหลืออยูใ่ น
สารละลาย ด้วยเครื่ องยูว-ี วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
ที่ ความยาวคลื่ น 663 นาโนเมตร นาผลการทดลองที่
ได้มาคานวณหาร้อยละการดูดซับสี ยอ้ มเมทิลีนบลูตาม
สมการที่ 1 และนาผลการทดลองที่ได้มาคานวณหาค่า
ความสามารถในการดู ด ซั บ สี ย ้อ มเมทิ ลี น บลู ต าม
สมการที่ 2
การศึกษาการดูดซับสี ยอ้ มเมทิลีนบลู ในด้าน
เวลาของการดูดซับ เตรี ยมสารละลายที่ความเข้มข้นที่ดี

(1)
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PMP21-4
สารละลายเมทิลีนบลูที่มีค่า pH 3, 5, 7 และ 9 วัดความ
เป็ นกรด-เบสของสารละลายเมทิลีนบลูโดย pH meter
จากนั้นนาไปเขย่าที่ ความเร็ วที่ ดีที่สุด เก็บตัวอย่างสี
ย้อ มเมทิ ลี น บลู ที่ เ วลาผ่ า นไป 60 นาที วิ เ คราะห์ ห า
ปริ มาณเมทิลีนบลูที่เหลืออยูใ่ นสารละลาย ด้วยเครื่ องยู
วี-วิสิเบิ ลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ที่ ความยาวคลื่น 663
นาโนเมตร นาผลการทดลองที่ได้มาคานวณหาร้อยละ
การดูดซับสี ยอ้ มเมทิ ลีนบลูตามสมการที่ 1 และนาผล
การทดลองที่ ได้มาคานวณหาค่าความสามารถในการ
ดูดซับสี ยอ้ มเมทิลีนบลูตามสมการที่ 2 ตามลาดับ
การศึ กษาไอโซเทอมของการดู ดซับ สี ยอ้ ม
เมทิลีนบลู
นาผลที่ ได้จากการทดลองมาศึ กษาหาค่าไอ
โซเทอมที่ เ หมาะสม และอธิ บ ายลักษณะการดู ดซับ
โดยศึกษาไอโซเทอมของแลงเมียร์ และ แบบฟรุ นดลิช
ด้วยสมการที่ 3 และ สมการที่ 4 ตามลาดับ

ที่สุด ในหน่วย มิลลิกรัมต่อลิตร หลังจากนั้นชัง่ เปลือก
หน่อไม้หนัก 0.15 กรัมใส่ลงในขวดรู ปชมพู่ ขนาด 250
ลู ก บาศก์ เ ซนติ เ มตร ปิ เปตสี ย อ้ มเมทิ ลี น บลู ที่ ค วาม
เข้มข้นที่เตรี ยมปริ มาตร 50.0 ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ลง
ในขวดรู ปชมพู่ จากนั้นนาไปเขย่าที่ความเร็ ว 300 รอบ
ต่อนาที เก็บตัวอย่างที่ เวลา 5, 10, 30, 60 และ 90 นาที
วิเคราะห์หาปริ มาณเมทิลีนบลูที่เหลืออยูใ่ นสารละลาย
ด้วยเครื่ องยูว-ี วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาว
คลื่ น 663 นาโนเมตร น าผลการทดลองที่ ไ ด้ ม า
ค านวณหาร้ อ ยละการดู ด ซั บ สี ย ้อ มเมทิ ลี น บลู ต าม
สมการที่ 1 และนาผลการทดลองที่ได้มาคานวณหาค่า
ความสามารถในการดู ด ซั บ สี ย ้อ มเมทิ ลี น บลู ต าม
สมการที่ 2 ตามลาดับ
การศึกษาการดูดซับสี ยอ้ มเมทิลีนบลู ในด้าน
อัตราความเร็ วของการดูดซับ เตรี ยมสารละลายที่ความ
เข้มข้นที่ดีที่สุด ในหน่วย มิลลิกรัมต่อลิตร หลังจากนั้น
ชัง่ เปลือกหน่อไม้หนัก 0.15 กรัมใส่ ลงในขวดรู ปชมพู่
ขนาด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร ปิ เปตสี ยอ้ มเมทิลีนบลู
ที่ ความเข้ ม ข้ น ที่ เตรี ยมปริ มาตร 50.0 ลู ก บาศก์
เซนติ เมตรใส่ ลงในขวดรู ปชมพู่ จากนั้นนาไปเขย่าที่
ความเร็ วที่ 100, 150, 200, 250 และ 300 รอบต่ อนาที
เก็ บ ตัว อย่า งสี ย อ้ มเมทิ ลี น บลู ที่เ วลาผ่า นไป 60 นาที
วิเคราะห์หาปริ มาณเมทิลีนบลูที่เหลืออยูใ่ นสารละลาย
ด้วยเครื่ องยูว-ี วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาว
คลื่ น 663 นาโนเมตร น าผลการทดลองที่ ไ ด้ ม า
ค านวณหาร้ อ ยละการดู ด ซั บ สี ย ้อ มเมทิ ลี น บลู ต าม
สมการที่ 1 และนาผลการทดลองที่ได้มาคานวณหาค่า
ความสามารถในการดู ด ซับ สี ย อ้ มเมททิ ลี น บลู ต าม
สมการที่ 2 ตามลาดับ
การศึ กษาการดู ดซับ สี ย อ้ มเมทิ ลีนบลู ใน
ด้า นความเป็ นกรด-เบส เตรี ยมสารละลายที่ ค วาม
เข้มข้นที่ดีที่สุด ในหน่วย มิลลิกรัมต่อลิตร หลังจากนั้น
ชัง่ เปลือกหน่อไม้หนัก 0.15 กรัมใส่ ลงในขวดรู ปชมพู่
ขนาด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร ปิ เปตสี ยอ้ มเมทิลีนบลู
ที่ ความเข้ ม ข้ น ที่ เตรี ยมปริ ม าตร 50.0 ลู ก บาศก์
เซนติ เ มตรใส่ ล งในขวดรู ป ชมพู่ โดยท าการเตรี ย ม

𝐶𝑒
𝑞𝑒

=

𝐶𝑒
𝑞𝑚

+

1
𝑞𝑚𝐾𝐿
1

log 𝑞𝑒 = 𝑙𝑜𝑔𝐾𝐹 + log 𝐶𝑒
𝑛

(3)
(4)

เมื่อ qm หมายถึงปริ มาณสู งสุ ดของสี ยอ้ มเมทิ
ลีนบลูที่สามารถดูดซับแบบชั้นเดียวต่อปริ มาณเปลือก
หน่ อ ไม้( มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กรั ม ) KL หมายถึ ง ค่ า คงที่ แลง
เมียร์ (ลิตรต่อมิลลิกรัม) KF หมายถึง ค่าคงที่ฟรุ นดลิช
(ลิ ตรต่อมิ ลลิกรัม) และค่า 1/n หมายถึ งปั จจัยที่ แสดง
ความไม่เป็ นเนื้อเดียวกัน

ผลการวิจัย
ผลการดูดซับ
ผลด้านปริ มาณตัวดูดซับ ทาการดูดซับสี ยอ้ ม
เมทิ ลี น บลู ที่ ค วามเข้ม ข้น 10 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร เมื่ อ
เปลี่ยนแปลงปริ มาณตัวดูดซับที่ 0.10, 0.15, 0.20, 0.25
และ 0.30 กรัม พบว่าเปลือกหน่อไม้มีร้อยละการดูดซับ
สี ยอ้ มเมทิลีนบลูเท่ากับ 79.38, 85.57, 86.60, 88.66 และ
88.66 ตามลาดับ แสดงดังรู ปที่ 2 การเพิ่มปริ มาณตัวดูด
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PMP21-5
ซับมี ผลทาให้ร้อยละการดูดซั บสี ยอ้ มเมทิ ลีนบูลเพิ่ม
สู งขึ้ น เนื่ องจากพื้นที่ ผิวของตัวดู ด ซับ มี ม ากขึ้ น และ
บริ เ วณที่ เ กิ ด การดู ด ซับ มี สู ง ขึ้ น โดยพื้ น ที่ ผิ ว จะเป็ น
สัดส่ วนโดยตรงกับปริ มาณตัวดูดซับ (D. Ozer, 2007)
ดังนั้นการเพิ่มปริ มาณตัวดูดซับจึ งมีผลให้ร้อยละการ
ดู ด ซับ สี ย อ้ มเมทิ ลี น บลู เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น เปลื อ กหน่ อ ไม้ที่
ปริ ม าณ 0.15 กรั ม มี ร้ อ ยละการดู ด ซับ ใกล้เ คี ย งกับ
เปลื อ กหน่ อ ไม้ป ริ มาณ 0.20 ถึ ง 0.30 กรั ม แต่ มี ค่ า
ความสามารถในการดูดซับที่สูงกว่า จึงเลือกใช้เปลือก
หน่ อไม้ปริ มาณเท่ากับ 0.15 กรัม ทาการศึ กษาผลของ
สภาวะต่างๆ

ภาพที่ 3 ผลของอัตราเร็ วในการเขย่าต่อความสามารถ
ในการดู ด ซับ และร้ อ ยละของการดู ด ซับ สี
ย้อมเมทิลีนบลู
ผลด้านเวลาในการดูดซับทาการดูดซับสี ยอ้ ม
เมทิลีนบลู ที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริ มาณ
0.15 กรัม เมื่อเปลี่ยนแปลงเวลาในการดูดซับที่เวลา 0,
5, 10, 30, 60 และ 90 นาที พบว่ า เปลื อ กหน่ อ ไม้ มี
ความสามารถในการดู ดซับสี ยอ้ มเมทิ ลีนบลู ที่ 1.17,
2.20, 2.41, 2.56, 2.71 และ 2.73 ตามล าดับ แสดงดัง
ภาพที่ 4

ภาพที่ 2 ผลของปริ มาณตัวดูดซับต่อความสามารถใน
การดู ดซับและร้ อยละของการดู ดซับ สี ยอ้ ม
เมทิลีนบลู
ผลด้านอัตราเร็ วในการเขย่า ทาการดูดซับสี
ย้อ มเมทิ ลี น บลู ที่ ค วามเข้ม ข้น 10 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร
ปริ ม าณ 0.15 กรั ม เมื่ อ เปลี่ ย นแปลงอัต ราเร็ วในการ
เขย่าที่ 100, 150, 200, 250 และ 300 รอบต่อนาที พบว่า
เปลือกหน่อไม้มีความสามารถในการดูดซับสี ยอ้ มเมทิ
ลี น บลู ที่ 2.24, 2.58, 2.55, 2.61 และ 2.54 ตามล าดับ
แสดงดังภาพที่ 3
การเพิ่ ม อัต ราเร็ ว ในการเขย่ า จะท าให้ ค่ า
ความสามารถของการดูดซับสู งขึ้นเนื่องจากว่าเป็ นการ
เพิ่ ม โอกาสของสี ย ้อ มเมทิ ลี น บลู ใ นการสั ม ผัส กับ
พื้นผิวของเปลือกหน่อไม้ ดังนั้นอัตราเร็ วในการเขย่าที่
เหมาะสมที่สุดคือ 250 รอบต่อนาที เนื่องจากที่อตั ราเร็ว
ที่เพิ่มขึ้น ค่าความสามารถในการดูดซับค่อนเริ่ มคงที่

ภาพที่ 4 ผลของเวลาในการดูดซับต่อความสามารถใน
การดู ดซับและร้ อยละของการดู ดซับสี ยอ้ ม
เมทิลีนบลู
การเพิ่ ม เวลาในการดู ด ซั บ จะท าให้ ค่ า
ความสามารถของการดูดซับสูงขึ้น เนื่องจากว่าเป็ นการ
เพิ่ ม โอกาสของสี ย ้อ มเมทิ ลี น บลู ใ นการสั ม ผัส กับ
พื้นผิวของเปลือกหน่ อไม้ ดังนั้นเวลาในการดูด ซับที่
เหมาะสมที่ สุดคือ 60 นาที เนื่ องจากเวลาที่ เพิ่มขึ้ นค่า
ความสามารถในการดูดซับเริ่ มคงที่
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PMP21-6
ผลด้านความเป็ นกรด-เบสของสี ยอ้ มเมทิ ลี
นบลู ทาการดูดซับสี ยอ้ มเมทิลีนบลู ที่ความเข้มข้น 10
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริ มาณ 0.15 กรัม เมื่อเปลี่ยนแปลงค่า
pH ที่ 3, 5, 7 แ ล ะ 9 พ บ ว่ า เ ป ลื อ ก ห น่ อ ไ ม้ มี
ความสามารถในการดู ดซับสี ยอ้ มเมทิ ลีนบลู ที่ 2.23,
2.25, 2.61 และ 2.51 ตามล าดั บ ดั ง ภาพที่ 5 การที่
สารละลายเมทิ ลี นบลูมี ค่า ความเป็ นกรดจะทาให้ค่า
ความสามารถของการดูดซับต่ า กว่าสารละลายเมทิ ลี
นบลูที่เป็ นกลาง ส่วนสารละลายเมทิลีนบลูที่มีค่าความ
เป็ นเบสค่าความสามารถในการดูดซับจะลดลง ดังนั้น
ค่ า ความเป็ นกรด-เบสที่ ใช้ในการดู ดซับที่ เหมาะสม
ที่สุดคือ ค่า pH 7 มีค่าเป็ นกลาง

ลี น บลู เป็ นผลให้ เ กิ ด ความแตกต่ า งระหว่ า งความ
เข้มข้นของสี ยอ้ มเมทิลีนบลูในสารละลายกับบริ เวณผิว
ของเปลื อ กหน่ อ ไม้เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น เกิ ด แรงขับ ดัน ที่ เ พิ่ ม
สู งขึ้น ความสามารถในการดูดซับจึงสู งขึ้น แต่ที่ความ
เข้มข้นที่ สูงมากเกิ นไปส่ งผลให้ค่าความสามารถใน
การดูดซับลดลง ดังนั้นค่าความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุด
คือ 150 มิลลิกรัมต่อลิตร

ภาพที่ 6 ผลของความเข้มข้นเริ่ มต้นของสี ยอ้ มเมทิลีนบลู
ในการดู ดซับต่ อความสามารถในการดู ดซับ
และร้อยละของการดูดซับสี ยอ้ มเมทิลีนบลู
ผลการศึกษาไอโซเทอมการดูดซับสี ยอ้ มเมทิ
ลีนบลู ไอโซเทอมการดูดซับสี ยอ้ มเมทิลีนบลูเป็ นการ
หาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณของสี ยอ้ มเมทิ ลีนบลู
ที่ ถู ก ดู ด ซับ ต่ อ น้ า หนัก ของเปลื อ กหน่ อ ไม้กับ ความ
เข้มข้นของสี ยอ้ มเมทิลีนบลูที่เหลืออยู่ที่สภาวะสมดุล
ณ อุณหภูมิที่คงที่เพื่อหาไอโซเทอมที่เหมาะสม และใช้
อธิ บายลักษณะการดูดซับสี ยอ้ มเมทิลีนบลูของเปลือก
หน่ อ ไม้ โดยน าผลข้อ มู ล มาหาความสั ม พัน ธ์ ต าม
แบบจาลองไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียร์ ได้ดงั
สมการที่ 3 (อรดี และ ศศิธร, 2557) และแบบจาลองไอ
โซเทอมการดู ด ซับ แบบฟรุ น ดลิ ช ได้ดัง สมการที่ 4
(อรดี และ ศศิธร, 2557)

ภาพที่ 5 ผลของความเป็ นกรด-เบสในการดูดซับต่อ
ความสามารถในการดูด ซับและร้อยละของ
การดูดซับสี ยอ้ มเมทิลีนบลู
ผลด้านความเข้มข้นเริ่ มต้น ท าการดู ดซับสี
ย้อมเมทิ ลีนบลู ที่ ปริ มาณ 0.15 กรั ม เมื่ อเปลี่ ยนแปลง
ความเข้มข้นของสี ยอ้ มเมทิ ลีนบลูที่ 5, 10, 50, 100 , 150
และ 300 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร พบว่ า เปลื อ กหน่ อ ไม้ มี
ความสามารถในการดู ดซับสี ย อ้ มเมทิ ลี นบลู ที่ 1.37,
1.95, 9.97, 23.84, 29.24 และ 7.97 ตามลาดับ ดังภาพที่ 6
การเพิ่มความเข้มข้นของสี ยอ้ มเมทิลีนบลู มี
ผลให้ค่าความสามารถในการดูดซับสี ยอ้ มเมทิ ลีนบลู
เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มความเข้มข้นของสี ยอ้ มเมทิ
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PMP21-7
y = 0.7165x
(b) + 0.1893
R² = 0.988

log qe

y = 0.0342x + 0.738
R² = 0.9225

Ce/qe

(a)

Ce

log Ce

ภาพที่ 7 ไอโซเทอมการดูดซับสี ยอ้ มเมทิลีนบลูของเปลือกหน่อไม้ (a) แบบแลงเมียร์ (b) แบบฟรุ นดลิช
เมี ย ร์ แ ละฟรุ นดลิ ช แสดงได้ ดั ง ตารางที่ 1 พบว่ า
สอดคล้องกับการดู ดซับแบบฟรุ นดลิ ชมากกว่าแบบ
แลงเมี ย ร์ เนื่ อ งจากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ (Rsquare) ของไอโซเทอมแลงเมี ย ร์ มี ค่ า เท่ า กับ 0.9225
และฟรุ นดลิ ชมี ค่าเท่ ากับ 0.9880 ซึ่ งสู งกว่าแบบแลง
เมียร์ จากกราฟไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุ นดลิชนั้น
จะได้ค่าคงที่ 1/n และ ค่า KF ซึ่ งมีค่า 0.72 และ 1.55
ตามลาดับ ซึ่ ง n แสดงถึงความแข็งแรงของการดูดซับ
พบว่า n มีค่า 1.39 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าการดูดซับ
เกิดขึ้นได้ไม่ดีที่ความเข้มข้นสูงๆ

ตารางที่ 1 ค่าคงที่จากสมการไอโซเทอมแบบแลงเมียร์
และไอโซเทอมแบบฟรุ นดลิช
ไอโซเทอมแลงเมียร์
ไอโซเทอมฟรุนดลิช
qm
KL
R2
KF 1/n
R2
(mg/g)
29.24 0.046 0.9225 1.55 0.72 0.988
ไอโซเทอมการดูดซับสี ยอ้ มเมทิ ลีนบลูโดยใช้เปลื อก
หน่อไม้ เมื่อใช้สมการแลงเมียร์และฟรุ นดลิช แสดงได้
ดังรู ปที่ 7 (a) และ (b) ตามลาดับ ในขณะค่าคงที่แลง

ตารางที่ 2 ค่าคงที่ไอโซเทอมการดูดซับเมทิลีนบลูแบบแลงเมียร์และฟรุ นดลิชด้วยวัสดุดูดซับอื่น
ไอโซเทอมแลงเมียร์
ไอโซเทอมฟรุนดลิช
วัสดุ
ทีม่ า
qm
KL
KF
R2
1/n
R2
1/n
(mg/g) (L/mg)
(mg/g)(L/mg)
แกลบ
3.46
0.02 0.9631
1.50
0.687 0.9704 รวินทร์, โกวิทย์, 2554
ดัดแปลง
เปลือกถัว่ ลิสง 16.30
0.20 0.9380
22.67
0.366 0.9330 รวินทร์, โกวิทย์, 2551
เปลือกปู
94.339 0.491 0.995
0.03
0.443 0.9830
อรดี, ศศิธร, 2557
ไผ่ตงอายุ 1 ปี
ที่ผา่ นการ
0.70
7.63 0.9968
4.83
0.086 0.9679
ปริ นทร, 2551
กระตุน้
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PMP21-8
จากตารางที่ 2 พบว่าค่าคงที่การดูดซับของไอโซเทอม
แลงเมียร์ และไอโซเทอมแบบฟรุ นดลิชมีค่าใกล้เคี ยง
กับวัสดุอื่นที่เกิดจากการกระตุน้ ด้วยวิธีต่างๆ แสดงว่า
เปลือกหน่อไม้ดูดซับได้ดี
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อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
การดู ด ซั บ สี ย ้อ มเมทิ ลี น บลู โ ดยใช้เ ปลื อ ก
หน่อไม้เป็ นตัวดูดซับ เมื่อนามาหาสภาวะที่เหมาะสมใน
การดู ดซับสี ย อ้ มเมทิ ลี นบลู ในด้านปริ มาณตัวดู ด ซับ
เวลาในการดู ดซับ อัตราเร็ วในการเขย่า ความเข้มข้น
เริ่ มต้น และค่าความเป็ นกรด-ด่าง ได้สภาวะที่เหมาะสม
ดังนี้ 0.15 กรั ม 60 นาที 250 รอบต่อนาที 150 มิ ลลิ กรั ม
ต่อลิตร และ 7 (กลาง) ตามลาดับ เมื่อศึ กษาไอโซเทอม
การดูดซับพบว่า การดูดซับสี ยอ้ มเมทิลีนบลูดว้ ยเปลือก
หน่อไม้มีแนวโน้มสอดคล้องกับไอโซเทอมแบบฟรุ นด
ลิ ช มากกว่ า ไอโซเทอมแบบแลงเมี ย ร์ เนื่ อ งจากค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ในไอโซเทอมแบบฟรุ นดลิชมี
ค่ามากกว่าไอโซเทอมแบบแลงเมียร์ ดังนั้นการดูดซับสี
ย้อมเมทิ ลีนบลูเป็ นการดูดซับแบบกายภาพซึ่ งสามารถ
เกิดการดูดซับได้หลายชั้นผิว
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