
 
 

 

577 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

การดูดซับเฮกซะวาเลนต์โครเมียมโดยใช้ผักตบชวาที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน  
Adsorption of hexavalent chromium using  Eichhornia crassipes  

modified with chitosan 
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  บทคัดย่อ 
 การศึกษาการดูดซับเฮกซะวาเลนต์โครเมียมหรือ โครเมียม (VI) จากสารละลายโดยใช้ผักตบชวา (EC) และ
ผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซาน (EC/Cs)  เริ่มจากศึกษาพ้ืนที่ผิวของผักตบชวาและผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโต
ซาน   พบว่า ผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซานมีพ้ืนที่ผิวสูงกว่าท่ีไม่ได้ปรับปรุง จากน้ันศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับ
เฮกซะวาเลนต์โครเมียมโดยใช้ตัวดูดซับทั้งสองชนิดโดยใช้การทดลองแบบกะ พบว่า ปริมาณการดูดซับเฮกซะ วา
เลนต์ โครเมียมโดยใช้ผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซานมีความสามารถในการดูดซับเฮกซะวาเลนต์โครเมียมสูงกว่า
เมื่อเทียบกับผักตบชวาที่ไม่ได้ปรับปรุง เน่ืองจากผักตบชวาที่ปรับปรุงมีพ้ืนที่ผิวสูงข้ึน พฤติกรรมการดูดซับของทั้ง
สองตัวดูดซับเป็นไอโซเทอร์มแบบฟรุนดิชมากกว่าแบบแลงเมียร์  และพบว่าปริมาณการดูดซับจะคงที่หลังจากเวลา 
30 นาที ค่าพีเอชที่เหมาะสมส าหรับการดูดซับเท่ากับ 3 ท้ังสองตัวดูดซับ 
 

ค าส าคัญ : โครเมียม (VI) /ผักตบชวา/ไคโตซาน/ ไอไซเทอร์มการดูดซับ  
 

Abstract 
The adsorption processes of hexavalent chromium or Cr (VI) from aqueous solution using 

water hyacinth, Eichhornia crassipes (EC) and a modified Eichhornia crassipes with chitosan 
(EC/Cs) have been investigated. The surface area of these two adsorbents were measured. The 
results showed that the EC/Cs has a higher surface area compared with the EC. Adsorption 
isotherm onto the EC or EC/Cs have been investigated in a batch adsorption experiment. It was 
found that the EC/Cs has a higher Cr(VI) adsorption capability compared with EC due to that the 
EC/Cs has a higher surface area. The results have shown that the adsorption behavior fit to 
Freundlich isotherm model better fits the experimental data compared with the Langmuir 
isotherm for both EC and EC/Cs. After 30 minutes contact time the adsorption capacity was 
constant, and the optimum pH for both adsorbents was found to be 3.0. 

 

Keywords: hexavalent chromium / water hyacinth (Eichhornia crassipes) / chitosan / adsorption 
isotherm   
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึนมากมายและมีการใช้สารเคมีจ านวนมาก เช่น การน าโครเมียมมา
ใช้ในทางอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น น ามาผลิตเป็นเคมีภัณฑ์ส าหรับอุตสาหกรรมย้อมผ้า ฟอกหนังและสี ใช้ท า
โลหะผสม ใช้เคลือบโลหะ พลาสติกต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการผุกร่อนของโลหะบางชนิด และใช้เป็นส่วนประกอบใน
รถยนต์ หากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ าเสียที่มีความเข้มข้นของโครเมียมลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ จะส่งผลให้เกิด
การปนเปื้อนของโลหะโครเมียมอยู่ในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ผิวน้ าและใต้ดิน  ซึ่งส่วนใหญ่เกลือของโลหะหนัก
สามารถละลายน้ าได้ ดังน้ันเมื่อถูกปล่อยลงแหล่งน้ าธรรมชาติ สัตว์น้ าที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ าน้ันจะสะสมของเสียไว้ 
และถ่ายทอดสู่มนุษย์ได้ และหากได้รับสะสมในระดับที่เกินมาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตในน้ าได้ (พดารัตน์ นิลเจียรนัย และ ปียนันท์ น้อยรอด, 2559) 
 เฮกซะวาเลนต์โครเมียม (Hexavalent Chromium, Cr(VI))  เป็นสารอันตรายที่จัดอยู่ในกลุ่มของสารก่อ
มะเร็งที่ส่งผลกระทบต่อยีน (genotoxic carcinogen) เมื่อได้รับสารดังกล่าวเป็นเวลานานจะมีโอกาสเป็นมะเร็ง
ปอด โครงสร้างดีเอ็นเอถูกท าลายได้ง่ายมากข้ึน นอกจากน้ีเฮกซะวาเลนต์โครเมียมยังถูกสั่งห้าม และจ ากัดการใช้ให้
มีปริมาณลดน้อยลง มีอุตสาหกรรมจ านวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดิบในหลายผลิตภัณฑ์ ดังน้ันจึงมีโอกาสที่เฮกซะวา
เลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ า ดังน้ันการเผยแพร่ถึงภัยอันตรายจากการปนเปื้อนของเฮกซะวาเลนต์
โครเมียม วิธีการป้องกัน นับว่ามีความส าคัญอย่างย่ิงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยทั่วไป (สารานุกรมเสรี , 
2561)  
 ผักตบชวา (Water Hyacinth หรือ Eichhornia crassipes) เป็นพืชที่ขยายพันธ์ุได้อย่างรวดเร็วและ
สามารถหาได้ง่ายจากแม่น้ าทั่วไป เช่น ผงซักฟอก  ปุ๋ย ซึ่งเป็นธาตุอาหารของพืชน้ าโดยเฉพาะกับผักตบชวาเป็น
อย่างดี ท าให้ กีดขวางการเดินทางของน้ า อัตรา การไหลของน้ าจึงลดลง และกีดขวางการระบายน้ าของประตูน้ า อีก
ทั้งยังท าให้ระบบนิเวศเสียหายซึ่ง ผักตบชวาสามารถดูดซึมธาตุอาหารที่เป็นตัวการท าให้น้ าเสียแต่เมื่อมีปริมาณมาก
เกินไปจะส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตใต้น้ า เน่ืองจากตัวผักตบชวาสามารถดูดซับสารอาหารได้ดีจึงท าให้สิ่งมีชีวิตตาย
เพราะขาดสารอาหารและท าให้น้ าเน่าเสีย (สารานุกรมเสรี, 2561) 
 วิธีการดูดซับเป็นการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารที่พ้ืนผิวของสารดูดซับ จะเกิดข้ึนได้เมื่อมีการสัมผัส
โดยตรงระหว่างสารดูดซับและสารที่ถูกดูดซับซึ่งเป็นวิธีการ ที่ท าได้ง่าย มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนต่ าในการก าจัด
หรือลดความเป็นพิษของโลหะออกจากสารละลาย  สารดูดซับที่นิยมใช้มากในอุตสาหกรรม เช่น ถ่านกัมมันต์ (พดา
รัตน์ นิลเจียรนัย และ ปียนันท์ น้อยรอด, 2559) วัสดุอินทรีย์จากการเกษตร  เพ่ือน าไปใช้ส าหรับก าจัดโลหะหนัก
จากน้ าเสียภายในโครงสร้างของวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติประกอบด้วยหมู่ฟังก์ชันที่มีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยน
ประจุเพ่ือให้วัสดุดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักเพ่ิมข้ึนจึงน ามาใช้ เพ่ือเปลี่ยนโครงสร้างของวัสดุ
เหลือใช้เหล่าน้ี (วนิดา นราวงษ์ และปรีชา ปัญญา, 2560, นุสรา วนาเฉลิมกิจ และปรีชา ปัญญา, 2559) 
 ไคโตซาน เป็นวัสดุชีวภาพเกิดในธรรมชาติจัดอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตผสม โครงสร้างทางเคมีสารไคติน 
คล้ายคลึงกับเซลลูโลส คือเป็นเส้นใยท่ียาวที่ประกอบด้วยอนุพันธ์ของน้ าตาลกลูโคสที่มีธาตุไนโตรเจนติดอยู่ด้วยท า
ให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น และหลากหลายมีประสิทธิภาพสูงในกิจกรรมชีวภาพ และยังย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไค
โตซานจะละลายได้ดีเมื่อใช้กรดอินทรีย์เป็นตัวท าละลาย ดังน้ันจึงเป็นสารที่มีความปลอดภัยในการใช้กับมนุษย์    
สัตว์  และสิ่งแวดล้อม สารไคโตซานน้ี มีลักษณะพิเศษในการน ามาใช้ดูดซับและจับตะกอนต่างๆในสารละลายแล้ว
น าสารกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งเป็นการหมุนเวียนตามระบบธรรมชาติ (กมลศิริ พันธนียะ, 2556) เมื่อไม่นานมาน้ี Rashid 
et al. (2019) ได้รายงานการศึกษาการก าจัดโลหะหนักที่เป็นพิษได้แก่ ตะกั่ว ทองแดง และแคดเมียมโดยใช้
องค์ประกอบของผักตบชวาผสมกับไคโตซาน พบว่าสามารถก าจัดโลหะได้ดีกว่าผักตบชวาอย่างเดียว 
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 ดังน้ันในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการดูดซับเฮกซะวาเลนต์โครเมียมในน้ าเสียสังเคราะห์โดยใช้
ผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซาน เน่ืองจากผักตบชวาเป็นพืชน้ าท่ีขยายพันธ์ุได้ง่ายและหาได้ง่ายในท้องถ่ินและเป็น
พืชที่สามารถดูดซับสารอาหารและโลหะหนักได้ จากน้ันน าไคโตซานมาเพ่ิมประสิทธิภาพของตัวดูดซับโดยเติมลงใน
ผักตบชวาที่เตรียมได้ จากน้ันน าไปประยุกต์ใช้ศึกษาการดูดซับเฮกซะวาเลนต์โครเมียม ที่ผลของความเข้มข้น
สารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียม ผลของค่าพีเอช และเวลาสัมผัส     
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 เพ่ือเตรียมวัสดุดูดซับ หาพ้ืนที่ผิวและศึกษาหมู่ฟังก์ชันของผักตบชวาและผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซาน 
2 เพ่ือศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับเฮกซะวาเลนต์โครเมียมโดยใช้ผักตบชวาเปรียบเทียบกับผักตบชวา

ที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
     งานวจิยัน้ีใช้รูปแบบวจิยัเชงิทดลอง โดยศกึษาการก าจดัสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมยีม หรอื

โครเมยีม (VI) ทีเ่ตรยีมไดจ้ากโพแทสเซยีมโครเมต (K2CrO4) โดยใชก้ารดดูซบับนผกัตบชวาทีไ่ม่ไดป้รบัปรุง 
(EC) เปรยีบเทยีบกบัผกัตบชวาทีป่รบัปรุงดว้ยไคโตซาน (EC/Cs) โดยทดลองทีอุ่ณหภูม ิ25±1 oC 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
1. สารเคมีและเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
     สารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียมจากโพแทสเซียมโครเมต (K2CrO4) 99 % (A.R)  ไคโตซาน (Chitosan) 75% 
จากบริษัท HiMedia laboratories ประเทศ India ส าหรับเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ความเข้มข้นของสารละลายเฮก 
ซะวาเลนต์โครเมียม ได้แก่ เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Atomic Absorption 
Spectrophotometer, AAS) รุ่น PinAAcle 900F ของบริษัท Perkin Elmer ประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องยูวีวิสิ
เบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-Visible Spectrophotometer) รุ่น UV-1800 ย่ีห้อ Shimadzu  ประเทศญ่ีปุ่น 
ส าหรับเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของผักตบชวา ได้แก่ เครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรโฟโต
มิเตอร์ (Fourier Transform Infrared Spectrophotometer, FTIR ) รุ่น Tracer-100 ย่ีห้อ Shimadzu ประเทศ
ญ่ีปุ่น 
2. การเตรียมผักตบชวาที่ไม่ได้ปรับปรุง และปรับปรุงด้วยไคโตซาน  

1) การเตรียมผักตบชวาที่ไม่ได้ปรับปรุง (EC) เก็บผักตบชวาน ามาล้างด้วยน้ าสะอาด น ามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ  
จากน้ันน าไปอบที่อุณหภูมิ 100 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  น าผักตบชวาที่แห้งแล้วมาต้มด้วย 2%NaOH ที่อุณหภูมิ 
100  °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และล้างด้วยน้ ากลั่นหลายๆ ครั้ง อบแห้งที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จะได้ตัว
ดูซับผักตบชวา (EC) 

2) การเตรียมผักตบชวาที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน (EC/Cs) น า 2.0 กรัมของไคโตซาน (CS) ละลายใน 500 mL 
3% กรดอะซิติก กวนทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จนสารละลายเป็นเน้ือเดียวกัน  เติมผักตบชวา (EC) 10 กรัมลงไป จากน้ัน
กวนต่ออีก 24 ชั่วโมง ล้างด้วยน้ ากลั่น   น าไปอบแห้งจะได้ผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซาน (EC/Cs) 
3. การศึกษาหมู่ฟังก์ชันของผักตบชวาด้วยเทคนิค KBr-disk 

1) เตรียมตัวอย่างผักตบชวาที่จะน ามาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง FTIR ที่อยู่ในสถานะของแข็ง  2) บดตัวอย่าง
(ผักตบชวา/ผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซานก่อนการดูดซับ/ผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซานหลังการดูดซับ) ให้
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มีความละเอียดผสมเข้ากับ KBr ในโกร่งบดสาร  3) ใส่ตัวอย่างที่บดแล้วน าไปอัดด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิก ไว้ 1-2 นาที 
4) น าตัวอย่างที่อัดแล้วเข้าเครื่อง FTIR เพ่ือวิเคราะห์สเปคตรัม 
4. การศึกษาหาพื้นที่ผิวจ าเพาะของผักตบชวาที่ไมไ่ด้ปรับปรุง และปรับปรุงด้วยไคโตซาน 

น าผักตบชวาท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าพ้ืนที่ผิวโดยวิธีการดูดซับเมทิลีนบลู (ปรีชา ปัญญา, 2557)  
1) เตรียมสารละลายเมทิลีนบลู เพ่ือท ากราฟมาตรฐาน เตรียมที่ความเข้มข้น 5, 10, 20, 30 mg/L  
2) เตรียมสารละลายเมทิลีนบลู เพ่ือทดสอบการดูดซับบนผักตบชวาเตรียมที่ความเข้มข้น 0 , 10, 20, 30, 40, 
50, 60, 80 และ 100 mg/L  
3) การทดลองการดูดซับเมทิลีนบูลบนผักตบชวาชนิดปรับปรุงผิวและไม่ได้ปรับปรุงผิว  
 3.1) ชั่งผักตบชวา 0.1 g (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) ใส่ในขวด ขนาด 100 ml  
 3.2) เติมสารละลายเมทิลีนบลู ที่ความเข้มข้นต่างๆที่เตรียมได้จากข้อ 2) ลงในขวดที่มีผักตบชวาอยู่ 
จ านวน 40 ml (ขวดที่ 1 ให้เติมเฉพาะน้ ากลั่น) ปิดฝา แล้วเขย่าด้วย Shaker เป็นเวลา 1 ชั่วโมง  
 3.3) เมื่อครบก าหนดเวลาท่ีเขย่า น าสารละลายทั้งหมด ไปกรองผ่านกระดาษกรองเบอร์ 1 น าสารที่ได้จาก
การกรอง ท าซ้ าอีก 2 ครั้ง ไปวัดค่าการดูดกลืนแสง  
 3.4) การวัดค่าการดูดกลืนแสงวัดด้วยเครื่องยูวีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 660 nm  
 3.5) หาปริมาณการดูดซับ สามารถค านวณโดยใช้สมการ (1)  

qe = (C0 − Ce)V
M

  (1) 
 เมื่อ      qe     =     ปริมาณการดูดซับที่สมดุล (โมลต่อกรัม) 
            C0     =     ความเข้มข้นของตัวถูกดูดซับเริ่มต้น  
            Ceq    =     ความเข้มข้นของตัวถูกดูดซับที่สมดุล  
            V      =     ปริมาตรสารละลายที่ใช้ในการดูดซับ  
            M     =      มวลของตัวดูดซับ  
 สูตรการค านวณ ส าหรับไอโซเทอร์มการดูดซับแบบแลงเมียร์ ดังสมการ (2)  

Ce

qe
 =  

1

qmKL
 +  

Ce

qm
      (2) 

 เมื่อ qe     =    ปริมาณของสารที่ถูกดูดซับต่อน้ าหนักของตัวดูดซับ  
  qm       =    ปริมาณสูงสุดของตัวถูกดูดซับที่สามารถดูดซับแบบชั้นเดียวต่อน้ าหนักของตัวดูดซับ  
  KL      =    ค่าคงที่ของการดูดซับแบบแลงเมียร์  
  Ceq    =    ความเข้มข้นของตัวถูกดูดซับเมื่ออยู่ในสภาวะสมดุล  
 น าค่าที่ค านวณได้ไปเขียนกราฟระหว่างความเข้มข้นของตัวถูกดูดซับเมื่ออยู่ในสภาวะสมดุล (Ceq) กับ
ปริมาณของโลหะที่ถูกดูดซับต่อน้ าหนักของตัวดูดซับ (qe) โดยที่ค่า r2 จะต้องมีค่าเข้าใกล้ 1   

4) ค านวณค่าพ้ืนที่ผิวของตัวดูซับจากไอโซเทอร์มแบบแลงเมียร์ ใช้สมการที่ (3) (ปรีชา ปัญญา, 2557) 
           SMB       =      (Ng x aMB x N x 10-20)/M     (3) 
      เมื่อ  SMB     =      ค่าพ้ืนที่ผิว (m2/g) 
  Ng       =      จ านวนโมเลกุลของเมทิลีนบลูที่ถูกดูดซับชั้นเดียว 
  aMB      =      197.2 A° 
  N        =      เลขอาโวกาโดร, 6.02 x 1023 (โมเลกุล) 
  M        =      น้ าหนักมวลโมเลกุลของเมทิลีนบลู 373.9 g/mol  
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        5. การศึกษาการดูดซับสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียม 
     ชั่งผักตบชวา 0.05 กรัม (ทศนิยมสี่ต าแหน่ง) ลงในขวดโพลีเอทิลีน เติมสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียมที่

ช่วงความเข้มข้น 0 – 200 mg/L เขย่าสารละลายด้วยเครื่องเขย่า 150 rpm เป็นเวลา 30 นาที แล้วน าไปกรองด้วย
กระดาษกรองเบอร์ 1 น าสารละลายที่ได้จากการกรอง ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง  AAS ที่ความยาวคลื่น 
357.9 nm เพ่ือหาความเข้มข้นของสารละลายโครเมียมที่สมดุล  แล้วน าไปค านวณหาปริมาณการดูดซับโครเมียม
จากผักตบชวาโดยใช้สมการ (1) ส าหรับไอโซเทอร์มการดูดซับแบบแลงเมียร์ใช้สมการ (2) และไอโซเทอร์มแบบ
ฟรุนดิช ใช้สมการ (4) ดังน้ี 

  qeq =  KF.Ceq1/n       (4) 
 เมื่อ  qeq  =  ปริมาณการดูดซับ     
  KF   =  ค่าคงที่ของการดูดซับแบบฟรุนดิช  
  n    =  ค่าคงที่    
น าค่าท่ีได้ไปเขียนกราฟระหว่าง log qe กับ log Ce จะได้ค่า r2  เข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีพฤติกรรมการดูดซับ

เป็นไอโซเทอร์มแบบฟรุนดิช   

6. การศึกษาผลของค่าพีเอชที่มีต่อการดูดซับสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียม   
 ชั่งน้ าหนักผักตบชวา 0.05 กรัม (ทศนิยมสี่ต าแหน่ง) ในขวดโพลีเอทิลีน เติมสารละลายเฮกซะวาเลนต์

โครเมียมเข้มข้น 50 mg/L ที่พีเอช 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ลงไปในขวดที่มีผักตบชวาอยู่ ขวดละ 25 mL น าไปเขย่า 
150 rpm เป็นเวลา 30 นาทีน ามากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 น าสารละลายที่ได้จากการกรองไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง AAS ที่ความยาวคลื่น 357.9 nm ทดลองซ้ าสามครั้งแล้วน าค่าท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ย น าค่าการ
ดูดกลืนแสงเฉลี่ยไปค านวณความเข้มข้นที่สมดุลของสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียม โดยใช้สมการจากกราฟ
มาตรฐาน  จากน้ันค านวณปริมาณการดูดซับ    

7. การศึกษาผลของเวลาสัมผัสที่มีต่อการดูดซับสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียม   
 ชั่งน้ าหนักผักตบชวา 0.05xx กรัม (ทศนิยมสี่ต าแหน่ง) ในขวดโพลีเอทิลีน เติมสารละลายยเฮกซะวาเลนต์

โครเมียมเข้มข้น  50 mg/L ที่ปรับพีเอช 3 ลงไปในขวดที่มีผักตบชวาอยู่ขวดละ 25 mL น าไปเขย่า 150 rpm เป็น
เวลาท่ีก าหนดไว้ 0, 15, 30, 60, 90 และ 120 นาทีตามล าดับ น ามากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 น าสารละลาย
ที่ได้จากการกรองไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง AAS ที่ความยาวคลื่น 357.90 nm น าค่าการดูดกลืนแสงเฉลี่ย
ไปค านวณความเข้มข้นที่สมดุลของสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียมโดยใช้สมการจากกราฟมาตรฐาน จากน้ัน
ค านวณปริมาณการดูดซับ   
 
ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาหาหมู่ฟังก์ชันของผักตบชวา 

จากการศึกษาหาหมู่ฟังก์ชันของผักตบชวา (EC) และผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซาน (EC/Cs) ดังภาพที่ 
1 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบสเปคตรัมของผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซานและไม่ได้ปรับปรุง พบว่า แถบการสั่นอยู่
ในช่วงเลขคลื่น 3,350 - 3,600 cm-1  เน่ืองจากการสั่นของหมู่ O-H stretching และ N-H stretching และแถบ
การสั่นอยู่ในช่วงเลขคลื่น 2,900 - 2,890 cm-1   เน่ืองมาจากหมู่ C-H stretching, แถบการสั่นอยู่ในช่วงเลขคลื่น 
1,160-1,110 cm-1 เน่ืองมาจาก C-O-C  หรือพันธะอีเทอร์ ในขณะที่ผักตบชวาที่ปรับปรุงด้วยไคโตซานมีแถบการ
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สั่นในช่วงเลขคลื่น 1650 cm-1  ของ C=O ของ เอไมด์ และแถบการสั่นในช่วงเลขคลื่น 1400-1500 cm-1  ของ    
N-H stretching deformation   เกิดข้ึนเหมือนกับสเปคตรัมของไคโตซานบริสุทธ์ิ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1 ผลการศึกษาหาหมู่ฟังกช์ันของผักตบชวา (EC) และผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซาน (EC/Cs) 
 

2. ผลการศึกษาหาพื้นที่ผิวจ าเพาะของผักตบชวาและผักตบชวาที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน 
    ผลการวิเคราะห์หาพ้ืนที่ผิวของผักตบชวา (EC) และผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซาน (EC/Cs)   แสดงดังตาราง
ที่ 1 พบว่า ผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซาน มีพ้ืนที่ผิวสูงข้ึนเมื่อเทียบกับผักตบชวาไม่ได้ปรับปรุงผิว  

ตารางที่ 1 พ้ืนที่ผิวของผักตบชวา (EC) และผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซาน (EC/Cs)    

ตัวอย่าง ชนิดของสารดูซับ พ้ืนที่ผิว (m2/g) 

1                     EC 55.60 
2                     EC/Cs 88.69 

 
3.  ผลการศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับ  

 
 

ภาพที ่2 แสดงผลการศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียมโดยใช้ผักตบชวา 
(EC) เปรียบเทียบกับผักตบชวาท่ีปรับปรุงผิวด้วยไคโตซาน (EC/Cs) 

จากภาพที่ 2 แสดงผลการศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียมโดยใช้ผักตบชวา 
(EC) เปรียบเทียบกับผักตบชวาท่ีปรับปรุงผิวด้วยไคโตซาน (EC/Cs)  พบว่าพฤติกรรมการดูดซับสารละลายเฮกซะวา
เลนต์โครเมียมผักตบชวาและผักตบชวาที่ปรับปรุงด้วยไคโตซานจะได้ไอโซเทอร์มการดูดซับเป็นแบบฟรุนดิช (ภาพที่ 
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4) ได้ดีกว่า เพราะมีค่า r2 เข้าใกล้ 1 มากกว่าแบบแลงเมียร์ (ภาพที่ 3)  และพบว่าไอโซเทอร์มของการดูดซับแบบ

ฟรุนดิชมีค่า n < 1 จึงท าให้ปริมาณพ้ืนผิวของตัวดูดซับมีปริมาณจ ากัดที่จะใช้ในการดูดซับ 

ภาพที ่3 แลงเมียร์ไอโซเทอร์มการดูดซับสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียมโดยใช้ผักตบชวา (EC) 
เปรียบเทียบกับผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซาน (EC/Cs) 

 
ภาพที ่4 ฟรุนดิชไอโซเทอร์มการดูดซับสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียมโดยใช้ผักตบชวา (EC) 

เปรียบเทียบกับผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซาน (EC/Cs) 

4. ผลการศึกษาผลของค่าพีเอชที่มีต่อการดูดซับสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียม  
 ผลของพีเอชที่มีต่อการดูดซับสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียมโดยใช้ผักตบชวา (EC)  เปรียบเทียบกับ

ผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซาน (EC/Cs) พบว่า การดูดซับสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียมของผักตบชวาท้ัง 2 
ชนิด ที่ค่าพีเอชเท่ากับ 3 มีปริมาณการดูดซับสูงสุดและปริมาณการดูดซับลดลงเมื่อค่าพีเอชเพ่ิมข้ึน   ดังแสดงใน
ภาพที่ 5 
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ภาพที ่5 ผลของพีเอชที่มีต่อการดูดซับสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียมโดยใช้ผักตบชวา (EC)  
เปรียบเทียบกับผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซาน (EC/Cs) 

 
7. ผลการศึกษาเวลาสัมผัสที่มีต่อการดูดซับสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียม   

ผลของเวลาสัมผัสที่มีต่อการดูดซับสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียมโดยใช้ผักตบชวา (EC)  เปรียบเทียบกับ
ผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซาน (EC/Cs) พบว่า การดูดซับสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียมของผักตบชวาท้ัง 2 
ชนิด จะคงที่หลังจากเวลา 30 นาที ดังแสดงในภาพที่ 6 

 
 

ภาพที ่6 ผลของเวลาสัมผัสที่มีต่อการดูดซับสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียมโดยใช้ผักตบชวา (EC)  
เปรียบเทียบกับผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซาน (EC/Cs) 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของผักตบชวาที่เป็นตัวดูดซับทั้งสองชนิด พบว่า การปรับปรุง
ผักตบชวาด้วยไคโตซาน ท าให้พื้นที่ผิวมีรูพรุนมากข้ึน สอดคล้องกับการรายงานของ Gokila S. et al. (2017) ที่ได้
จากการวิเคราะห์ SEM พบว่า ไคโตซานที่ผ่านการเชื่อมขวาง มีการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนผิวที่มีรูพรุน และขรุขระ  

การศึกษาการดูดซับเฮกซะวาเลนต์โครเมียม โดยใช้ผักตบชวาที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน (EC/Cs)  มี
ความสามารถในการดูดซับเฮกซะวาเลนต์โครเมียม ซึ่งมีค่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับผักตบชวาท่ีไม่ได้ปรับปรุง สอดคล้อง
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กับการรายงานของ Choi, et al. (2009) ที่รายงานว่า การปรับปรุงพ้ืนที่ตัวดูดซับท าให้ปริมาณการดูดซับเพ่ิมสูงข้ึน
เพราะเป็นการเพ่ิมประจุบนผิวของตัวดูดซับได้มากข้ึน ท าให้เกิดการจับกับไอออนโลหะได้มากข้ึน  

ส าหรับพฤติกรรมการดูดซับเฮกซะวาเลนต์โครเมียมโดยใช้ผักตบชวาและผักตบชวาที่ปรับปรุงด้วยไคโต
ซาน พบว่าเป็นไอโซเทอร์มแบบฟรุนดิช เพราะมีค่า r2 เข้าใกล้ 1 มากกว่าแบบแลงเมียร์ แสดงว่าการดูดซับโครเมียม 
(VI) ไอออนบนผิวตัวดูดซับผักตบชวาท้ังสองชนิดเป็นแบบสองชั้น โดยมีสมการที่เกิดข้ึนดังภาพที่ 7  

  
ภาพที ่7 แบบจ าลองการดูดซับโครเมียม (VI) กับไคโตซาน  

                                               (ที่มา : โกวิทย์ ปิยะมังคลา, 2551) 
         
 ผลของพีเอชที่มีต่อการดูดซับสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียมโดยใช้ผักตบชวา (EC)  เปรียบเทียบกับ
ผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซาน (EC/Cs) พบว่า การดูดซับสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียมของผักตบชวาท้ัง 2 
ชนิด ที่ค่าพีเอชเท่ากับ 3 มีปริมาณการดูดซับสูงสุดและมีปริมาณการดูดซับลดลงเมื่อค่าพีเอชเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากพีเอช 
3 แสดงความเป็นประจุบวกกระท าต่อประจุลบของเฮกซะวาเลนต์โครเมียม สอดคล้องกับงานวิจัยของพดารัตน์ นิล
เจียรนัย (2559) ที่รายงานไว้ว่า ความเป็น กรด-เบส ของสารละลายมีอิทธิพลต่อประจุที่ผิวของตัวดูดซับที่มีอยู่ใน
สารละลาย เน่ืองมาจากแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตระหว่างประจุบวกที่ผิวของไคโตซานกระท้าต่อประจุลบของตะกั่ว 
และสอดคล้องกับ Rani et al. (2017) ที่รายงานว่าการดูดซับโครเมียม (VI) โดยใช้ผักตบชวาจะเกิดได้ดีที่พีเอช 2-3 
และสอดคล้องกับ Singh and Nagendran (2016) รายงานว่าการดูดซับโครเมียม (VI) โดยใช้ไคโตซานจะเกิดได้ดีที่
พีเอชเท่ากับ 3 
 ผลของเวลาสัมผัสที่มีต่อการดูดซับสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียมโดยใช้ผักตบชวา (EC)  เปรียบเทียบ
กับผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซาน (EC/Cs) พบว่าการดูดซับสารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมียมของผักตบชวาทั้ง 
2 ชนิด จะคงที่หลังจากเวลา 30 นาที และผักตบชวาท่ีปรับปรุงด้วยไคโตซาน (EC/Cs) มีปริมาณการดูดซับที่สูงกว่า
ผักตบชวา (EC)  เน่ืองจากพ้ืนที่ผิวที่ต่างกันของผักตบชวาท้ัง 2 ชนิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Rani et al. (2017) 
ที่รายงานไว้ว่าการก าจัดโครเมียมเริ่มเข้าสู่สภาวะสมดุลที่เวลา 30 นาที โดยผักตบชวาท่ีปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดร
อกไซด์ มีการเพ่ิมข้ึนของเปอร์เซ็นต์การก าจัดโครเมียม มากกว่าผักตบชวาที่ไม่ได้ปรับสภาพ เป็นเพราะความอิ่มตัว
ของการดูดซับที่มีอยู่  
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