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การพัฒนาวัสดุดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนจากถานไม 

Development of Wooden Charcoal for Toluene Adsorption 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาวัสดุดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนจาก

ถานไมโดยใชนํ้ายางพาราเปนตัวประสาน ถานไมที่ถูกเลือกมาทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับ

ไอระเหยสารโทลูอีนไดแก ผงถานที่ทําจากไมมะขามและไมง้ิว ทําการทดลองโดยศึกษาความสามารถในการดูดซับ

ในกลองทดสอบและทําการวิเคราะหความเขมขนของโทลูอีน ทุก ๆ 5 นาที เปนระยะเวลา 50 นาที ดวยวิธีแกส

โครมาโทกราฟ พบวาผงถานไมมะขามและผงถานไมง้ิว มีคาประสิทธิภาพการดูดซับเทากับ 393.05 มิลลิกรัม/กรัม 

และ 379.24 มิลลิกรัม/กรัม ตามลําดับ จึงนําผงถานไมมะขามที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนสูง

และยังหาไดงายในทองถิ่น ไปผสมกับนํ้ายางพาราและรีดเปนแผน เพื่อพัฒนาใหไดแผนวัสดุดูดซับ และนําไป

ทดสอบการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีน พบวาประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนของแผนวัสดุดูดซับมีคา

เทากับ 202.96 มิลลิกรัม/กรัม จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนระหวางผงถานไม

มะขามกับแผนวัสดุดูดซับ พบวาแผนวัสดุดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพการดูดซับไดนอย

กวาผงถานไมมะขามซ่ึงเปนเพราะพื้นที่ผิวของตัวดูดซับที่ลดลง 
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ABSTRACT 

Our experimental research emphasized on the development of the rubber-based 

charcoal adsorbent. Two types of wooden charcoal were prepared from Tamarind Tree 

(Tamarindus indica) and Semal tree (Bombax ceiba L.). The adsorption experiments were 

conducted in the test chamber. The toluene concentration in the chamber was analyzed every 

5 minutes using gas chromatography. The maximum adsorption capacities found within 

experimental time (50 minutes) were 393.05 and 379.24 mg/g for Tamarind tree and Semal tree, 

respectively. Because of its higher adsorption capacity, Tamarind tree charcoal power was 

chosen to further develop as an adsorbent. The adsorbent sheet was developed by mixing 

Tamarind tree charcoal with rubber. Then the mixing was press to make adsorbent sheet. The 

adsorption capacity of the adsorbent sheet was also studied. However, the toluene adsorption 

capacity of the developed adsorbent sheets (202.96 mg/g) was found to be lower than that of 

charcoal adsorbents. The decrease of surface area was the main reason of this finding. 
 

คําสําคัญ: การดูดซับ  โทลูอีน  ถานไม  ผงถาน  ตัวดูดซับ 

Keywords: Toluene adsorption, Wooden charcoal, Charcoal, Adsorbent 

 

1. บทนํา 

สารโทลูอีน (toluene) มีสูตรเคมี C7H8 ถือ

เปนสารเคมีที่เปนพิษ สารเคมีชนิดน้ีนิยมใชกันอยาง

แพรหลายในโรงงานอุตสาหกรรม ตัวอยางการใชงาน 

เชน  ใช เป นตัวทําละลายในอุตสาหกรรมกาว สี 

กระดาษ และใชในงานเคลือบเงาไม สารน้ีมีคาความดัน

ไอต่ํา ติดไฟไดงาย มีคา TLV-TWA (ความเขมขนเฉล่ีย

ตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 ช่ัวโมงที่แนะนําโดย 

ACGIH) ไมเกิน 20 ppm (ปรับปรุงลาสุดป ค.ศ. 2012) 

สําหรับกฎหมายไทยน้ัน สารโทลูอีนที่ นํามาใชใน

วัตถุประสงคเพื่องานอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนการ

นําเขา ส งออก หรือการมีไว ในครอบครอง จะถูก

ควบคุมตามบัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายแนบทายประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย 

พ.ศ. 2556 บัญชี 5 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รับผิดชอบ และสารโทลูอีนยังเปนหน่ึงใน 1,516 

สารเคมี ที่นายจางผูประกอบกิจการที่มีการใชสาร 

โทลูอีนตองจัดทําบัญชีรายช่ือสารเคมีอันตรายและ

รายละเอียดขอมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย

ตามแบบ สอ. 1 ตามที่ระบุในกฎกระทรวง กําหนด

มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 และ 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง บัญชี

รายช่ือสารเคมีอันตรายอีกดวย 

โทลูอีนน้ันเปนพิษตอระบบประสาท เปน

สาเหตุของ โรคซึมเศรา และสมองเส่ือม (Seo et al., 

2010) พนักงานที่ตองทํางานเ ก่ียวของกับสาร 

โทลูอีนมีความเส่ียงที่จะเกิดผลกระทบตอสุขภาพหากมี

การรับสัมผัสสารโทลูอีนความเขมขนสูง หรือมีการ

ไดรับสารโทลูอีนเปนประจําตลอดระยะเวลาการทํางาน 

การสูดดมสารโทลูอีนเขาไปอาจทําใหเ กิดอาการ
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ออนเพลีย ปวดศีรษะ วิงเวียน เดินเซ สารโทลูอีน

สามารถดูดซึมผานทางเดินหายใจและทางเดินอาหารได

อยางรวดเร็ว และยังสามารถดูดซึมผานผิวหนังได 

วิธีการบําบัดไอระเหยสารโทลูอีน จากอากาศไดมี

การศึกษากันอยางแพรหลาย วิธีการดูดซับเปนอีกวิธี

หน่ึงที่สามารถกําจัดโทลูอีน จากบรรยากาศไดเน่ืองจาก

เปนระบบที่สามารถปรับเปล่ียนไดงาย ใชพลังงานและ

ตนทุนต่ํา (Russo et al., 2008; Akosman and 

Kalender, 2009) ตัวดูดซับที่มีการศึกษาและคนพบวา

สามารถดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนไดมีหลายชนิด 

ยกตัวอยางเชน ผงถานกัมมันต (Gil et al., 2014; 

Charik et al., 2012; Pei and Zhang, 2012) และ 

ซีโอไลต (Chao, Wong and Hui, 2007; Chen, 

Zhang and Yan, 2012) มีการศึกษาความเปนไปได

ของชีวมวลชนิดตาง ๆ ที่จะนํามาพัฒนาเปนตัวดูดซับที่

มีประสิทธิภาพสูง เชนการใชเปลือกทุเรียน (Tham et 

al., 2011) กะลามะพราว (Kumagai et al., 2010) 

หรือเปลือกเมล็ดอัลมอนด (Alicia et al., 2013) 

นอกจากน้ียังมีงานวิจัยเก่ียวกับตัวดูดซับที่พัฒนามา

จากยางอยูจํานวนมาก (Alexandre-Franco et al., 

2011; Troca-Torrado et al., 2011) ทั้งน้ีเม่ือ

พิ จ า ร ณ า ชี วมวลร อบตั วที่ ส าม าร ถ นํ ามา ใ ช ไ ด 

คณะผูวิจัยมองเห็นความเปนไปไดในการนําไมมะขาม 

และไมง้ิว ที่หาไดงายในทองถิ่นมาศึกษาความเปนไปได

ในการพัฒนาเปนตัวดูดซับไอระเหยสารโทลูอีน และทํา

การพัฒนาตอเปนเปนวัสดุดูดซับรวมกับยางพารา

เพื่อใหงายตอการใชงานอีกดวย 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาวัสดุดูด

ซับไอระเหยสารโทลูอีนจากถานไม โดยใชนํ้ายางพารา

เปนตัวประสาน โดยเลือกถานไมดวยการเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนของผงถาน

ไมมะขามและผงถานไมง้ิว นําผงถานที่มีประสิทธิภาพ

สูงกวามาพัฒนาเปนแผนวัสดุดูดซับไอระเหยสาร 

โทลูอีน และศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหยสาร

โทลูอีนของวัสดุดูดซับที่พัฒนาขึ้น 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1 การเตรียมผงถานไม 

นําไมมะขามและไมง้ิวมาเผาเพื่อใหเปนถาน

โดยวิธีเผาถานแบบดั้งเดิม นําถานไมที่ได มาบดและ

แยกขนาดผงถานไมดวยตะแกรงรอน ใหมีขนาด 150-

250 ไมโครเมตร แลวนําไปอบไลความช้ืนที่อุณหภูมิ 50 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 วัน นําผงถานไมที่ไดจาก

การช่ังดวยเครื่องช่ังนํ้าหนัก 4 ตําแหนง ใหไดนํ้าหนัก 

15±0.5 กรัม (รูปที่ 1) 

3.2 การพัฒนาวัสดุดูดซับไอระเหยสารโทลูอีน จาก

ถานไม 

นําผงถานไมปริมาณ 15±0.5 กรัมและนํ้า

กล่ัน 20 มิลลิลิตร เทลงในบีกเกอรกวนใหเปนเน้ือ

เดียวกันเปนเวลา 10 นาที เทนํ้ายางปริมาณ 55 

มิลลิลิตร ลงในบีกเกอรกวนจนผงถานและนํ้ายางเปน

เน้ือเดียวกัน เทกรดฟอรมิกปริมาณ 4 มิลลิลิตร ลง 

บีกเกอรกวนใหเขากันเปนเวลา 1 นาที แลวเทลงใน

ตะแกรงทิ้งไว 10 นาที เม่ือครบระยะเวลาที่กําหนดให

ใชนํ้าเทลงในตะแกรง นํายางที่อยูในตะแกรงออกมาทํา

การนวดแลวเขาเครื่องรีด ล่ืนใหไดความหนา 0.5 

เซนติเมตร จากน้ันนําเขาเครื่องรีดดอก และลางดวยนํ้า 

นํายางแผนที่ไดไปตากใหแหง 3-4 ช่ัวโมง แลวอบที่

อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเปนเวลา 3 วัน (รูปที่ 2) 
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รูปท่ี 1 ขั้นตอนการเตรียมผงถานไม 

 

 
รูปท่ี 2 ขั้นตอนการทําแผนวัสดุดูดซับ 

 

3.3 การทดสอบการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีน 

1) การทดสอบอัตราการเปล่ียนแปลงความ

เขมขนของโทลูอีนที่อยูในกลองทดสอบ (chamber) 

เตรียมความเขมขนในกลองทดสอบ โดยใช

อากาศบริสุทธ์ิ (air zero) อัดอากาศเขาไปในกลอง

ทดสอบพลาสติกอะคริลิก ขนาด 8 ลิตร (20×20×20 

เซนติเมตร) เพื่อทําการกล้ัวอากาศที่อยูภายในกลอง

ทดสอบ ทําการเตรียมโทลูอีน ความเขมขน 800 ppm 

โดยคํานวณหาปริมาณของโทลูอีนที่ใชในการเตรียม

แกสมาตรฐาน จากสมการ 3.1 และ 3.2 ทําการดูดสาร
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โทลูอีนโดยใชกระบอกฉีด (syringe) ที่ มีขนาดที่

เหมาะสม กอนการดูดสารโทลูอีนใหลางดวยสารละลาย

เมทานอล อยางนอย 3 ครั้ง ฉีดสารโทลูอีนในปริมาณที่

ไดจากการคํานวณลงในกลองทดสอบ ดูดอากาศใน

กลองทดสอบ ทุก ๆ 5 นาที เปนเวลา 50 นาที 

วิเคราะหดวยเครื่องแกสโครมาโทกราฟ (Hewlett 

Packard, รุน HP6890) อางอิงตามวิธีมาตรฐาน 

NIOSH Method 1501 (โดยใช flame ionization 

detector, FID ใชฮีเลียมเปนกาซตัวพาที่อัตราการไหล 

2.6 มิลลิลิตรตอนาที คอลัมนชนิด capillary, fused 

silica, 30 m × 0.32 mm ID, PEG) บันทึกขอมูลที่ได

จากการวิเคราะหของเครื่องแกสโครมาโทกราฟ 

2) การทดสอบการดูดซับไอระเหยสาร 

โทลูอีนของผงถานไม 

เตรียมผงถานไมที่ ใชในการทดสอบบรรจุ

ภายในกลองทดสอบในปริมาณ 15±0.5 กรัม โดย

จัดเตรียมสภาวะในกลองทดสอบตามที่ระบุในหัวขอ 

3.3 ดูดอากาศในกลองทดสอบทุก ๆ 5 นาที เปนเวลา 

50 นาที โดยควบคุมอุณหภูมิในการทดลองที่ 25 องศา

เซลเซียส ตลอดการทดลอง วิเคราะหดวยเครื่องแกส

โครมาโทกราฟ และบันทึกขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห

ของเครื่องแกสโครมาโทกราฟ ทําการทดลองซํ้า 2 ครั้ง 

เพื่อหาคาเฉล่ียการดูดซับของถานทั้งสองชนิด โดย

ยอมรับความคลาดเคล่ือนในการฉีดทั้งสองครั้งไมเกิน 

10% คํานวณหาคาประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหย

สารโทลูอีนของผงถานไมแตละชนิด แลวเลือกผงถานไม

ที่มีคาประสิทธิภาพการดูดซับสูงสุด เพื่อนําไปใชในการ

พัฒนาวัสดุดูดซับ 

퐶 = . × ×
×

            (3.1) 

푊 = 휌푉                       (3.2) 

เม่ือ C = ความเขมขนของโทลูอีน (ppm) 

 W = นํ้าหนักของโทลูอีน (กรัม) 

 V = ปริมาตรของอากาศที่ใชในการเจือจาง

สารเคมีในรูปของเหลว (ลิตร) 

 MW = นํ้าหนักมวลโมเลกุลของโทลูอีน (92.13 

กรัม/โมล) 

 휌 = ความหนาแนนของโทลูอีน (กรัม/ลิตร) 

 VL = ปริมาตรของโทลูอีนในสถานะของเหลว 

(ลิตร) 

และสามารถคํานวณประสิทธิภาพการดูดซับไดจาก

สมการ 3.3 

푞 = ∆ ×
                   (3.3) 

เม่ือ q = คาประสิทธิภาพการดูดซับ (มิลลิกรัม/กรัม) 

 C = คาความเขมขนที่ลดลง (มิลลิกรัม/ลิตร) 

 Vc = ปริมาณอากาศในกลองทดสอบ (ลิตร) 

 M = มวลของวัสดุดูดซับ (กรัม) 

3) การทดสอบการดูดซับไอระเหยสารโทลู- 

อีนของวัสดุดูดซับที่พัฒนาขึ้น 

ทําการทดลองเหมือนขอ 2) แตเปล่ียนจากผง

ถานเปนวัสดุดูดซับที่ไดพัฒนาขึ้น 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

ใชสถิติ เชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาสูงสุด คาเฉล่ีย และคารอยละ เพื่ออธิบาย

ขอมูลระดับความเขมขนของสารโทลูอีนที่ผงถานไมแต

ละชนิด และแผนวัสดุดูดซับที่พัฒนาจากถานไม ดูดซับ

ไวได รวมทั้งนํามาคํานวณเปนประสิทธิภาพการดูดซับ

ในหนวยมิลลิกรัมโทลูอีนตอกรัมของตัวดูดซับ เพื่อ

นํามาเปรียบเทียบในแงประสิทธิภาพอีกดวย 

 

4. ผลการศึกษา 

การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหย

สารโทลูอีนของผงถานไมทั้งสองชนิดคือผงถานไม

มะขาม และผงถ านไม ง้ิว  จาก น้ันนําผงถานที่ มี

ประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนสูงที่สุด 
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นํามาพัฒนาเปนวัสดุดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนรวมกับ

ยางพาราและเปรียบเทียบคาการดูดซับระหวางผงถาน

ไมและวัสดุดูดซับที่พัฒนาขึ้น โดยผลการศึกษาเปนดังน้ี 

4.1 ผลการศึกษาคาความเขมขนไอระเหยสาร 

โทลูอีนท่ีอยูในกลองทดสอบ 

ผลการศึกษาที่ไดทําการทดลองหาคาความ

เขนขนเริ่มตนในกลองทดสอบเปลา โดยฉีดสารละลาย

โทลูอีน 99.8% ปริมาณ 27 ไมโครลิตร เขาไปในกลอง

ทดสอบ ปริมาตร 8 ลิตร และวิเคราะหคาความเขมขน

โดยเครื่องแกสโครมาโตกราฟ ทุก ๆ 5 นาที สามารถ

สรุปไดวา คาความเขมขนของไอระเหยสารโทลูอีนที่อยู

ในกลองทดสอบ (chamber) เริ่มคงที่  ณ นาทีที่ 25 

จนถึงนาทีที่ 50 มีคาเฉล่ียในแตละชวงเวลาแสดงดัง

ตารางที่ 1 ความเขมขนของไอระเหยสารโทลูอีนที่

เตรียมไดมีคาไมถึง 800 ppm โทลูอีนบางสวนสูญเสีย

ไปเน่ืองจากสามารถทําปฏิกิริยาที่พื้นผิวของกลอง

ทดสอบซ่ึงทําจากพลาสติกโพลีสไตรีน (Gall and 

Kramer, 1991; Pethrick and Wilson, 1973) ขอมูล

จากตารางที่  1 จะใช เปนขอมูลพื้นฐานในการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับของผงถานไม 

แตละชนิดและวัสดุดูดซับที่พัฒนาขึ้น 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการศึกษาคาความเขมขนไอระเหยสารโทลูอีนที่อยูในกลองทดสอบ 

 

 
รูปท่ี 3 ความเขมขนไอระเหยสารโทลูอีนในกลองทดสอบเปลาที่ปราศจากตัวดูดซับที่เวลาตาง ๆ 
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คาความเขมขนของไอระเหยสารโทลูอีน (ppm) 

ระยะเวลาในการทดสอบ (min) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Blank 

1 627.56 687.84 692.50 700.42 752.76 756.81 745.36 726.91 712.35 718.96 

2 640.32 689.23 733.21 732.26 762.25 760.94 717.30 746.86 741.54 754.97 

เฉล่ีย 633.94 688.54 712.86 716.34 757.51 758.88 731.33 736.89 726.95 736.97 
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รูปท่ี 4 ประสิทธิภาพการดูดซับสารโทลูอีนของผงถานไมมะขามและผงถานไมง้ิว 

 

4.2 ผลการศึกษาและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

การดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนของผงถานไมมะขาม 

และผงถานไมง้ิว 

การศึกษาหาประสิทธิภาพการดูด ซับไอ

ระเหยสารโทลูอีนของผงถานไม ไดแก ผงถานไมมะขาม 

และผงถ านไม ง้ิ ว  โดย วิเคราะหดวย เครื่ องแก ส 

โครมาโทกราฟ ทุก ๆ 5 นาที รวมเวลาทั้งหมด 50 นาที 

โดยทําการทดลอง 2 ซํ้า ในผงถานแตละชนิด บันทึกผล

การทดลอง และเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพการดูด

ซับไอระเหยสารโทลูอีน ของผงถานไมทั้ง 2 ชนิด ดัง

แสดงในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 

จากตารางที่ 2 และ 3  สามารถสรางกราฟ

แสดงคาประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีน

เปรียบเทียบระหวางของผงถานไมมะขามและผงถานไม

ง้ิว ดังแสดงในรูปที่ 4 เม่ือพิจารณาแนวโนมการดูดซับ

ไอระเหยสารโทลูอีนของผงถานไมมะขามและผงถานไม

ง้ิว จะเห็นไดวาจากนาทีที่ 5 ถึงนาทีที่ 50 แนวโนมของ

การดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนมีคาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงมี

คาประสิทธิภาพการดูดซับเฉล่ียสูงสุดเทากับ 393.05 

และ 379.24 มิลลิกรัม/กรัม และมีคารอยละการกําจัด 

(% removal) สูงสุด เทากับ 99.40 และ 95.91 

ตามลําดับ 

จากรูปที่ 4 จะเห็นไดวาไมมะขามมีแนวโนม

การดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนสูงกวาผงถานไมง้ิว โดย

มีคาประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนสูงสุด

ที่ได เวลา 50 นาที เทากับ 393.05 และ 379.24 

มิลลิกรัม/กรัม สําหรับผงถานไมมะขามและผงถานไม

ง้ิวตามลําดับ ดังน้ันทางผูวิจัยจึงไดนําผงถานไมมะขาม

ไปพัฒนาตอเปนวัสดุดูดซับแบบแผนโดยใชยางพารา

เปนตัวเช่ือมประสาน รายละเอียดการเตรียมวัสดุดูดซับ

ดังที่ไดกลาวไวแลวในหัวขอที่ 3.2 
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ตารางท่ี 2 การดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนของผงถานไมมะขาม 

ชนดิ/ตวัอยาง 

คาความเขมขนของไอระเหยสารโทลอูนีทีต่รวจวดัไดในกลองทดสอบ (ppm) 

ระยะเวลาในการทดสอบ (min) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Blank 633.94 688.54 712.86 716.34 757.51 758.88 731.33 736.89 726.95 736.97 

ผงถานไมมะขาม 346.09 287.38 212.49 136.93 109.81 68.90 60.06 51.45 0.00 0.00 

คาความเขมขนที่ลดลง 287.85 401.16 500.37 579.41 647.7 689.98 671.27 685.44 726.95 736.97 

ประสิทธิภาพการดูดซับ 

(mg/g) 
153.52 213.95 266.86 309.02 345.44 367.99 358.01 365.57 387.71 393.05 

% removal 38.82 54.11 67.49 78.15 87.36 93.06 90.54 92.45 98.05 99.40 
 

ตารางท่ี 3 ตารางการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนของผงถานไมง้ิว 

ชนดิ/ตวัอยาง 

คาความเขมขนของไอระเหยสารโทลอูนีทีต่รวจวดัไดในกลองทดสอบ (ppm) 

ระยะเวลาในการทดสอบ (min) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Blank 633.94 688.54 712.86 716.34 757.51 758.88 731.33 736.89 726.95 736.97 

ผงถานไมงิ้ว 370.04 291.67 228.83 181.98 141.36 103.69 78.66 68.79 56.44 25.89 

คาความเขมขนที่ลดลง 263.90 396.87 484.03 534.36 616.15 655.19 652.67 668.10 670.51 711.08 

ประสิทธิภาพการดูดซับ 

(mg/g) 
140.75 211.66 258.15 284.99 328.61 349.43 348.09 356.32 357.61 379.24 

% removal 35.59 53.53 65.28 72.07 83.10 88.37 88.03 90.11 90.44 95.91 
 

4.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหย

สารโทลูอีนของวัสดุดูดซับท่ีพัฒนาข้ึน 

เม่ือนําผงถานไมมะขามที่มีคาการดูดซับไอ

ระเหยสารโทลูอีนที่ดีที่สุดมาทําการพัฒนาเปนแผนวัสดุ

ดูดซับ ทําการทดลองตรวจวัดปริมาณความเขมขนของ

ไอระเหยสารโทลูอีนที่อยูในกลองทดสอบทุก ๆ 5 นาที 

พบวาความเขมขนของไอระเหยสารโทลูอีนลดลงเรื่อย 

ๆ คาความเขมขนของไอระเหยสารโทลูอีนที่ตรวจวัดได

ในกลองทดสอบที่เวลาตาง ๆ และประสิทธิภาพการดูด

ซับไอระเหยสารโทลูอีนที่เวลาตาง ๆ แสดงดังตารางที่ 

4 และรูปที่ 5 แสดงความเขมขนของไอระเหยสาร 

โทลูอีน ในกลองทดสอบเ ม่ือใสแผนวัสดุดูด ซับที่

พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับเม่ือไมใสแผนวัสดุดูดซับ 

(blank) 

4.4 ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูด

ซับไอระเหยสารโทลูอีนของผงถานไมและวัสดุดูดซับ

ท่ีพัฒนาข้ึน 

เม่ือนําคาประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหย

สารโทลูอีนของผงถานไมมะขามและแผนวัสดุดูดซับที่

พัฒนาขึ้นมาเปรียบเทียบกันในทุกชวงเวลาที่ทําการ

ทดลอง พบวาผงถานไมมะขามมีประสิทธิภาพการดูด

ซับไอระเหยสารโทลูอีนมาก กวาแผนวัสดุดูดซับที่

พัฒนาขึ้นในทุกชวงเวลาที่ทําการทดลอง ซ่ึงที่นาทีที่ 50 

ไดคาประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนสูงสุด 

โดยคาประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหยของสารโทลูอีน 

ของผงถานไมมะขามและวัสดุดูดซับที่พัฒนาขึ้นมีคา

เทากับ 393.05 มิลลิกรัม/กรัม และ 202.96 มิลลิกรัม/

กรัม ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4 ผลการศึกษาการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนของแผนวัสดุดูดซับที่พัฒนาขึ้น 

ชนดิ/ตวัอยาง 

คาความเขมขนของไอระเหยสารโทลอูนีทีต่รวจวดัไดในกลองทดสอบ (ppm) 

ระยะเวลาในการทดสอบ (min) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Blank 633.94 688.54 712.86 716.34 757.51 758.88 731.33 736.89 726.95 736.97 

แผนวัสดุดูดซับ 394.80 355.57 317.05 282.13 274.97 264.59 256.99 243.46 242.21 238.70 

คาความเขมเขนที่ลดลง 239.14 332.97 395.81 434.21 482.54 494.29 474.34 493.43 484.74 498.27 

ประสิทธิภาพการดูดซับ

(mg/g) 
97.41 135.63 161.23 176.87 196.55 201.34 193.21 200.99 197.45 202.96 

% removal 32.25 44.91 53.39 58.56 65.08 66.67 63.98 66.55 65.38 67.20 
 

ตารางท่ี 5 คาการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนของผงถานไมมะขามกับแผนวัสดุดูดซับที่พัฒนาขึ้น 

ชนดิ/ตวัอยาง 

ประสทิธิภาพการดดูซบั (มลิลกิรัม/กรัม) 

ระยะเวลาในการทดสอบ (นาท)ี 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

ผงถานไมมะขาม 146.90 196.58 253.17 276.13 353.77 368.59 355.83 362.30 361.65 393.05 

แผนวัสดุดูดซับ 97.41 135.63 161.23 176.87 196.55 201.34 193.21 200.99 197.45 202.96 

 

รูปท่ี 5 ความเขมขนของสารโทลูอีนในกลองทดสอบเปรียบเทียบระหวางเม่ือไมใสวัสดุดูดซับ (blank) และใสวัสดุ

ดูดซับในกลองทดสอบ 
 

5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับไอ

ระเหยสารโทลูอีนของผงถานไมทั้ง 2 ชนิด ไดแกผงถาน

ไมมะขาม และผงถานไมง้ิวพบวาคาประสิทธิภาพการ

ดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนของผงถานไมมะขามมีคา

มากกวาผงถานไมง้ิว โดยมีคาประสิทธิภาพการดูดซับ 

เทากับ 393.05 และ 379.24 มิลลิกรัม/กรัม ตามลําดับ 

และมีคารอยละการกําจัด เทากับ 99.40 และ 95.91% 

ตามลําดับ เม่ือนําผงถานไมมะขามมาพัฒนาเปนวัสดุ

ดูดซับแบบแผนพบวาประสิทธิภาพการดูดซับของแผน
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วัสดุดูดซับมีคา 202.96 มิลลิกรัม/กรัม และมีคารอยละ

การกําจัดเทากับ 67.20% การที่วัสดุดูดซับที่พัฒนาขึ้น

มาน้ันมีประ สิทธิภาพในการดูด ซับไอระเหยสาร 

โทลูอีนนอยลงคิดเปน 0.52 เทาของประสิทธิภาพการ

ดูดซับไอระเหยของสารโทลูอีนของผงถานไมมะขามน้ัน

มีสาเหตุหลักมาจากการที่ มีพื้นที่ ผิวในการดูดซับที่

นอยลง (Rouquerol et al., 2014) เพราะใน

กระบวนการเตรียมวัสดุดูดซับตองนําผงถานมาผสมกับ

นํ้ายางพารา เม่ือวัสดุดูดซับไดรูปแลวจะเกิดเปนแผน

ยางซ่ึงทําใหผิวสัมผัสลดลงมากเม่ือเทียบกับผงถาน แต

การพัฒนาให เปนแผนน้ัน ทําใหตัวดูดซับดังกลาว

สามารถนํามาใชงานไดงายขึ้น เชน อาจนํามาพัฒนาตอ

เปนสวนประกอบของอุปกรณปองกันอันตรายสวน

บุคคล (PPE) หรือตัวกรองอากาศ หรือพัฒนาเปนแผน

วัสดุที่ มีขนาดใหญขึ้นนําไปบุบริ เวณผนังหองเ ก็บ

สารเคมี เปนตน เม่ือนําคาประสิทธิภาพการดูดซับของ

แผนวัสดุดูดซับที่ไดจากการทดลองไปเปรียบเทียบกับ

คาประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีน ของตัว

ดูดซับที่ไดจากงานวิจัยอ่ืนๆ พบวามีคาใกลเคียงกับตัว

ดูดซับตอไปน้ี เปลือกเมล็ดอัลมอนด (253 มิลลิกรัม/

กรัม) (Martínez de Yuso et al., 2013) และเบนโท-

ไนต (228.2 มิลลิกรัม/กรัม) (Amaria et al., 2010) 

ในการทําวิจัยตอในอนาคตควรทําการศึกษาเรื่อง

ความสามารถในการดูดซับของนํ้ายางที่ใชเปนตัวเช่ือม

ประสาน ขนาดรูพรุนของผงถาน ผลของอุณหภูมิ มวล

ของผงถาน ความเขมขนเริ่มตนของโทลูอีน และปจจัย

อ่ืนๆตอสมดุลการดูดซับ 
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