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การพัฒนาวัสดุดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนจากถานไม
Development of Wooden Charcoal for Toluene Adsorption
องอาจ สุยะพันธ1 กมลขวัญ ไชยศรีหา1 นิศารัตน ทองอินทร1
อัครเดช ศรีชาดา1 พิรัชฎา มุสิกพงศ1 และ ขนิษฐา มีวาสนา1*
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาวัสดุดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนจาก
ถานไมโดยใชน้ํายางพาราเปนตัวประสาน ถานไมที่ถูกเลือกมาทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับ
ไอระเหยสารโทลูอีนไดแก ผงถานที่ทําจากไมมะขามและไมงิ้ว ทําการทดลองโดยศึกษาความสามารถในการดูดซับ
ในกลองทดสอบและทําการวิเคราะหความเขมขนของโทลูอีน ทุก ๆ 5 นาที เปนระยะเวลา 50 นาที ดวยวิธีแกส
โครมาโทกราฟ พบวาผงถานไมมะขามและผงถานไมงิ้ว มีคาประสิทธิภาพการดูดซับเทากับ 393.05 มิลลิกรัม/กรัม
และ 379.24 มิลลิกรัม/กรัม ตามลําดับ จึงนําผงถานไมมะขามที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนสูง
และยัง หาได งายในทองถิ่ น ไปผสมกับ น้ํายางพาราและรี ดเปนแผ น เพื่ อพัฒ นาให ได แผ นวั สดุดู ดซั บ และนํ าไป
ทดสอบการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีน พบวาประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนของแผนวัสดุดูดซับมีคา
เทากับ 202.96 มิลลิกรัม/กรัม จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนระหวางผงถานไม
มะขามกับแผนวัสดุดูดซับ พบวาแผนวัสดุดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพการดูดซับไดนอย
กวาผงถานไมมะขามซึ่งเปนเพราะพื้นที่ผิวของตัวดูดซับที่ลดลง
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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
เป นสารเคมี ที่เ ป นพิ ษ สารเคมีช นิ ดนี้ นิยมใชกันอย าง
แพรหลายในโรงงานอุตสาหกรรม ตัวอย างการใชงาน
เช น ใช เ ป น ตั ว ทํ า ละลายในอุ ต สาหกรรมกาว สี
กระดาษ และใชในงานเคลือบเงาไม สารนี้มีคาความดัน
ไอต่ํา ติดไฟไดงาย มีคา TLV-TWA (ความเขมขนเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการทํ างาน 8 ชั่ ว โมงที่ แ นะนํ า โดย
ACGIH) ไมเกิน 20 ppm (ปรับปรุงลาสุดป ค.ศ. 2012)
สํ า หรั บ กฎหมายไทยนั้ น สารโทลู อี น ที่ นํ า มาใช ใ น
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ องานอุ ต สาหกรรม ไม วาจะเป นการ
นํ า เข า ส ง ออก หรื อ การมี ไ ว ใ นครอบครอง จะถู ก
ควบคุมตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบทายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2556 บั ญชี 5 ที่ กรมโรงงานอุ ตสาหกรรม
รั บ ผิ ด ชอบ และสารโทลู อี น ยั ง เป น หนึ่ ง ใน 1,516

สารเคมี ที่ นายจ า งผู ป ระกอบกิ จ การที่ มี ก ารใช ส าร
โทลู อีน ต องจั ด ทํ าบั ญ ชี ร ายชื่ อ สารเคมี อั นตรายและ
รายละเอียดขอมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย
ตามแบบ สอ. 1 ตามที่ ร ะบุ ใ นกฎกระทรวง กํ าหนด
มาตรฐานในการบริ หาร จั ดการ และดํ าเนิ นการด าน
ความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และสภาพแวดล อมใน
การทํ างานเกี่ย วกับ สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 และ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง บัญชี
รายชื่อสารเคมีอันตรายอีกดวย
โทลู อีน นั้ นเป นพิ ษ ต อ ระบบประสาท เป น
สาเหตุของ โรคซึมเศรา และสมองเสื่อม (Seo et al.,
2010) พนั ก งานที่ ต อ งทํ า งานเกี่ ย วข อ งกั บ สาร
โทลูอีนมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบตอสุขภาพหากมี
การรั บ สั ม ผั ส สารโทลู อีนความเข ม ข นสู ง หรื อมี การ
ไดรับสารโทลูอีนเปนประจําตลอดระยะเวลาการทํางาน
การสู ด ดมสารโทลู อี น เข า ไปอาจทํ า ให เ กิ ด อาการ
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อ อ นเพลี ย ปวดศี ร ษะ วิ ง เวี ย น เดิ น เซ สารโทลู อี น
สามารถดูดซึมผานทางเดินหายใจและทางเดินอาหารได
อย า งรวดเร็ ว และยั ง สามารถดู ด ซึ ม ผ า นผิ ว หนั ง ได
วิ ธี ก ารบํ า บั ด ไอระเหยสารโทลู อี น จากอากาศได มี
การศึ กษากั นอย างแพรห ลาย วิ ธีการดู ดซั บเปนอีกวิ ธี
หนึ่งที่สามารถกําจัดโทลูอีน จากบรรยากาศไดเนื่องจาก
เปนระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนไดงาย ใชพลังงานและ
ตนทุ นต่ํา (Russo et al., 2008; Akosman and
Kalender, 2009) ตัวดูดซับที่มีการศึกษาและคนพบวา
สามารถดู ด ซั บ ไอระเหยสารโทลู อี น ได มี ห ลายชนิ ด
ยกตั วอย างเชน ผงถานกัม มันต (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)
หรื อเปลื อกเมล็ ด อั ลมอนด (Alicia et al., 2013)
นอกจากนี้ ยั ง มี ง านวิ จัย เกี่ ย วกั บ ตั วดู ด ซั บ ที่ พั ฒ นามา
จากยางอยูจํานวนมาก (Alexandre-Franco et al.,
2011; Troca-Torrado et al., 2011) ทั้ ง นี้ เ มื่ อ
พิ จ าร ณ าชี วมวล ร อบ ตั วที่ ส ามาร ถ นํ ามาใ ช ไ ด
คณะผูวิจัยมองเห็นความเปนไปไดในการนํ าไมมะขาม
และไมงิ้ว ที่หาไดงายในทองถิ่นมาศึกษาความเปนไปได
ในการพัฒนาเปนตัวดูดซับไอระเหยสารโทลูอีน และทํา
การพั ฒ นาต อ เป น เป น วั ส ดุ ดู ด ซั บ ร ว มกั บ ยางพารา
เพื่อใหงายตอการใชงานอีกดวย

2. วัตถุประสงคการวิจัย
งานวิ จัย นี้ มี วัตถุ ป ระสงค เ พื่อพั ฒ นาวั ส ดุ ดู ด
ซับไอระเหยสารโทลูอีนจากถานไม โดยใชน้ํายางพารา
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เปนตัวประสาน โดยเลือกถานไมดวยการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนของผงถาน
ไมมะขามและผงถานไมงิ้ว นําผงถานที่มีประสิทธิภาพ
สู ง กว า มาพั ฒ นาเป น แผ น วั ส ดุ ดู ด ซั บ ไอระเหยสาร
โทลูอีน และศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหยสาร
โทลูอีนของวัสดุดูดซับที่พัฒนาขึ้น

3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 การเตรียมผงถานไม
นําไม มะขามและไมงิ้วมาเผาเพื่อใหเป นถาน
โดยวิ ธีเผาถ านแบบดั้ งเดิ ม นํ าถ านไมที่ ไ ด มาบดและ
แยกขนาดผงถานไมดวยตะแกรงรอน ใหมีขนาด 150250 ไมโครเมตร แลวนําไปอบไลความชื้นที่อุณหภูมิ 50
องศาเซลเซีย ส เป นเวลา 1 วัน นํ าผงถ านไมที่ ไดจาก
การชั่งดวยเครื่องชั่งน้ําหนัก 4 ตําแหนง ใหไดน้ําหนัก
15±0.5 กรัม (รูปที่ 1)
3.2 การพัฒนาวัสดุดูดซับไอระเหยสารโทลูอีน จาก
ถานไม
นําผงถ านไม ป ริ มาณ 15±0.5 กรั ม และน้ํ า
กลั่ น 20 มิล ลิลิ ตร เทลงในบีกเกอรกวนให เป นเนื้ อ
เดี ย วกั นเป นเวลา 10 นาที เทน้ํ า ยางปริ ม าณ 55
มิลลิลิตร ลงในบีกเกอรกวนจนผงถานและน้ํายางเปน
เนื้อเดียวกัน เทกรดฟอรมิกปริมาณ 4 มิลลิ ลิตร ลง
บีกเกอร กวนให เข ากันเปนเวลา 1 นาที แลวเทลงใน
ตะแกรงทิ้งไว 10 นาที เมื่อครบระยะเวลาที่กําหนดให
ใชน้ําเทลงในตะแกรง นํายางที่อยูในตะแกรงออกมาทํา
การนวดแล ว เข า เครื่ อ งรี ด ลื่ น ให ไ ด ค วามหนา 0.5
เซนติเมตร จากนั้นนําเขาเครื่องรีดดอก และลางดวยน้ํา
นํายางแผนที่ไ ดไ ปตากให แห ง 3-4 ชั่วโมง แล วอบที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเปนเวลา 3 วัน (รูปที่ 2)
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมผงถานไม

รูปที่ 2 ขั้นตอนการทําแผนวัสดุดูดซับ
3.3 การทดสอบการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีน
1) การทดสอบอัตราการเปลี่ยนแปลงความ
เขมขนของโทลูอีนที่อยูในกลองทดสอบ (chamber)
เตรีย มความเข มข นในกล องทดสอบ โดยใช
อากาศบริ สุท ธิ์ (air zero) อั ด อากาศเข าไปในกล อง

ทดสอบพลาสติกอะคริลิก ขนาด 8 ลิตร (20×20×20
เซนติ เมตร) เพื่ อทําการกลั้วอากาศที่อยูภายในกลอง
ทดสอบ ทําการเตรียมโทลูอีน ความเขมขน 800 ppm
โดยคํ านวณหาปริ ม าณของโทลู อีนที่ ใ ช ใ นการเตรี ย ม
แกสมาตรฐาน จากสมการ 3.1 และ 3.2 ทําการดูดสาร
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โทลู อี น โดยใช ก ระบอกฉี ด (syringe) ที่ มี ข นาดที่
เหมาะสม กอนการดูดสารโทลูอีนใหลางดวยสารละลาย
เมทานอล อยางนอย 3 ครั้ง ฉีดสารโทลูอีนในปริมาณที่
ได จากการคํ านวณลงในกล องทดสอบ ดู ด อากาศใน
กล องทดสอบ ทุ ก ๆ 5 นาที เป นเวลา 50 นาที
วิ เ คราะห ด ว ยเครื่ องแก ส โครมาโทกราฟ (Hewlett
Packard, รุ น HP6890) อ า งอิ ง ตามวิ ธี ม าตรฐาน
NIOSH Method 1501 (โดยใช flame ionization
detector, FID ใชฮีเลียมเปนกาซตัวพาที่อัตราการไหล
2.6 มิล ลิลิต รตอนาที คอลัมน ชนิด capillary, fused
silica, 30 m × 0.32 mm ID, PEG) บันทึกขอมูลที่ได
จากการวิเคราะหของเครื่องแกสโครมาโทกราฟ
2) การทดสอบการดู ด ซั บ ไอระเหยสาร
โทลูอีนของผงถานไม
เตรี ย มผงถ า นไม ที่ ใ ช ใ นการทดสอบบรรจุ
ภายในกล องทดสอบในปริ ม าณ 15±0.5 กรั ม โดย
จัด เตรีย มสภาวะในกล องทดสอบตามที่ร ะบุ ในหั วข อ
3.3 ดูดอากาศในกลองทดสอบทุก ๆ 5 นาที เปนเวลา
50 นาที โดยควบคุมอุณหภูมิในการทดลองที่ 25 องศา
เซลเซียส ตลอดการทดลอง วิเคราะหดวยเครื่องแกส
โครมาโทกราฟ และบันทึกขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห
ของเครื่องแกสโครมาโทกราฟ ทําการทดลองซ้ํา 2 ครั้ง
เพื่ อ หาค า เฉลี่ ย การดู ด ซั บ ของถ านทั้ ง สองชนิ ด โดย
ยอมรับ ความคลาดเคลื่อนในการฉีด ทั้งสองครั้ง ไมเกิ น
10% คํ านวณหาค าประสิทธิภ าพการดูดซั บไอระเหย
สารโทลูอีนของผงถานไมแตละชนิด แลวเลือกผงถานไม
ที่มีคาประสิทธิภาพการดูดซับสูงสุด เพื่อนําไปใชในการ
พัฒนาวัสดุดูดซับ
=

. ×

×

×

=

เมื่อ C = ความเขมขนของโทลูอีน (ppm)
W = น้ําหนักของโทลูอีน (กรัม)

(3.1)
(3.2)
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V = ปริ ม าตรของอากาศที่ ใ ช ใ นการเจื อจาง
สารเคมีในรูปของเหลว (ลิตร)
MW = น้ําหนักมวลโมเลกุลของโทลูอีน (92.13
กรัม/โมล)
= ความหนาแนนของโทลูอีน (กรัม/ลิตร)
VL = ปริ มาตรของโทลู อีนในสถานะของเหลว
(ลิตร)
และสามารถคํ านวณประสิ ท ธิ ภ าพการดู ด ซั บ ได จาก
สมการ 3.3
=

∆ ×

(3.3)

เมื่อ q = คาประสิทธิภาพการดูดซับ (มิลลิกรัม/กรัม)
C = คาความเขมขนที่ลดลง (มิลลิกรัม/ลิตร)
Vc = ปริมาณอากาศในกลองทดสอบ (ลิตร)
M = มวลของวัสดุดูดซับ (กรัม)
3) การทดสอบการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนของวัสดุดูดซับที่พัฒนาขึ้น
ทําการทดลองเหมือนขอ 2) แตเปลี่ยนจากผง
ถานเปนวัสดุดูดซับที่ไดพัฒนาขึ้น
3.4 การวิเคราะหขอมูล
ใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาในการวิ เ คราะห ข อมู ล
ได แ ก ค าสู ง สุ ด ค าเฉลี่ ย และค าร อยละ เพื่ ออธิ บ าย
ขอมูลระดับความเขมขนของสารโทลูอีนที่ผงถานไมแต
ละชนิด และแผนวัสดุดูดซับที่พัฒนาจากถานไม ดูดซับ
ไวได รวมทั้งนํามาคํานวณเปนประสิทธิภาพการดูดซับ
ในหน ว ยมิ ล ลิ กรั ม โทลู อีน ต อกรั ม ของตั วดู ด ซั บ เพื่ อ
นํามาเปรียบเทียบในแงประสิทธิภาพอีกดวย

4. ผลการศึกษา
การศึ กษาประสิ ท ธิภ าพการดูด ซับ ไอระเหย
สารโทลู อี น ของผงถ า นไม ทั้ ง สองชนิ ด คื อ ผงถ า นไม
มะขาม และผงถ า นไม งิ้ ว จากนั้ น นํ า ผงถ า นที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพการดู ด ซั บ ไอระเหยสารโทลู อีนสู ง ที่ สุ ด
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นํามาพัฒนาเปนวัสดุดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนรวมกับ
ยางพาราและเปรียบเทียบคาการดูดซับระหวางผงถาน
ไมและวัสดุดูดซับที่พัฒนาขึ้น โดยผลการศึกษาเปนดังนี้
4.1 ผลการศึ ก ษาค า ความเข ม ข น ไอระเหยสาร
โทลูอีนที่อยูในกลองทดสอบ
ผลการศึกษาที่ ได ทํ าการทดลองหาค าความ
เขนขนเริ่มตนในกลองทดสอบเปลา โดยฉีดสารละลาย
โทลูอีน 99.8% ปริมาณ 27 ไมโครลิตร เขาไปในกลอง
ทดสอบ ปริมาตร 8 ลิตร และวิเคราะหคาความเขมขน
โดยเครื่องแกสโครมาโตกราฟ ทุก ๆ 5 นาที สามารถ
สรุปไดวา คาความเขมขนของไอระเหยสารโทลูอีนที่อยู

Research

ในกล องทดสอบ (chamber) เริ่ ม คงที่ ณ นาที ที่ 25
จนถึ ง นาที ที่ 50 มีค าเฉลี่ย ในแตล ะช วงเวลาแสดงดั ง
ตารางที่ 1 ความเข ม ข น ของไอระเหยสารโทลู อีน ที่
เตรียมไดมีคาไมถึง 800 ppm โทลูอีนบางสวนสูญเสีย
ไปเนื่ อ งจากสามารถทํ า ปฏิ กิ ริ ย าที่ พื้ น ผิ วของกล อ ง
ทดสอบซึ่ ง ทํ า จากพลาสติ กโพลี ส ไตรี น (Gall and
Kramer, 1991; Pethrick and Wilson, 1973) ขอมูล
จากตารางที่ 1 จะใช เ ป น ข อ มู ล พื้ น ฐานในการ
เปรี ยบเทีย บประสิ ทธิภ าพในการดู ดซั บของผงถานไม
แตละชนิดและวัสดุดูดซับที่พัฒนาขึ้น

ตารางที่ 1 แสดงการศึกษาคาความเขมขนไอระเหยสารโทลูอีนที่อยูในกลองทดสอบ

ความเขมขนไอระเหยสารโทลูอีน (มิลลิกรัมตอลิตร)

คาความเขมขนของไอระเหยสารโทลูอีน (ppm)
ตัวอยาง ครัง้ ที่
ระยะเวลาในการทดสอบ (min)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1 627.56 687.84 692.50 700.42 752.76 756.81 745.36 726.91 712.35 718.96
Blank
2 640.32 689.23 733.21 732.26 762.25 760.94 717.30 746.86 741.54 754.97
เฉลี่ย 633.94 688.54 712.86 716.34 757.51 758.88 731.33 736.89 726.95 736.97

800
700
600
500
400
300
200
100
0
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45

50

เวลา (นาที)

รูปที่ 3 ความเขมขนไอระเหยสารโทลูอีนในกลองทดสอบเปลาที่ปราศจากตัวดูดซับที่เวลาตาง ๆ
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450
ประสิทธิภาพการดูดซับ (มิลลกรัมตอกรัม)

400
350
300
250
200

ผงถานไมมะขาม
ผงถานไมงิ้ว

150
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55

เวลา (นาที)

รูปที่ 4 ประสิทธิภาพการดูดซับสารโทลูอีนของผงถานไมมะขามและผงถานไมงิ้ว
4.2 ผลการศึกษาและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนของผงถานไมมะขาม
และผงถานไมงิ้ว
การศึ ก ษาหาประสิ ท ธิ ภ าพการดู ด ซั บ ไอ
ระเหยสารโทลูอีนของผงถานไม ไดแก ผงถานไมมะขาม
และผงถ า นไม งิ้ ว โดยวิ เ คราะห ด ว ยเครื่ อ งแก ส
โครมาโทกราฟ ทุก ๆ 5 นาที รวมเวลาทั้งหมด 50 นาที
โดยทําการทดลอง 2 ซ้ํา ในผงถานแตละชนิด บันทึกผล
การทดลอง และเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพการดู ด
ซับไอระเหยสารโทลูอีน ของผงถานไมทั้ง 2 ชนิด ดั ง
แสดงในตารางที่ 2 และตารางที่ 3
จากตารางที่ 2 และ 3 สามารถสรางกราฟ
แสดงคาประสิท ธิภ าพการดูดซั บไอระเหยสารโทลูอีน
เปรียบเทียบระหวางของผงถานไมมะขามและผงถานไม
งิ้ว ดังแสดงในรูปที่ 4 เมื่อพิจารณาแนวโนมการดูดซับ
ไอระเหยสารโทลูอีนของผงถานไมมะขามและผงถานไม

งิ้ว จะเห็นไดวาจากนาทีที่ 5 ถึงนาทีที่ 50 แนวโนมของ
การดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนมีคาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมี
คาประสิ ทธิ ภาพการดูด ซับเฉลี่ย สูง สุดเทากั บ 393.05
และ 379.24 มิลลิกรัม/กรัม และมีคารอยละการกําจัด
(% removal) สู ง สุ ด เท ากั บ 99.40 และ 95.91
ตามลําดับ
จากรูปที่ 4 จะเห็นไดวาไมมะขามมีแนวโนม
การดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนสูงกวาผงถานไมงิ้ว โดย
มีคาประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนสูงสุด
ที่ ไ ด เ วลา 50 นาที เท า กั บ 393.05 และ 379.24
มิลลิกรัม/กรัม สําหรับผงถานไมมะขามและผงถานไม
งิ้วตามลําดับ ดังนั้นทางผูวิจัยจึงไดนําผงถานไมมะขาม
ไปพัฒ นาตอเป นวั ส ดุดู ดซั บแบบแผ นโดยใชย างพารา
เปนตัวเชื่อมประสาน รายละเอียดการเตรียมวัสดุดูดซับ
ดังที่ไดกลาวไวแลวในหัวขอที่ 3.2
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ตารางที่ 2 การดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนของผงถานไมมะขาม
ชนิด/ตัวอยาง
Blank
ผงถานไมมะขาม
คาความเขมขนที่ลดลง
ประสิทธิภาพการดูดซับ
(mg/g)
% removal

คาความเขมขนของไอระเหยสารโทลูอนี ทีต่ รวจวัดไดในกลองทดสอบ (ppm)
ระยะเวลาในการทดสอบ (min)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
633.94 688.54 712.86 716.34 757.51 758.88 731.33 736.89 726.95 736.97
346.09 287.38 212.49 136.93 109.81 68.90 60.06 51.45 0.00
0.00
287.85 401.16 500.37 579.41 647.7 689.98 671.27 685.44 726.95 736.97
153.52 213.95 266.86 309.02 345.44 367.99 358.01 365.57 387.71 393.05
38.82

54.11

67.49

78.15

87.36

93.06

90.54

92.45

98.05

99.40

ตารางที่ 3 ตารางการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนของผงถานไมงิ้ว
ชนิด/ตัวอยาง
Blank
ผงถานไมงิ้ว
คาความเขมขนที่ลดลง
ประสิทธิภาพการดูดซับ
(mg/g)
% removal

คาความเขมขนของไอระเหยสารโทลูอนี ทีต่ รวจวัดไดในกลองทดสอบ (ppm)
ระยะเวลาในการทดสอบ (min)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
633.94 688.54 712.86 716.34 757.51 758.88 731.33 736.89 726.95 736.97
370.04 291.67 228.83 181.98 141.36 103.69 78.66 68.79 56.44 25.89
263.90 396.87 484.03 534.36 616.15 655.19 652.67 668.10 670.51 711.08
140.75 211.66 258.15 284.99 328.61 349.43 348.09 356.32 357.61 379.24
35.59

53.53

65.28

72.07

4.3 ผลการศึ กษาประสิ ทธิภ าพการดูดซั บไอระเหย
สารโทลูอีนของวัสดุดูดซับที่พัฒนาขึ้น
เมื่ อนํ าผงถ านไม ม ะขามที่ มี คาการดู ด ซั บ ไอ
ระเหยสารโทลูอีนที่ดีที่สุดมาทําการพัฒนาเปนแผนวัสดุ
ดูดซับ ทําการทดลองตรวจวัดปริมาณความเขมขนของ
ไอระเหยสารโทลูอีนที่อยูในกลองทดสอบทุก ๆ 5 นาที
พบวาความเขมขนของไอระเหยสารโทลูอีนลดลงเรื่อย
ๆ คาความเขมขนของไอระเหยสารโทลูอีนที่ตรวจวัดได
ในกลองทดสอบที่เวลาตาง ๆ และประสิทธิภาพการดูด
ซับไอระเหยสารโทลูอีนที่เวลาตาง ๆ แสดงดังตารางที่
4 และรู ป ที่ 5 แสดงความเข ม ข นของไอระเหยสาร
โทลู อี น ในกล อ งทดสอบเมื่ อ ใส แ ผ น วั ส ดุ ดู ด ซั บ ที่
พั ฒ นาขึ้ น เปรี ย บเที ย บกั บ เมื่ อไม ใ ส แ ผ นวั ส ดุ ดู ด ซั บ
(blank)

83.10

88.37

88.03

90.11

90.44

95.91

4.4 ผลการศึ กษาเปรียบเที ยบประสิ ทธิภ าพการดู ด
ซับไอระเหยสารโทลูอีนของผงถานไมและวัสดุดูดซับ
ที่พัฒนาขึ้น
เมื่ อนํ าคาประสิ ทธิ ภ าพการดู ด ซั บ ไอระเหย
สารโทลูอีนของผงถานไมมะขามและแผนวัสดุดูดซับ ที่
พัฒ นาขึ้ นมาเปรี ย บเที ย บกันในทุ กช วงเวลาที่ ทํ าการ
ทดลอง พบวาผงถานไมมะขามมีประสิทธิภาพการดู ด
ซั บ ไอระเหยสารโทลู อี น มาก กว า แผ น วั ส ดุ ดู ด ซั บ ที่
พัฒนาขึ้นในทุกชวงเวลาที่ทําการทดลอง ซึ่งที่นาทีที่ 50
ไดคาประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนสูงสุด
โดยคาประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหยของสารโทลูอีน
ของผงถ านไม ม ะขามและวั ส ดุ ดู ด ซั บ ที่พั ฒ นาขึ้ นมี ค า
เทากับ 393.05 มิลลิกรัม/กรัม และ 202.96 มิลลิกรัม/
กรัม ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 ผลการศึกษาการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนของแผนวัสดุดูดซับที่พัฒนาขึ้น
คาความเขมขนของไอระเหยสารโทลูอนี ทีต่ รวจวัดไดในกลองทดสอบ (ppm)
ระยะเวลาในการทดสอบ (min)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
633.94 688.54 712.86 716.34 757.51 758.88 731.33 736.89 726.95 736.97
394.80 355.57 317.05 282.13 274.97 264.59 256.99 243.46 242.21 238.70
239.14 332.97 395.81 434.21 482.54 494.29 474.34 493.43 484.74 498.27

ชนิด/ตัวอยาง
Blank
แผนวัสดุดูดซับ
คาความเขมเขนที่ลดลง
ประสิทธิภาพการดูดซับ
(mg/g)
% removal

97.41

135.63 161.23 176.87 196.55 201.34 193.21 200.99 197.45 202.96

32.25

44.91

53.39

58.56

65.08

66.67

63.98

66.55

65.38

67.20

ตารางที่ 5 คาการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนของผงถานไมมะขามกับแผนวัสดุดูดซับที่พัฒนาขึ้น
ประสิทธิภาพการดูดซับ (มิลลิกรัม/กรัม)
ระยะเวลาในการทดสอบ (นาที)
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
ความเขมขนไอระเหยสารโทลูอนี (มิลลิกรัมตอลิตร)

ชนิด/ตัวอยาง
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เวลา (นาที)

รูปที่ 5 ความเขมขนของสารโทลูอีนในกลองทดสอบเปรียบเทียบระหวางเมื่อไมใสวัสดุดูดซับ (blank) และใสวัสดุ
ดูดซับในกลองทดสอบ

5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
เมื่ อเปรี ย บเทีย บประสิ ทธิ ภ าพการดูด ซับ ไอ
ระเหยสารโทลูอีนของผงถานไมทั้ง 2 ชนิด ไดแกผงถาน
ไมมะขาม และผงถานไมงิ้วพบว าคาประสิ ทธิภาพการ
ดูด ซั บไอระเหยสารโทลู อีนของผงถ านไมม ะขามมี ค า

มากกวาผงถานไมงิ้ว โดยมีคาประสิทธิภาพการดูดซั บ
เทากับ 393.05 และ 379.24 มิลลิกรัม/กรัม ตามลําดับ
และมีคารอยละการกําจัด เทากับ 99.40 และ 95.91%
ตามลําดับ เมื่อนํ าผงถ านไมม ะขามมาพัฒนาเปนวัส ดุ
ดูดซับแบบแผนพบวาประสิทธิภาพการดูดซับของแผน
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วัสดุดูดซับมีคา 202.96 มิลลิกรัม/กรัม และมีคารอยละ
การกําจัดเทากับ 67.20% การที่วัสดุดูดซับที่พัฒนาขึ้น
มานั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการดู ด ซั บ ไอระเหยสาร
โทลูอีนนอยลงคิดเปน 0.52 เทาของประสิทธิภาพการ
ดูดซับไอระเหยของสารโทลูอีนของผงถานไมมะขามนั้น
มี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากการที่ มี พื้ น ที่ ผิ ว ในการดู ด ซั บ ที่
น อ ยลง (Rouquerol et al., 2014) เพราะใน
กระบวนการเตรียมวัสดุดูดซับตองนําผงถานมาผสมกับ
น้ํายางพารา เมื่อวัสดุ ดูดซั บได รูปแลวจะเกิ ดเป นแผ น
ยางซึ่งทําใหผิวสัมผัสลดลงมากเมื่อเทียบกับผงถาน แต
การพั ฒ นาให เ ป น แผ น นั้ น ทํ า ให ตั ว ดู ด ซั บ ดั ง กล า ว
สามารถนํามาใชงานไดงายขึ้น เชน อาจนํามาพัฒนาตอ
เป นส วนประกอบของอุ ป กรณ ป อ งกั นอั นตรายส ว น
บุคคล (PPE) หรือตัวกรองอากาศ หรือพัฒนาเปนแผน
วั ส ดุ ที่ มี ข นาดใหญ ขึ้ น นํ า ไปบุ บ ริ เ วณผนั ง ห อ งเก็ บ
สารเคมี เปนตน เมื่อนําคาประสิทธิภาพการดูดซับของ
แผนวัสดุดูดซับที่ไ ดจากการทดลองไปเปรียบเทียบกั บ
คาประสิทธิภาพการดูดซับไอระเหยสารโทลูอีน ของตัว
ดูดซับที่ไดจากงานวิจัยอื่นๆ พบวามีคาใกลเคียงกับตัว
ดูดซับ ตอไปนี้ เปลือกเมล็ดอัล มอนด (253 มิลลิ กรัม /
กรัม) (Martínez de Yuso et al., 2013) และเบนโทไนต (228.2 มิลลิกรัม/กรัม) (Amaria et al., 2010)
ในการทํ า วิ จั ย ต อ ในอนาคตควรทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง
ความสามารถในการดูดซับของน้ํายางที่ใชเปนตัวเชื่อม
ประสาน ขนาดรูพรุนของผงถาน ผลของอุณหภูมิ มวล
ของผงถาน ความเขมขนเริ่มตนของโทลูอีน และปจจัย
อื่นๆตอสมดุลการดูดซับ
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