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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ไดเตรียมถานกัมมันตจากฝกราชพฤกษโดยการกระตุนทางเคมีและทางกายภาพรวมกัน โดย

ขั้นตอนการเตรียมถานกัมมันต ประกอบดวย การแชวัตถุดิบในกรดฟอสฟอริกดวยอัตราสวน 1:1 เปนเวลา 1 ชั่วโมง 
จากนั้น นําตัวอยางไปกระตุนดวยแกสคารบอนไดออกไซดโดยการเผาที่อุณหภูมิ 600oC เปนเวลา 1 ชั่วโมง สมบัต ิ 
รูพรุนของถานกัมมันตที่เตรียมได วิเคราะหโดยการดูดซับแกสไนโตรเจนที่อุณหภูม ิ–196oC พบวา ถานกัมมันตมีคา
พื้นที่ผิว BET 476 m2/g และมีปริมาตรรูพรุนรวม 0.23 m3/g จากนั้น นําถานกัมมันตที่เตรียมไดไปปรับปรุงสมบัติ
พื้นผิวดวยกรดไนตริกและโซเดียมไฮดรอกไซด โดยสมบัติทางเคมีของพื้นผิววัดโดยการไทเทรตตามวิธีของ Boehm 
ตัวถูกดูดซับที่ใชในงานวิจัยนี้ คือ สียอมผาสีแดง 34 โดยศึกษาไอโซเทิรมการดูดซับและนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
ดวยสมการของแลงเมียร พบวา ถานกัมมันตที่เตรียมไดสามารถดูดซับสีได 115 mg/g และปริมาณการดูดซับ
เพิ่มขึ้นเปน 200 mg/g เมื่อปรับปรุงสมบัติพื้นผิวของถานกัมมันตดวยเบส เนื่องจากการมีหมูฟงกชันเบสบนพื้นผิว
ถานกัมมันตเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น สมการของแลงเมียรยังใชอธิบายการดูดซับไดเปนอยางด ี        
 
คําสําคัญ : ฝกราชพฤกษ  ถานกัมมันต  การปรับปรุงสมบัติพื้นผิว  การดูดซับ  สียอมผา 
 

Abstract 
Activated carbon was prepared from golden shower legume by physico-chemical activation. 

The preparation process consisted of treated raw material with phosphoric acid (H3PO4) for 1 h 
(impregnation weight ratio 1:1) followed by activating with carbon dioxide (CO2) at 600oC for 1 h. The 
porous properties of the prepared activated carbon were characterized by adsorption of nitrogen gas 
(N2) at –196oC. It was found that the BET surface area and total pore volume were 476 m2/g and 0.23 
m3/g, respectively. The prepared activated carbon was modified its surface using nitric acid (HNO3) and 
sodium hydroxide (NaOH). The surface chemistry of the samples was characterized using Boehm 
titration. The commercial dye, Red 34, was used as the adsorbate. Adsorption isotherms of dye on 
prepared activated carbon and surface modified activated carbon were determined and correlated with 
Langmuir equation. The results showed that the adsorption capacity of the prepared activated carbon 
was 115 mg/g while the adsorption capacity of the surface modified activated carbon by using NaOH 
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treatment was 200 mg/g. This was due to the increases of basic functional group on the activated 
carbon surface. The adsorption data was in good agreement with Langmuir equation.      
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E-mail : tato_chem.eng@hotmail.com  

 
คํานํา 

สียอม (dye) เปนสารประกอบเชิงซอนที่มีสูตรโครงสรางซับซอน  โดยในโมเลกุลสีจะประกอบดวยวงเบนซิน 
(benzene ring) และมีโครงสรางเคมีที่แตกตางกัน สียอมเปนสารประกอบหลักในน้ําทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ฟอกยอม เปนสารอินทรียที่ยอยสลายไดยาก ในปจจุบัน สียอมสวนใหญไดถูกพัฒนาขึ้นใหมีความคงทนสูง ซึ่งไม
สามารถยอยสลายไดโดยกระบวนการทางชีววิทยา ดังนั้นจึงไมถูกบําบัดโดยกระบวนการบําบัดทางชีววิทยาที่ใชอยู
ทั่วไป วิธีการกําจัดสียอมออกจากน้ําเสียจากกระบวนการยอมผาทําไดหลายวิธี วิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ คือ 
การกําจัดสียอมโดยการดูดซับดวยถานกัมมันต ซึ่งสามารถลดระดับความเขมของสีในน้ําเสียใหอยูในระดับต่ํา 
ถานกัมมันตเปนวัสดุที่มีความพรุนและพื้นที่ผิวสูง ผลิตไดจากวัสดุทุกชนิดที่มีคารบอนเปนองคประกอบ เชน  
ถานหิน และวัสดุชีวมวลประเภทตาง ๆ ซึ่งสวนใหญเปนวัสดุเหลือทิ้ง เชน กะลามะพราว กะลาปาลม ชานออย  
ซังขาวโพด เปนตน  ในการเตรียมถานกัมมันต ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ 2 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนการคารบอไน-
เซชัน (carbonization) และขั้นตอนการกระตุน (activation) โดยขั้นตอนการกระตุนสามารถทําได 2 วิธี คือ การ
กระตุนทางกายภาพ โดยใชกาซคารบอนไดออกไซดหรือไอน้ํา และการกระตุนทางเคมี โดยใชสารเคมี เชน กรด
ฟอสฟอริก หรือ ซิงคคลอไรด เปนตน (Bansal et al., 1988) 

เมื่อพิจารณาจากลักษณะโครงสรางของถานกัมมันต พบวา สมบัติเคมีพื้นผิวของถานกัมมันตซึ่งเกิดจาก
การมีอะตอมอื่น ๆ เชน ออกซิเจน ไนโตรเจน หรืออะตอมอื่นๆ ที่ไมใชคารบอน โดยอยูในรูปหมูฟงกชันตางๆ มีผลตอ
พันธะเคมีระหวางสารดูดซับและสารถูกดูดซับ (Salame and Bandosz, 1999)  ดังนั้น จึงสามารถที่จะปรับสภาพ
เคมีพื้นผิวของถานกัมมันตเพื่อใหมีแรงกระทําระหวางถานกัมมันตและสารถูกดูดซับ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ดูดซับใหดีขึ้น  งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบําบัดน้ําเสียที่มีสียอม โดยใชการดูดซับดวยถานกัมมันตที่
เตรียมจากฝกราชพฤกษดวยวิธีการกระตุนทางเคมีและทางกายภาพทั้งสองวิธีรวมกัน จากนั้นทําการปรับปรุงสมบัติ
พื้นผิวของถานกัมมันตที่เตรียมไดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับ  

 
อุปกรณและวิธีการ 

 
1. การเตรียมถานกัมมันต 

บดฝกราชพฤกษดวยเครือ่งบด จากนั้นนํามารอนดวยตะแกรงรอน mesh no. 18 ขนาดรูตะแกรง 1 mm แช
ฝกราชพฤกษที่ผานการรอนในกรดฟอสฟอริกเขมขน 50 wt% เปนเวลา 1 ชั่วโมง โดยมีอัตราสวนสารกระตุนตอ
วัตถุดิบโดยน้ําหนัก (chemical weight ratio) คือ 1:1 เมื่อครบกําหนดเวลา นําตัวอยางไปเผาในเตาเผาแบบตั้ง 
(vertical furnace) โดยบรรจุตัวอยางในเตาปฏิกรณแบบนิ่ง (packed-bed reactor) ที่อุณหภูมิ 600oC เปนเวลา 1 
ชั่วโมง ภายใตบรรยากาศของแกสคารบอนไดออกไซดและแกสไนโตรเจน โดยมีอัตราการใหความรอน 10oC/min 
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และมีอัตราการไหลของแกสคารบอนไดออกไซดและแกสไนโตรเจนเทากันคือ 200 cm3/min เมื่อครบกําหนดเวลา 
ทําการปดเตาเผาและปลอยใหตัวอยางเย็นในเตาภายใตบรรยากาศของแกสไนโตรเจนเทานั้น ถานกัมมันตที่ได
นํามาลางดวยน้ําจน pH เปนกลาง 

วัตถุดิบและถานกัมมันตที่เตรียมได นํามาวิเคราะหสมบัติแบบประมาณ ไดแก คารบอนคงตัว สารระเหย 
เถา และความชื้น ดวยเครื่อง Thermogravimetric analyzer (TGA-50, Shimadsu) ซึ่งมีวิธีการตามที่เสนอโดย Lua 
and Guo (1998) สําหรับสมบัติรูพรุนของถานกัมมันต วิเคราะหโดยใชการดูดซับแกสไนโตรเจนที่อุณหภูม ิ–196oC 
ดวยเครื่องมือ Accelerated Surface Area and Porosimetry (ASAP 2010, Micromeritics) ซึ่งสมบัติรูพรุนที่
พิจารณา ไดแก พื้นที่ผิว โดยใชสมการของ Brunauer–Emmett–Teller (BET) ปริมาตรรูพรุนขนาดเล็ก โดยใช
สมการของ Dubinin–Radushkevich (DR) ปริมาตรรูพรุนรวม (total pore volume) โดยวัดที่ P/Po = 0.99 และ
ขนาดรูพรุนเฉลี่ย ซึ่งคํานวณจากสมการ (4×ปริมาตรรูพรุนรวม)/พื้นที่ผิว 
 
2. การปรับปรุงสมบัติพื้นผิวของถานกัมมันต 

นําถานกัมมันตที่เตรียมไดมาทําการปรับปรุงสมบัติพื้นผิวโดยการแชถานกัมมันตดวยกรดไนตริกและ
โซเดียมไฮดรอกไซด เขมขน 1 M เปนเวลา 12 ชั่วโมง โดยใชถานกัมมันต 1 กรัม ตอปริมาตรของกรดหรือเบส 10 ml 
สําหรับกรณีของกรดไนตริก จะทําที่อุณหภูมิ 70oC ดวยชุดรีฟลักซ สวนกรณีของโซเดียมไฮดรอกไซดจะแชที่
อุณหภูมิหอง เมื่อครบกําหนดเวลานําถานกัมมันตที่ปรับปรุงสมบัติพื้นผิวแลวมาลางดวยน้ําจน pH เปนกลาง
ถานกัมมันตที่ปรับปรุงสมบัติพื้นผิวแลว นํามาวิเคราะหปริมาณหมูฟงกชันโดยเทคนิค Boehm titration (Boehm, 
1994) 
 
3. การศึกษาการดูดซับสียอมผา 

สียอมผาที่ใชในการศึกษาการดูดซับ ไดแก สีแดง 34 ตราสิงโตตีกลอง ซึ่งมีคาความยาวคลื่นที่สามารถ
ดูดกลืนแสงไดมากที่สุด คือ 515 nm โดยน้ําเสียที่ใชเปนน้ําเสียสังเคราะหที่เตรียมขึ้นในหองปฏิบัติการ และใชระบบ
การดูดซับแบบกะ (batch) ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งความเขมขนของสารละลายสียอมผาเริ่มตนที่ใชมี
คา 100 – 2500 mg/l โดยความเขมขนของสารละลายสียอมผา วัดดวยเครื่อง UV-spectrophotometer (Agilent 
8453) 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 
1. สมบัติของวัตถุดิบ 

Table 1 แสดงสมบัติแบบประมาณของฝกราชพฤกษ โดยฝกราชพฤกษมีปริมาณคารบอนคงตัว (fixed 
carbon) เทากับ 18.4 % โดยน้ําหนัก มีเถา (ash) ในปริมาณนอยคือ รอยละ 2.1 โดยน้ําหนัก ซึ่งปริมาณคารบอน 
คงตัวของฝกราชพฤกษนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุชีวมวลอื่น ๆ ที่นํามาทําถานกัมมันต เชน ชานออย มีปริมาณ
คารบอนคงตัว 24.7 % โดยน้ําหนัก (Kalderis, 2008) แกลบ มีปริมาณคารบอนคงตัว 17.7 % โดยน้ําหนัก 
(Kalderis, 2008) เปลือกเมล็ดยางพารา มีปริมาณคารบอนคงตัว 14.0 % โดยน้ําหนัก (Sun and Jiang, 2010) 
พบวา ฝกราชพฤกษเหมาะที่จะนํามาใชเปนวัตถุดิบในการทําถานกัมมันต 
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Table 1   Proximate analysis of golden shower legume. 

Fixed carbon 
(wt%) 

Volatile matters 
(wt%) 

Ash 
(wt%) 

Moisture 
(wt%) 

18.4 74.6 2.1 4.9 
 
2. สมบัติของถานกัมมันตที่เตรียมได และถานกัมมันตที่ปรับปรุงสมบัติพื้นผิว 

Figure 1 แสดงไอโซเทิรมการดูดซับแกสไนโตรเจนที ่–196oC ของถานกัมมันตที่เตรียมได พบวา ไอโซเทิรม
การดูดซับเปนชนิด Type I เมื่อแบงตาม IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) ซึ่งเปน
ไอโซเทิรมที่แสดงลักษณะการดูดซับของตัวดูดซับที่มีรูพรุนขนาดเล็กเปนสวนใหญ 

จากไอโซเทิรมการดูดซับแกสไนโตรเจน สามารถนํามาหาสมบัติรูพรุนของถานกัมมันตไดดังแสดงใน Table 
2 พบวา ถานกัมมันตที่เตรียมไดมีพื้นที่ผิว (surface area) และปริมาตรรูพรุนรวม (total pore volume) คือ 476 
m2/g และ 0.23 m3/g ตามลําดับ โดยมีรูพรุนขนาดเล็ก (micropore volume) 0.22 m3/g ซึ่งคิดเปนรอยละ 96 ของ
ปริมาตรรูพรุนรวม นอกจากนั้น ถานกัมมันตที่เตรียมไดยังมีขนาดรูพรุนเฉลี่ย คือ 1.96 nm แสดงใหเห็นวา ถาน 
กัมมันตที่เตรียมไดเปนตัวดูดซับที่มีรูพรุนขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1   Adsorption and desorption isotherms of N2 at –196oC of prepared activated carbon (AC). 

 
Table 2   Yield and porous properties of prepared activated carbon (AC). 

 % Yield Surface area 
(m2/g) 

Micropore volume 
(cm3/g) 

Total pore volume 
(cm3/g) 

Average pore diameter 
(nm) 

46.2 476 0.22 0.23 1.96 
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Table 3 แสดงสมบัติแบบประมาณของถานกัมมันตที่เตรียมได ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสมบัติแบบประมาณ
ของวัตถุดิบดังแสดงใน Table 1 พบวา ถานกัมมันตจะมีปริมาณคารบอนคงตัว เถาและความชื้นมากกวาวัตถุดิบ 
แตจะมีปริมาณสารระเหยนอยกวา ซึ่งปริมาณของสารระเหยของถานกัมมันตที่นอยกวาวัตถุดิบ เนื่องมาจากใน
ขั้นตอนการเผากระตุนจะเปนการไลสารระเหยออกจากโครงสราง ทําใหมีสารระเหยลดลง และโครงสรางจะเหลือ
คารบอนเปนสวนใหญ ทําใหปริมาณคารบอนคงตัวเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ การที่ถานกัมมันตมีปริมาณความชื้น
มากกวาวัตถุดิบ เนื่องมาจากการเกิดรูพรุนภายในโครงสรางของถานกัมมันต ทําใหสามารถดูดซับความชื้นเขามาใน
โครงสรางไดมากกวาวัตถุดิบ  
 
Table 3   Proximate analysis of prepared activated carbon (AC). 

Fixed carbon 
(wt%) 

Volatile matters 
(wt%) 

Ash 
(wt%) 

Moisture 
(wt%) 

64.9 14.6 7.6 12.9 
 

จาก Table 4 ซึ่งแสดงผลของปริมาณหมูฟงกชันกรดและเบสโดยหาไดจากวิธ ีBoehm titration พบวา เมื่อ
ปรับปรุงพื้นผิวถานกัมมันตดวยกรดไนตริกจะมีปริมาณหมูกรดเพิ่มมากขึ้น สวนปริมาณหมูเบสจะลดลงจนเปนศูนย 
ในทางตรงกันขาม เมื่อปรับปรุงพื้นผิวถานกัมมันตดวยโซเดียมไฮดรอกไซด ปริมาณหมูเบสจะเพิ่มมากขึ้น สวน
ปริมาณหมูกรดจะลดลง  
 
Table 4   Acid and base values of prepared activated carbon and surface modified activated carbons. 

 Acid value 
(mmol/g) 

Base value 
(mmol/g) 

AC  1.70 0.55 
AC + HNO3  3.84 0.00 
AC + NaOH  0.57 2.24 

 
3. การศึกษาการดูดซับสียอมผา 

Figure 2 แสดงไอโซเทิรมการดูดซับสียอมผาสีแดง 34 ของถานกัมมันตที่เตรียมได (AC) เปรียบเทียบกับ
ถานกัมมันตที่ปรับปรุงสมบัติพื้นผิวดวยกรดไนตริก (AC + HNO3) และโซเดียมไฮดรอกไซด (AC + NaOH) ซึ่งจะ
เห็นไดวา ปริมาณการดูดซับจะลดลงเมื่อปรับปรุงสมบัติพื้นผิวถานกัมมันตดวยกรดไนตริก จาก 115 mg/g เปน 85 
mg/g ในทางตรงกันขาม เมื่อปรับปรุงสมบัติพื้นผิวดวยโซเดียมไฮดรอกไซด ปริมาณการดูดซับจะเพิ่มขึ้นเปน 200 
mg/g  
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Figure 2 Adsorption isotherms of Red 34 on prepared activated carbon (AC) and surface 
 modified activated carbons. Symbols are experimental data and the line is the  
 Langmuir fit. (initial concentration 100 – 2500 mg/l). 
 

ไอโซเทิรมการดูดซับดังแสดงใน Figure 2 สามารถอธิบายไดดวยสมการของแลงเมียร โดยสมการอยูในรูป   

                                                                  
1

m L e
e

L e

q K Cq
K C

=
+

 

เมื่อ eq คือ ปริมาณตัวถูกดูดซับที่ถูกดูดซับที่สมดุล (mg/g) mq คือ ปริมาณตัวถูกดูดซับที่ถูกดูดซับมากที่สุด (mg/g) 
LK คือ คาคงที่ของ Langmuir  (L/mg) และ eC คือ ความเขมขนของตัวถูกดูดซับที่สมดุล (mg/L)โดยคาพารามิเตอร

ตาง ๆ ที่ไดจากการใชสมการของแลงเมียร แสดงใน Table 5 ซึ่งพบวา ไอโซเทิรมการดูดซับของทั้ง 3 ตัวอยาง 
สามารถอธิบายไดดีดวยสมการของ Langmuir โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (correlation coefficient, R2) 
มากกวา 0.95 
 
Table 5   Fitting parameters of Langmuir equation.   

 qm 
(mg/g) 

KL 
(L/mg) 

R2 

AC  126.09 0.012 0.9901 
AC + HNO3  106.99 0.002 0.9609 
AC + NaOH  232.75 0.005 0.9506 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
การปรับปรุงสมบัติพื้นผิวของถานกัมมันตที่เตรียมจากฝกราชพฤกษดวยกรดไนตริกและโซเดียมไฮดรอก

ไซด ซึ่งมีความเขมขนและระยะเวลาในการปรับปรุงเทากัน คือ 1 M และ 12 ชั่วโมง ตามลําดับ พบวา การปรับปรุง
สมบัติพื้นผิวของถานกัมมันตดวยโซเดียมไฮดรอกไซด ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับสียอมผาสีแดง 34 ใหมากขึ้น 
จาก 115 mg/g เปน 200 mg/g ในทางตรงกันขาม การปรับปรุงดวยกรดไนตริก ทําใหการดูดซับสียอมลดลงเปน 85 
mg/g  

งานวิจัยตอไป ควรศึกษาผลของความเขมขนของสาร และระยะเวลาในการปรับปรุงสมบัติพื้นผิวของ
ถานกัมมันตตอปริมาณหมูฟงชันที่ได และประสิทธิภาพในการดูดซับสียอมผา 
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