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บทคัดยอ 
การศึกษาประสิทธิภาพของสารคีเลตและสารลดแรงตึงผิวในการกําจัดตะกั่วปนเปอนในดินดวยวิธีการลาง

ดิน ซึ่งสารคีเลตและสารลดแรงตึงผิวที่ใชในการลางดินคือ EDTA และ TWEEN 80 ที่ระดับความเขมขนเทากับ 8, 
16 และ 32 มิลลิโมล โดยการศึกษาแยกชุดการทดลองกัน และดินใชลางเปนดินสังเคราะหที่มีการปนเปอนตะกั่ว
เปนเวลานาน 2 ป การศึกษาครั้งนี้ ใชดิน 20 กรัม สารละลาย EDTA และ TWEEN 80 ปริมาตร 200 มิลลิลิตร ปรับ 
pH เทากับ  2, 4, 6, 8 และ 10 นําไปเขยาที่อัตราเร็วเทากับ 90, 120 และ 150 รอบตอนาที เปนเวลา 15, 30, 60, 
90, 120, 180 นาที และทุกๆ 3 ชั่วโมง จนกระทั่งถึงจุดสมดุลสาร ที่อุณหูมิหอง กรองดวยกระดาษกรอง จากนั้น
นําไปยอยดวยกรด แลวนําสารละลายที่ไดไปวิเคราะห ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา EDTA สามารถกําจัดตะกั่วไดดี
ที่สุดที่คาความเขมขนเทากับ 32 มิลลิโมล pH 8 มีอัตราเร็วของการเขยาเทากับ 90 รอบตอนาท ีสามารถกําจัดตะกั่ว
ได 80.55% สําหรับสาร TWEEN 80 พบวา สามารถกําจัดตะกั่วไดดีที่สุดที่ระดับความเขมขนเทากับ 8 มิลลิโมล pH 
2 มีอัตราเร็วของการเขยาเทากับ 90 รอบตอนาที สามารถกําจัดตะกั่วไดมากที่สุดคือ 18.82% ดังนั้นเมื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางสาร EDTA กับ TWEEN 80 สามารถสรุปไดวา สาร EDTA มีประสิทธิภาพในการ
กําจัดตะกั่วไดดีกวา TWEEN 80 
 
คําสําคัญ :  การลางดิน  ตะกั่ว  ทวีน 80  อีดีทีเอ 

 
Abstract 

This paper presents a comparison of the efficiency of chelating agent and surfactant for removal 
of lead from contaminated soil. EDTA was selected for chelating agent and TWEEN 80 was selected for 
surfactant. Concentrations of 8, 16 and 32 mM were examined. The soil was synthetic and had been 
contaminated for 2 years. This study used 20 g. of contaminated soil and 200 ml. of EDTA and TWEEN 
80 washing solution, The pH varied between 2, 4, 6, 8 and 10. Samples were shaken at 90,120 and 150 
rpm after 15, 30, 60, 90, 120, 180 minutes and every 3 hours until substances were balanced at room 
temperature and then filtered with whatman N0.40 paper. Acid digestion and analysies followed. This 
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study shows that EDTA at pH 8 was the most effective for removal of lead in that a concentration of 32 
mM and agitation at 90 rpm could remove 80.55%. Washing with TWEEN 80 showed best results when a 
solution of pH 2 in a concentration of 8 mM and was shaken at 90 rpm. This removes 18.82% The 
comparison of EDTA and TWEEN 80 revealed. EDTA was more effective than TWEEN 80. 
 
Keywords : Soil washing, Lead, TWEEN 80, EDTA 
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คํานํา 
โลหะหนักเปนธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาต ิซึ่งถามีระดับความเขมขนสูงก็อาจเปนพิษตอมนุษย สัตว หรือพืช 

โลหะหนักบางชนิดสามารถใหทั้งคุณและโทษตอสิ่งมีชีวิต ขึ้นอยูกับชนิดของสิ่งมีชีวิตและปริมาณที่ไดรับเขาไป 
อยางไรก็ตามปริมาณโลหะที่มากเกินไปจะกอใหเกิดสิ่งแวดลอมที่เปนพิษ สงผลใหสิ่งมีชีวิตไมสามารถดํารงชีวิตอยู
ได โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการปนเปอนโลหะหนักในดินปริมาณมาก ยอมไมสามารถนํามาใชประโยชนใน
การเพาะปลูกไดหรือหากทําได ผลผลิตอาจตกต่ํา สงผลใหไมไดราคาในการจําหนาย พืชที่ปลูกไมไดคุณภาพ ซึ่งพืช
จะดูดดึงสารพิษบางชนิดไปสะสมไวที่สวนตางๆ ของพืช เมื่อมนุษยหรือสัตวนํามาบริโภคก็จะมีปญหาดานสุขภาพ 
(สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม, 2542) ประกอบกับปจจุบันประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการพัฒนา
เทคโนโลย ีและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ทําใหมีการปลอยของเสียออกสูสิ่งแวดลอมเกินขีดจํากัด สงผลให
เกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมในระดับที่รุนแรง และยากตอการแกไข นอกจากนี้การดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษยมัก
มีความเสี่ยงตอการนําโลหะหนักเขาสูรางกายผานทางการบริโภคอาหาร หรือน้ําดื่มที่มีโลหะหนักปนเปอนอยู
โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ที่ขาดจิตสํานึก และมักลักลอบทิ้งของเสียอันตรายลงดิน
หรือลงแหลงน้ํา รวมทั้งการกําจัดกากของเสียอันตรายอยางผิดวิธี ทั้งนี้เนื่องจากตองการลดรายจาย สําหรับโลหะ
หนักตางๆ ที่ปนเปอนในสิ่งแวดลอมสวนใหญเปนสารที่คงตัว ไมสามารถสลายตัวไดในกระบวนการธรรมชาติ จึงมี
บางสวนตกตะกอนสะสมอยูในดิน และดินตะกอนที่อยูในแหลงน้ํา นอกจากนี้ การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย
มักทําใหดินที่เกษตรกรใชเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเกิดการปนเปอน สงผลใหประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกลเคียงนั้น
ไดรับผลกระทบจากการปนเปอนของเสียอันตรายในระดับสูงเกินคามาตรฐานเปนอยางมาก ดังนั้นการ             
ศึกษาครั้งนี้ จึงเปนการลางดินที่ปนเปอนโลหะหนักไดแก ตะกั่ว ดวยสารคีเลต (Chelating agent) คือ 
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) และสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) คือ Polysorbate (TWEEN 80) เพื่อ
เปนแนวทางเลือกในการแกปญหาดินเสื่อมโทรมจากการปนเปอนตะกั่ว ซึ่งคาดวาวิธีการลางดินจะเปนวิธีการที่ทํา
ไดงาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ                                                                             

 
อุปกรณและวิธีการ 

 

1. การเตรียมตัวอยางดิน และสารทดลอง  
1.1 การเตรียมดิน โดยนําดินที่ปนเปอนสารตะกั่วคลุกเคลาใหเปนเนื้อเดียวกัน นําไปผึ่งไวในที่รมที่

อุณหภูมิหอง จากนั้นนําไปบดรอนผานตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร คลุกเคลาใหเขากันเก็บใสถุงซิป จากนั้นนําดิน
สวนหนึ่งไปวิเคราะหคุณสมบัติเบื้องตน ซึ่งพารามิเตอรที่วิเคราะหไดแก คาความเปนกรด-ดาง (pH) ความชื้น 
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(Moisture Content) เนื้อดิน (Soil Texture) อินทรียวัตถุ (Organic matter) คาประจุการนําไฟฟา (CEC) 
อินทรียวัตถุในดิน (OM) และปริมาณตะกั่วทั้งหมด (TPb)  

1.2 การเตรียมสารทดลอง สารที่ใชไดแก สารคีเลต คือ อีดีทีเอ (Ethylenediaminetetraacetic acid; 
EDTA) และสารลดแรงตึงผิว ไดแก ทวีน 80 (Polysorbate; TWEEN 80) ที่ระดับความเขมขน 8, 16 และ 32 มิลลิ
โมลตอกิโลกรัมดิน คิดเปน EDTA ที่ระดับความเขมขน 3,000, 6,000 และ 12,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมดิน (ppm) 
และ TWEEN 80 ที่ระดับความเขมขน 10,475, 20,950 และ 41,900 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมดิน (ppm) 

 
2. วิธีการทดลอง 

3.1 ชั่งดินตัวอยางจํานวน 20 กรัม ใสขวดรูปชมพู (Erlenmeyer Flash) ขนาด 500 มิลลิลิตร 
3.2 เตรียมสารละลาย EDTA และ TWEEN 80 ที่ระดับความเขมขน 8, 16 และ 32 มิลลิโมลตอกิโลกรัมดิน 

โดยแยกชุดการทดลองกัน  
3.3 ใสสารละลายปริมาตร 200 มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพูที่บรรจุดินตัวอยาง  
3.4 ปรับพีเอชของสารละลายใหเทากับ 2, 4, 6, 8 และ 10 ดวยกรดไฮโดรคลอริก (HCL) หรือ 

โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ปดฝาขวดรูปชมพู 
3.5 นําไปเขยาดวยเครื่องเขยา (Shaker) โดยใชอัตราเร็วการเขยาเทากับ 90, 120 และ 150 รอบตอนาที

อยางตอเนื่อง  
3.6 เก็บตัวอยางน้ําที่เวลา 15, 30, 60, 90, 120, 180 นาท ีและทุกๆ 3 ชั่วโมง จนกระทั่งถึงจุดสมดุลสาร 

 
3. การเก็บตัวอยาง และการวิเคราะห 

ทําการเก็บตัวอยางน้ําที่เวลา 15, 30, 60, 90, 120, 180 นาท ีและทุกๆ 3 ชั่วโมง จนกระทั่งถึงจุดสมดุลสาร
กรองน้ําดวยกระดาษกรอง Whatman No.40 วิเคราะหหาปริมาณตะกั่วทั้งหมดในตัวอยางน้ํา โดยใชวิธีการของ 
USEPA method 3051A (USEPA, 1998) นําตัวอยางมายอยดวยกรด (Acid digestion) โดยใชเครื่องไมโครเวฟ 
(Microwave digestion) และตรวจวัดหาปริมาณตะกั่วทั้งหมดดวยเครื่องอะตอมมิกแอปซอรปชั่นเสปกโตรมิเตอร 
(Atomic Absorption Spectrometer; AAS)  

 
4. การวิเคราะหทางสถิติ 

การวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลปริมาณโลหะหนักในน้ําจากการลางดิน โดยใช ANOVA และ
เปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลดวยวิธีการของ Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT) ทั้งนี้ การ
วิเคราะหทางสถิติดังกลาวนั้น จะปฏิบัติการโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติคือ Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 
1. คุณสมบัติเบื้องตนของดินทดลอง 

การทดลองในครั้งนี ้ใชดินที่ปนเปอนตะกั่วสังเคราะห ซึ่งเคยทําการทดลองปลูกสับปะรดเปนตัวชี้วัดความ
เปนพิษ โดยดินดังกลาวปนเปอนโลหะหนักเปนเวลา 2 ป ผลการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพ และเคมีของดินที่ใช
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ในการทดลอง (Table 1) พบวา ลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย มีอัตราสวนของ Sand: Silt: Clay 
เทากับ 65.20: 9.20: 28.60 ซึ่งดินที่มีปริมาณทรายมากสามารถลางดินไดด ี(USEPA, 1993) โดยดินมีคา pH 
เทากับ 3.57 ซึ่งถือไดวาเปนดินที่มีความเปนกรดรุนแรงมาก (Extremely acid) (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 
2548) สําหรับความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกมีคาเทากับ 3.3 เซนติโมลตอกิโลกรัม (cmol(c)kg-1)  คาการนํา
ไฟฟามีคาเทากับ 0.37 เดซิซีเมนตตอเมตร (dS/m) ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีคาเทากับ 0.6 เปอรเซนต ซึ่งจัดไดวา
ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุนอย เพราะโดยปกติดินที่ดีควรมีอินทรียวัตถุมากกวา 1.5 เปอรเซนต (ยงยุทธ, 2543) สวน
ปริมาณความเขมขนของตะกั่วทั้งหมดในดินที่ใชในการทดลองมีคา 1,238 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมดิน ซึ่งเกินกวาคา
มาตรฐานคุณภาพดินที่ใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรมอยูมาก 
 
Table 1   Physical and chemical properties of soil 

Soil properties Values measured 
 Sand (%)                                   
Silt (%)                                                                               
Clay (%)                                                                          
Soil Texture                                                      
Soil pH 
Cation Exchange Capacity (cmol(c)kg-1)                                      
Electrical Conductivity  (dS/m)                       
Organic Matter (%)                                                              
Total Lead (ppm)                      

65.2 
9.2 

28.6 
Sandy Clay Loam 

3.57 
3.3 

0.37 
0.6 

1,238 
 
2. ผลการกําจัดตะกั่วดวย EDTA  
 ผลการทดลองประสิทธิภาพการลางดินปนเปอนตะกั่ว พบวาเวลาที่เหมาะสมสําหรับการลางดินหรือเปน
เวลาที่สมดุลสารแลว คือที่เวลา 30 นาท ีดังนั้นการรายงานผลการทดลองครั้งนี้จึงเสนอที่เวลาดังกลาวเทานั้น ซึ่งผล
การศึกษาสารคีเลตคือ EDTA แสดงไดดัง Figure 1-a พบวา ที่ระดับความเขมขน EDTA 8 มิลลิโมล pH 8 สามารถ
ลางดินไดดีที่สุด ซึ่งแตกตางจาก pH 2, 4, 6 และ 10 อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.05) ที่อัตราเร็วของการเขยาเทากับ 
90 และ 120 รอบตอนาที โดยมีเปอรเซ็นตการกําจัดตะกั่วเทากับ 45.4 และ 62.16% ตามลําดับ แตที่อัตราเร็วของ
การเขยา 150 รอบตอนาท ีpH 6 และ 8 สามารถกําจัดตะกั่วไดมากไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p>0.05) ซึ่ง
มีเปอรเซ็นตการกําจัดตะกั่วเทากับ 62.11 และ 61.25% ตามลําดับ สวนที่ระดับความเขมขนของ EDTA 16 มิลลิ
โมล (Figure 1-b) จากผลการทดลองพบวา ทุกอัตราเร็วของการเขยา pH 8 สามารถลางดินไดดีที่สุด ซึ่งแตกตาง
จาก pH 2, 4, 6 และ 10 อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.05) และมีเปอรเซ็นตการกําจัดตะกั่วเทากับ 61.68, 73.26 และ 
73.59% ตามลําดับ และที่ระดับความเขมขน EDTA 32 มิลลิโมล (Figure 1-c) พบวา ทุกอัตราเร็วของการเขยา pH 
8 สามารถลางดินไดดีที่สุด ซึ่งแตกตางจาก pH อื่นๆ อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.05) โดยที่อัตราเร็วของการเขยา
เทากับ 90, 120 และ 150 รอบตอนาที มีเปอรเซ็นตการกําจัดตะกั่วเทากับ 80.55, 78.13 และ 78.37% ตามลําดับ 
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เมื่อทดลองลางดินที่ระดับความเขมขนของ EDTA เพิ่มขึ้นเปน 32 มิลลิโมล พบวา EDTA มีประสิทธิภาพในการ
กําจัดตะกั่วไดมากกวาที่ระดับความเขมขน 16 และ 8 มิลลิโมล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Khodadoust et al. 
(2004) ที่ทําการศึกษาประสิทธิภาพของสาร EDTA ในการกําจัดตะกั่ว และสังกะสีที่ปนเปอนในดิน พบวา 
ประสิทธิภาพของ EDTA เพิ่มขึ้นเมื่อระดับความเขมขนเพิ่มขึ้น โดยที่ระดับ pH 6, 8 และ 10 สามารถกําจัดตะกั่วได
ดกีวาที่ pH 2 และ 4 ซึ่งสอดคลอง กับการศึกษาของ Zhang et al. (2006) ที่ทําการศึกษาการลางดินปนเปอนตะกั่ว 
และสังกะสี พบวา การลางดินดวย EDTA ที่ pH 6-9 สามารถกําจัดตะกั่วไดดี เนื่องจาก EDTA สามารถเกิด
สารประกอบเชิงซอนกับตะกั่ว (Pb-EDTA) ที่มีความเสถียรมากที่สุด ซึ่งความเสถียรของ EDTA สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดนอยมากในชวง pH กวาง อีกทั้งอัตราเร็วรอบของการเขยายังมีผลตอการลางดินเพียงเล็กนอย ผล
การทดลองในครั้งนี้พบวา ที่ระดับความเขมขน 32 มิลลิโมล อัตราเร็วรอบของการเขยา 90 รอบตอนาที สามารถ
กําจัดตะกั่วไดมากที่สุดเทากับ 80.55% หรือมีประสิทธิภาพในการลางดินดีที่สุด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure1  Percent removal of lead with EDTA a) 8 mM b) 16 mM and c) 32 mM pH 8 
 
3. ผลการกําจัดตะกั่วดวย TWEEN 80  
 จากผลการทดลองประสิทธิภาพการลางดินปนเปอนตะกั่วที่เวลา 30 นาที ซึ่งเปนเวลาที่สมดุลสารแลว โดย
การทดลองสารลดแรงตึงผิวคือ TWEEN 80 สามารถแสดงผลไดดัง Figure 2-a พบวา ระดับความเขมขนของ 
TWEEN 80 ที ่8 มิลลิโมล อัตราเร็วรอบของการเขยา 90, 120 และ 150 รอบตอนาที pH 2 สามารถลางดินไดดีที่สุด 
ซึ่งแตกตางจาก pH 4, 6, 8 และ 10 อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.05) โดยมีเปอรเซ็นตการกําจัดตะกั่วเทากับ 18.82, 
13.88 และ 11.39% ตามลําดับ สวนที่ระดับความเขมขน TWEEN 80 ที่ 16 มิลลิโมล (Figure 2-b) อัตราเร็วรอบ
ของการเขยา 90, 120 และ 150 รอบตอนาที pH 2 สามารถลางดินไดดีที่สุด ซึ่งแตกตางจาก pH อื่นๆ อยางมี
นัยสําคัญยิ่ง (p<0.05) ซึ่งมีเปอรเซ็นตการกําจัดตะกั่วเทากับ 14.02, 10.64 และ 8.48% ตามลําดับ และที่ระดับ
ความเขมขนTWEEN 80 ที่ 32 มิลลิโมล (Figure 1-c) ผลการศึกษาพบวา ที่อัตราเร็วรอบของการเขยา 90, 120 
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และ 150 รอบตอนาที pH 2 สามารถลางดินไดดีที่สุด ซึ่งแตกตางจาก pH อื่นๆ อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.05) มี
เปอรเซ็นตการกําจัดตะกั่วเทากับ 7.50, 7.55 และ 5.20% ตามลําดับ ดังแสดงใหเห็นวา เมื่อระดับความเขมขนของ 
TWEEN 80 ลดลงเทากับ 8 มิลลิโมล สามารถทําใหประสิทธิภาพในการกําจัดตะกั่วไดมากกวาที่ระดับความเขมขน 
16 และ 32 มิลลิโมล โดยผลการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาของ Maturi et al. (2008) ที่
ทําการศึกษาสารคีเลตและสารลดแรงตึงผิวที่ใชลางดินปนเปอนตะกั่ว สังกะสี และฟนอฟทาลีน พบวา การรวมตัว
เปนโมเลกุลไมเซลล (Micelle) ของ  
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Figure1  Percent removal of lead with EDTA a) 8 mM b) 16 mM and c) 32 mM 
 
 TWEEN 80 สามารถเกิดขึ้นไดที่ระดับความเขมขนของ TWEEN 80 ต่ําๆ ซึ่งประสิทธิภาพของสารลดแรงตึง
ผิวในการกําจัดสารปนเปอนยังขึ้นอยูกับการรวมตัวของโมเลกุลไมเซลล ซึ่งโมเลกุลจะรวมตัวกันเปนกลุมโดยหันสวน
ที่มีขั้วออกมาดานนอกและดานในเปนสวนที่ไมมีขั้ว (รุจิเรข, 2546) อยางไรก็ตามที่อัตราเร็วรอบของการเขยามีผล
ตอการลางดินเพียงเล็กนอย นอกจากนี้การศึกษาในครั้งนี้ยังพบวา ที่ระดับความเขมขนของ TWEEN 80 ที่ 8 มิลลิ
โมล pH 2 อัตราเร็วรอบของการเขยา 90 รอบตอนาที สามารถกําจัดตะกั่วไดมากที่สุด เทากับ 18.82% หรือมี
ประสิทธิภาพในการลางดินปนเปอนตะกั่วสูงสุด 
 
4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ EDTA และ TWEEN 80  
 จากการเปรียบเทียบระดับความเขมขนของสาร EDTA และ TWEEN 80 ทุกระดับ ที่อัตราเร็วรอบของการ
เขยา 90, 120 และ 150 รอบตอนาที พบวาสาร EDTA สามารถกําจัดตะกั่วไดทุกระดับ pH เนื่องจาก EDTA 
สามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนกับตะกั่วไดในชวง pH ที่กวาง แตสามารถกําจัดตะกั่วไดดีที่สุดที่ pH 8 และ
สามารถกําจัดตะกั่วไดสูงถึง 80.55% ที่ระดับความเขมขน 32 มิลลิโมล และอัตราเร็วรอบของการเขยา 90 รอบตอ
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นาที สวน TWEEN 80 สามารถกําจัดตะกั่วไดดีที่สุดที่ pH 2 สําหรับ pH อื่นๆ สามารถกําจัดตะกั่วไดนอยมาก 
หรือไมสามารถกําจัดตะกั่วไดเลย ทั้งนี้เนื่องจากสารลดแรงตึงผิวที่เปนกรดสามารถสกัดโลหะหนักกับสารจําพวก
คารบอเนตและออกไซดในดินไดที ่pH ต่ํา (Dermont et al, 2007) โดย TWEEN 80 สามารถกําจัดตะกั่วไดมากที่สุด
เทากับ 18.82% เทานั้น ที่ระดับความเขมขน 8 มิลลิโมล และอัตราเร็วรอบของการเขยา 90 รอบตอนาที แสดงให
เห็นวาระดับความเขมขนที่สามารถกําจัดตะกั่วไดดีที่สุดของสาร EDTA และ TWEEN 80 มีความแตกตางกัน 
โดยสาร EDTA สามารถกําจัดตะกั่วไดดีที่ระดับความเขมขน 32 มิลลิโมล ที่ pH 8 สวน TWEEN 80 สามารถกําจัด
ตะกั่วไดดีที่ระดับความเขมขน 8 มิลลิโมล ที่ pH 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เมื่อระดับความเขมขนของสาร EDTA 
เพิ่มขึ้นสามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนกับโลหะหนักไดมากขึ้น สวนโมเลกุลของ TWEEN 80 สามารถรวมตัวเปน
ไมเซลลไดที่ระดับความเขมขนของ TWEEN 80 ต่ําๆ ดังนั้นที่ระดับความเขมขนของ TWEEN 80 นอยๆ สามารถ
กําจัดตะกั่วไดดี และเมื่อเพิ่มระดับความเขมขนขึ้น ประสิทธิภาพในการกําจัดตะกั่วลดต่ําลง อาจเนื่องมาจากความ
หนืดของสาร TWEEN 80 นั้นเอง สําหรับอัตราเร็วรอบของการเขยามีผลตอการลางดินเพียงเล็กนอย ดังนั้นเมื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสาร EDTA  และ TWEEN 80 แลว จึงกลาวไดวาสาร EDTA มีประสิทธิภาพในการ
กําจัดตะกั่วดวยการลางดินมากกวา TWEEN 80 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
การศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปไดวา สารคเีลต คือ EDTA ทีน่ํามาใชในการลางดินมีประสิทธิภาพในการกําจัด

ตะกั่วที่ปนเปอนในดินไดดีกวาสารลดแรงตึงผิว คือ TWEEN 80 หรือกลาวไดวาสาร EDTA นั้นสามารถนํามาใชใน
การลางดินไดอยางมีประสิทธิภาพ ขณะที่ TWEEN 80 สามารถกําจัดตะกั่วไดนอย โดยระดับความเขมขนที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับ EDTA และ TWEEN 80 เทากับ 32 และ 8 มิลลิโมล ตาลําดับ สวน pH ที่เหมาะสม และมีผล
ตอประสิทธิภาพของการกําจัดตะกั่ว คือ 8 และ 2 ตามลําดับ สําหรับอัตราเร็วรอบของการเขยามีผลตอการลางดิน
เพียงเล็กนอย เมื่อเทียบกับระดับความเขมขน และระดับ pH เดียวกัน อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการกําจัดตะกั่วดวยวิธีการลางดินนั้น ควรมีการศึกษากับสารคีเลตและสารลดแรงตึงผิว ที่มีประจุทางไฟฟาเปน
บวก ลบหรือไมมีประจุไฟฟาชนิดอื่นๆ และอาจทําการทดลองลางดินที่ปนเปอนโลหะหนักชนิดอื่นๆ หรืออาจใชสาร
ทั้งสองชนิดรวมกันหรือสลับกันในการลางดิน ซึ่งอาจเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดโลหะหนักดวยการลาง
ดินได 
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