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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีทํ้าการทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการดดูซบัแบคทีเรีย Escherichia coli บนถ่านกมัมนัต์ท่ี

เตรียมจากกะลามะพร้าว ได้ใช้แบคทีเรีย E. coli และถ่านกมัมนัต์ทางการค้า โดยเตรียมคอลมัน์ท่ีบรรจุถ่านกมั

มนัต์ไว้ภายในนํา้หนกัปริมาตร 100 กรัม จากนัน้ทําการทดสอบด้วยปัจจยัท่ีแตกต่างกัน โดยกําหนดปัจจยัท่ีทํา

การทดสอบออกเป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ ความเร็วนํา้ท่ีไหลผ่านถ่านกัมมนัต์, ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่า

ความแรงไอออน จากนัน้ ทําการเลือกค่าท่ีเหมาะสม โดยทําการทดลองกบัแต่ละปัจจยั แล้วทําการเลือกค่าท่ี

เหมาะสมออกมา แบ่งเป็นค่าต่ําสดุและค่าสงูสดุท่ีมีความสามารถในการดดูซบัแบคทีเรีย E. coli ได้ดีท่ีสดุ จาก

การคํานวณผลโดยใช้สถิติ 2K แฟกทอเรียล พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การดดูซบั E. coli ได้แก่ ความเร็วนํา้ท่ีไหล

ผ่านถ่านกมัมนัต์ท่ี 45 มิลิลิตรต่อนาที  ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากบั 7  และค่าความแรงไอออน 0.1 โมล จะทํา

ให้การดดูซบั E. coli บนถ่านกมัมนัต์เกิดได้ดีท่ีสดุในระหวา่งชดุการทดลองตา่งๆท่ีได้ทําการทดลอง 

ABSTRACT 

This research aims to investigate the variables which may have an impact on the adsorption 

of E. coli from activated charcoal manufactured from coconut shell.  E. coli and a series of columns 

containing 100 gram of commercial granular activated carbon were used to perform and test such a 

property during the process on the basis of diverse parameters, i.e. the velocity of water stream, the 

positive potential of the hydrogen ions (pH), including Ionic strength.  Given the different variables, 

activated carbon is utilized to measure the most effective absorbent in E. coli.  After treatment, all 

maximal and minimal rates of each parameter shall be accumulated and opted to account for the 

best parameter which possesses the maximum uptake capacity. By employing of 2K factorial 

experiment, the result shows that the rapidity of water stream remains significantly 45 ml/min and the 

pH value is equivalent to 7, whereas the effect of Ionic strength 0.1 M on the absorption indicates a 

high rate. The absorption capacity of activated carbon in the Ionic strength of solution is therefore 

considered highly efficient.   
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คาํนํา 

 ขัน้ตอนการผลิตนํา้ด่ืมท่ีสําคญัคือกระบวนการกรองเชือ้โรคและสารพิษก่อนท่ีจะนํานํา้มาผลิตเป็นนํา้ด่ืม 

เน่ืองจากในนํา้มีจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ มากมายปนเปื้อน การปนเปือ้นของจุลินทรีย์ในนํา้ด่ืมท่ีไม่ได้รับการบําบัด

อย่างถูกวิธีอาจก่อให้เกิดโรคท่ีเก่ียวข้องกบัทางเดินอาหารแก่ผู้บริโภคได้ จุลินทรีย์ท่ีนํามาใช้ในงานวิจัยคือ E. 

coli ซึง่เป็นจลุินทรีย์ตวัชีว้ดัในนํา้ท่ีปนเปือ้นสิ่งปฏิกูล (Andrew et al., 1981) ในปัจจุบนัได้มีการนําถ่านกมัมนัต์

ซึง่มีรูพรุนหลากหลายขนาด (กษิต, 2551) มาใช้ประโยชน์ในการดดูซบัสารเคมีท่ีปนเปือ้นทัง้ในระบบการบําบดั

นํา้ ระบบบําบัดนํา้เสียรวมทัง้ในขัน้ตอนการผลิตยาและอาหาร ไม่แต่เพียงเท่านีถ้่านกมัมนัต์ยังมีคุณสมบัติท่ีดี

เย่ียมในการกําจัดจุลินทรีย์ (Hijnen, 2010) เน่ืองจากจุลินทรีย์ส่วนใหญ่จะถูกดูดซบัในรูพรุนขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ของถ่านกมัมนัต์ (Busscher et al., 2008)  

การศกึษาครัง้นีจ้ึงได้มีการศกึษาเก่ียวกบัการใช้ถ่านกมัมนัต์ท่ีมีประจุบวกดดูซบัจุลินทรีย์ E. coli ซึง่มี

ประจุท่ีผิวเป็นลบ (Busscher et al., 2008) ในนํา้ด่ืม โดยใช้ปัจจยัต่างๆ เข้ามาเก่ียวข้องในการดดูซบัได้แก่ ค่า

ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเร็วของนํา้ท่ีไหลผ่านถ่านกมัมนัต์ ค่าความแรงไอออน (Utrilla et al., 2001) ซึง่เป็น

วิธีการท่ีใหมแ่ละน่าสนใจ ถงึแม้วา่จะมีการใช้ถ่านกมัมนัต์ในกระบวนการบําบดันํา้ทัว่ไปอยู่แล้ว แตส่ว่นใหญ่ก็จะ

ใช้ร่วมกบัวสัดุดดูซบัชนิดอ่ืน การใช้ถ่านกัมมนัต์ดดูซบัจุลินทรีย์โดยใช้เพียงแค่ถ่านกมัมนัต์ชนิดเดียวเป็นตวัดูด

ซบัในปัจจบุนัมีการศกึษาวิจยักนัน้อยมาก ข้อมลูท่ีจะนํามาใช้ศกึษาหาได้ยาก จึงได้จดัทํางานวิจยัขึน้เป็นข้อมลู

เบือ้งต้นเพ่ือสามารถนําไปใช้เป็นพืน้ฐานในงานวิจยัอ่ืนและประโยชน์ทางด้านพาณิชย์ตอ่ไป สําหรับงานวิจยันีจ้ะ

ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การดดูซบัจลุินทรีย์ ด้วยถ่านกมัมนัต์ท่ีเตรียมจากกะลามะพร้าว โดยปัจจยัท่ีจะศกึษา ได้แก่ 

คา่ความเป็นกรดเป็นดา่ง ความเร็วของนํา้ท่ีไหลผ่านถ่านกมัมนัต์ คา่ความแรงไอออน ท่ีมีผลตอ่การดดูซบั E. coli 

ของถ่านกมัมนัต์ 

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

ขัน้ตอนการเกบ็ตัวอย่างเชือ้ Escherichia coli 

 ทําการ Swab เชือ้จากสายชําระ แล้วจุ่มปลายสําลีลงในอาหาร Lauryl tryptose broth (LTB) ซึง่มี 

Durham tube คว่ําอยู่ นําไปบ่มท่ี 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ให้ผลเป็นบวก จะเกิดก๊าซใน Durham 

tube จากนัน้ streak อาหารในหลอดท่ีให้ผลเป็นบวก ลงใน Eosin methylene blue agar (EMB) เพ่ือยืนยนัผล 

นําไปบ่มท่ี 37 องศาเซลเซียส 24 ชัว่โมง ให้ผลเป็นบวกจะเกิดโคโลนีสี Mettalic sheen  

ขัน้ตอนการเตรียมถ่านกัมมันต์ 

 นําถ่านกมัมนัต์ทางการค้ามาล้างด้วยนํา้กลัน่เพ่ือเอาเถ้าออก จากนัน้นําไปอบท่ี 150 องศาเซลเซียสเป็น

เวลาอย่างน้อย 3 ชัว่โมงเพ่ือไลค่วามชืน้และฆ่าเชือ้โรค แล้วนําถ่านกมัมนัต์มาชัง่นํา้หนกัให้ได้ปริมาตร 100 กรัม 

เพ่ือบรรจใุสใ่นคอลมัน์สําหรับกรองนํา้  

สารเคมีที่ใช้ 

สารเคมีท่ีใช้ในการปรับคา่ความเป็นกรด–ดา่ง 

 ใช้ NaH2PO4 และ Na2HPO4 ในการปรับค่า pH เน่ืองจาก NaH2PO4 และ Na2HPO4 เป็นคู่บฟัเฟอร์

กนัทําให้เม่ือใส่สารเพ่ิมค่า Ionic strength แล้วค่า pH ไม่เปลี่ยนแปลงมาก โดยค่า pH ของบฟัเฟอร์คู่นีจ้ะอยู่

ระหวา่ง 5 - 9 ซึง่อยู่ในช่วงท่ีพอดีสําหรับแบคทีเรีย 
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สารเคมีท่ีใช้ในการปรับคา่ความแรงไอออน 

 ใช้ NaCl ในการปรับค่าความเข้มข้นไอออน โดยปรับค่าความเข้มข้นไอออนให้แตกต่างกัน 3 ระดับ 

ได้แก่ 0.1, 0.05 และ 0.01 โมล 

ขัน้ตอนการทดลอง 

การเตรียมอาหารเลีย้งเชือ้  

 ในการทดลองนีใ้ช้อาหารเลีย้งเชือ้ Nutrient agar (NA) โดยเตรียมเป็นอาหารแข็งในจานอาหารเลีย้งเชือ้ 

(Plate)  

การใช้ถ่านกมัมนัต์ดดูซบั Escherichia coli 

 เม่ือทําการอบฆ่าเชือ้อปุกรณ์ตา่งๆด้วยหม้อนึ่งฆ่าเชือ้ภายใต้ความดนัไอนํา้แล้วทําการเข่ียเชือ้E. coli ท่ี

เตรียมไว้ลงในนํา้กลัน่ปราศจากเชือ้ จากนัน้นําไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ี 600 nm ให้ได้เท่ากับ 1 เพ่ือทราบ

ปริมาณเชือ้ท่ีแน่นอนในแตล่ะครัง้ จากนัน้ทําการเจือจางตวัอย่างด้วยวิธี serial dilution ท่ี 10-7 เทเชือ้ลงไปในบีก

เกอร์ท่ีมีนํา้บรรจุอยู่แล้วทําการดูดสารละลายโดยป๊ัมดูดจ่ายสารละลาย (peristaltic pump) ซึ่งทําการปรับ

ความเร็วเป็น 3 ระดบั ได้แก่ 45, 50 และ 55 มิลิลิตรตอ่นาที เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความเร็วของนํา้

ท่ีไหลผ่านถ่านกมัมนัต์ 

การตรวจสอบจํานวนเชือ้คงเหลือ 

 นํานํา้ท่ีผ่านการกรองโดยถ่านกมัมนัต์แล้วมาทําการตรวจสอบปริมาณเชือ้โดยกรองผ่านกระดาษกรอง

สําหรับแบคทีเรียนขนาดรูพรุน 0.45 ไมครอน แล้วนํากระดาษกรองไปวางบนจานอาหารเลีย้งเชือ้ Nutrient agar 

นําไปบ่มท่ี 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 

การเก็บและวิเคราะห์ข้อมลู 

 ทําการเก็บข้อมูลจํานวนโคโลนีท่ีขึน้บนแผ่นกระดาษกรอง ระหว่างนํา้ก่อนผ่านการกรองด้วยถ่านกัม

มนัต์และนํา้ท่ีผ่านการกรองแล้ว เปรียบเทียบความแตกตา่ง 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 การออกแบบการทดลองเชิงแฟกเทอเรียลแบบ 2k ทําเพ่ือตรวจสอบหาปัจจยัท่ีมีต่อผลการทดลอง โดย

กรองเฉพาะปัจจยัหลกัท่ีมีผลตอ่การดดูซบั E. coli บนถ่านกมัมนัต์ท่ีเตรียมจากกะลามะพร้าว ในการทดลองนีไ้ด้

ออกแบบการทดลองเชิงแฟกเทอเรียลแบบ 23 ซึง่ระดบัของปัจจยัแตล่ะตวัจะอยู่ท่ีคา่ ‘ต่ํา’ และ ‘สงู’จากการทําการ

ทดลองท่ีปัจจยัต่างๆ ปัจจัยท่ีนํามาทําการศึกษา ได้แก่ ความเร็วของนํา้ท่ีไหลผ่านถ่านกัมมนัต์ (A) 45 – 50 

mL/min คา่ความเป็นกรดเป็นดา่ง (B) 7 – 8 คา่ความแรงไอออน (C) 0.05 - 0.1 และศกึษาการดดูซบั E. coli บน

ถ่านกมัมนัต์ท่ีเตรียมจากกะลามะพร้าว ผลการดดูซบั E. coli บนถ่านกมัมนัต์ท่ีเตรียมจากกะลามะพร้าว แสดง

ใน Table 1   
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Table 1 Percentage adsorption of Escherichia coli on activated carbon  

Factor Velocity 

(ml/min) 

pH Ionic strength 

(M) 

% Adsorption of E. coli 

1 45 7 0.05 48.44 

2 50 7 0.05 40.88 

3 45 8 0.05 34.62 

4 50 8 0.05 33.68 

5 45 7 0.10 54.63 

6 50 7 0.10 51.45 

7 45 8 0.10 38.48 

8 50 8 0.10 37.90 

 

 จาก Table 1 แสดงร้อยละของการดดูซบั E. coli บนถ่านกมัมนัต์ ท่ีสภาวะต่างๆ พบว่าความเร็วของนํา้

ท่ีไหลผ่าน ค่าความเป็นกรด - ด่าง และค่าความแรงไอออน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการดดูซบั E. coli บนถ่านกมั

มนัต์ จากการทดลองชุดปัจจยัท่ีความเร็วนํา้ท่ีไหลผ่านถ่านกมัมนัต์ 45 มิลิลิตรต่อนาที  ค่าความเป็นกรด-ด่าง

เท่ากบั 7 และคา่ความแรงไอออน 0.1 โมล จะทําให้การดดูซบั E. coli บนถ่านกมัมนัต์เกิดได้ดีท่ีสดุจากชุดปัจจยั

ท่ีได้ทําการทดลองเน่ืองจากค่าปัจจยัจากความเร็วของนํา้ท่ีไหลผ่าน ค่าความเป็นกรด - ด่าง และค่าความแรง

ไอออนมีอิทธิพลต่อการดดูซบับนถ่านกมัมนัต์  จากนัน้เม่ือนําค่าการดูดซบั E. coli บนถ่านกมัมนัต์มาคํานวณ

โดยใช้วิธีการทางสถิติ ได้ผลดงัแสดงในTable 2 เม่ือพิจารณาค่า P พบว่าปัจจยัจาก ความเร็ว ค่าความเป็นกรด 

– ดา่ง คา่ความแรงไอออน ปัจจยัร่วมระหวา่งความเร็วกบัคา่ pH และ ปัจจยัร่วมระหว่างค่า pH กบั ค่าความแรง

ไอออน มีอิทธิพลต่อการดดูซบั E. coli บนถ่านกมัมนัต์อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (P<0.05) ซึง่

สอดคล้องกบักราฟท่ีแสดงดงั Figure 1 

 

Table 2 Estimated effects and coefficients for adsorption  

Term Effect Coef SE Coef T P 

Velocity -2.084 -1.042 0.3638 -2.86 0.021* 

pH -12.616 -6.308 0.3638 -17.34 0.000* 

Ionic strength 7.371 3.686 0.3638 10.13 0.000* 

Velocity*pH 3.319 1.659 0.3638 4.56 0.002* 

Velocity*Ionic strength 1.061 0.531 0.3638 1.46 0.183 

pH*Ionic strength -3.061 -1.531 0.3638 -4.21 0.003* 

Velocity*pH*Ionic strength -1.206 -0.603 0.3638 -1.66 0.136 

หมายเหต ุ* แทนปัจจยัท่ีมีนยัสําคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (P<0.05) 
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Figure 1 Diagram showing the distribution of the various factors 
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Figure 2 Effective factors on Escherichia coli adsorption on activated carbon (A) velocity (B) pH       

 (C) ionic strength 

 

 จากการคํานวณโดยใช้วิธีการทางสถิติ 2K แฟกทอเรียลพบว่าอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อการดดูซบั E. 

coli บนถ่านกมัมนัต์ จากความเร็วของนํา้ท่ีไหลผ่าน ค่าความเป็นกรด - ด่าง และค่าความแรงไอออนได้แสดงใน 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1927 

Figure 2 ดงันี ้(A) เม่ือความเร็วของนํา้ท่ีไหลผ่านถ่านกมัมนัต์ต่ํา แนวโน้มของการดดูซบั E. coli บนถ่านกมัมนัต์

ก็เพ่ิมขึน้ด้วย เน่ืองจากความเร็วของนํา้ท่ีไหลผ่านต่ําทําให้มีระยะเวลาในการท่ีถ่านกมัมนัต์จะสมัผสักบันํา้ได้นาน

ย่ิงขึน้ จึงเกิดการดดูซบัเพ่ิมมากขึน้ (B) ในการปรับค่าความเป็นกรด – ด่าง ให้เท่ากบั 7 ซึ่งเป็นกลาง ทําให้การ

ดดูซบัดีกวา่นํา้ท่ีปรับสภาพให้คอ่นไปทางกรดหรือดา่งเน่ืองจากการการมีประจุจากค่าความเป็นกรด - ด่างจะไป

รบกวนการดดูซบัระหว่างประจุท่ีผิวของถ่านกมัมนัต์กบั E.coli (C) พบว่าเม่ือมีค่าความแรงไอออนท่ีสงูขึน้ทําให้

เปอร์เซน็ต์การดดูซบัมากย่ิงขึน้ เพราะการท่ีมีคา่ความแรงไอออน สงูจะทําให้เกิดประจุบวกท่ีถ่านกมัมนัต์เพ่ิมขึน้

สามารถดดูซบั E. coli ซึง่มีประจท่ีุผิวเป็นลบได้เป็นอย่างดี 

 

สรุปผลการทดลอง 

 การวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การดดูซบั E. coli บนถ่านกมัมนัต์ พบว่าความเร็วของนํา้ท่ีไหลผ่าน ค่า

ความเป็นกรด - ด่าง ค่าความแรงไอออน มีผลต่อการดดูซบัและพบว่าความเร็วนํา้ท่ีไหลผ่านถ่านกัมมนัต์ 45

มิลลิลิตรต่อนาที ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 7 และค่าความแรงไอออน 0.1 จะทําให้การดูดซบั E.coli บน 

ถ่านกมัมนัต์เกิดได้ดี โดยดดูซบัได้ถงึร้อยละ 54.63 ซึง่ถือวา่กําจดั E. coli ได้มากกว่าคร่ึงหนึ่งของปริมาณเร่ิมต้น 

ดงันัน้สามารถนําไปพฒันาตอ่และประยกุต์ใช้ทัง้ในด้านปัญหาภยัจากอทุกภยัและด้านการค้าได้ 
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