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บทคัดย่อ 
 ได้ท ำกำรศึกษำดูดซับสีย้อมโรดำมีน บี จำกน  ำสีสังเครำะห์โดยเปลือกสละ  โดยศึกษำปัจจัยของขนำดของวัสดุ เวลำที่
สัมผัส พีเอช และควำมเข้มข้นเริ่มต้นของสีย้อม จำกกำรศึกษำพบว่ำ ขนำดที่เหมำะสม คือ ขนำด25-35 เมช เวลำที่เข้ำสู่
สมดุลของกำรดูดซับสีย้อมโรดำมีน บี คือ15 ชั่วโมง โดยพบว่ำควำมสำมำรถในกำรกำรดูดซับของเปลือกสละเพิ่มขึ น เมื่อควำม
เข้มเริ่มต้นเพิ่มขึ น และพีเอชที่เหมำะสมต่อกำรดูดซับสีย้อมโรดำมีน บี คือ พีเอช 3  ผลของไอโซเทอร์มของกำรดูดซับยืนยัน
ได้ว่ำกำรดูดซับโรดำมีน บี เป็นแบบแลงเมียร์ซี่งเป็นกำรดูดซับแบบชั นเดียว ผลที่ได้จำกไอโซเทอร์มยังแสดงให้เห็นว่ำกำรดูด
ซับสีย้อมโรดำมีน บีสูงสุด คือ 149 มิลลิกรัม/กรัม 

 
ค าส าคัญ: โรดำมีน บี, กำรดูดซับ, เปลือกสละ, กำรก ำจัดสีย้อม 
 
Abstract 
 The adsorption of the Rhodamine B from synthetic dye solution by Zalacca shell has been 
investigated.. The effect of particle size, contact time, pH and initial concentration of dye have been 
studied. The study found that the suitable particle sizes for adsorption of the dye were 25-35 mesh. The 
equilibrium time for adsorption Rhodamine B was 15 hour,  It was found that the adsorption capacity of 
Zalacca shell increased with increasing initial concentration of Rhodamine B dye and the suitable pH  for 
adsorption of Rhodamine B dye was pH 3. The results  of adsorption isotherm confirmed that the 
adsorption of Rhodamine B dye  fitted well to Langmuir isotherm with monolayer adsorption. The  
resulted from the adsorption isotherm showed that the maximum value of adsorption Rhodamine B dye 
was 149 mg/g. 
Keywords: Rhodamine B, Adsorption, Zalacca shell, Removal of dye 
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บทน า 
 กำรบ ำบัดสีในน  ำเสียมีทั งกำรบ ำบัดทำงกำยภำพและทำงเคมี  ซึ่งเป็นกำรก ำจัดสำรอินทรีย์และอนินทรีย์ท่ีละลำยอยู่
ในน  ำเสีย  น  ำเสียจัดเป็นปัญหำทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในน  ำเป็นอย่ำงมำก  โดยอุตสำหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทยมีกำรขยำยตัวสูงขึ นเรื่อยๆ และบทบำทส ำคัญในกำรน ำเข้ำเงินต่ำงประเทศ  จึงส่งผลให้
อุตสำหกรรมฟอกย้อมขยำยตัวสูงขึ น  ซึ่งในกระบวนกำรผลิตจะต้องใช้วัตถุดิบที่เป็นสำรเคมี  เพื่อให้ได้ผ้ำหรือเส้นด้ำยที่มีสีสัน
สวยงำม  คงทน  เป็นที่พอใจของผู้บริโภค  และจำกกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมฟอกย้อม  ท ำให้น  ำและสำรเคมีที่ใช้  ซึ่งมี



 

 

อุณหภูมิค่อนข้ำงสูง  มีสภำพเป็นด่ำง  มีกลิ่นแรงและมีสีที่น่ำรังเกียจ  เมื่อน  ำเสียถูกปล่อยลงสู่แหล่งน  ำสำธำรณะ  จะท ำลำย
ควำมสวยงำมของธรรมชำติและท ำให้สมดุลทำงธรรมชำติเสียไปจึงควรบ ำบัดน ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน  ำสำธำรณะ   

เนือ่งจำกประเทศไทยมีควำมอุดมสมบรูณ์ทำงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ  เป็นประเทศที่เหมำะกับกำรเพำะปลูกและ
ท ำกำรเกษตร และมีสภำพอำกำศเหมำะกับแก่กำรปลูกพืชผัก และผลไม้เมืองร้อนตลอดทั งปี ผลไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
ของประเทศไทย เป็นที่นิยมบริโภคทั งในประเทศและนอกประเทศ  ผลไม้มีทั งส่วนที่กินได้และส่วนที่กินไม่ได้  เช่น  ทุเรียน  
มะพร้ำว  ระก ำ  ลองกอง  มังคุดและสละ  เป็นต้น  ซึ่งส่วนที่กินไม่ได้นี   สำมำรถน ำมำสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับวัสดุเหลือทิ งและ
ยังเป็นกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ  เนื่องจำกวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรมีคำร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก  ได้แก่  เปลือก
ผลไม้  เป็นต้น  เปลือกผลไม้สำมำรถน ำมำเป็นวัสดุกำรดูดซับ  ซึ่งสำมำรถน ำมำบดับัดน  ำเสียได้และเป็นเทคนิคที่ใช้ต้นทุนต่ ำ  
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีรำคำถูก  ตัวดูดซับที่ผ่ำนกำรใช้งำน  เมื่อเวลำผ่ำนไปจะท ำให้ประสิทธิภำพในกำรดูดซับลดลงแต่สำมำรถ
น ำกลับมำใช้ใหม่ได้   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพือ่ศึกษำสภำวะและประสิทธิภำพที่เหมำะสมของตัวดูดซับจำกเปลือกสละในกำรก ำจัดสีย้อมโรดำมีน บี………….. 
วิธีด าเนินการวิจัย 
     การเตรียมสารละลาย 
 เตรียมสำรละลำยมำตรฐำนสีย้อมโรดำมีน บีควำมเข้มข้น 1,000 ppm  โดยชั่งสีย้อมโรดำมีน บี 1.000x g น ำมำ 
ละลำยน  ำแล้วปรับปริมำตรให้ได้ 1,000 mL ในขวดวัดปริมำตร ส ำหรับกำรเตรียมสำรละลำยสีย้อมโรดำมีน บีควำมเข้มข้น 
100–900 ppm  ท ำกำรเตรียมโดยเจือจำงจำกสำรละลำยสีโรดำมีน บีเริ่มต้นควำมเข้มข้น 1000 ppm 
    การเตรียมวัสดุดูดซับ 
 น ำเปลือกสละมำล้ำงให้สะอำดด้วยน  ำกลั่น หั่นเป็นชิ นเล็กๆน ำไปตำกแดดให้แห้งเป็นเวลำ 2-3 วัน อบที่อุณหภูมิ 60 
องศำเซลเซียสเป็นเวลำ 3 วัน แล้วปั่นด้วยเครื่องปั่น และคัดขนำดโดยใช้ตะแกรงร่อนให้ได้ขนำด 5-14, 14-25, 25-35, 35-60  
และเล็กกว่ำ 60 mesh  ตำมล ำดับ 
    การทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสม 
         ศึกษำขนำดตัวดูดซับจำกเปลือกสละที่เหมำะสมต่อกำรดูดซับ โดยกำรชั่งเปลือกสละขนำด 5-14, 14-25, 25-35, 35-
60  และเล็กกว่ำ 60 mesh  ตำมล ำดับ จ ำนวน 0.100x g  ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนำด 125 mL แต่ละใบตำมล ำดับ  เติม
สำรละลำยสีย้อมควำมเข้มข้น 100 ppm  ลงไป 50 mL  จำกนั นน ำไปปั่นกวนด้วยเครื่องเขย่ำด้วยควำมเร็ว 150 รอบต่อนำที  
เป็นเวลำ 48 ชั่วโมง วัดสำรละลำยสีย้อมที่เหลือด้วยเครื่อง UV-Visible spectrophotometer  แล้วท ำกำรค ำนวณหำควำม
เข้มข้นของสำรละลำยสีย้อมที่ดูดซับได้  โดยวัดสีย้อมที่เหลืออยู่หลังกำรเขย่ำไปลบกับควำมเข้มข้นของสีย้อมเริ่มต้นที่ใส่เขย่ำ
เพื่อหำได้สีย้อมที่ดูดซับได้ จำกนั นน ำไปค ำนวณเทียบกับวัสดุ 1 g เพื่อให้ได้ประสิทธิภำพในกำรดูดซับสีย้อมในหน่วยของ
มิลลิกรัมของสีย้อมต่อกรัมของวัสดุ(mg/g)  
        ศึกษำเวลำที่เหมำะสมต่อกำรดูดซับ/ชั่งตัวดูดซับเปลือกสละขนำด 25-35 mesh  จ ำนวน 0.100x g  ใส่ในขวดรูปชมพู่
ขนำด 125 mL  เติมสำรละลำยสีย้อมควำมเข้มข้น 100 ppm  ลงไป 50 mL  จำกนั นท ำกำรปั่นกวนด้วยเครื่องเขย่ำด้วย
ควำมเร็ว 150 รอบต่อนำที เป็นเวลำ 1-24 ชั่วโมง  วัดสำรละลำยสีย้อมที่เหลือด้วยเครื่อง UV-Visible spectrophotometer 
แล้วท ำกำรค ำนวณหำควำมเข้มข้นของสำรละลำยสีย้อมที่ดูดซับได้  โดยวัดสีย้อมที่เหลืออยู่หลังกำรเขย่ำไปลบกับควำมเข้มข้น
ของสีย้อมเริ่มต้นที่ใส่เขย่ำเพื่อหำได้สีย้อมที่ดูดซับได้ จำกนั นน ำไปค ำนวณเทียบกับวัสดุ 1 g เพื่อให้ได้ประสิทธิภำพในกำรดูด
ซับสีย้อมในหน่วยของมิลลิกรัมของสีย้อมต่อกรัมของวัสดุ(mg/g)  
 ศึกษำพีเอชของกำรดูดซับสีย้อม ชั่งตัวดูดซับเปลือกสละขนำด 25-35 mesh จ ำนวน 0.100x g  ใส่ในขวดรูปชมพู่
ขนำด 125 mL  เติมสำรละลำยสีย้อมควำมเข้มข้น 100 ppm  ที่พีเอช 3, 5, 7 และ 9 ลงไป 50 mL จำกนั นท ำกำรปั่นกวน
ด้วยเครื่องเขย่ำด้วยควำมเร็ว 150 รอบต่อนำที ตำมเวลำที่เหมำะสมจำกกำรทดลอง วัดสำรละลำยสีย้อมที่เหลือด้วยเครื่อง
UV-Visible spectrophotometer  แล้วท ำกำรค ำนวณหำควำมเข้มข้นของสำรละลำยสีย้อมที่ดูดซับได้  โดยวัดสีย้อมที่
เหลืออยู่หลังกำรเขย่ำไปลบกับควำมเข้มข้นของสีย้อมเริ่มต้นที่ใส่เขย่ำเพื่อหำได้สีย้อมที่ดูดซับได้ จำกนั นน ำไปค ำนวณเทียบกับ
วัสดุ 1 g เพื่อให้ได้ประสิทธิภำพในกำรดูดซับสีย้อมในหน่วยของมิลลิกรัมของสีย้อมต่อกรัมของวัสดุ(mg/g)  
 ศึกษำผลของควำมเข้มข้นเริ่มต้นที่มีผลต่อกำรดูดซับ ชั่งตัวดูดซับเปลือกสละตำมขนำดที่เหมำะสมจำกผลกำรทดลอง
จ ำนวน 0.100x g  ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนำด 125 mL แล้วเติมสำรละลำยสีย้อมควำมเข้มข้น 100-900 ppm ลงไป 50 mL  
จำกนั นท ำกำรปั่นกวนด้วยเครื่องเขย่ำด้วยควำมเร็ว 150 รอบต่อนำที  ตำมระยะเวลำที่เหมำะสมจำกกำรทดลองแล้วน ำไปวัด



 

 

สำรละลำยสีย้อมที่เหลือด้วยเครื่องUV-Visible spectrophotometer  แล้วท ำกำรค ำนวณหำควำมเข้มข้นของสำรละลำยสี
ย้อมที่ดูดซับได้ โดยวัดสีย้อมที่เหลืออยู่หลังกำรเขย่ำไปลบกับควำมเข้มข้นของสีย้อมเริ่มต้นที่ใส่เขย่ำเพื่อหำได้สีย้อมที่ดูดซับได้ 
จำกนั นน ำไปค ำนวณเทียบกับวัสดุ 1 g เพื่อให้ได้ประสิทธิภำพในกำรดูดซับสีย้อมในหน่วยของมิลลิกรัมของสีย้อมต่อกรัมของ
วัสดุ(mg/g)  
 ศึกษำไอโซเทอมของกำรดูดซับสีย้อมไอโซเทอมของกำรดูดซับ ไอโซเทอมที่ใช้ได้แก่ สมกำรกำรดูดซับแบบฟรุนลิช 
และสมกำรกำรดูดซับแบบแลงเมียร์ 
หมำยเหตุ ทุกสภำวะของกำรทดลองที่ศึกษำท ำกำรทดลองสำมซ  ำ   
ผลการวิจัย 
   ผลการศึกษาขนาดตัวดูดซับที่เหมาะสมต่อการดูดซับสีย้อมโรดามีน บี 
        ขนำดตัวดูดซับที่ใช้ในกำรศึกษำคือ 5-14, 14-25, 25-35, 35-60 และ เล็กกว่ำ 60 mesh ผลกำรศึกษำพบว่ำ 

 
 รูปท่ี 1.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณกำรดูดสีย้อมโรดำมีน บี โดยเปลือกสละ (mg/g) กับขนำดตัวดูดซับแต่ละ

ขนำด (mesh 
 จำกรูปที่ 1.1 พบว่ำขนำดของตัวดูดซับในช่วง 14-25และ25-35 mesh ของเปลือกสละมีปริมำณกำรดูดซับของสีโรดำ
มีน บี ได้สูงกว่ำขนำดอื่น แต่เนื่องจำกขนำด 25-35 mesh มีสำรแขวนลอยน้อยกว่ำ  ดังนั นจึงเลือกตัวดูดซับขนำด 25-35 
mesh  เป็นขนำดที่ใช้ในกำรศึกษำปัจจัยต่ำงๆ   
   ผลของเวลาที่เหมาะสมของตัวดูดซับในการดูดซับสีย้อมโรดามีน บี 
 เวลำในกำรปั่นกวนที่ใช้ในกำรศึกษำคือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 18, 21 และ 24 ชั่วโมง ผลกำรศึกษำพบว่ำ 

 
 

รูปท่ี 1.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณกำรดูดซับสีย้อมโรดำมีน บีโดยเปลือกสละ(mg/g) กับเวลำในกำรปั่นกวน 1–24 ชั่วโมง 
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 ในกำรดูดซับดังรูปที่ 1.2   พบ ว่ำประสิทธิภำพในกำรดูดซับสีย้อมโรดำมีน บีโดยตัวดูดซับจำกเปลือกสละ จะเพิ่มขึ นเมื่อ
ระยะเวลำในกำรปั่นกวนนำนขึ นจนเข้ำสู่สภำวะสมดุลซึ่งกำรดูดซับจะคงที่ โดยกำรดูดซับเข้ำสู่ สมดุลและให้ประสิทธิภำพกำร
ดูดซับสูงสุดและคงที่เมื่อเวลำปั่นกวน 15 ชั่วโมง 
   ผลของพีเอชของสารสีย้อมที่มีผลต่อการดูดซับสีย้อมโรดามีน บี 
 ศึกษำพีเอชของสำรสีย้อมเป็น 3, 5, 7 และ 9 ผลกำรศึกษำพบว่ำ 

 

 
รูปท่ี 1.3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณกำรดูดซับสีย้อมสีโรดำมีน บีโดยเปลือกสละ(mg/g) กับพีเอชของสำรละลำยสีย้อม 
 กำรดูดซับสีย้อมสีโรดำมีน บี รูปที่ 1.3 พบว่ำ  ผลของ pH ในช่วง 3-9  โดยpH 3 มีกำรดูดซับของสีย้อมโรดำมีน บี 
โดยเปลือกสละดีที่สุด  
  ผลของความเข้มข้นของสีเริ่มต้นที่มีผลต่อการดูดซับสีย้อมโรดามีน บี 
 ควำมเข้มข้นเริ่มต้นที่ใช้ในกำรศึกษำคือ 100, 300, 500, 700 และ 900 ppm ผลกำรศึกษำพบว่ำ 

 
 
รูปท่ี 1.4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณกำรดูดซับสีย้อมโรดำมีน บีโดยเปลือกสละ (mg/g) กับควำมเข้มข้นของสีที่เหลือที่
สภำวะสมดุล (ppm) 
    จำกรูปที่ 1.4  พบว่ำกำรเพิ่มควำมเข้มข้นของสีย้อมมีผลท ำให้กำรดูดซับเพิ่มสีย้อมเพิ่มมำกขึ น กำรเพิ่มควำมเข้มข้นของสีที่
เหลือที่สภำวะสมดุลของสีย้อมมีผลท ำให้ควำมสำมำรถในกำรดูดซับสีย้อมเพิ่มสูงขึ น   
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    ไอโซเทอมของกำรดูดซับอธิบำยถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้มข้นของสีที่เหลือสภำวะสมดุล กับปริมำณของตัวถูกดูด
ซับที่มีกำรดูดซับที่อุณหภูมิคงที่ โดยกำรดูดซับสีย้อมโรดำมีน บี ของเปลือกสละจะสอดคล้องกับสมกำรกำรดูดซับของแลง
เมียร์ ซึ่งมีค่ำกำรดูดซับสูงสุด (qm) คือ 149 mg/g 
สรุปผลกำรวิจัย 
 ในงำนวิจัยนี ได้ท ำกำรเตรียมตัวดูดซับจำกเปลือกสละ ในกำรก ำจัดสีย้อมโรดำมีน บี จำกน  ำสีสังเครำะห์โดยศึกษำปัจจัย
ที่มีผลในกำรดูดซับคือ  ขนำดของตัวดูดซับ  เวลำเข้ำสู่สมดุล  พีเอชของสำรละลำยสีย้อม  และควำมเข้มข้นของสำรละลำยสี
ย้อม  ซ่ึงสรุปผลได้ดังนี  
 จำกกำรศึกษำ  ขนำดไม่มีผลต่อปริมำณกำรดูดซับของสีย้อมโรดำมีน บี โดยเปลือกสละ เวลำเข้ำสู่สมดุลในกำรดูดซับสี
ย้อมโรดำมีน บี โดยกำรดูดซับจะเพิ่มขึ นเรื่อยๆ  เมื่อระยะเวลำในกำรปั่นกวนนำนขึ นจนเข้ำสู่สภำวะคงที่  ซึ่งตัวดูดซับด้วย
เปลือกสละให้ประสิทธิภำพกำรดูดซับสูงสุดเมื่อเวลำปั่นกวน 15  ชั่วโมง   ผลของpH  พบว่ำ  pH 3     มีกำรดูดซับของสีย้อม 
โรดำมีน บี ดีที่สุด เมื่อเพิ่มขึ นควำมเข้มข้นของสีย้อม พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรดูดซับสีย้อมโรดำมีน บี โดยเปลือกสละจะ
เพิ่มขึ นและคงที่เมื่อพื นที่ผิวของวัสดุดูดซับหมดกำรดูดซับจะคงที่ถึงแม้จะเพิ่มควำมเข้มข้นสีย้อมก็ตำม  ไอโซเทอมของกำรดูด
ซับสีย้อม  พบว่ำ กำรดูดซับสีย้อมโรดำมีน บี โดยเปลือกสละสอดคล้องกับสมกำรกำรดูดซับของแลงเมียร์ และมีควำมสำมำรถ
ในกำรดูดซับสีย้อมโรดำมีน บี สูงสุดคือ 149 mg/g  
อภิปรายผล 
1.ประสิทธิภำพในกำรดูดซับสีย้อมโรดำมีน บี โดยตัวดูดซับจำกเปลือกสละ จะเพิ่มขึ นเมื่อระยะเวลำในกำรปั่นกวนนำนขึ นจน
เข้ำสู่สภำวะสมดุลซึ่งกำรดูดซับจะคงที่ เนื่องจำกเมื่อเวลำผ่ำนไปจะมีจ ำนวนโมเลกุลตัวถูกดูดซับไปเกำะติดกับพื นผิวตัวดูดซับ
เพิ่มมำกขึ น  ในขณะเดียวกันโมเลกุลตัวถูกดูดซับบำงส่วนที่เกำะติดกับพื นผิวหลุดออกมำ  พบว่ำอัตรำกำรหลุดจะเกิดน้อยกว่ำ
อัตรำกำรดูดซับเมื่อปล่อยให้กระบวนกำรดูดซับด ำเนินไปจนกระทั่งอัตรำกำรดูดซับเท่ำกับอัตรำกำรหลุด  ดังนั นเมื่อระบบเข้ำ
สู่สภำวะสมดุลกำรดูดซับสีย้อมจึงคงที่  (จินตนำ  จุลอุล, 2550) 
2. กำรเพิ่มควำมเข้มข้นกำรดูดซับสีย้อมโรดำมีน บี เพิ่มขึ นเนื่องจำกกำรเพิ่มควำมเข้มข้นของสำรละลำยเป็นกำรเพิ่มแรงขับ
ดันให้กับกำรถ่ำยเทมวล ซึ่งเกิดขึ นเนื่องจำกควำมแตกต่ำงระหว่ำงปริมำณของสีย้อมบนตัวดูดซับกับสำรละลำย  (พรสวรรค์ 
อัศวแสงรัตน์ และวีระวัฒน์ คลอวุฒิมันตร์, 2553)  และเมื่อถึงสภำวะสมดุลจะพบว่ำกำรเพิ่มควำมเข้มข้นไม่ได้ท ำให้กำรดูดซับ
เพิ่มขึ นอีก เนื่องมำจำกพื นที่ผิวของสำรดูดซับมีปริมำณจ ำกัด  ดังนั นเมื่อพื นที่ผิวหมดถึงแม้จะเพิ่มควำมเข้มข้นของสีย้อมก็
ไม่ได้ท ำให้กำรดูดซับเพิ่ม   
3. เมื่อใช้สมกำรฟรุนลิชค ำนวณ พบว่ำได้ค่ำ R2เท่ำกับ 0.899 และเมื่อใช้สมกำรกำรดูดซับของแลงเมียร์  ได้ค่ำR2  เท่ำกับ 
0.944  จำกค่ำ R2 ที่ได้จำกสมกำรทั งสองสมกำรพบว่ำค่ำ R2 จำกสมกำร แลงเมียร์มีค่ำเข้ำใกล้ 1 มำกกว่ำสมกำรกำรดูดซับ
ของฟรุนลิช ดังนั นกำรดูดซับสีย้อมของเปลือกสละจึงสอดคล้องกับสมกำรกำรดูดซับของแลงเมียร์มำกกว่ำสมกำรกำรดูดซับ
ของฟรุนลิช (วทัญญุตำ  วำทกำนต์, 2554) 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษำประสิทธิภำพกำรดูดซับสีย้อมชนิดอื่นๆ 
 2. ควรน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรก ำจัดสีย้อมจำกน  ำทิ งโรงงำนย้อมสิ่งทอ 

   3. ควรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิภำพกับวัสดุธรรมชำติชนิดอื่นๆ 
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