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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่มีความจาเพาะ
เจาะจงกับตะกั่วในการดูดซับตะกั่วและแคดเมียมในน้าเสียสังเคราะห์และน้าทิ้งของโรงงานเซรามิก โดยทาการ
ทดสอบประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลในระบบบาบัดน้าเสียจาลองจานวน 4 ระบบ ผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลในการบาบัดตะกั่วและแคดเมียม ความเข้มข้น 5 พีพีเอ็ม
ในน้าเสียสังเคราะห์ โดยใช้เวลาในการดักจับตะกั่วและแคดเมียมเป็นเวลา 3 ชั่วโมงในระบบบาบัดน้าเสีย 4
ระบบ พบว่ า ระบบที่ 2 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบ าบั ด สู ง ที่ สุ ด ซึ่ ง มี ค่ า เท่ า กั บ 41% ส่ ว นผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลในการบาบัดตะกั่วในน้าเสียจากโรงงานเซรามิกเฉลี่ยทั้ง 4 ระบบ
พบว่ามีค่าใกล้เคียงกันโดยมีค่าอยู่ในช่วง 51-57% นอกจากนี้ยังพบว่าการกวนและไม่กวนน้าเสียสังเคราะห์ที่
ทาการทดสอบที่ความเข้มข้น 5 พีพีเอ็ม จาก 4 สภาวะการทดลอง มีผลต่อประสิทธิภาพในการบาบัดตะกั่ว
และแคดเมียม โดยการกวนน้าเสียสังเคราะห์มีค่า ประสิทธิภาพการบาบัดอยู่ในช่วง 5-33% และหากไม่มีการ
กวน ประสิทธิภาพการบาบัดมีค่าอยู่ในช่วง 2-24% ซึ่งการกวนน้าเสียสังเคราะห์ทาให้ประสิทธิภาพการบาบัด
ของพอลิเมอร์ดีกว่าการไม่กวนในทั้ง 4 สภาวะการทดลอง
ค้าส้าคัญ: การบาบัดโลหะหนัก พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล ตะกั่ว
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Abstract
This study examined the use of a Pb ion-imprinted polymer in the absorption of Pb
and Cd in wastewater coming from synthetic processes and from ceramics factories. Four
simulated wastewater treatments were constructed to test the binding rate of the
molecularly-imprinted polymer. A 5 ppm concentration of synthetic wastewater gave an
optimum adsorption time of 3 hours in the 4 simulated wastewater treatments. The results
revealed that the percent bound was highest (41%) in the second simulated wastewater
treatment. The efficiency of the molecularly-imprinted polymer in adsorbing Pb in ceramic
factory wastewater showed that the percent bound in the 4 simulated wastewater
treatments were all similar, and lay in the range of 51-57%. The effect of stirring the
synthetic wastewater was examined in 4 experimental conditions. When the wastewater was
stirred, the percent bound ranged from 5-33%, while in the no-stirring treatment, this ranged
from 2-24% and so the adsorption efficiency of the molecularly-imprinted polymer was
higher in the stirring synthetic wastewater treatment in all 4 experimental conditions.
Keywords: heavy metal treatment, molecularly Imprinted polymer, lead
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บทน้า
การพัฒ นาโครงสร้ างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ
ได้มีการมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
เกิดขึ้นเป็นจานวนมาก การเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่
เป็นรูปธรรม แต่ผลกระทบที่ตามมาจากการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมคือแหล่ งกาเนิดทางมลพิษที่เพิ่มมาก
ขึ้น ไม่ ว่า จะเป็ น มลพิ ษทางน้ า มลพิ ษทางอากาศ มลพิษ ทางเสี ย ง มลพิษ ที่ เกิ ดจากของเสี ย อุต สาหกรรม
(คงยุต,ิ 2551)
อุตสาหกรรมเซรามิก เป็ น อุ ตสาหกรรมหนึ่งที่ มีค วามส าคั ญต่อ ระบบเศรษฐกิจ ของประเทศไทย
ซึ่ง จั ดเป็ น อุต สาหกรรมพื้ น ฐานที่เ ชื่ อมโยงกั บ อุต สาหกรรมอื่ น ๆ อย่ างกว้า งขวางและยั งมี ก ารใช้ วัต ถุ ดิ บ
ภายในประเทศเป็น ส่ วนใหญ่ โดยทั่ว ไปแล้ วอุตสาหกรรมเซรามิกของประเทศไทยส่ ว นใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ภาคเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดลาปาง เนื่องจากจังหวัดลาปางมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแร่ดินขาวซึ่ง
ถือเป็นส่วนประกอบสาคัญในการทาเซรามิกและเป็นแหล่งแร่ดินขาวที่มีมากที่สุด จึงเป็นแหล่งผลิต เซรามิกที่
สาคัญของประเทศไทย และในพื้นที่ภาคเหนือยังมีค่าจ้างแรงงานที่ไม่สูงมากนัก แรงงานมีทักษะฝีมือในงาน
หัตถกรรมที่ดีและมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก นอกจากนี้ยังมีศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกที่ให้คาแนะนา
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการทาเซรามิก (สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2545) ซึ่งใน
กระบวนการผลิตเซรามิกนั้นมีการใช้สารเคมีที่มีส่วนผสมของโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว จึงอาจเป็นที่มาของการ
ปนเปื้อนสารตะกั่วในน้าทิ้งจากโรงงานเซรามิก กฎหมายจึงกาหนดให้ต้องมีการบาบัดน้าเสียให้เป็นไปตาม
มาตรฐานน้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม โดยทั่วไปการบาบัดน้าเสียมีหลายวิธี แต่การ
ประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล (Molecularly Imprinted Polymers: MIPs) ในการบาบัดน้าเสียเป็น
วิธีหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล มีความจาเพาะเจาะจงต่อสารที่ต้องการบาบัดและ
สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
เทคนิคการลอกแบบโมเลกุล เป็นเทคนิคหนึ่งในการสร้างตัวรับเฉพาะสังเคราะห์ ภายในเมทริกซ์พอลิเมอร์ที่มีโครงร่างซับซ้อน โดยจะได้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่มีคุณสมบัติทางวัสดุศาสตร์ที่ดีเยี่ยมหลายอย่าง
โดยเฉพาะคุณสมบัติความจาเพาะกับสารที่หลากหลาย พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุ ลจะถูกสังเคราะห์ขึ้นจาก
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันผ่านกลไกแบบอนุมูลอิสระในระหว่างมอนอเมอร์หมู่ฟังก์ชันและครอสลิงก์ใ นโมเลกุล
ต้นแบบที่ละลายอยู่ในตัวทาละลาย โดยมีการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล 2 แบบ คือ การทาให้
โมเลกุลต้นแบบเกิดปฏิกิริยาแบบนอน-โควาเลนต์และแบบโควาเลนต์กับหมู่ฟังก์ชันของมอนอเมอร์ที่เหมาะสม
(Simon et al., 2007) และเนื่องจากคุณสมบัติเด่นของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลคือ ความจาเพาะเจาะจงต่อ
สารต้นแบบหรือสารที่ต้องการวิเคราะห์ ทาให้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลเป็นวัสดุหรือนวัตกรรมที่น่าสนใจและ
สามารถนาไปใช้งานที่หลากหลาย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการนาพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลมา
ประยุกต์ใช้ในระบบบาบัดน้าเสียจาลองรูปแบบต่างๆ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการบาบัดตะกั่วและแคดเมียม
ในน้าเสียของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของระบบบ าบั ด โลหะหนั ก ในน้าเสี ย โดยใช้ พ อลิ เ มอร์ ล อกแบบโมเลกุ ล ที่ มี
ความจาเพาะเจาะจงกับตะกั่วในการดูดซับตะกั่วและแคดเมียมในน้าเสียสังเคราะห์และน้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเซรามิก
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่มีความจาเพาะเจาะจงกับตะกั่วในระบบการกวน
และไม่กวนน้าเสียสังเคราะห์ตะกั่วและแคดเมียม
วิธีด้าเนินการวิจัย
1. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการทดสอบประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล ที่มี
ความจ้าเพาะเจาะจงกับตะกั่ว
ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลในการดักจับตะกั่วในน้าเสีย
สังเคราะห์ของสารละลายตะกั่วที่มีความเข้มข้น 1, 5, 10, 50 และ 100 พีพีเอ็ม โดยนาพอลิเมอร์ปริมาณ
5 มิลลิกรัม แช่ในน้าเสียสังเคราะห์เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการดักจับตะกั่วใน
น้าเสียสังเคราะห์ของสารละลายตะกั่วที่มีความเข้มข้น 5 พีพีเอ็ม โดยนาพอลิเมอร์ปริมาณ 5 มิลลิกรัม แช่ใน
น้าเสียสังเคราะห์เป็นเวลา 15, 30 นาที และ 1, 3, 5, 9 และ 24 ชั่วโมง จากนั้นนาน้าเสียสังเคราะห์ไป
วิ เ คราะห์ ห าความเข้ ม ข้ น ของตะกั่ ว ด้ ว ยเครื่ อ งอะตอมมิ ก แอบซอร์ พ ชั น สเปกโตรโฟโตมิ เ ตอร์ (Atomic
Absorption Spectrophotometer; AAS) และคานวณหาค่าประสิทธิภาพในการบาบัด ในหน่วยเปอร์เซ็นต์
(%Bound) ดังสมการ (Pattarawarapan et al., 2008)

เมื่อ A คือ ความเข้มข้นของสารละลายก่อนการจับกับพอลิเมอร์
B คือ ความเข้มข้นของสารละลายหลังการจับกับพอลิเมอร์
2. แบบจ้าลองระบบบ้าบัดโลหะหนักในน้าเสียโดยใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล
ทาการสร้างระบบบาบัดโลหะหนักจาลอง จานวน 5 ระบบ เพื่อใช้ทดสอบประสิทธิภาพของพอลิเมอร์
ลอกแบบโมเลกุลที่มีความจาเพาะเจาะจงกับตะกั่วในการดักจับตะกั่วและแคดเมียมในน้าเสียสังเคราะห์และน้า
เสียจากโรงงานเซรามิก ซึ่งมีการนาพอลิเมอร์ที่ใช้ ในการบาบัดแล้ วมาทดสอบการใช้ซ้าจานวน 2 ครั้งด้วย
โดยผ่านกระบวนการล้างก่อนนาไปใช้
2.1 แบบจาลองระบบบาบัดโลหะหนักระบบที่ 1
นาพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่มีความจาเพาะเจาะจงกับตะกั่ว ปริมาณ 10 กรัม ใส่ในถุงผ้า แล้ว
นาไปแขวนในอ่างทดลองที่มีน้าเสีย ปริมาตร 2 ลิตร จากนั้นทิ้งไว้เพื่อให้พอลิ เมอร์ลอกแบบโมเลกุลจับกับ
โลหะหนัก (ตะกั่วและแคดเมียม) ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แบบจาลองระบบบาบัดโลหะหนักระบบที่ 1
2.2 แบบจาลองระบบบาบัดโลหะหนักระบบที่ 2
นาพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่มีความจาเพาะเจาะจงกับตะกั่ว ปริมาณ 10 กรัม ใส่ในท่อส่งน้า โดย
ให้น้าเสียปริมาตร 2 ลิตร ไหลผ่านพอลิเมอร์ในท่อ จากนั้นใช้ปั๊มดูดน้าเสียวนกลับไปเพื่อให้ไหลผ่านพอลิเมอร์
ซ้าต่อไปเรื่อยๆ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แบบจาลองระบบบาบัดโลหะหนักระบบที่ 2
2.3 แบบจาลองระบบบาบัดโลหะหนักระบบที่ 3
นาพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่มีความจาเพาะเจาะจงกับตะกั่ว ปริมาณ 10 กรัม มาแขวนไว้ตรงกลาง
ของอ่างทดลอง โดยให้น้าเสียปริมาตร 2 ลิตร ไหลผ่านพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล จากนั้นใช้ปั๊มดูดน้าเสียวนก
ลับไปเพื่อให้ไหลผ่านพอลิเมอร์ซ้าต่อไปเรื่อยๆ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แบบจาลองระบบบาบัดโลหะหนักระบบที่ 3
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2.4 แบบจาลองระบบบาบัดโลหะหนักระบบที่ 4
นาพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่มีความจาเพาะเจาะจงกับตะกั่ว ปริมาณ 10 กรัม มาแขวนไว้ตรงกลาง
ของอ่างทดลอง จากนั้นหยดน้าเสียปริมาตร 2 ลิตร โดยควบคุมอัตราการไหลของน้าเสียที่ 20 มิลลิลิตรต่อนาที
เพื่อให้พอลิเมอร์จับกับโลหะหนัก ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แบบจาลองระบบบาบัดโลหะหนักระบบที่ 4
2.5 แบบจาลองระบบบาบัดโลหะหนักระบบที่ 5
นาพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่มีความจาเพาะเจาะจงกับตะกั่ว มาใส่ในท่อน้าท่อที่ 1 และท่อที่ 2 ท่อ
ละ 10 กรัม แล้วเทน้าเสียปริมาตร 2 ลิตร ผ่านพอลิเมอร์ในท่อที่ 1 ไหลลงสู่อ่างที่ 1 จากนั้นใช้ปั๊มดูดน้าเสีย
จากอ่างที่ 1 ให้ไหลผ่านพอลิเมอร์ในท่อที่ 2 น้าเสียจะไหลลงสู่อ่างที่ 2 และใช้ปั๊มดูดน้าเสียวน กลับไปเพื่อให้
ไหลผ่านพอลิเมอร์ซ้าต่อไปเรื่อยๆ โดยทาการเก็บตัวอย่างน้าเสียในอ่างที่ 2 ไปวิเคราะห์ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แบบจาลองระบบบาบัดโลหะหนักระบบที่ 5
ในงานวิจัยนี้จะทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบบาบัดโลหะหนัก จานวน 4 ระบบ (ระบบที่
1-4) โดยใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่มีความจาเพาะเจาะจงกับตะกั่วในการดูดซับตะกั่วและแคดเมียมในน้า
เสียสังเคราะห์และน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก ปริมาณ 10 กรัม สาหรับระบบที่ 5 สร้างขึ้นมาเพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพการบาบัดโลหะหนักของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล เมื่อใช้ปริมาณพอลิเมอร์เ พิ่มขึ้นจาก
ระบบที่ 1-4 จานวน 2 เท่า คือใช้ปริมาณ 20 กรัม โดยให้น้าเสียผ่านพอลิเมอร์ครั้งละ 10 กรัม จานวน 2 ครั้ง
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3. การหาประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล โดยใช้ระบบการกวนและไม่กวนน้าเสีย
สังเคราะห์
การทดสอบประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ ลอกแบบโมเลกุลที่มีความจาเพาะเจาะจงกับตะกั่ว โดยใช้
ระบบการกวนและไม่กวนน้าเสียสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นของตะกั่วและแคดเมียม 5 พีพีเอ็ม โดยใช้ปริมาณ
ของพอลิเมอร์และปริมาตรน้าเสียสังเคราะห์ไม่เท่ากัน ซึ่งทาการทดสอบ 4 สภาวะ ดังนี้ 1) พอลิเมอร์ 0.5 กรัม
ในน้าเสียสังเคราะห์ 50 มิลลิลิตร 2) พอลิเมอร์ 1 กรัม ในน้าเสียสังเคราะห์ 50 มิลลิลิตร 3) พอลิเมอร์ 10
กรัม ในน้าเสียสังเคราะห์ 100 มิลลิลิตร และ 4) พอลิเมอร์ 10 กรัม ในน้าเสียสังเคราะห์ 2,000 มิลลิลิตร โดย
ทาการทดสอบการกวนน้าเสียสังเคราะห์ด้วยแท่งแม่เหล็ก (magnetic bar) และไม่กวนน้าเสียสังเคราะห์ เป็น
เวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนาน้าเสียสังเคราะห์ไปวิเคราะห์หาความเข้มข้นของตะกั่วและแคดเมียมด้วยเครื่อง AAS
เพื่อหาค่าประสิทธิภาพในการบาบัด
4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติสาเร็จรูป โดยข้อมูลที่ได้ถูกนามา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการหาเปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมุติฐานการวิจัยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ANOVA เป็นต้น
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. สภาวะที่เหมาะสมในการทดสอบประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่มีความจ้าเพาะเจาะจง
กับตะกั่ว
ประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล ในการบาบัดตะกั่วในสารละลายเข้มข้น 1, 5, 10, 50
และ 100 พีพีเอ็ม แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งพบว่าหากความเข้มข้นของสารละลายตะกั่วในน้าเสียสังเคราะห์มีค่า
มาก พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลจะมีประสิทธิภาพในการบาบัดตะกั่วได้ดีมากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากยิ่งความ
เข้มข้นของสารละลายตะกั่ว มีค่ามาก แสดงว่ามีเนื้อสาร (ตะกั่ว) อยู่มาก ในปริมาตรของสารละลายที่เท่ากัน
จึงทาให้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลมีโอกาสในการดักจับกับตะกั่วในสารละลายได้มาก นอกจากนี้จะสังเกตเห็น
ว่าพอลิเมอร์สามารถบาบัดตะกั่วในน้าเสียสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ 5-100 พีพีเอ็ม ได้มากกว่า 85%
(87-98%) ซึง่ จากค่ามาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม กาหนดให้มีค่าความเข้มข้นของตะกั่วไม่
เกิน 0.2 พีพีเอ็ม (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, 2560) ประกอบกับค่าความเข้มข้นของตะกั่วในน้าทิ้งที่
ปล่อยออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางส่วนใหญ่มีค่าประมาณไม่เกิน 5 พีพีเอ็ม ดังนั้นผู้วิจัยจึง
เลือกความเข้มข้นของสารละลายตะกั่วที่ 5 พีพีเอ็ม เพื่อใช้ในการทดสอบระยะเวลาที่เหมาะสมของพอลิเมอร์
ลอกแบบโมเลกุลในการจับกับตะกั่วต่อไป
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลในการบาบัดตะกั่วที่ความเข้มข้นต่างๆ
ความเข้มข้นของตะกั่ว (ppm)
1
5
10
50
100

ประสิทธิภาพในการบ้าบัด (%)
29
87
94
96
98
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การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการดักจับตะกั่วในน้าเสียสังเคราะห์ของสารละลายตะกั่วที่มีความ
เข้มข้น 5 พีพีเอ็ม โดยการนาพอลิเมอร์ปริมาณ 5 มิลลิกรัม แช่ในน้าเสียสังเคราะห์เป็นเวลา 15, 30 นาที และ
1, 3, 5, 9 และ 24 ชั่วโมง แล้วนาไปวิเคราะห์หาความเข้มข้นของตะกั่วด้วยเครื่อง AAS และคานวณหาค่า
ประสิทธิภาพในการบาบัด ได้ผลแสดงดังตารางที่ 2 ซึ่งพบว่าระยะเวลาในการดักจับตะกั่วในน้าเสียสังเคราะห์
ที่ 15, 30 นาที และ 1, 3, 5, 9 และ 24 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการบาบัดได้มากกว่า 80% โดยมีค่า
ใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 81-84% ซึ่งจะเห็นว่าพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลสามารถจับกับตะกั่วได้ดีตั้งแต่ 15 นาที
แรก อย่างไรก็ตาม ณ เวลา 15 นาที เป็นเวลาที่น้อยเกินไปสาหรับการจับกันของพอลิเมอร์และตะกั่ว จึงอาจ
เป็นเพียงการจับกันอยู่บนพื้นผิวของพอลิเมอร์เท่านั้น และยังไม่สามารถเข้าไปจับอยู่ในช่องว่างของพอลิเมอร์
ได้อย่างเฉพาะเจาะจง รวมถึงอาจยังไม่เข้าสู่ภาวะสมดุลที่จะทาให้มีผลต่อประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ (วีรนุช
และคณะ, 2559) ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเลือกระยะเวลาในการทดสอบประสิทธิภาพการบาบัดตะกั่วและ
แคดเมียมในการศึกษาขั้นต่อไปที่ระยะเวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมมากพอที่พอลิเมอร์และตะกั่ว
สามารถจับกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพในการบาบัดตะกั่ว ณ ระยะเวลาต่างๆ ในการดักจับตะกั่วของพอลิเมอร์ลอกแบบ
โมเลกุล
เวลาที่ใช้ในการดักจับตะกั่ว
15 นาที
30 นาที
1 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
5 ชั่วโมง
9 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง

ประสิทธิภาพในการบ้าบัด (%)
81
83
81
84
83
81
82

2. ประสิท ธิ ภ าพของพอลิเ มอร์ ลอกแบบโมเลกุ ลที่ มีค วามจ้ า เพาะเจาะจงกับ ตะกั่ วในน้ า เสี ย
สังเคราะห์ตะกั่วและแคดเมียมโดยใช้แบบจ้าลอง
การทดสอบประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่มีความจาเพาะเจาะจงกับตะกั่วในการดัก
จับตะกั่วและแคดเมียมในน้าเสียสังเคราะห์ โดยใช้แบบจาลอง 4 ระบบ แต่ละระบบใช้พอลิเมอร์ 10 กรัมต่อ
สารละลายตะกั่วและแคดเมียมที่มีความเข้มข้น 5 พีพีเอ็ม ปริมาตร 2 ลิตร แล้วตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
จากนั้นนาตัวอย่างน้าไปวิเคราะห์หาความเข้มข้นของตะกั่วและแคดเมียมด้วยเครื่อง AAS ประสิทธิภาพการ
บาบัดตะกั่ว และแคดเมียมในน้าเสียสังเคราะห์ เข้มข้น 5 พีพีเอ็ม ในแบบจาลองระบบบาบัดโลหะหนัก ทั้ง 4
ระบบ แสดงดังภาพที่ 6 พบว่าพอลิเมอร์ที่นามาใช้ครั้งแรกหลังจากสังเคราะห์มีประสิทธิภาพการบาบัดตะกั่วดี
ที่สุด (19.21-40.72%) รองลงมาคือการใช้พอลิเมอร์ซ้าครั้งที่ 1 (8.88-16.65%) และใช้ซ้าครั้งที่ 2 (7.7413.86%) ตามลาดับ โดยการใช้พอลิเมอร์ซ้าครั้งที่ 1 และซ้าครั้งที่ 2 ประสิทธิภาพการบาบัดตะกั่วไม่แตกต่าง
กันมาก นอกจากนี้จะเห็นว่าประสิทธิภาพการบาบัดตะกั่วของระบบบาบัดทั้ง 4 ระบบ เมื่อใช้พอลิเมอร์ครั้งที่
1 ใช้พอลิเมอร์ซ้าครั้งที่ 1 และใช้ซ้าครั้งที่ 2 มีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า ระบบบาบัด
ระบบที่ 2 สามารถบ าบั ด ตะกั่ ว ในน้ าเสี ย สั ง เคราะห์ ได้ ดี ที่สุ ด อาจเนื่ องมาจากพอลิ เ มอร์ มีก ารสั ม ผั ส กั บ
สารละลาย 100% ประกอบกับมีการใช้ปั๊ม ในการควบคุมการไหลของสารละลายให้สั มผัสกับพอลิเมอร์
อย่ างสม่าเสมอ ทาให้ ตะกั่ว สามารถเข้าไปจับอยู่ในช่องว่างของพอลิเมอร์ได้อย่า งเฉพาะเจาะจง ส่ งผลให้
พอลิเมอร์ในระบบที่ 2 มีประสิทธิภาพการบาบัดตะกั่วได้ดีที่สุด
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สาหรับประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ ลอกแบบโมเลกุลที่มีความจาเพาะเจาะจงกับตะกั่วในการดักจับ
แคดเมีย มในน้ าเสี ย สั งเคราะห์ ทั้ง 4 ระบบพบว่า พอลิ เมอร์ล อกแบบโมเลกุล สามารถบาบัดแคดเมียมได้
แต่มีประสิทธิภาพในการบาบัดน้อยมาก ซึ่งน้อยกว่าการบาบัดตะกั่วประมาณ 2-22 เท่า โดยในการใช้พอลิ
เมอร์ครั้งที่ 1 ใช้พอลิเมอร์ซ้าครั้งที่ 1 และใช้พอลิเมอร์ซ้าครั้งที่ 2 มีประสิทธิภาพในการบาบัดแคดเมียมได้
ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 2.50-5.69%, 0.57-4.75% และ 0.48-2.12% ตามลาดับ
ประสิทธิภาพการบาบัด (%)

50
40

42

41

Pb

Cd

36

32

30
19

20

17
11

10

5.7

2.9

3.4

2.5

1.9

0

ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5
ใช้พอลิเมอร์ครั้งที่ 1

14

9
4.7

2.3

9
1.8

0.6

2.2

ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5
ใช้พอลิเมอร์ซ้าครั้งที่ 1

15

14

11

9

8
0.5

2.1

1.5

1.9

1.0

ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5
ใช้พอลิเมอร์ซ้าครั้งที่ 2

ภาพที่ 6 ประสิทธิภาพการบาบัดตะกั่วและแคดเมียมทั้ง 5 ระบบในน้าเสียสังเคราะห์
สาหรับประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่มีความจาเพาะเจาะจงกับตะกั่วในการดักจับ
ตะกั่วและแคดเมียมในน้าเสียสังเคราะห์ ในระบบที่ 5 ซึ่งใช้พอลิเมอร์ปริมาณ 20 กรัม มากกว่าระบบที่ 1-4 ที่
ใช้พอลิเมอร์ปริมาณ 10 กรัม พบว่าในระบบที่ 5 ใช้ปริมาณพอลิเมอร์มากกว่าระบบที่ 1-4 ถึง 2 เท่า แต่
ประสิทธิภ าพของพอลิเมอร์ในการบาบั ดตะกั่วและแคดเมียมในน้าเสียสังเคราะห์ในระบบที่ 5 มากกว่า
ประสิทธิภาพเฉลี่ยในระบบที่ 1-4 เพียง 0.5-1.4 เท่า เท่านั้น
3. ประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ ลอกแบบโมเลกุลที่มีความจ้าเพาะเจาะจงกับตะกั่วในน้าทิงของ
โรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกโดยใช้แบบจ้าลอง
ประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลในการบาบัดตะกั่วในน้าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมเซรา
มิกทั้ง 4 ระบบ แสดงดังภาพที่ 7 พบว่าการบาบัดตะกั่วของพอลิเมอร์ที่นามาใช้ครั้งแรกหลังจากสังเคราะห์
พอลิเมอร์ใช้ซ้าครั้งที่ 1 และพอลิเมอร์ใช้ซ้าครั้งที่ 2 มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันทั้ง 5 ระบบ โดยมีค่าอยู่ในช่วง
53.34-61.47%, 43.30-57.98% และ 45.17-54.59% ตามลาดับ อาจกล่าวได้ว่าพอลิเมอร์มีประสิทธิภาพใน
การจับกับตะกั่วได้ดีระดับหนึ่ง และสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างน้อย 3 ครั้ง
สาหรับประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่มีความจาเพาะเจาะจงกับตะกั่วในการดักจับ
ตะกั่วในน้าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกในระบบที่ 5 ซึ่งใช้พอลิเมอร์ปริมาณ 20 กรัม มากกว่าระบบที่
1-4 ที่ใช้พอลิเมอร์ปริมาณ 10 กรัม พบว่าในระบบที่ 5 ใช้ปริมาณพอลิเมอร์มากกว่าระบบที่ 1-4 ถึง 2 เท่า
แต่ป ระสิ ทธิ ภ าพของพอลิ เมอร์ ในการบาบัดตะกั่ว ในน้าทิ้ง ของโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก ในระบบที่ 5
มากกว่าประสิทธิภาพเฉลี่ยในระบบที่ 1-4 เพียง 1.0-1.2 เท่า เท่านั้น
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หากนาค่าประสิทธิภาพการบาบัดตะกั่วของทั้ง 5 ระบบ มาหาค่าเฉลี่ยพบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 51-57%
ซึง่ สามารถสรุปได้ว่าประสิทธิภาพการบาบัดตะกั่วของทั้ง 5 ระบบไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
(p≥0.05) (ตารางที่ 3)
ประสิทธิภาพการบาบัด (%)
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ภาพที่ 7 ประสิทธิภาพการบาบัดตะกั่วทั้ง 5 ระบบในน้าทิ้งของโรงงานเซรามิก
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพการบาบัดตะกั่วเฉลี่ยทั้ง 5 ระบบในน้าทิ้งของโรงงานเซรามิก
ระบบบ้าบัดโลหะหนัก ประสิทธิภาพการบ้าบัดเฉลี่ย (%)
50.67a ± 8.40
ระบบที่ 1
53.42a ± 8.15
ระบบที่ 2
56.74a ± 1.87
ระบบที่ 3
52.37a ± 1.41
ระบบที่ 4
57.30a ± 3.69
ระบบที่ 5
อย่างไรก็ตามจะสังเกตเห็นว่าประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่มีความจาเพาะเจาะจงกับ
ตะกั่วในน้าเสียสังเคราะห์และในน้าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก มีค่าแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะความ
เข้มข้นของตะกั่วในน้าเสียสังเคราะห์และในน้าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกมีค่าไม่เท่ากัน อีกทั้งในน้าทิ้ง
ของโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกมีสารปนเปื้อนอยู่มากกว่าในน้าเสียสังเคราะห์ จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลในการบาบัดตะกั่ว แต่จะพบว่าประสิทธิภาพการบาบัดตะกั่วทั้ง 5 ระบบในน้าเสีย
สังเคราะห์ และในน้าทิ้งของโรงงานเซรามิก ส่ ว นใหญ่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะในการใช้
พอลิเมอร์ครั้งที่ 1 และใช้ซ้าครั้งที่ 1
4. ประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล โดยใช้ระบบการกวนและไม่กวนน้าเสียสังเคราะห์
ตะกั่วและแคดเมียม
ค่าประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลในการบาบัดตะกั่วและแคดเมียมในน้าเสียสังเคราะห์ที่
มีตะกั่วและแคดเมียมเข้มข้น 5 พีพีเอ็ม โดยใช้ระบบการกวนและไม่กวนน้าเสียสังเคราะห์ แสดงดัง ภาพที่ 8
พบว่าพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่มีความจาเพาะเจาะจงกับตะกั่ว มีประสิทธิภาพในการบาบัดตะกั่วได้ดีกว่า
แคดเมียมทั้งในระบบการกวนและไม่กวนน้าเสียสังเคราะห์ ใน 4 สภาวะการทดลอง และพบว่าการกวนและไม่
กวนน้ าเสี ย สั ง เคราะห์ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบ าบั ด ตะกั่ ว และแคดเมี ย ม การกวนและไม่ ก วนน้ าเสี ย
สังเคราะห์มีประสิทธิภาพในการบาบัดตะกั่วอยู่ในช่วง 10.93-32.51% และ 8.04-23.78% ตามลาดับ สาหรับ

การบาบัดโลหะหนักในน้าเสียโดยการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล 43

ประสิทธิภาพการบาบัด (%)

ประสิทธิภาพการบาบัดแคดเมียม มีค่าอยู่ในช่วง 4.67-14.04% และ 2.31-6.82% ตามลาดับ โดยการกวนน้า
เสียสังเคราะห์มีประสิทธิภาพในการบาบัดตะกั่วและแคดเมียมมากกว่าการไม่กวนประมาณ 1-2 เท่า ซึ่ง
ประสิทธิภาพในการบาบัดตะกั่วและแคดเมียมทั้งในระบบการกวนและไม่กวนน้าเสียสังเคราะห์มีค่ามากที่สุด
ในสภาวะที่ 3 คือ พอลิเมอร์ 10 กรัม ในน้าเสียสังเคราะห์ 100 มิลลิลิตร รองลงมาคือ สภาวะที่ 2 คือ
พอลิเมอร์ 1 กรัม ในน้าเสียสังเคราะห์ 50 มิลลิลิตร ตามลาดับ อาจกล่าวได้ว่าการกวนน้าเสียเป็นการเพิ่ม
โอกาสให้โลหะหนักได้เข้าไปจับกับพอลิเมอร์ ไม่เพียงแต่การจับอยู่บนพื้นผิวของพอลิเมอร์เท่านั้น ยังรวมถึง
การเข้าไปจับในช่องว่างของพอลิเมอร์ได้อย่างเฉพาะเจาะจงอีกด้วย ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของพอลิเมอร์
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ภาพที่ 8 ประสิทธิภาพการบาบัดตะกั่วและแคดเมียมในน้าเสียสังเคราะห์ที่มีตะกั่วและแคดเมียม
เข้มข้น 5 พีพีเอ็ม โดยใช้ระบบการกวนและไม่กวนน้าเสียสังเคราะห์
สรุปผลการวิจัย
สภาวะที่เหมาะสมในการทดสอบประสิ ทธิภ าพของพอลิ เมอร์ล อกแบบโมเลกุล ที่มีความจาเพาะ
เจาะจงกับ ตะกั่ ว ในงานวิ จั ย นี้ คื อ การน าพอลิ เมอร์ล อกแบบโมเลกุ ล มาทดสอบในสารละลายตะกั่ว และ
แคดเมียมเข้มข้น 5 พีพีเอ็ม เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง ในระบบบาบัดน้าเสียจาลองที่แตกต่างกัน จานวน
4 ระบบ โดยเมื่อนาพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่มีความจาเพาะเจาะจงกับตะกั่ว มาทดสอบประสิทธิภาพในน้า
เสียสังเคราะห์ของตะกั่วและแคดเมียมพบว่าพอลิเมอร์ที่นามาใช้ครั้งแรกหลังจากสังเคราะห์มีประสิทธิภาพการ
บาบัดตะกั่วดีที่สุด และมีประสิทธิภาพมากกว่า การใช้พอลิเมอร์ซ้าครั้งที่ 1 และใช้ซ้าครั้งที่ 2 แต่การใช้พอลิ
เมอร์ซ้าครั้งที่ 1 และซ้าครั้งที่ 2 มีประสิทธิภาพการบาบัดตะกั่วไม่แตกต่างกันมาก โดยระบบบาบัดน้าเสีย
จาลองที่ออกแบบให้พอลิเมอร์มีการสัมผัสกับสารละลายมากและมีการใช้ปั๊มในการควบคุม อัตราการไหลของ
สารละลายให้สัมผัสกับพอลิเมอร์อย่างสม่าเสมอ จะส่งผลให้พอลิเมอร์มีประสิทธิภาพในการบาบัดโลหะหนักได้
ดี นอกจากนี้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล ที่มีความจาเพาะเจาะจงกับตะกั่ว สามารถบาบัดแคดเมียมได้ แต่มี
ประสิทธิภาพในการบาบัดน้อยมาก ซึ่งน้อยกว่าการบาบัดตะกั่วประมาณ 2-22 เท่า สาหรับผลการศึกษา
ประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลที่มีความจาเพาะเจาะจงกับตะกั่วในน้าเสียสังเคราะห์และในน้าทิ้ง
ของโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกพบว่ามีค่าแตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะในการใช้

44

วารสารวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ฉบับที่ 2 ปีที่ 4 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

พอลิเมอร์ครั้งที่ 1 และใช้ซ้าครั้งที่ 1 อีกทั้งยังสามารถสรุปได้ว่าการกวนน้าเสียมีผลทาให้พอลิเมอร์ลอกแบบ
โมเลกุ ล มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการดั ก จั บ ตะกั่ ว และแคดเมี ย มในน้ าเสี ย ได้ ดี ขึ้ น โดย การกวนน้ าเสี ย ท าให้
ประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล ในการบาบัดตะกั่วและแคดเมียมดีกว่าการไม่กวนประมาณ 1-2
เท่า
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