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บทคัดย่อ 
การปนเป้ือนของนํ้าเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปนเป้ือนของสาละลายเกลือลงสู่สิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อมอย่างมาก การทดลองน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้วัสดุดูดซับชีวภาพจากฟางข้าวในการกําจัด NaCl ออกจากสารละลาย และ
หาศักยภาพการกําจัด NaCl และหาสัดส่วนเถ้าโดยใช้ฟางข้าวท่ีไม่ผ่านการปรับสภาพและฟางข้าวท่ีผ่านการปรับสภาพด้วย NaOH ท่ี
ความเข้มข้นของสารละลาย 20 และ 35 g/l ทําการศึกษาอุณหภูมิสารละลายแตกต่างกัน 3 ระดับได้แก่ ท่ีอุณหภูมิห้อง, ที่อุณหภูมิ
คงท่ี 90°C และท่ีอุณหภูมิลดลงจาก 90°C สัดส่วนวัสดุดูดซับต่อปริมาตรของสารละลาย 0.01, 0.03 และ 0.05 g/ml และท่ีระยะเวลา
ในการดูดซับตั้งแต่ 0 ถึง 150 min จากการทดลองพบว่าศักยภาพการกําจัดเกลือของฟางข้าวท่ีผ่านการปรับสภาพด้วย NaOH ดีกว่า
ฟางข้าวท่ีไม่ได้ผ่านการปรับสภาพ และท่ีสภาวะอุณหภูมิคงท่ี 90°C มีศักยภาพในการกําจัด NaCl ได้ดีท่ีสุด รองลงมาคือ ท่ีสภาวะ
อุณหภูมิลดลงจาก 90°C และท่ีอุณหภูมิห้องมีศักยภาพการกําจัด NaCl ต่ําท่ีสุด การกําจัด NaCl ด้วยอุณหภูมิสารละลายคงท่ี 90°C 
และแบบอุณหภูมิสารละลายแบบลดลงจาก 90°C สามารถกําจัด NaCl ได้อย่างรวดเร็วในช่วงแรก และเริ่มลดลงเมื่อเวลาผ่านไปนาน
กว่า 60 และ 100 min ตามลําดับ จากการทดลองทําให้เห็นมิติใหม่ของการใช้ฟางข้าว และวิธีการในการจัดการสารละลาย NaCl ได้
ในอนาคต 

คําสําคัญ: การกําจัดเกลือ, โซเดียมคลอไรด์, ฟางข้าว, ฟางข้าวปรับสภาพ 

Abstract  
The contamination of water; particularly, salt solution, has been distributed to the environment which 

affects the living animals and surround environment. This experiment aims to use the bio-absorber from rice 
straw to remove the NaCl from the salt solution and to examine the percentage of removal (% RE) of salt from 
solution with non-treated and NaOH treated rice straw at the 20 and 35 g/l of salt concentration. The experiment 
was performed at three different conditions of solution temperatures, ambient temperature, constant 
temperature at 90°C and gradually decreasing temperature from 90°C, respectively. The ratios of bio-absorber to 
volume of salt solution were 0.01, 0.03 and 0.05 g/ml, respectively, and the soaking periods were 0 to 150 min. 
The results showed that constant temperature at 90°C gave higher potential of NaCl removal, following by of 
gradually decreasing temperature from 90°C, and ambient temperature resulted lowest NaCl removal. The NaCl 
removal of constant temperature at 90°C and gradually decreasing temperature from 90°C were progressively 
removed in first 60 and 100 min; after that the NaCl removal were decreased. This experiment demonstrated the 
new application of using bio-absorber for water purification. 
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1 บทนํา 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทําให้มีการขยายตัว

ของภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้มีการปล่อยของเสียออก
สู่สิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นสาเหตุหลักท่ีทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมท้ัง
ทางดิน ทางนํ้า และทางอากาศ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อ
มนุษย์จนยากจะแก้ไข หน่ึงในปัญหาเหล่าน้ีคือการปนเป้ือนของ
เกลือ (NaCl) ในแหล่งนํ้า ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศต่างๆ 
แหล่งท่ีมาของเกลือมีได้หลายทางได้แก่โรงงานฟอกย้อม พ้ืนท่ีการ
ผลิตเกลือแกง นํ้าท้ิงจากกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
รวมท้ังการเพ่ิมข้ึนของระดับนํ้าทะเล 

ปัจจุบันมีหลายวิธีท่ีใช้ในการกําจัดสารท่ีปนเป้ือนในนํ้าเสีย
จากโรงานอุตสาหกรรมได้แก่ วิธีการตกตะกอนด้วยสารเคมี 
การแลกเปลี่ยนไอออน การออกซิไดส์ด้วยโอโซน เทคโนโลยี
เมมเบรน การดูดซับด้วยถ่านคาร์บอน/ถ่านกัมมันต์ ซ่ึงวิธีการ
เหล่าน้ีเป็นวิธีการยุ่งยากและใช้ต้นทุนสูง (จรรยาลักษณ์ ปาปะ
โพธิ์ และอุรา ทิพราช, 2549) วิธีการล่าสุดที่นํามาใช้ในการ
บําบัดนํ้าเสียได้แก่ การใช้วิธีทางชีวภาพซ่ึงจะมีแม้ผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมน้อย แต่ยังไม่ประสบผลสําเร็จถึงขั้นนํามาใช้
ประโยชน์ได้ เน่ืองจากต้องใช้กับระบบท่ีมีความสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติสูง อีกหน่ึงทางเลือกท่ีเป็นท่ีสนใจในการนํามาใช้เพ่ือ
บําบัดนํ้าเสียคือการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นวัสดุดูด
ซับต้นทุนต่ําเน่ืองจากวัสดุดังกล่าวมีโครงสร้างท่ีเหมาะสมต่อการ
ใช้เป็นสารดูดซับท่ีมีอยู่ในปริมาณมากและราคาถูก (Tarley and 
Arruda, 2004) 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีการเพาะปลูกข้าวเป็น
อันดับ 1 ของประเทศ ส่งผลให้มีฟางข้าวเหลือใช้ประมาณ 25.64 
ล้านตันต่อปี (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน, 2552) ฟางข้าวประกอบไปด้วย เซลลูโลส 
37.4% เฮมิเซลลูโลส 44.9% ลิกนิน 4.9% silicon ash (13.1%) 
(Hills and Roberts,1981) อีกท้ังในฟางข้าวมีรูพรุนและเส้นใยเพ่ือ
ใช้ในการดูดซับและการแลกเปลี่ยนไออออนกับโลหะหนักท่ีอยู่ใน
รูปสารละลายได้ (นพวรรณ ขจรกีรติกุล และคณะ, 2548) (สุ
พรรษา มีถาวร, 2556) 

ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และ
ประสิทธิภาพในการนําฟางข้าวซ่ึงเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
มาใช้เป็นตัวดูดซับเกลือจากสารละลายเกลือแกง  

2 อุปกรณ์และวิธีการ 

2.1 การเตรียมฟางข้าว 
เก็บฟางข้าวจากนาแห่งหน่ึงในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหา-

นคร โดยเลือกเฉพาะส่วนของลําต้น ตัดให้มีขนาด 1-2 cm จากน้ัน
นําไปล้างทําความสะอาดด้วยนํ้าปราศจากไอออนจน pH ของนํ้า
ล้างประมาณ 6-7 นําเข้าเตาอบลดความข้ืนท่ีอุณหภูมิ 75°C เป็น
เวลานาน 24 h แล้ ว ท้ิ งไ ว้ ใ ห้ เย็ นในโถดู ดความ ช้ืนจนถึ ง
อุณหภูมิห้อง แล้วนําไปเก็บไว้ในถุงพลาสติกท่ีปิดสนิท 

2.2 การเตรียมสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(NaOH) ความเข้มข้น 3 molar 

นํา NaOH ปริมาณ 120 g ใสในบีกเกอร์ขนาด 250 ml เติม
นํ้าปราศจากไอออน 150 ml ผสมให้ NaOH ละลาย ก่อน
ถ่ายเทลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 1,000 ml เติมนํ้าปราศจาก
ไอออนจนถึงขีดวัดปริมาตรแล้วเขย่า ก็จะได้สารละลาย
มาตรฐาน NaOH ความเข้มข้นประมาณ 3 molar 

2.3 การปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลาย NaOH 
นําฟางข้าวขนาด 1-2 cm ปริมาณ 100 g ใส่ลงในบีกเกอร์

ขนาด 2,000 ml จากน้ันนําสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 3 
molar ปริมาณ 1,000 ml เติมลงไป แช่ท้ิงไว้ 24 h กรองฟาง
ข้าวที่ผ่านการปรับสภาพ และล้างทําความสะอาดด้วยนํ้า
ปราศจากไอออนจน pH ของนํ้าล้างมีค่าประมาณ 6-7 นําไปเข้า
เตาอบลดความชื้นที่อุณหภูมิ 75°C เป็นเวลา 24 h แล้วนํามา
ไว้ในโถดูดความช้ืนจนเย็นตัวถึงอุณหภูมิห้อง จากน้ันเก็บไว้ใน
ถุงพลาสติกท่ีปิดสนิท 

2.4 การทดลองการดูดซับเกลือแกงโดยใช้ฟางข้าว 

2.4.1 การทดลองการดูดซับเกลือแกงท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้น 
20 g/l ท่ีสถานะอุณหภูมิห้อง 

นําสารละลายเกลือแกงความเข้มข้น 20 g/l ปริมาณ 100 ml 
เติมลงในบีกเกอร์ขนาด 250 ml นําไปวางที่อุณหภูมิห้อง 
แล้วใส่ฟางข้าวท่ียังไม่ได้ทําการปรับสภาพปริมาณ 1 3 และ 5g 
ลงไปในบีกเกอร์ กรองสารละลายผ่านตะแกรงที่เวลาต่างๆ
ได้แก่ 0 10 30 60 100 และ 150 min แล้วเก็บไว้ในขวดเก็บ
ตัวอย่าง โดยนําฟางข้าวท่ีผ่านการทดลองไปอบลดความช้ืนท่ี
อุณหภูมิ 75°C เป็นเวลา 24 h แล้วนํามาไว้ในโถดูดความช้ืนจน
เย็นตัวถึงอุณหภูมิ ห้องเก็บไว้ในถุงพลาสติกท่ีปิดสนิท จากน้ัน
ทําการทดลองเช่นเดิมแต่เปลี่ยนเป็นฟางข้าวปรับสภาพด้วย
สารละลาย NaOH ทําการทดลอง 3 ซํ้า 

2.4.2 การทดลองการดูดซับเกลือแกงท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้น 
20 g/l ท่ีสถานะ 90°C 

นําสารละลายเกลือแกงความเข้มข้น 20 g/l ปริมาณ 100 ml 
เติมลงในบีกเกอร์ขนาด 250 ml นําไปแช่ในอ่างนํ้าควบคุมอุณหภูมิ
ท่ีอุณหภูมิ 100°C รอจนสารละลายในบีกเกอร์มีอุณหภูมิ 90°C จึง
ใส่ฟางข้าวท่ียังไม่ได้ทําการปรับสภาพปริมาณ 1 3 และ 5g ลงไปใน
บีกเกอร์ จากน้ันจึงนําบีกเกอร์ออกจากอ่างนํ้าควบคุมอุณหภูมิ ท่ี
เวลาต่าง ๆได้แก่ 0 10 30 60 100 และ 150 min กรองสารละลาย
ผ่านตะแกรง แล้วเก็บไว้ในขวดเก็บตัวอย่าง โดยนําฟางข้าวท่ีผ่าน
การทดลองไปอบลดความช้ืนท่ีอุณหภูมิ 75°C เป็นเวลา 24 h แล้ว
นํามาไว้ในโถดูดความช้ืนจนเย็นตัวถึงอุณหภูมิห้อง เก็บไว้ใน
ถุงพลาสติกท่ีปิดสนิท จากน้ันทําการทดลองเช่นเดิมแต่เปลี่ยนเป็น
ฟางข้าวปรับสภาพด้วยสารละลาย NaOH ทําการทดลอง 3 ซํ้า 
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2.4.3 การทดลองการดูดซับเกลือแกงท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้น 
20 g/l ท่ีสถานะอุณหภูมิลดลงจาก 90°C 

นําสารละลายเกลือแกงความเข้มข้น 20g/l ปริมาณ 100 
ml เติมลงในบีกเกอร์ขนาด 250 ml นําไปแช่ในอ่างนํ้าควบคุม
อุณหภูมิ ท่ี อุณหภูมิ  100°C รอจนสารละลายในบีกเกอร์มี
อุณหภูมิ 90°C จึงใส่ฟางข้าวที ่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพ
ปริมาณ 1 3 และ 5g ลงไปในบีกเกอร์ จากนั้นจึงนําบีกเกอร์
ท้ังหมดออกจากอ่างนํ้าควบคุมอุณหภูมิมาวางไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 
กรองสารละลายผ่านตะแกรงท่ีเวลาต่างๆ ได้แก่ 0 10 30 60 
100 และ 150 min แล้วเก็บไว้ในขวดเก็บตัวอย่าง โดยนําฟาง
ข้าวที่ผ่านการทดลองไปอบลดความชี้นที่อุณหภูมิ 75°C เป็น
เวลา 24 h แล้วนํามาไว้ในโถดูดความชื้นจนเย็นตัวถึง
อุณหภูมิห้อง เก็บไว้ในถุงพลาสติกท่ีปิดสนิท จากน้ันทําการ
ทดลองเช่นเดิมแต่เปลี่ยนเป็นฟางข้าวปรับสภาพด้วยสารละลาย 
NaOH ทําการทดลอง 3 ซํ้า 

2.4.4 การทดลองการดูดซับเกลือแกงท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้น 
35 g/l ท่ีสถานะอุณหภูมิห้อง 

นําสารละลายเกลือแกงความเข้มข้น 35 g/l ปริมาณ 100 ml 
เติมลงในบีกเกอร์ขนาด 250 ml นําไปวางท่ีอุณหภูมิห้องแล้วใส่
ฟางข้าวท่ียังไม่ได้ทําการปรับสภาพปริมาณ 1 3 และ 5g ลงไปใน
บีกเกอร์ กรองสารละลายผ่านตะแกรงท่ีเวลาต่าง ๆได้แก่ 0 10 
30 60 100 และ 150 min แล้วเก็บไว้ในขวดเก็บตัวอย่าง 
โดยนําฟางข้าวท่ีผ่านการทดลองไปอบลดความช้ืนท่ีอุณหภูมิ 
75°C เป็นเวลา 24 h แล้วนํามาไว้ในโถดูดความช้ืนจนเย็นตัวถึง
อุณหภูมิ ห้องเก็บไว้ในถุงพลาสติกที่ปิดสนิท จากน้ันทําการ
ทดลองเช่นเดิมแต่เปลี่ยนเป็นฟางข้าวปรับสภาพด้วยสารละลาย 
NaOH ทําการทดลอง 3 ซํ้า 

2.4.5 การทดลองการดูดซับเกลือแกงท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้น 35 
g/l ท่ีสถานะอุณหภูมิคงท่ี 90°C 

นําสารละลายเกลือแกงความเข้มข้น 35 g/l ปริมาณ 100 ml 
เติมลงในบีกเกอร์ขนาด 250 ml นําไปแช่ในอ่างนํ้าควบคุม
อุณหภูมิที่อุณหภูมิ 100°C รอจนสารละลายในบีกเกอร์มี
อุณหภูมิ 90°C จึงใส่ฟางข้าวที่ย ังไม่ได้ทําการปรับสภาพ
ปริมาณ 1 3 และ 5g ลงไปในบีกเกอร์ จากนั้นจึงนําบีกเกอร์
ออกจากอ่างนํ้าควบคุมอุณหภูมิ ที่เวลาต่างๆ ได้แก่ 0 10 30 
60 100 และ 150 min กรองสารละลายผ่านตะแกรง แล้วเก็บไว้
ในขวดเก็บตัวอย่าง โดยนําฟางข้าวท่ีผ่านการทดลองไปอบลด
ความชื้นที่อุณหภูมิ 75°C เป็นเวลา 24 h แล้วนํามาไว้ใน
โถดูดความช้ืนจนเย็นตัวถึงอุณหภูมิห้อง เก็บไว้ในถุงพลาสติกท่ี
ปิดสนิท จากน้ันทําการทดลองเช่นเดิมแต่เปลี่ยนเป็นฟางข้าว
ปรับสภาพด้วยสารละลาย NaOH ทําการทดลอง 3 ซํ้า 

2.4.6 การทดลองการดูดซับเกลือแกงท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้น 35 
g/l ท่ีสถานะอุณหภูมิลดลงจาก 90°C 

นําสารละลายเกลือแกงความเข้มข้น 35g/l ปริมาณ 100 ml 
เติมลงในบีกเกอร์ขนาด 250 ml นําไปแช่ในอ่างนํ้าควบคุม
อุณหภูมิที ่อุณหภูมิ 100°C รอจนสารละลายในบีกเกอร์มี
อุณหภูมิ 90°C จึงใส่ฟางข้าวที่ย ังไม่ได้ทําการปรับสภาพ
ปริมาณ 1 3 และ 5 g ลงไปในบีกเกอร์ จากน้ันจึงนําบีกเกอร์
ท้ังหมดออกจากอ่างนํ้าควบคุมอุณหภูมิมาวางไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 
กรองสารละลายผ่านตะแกรงที่เวลาต่างๆ ได้แก่ 0 10 30 60 
100 และ 150 min แล้วเก็บไว้ในขวดเก็บตัวอย่าง โดยนําฟาง
ข้าวท่ีผ่านการทดลองไปอบลดความช้ืนท่ีอุณหภูมิ 75°C เป็น
เวลา 24 h แล ้ว นํามาไว ้ใน โถด ูดความชื ้นจนเย ็นต ัวถ ึง
อุณหภูมิห้อง เก็บไว้ในถุงพลาสติกท่ีปิดสนิท จากน้ันทําการ
ทดลองเช่นเดิมแต่เปลี่ยนเป็นฟางข้าวปรับสภาพด้วยสารละลาย 
NaOH ทําการทดลอง 3 ซํ้า 

2.5 การศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดเกลือแกงจากสารละลาย 
การศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดเกลือแกงออกจาก

สารละลายโดยใช้วัสดุดูดซับสามารถศึกษาได้จาก 2 ส่วน คือ 
ส่วนแรกการศึกษาปริมาณเกลือแกงท่ีเหลืออยู่ในสารละลาย 
สําหรับส่วนท่ีสองคือศึกษาจากปริมาณเกลือแกงท่ีถูกดูดซับไว้ใน
วัสดุดูดซับโดยตรวจสอบได้จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณเถ้าในวัสดุดูดซับ 

2.5.1 การศึกษาปริมาณการกําจัด เกลื อแกงออกจาก
สารละลาย 

การหาค่าการกําจัดเกลือแกงโดยนําสารละลายมาวิเคราะห์
หาความเข้มข้นของสารละลายเกลือแกงท่ีเหลืออยู่ด้วยเครื่อง 
Auto-Titrator อ้างอิงตามวิธีของ สกาว พงษ์ขวัญ. (2558) 
โดยนําถ้วยพลาสติกเปล่ามาแล้วช่ังสารละลายเกลือแกงท่ีผ่าน
การดูดซับ เติมนํ้ากลั่นปริมาณ 40-60 ml จากน้ันนํามาวัดค่า
ปริมาณโซเดียมคลอไรด์โดยเครื่อง Auto-Titrator โดยการไต 
เตรทด้วยซิลเวอร์ไนเตรท (AgNO3) เพ่ือให้ทําปฏิกิริยากับ Cl- 
ตกตะกอนเป็นซิลเวอร์กับคลอไรด์ (AgCl) เครื่องจะทําการหยด
สารซิลเวอร์ไนเตรทลงในตัวอย่างโดยอัตโนมัติ จากน้ันเครื่องทํา
การหาจุดยุติจากกราฟ (ซิลเวอร์อิออนทําปฎิกิริยาพอดีกับคลอ
ไรค์อิออน) และนําปริมาณซิลเวอร์ไนเตรทท่ีใช้มาคํานวณหาร้อย
ละของโซเดียมคลอไรด์ต่อนํ้าหนักตัวอย่าง แล้วจดบันทึกค่าท่ี
แสดงท่ีหน้าจอ จากน้ันคํานวณหาเปอร์เซ็นต์การกําจัดตาม
สมการท่ี (1) 

 %Removal = 	100 − ((
C0-Ct

C0
) ×100)  (1) 

C0 คือ ความเข้มข้นเกลือแกงเริ่มต้น 
Ct คือ ความเข้มข้นเกลือแกงท่ีเวลาใดๆ 
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2.5.2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณเถ้าของฟางท่ีผ่าน
การดูดซับ 

การหาค่าปริมาณเถ้าอ้างอิงตามวิธีของสุพรรษา มีถาวร
(2556) โดยนําฟางอบลดความช้ืนท่ีผ่านการทดลองใส่ในถ้วย
กระเบ้ืองช่ังนํ้าหนักถ้วยและฟางข้าวก่อนเผา จากน้ันนําไปเผาใน
เตาเผาอุณหภูมิสูง (Muffer furnace) ยี่ห้อ JSR รุ่น JSMF-45T 
ที่อุณหภูมิ 600°C เป็นเวลา 10 hr แล้วนํามาเก็บไว้ในใน
โถดูดความช้ืนรอให้เย็นตัว จากน้ันช่ังนํ้าหนักหลังการเผา เพ่ือ
เปรียบเทียบนํ้าหนักฟางข้าวก่อนและหลังการเผา 

3 ผลและวิจารณ์ 

3.1 ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของฟางข้าว 
การศึกษาลักษณะทางกายภาพช่วยอธิบายถึงการเปลี่ยน 

แปลงท่ีเกิดจากผลของการเตรียมฟางข้าวเป็นวัสดุดูดซับและฟาง
ข้าวที่ปรับสภาพด้วยสารละลาย NaOH แสดงใน Figure 1 
พิจารณาจากภาพถ่ายจะเห็นได้ว่าฟางข้าวที่ไม่ผ่านการปรับ
สภาพมีการเกาะยึดกันระหว่างเส้นใยอย่างเป็นระเบียบมีช่องว่าง 

 
Figure 1 Non-treated rice straw (a), Non-treated rice 
straw under microscope (x500) (b), NaOH treated rice 
straw (c) and NaOH treated rice straw under 
microscope (x500) (d). 

น้อยแต่ฟางข้าวท่ีผ่านการปรับสภาพด้วย NaOH มีลักษณะ
พื้นผิวหยาบไม่เป็นมันเงาและมีรอยแตกโดยทั่วไปบนพื้นผิว 
ลักษณะเช่นนี้เกิดจากสารละลาย NaOH กําจัดสารประเภท
ลิกนินและซิลิคอนซ่ึงเป็นสารเคลือบผิวออกจากผิวของฟางข้าว
ทําให้ผิวของฟางข้าวหยาบข้ึนและขาดความเป็นมันเงา (Sagnik 
et al, 2011) ทําให้เกิดช่องว่างภายในหรือความพรุนเพ่ิมข้ึน 

3.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดเกลือแกงจาก
สารละลาย 

3.2.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดเกลือแกงจาก
สารละลายท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้น 20 และ 35 g/ 

Figure 2 แสดงผลการศึกษาประสทิธิภาพการกําจัดเกลือแกง
ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 20 และ 35 g/l ทีสถานะอุณหภูมิ ห้อง
พบว่าตลอดช่วงระยะเวลาการทดลองมีประสิทธิภาพการกําจัด
เกลือแกงท่ีน้อยมากทท้ังฟางข้าวท่ีปรับสภาพและฟางข้าวท่ีไม่
ปรับสภาพ ถึงแม้ปริมาณฟางข้าวท่ีเพ่ิมข้ึนก็ไม่ได้ส่งผลกระทบทํา
ให้ประสิทธิภาพสูงข้ึนตามไปด้วย 

Figure 3 แสดงผลการศึกษาประสทิธิภาพการกําจัดเกลือแกง
ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 20 และ 35 g/l ที่สถานะอุณหภูมิคงท่ี 
90°C พบว่าประสิทธิภาพการกําจัดเกลือแกงของท้ังสองสภาวะ
สอดคล้องกัน คือพบว่ามีอัตราการกําจัดท่ีสูงตลอดระยะเวลาการ
ทดลองทั้งฟางข้าวที่ไม่ปรับสภาพและฟางข้าวที่ปรับสภาพ 
เน่ืองจากการให้ความร้อนจะช่วยกระตุ้นการดูดซับได้ดีข้ึง ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการทดลองของ (Toson, et al., 2012) ท่ี
อธิบายว่าเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึนจะทําให้ประสิทธิภาพการกําจัดสูงข้ึน
ด้วย และประสิทธิภาพการกําจัดจะเริ่มลดลงเมื่อถึงเวลา 100 
min โดยเมื่อฟางข้าวมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจะทําให้ประสิทธิภาพการ
กําจัดเพ่ิมข้ึนด้วย (Nasuha et al., 2010), (Yousefi et al., 
2011) และพบว่าฟางข้าวท่ีปรับสภาพมีประสิทธิภาพการดูดซับ
สูงกว่าฟางข้าวที่ไม่ปรับสภาพตลอดทุกช่วงเวลาการทดลอง
สอดคล้องกับผลการทดลองของ อัญชลี นันดี (2558) ท่ีอธิบายไว้
ว่าเปลือกส้มและชานอ้อยท่ีปรับสภาพด้วย NaOH และ CaCl2 มี
ประสิทธิภาพการดูดซับทองแดงและนิกเกิลสูงกว่าเปลือกส้มและ
ชานอ้อยท่ีไม่ปรับสภาพ โดยอธิบายว่า NaOH จะเข้าไปกําจัด
ลิกนินและเฮมิเซลลูโลส 

สําหรับ Figure 4 แสดงผลการศึกษาประสิทธิภาพการกําจัด
เกลือแกงท่ีความเข้มข้นเริ่มต้น 20 และ 35 g/l ท่ีสถานะอุณหภูมิ
ลดลงจาก 90°C พบว่าในช่วงแรกมีประสิทธิภาพการกําจัดเกลือ
แกงในอัตราท่ีสูงทั้งฟางข้าวที่ไม่ปรับสภาพและฟางข้าวที่ปรับ
สภาพจนถึงเวลา 60 minประสิทธิภาพการกําจัดเกลือแกงจะเริ่ม
มีอัตราท่ีลดลง (Yahaya et al., 2011) เน่ืองจากในช่วงแรกพ้ืนท่ี
ในการดูดซับมีมากทําให้การดูดซับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เมื่อ
เวลาผ่านไป NaCl จะเข้าไปเกาะบนพ้ืนท่ีผิวของฟางข้าวทําให้
การดูดซับใหม่เป็นไปได้ยากข้ึน(ธิดาพร ฤทธิศร และคณะ, 2556) 
และพบว่าประสิทธิภาพการดูดซับเพ่ิมข้ึนเมื่อปริมาณฟางข้าว
เพิ่มขึ้น (Guo, et al., 2016) เนื่องจากมีพื้นที่ในการสัมผัส
เพ่ิมข้ึน และฟางข้าวท่ีปรับสภาพก็ยังมีประสิทธิภาพการกําจัดสูง
กว่าฟางข้าวท่ีไม่ปรับสภาพตลอดทุกช่วงเวลาการทดลอง (Wang 
et al., 2001) ยังสอดคล้องกับผลการทดลองของ (Zhu et al., 
2007) ท่ีระบุว่าประสิทธิภาพการดูดซับของต้นถ่ัวเหลืองท่ีปรับ
สภาพสูงกว่าต้นถ่ัวเหลืองท่ีไม่ปรับสภาพ 
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Figure 2 Percentage of NaCl remaining in solution with ambient temperature condition at the solution concentration of 
20g.l (left) and 35g/l (right). 

 
Figure 3 Percentage of NaCl remaining in solution with constant temperature 90°C condition at the solution 
concentration of 20g/l (left) and 35g/l (right). 
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Figure 4 Percentage of NaCl remaining in solution with gradually decreasing temperature from 90°C condition at 
the solution concentration of 20g/l (left) and 35g/l (right). 

3.3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณเถ้าของฟางท่ีผ่านการดูด
ซับ 

3.3.1 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณเถ้าของฟางท่ีผ่าน
การดูดซับท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้น 20 และ 35g/l 

การเปลี ่ยนแปลงปริมาณเถ้าของวัสดุดูดซับแสดงถึงการ
ถ่ายเทมวลสารของเกลือแกงจากสารละลายไปสู่วัสดุดูดซับ โดย
เฉลี่ยฟางข้าวมีสัดส่วนของปริมาณเถ้าเฉลี่ย 0.132 g/นํ้าหนัก
ฟางแห้ง (g). 

Figure 5 แสดงผลการศึกษาค่าสัดส่วนปริมาณเถ้า จากการ
ทดลองท่ีความเข้มข้นเริ่มต้น 20 และ 35g/l ท่ีสถานะอุณหภูมิ 
ห้องพบว่าตลอดช่วงระยะเวลาการทดลองมีค่าสัดส่วนปริมาณ
เถ้าท่ีต่ําและใกล้เคียงกันตลอดระยะเวลาการทดลองท้ังฟางข้าวท่ี
ปรับสภาพและฟางข้าวท่ีไม่ปรับสภาพ รวมท้ังปริมาณฟางข้าวท่ี
เพ่ิมข้ึนก็ไม่ได้ส่งผลทําให้สัดส่วนปริมาณเถ้าสูงข้ึนตามไปด้วย 

จากกราฟที่แสดงใน Figure 4 (left) และ 5 (right) 
แสดงผลการศึกษาค่าสัดส่วนปริมาณเถ้า จากการทดลองท่ี
ความเข้มข้นเริ่มต้น 20 และ 35 g/l ท่ีสถานะอุณหภูมิลดลงจาก 
90°C พบว่าในช่วงแรกมีค่าสัดส่วนของปริมาณเถ้าเพ่ิมข้ึนอย่าง
รวดเร็วทั้งฟางข้าวที่ไม่ปรับสภาพและฟางข้าวที่ปรับสภาพ
จนถึงเวลา 100 min จะเริ่มมีอัตราท่ีลดลง เน่ืองจากในช่วงแรก
พ้ืนท่ีในการดูดซับมีมากทําให้การดูดซับเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วแต่
พบว่าเมื่อปริมาณสารดูดซับเพ่ิมข้ึนจะทําให้ค่าประสิทธิภาพการ
ดูดซับสูงข้ึนแต่ค่าการดูดซับต่อหน่วยลดลง นอกจากน้ียังพบว่า
ฟางข้าวท่ีปรับสภาพมีสัดส่วนปริมาณเถ้าสูงกว่าฟางข้าวท่ีไม่ปรับ
สภาพตลอดระยะเวลาการดูดซับเน่ืองจากฟางข้าวท่ีปรับสภาพ

จะมีพ้ืนท่ีหรือช่องว่างในการดูดซับสูงกว่าฟางข้าวท่ีไม่ปรับสภาพ
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการทดลดลองของ(สุพรรษา มีถาวร, 2556) 

Figure 6 แสดงผลการศึกษาสัดส่วนปริมาณเถ้าจากการ
ทดลองที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 20 และ 35g/l จากกราฟการ
ทดลองท่ีอุณหภูมิคงท่ี 90°C พบว่าสัดส่วนของปริมาณเถ้ามีอัตรา
ท่ีสูงตลอดระยะเวลาการดูดซับท้ังฟางข้าวท่ีไม่ปรับสภาพและ
ฟางข้าวท่ีปรับสภาพ เน่ืองจากการให้ความร้อนจะช่วยกระตุ้น
การดูดซับให้สูงข้ึน และสัดส่วนของปริมาณเถ้าจะเริ่มลดลงเมื่อ
ถึงเวลา 100 min พบว่าเมื่อปริมาณฟางข้าวเพ่ิมข้ึนจะมีผลให้
สัดส่วนเถ้าลดลง เน่ืองจากเมื่อปริมาณฟางข้าวเพ่ิมข้ึนทําให้
อัตราส่วนระหว่างฟางข้าวต่อสารละลายมีค่าลดลง (Gong, et 
al., 2005)โดยเมื่อฟางข้าวมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจะทําให้สัดส่วนของ
ปริมาณเถ้าลดลงด้วย และพบว่าฟางข้าวที ่ปรับสภาพมี
ประสิทธิภาพการดูดซับสูงกว่าฟางข้าวท่ีไม่ปรับสภาพตลอดทุก
ช่วงเวลาการทดลองให้การดูดซับใหม่เป็นไปได้ยากขึ้นและ
พบว่าเมื ่อเพิ่มปริมาณฟางข้าวจะมีผลให้สัดส่วนเถ้าลดลง 
เน่ืองจากเมื่อปริมาณฟางข้าวเพ่ิมข้ึนทําให้สัดส่วนของสารละลาย
ต่อวัสดุดูดซับมีค่าลดลง 
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Figure 5 Amount of ash content in rice straw under ambient temperature condition at the solution concentration 
of 20g.l (left) and 35g/l (right). 

 
Figure 6 Amount of ash content in rice straw under constant temperature 90°C condition at the solution 
concentration of 20g.l (left) and 35g/l (right). 
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Figure 7 Amount of ash content in rice straw under gradually decreasing temperature from 90°C condition at the 
solution concentration of 20g.l (left) and 35g/l (right). 

4 สรุปผลการทดลอง 
จากผลการทดลองศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดเกลือแกงโดย

การวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นท่ีเหลืออยู่ในสารละลายและปริมาณ
เถ้าในวัสดุดูดซับพบว่าเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้นทําให้ประสิทธิ-
ภาพการกําจัดเกลือแกงมีค่าเพิ่มขึ้นที ่ความเข้มข้นเริ่มต้น 
20g/l และ 35g/l รวมท้ังเมื่อปริมาณฟางข้าว (dose) เพ่ิมข้ึน
จาก 1-5g ก็มีผลทําให้ประสิทธิภาพการดูดซับสูงข้ึนตามไปด้วย 
และท่ีสถาวะอุณหภูมิ 90°C และแบบอุณหภูมิลดลงจาก 90°C 
เมื่อเวลาเพ่ิมข้ึนจะทําให้ประสิทธิภาพการดูดซับมีค่าเพ่ิมข้ึน 
ยกเว้นท่ีสถาวะอุณหภูมิห้อง เมื่อเวลาเพ่ิมข้ึนไม่ได้มีผลทําให้
ประสิทธิภาพการดูดซับเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย นอกจากน้ันยังพบว่า
ประสิทธิภาพการกําจัดเกลือแกงของฟางข้าวท่ีปรับสภาพมีค่าสูง
กว่าฟางข้าวท่ีไม่ผ่านการปรับสภาพ 

จากการศึกษาสัดส่วนปริมาณเถ้าพบว่าเมื่อระยะเวลาในการ
ทดลองเพ่ิมข้ึนวัสดุดูดซับจะมีปริมาณเถ้าเพ่ิมข้ึนแสดงว่าเมื่อเวลา
เพ่ิมข้ึนจะส่งผลทําให้อัตราการดูดซับมีค่าสูงข้ึน แต่เมื่อพิจารณา
ปริมาณวัสดุดูดซับพบว่าเมื่อปริมาณวัสดุดูดซับ (dose)เพ่ิมข้ึน
ปริมาณเถ้าในวัสดุดูดซับมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากสัดส่วนของ
สารละลายต่อวัสดุดูดซับมีค่าลดลง โดยท่ีสถาวะอุณหภูมิลดลงจาก 
90°C และ อุณหภูมิคงท่ี 90°C จะพบว่ามีค่าสัดส่วนเถ้าเพ่ิมข้ึนตาม
ระยะเวลา ยกเว้นท่ีสถาวะอุณหภูมิห้องเมื่อเวลาเพ่ิมข้ึนไม่ได้ส่งผล
ทําให้ค่าสัดส่วนปริมาณเถ้าเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย และจากการ
เปรียบเทียบค่าสัดส่วนปริมาณเถ้าในวัสดุดูดซับฟางข้าวท่ีผ่านการ
ปรับสภาพด้วย NaOH มีค่าสูงกว่าฟางข้าวท่ีไม่ผ่านการปรับสภาพ 
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