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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เ ปนการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของกงในการดูด ซับน้ํ ามั นในน้ํา เสียสัง เคราะห
มีวัต ถุป ระสงค เพื่ อศึก ษาปริ มาณและเวลาที่เ หมาะสม รวมทั้ง ประสิท ธิภาพของเส นใยกงและ
เสนใยกงปรับสภาพในการดูดซับน้ํามัน โดยใชน้ําเสียสังเคราะห คือน้ํามันพืช 10 มิลลิลิตร ผสม
กับน้ํา 500 มิลลิลิตร และใชวัสดุดูดซับคือ เสนใยกงและเสนใยกงปรับสภาพ ที่ปริมาณ 1, 2, 3
และ 4 กรัม ที่ระยะเวลาการดูดซับ 10, 20 และ 30 นาที ผลการวิจัยพบวาเมื่อใชปริมาณเสน
ใยกงและเสนใยกงปรับสภาพ 4 กรัม ที่ระยะเวลาการดูดซับ 10 นาที มีประสิทธิภาพในการดูดซับ
น้ํามัน มากที่สุดที่รอยละ 98.97 และรอยละ 96.22 ตามลําดับ
คําสําคัญ: กง น้ํามัน การดูดซับ
Abstract
This research is a study of efficiency of Hanguana malayana (Jack) Merr. for oil
adsorption. The objectives investigate the appropriate quantity and proper time of fiber and
pretreatment fiber of Hanguana malayana (Jack) Merr. to adsorb oil and study the efficiency
of fiber and pretreatment fiber of Hanguana malayana (Jack) Merr. to adsorb oil. The material
adsorptions are fiber and pretreatment fiber of Hanguana malayana (Jack) Merr.. This study
was used synthetic wastewater that was prepared by vegetable oil 10 ml mixed with water
500 ml. The treatment of oil adsorption was desired to use the quantities of fiber and
pretreatment fiber of Hanguana malayana (Jack) Merr. at 1, 2, 3 and 4 g and adsorption
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time at 10, 20 and 30 min. The result showed that 4 g of both fiber and pretreatment fiber
of Hanguana malayana (Jack) Merr. at 10 min for time adsorption are the best efficient of oil
adsorption at 98.97 and 96.22 percent, respectively.
Keywords: Hanguana malayana (Jack) Merr., Oil, Adsorption
บทนํา
น้ํามันเปน สารมลพิ ษทางน้ําที่ เกิดจากการประกอบอาหารและชําระลางสิ่ง สกปรกใน
ครัวเรือน โรงอาหาร หรือตามอาคารตางๆ ทําใหน้ํามันที่เกิดขึ้นถูกถายเทปะปนกับน้ําเสียชุมชนสู
แหลงน้ําธรรมชาติ ซึ่งปญหาเหลานี้ทําใหน้ํามันแขวนลอยอยูในแหลงน้ํากอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่ง แวดล อม ซึ่ งในปจ จุบั นก็ มีก ารบํา บั ดน้ํ าเสียหลายวิธี เช น วิธี การทางเคมี เป นวิ ธีก ารกํา จั ด
น้ํามันดวยการเติมสารเคมีที่ใชสําหรับแยกน้ํามันออกจากน้ํา วิธีการทางชีวภาพเปนวิธีการกําจัด
น้ํามั นที่ อาศั ยจุ ลินทรีย เช น ยีสต ราแบคที เรีย ชว ยในการย อยสลายน้ํ ามัน การยอยสลาย
โดยธรรมชาติ (สันทั ด, 2552) และวิธี ทางกายภาพ เปน วิธีที่ ใช กัน มากเนื่องจากทํ าไดร วดเร็ ว
คาใชจายในการดําเนินการต่ํา กระบวนการไมซับซอน วิธีการทางกายภาพมีดวยกันหลายวิธี
ไดแกการเติมอากาศ การทําใหลอยตัวโดยธรรมชาติ และการใชวัสดุดูดซับ เปนตน (ธิดา, 2545)
สํา หรับ วิ ธีก ารทางกายภาพ เช น การใช วั สดุ ดู ดซั บ จากพื ชก็ จั ดเป นอี ก วิ ธีก ารหนึ่ ง ที่
นาสนใจเนื่องดวยเปนกระบวนการที่สามารถดําเนินการไดงาย จากงานวิจัยที่ผานมาพบวามีวัสดุ
เหลือทิ้ง ราคาถูก หลายชนิ ดที่สามารถนํามาใชเปน ตัวดูดซับ ที่มีประสิ ทธิภาพเชน ฝาย (กฤษณ
และศิริพร, 2545) ธูปฤาษี (ธิดา, 2545) ชานออย (อรทัย และคณะ, 2554) และ เปลือกกลวย
(Aliyu et al., 2015) จากวัสดุดูดซับที่กลาวมาขางตนเปนวัสดุดูดซับที่มีเสนใยที่ไดจากพืช โดย
คุณสมบัติของเสนใยจะมีความสามารถในการดูดซับไดดีมีความแข็งแรง และทนทาน จึงสามารถ
นํามาเปนวัสดุดูดซับได
ในงานวิจัยนี้จะศึกษาประสิทธิภาพเสนใยจากกงในการดูดซับน้ํามัน โดยกงจะเปนวัชพืช
ที่ขึ้นตามแหลงน้ํา กงเปนวัชพืชที่ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและมีการขยายพันธุ
ได ร วดเร็ ว จึ ง ส ง ผลกระทบโดยตรงต อ สิ่ ง แวดล อ ม กงจะพบในประเทศไทยเฉพาะภาคใต
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2538) ซึ่งพบมากบริเวณทะเลนอย จังหวัดพัทลุง โดยที่ทะเลนอยจะมีการ
เจริญเติบโตอยางหนาแนนของวัชพืชน้ํา เชน กง ซึ่งทําใหเกิดการตื้นเขินและยังเปนปญหาการ
เดินเรื อของชาวบา นและนักทองเที่ยว จึงจํ าเปนที่ จะตองมีการขุดลอกกงออก เพื่ อเปน การลด
ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในทะเลนอย แตหลังจากที่มีการขุดลอก กงก็จะถูกนํามากองไวบริเวณริมฝง
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ปลอยใหเนาตายเปอยเอง ทําใหสงกลิ่นเหม็นและเปนแหลงรวมเชื้อโรค โดยงานวิจัยนี้ไดนํากงที่
เปนวัชพืชมาใชประโยชนในการเปนวัสดุดูดซับ ซึ่งจะแบงเปนเสนใยกงและเสนใยกงปรับสภาพ มี
วัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาปริมาณและเวลาที่เหมาะสมของเสนใยกงและเสนใยกงปรับสภาพใน
การดูดซับน้ํามัน ทั้งนี้กงเปนวัชพืชที่มีเสนใยและมีความสามารถในการดูดซับ และยังสามารถที่
จะนํามาใชทดแทนวัสดุสังเคราะหดูดซับที่มีราคาแพงได จึงทําใหกงสามารถนําไปใชประโยชนได
อีกดวย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การเตรียมวัสดุดูดซับ
1.1 เสนใยกง
นําใบกงตากแดด 2-3 วัน จากนั้นนํามาตัดขนาด 2-3 เซนติเมตร แลวอบที่อุณหภูมิ
105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมงไดเปนเสนใยกงสําหรับใชในการทดลอง
1.2 เสนใยกงปรับสภาพ
นํ า ใบกงตากแดด 2-3 วั น จากนั้ น นํ า มาตั ด ขนาด 2-3 เซนติ เ มตร และต มด ว ย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 70 กรัม ในน้ํา 9 ลิตร ประมาณ 3-5 ชั่วโมง หรือจนใบกงเปอยยุย
ตักกงที่เปอยยุยแลวลงบนตะขายไนลอนเพื่อใหกากใบที่เหลือติดอยูกับเสนออกใหหมดลางดวยน้ํา
สะอาดประมาณ 5-8 ครั้ง นําไปฟอกเยื่อกง ใสน้ําประมาณ 1 ลิตร คลอรีนประมาณ 50 กรัม แชไว
20 นาที นํามาล างคลอรีนดวยน้ําสะอาดประมาณ 1-2 ครั้ง แลวนํามาอบที่อุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง จะไดเปนเสนใยกงปรับสภาพ
2. การเตรียมน้ํามันสังเคราะห
ใชน้ํามันพืช 10 มิลลิลิตร ผสมกับน้ํา 500 มิลลิลิตร
3. การทดสอบหาประสิทธิภาพ
การดูดซับดวยเสนใยกง และเสนใยกงปรับสภาพ ทําโดยใชน้ํามันสังเคราะหที่เตรียมไว
จํานวน 9 ชุดการทดลอง ดังนี้
3.1 ชุดการทดลองที่ 1 ไมใสวัสดุดูดซับ (ชุดควบคุม)
3.2 ชุดการทดลองที่ 2A ปริมาณเสนใยกง 1 กรัม
3.3 ชุดการทดลองที่ 2B ปริมาณเสนใยกงปรับสภาพ 1 กรัม
3.4 ชุดการทดลองที่ 3A ปริมาณเสนใยกง 2 กรัม
3.5 ชุดการทดลองที่ 3B ปริมาณเสนใยกงปรับสภาพ 2 กรัม
3.6 ชุดการทดลองที่ 4A ปริมาณเสนใยกง 3 กรัม
3.7 ชุดการทดลองที่ 4B ปริมาณเสนใยกงปรับสภาพ 3 กรัม
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3.8 ชุดการทดลองที่ 5A ปริมาณเสนใยกง 4 กรัม
3.9 ชุดการทดลองที่ 5B ปริมาณเสนใยกงปรับสภาพ 4 กรัม
แลวทําการกวนผสมประมาณ 100 รอบ ตอนาที เปนระยะเวลา 1 นาที เมื่อครบเวลา
ตั้งทิ้งไวใหดูดซับเปนระยะเวลา 10 นาที จากนั้นเก็บตัวอยางวัสดุดูดซับ และนําน้ํามันที่ผานการ
ดูดซั บแล วไปวิเคราะหห าปริ มาณที่เหลืออยูในน้ํา เสีย แล วทํา การทดลองซ้ํา โดยเปลี่ ยนระยะ
เวลาการดูดซับเปน 20 และ 30 นาที (โดยทําการทดลองครั้งละ 3 ซ้ํา) จากนั้นนําไปคํานวณหา
ปริ มาณน้ํ ามั นคงเหลื อในน้ํ าเสีย และประสิ ทธิ ภาพการดู ดซั บของเส นใยกงและเส นใยกงปรั บ
สภาพโดยคํานวณจากสูตร
ประสิทธิภาพการดูดซับ =

(ปริมาณคราบน้ํามันกอนการดูดซับ ปริมาณคราบน้ํามันหลังการดูดซับ )
ปริมาณคราบน้ํามันกอนการดูดซับ

x 100

จากนั้นนําขอมูลจากการทดลองมาวิเคราะหความแปรปรวนแบบ One way analysis of
variance (ANOVA) และเปรี ยบเที ย บความแตกต า งของค า เฉลี่ ยในแต ล ะชุ ด การทดลองด ว ย
Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ ระดั บ ความเชื่ อมั่ น ร อยละ 95 โดยใช โ ปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมของเสนใยกงและเสนใยกงปรับสภาพในการดูดซับ
น้ํามัน
1.1 เสนใยกง
จากการศึกษาปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมของเสนใยกงในการดูดซับน้ํามันโดย
ใชปริมาณของเสนใยกง.1,.2,.3 และ 4 กรัม และระยะเวลาการดูดซับ 10, 20 และ 30 นาที ซึ่ง
ปริ มาณน้ํ า มั น ก อนการดู ด ซั บ อยู .15.59.±.1.46.มิ ล ลิ ก รัมต อลิ ต ร พบว า ปริมาณของเส น ใยกง
4 กรัม ระยะเวลาการดูดซับ 10 นาที มีน้ํ ามันคงเหลื อในน้ํ าเสียหลังดู ดซับน อยที่สุ ดคือ.0.16.±.0.05
มิลลิกรัมตอลิตรดังภาพที่ 1 โดยมีคาปริมาณน้ํามันอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา
ทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน โดยกรมควบคุมมลพิษป พ.ศ 2553 ไดกําหนดเกณฑมาตรฐาน
ไวโดยใหปริมาณน้ํามันไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลิตร
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ชุดควบคุม
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หมายเหตุ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน โดยกําหนดเกณฑมาตรฐาน
ปริมาณน้ํามันไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลิตร

ภาพที่ 1 ปริมาณน้ํามันคงเหลือในน้ําเสียหลังการดูดซับโดยใชปริมาณของเสนใยกงและเวลาการ
ดูดซับที่แตกตาง

น้ํามันคงเหลือในน้ําเสีย
หลังการดูดซับ (mg/L)

1.2 เสนใยกงปรับสภาพ
จากการศึกษาปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมของเสนใยกงปรับสภาพในการดูดซับ
น้ํ า มั น โดยใช ป ริ มาณของเส น ใยกงปรั บ สภาพ 1,.2,.3.และ.4.กรั ม และระยะเวลาการดู ด ซั บ
10,.20.และ.30.นาที มีปริมาณน้ํามันกอนการดูดซับอยู 15.59 ±.1.46 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา
ปริมาณของเสนใยกงปรับสภาพ.4.กรัม.ที่ระยะเวลาการดูดซับ.10.นาที มีน้ํามันคงเหลือในน้ําเสีย
หลังการดูดซับนอยที่สุดคือ.0.50.±.0.06 มิลลิกรัมตอลิตร ดังภาพที่ 2 มีคาปริมาณน้ํามันอยูใน
เกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายน้ํ าทิ้ งจากระบบบํ าบั ดน้ํา เสียชุมชนโดยกรมควบคุมมลพิ ษ
ปพ.ศ 2553 ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานไวโดยใหปริมาณน้ํามันไมเกิน.5 มิลลิกรัมตอลิตร
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หมายเหตุ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน โดยกําหนดเกณฑมาตรฐาน
ปริมาณน้ํามันไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลิตร

ภาพที่ 2 ปริมาณน้ํามันคงเหลือในน้ําเสียหลังดูดซับโดยใชปริมาณของเสนใยกงปรับสภาพและ
เวลาการดูดซับที่แตกตางกัน
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ประสิทธิภาพการดูดซับน้ํามัน
(รอยละ)

2. ประสิทธิภาพของเสนใยกงและเสนใยกงปรับสภาพในการดูดซับน้ํามัน
2.1 ประสิทธิภาพในการดูดซับที่เหมาะสมของเสนใยกง
จากการศึกษาปริมาณของเสนใยกง 1,.2,.3 และ.4.กรัม.ในการดูดซับน้ํามันโดยใช
ระยะเวลาการดู ดซับ ที่แตกตางกั นคือ 10, 20 และ 30 นาที พบว าที่ปริ มาณเสนใยกง 4 กรั ม
ระยะเวลาการดูดซับ 10 นาที มีการดูดซับไดดีที่สุด เมื่อเทียบกับปริมาณและระยะเวลาดูดซับ
ที่แตกตางกัน และมีประสิทธิภาพในการดูดซับไดดีที่สุด .ที่รอยละ 98.97 ± 0.24 รองลงมาเปน
ระยะเวลา 20 นาที รอยละ 98.66 ± 0.32 และ 30 นาที รอยละ 98.58 ± 0.30 ตามลําดับ
ดังภาพที่ 3
1 กรัม
2 กรัม
100
80

3 กรัม

60

4 กรัม

40
20
0

10

20

30

ระยะเวลาการดูดซับ (นาที)

ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพการดูดซับน้ํามันโดยใชปริมาณเสนใยกงและเวลาการดูดซับที่แตกตางกัน
2.2 ประสิทธิภาพในการดูดซับที่เหมาะสมของเสนใยกงปรับสภาพ
จากการศึกษาปริมาณของเสนใยกงปรับสภาพ 1,.2,.3 และ.4 กรัมในการดูดซับน้ํามัน
โดยใชระยะเวลาการดูดซับที่แตกตางกัน คือ.10,.20 และ.30 นาที พบวาที่ปริมาณเสนใยกงปรับ
สภาพ 4 กรั ม.ระยะเวลาการดู ด ซั บ .10.นาที มี ก ารดู ดซั บ ได ดี ที่ สุ ด เมื่ อเที ยบกับ ปริ มาณและ
ระยะเวลาดูดซับที่แตกตางกัน โดยมีประสิทธิภาพในการดูดซับที่รอยละ.96.22.± 0.69 รองลงมา
เปนระยะเวลา.20.นาทีรอยละ.95.79 ± 0.31 และ 30 นาที.รอยละ.95.62 ± 0.35 ตามลําดับ
ดังภาพที่ 4
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1 กรัม
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ระยะเวลาการดูดซับ (นาที)

ภาพที่ 4. ประสิทธิภาพการดูดซับน้ํามันโดยใชปริมาณเสนใยกงปรับสภาพกับเวลาการดูดซับ ที่
แตกตางกัน
3. ผลการวิเคราะหปริมาณน้ํามันทางสถิติ
3.1 เสนใยกง
การวิเคราะหปริมาณน้ํามันทางสถิตและเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยในแต
ละชุดการทดลองดวย Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
ที่ระยะเวลา 10 นาที มีคาน้ํามันคงเหลืออยูในชวง.0.16.±.0.05 – 15.59.±.1.46 มิลลิกรัมตอลิตร
โดยมี ค า ต่ํ า สุ ด ในการทดลองนี้ ใ ช ป ริ มาณ 4.กรั ม .ซึ่ ง มี ค า แตกต า งอย า งมี นั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) กับปริมาณ 1 กรัม และชุดควบคุม แตกับปริมาณ.2 และ 3 กรัม แตกตางอยางไมมี
นั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p>0.05) ระยะเวลา 20 นาที ค า น้ํ ามั น คงเหลื ออยู ใ นช ว ง.0.20.±.0.05 14.96.±.0.25 มิลลิกรัมตอลิตร โดยมีคาต่ําสุดในการทดลองนี้ใชปริมาณ 4.กรัม.ซึ่งมีคาแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับปริมาณ 1 กรัม 2 กรัม และชุดควบคุม แตกับปริมาณ.
3 กรัม แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และระยะเวลา 30 นาที คาน้ํามันคงเหลือ
อยูในชวง.0.21.± 0.03 - 14.84.±.0.79 มิลลิกรัมตอลิตร โดยมีคาต่ําสุดในการทดลองนี้ ใชปริมาณ
4.กรัม.ซึ่งมีคาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับปริมาณ 1 กรัม และชุดควบคุม
แตกับปริมาณ 2 และ.3 กรัม แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) มีรายละเอียด ดัง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ปริมาณน้ํามันคงเหลือในน้ําเสียหลังดูดซับโดยใชปริมาณเสนใยกงและระยะเวลาการ
ดูดซับแตกตางกัน
ปริมาณเสนใย
กง(กรัม)

จํานวน
ตัวอยาง

(ชุดควบคุม)
1
2
3

9
9
9
9

ปริมาณน้ํามันคงเหลือในน้ําเสียหลังดูดซับ (มิลลิกรัมตอลิตร)
ระยะเวลาในการดูดซับ
10 นาที
20 นาที
30 นาที
c*
d
15.59 ± 1.46
14.96 ± 0.25 *
14.84 ± 0.79c*
4.95 ± 1.48b*
5.03 ± 0.05c*
5.81 ±1.51b*
0.87 ± 0.35a
1.06 ± 0.17b*
1.34 ± 1.18a
0.36 ± 0.09a
0.51 ± 0.05a
0.61 ± 0.35a

4

9

0.16 ± 0.05a

0.20 ± 0.05a

0.21 ± 0.03a

หมายเหตุ ขอมูลในคอลัมนที่มีอักษรกํากับเหมือนกันไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05)
* มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)

3.2 เสนใยกงปรับสภาพ
การวิเคราะหปริมาณน้ํามันทางสถิตและเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยในแต
ละชุดการทดลองดวย Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95
ที่ระยะเวลา 10 นาที มีคาน้ํามันคงเหลืออยูในชวง.0.59.±.0.06 – 15.59.±.1.46 มิลลิกรัมตอลิตร
โดยมี ค า ต่ํ า สุ ด ในการทดลองนี้ ใ ช ป ริ มาณ 4.กรั ม .ซึ่ ง มี ค า แตกต า งอย า งมี นั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) กับปริมาณ 1 กรัม 2 กรัม และชุดควบคุม แตกับปริมาณ.3 กรัม แตกตางอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สวนที่ปริมาณ 1 กรัม และ 2 กรัม แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ (p>0.05) ระยะเวลา 20 นาที ค า น้ํ า มั น คงเหลื ออยู ใ นช ว ง.0.63 ±.0.04 - 14.96.± 0.25
มิ ล ลิ ก รั มต อ ลิ ต ร โดยมี ค า ต่ํ า สุ ด ในการทดลองนี้ ใ ช ป ริ มาณ 4.กรั ม .ซึ่ ง มี ค า แตกต า งอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับปริมาณ 1 กรัม 2 กรัม และชุดควบคุม แตกับปริมาณ.3 กรัม
แตกตางอยา งไมมีนัยสําคั ญทางสถิติ (p>0.05) และ ระยะเวลา 30 นาที คาน้ํา มันคงเหลืออยู
ในชวง.0.65.±.0.05 - 14.84.±.0.79 มิลลิกรัมตอลิตร มีรายละเอียด ดังตารางที่ 2
4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเสนใยกงและเสนใยกงปรับสภาพ
จากการเปรี ยบเที ยบประสิ ท ธิ ภาพของเส น ใยกงและเส น ใยกงปรั บ สภาพที่ ป ริ มาณ
1,.2,.3 และ 4 กรัม และระยะเวลาการดูดซับ 10,.20.และ 30 นาที ที่ปริมาณเสนใยกงและเสนใย
กงปรั บ สภาพ ปริ มาณ 4 กรั ม ทุ ก ระยะเวลาการดู ด ซั บ จะมี ป ระสิ ท ธิ ภาพการดู ด ซั บ ดี ที่ สุ ด
ที่ระยะเวลา 10 นาที เปนเวลาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด โดยประสิทธิภาพของเสนใยกงสามารถ
ดู ด ซั บ ได ร อ ยละ 98.97 ส ว นเส น ใยกงปรั บ สภาพสามารถดู ด ซั บ ได ร อ ยละ.96.22 ซึ่ ง มี
ประสิ ท ธิ ภาพการดู ดซั บน อยว าเส นใยกงอยู ร อยละ 2.75 รองลงมาคื อ ระยะเวลา 20 นาที
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เส นใยกงมีประสิ ทธิ ภาพร อยละ.98.66.ส ว นประสิ ทธิ ภาพการดู ด ซับ ของเส น ใยกงปรั บ สภาพมี
ประสิท ธิภาพ ร อยละ.95.79.ทํา ให เสน ใยกงมีป ระสิท ธิภาพการดูด ซับ มากกวา เสน ใยกงปรั บ
สภาพอยู รอยละ.2.87.และ ระยะเวลา 30 นาที เสนใยกงมีประสิทธิภาพการดูดซับรอยละ 98.58.
สวนประสิทธิภาพการดูดซับของเสนใยกงปรับสภาพ มีประสิทธิภาพรอยละ 95.62.ทําใหเสนใย
กงมีประสิทธิภาพการดูดซับมากกวา เสนใยกงปรับสภาพอยูรอยละ 2.96 แตที่แตกตางไปก็คือ
ที่ปริมาณ 1 กรัม ระยะเวลาการดูดซับ 10,.20 และ 30 นาที ประสิทธิภาพของเสนใยกงปรับสภาพ
มากกวาเสนใยกงทุกระยะเวลาการดูดซับ ดังตารางที่ 3
ตารางที่.2.ปริมาณน้ํามั นคงเหลื อในน้ํ าเสี ยหลัง บํา บัด โดยใช ปริ มาณเสน ใยกงปรับ สภาพและ
ระยะเวลาการดูดซับแตกตางกัน
ปริมาณเสนใย
กงปรับสภาพ
(กรัม)

จํานวน
ตัวอยาง

(ชุดควบคุม)

ปริมาณน้ํามันคงเหลือในน้ําเสียหลังบําบัด (มิลลิกรัมตอลิตร)
ระยะเวลาในการดูดซับ
10 นาที

20 นาที

30 นาที

9

15.59 ± 1.46c*

14.96 ± 0.25d*

14.84 ± 0.79c*

1

9

4.38 ± 1.48b*

4.40 ± 0.58c*

5.29 ± 1.63b*

2

9

2.80 ± 0.93b*

3.82 ± 1.03b*

3.72 ± 0.13b*

3

9

0.89 ± 0.28a

1.19 ± 0.22a

1.67 ± 0.86a

4

9

0.59 ± 0.06a

0.63 ± 0.04a

0.65 ± 0.05a

หมายเหตุ ขอมูลในคอลัมนที่มีอักษรกํากับเหมือนกันไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05)
* มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)

ตารางที.่ 3.ประสิทธิภาพการดูดซับน้ํามันระหวางเสนใยกงและเสนใยกงปรับสภาพโดยใชปริมาณ
วัสดุดูดซับและเวลาการดูดซับที่แตกตางกัน
ปริมาณ
วัสดุดูดซับ
(กรัม)
1
2
3
4

ประสิทธิภาพการดูดซับน้ํามัน
ของเสนใยกง
10 นาที
20 นาที
30 นาที
68.25%
66.38%
60.84%
94.41%
92.91%
90.97%
97.69%
96.59%
95.89%
98.97%
98.66%
98.58%
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ประสิทธิภาพการดูดซับน้ํามัน
ของเสนใยกงปรับสภาพ
10 นาที
20 นาที
30 นาที
71.91%
70.59%
64.35%
84.42%
78.89%
74.93%
94.29%
92.05%
88.75%
96.22%
95.79%
95.62%
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จากการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับของเสนใยกงและเสนใยกงปรับสภาพ พบวาที่
ปริมาณ 4 กรัม ทั้งเสนใยกงและเสนใยกงปรับสภาพมีปริมาณน้ํามันเหลืออยูนอยที่สุด รองลงมา
ที่ปริมาณ 3 กรัม 2 กรัม และ 1 กรัม ตามลําดับ สวนระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ 10 นาที
รองลงมา 20 นาที และ 30 นาที ตามลําดับ ส วนประสิทธิ ภาพการดู ดซับที่ ดีที่สุดสําหรั บเสนใยกง
และเสนใยกงปรับสภาพ คือ ที่ปริมาณ 4 กรัม ระยะเวลาการดูดซับ 10 นาที จะมีประสิทธิภาพการ
ดูดซับของเสนใยกงที่รอยละ 98.97 สวนเสนใยกงปรับสภาพอยูที่รอยละ 96.22.ปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการดูดซับทางกายภาพ ไดแก ปริมาณและเวลา ซึ่งจากการทดลอง พบวาเมื่อใชปริมาณวัสดุ
ดูดซับมากประสิทธิภาพการดูดซับก็จะเพิ่มขึ้น สวนระยะเวลาถาใชระยะเวลานอยประสิทธิภาพ
การดูดซับก็จะเพิ่มขึ้นเชนกัน ซึ่ง เดชา (2552) ไดกลาววา เมื่อเพิ่มปริมาณวัสดุดูดซับทําใหพื้นที่
ผิ ว สั มผั ส ระหว า งตั ว ดู ด ซั บ กั บ สารละลายมี ค า เพิ่ มมากขึ้ น ส ว นระยะเวลาการดู ด ซั บ ในช ว ง
ระยะเวลาแรกการดูดซับจะดูดซับไดอยางรวดเร็ว เนื่องมาจากพื้นที่ ผิวของตัวดูดซับยังมีปริมาณ
มาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิ จัยของรุ งทิพ ย และคณะ (2553) ไดศึ กษาประสิทธิ ภาพการกําจั ด
น้ํามันออกจากน้ําเสียโรงอาหารโดยใชดอกธูปฤาษีใบแคบ ที่สรุปไววา ประสิทธิภาพในการกําจัด
เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณดอกธูปฤาษีในระบบแบตซ และงานวิจัยของ ภรณภิดา.และ
คณะ.(2554) ไดศึกษาการดูดซับน้ํามันในน้ําทิ้งโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน ดวยไคตินและไคโตซานจากแกนหมึกกลวย โดยศึกษา ผลของระยะเวลาเขาสูสมดุลตอ
การดูดซับน้ํามันของไคตินและไตโตซานจากหมึกกลวย ซึ่งพบวา ไคโตซานสามารถดูดซับน้ํามัน
ได สูง สุ ดที่ ร ะยะเวลาเข าสู ส มดุ ลที่ 10 นาที ซึ่ งเป นระยะเวลาการดู ด ซับ ที่ สั้น ที่ สุด จากชุ ดการ
ทดลอง
จากการศึกษาประสิทธิภาพการดูด ซับของเสนใยกงและเส นใยกงปรับสภาพในครั้ง นี้
อาจนําไปประยุกตใชในน้ําเสียจริง เชน น้ําเสียในโรงอาหารได สําหรับการกําจัดกงที่ดูดซับน้ํามัน
แลวจะกํ าจัดไดโ ดยนําไปทําปุย เนื่องจากกงสามารถยอยสลายตามธรรมชาติ อีก ทั้ง การใชก ง
กําจัดน้ํามันไมมีสารพิษตกคาง
สรุปผลการวิจัย
จากการศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของเส นใยกงและเส นใยกงปรั บสภาพ โดยใช ปริ มาณ 1,.2,.3
และ.4 กรัม สวนระยะเวลาการดูดซับจะใช 10,.20. และ 30 นาที สําหรับเสนใยกงประสิทธิภาพในการ
ดูดซับที่ดีที่สุดจะอยูที่ ปริมาณ 4 กรัม ระยะเวลา 10 นาที ซึ่งมีประสิทธิภาพอยูที่รอยละ 98.97 สวน
เสนใยกงปรับสภาพประสิทธิภาพในการดูดซับที่ดีที่สุดจะอยูที่ปริมาณ 4 กรัม ระยะเวลา 10 นาที ซึ่ง
มีประสิ ทธิภาพอยู ที่ร อยละ 96.22 ทั้ งนี้ จากการศึ กษาเส นใยกงจะมี ประสิ ทธิ ภาพที่ ดี กว าเส นใยกง
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ปรับสภาพและเหมาะแกการนํามาใชเปนวัสดุดูดซับเนื่องจากวิธีการเตรียมเสนใยกงงายและไม
ตองใชสารเคมี
กิตติกรรมประกาศ
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