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การดูดซับสารประกอบฟี นอลจากสารละลายโดยชีวมวลสาหร่ ายผักกาด
Biosorption of Phenolic Compounds from Aqueous Solution by
Biomass of Marine Algae Ulva reticulate
อุไรวรรณ มณีโชติ ยุพดี ชั ยสุ ขสั นต์ และ เสาวภา โชติสุวรรณ
แผนกวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปั ตตานี 9400

บทคัดย่ อ
การดูดซับทางชีวภาพของสารประกอบอินทรี ย ์ โดยชีวมวลสาหร่ าย เป็ นวิธีการบําบัดนํ,าเสี ยจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที/มีประสิ ทธิภาพวิธีหนึ/ง ได้ศึกษาความสามารถดูดซับสารประกอบฟี นอล ได้แก่ ฟี นอล 4-คลอโรฟี
นอล และ 2,4-ไดคลอโรฟี นอล โดยใช้ชีวมวลสาหร่ ายผักกาด Ulva reticulata ที/พบมากบริ เวณแหลมตาชี อ่าว
ปั ต ตานี โดยศึ ก ษาระยะเวลาการดู ด ซับ ผลของพี เ อช ปริ ม าณของสาหร่ า ย และความเข้ม ข้น เริ/ ม ต้น ของ
สารประกอบฟี นอลต่อความสามารถดูดซับสารประกอบ ฟี นอลแบบกะ พบว่าตรวจไม่พบสารประกอบฟี นอลใน
ตัวอย่างสาหร่ าย และพบว่าตัวอย่างชีวมวลสาหร่ ายดูดซับสาร ประกอบฟี นอลต่างๆ ได้ดีในเวลา 120 - 180 นาที พี
เอชมีผลต่อความสามารถดูดซับสารประกอบฟี นอล โดยตัวอย่างสาหร่ ายการดูดซับเกิ ดขึ,นได้ดีที/สุดที/ พีเอช 5
นอกจากนี, การดูดซับเพิ/มขึ,นเมื/อปริ มาณของสาหร่ ายเพิ/มขึ,นในช่วง 0.5 - 3.0 กรัม/ลิตร ข้อมูลสมดุลการดูดซับ
สารประกอบฟี นอลเป็ นไปตามแบบจําลองของแลงค์เมียร์ และฟรุ นดลิช โดยตัวอย่างสาหร่ ายผักกาดสามารถดูด
ซับฟี นอล คลอโรฟี นอล และไดคลอโรฟี นอลสู งสุ ด ตามแบบจําลองของแลงค์เมียร์ (Qm) เท่ากับ 4.7, 9.2 และ
17.9 มก. /กรัม ตามลําดับ และ ตามแบบจําลองฟรุ นดลิช (K) เท่ากับ 0.40, 1.74 และ 4.54 มก. /กรัม ตามลําดับ
คําสําคัญ: สารประกอบฟี นอล ชีวมวลสาหร่ ายผักกาด แบบจําลองของแลงค์เมียร์ และฟรุ นดลิช คลอโรฟี นอล
ไดคลอโรฟี นอล

Abstract
Biosorption of organic compounds by algal biomass is a potential technology for treating industrial
wastewater. Adsorption of phenolic compounds including phenol, 4-chlorophenol (4-CP) and 2,4dichlorophenol (2,4-DCP) in aqueous solution by marine algal Ulva reticulata available in large quantities in
Pattani Bay was investigated. The kinetic profiles, the effect of pH, the amount of algae biomass and initial
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concentrations of phenolic compounds on sorption of phenolic compounds by the algal biomass were examined
using batch experiments. It was found that the phenol compounds were not detected in the biomass samples.
The adsorption capacity of the algae samples for phenolic compounds was found to be optimum at the contact
time of 120 - 180 minutes. The maximum uptake of three phenolic compounds by the algal biomass occurred at
the solution pH of 5.0. In addition, the uptake capacity of the algal biomass increased as the amount of algal
biomass increased from 0.5 to 3.0 g/L. The equilibrium data of phenolic compounds fitted well to the Langmuir
and Freundlich isotherm models (r2 > 0.99). The maximum sorption capacity of the biomass following
Langmuir isotherm (Qm) for phenol, 4-CP and 2,4-DCP were 4.7, 9.2 and 17.9 mg/g, respectively, while those
derived from Freundlich isotherm (K) were 0.40, 1.74 and 4.54 mg/g, respectively.
Key words: Biosorption, Ulva reticulata, Phenolic compounds
นอล เป็ นส่วน ผสมในนํ,ายารักษาเนื,อไม้ประมาณ 1418% [9] นอกจากนี, สารประกอบคลอโรฟี นอล
สามารถสลายตัวในธรรมชาติที/อุณหภูมิ 210-310°C
และสารอันตรายที/ เกิ ดจากการสลาย ตัว ได้แก่ แก๊ส
พิษของไฮโดรเจนคลอไรด์ คาร์ บอนมอ- นอกไซด์
และคาร์ บอนไดออกไซด์ [10], [11] ดังนั,นจึงมีความ
จําเป็ นอย่างยิ/งที/จะต้องมีการลด หรื อกําจัดสารกลุ่มนี,
ในนํ, าทิ, ง ก่ อ นปล่ อ ยลงสู่ แ หล่ ง นํ, า วิ ธี ก ารกํ า จั ด
สารประกอบกลุ่มนี, ออกจากนํ,าทิ, งมี หลายวิธี ได้แก่
การดูดซับโดยใช้ถ่านกัมมันต์ [12] การใช้เอนไซม์
เปอร์ ออกซิ เดสในการบําบัด [2], [3] และการใช้
วิธี การทางชี ว ภาพในการบําบัด (ทั,ง แบบใช้อ ากาศ
และแบบไร้อากาศ) [13] นอกจากนี, ฟี นอลจากนํ,า
ทิ,งยังสามารถบําบัดได้ โดยอาศัยการดูดซับด้วยสาร
ทางชีวภาพ (Biosorbent) ได้แก่ จุลินทรี ย ์ [14] วัสดุ
เหลื อ ใช้จ ากเกษตรกรรม [8], [14] เชื, อ ราชนิ ด
Phanerochaete chryosporium สามารถกํา จั ด
สารประกอบ ฟี นอลประเภท phenol, 2-chlorophenol
(2-CP), 4-chlorophenol (4-CP) และ 2,4-dichlorophenol (2,4-DCP) จากนํ,าเสี ยได้ สําหรับวัสดุเหลือใช้

1. บทนํา
สารประกอบกลุ่ ม ฟี นอล
(Phenolic
compounds) เป็ นสารที/ใช้มากทั,งในภาคเกษตรกรรม
(สารฆ่าแมลง สารปราบศัตรู พืช) และอุตสาหกรรม
ต่างๆ (สิ/ งทอ สี ยอ้ ม ผลิตกระดาษ ไม้แปรรู ป ยาง
นํ,ามันปาล์ม นํ,ายาล้างรู ป และโรงงานกลัน/ นํ,ามัน) [1],
[2], [3] สารประกอบฟี นอล ส่ วนหนึ/ งปนเปื, อนเข้าสู่
แหล่งนํ,าธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อสิ/ งมีชีวติ [4]
สารประกอบฟี นอล จัดเป็ นสารเคมีอนั ตรายมี
ความเป็ นพิษสู ง โดยเฉพาะฟี นอลสามารถแพร่ เข้าสู่
ร่ า งกาย โดยซึ ม ผ่ า นทางผิ ว หนัง ได้ง่ า ย ทํา ให้ เ กิ ด
อาการปวดหัว หน้ามืด ไอของฟี นอล ทําให้เกิดการ
ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและตา ฟี นอลใน
สถานะของแข็งจะทําให้ผิวหนังถูกเผาไหม้หากมีการ
สัมผัส นอกจากนี, ยัง จัดเป็ นสารก่ อ มะเร็ ง [5], [6]
มาตรฐานคุ ณ ภาพนํ, าทิ, ง โรงงานอุ ต สาหกรรม
กําหนดให้มีสารประกอบกลุ่มฟี นอลได้สูงสุ ดไม่เกิ น
1 mg/L [7] แต่ในนํ,าทิ,งจากโรงงานไม้ยางพารา พบว่า
มีปริ มาณของเพนตะคลอโรฟี นอลสู งถึง 117 mg/L
[8] ซึ/ งโรงงานไม้ยางพารามี การใช้สารประกอบฟี
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1,000 mg/L เก็บที/อุณหภูมิ 4 0C สําหรับการศึกษา
ต่อไป

ทางการเกษตร มี ราย งานการทดลองใช้ซังข้าวโพด
แห้งดูดซับสารประกอบกลุ่ม ฟี นอลในนํ,าทิ,ง พบว่า
ซังข้าวโพดสามารถดูดซับได้ 10 mg/g นํ,าหนักแห้ง
ของซังข้าวโพด [8]
Ulva reticulata หรื อสาหร่ ายผักกาด เป็ น
สาหร่ ายที/ พ บเป็ นจํา นวนมากตลอดทั, งปี ในอ่ า ว
ปั ตตานี โดยพบมาก ในช่วงฤดูร้อนตามชายฝั/ง ซึ/งการ
เจริ ญเติบโตของสาหร่ ายผักกาดตามชายฝั/ง ก่อให้เกิด
ปั ญ หาด้ า นการกํ า จั ด ของเสี ย บริ เวณชายฝั/ ง อั น
เนื/ องมาจากการสะสมชี วมวลปริ มาณสู ง [15] และ
ชาวบ้านไม่ได้นาํ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในงาน วิจยั นี,
จึงมีความสนใจในการนําชีวมวลของสาหร่ ายผักกาด
ซึ/งยังมีการใช้ประโยชน์นอ้ ยมาทดลอง เป็ นตัวดูดซับ
สาร ประกอบฟี นอล ได้แก่ ฟี นอล 4-คลอโรฟี นอล
(4-CP) และ 2,4-ไดคลอโรฟี นอล (2,4-DCP) เพื/อเป็ น
แนวทางในการนําวัสดุจากธรรมชาติที/หาง่าย และมี
การใช้ประโยชน์นอ้ ยในอ่าวปั ตตานี มาเป็ นตัวดูดซับ
ชี ว ภาพ สํ า หรั บ การบํ า บั ด นํ, าเสี ยจากแหล่ ง นํ, า
ธรรมชาติ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป

3.2 เครืองมือ
วิเคราะห์ ปริ มาณสารประกอบฟี นอล โดย
ก า ร เ ติ ม 4-Aminoantipyrine แ ล ะ Potassium
Ferricyanide นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที/ 500 นาโน
เมตร ด้ว ยเครื/ อ ง สเปคโตรโฟโตมิ เ ตอร์ (VisSpectrophotometer, GENESYSTM)
วิเคราะห์ปริ มาณ 4-CP and 2,4-DCP โดย
เทคนิ คโครมาโทกราฟี สมรรถนะสู ง (High Performance Liquid Chromatography, Hewlett - Packard:
Agilent HP 1100)
3.3 วิธีการทดลอง
3.3.1 การเก็บตัวอย่ าง
เก็บตัวอย่างสาหร่ ายผักกาด Ulva reticulata
จากแหลมตาชี อ่าวปั ตตานี (รู ปที/ 1) นํามาล้างด้วย
นํ,าประปาหลายๆ ครั,งตามด้วยล้างด้วยนํ,ากลัน/ อีก 3
ครั,งก่อนนําไปผึ/งให้แห้ง

2. วัตถุประสงค์
ศึกษาความสามารถดูดซับสารประกอบกลุ่มฟี
นอลจากสารละลายโดยชี วมวลสาหร่ ายผักกาด Ulva
reticulate

3. อุปกรณ์ และวิธีการ
3.1 สารเคมี
ฟี นอล (AR grade, Panrec Quimica SA), 4คลอโรฟี นอล (4-CP) (AR grade, Fluka) และ 2,4-ได
คลอโร ฟี นอล (2,4-DCP) (AR grade, Fluka) โดย
เตรี ยมสารละลาย ตั,งต้น (stock solution) ความเข้มข้น

ก.
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3.3.3.2 จลนพลศาสตร์ ของการดู ดซั บสารประกอบ
ฟี นอล โดยชีวมวลสาหร่ ายผักกาด U. reticulata
นําตัวอย่างสาหร่ ายบดที/อบแห้ง มาเติมสาร
ละลายสารประกอบฟี นอลชนิดต่างๆ ที/มีความเข้มข้น
ชนิดละ 15 mg/L ในขวดรู ปชมพู่ เขย่าด้วยเครื/ องเขย่า
ความเร็ ว 200 rpm ที/ อุณหภูมิห้อง (29.0 ± 1.0°C)
วิเคราะห์ปริ มาณของสารประกอบฟี นอลที/ เหลื อ ณ
เวลาต่างๆ คือ 0, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180, 360 นาที
, 12 และ 24 ชัว/ โมง เมื/อครบเวลา กรอง และนํา
สารละลายที/กรองได้มาวิเคราะห์ปริ มาณฟี นอล ด้วย
วิธีสเปกโตรโฟโตเมตรี และ 4-CP และ 2,4-DCP โดย
HPLC ทําการทดลองซํ,าอีก 2 ครั,ง

ข.
รู ปที 1 สาหร่ ายผักกาด U. reticulata ในบริ เวณ
ชายฝั/ งของแหลมตาชี อ่าวปั ตตานี (ก) และ ลักษณะ
ของสาหร่ ายผักกาด (ข)

3.3.3.3 ผลของ pH ต่ อ ความสามารถดู ด ซั บ
สารประกอบฟี นอล โดยชีวมวลสาหร่ ายผักกาด
นําตัวอย่างสาหร่ ายบดที/อบแห้ง 0.1 g มา
เติ มสารละลายสารประกอบฟี นอล ความเข้ม ข้น 5
mg/L สําหรับฟี นอล และ 10 mg/L สําหรับ 4-CP และ
2,4-DCP ที/ มีค่า pH ต่างๆ กัน คือ 2-8 นําไปเขย่าที/
200 rpm เป็ นเวลา 3 ชัว/ โมง ที/อุณหภูมิห้อง (29.0 ±
1.0°C)
เมื/ อ ครบเวลา กรองสาหร่ ายออก นํ า
สารละลายที/กรองได้ไปวิเคราะห์ปริ มาณฟี นอล โดย
วิธีสเปกโตรโฟโตเมตรี และ 4-CP และ 2,4-DCP โดย
HPLC ทํา การทดลองซํ,า อี ก 2 ครั, ง นํา ค่า pH ที/
เหมาะสมไปใช้ในการทดลองหัวข้อต่อไป

3.3.2 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางกายภาพและเคมี
ของตัวอย่ างสาหร่ ายผักกาด U. reticulata
วิ เ คราะห์ ป ริ มาณเถ้า ความชื, น ปริ มาณ
โปรตี นและไนโตรเจน (Kjeldahl method) เยื/อใย
(Digestion method) ไขมัน (Soxhlet extraction) ตาม
วิ ธี วิ เ คราะห์ ม าตรฐานของ AOAC [16] และ
สารประกอบฟี นอลรวม โดยสเปคโตรโฟโตมิตรี ตาม
วิธีวเิ คราะห์มาตรฐานของ APHA [17]
3.3.3 ศึกษาการดูดซับสารประกอบฟี นอล โดยชีวมวล
สาหร่ ายผักกาด U. reticulata แบบระบบกะ (Batch
system)
3.3.3.1 การเตรียมสาหร่ าย
นําตัวอย่างสาหร่ ายซึ/ งอบให้แห้งที/ 60 OC
เป็ นเวลาอย่างน้อ ย 24 ชั/วโมงในตูอ้ บมาบด ก่ อ น
นําไปร่ อนด้วยตะแกรงร่ อนขนาด 20 และ 10 เมช เก็บ
ตัว อย่า งสาหร่ า ยที/ ร่ อ นแล้ว ในถุ ง พลาสติ ก ซิ ป ล็อ ค
และเก็บใน desiccator

3.3.3.4 ผลของปริ ม าณชี ว มวลสาหร่ า ยผักกาด U.
reticulata
นํา ตัว อย่า งสาหร่ า ยบดที/ อ บแห้ ง ปริ ม าณ
ต่างๆ คือ 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0 g/L มาเติม
สารละลายสารประกอบฟี นอลความเข้มข้น 10 mg/L
นํา ไปเขย่า ที/ 200 rpm เป็ นเวลา 3 ชั/ว โมง ที/
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อุณหภูมิห้อง (29.0 ± 1.0°C) เมื/อครบเวลา กรอง
ตัว อย่า งสาหร่ า ยออก นํา สารละลายที/ ก รองได้ไ ป
วิเคราะห์ปริ มาณฟี นอล โดยวิธีสเปกโตรโฟโตเมตรี
และ 4-CP และ 2,4-DCP โดย HPLC ทําการทดลอง
ซํ,าอีก 2 ครั,ง นําค่าปริ มาณชีวมวลสาหร่ ายที/เหมาะสม
ไปใช้ในการทดลองหัวข้อต่อไป

เทา Spirogyra spp. และสาหร่ ายไก Cladophora spp.
ซึ/ งมี ปริ มาณโปรตี น และไขมันเท่ากับ 23.82, 3.08
และ 28.22, 6.81% (นํ,าหนักแห้ง) ตามลําดับ [18]
นอกจากนี, ตัวอย่างสาหร่ ายผักกาด U. reticulata มี
ปริ มาณเยื/ อ ใยค่ อ นข้ า งสู ง ใกล้ เ คี ย งกั บ สาหร่ าย
Hypnea charoides และ Hypnea japonica ที/มีปริ มาณ
เยื/อใยเท่ากับ 50.3 ± 2.8 และ 53.2 ± 0.6% (นํ,าหนัก
แห้ง) ตามลําดับ [19] จะเห็ นได้ว่าตัวอย่างสาหร่ าย
ผักกาด U. reticulata น่าจะนํามาใช้เป็ นตัวดูดซับทาง
ชี วภาพได้เนื/ องจากมี ปริ มาณเยื/อใยค่อนข้างสู ง และ
สู ง กว่ า ปริ ม าณเยื/ อ ใยของซัง ข้า วโพด (23.57%
นํ,าหนักแห้ง) [20] ที/ มีการนํามาใช้เป็ นตัวดู ดซับ
สารประกอบฟี นอล [8]

3.3.3.5 ผลของความเข้ มข้ นของสารประกอบฟี นอล
นํ า ตั ว อย่ า งสาหร่ ายที/ อ บแห้ ง ปริ มาณที/
เหมาะ สมจากข้อ 3.3.3.4 มาเติ ม สารละลาย
สารประกอบฟี นอลชนิ ดต่างๆ ซึ/ งมี pH ที/ เหมาะสม
จากข้อ 3.3.3.3 ในความเข้มข้น ต่างๆ คื อ 2.5-30.0
mg/L นําไปเขย่าที/ 200 rpm เป็ นเวลา 3 ชัว/ โมง ที/
อุณหภูมิห้อง (29.0 ± 1.0°C) เมื/ อครบเวลากรอง
ตัว อย่า งสาหร่ า ยออก นํา สารละลายที/ ก รองได้ไ ป
วิเคราะห์ปริ มาณฟี นอล โดยวิธีสเปกโตรโฟโตเมตรี
และ 4-CP และ 2,4-DCP โดย HPLC ทําการทดลอง
ซํ,าอีก 2 ครั,ง
จากข้อมูลที/ได้นาํ มาหาความสามารถสู งสุ ด
ในการดูดซับสารประกอบฟี นอลตามกลไกการดูดซับ
ของ Langmuir และ Freundlich isotherms

ตารางที 1 องค์ป ระกอบทางกายภาพและเคมี ข อง
ตัวอย่างสาหร่ ายผักกาด U. reticulata
องค์ ประกอบทางกายภาพ % (นํา^ หนักแห้ ง)
และเคมีของสาหร่ ายผักกาด ± SD
ความชื,น
93.4 ± 0.7
เถ้า
21.7 ± 1.8
ไนโตรเจน
0.9 ± 0.1
โปรตีน
6.1 ± 0.3
ไขมัน
2.3 ± 0.3
เยือ/ ใย
53.5 ± 1.8
สารประกอบฟี นอลิกรวม nd
SD = standard deviation, n = 3

4. ผลการทดลองและวิจารณ์
4.1 องค์ ประกอบทางกายภาพและเคมีของตัวอย่ าง
สาหร่ ายผักกาด Ulva reticulata
ผลการศึ กษาองค์ประกอบทางกายภาพและ
เคมี ของสาหร่ ายผักกาด U. reticulata ได้แก่ เถ้า
ความชื, น โปรตี น ไนโตรเจน ไขมัน เยื/อ ใย และ
สารประกอบฟี นอลรวม แสดงในตารางที/ 1
เป็ นที/ น่าสังเกตว่า ตัวอย่างสาหร่ ายผักกาด
U. reticulata ประกอบด้วยโปรตี น และไขมันใน
ปริ มาณน้อยกว่ากรณี สาหร่ ายชนิ ดอื/นๆ เช่น สาหร่ าย

4.2 ความสามารถดูดซับสารประกอบฟี นอล โดยชี ว
มวลสาหร่ ายผักกาด Ulva reticulata แบบระบบกะ
(Batch system)
ความสามารถดู ด ซับ สารประกอบฟี นอล
โดยชีวมวลสาหร่ ายผักกาด U. reticulata รายงานใน
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สารประกอบฟี นอลแต่ละชนิ ด 15.0 mg/L,
ปริ มาณชีวมวลสาหร่ าย 2 g/L)

รู ปของ Q ซึ/ งหมายถึงปริ มาณสารประกอบฟี นอลที/
ถูกดูดซับ (mg/L) ต่อปริ มาณชีวมวลสาหร่ ายที/ใช้ (g)
ดังนั,นหน่วยของ Q คือ mg/g

4.2.2 ผลของ pH ต่ อ ความสามารถดู ด ซั บ สาร
ประกอบฟี นอล โดยชี ว มวลสาหร่ ายผัก กาด U.
reticulata
ความสามารถของตัว อย่า งสาหร่ า ย U.
reticulata ดู ด ซับ สารประกอบฟี นอล เข้ม ข้น 10.0
mg/L ที/ pH ต่างๆ คือ 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 และ
8.0 แสดงในรู ปที/ 3 จะเห็นได้วา่ การดูดซับฟี นอล
โดยตัวอย่างสาหร่ ายเพิ/มขึ,น เมื/อ pH ของสารละลายมี
ค่าเพิ/มขึ,นจาก 2.0-5.0 และเริ/ มคงที/ในช่วง pH 5.0-8.0
ที/ความเข้มข้น 5 mg/L สําหรับกรณี 4-CP และ 2,4DCP ชีวมวลสาหร่ ายสามารถได้ดูดซับสู งสุ ดที/ pH 5
และเริ/ มคงที/ในช่วง pH 6-8 ดังนั,นจึงเลือกค่า pH ของ
สารละลาย เท่ากับ 5 สําหรับการศึกษาในหัวข้อต่อไป
ที/ pH ของสารละลายในช่วง 2-8 ซึ/ งสาร ประกอบฟี
นอล (pKa = 10) จะอยูใ่ นรู ปของ uncharged molecule
พบว่า ความสามารถในการดู ด ซับ สารประกอบ ฟี
นอลเพิ/มขึ,นเมื/อ pH ของสารละลายมากขึ,น ซึ/ งอาจ
เป็ นผลมาจากสภาพพื, น ผิ ว ของสาหร่ ายผัก กาด
ประกอบด้วยสารโพลี แซคคาไรด์หลายชนิ ด ได้แก่
ulvan, cellulose, xyloglucan และ glucuronan
สารประกอบเหล่านี, ประกอบ ด้วยหน่ วยย่อย คือ กลู
โกส และมีหมู่ฟังก์ชนั ที/สาํ คัญ ได้แก่ –COOH, –OH,
–NH2 ซึ/งจะมีประจุลบมากขึ,นเมื/อ pH ของสารละลาย
มากกว่า 3 ในขณะเดี ยวกันสารประกอบฟี นอล มี
สภาพสู ญเสี ยโปรตอน (deprotonation) มากขึ,นเมื/ อ
pH ของสารละลายมากขึ,น [21] ดังนั,นสารประกอบฟี
นอล จึงมีโอกาสเกิดพันธะไฮโดรเจนกับสารพวกโพ
ลี แ ซคคาไรด์บ นพื,น ผิว ของชี วมวลสาหร่ ายผักกาด
ในช่ ว ง pH 5-8 ความ สามารถในการดู ด ซั บ

4.2.1 จลนพลศาสตร์ ของการดูดซั บสารประกอบฟี นอล โดยชีวมวลสาหร่ ายผักกาด U. reticulata
การดูดซับสารประกอบฟี นอล เข้มข้นชนิ ด
ละ 15.0 mg/L โดยชี ว มวลสาหร่ า ยผักกาด U.
reticulata (2 g/L) ที/เวลาต่าง ๆ แสดงในรู ปที/ 2 จะ
เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ชี ว ม ว ล ส า ห ร่ า ย ส า ม า ร ถ ดู ด ซั บ
สารประกอบฟี นอลได้รวดเร็ ว ในช่วงเวลา 30 นาที
แรกของการทดลอง โดยที/ความสามารถในการดูดซับ
สารประกอบฟี นอลชนิ ด ต่ า งๆ เข้า สู่ ส ภาวะคงที/
(steady state) เมื/อเวลาผ่านไป 120 นาที สําหรับฟี
นอล และ 2,4-DCP และ 180 นาที สําหรับ 4-CP
(99%) ดังนั,นจึ งเลื อกเวลา 180 นาที สําหรั บการ
ทดสอบการดู ด ซั บ สารในหั ว ข้ อ ต่ อ ๆ ไป และ
ความสามารถในการดู ด ซั บ สารคลอโรฟี นอลได้
ดีกว่าฟี นอลสามารถเรี ยงลําดับได้ดงั นี, 2,4-DCP > 4CP > phenol

รู ปที 2 ความสามารถดูดซับ (Q, mg/g) สารประกอบ
ฟี นอล โดยชี ว มวลสาหร่ า ยผัก กาด ที/ เ วลา
ต่ า ง ๆ ( น า ที ) ( ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ข อ ง
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ตัวอย่างชีวมวลที/ ใช้ 2.0 g/L และ 3.0 g/L มีค่าร้อยละ
การกําจัดสู งสุ ด (40 และ 43% ตามลําดับ) ดังนั,นจึง
เลือกปริ มาณของชีวมวลสาหร่ ายในการทดลองต่อไป
คือ 2.0 g/L เพื/อเป็ นการประหยัดและลดต้นทุนในการ
เตรี ยมชีวมวลสาหร่ ายผักกาด

สารประกอบฟี นอล โดยชี ว มวลสาหร่ ายผัก กาด
เกิดขึ,นได้ดีในช่วง pH 5-8

รู ปที 3 ความสามารถดูดซับสารประกอบฟี นอลแต่
ละชนิ ด โดยชี ว มวลสาหร่ า ยผัก กาด ที/ pH
2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 และ 8.0 (phenol
เข้มข้น 5.0 mg/L, 4-CP, 2,4-DCP ชนิ ดละ
10.0 mg/L, ปริ มาณชีวมวลสาหร่ าย 2 g/L)

รู ปที 4 ความสามารถดูดซับสารประกอบฟี นอลแต่
ละชนิ ด โดยชีวมวลสาหร่ ายผักกาด ปริ มาณ
ต่าง ๆ (0.5, 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0 g/L)
(phenol เข้มข้น 5.0 mg/L, 4-CP, 2,4-DCP
ชนิดละ 10.0 mg/L, pH = 5 ± 0.3)

4.2.3 ปริมาณชีวมวลสาหร่ ายผักกาด U. reticulata ที
เหมาะสมในการดูดซับสารประกอบฟี นอล
ผลการดูดซับฟี นอลเข้มข้น 5.0 mg/L และ
4-CP, 2,4-DCP เข้ม ข้น 10.0 mg/L โดยชี ว มวล
สาหร่ ายผักกาด U. reticulata ปริ มาณต่าง ๆ คือ 0.5,
1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0 g/L แสดงในรู ปที/ 4 จะเห็นว่า
ความสามารถการดูดซับสาร ประกอบฟี นอลเพิ/มขึ,น
เมื/อปริ มาณของชี วมวลสาหร่ ายเพิ/ม ขึ,นในช่วง 0.52.0 g/L และความสามารถในการดู ด ซั บ สารมี
แนวโน้ ม ลดลง เมื/ อ ปริ มาณของตัว อย่ า งสาหร่ า ย
เพิ/มขึ,นจาก 2.0 ถึง 4.0 g/L โดยปริ มาณตัวอย่างที/ใช้
2.0 g/L ให้ค่าร้อยละการกําจัดได้สูงสุ ด ในกรณี ของ
สาร 4-CP และ 2,4-DCP ส่ วนกรณี การดูดซับฟี นอล

4.2.4 ผลความเข้ มข้ นของสารประกอบฟี นอลต่ อการ
ดูดซับของชีวมวลสาหร่ ายผักกาด U. reticulata
ผลการดูดซับสารประกอบฟี นอลทั,ง 3 ชนิ ด
ได้แก่ ฟี นอล เข้มข้น 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 และ 15.0
mg/L, 4-CP เข้มข้น 5.0, 10.0, 15.0, 20.0 และ 25.0
mg/L และ 2,4-DCP เข้มข้น 10.0, 15.0, 20.0, 25.0
และ 30.0 mg/L โดยชี ว มวลสาหร่ า ยผักกาด U.
reticulata แสดงในรู ปที/ 5
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เมื/อ

Ceq = ความเข้มข้นที/สภาวะสมดุล (mg/L)
Q = ความสามารถในการดูดซับ (mg/g)
Qm = ความสามารถสู ง สุ ด ในการดู ด ซั บ

(mg/g)
b = ค่าคงที/การดูดซับแบบชั,นเดียว
แบบจํ า ลองของฟรุ นดลิ ช (Freundlich
model)
log Q = log K +

รู ปที 5 ความสามารถดูดซับ (Q, mg/g) สารประกอบ
ฟี นอลแต่ละชนิด โดยชีวมวลสาหร่ ายผักกาด
ที/ ความเข้ม ข้น ที/ ภาวะสมดุ ล (Ceq, mg/L)
(phenol เข้มข้นเริ/ มต้น 2.5, 5.0, 7.5, 10.0
และ 15.0 mg/L, 4-CP 5.0, 10.0, 15.0, 20.0
และ 25.0 mg/L และ 2,4-DCP 10.0, 15.0,
20.0, 25.0 และ 30 mg/L, pH 5 ± 0.3)

เมื/อ

Q

1
Qm .b

+

C eq
Qm

K = ค่าคงที/แสดงความสามารถในการดูด
ซับแบบหลายชั,น (mg/g)
n = ค่ า คงที/ แ สดงการขึ, นตรงกั บ ความ
เข้มข้นของสารละลาย

Langmuir Isotherm
Phenolic
Qm
b
r2
compounds (mg/g)
Phenol
4.76
0.09 0.996
4 - CP
9.20
0.18 0.991
2,4 - DCP 17.98 0.31 0.991

4.3 ไอโซเทอร์ มของการดู ดซั บสารประกอบฟี นอล
โดยชีวมวลสาหร่ ายผักกาด Ulva reticulata
ผลการศึ กษาในข้อ 4.2.4 สามารถนํา มา
ศึ ก ษาไอโซเทอร์ ม ของการดู ด ซับ แบบแลงค์เ มี ย ร์
(Langmuir) และ ฟรุ นดลิช (Freundlich) ได้
แบบจํ า ลองของแลงค์ เมี ย ร์ (Langmuir
model)
=

(2)

ตารางที 2 ไอโซเทอมของแลงค์เมียร์ และ ฟรุ นดลิช
ในการดูดซับสารประกอบฟี นอล โดยตัวอย่างชีวมวล
สาหร่ ายผักกาด U. reticulata

พบว่า ชีวมวลสาหร่ ายผักกาด U. reticulata
ดู ด ซั บ เ พิ/ ม ขึ, น เ มื/ อ ค ว าม เ ข้ ม ข้ น เ ริ/ ม ข้ น ข อ ง
สารประกอบฟี นอลชนิ ดต่า ง ๆ เพิ/ม ขึ, นจาก 2.5-30
mg/L จากข้อมูลนี,นาํ ไปหาความสามารถดูดซับสู งสุ ด
ตาม Langmuir และ Freundlich isotherm

C eq

1
log C eq
n

Freundlich Isotherm
K
n
r2
(mg/g)
0.40
1.15 0.996
1.57
1.74 0.994
4.54
1.84 0.994

การดูดซับสารประกอบกลุ่มฟี นอล โดยชีวมวลสาหร่ ายผักกาด พบว่าการดูดซับ 4-CP และ 2,4DCP โดยชี วมวลสาหร่ ายผักกาด เป็ นไปตามกลไก
แบบแลงค์เมียร์และฟรุ นดลิช เนื/ องจาก r2 จากทั,งสอง
กลไกมีค่าใกล้เคียงกัน (r2 > 0.99) (ตารางที/ 2) แต่
สําหรั บการดู ดซับ ฟี นอล มี แนวโน้มเป็ นไปตาม
กลไกการดู ดซับ แบบฟรุ น ดลิ ชมาก กว่าแบบแลงค์
เมี ยร์ เนื/ องจาก r2 จากทั,งสองกลไกมี ค่า ต่าง กัน ซึ/ ง
กลไกการดู ดซับแบบแลงค์เมี ยร์ เป็ นการดู ดซับเรี ยง

(1)
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สาหร่ าย 2.0 g/Lให้ค่าการกําจัดสารประกอบฟี นอลได้
ดี นอกจากนี, ความสามารถดูดซับสารประกอบฟี นอล
โดยตัว อย่า งสาหร่ า ยผัก กาดจะเพิ/ ม ขึ, นเมื/ อ ความ
เข้มข้นของสารประกอบฟี นอลเพิ/มขึ, น โดยเป็ นไป
ตามกลไกการดูดซับแบบแลงค์เมียร์ และฟรุ นดลิช (r2
>0.99) ซึ/ งให้ ค่ า ความสามารถดู ด ซั บ สู ง สุ ด (Qm)
สํา หรั บสารประกอบฟี นอล, 4-CP และ 2,4-DCP
4.76, 9.20 และ 17.98 mg/g ตามลําดับ ผลการทดลอง
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ นไปได้ใ นการนํา ชี ว มวล
สาหร่ า ยผัก กาดมาใช้ก ํา จัด สาร ประกอบอิ น ทรี ย์
กลุ่ ม ฟี นอลที/ ป นเปื, อนในแหล่ ง นํ,าหรื อ นํ,าเสี ย จาก
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้

กันเพียงชั,นเดียวเท่านั,นบนพื,นผิวตัวดูดซับ และพื,นที/
ผิวของตัวดูดซับจะจํากัดปริ มาณของโมเลกุลที/จะดูด
ซับ นอก จากนี,โมเลกุลที/จะถูกดูดซับไม่สามารถที/จะ
ย้ายข้ามผิวหรื อเกิ ดปฏิ กิริยากับโมเลกุลข้างเคี ยงได้
โดยชีวมวลสาหร่ ายผักกาดดูดซับฟี นอล, 4-CP และ
2,4-DCP ได้สูงสุ ด (Qm) เท่ากับ 4.7, 9.2 และ 17.9
mg/g ตามลําดับ
เมื/ อ เปรี ยบเที ย บความสามารถดู ด ซั บ
สารประกอบ ฟี นอลโดยตัวดูดซับชีวภาพชนิ ดต่าง ๆ
พบว่า ชีวมวลสาหร่ ายมีความ สามารถดูดซับฟี นอล,
4-CP และ 2,4-DCP ได้สูงกว่าตัวดูดซับชีวภาพชนิ ด
อื/น ๆ ได้แก่ ชี วมวลเชื, อรา
(Phanerochaete
chrysosporium) มีความสามารถดูดซับ ฟี นอล, 4-CP
และ 2,4-DCP เท่ากับ 0.19, 0.23 และ 0.24 mg/g
ตามลําดับ [14] ชีวมวลเห็ดนางฟ้ า ซึ/ งสามารถดูดซับ
ฟี นอล และ 4-CP เท่ากับ 0.95 และ 1.47 mmol/g
ตามลําดับ [22] ส่ วนกากตะกอนมีความสามารถดูด
ซับ 4-CP และ 2,4-DCP เท่ากับ 1.50 และ 5.04 mg/g
ตามลําดับ [23]

6. กิตติกรรมประกาศ
ข อ ข อ บ คุ ณ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ค ณ ะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี ที/
สนับสนุนการวิจยั นี,
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