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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค เพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมที่สุดในการเพ่ิมปริมาณฟอสฟอรัส

ในฟางขาวและชานออยท่ีผานปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชัน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเซลลูโลส
ฟอสเฟตท่ีเตรียมไดจากฟางขาวและชานออยในการดูดซับโลหะหนัก และเพื่อจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหความรูแกนักศึกษาในเร่ือง การบําบัดโลหะหนักในน้ําเสียดวยเซลลูโลสฟอสเฟต 

ผลการวิจัยพบวา ปริมาณฟอสเฟตในฟางขาวและชานออยเพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิและเวลาที่
เพิ่มข้ึนในการทําปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชัน และเม่ือทําการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับตะก่ัว
และแคดเมียมในน้ําเสียท่ีเตรียมข้ึนในหองปฏิบัติการและน้ําเสียจากโรงงาน พบวาเซลลูโลส
ฟอสเฟตจากฟางขาวและชานออยมีความสามารถในการดูดซับ ตะกั่วไดดีกวาแคดเมียม และ
เซลลูโลสฟอสเฟตจากฟางขาวมีความสามารถในการดูดซับตะกั่วและแคดเมียมไดดีกวาเซลลูโลส
ฟอสเฟตจากชานออย  ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพบวา คะแนนเฉล่ียของการทดสอบวัดความรู  
กอนและหลังการอบรม ของผูเขารับการอบรม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 แสดงวาการอบรมทําใหผูเขาอบรมมีความรูเกี่ยวกับการบําบัดโลหะหนักในน้ําเสียเพิม่ข้ึน และ
มีความพึงพอใจในการอบรมอยูในระดับมาก และทักษะพฤติกรรมการทดลองอยูในระดับมาก  
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to study the optimum condition for increasing the amount 

of phosphate from the phosphorylation of straw and bagasse, to study the heavy metal absorption 
efficiency of cellulose phosphate obtained from straw and bagasse and to provide the knowledge and 
train students in the heavy metal treatment from waste water by using cellulose phosphate. 

From the phosphorylation the results show that the amount of phosphate in straw and 
bagasse increase with temperature and time. When tested the absorption efficiency with the 
prepared waste water and the waste water from industry contaminated with lead and cadmium, we 
found that the cellulose phosphate obtained from both straw and bagasse can absorb lead better 
than cadmium. In addition, cellulose phosphate obtained from straw shows higher absorption 
efficiency than cellulose phosphate obtained from bagasse. From the training, the average scores 
from the test before and after training are significantly different at 0.05 levels. It means the 
trainees earn the knowledge in the heavy metal waste water treatment and they highly satisfy this 
training. 
 
ความสําคัญของปญหา 

สวนประกอบในน้ําเสียท่ีจําเปนตองจัดการควบคุมอยางเขมงวดประเภทหนึ่งไดแก 
สารประกอบของโลหะหนักเชน แคดเมียม ปรอท โครเมียม และโลหะหนักอ่ืนๆ นั้น หากปลอยลง
แหลงน้ําจะเกิดการสะสมในส่ิงมีชีวิตในน้ํา ท้ังพืชและสัตวน้ําท่ีมนุษยใชบริโภค ซ่ึงเม่ือมนุษย
บริโภคปลาที่มีโลหะหนักอยู โลหะหนักก็จะถูกสะสมในตัวมนุษยแทน กอใหเกิดโรคตางๆ การ
กําจัดโลหะหนักในนํ้าเสีย ปจจุบันมีวิธีการแยกโลหะหนักออกจากน้ําเสียหลายวิธี เชน การ
ตกตะกอนทางเคมี กระบวนการออสโมซีสแบบผันกลับ กระบวนการทางไฟฟาเคมี การทําให
ลอยตัว เปนตน(วรรณภา นิติมงคลชัย. 2546.) ซ่ึงวิธีการดังกลาวจําเปนตองอาศัยผูท่ีมีความชํานาญ
ในการควบคุมระบบ รวมท้ังคาใชจายในการใชสารเคมีและเคร่ืองมือท่ีมีราคาแพง  

การกําจัดโลหะหนักในน้ําเสีย มีวิธีหนึ่งท่ีทําไดไมยุงยากมากนักก็คือ การใชวิธีการ
แลกเปล่ียนไอออน(Ion exchange) ซ่ึงเปนวิธีการท่ีใชกําจัดโลหะหนักในน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพ 
สารเรซินแลกเปล่ียนไอออนสามารถเตรียมไดโดยการนําโพลิเมอร เชน โพลีสไตลีน มาทําการเติม
หมูกรดซัลโฟนิค กรดคารบอกซีลิก ก็จะทําใหไดสารเรซินท่ีมีคุณสมบัติในการแลกเปล่ียนแคท
ไอออนออกมา แตสารแลกเปล่ียนไอออนเหลานี้ โดยสวนใหญจะใชในงานวิเคราะหหรือการทําน้ํา
ใหบริสุทธ์ิ ซ่ึงทําใหตองใชวัตถุดิบท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงในการเตรียม ทําใหมีราคาสูงเกินกวาจะเอา
มาใชกําจัดโลหะหนักได ฟางขาวและชานออย ซ่ึงเปนแหลงเซลลูโลสตามธรรมชาติ สามารถนํามา
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เปล่ียนแปลงเปนเซลลูโลสฟอสเฟต โดยการทําปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชัน เพื่อเพิ่มเติมหมูฟอสฟอรัส
ใหมากข้ึนและเปนการเพิ่มความสามารถในการดูดซับไอออน  
 

คําสําคัญ   
ฟางขาว ชานออย เซลลูโลสฟอสเฟต ปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชัน การดูดซับตะกัว่และแคดเมียม 

 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

ฟางขาวและชานออยท่ีนํามาทําปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชันในสภาวะท่ีเหมาะสม จะมี
ประสิทธิภาพในการดดูซับตะก่ัวและแคดเมียมไดดีมากนอยเพยีงใด 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสในฟางขาวและชาน
ออยท่ีผานปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชัน 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเซลลูโลสฟอสเฟตท่ีเตรียมไดจากฟางขาวและชานออยใน
การดูดซับโลหะหนัก 

3. เพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูแกนักศึกษาในเร่ือง การบําบัดโลหะหนักใน
น้ําเสียดวยเซลลูโลสฟอสเฟต 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1 การสํารวจขอมูลพื้นฐาน โดยศึกษาคุณสมบัติของเซลลูโลส ศึกษาวิธีการบําบัดน้ําเสีย 
ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการนําเซลลูโลสมาใชประโยชนในดานตางๆ  

2. ข้ันตอนนี้เปนการวางแผนการทดลอง โดยศึกษาวิธีการเตรียมเซลลูโลสจากฟางขาว
และชานออยเพื่อใหไดเซลลูโลสท่ีมีส่ิงปนเปอนนอย ศึกษาวิธีการสังเคราะหเซลลูโลสฟอสเฟตดวย
วิธีการตางๆ เพื่อนําขอมูลมาใชในการทดลอง 

3. ทําการทดลองเตรียมเซลลูโลสจากฟางขาวและชานออย เพื่อใหไดเซลลูโลสที่มีส่ิง
ปนเปอนนอย ทําการสังเคราะหเซลลูโลสฟอสเฟตท่ีสภาวะตางๆ ไดเซลลูโลสฟอสเฟตสําหรับ
นําไปทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับตะก่ัวและแคดเมียม 

4. การทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วและแคดเมียมของเซลลูโลสฟอสเฟตท่ี
สังเคราะหได โดยทดสอบกับน้ําเสียท่ีเตรียมข้ึนในหองปฏิบัติการและน้ําเสียจากโรงงาน 
 5. การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกนักศึกษา จํานวน 30 คน เร่ืองการบําบัดโลหะ
หนักในน้ําเสียดวยเซลลูโลสฟอสเฟต การจัดกิจกรรมมีการบรรยาย การอภิปรายซักถามความเขาใจ
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ระหวางการอภิปราย การสังเกตการมีสวนรวมในการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร เพื่อใหผู
เขาอบรมไดรับความรู ทักษะพฤติกรรมการทดลอง และความพึงพอใจในการเขารวมอบรม  
 6. ประเมินผลการอบรมโดยการทดสอบวัดความรูกอนและหลังการอบรม สํารวจความ
พึงพอใจในการอบรม และประเมินทักษะพฤติกรรมการทดลอง 

 
ผลการวิจัย 
 1. การทดลองหาปริมาณฟอสเฟตท่ีเพิ่มข้ึนในฟางขาว ท่ีผานการทําปฏิกิริยาฟอสฟอไรเล
ชันท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เวลาในการทําปฏิกิริยา 60, 90 และ 120 นาที พบวามีปริมาณ
ฟอสเฟตรอยละ 1.52, 1.72 และ 1.85 ตามลําดับ ท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส พบวามีปริมาณ
ฟอสเฟตรอยละ 2.42, 2.62 และ 3.27 ตามลําดับ ปริมาณฟอสเฟตท่ีเพิ่มข้ึนในชานออย ท่ีอุณหภูมิ 
130 องศาเซลเซียส พบวามีปริมาณฟอสเฟตรอยละ 1.45, 1.53 และ 1.71 ตามลําดับ ท่ีอุณหภูมิ 150 
องศาเซลเซียส พบวามีปริมาณฟอสเฟตรอยละ 1.93, 2.11 และ 3.16 ตามลําดับ 
 2. การทดสอบหาประสิทธิภาพในการดูดซับตะก่ัวในน้ําเสีย ท่ีเตรียมข้ึนใน
หองปฏิบัติการของเซลลูโลสฟอสเฟตท่ีเตรียมจากฟางขาว โดยเตรียมจากปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชัน
ที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เวลาในการทําปฏิกิริยา 60, 90 และ 120 นาที พบวา สามารถดูดซับ
ตะกั่วไดรอยละ 90.40, 91.80 และ 92 ตามลําดับ ท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส พบวา สามารถดูด
ซับตะก่ัวไดรอยละ 90.80, 91.80 และ 94 ตามลําดับ ประสิทธิภาพในการดูดซับตะก่ัวของเซลลูโลส
ฟอสเฟตที่เตรียมจากชานออย ท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส พบวา สามารถดูดซับตะก่ัวไดรอยละ 
87.60, 88.00 และ 91.40 ตามลําดับท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส พบวา สามารถดูดซับตะก่ัวไดรอย
ละ 88.20, 90.20 และ 92 ตามลําดับ 
 3. การทดสอบหาประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียมในน้ําเสีย ท่ีเตรียมข้ึนใน
หองปฏิบัติการของเซลลูโลสฟอสเฟตท่ีเตรียมจากฟางขาว โดยเตรียมจากปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชัน
ท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เวลาในการทําปฏิกิริยา 60, 90 และ 120 นาที พบวา สามารถดูดซับ
แคดเมียมไดรอยละ 75.60, 81.60 และ 86.40 ตามลําดับท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส พบวา 
สามารถดูดซับแคดเมียมไดรอยละ 86.60, 87 และ 88.40 ตามลําดับ ประสิทธิภาพในการดูดซับ
แคดเมียมของเซลลูโลสฟอสเฟตที่เตรียมจากชานออย ท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส พบวา 
สามารถดูดซับแคดเมียมไดรอยละ 71.40, 74 และ 77.60 ตามลําดับ ท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส 
พบวา สามารถดูดซับแคดเมียมไดรอยละ 83.80, 84 และ 85.60 ตามลําดับ 

4. การทดสอบหาประสิทธิภาพในการดูดซับตะก่ัวในนํ้าเสียจากโรงงาน ของเซลลูโลส
ฟอสเฟตท่ีเตรียมจากฟางขาว โดยเตรียมจากปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชันท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส 
เวลาในการทําปฏิกิริยา 60, 90 และ 120 นาที พบวา สามารถดูดซับตะก่ัวไดรอยละ 54.72, 46.23 
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และ 47.17 ตามลําดับ ท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส  พบวา สามารถดูดซับตะก่ัวไดรอยละ 58.49, 
50.94 และ 50. 94 ตามลําดับ ประสิทธภาพของเซลลูโลสฟอสเฟตท่ีเตรียมจากชานออย ท่ีอุณหภูมิ 
130 องศาเซลเซียส พบวา สามารถดูดซับตะกั่วไดรอยละ 35.85, 33.96 และ 39.62 ตามลําดับ ท่ี
อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส พบวา สามารถดูดซับตะกั่วไดรอยละ 33.02, 26.43 และ 16.93 
ตามลําดับ 

5. การทดสอบหาประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียมในน้ําเสียจากโรงงาน ท่ีเตรียมข้ึน
ในหองปฏิบัติการของเซลลูโลสฟอสเฟตที่เตรียมจากฟางขาว โดยเตรียมจากปฏิกิริยาฟอสฟอไรเล
ชันท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เวลาในการทําปฏิกิริยา 60, 90 และ 120 นาที พบวา สามารถดูด
ซับแคดเมียมไดรอยละ 68.95, 63.93 และ 78.08 ตามลําดับ ท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส พบวา 
สามารถดูดซับแคดเมียมไดรอยละ 77.63, 69.86 และ 73.97 ตามลําดับ ประสิทธิภาพของเซลลูโลส
ฟอสเฟตท่ีเตรียมจากชานออย ท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส พบวา สามารถดูดซับแคดเมียมไดรอย
ละ 61.19, 68.95 และ 65.75 ตามลําดับ ท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส พบวา สามารถดูดซับ
แคดเมียมไดรอยละ 70.78, 68.95 และ 67.12 ตามลําดับ 
 6. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูประถัมภ  ผลการอบรมพบวา ผูเขา
รับการอบรมความรูเพิ่มข้ึนกวากอนการอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผูเขา
อบรมมีทักษะพฤติกรรมการทดลอง อยูในระดับมาก และผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในการเขารับ
การอบรมอยูในระดับมาก 

 
อภิปรายผล 
 1. การสังเคราะหสารดวยวิธีฟอสฟอรีเลชัน โดยการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในการทํา
ปฏิกิริยา โดยทําปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส และ 150 องศาเซลเซียส จากการทดลอง
พบวา ท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียสมีการเพิ่มข้ึนของปริมาณฟอสเฟตในตัวอยางฟางขาวสูงท่ีสุด
คือรอยละ 1.85  และในชานออยรอยละ 1.71  สวนท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส มีการเพิ่มข้ึนของ
ปริมาณฟอสเฟตในฟางขาวสูงท่ีสุดคือรอยละ 3.27  และในชานออยรอยละ 3.16 แสดงใหเห็นวา 
การเพิ่มอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาจะทําใหปริมาณฟอสเฟตในฟางขาวและชานออยเพิ่มมากข้ึนซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของนาโอโต และคณะ (Naoto S. et al.; 1991) ท่ีทําปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชัน
ในข้ีเล่ือยไม แตในสภาวะการทดลองนี้ไมสามารถเพ่ิมอุณหภูมิไดสูงเกินกวา 150 องศาเซลเซียส 
เพราะเม่ือเพิ่มอุณหภูมิมากกวา 150 องศาเซลเซียส ฟางขาวละชานออยจะไหมเปนสีดํา และเม่ือนํา
ตัวอยางท่ีไหมไปทดสอบหาคาปริมาณฟอสเฟตในตัวอยาง จะไมพบวามีคาปริมาณฟอสเฟต 
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 2. การสังเคราะหสารดวยวิธีฟอสฟอไรเลชัน โดยการเปล่ียนแปลงเวลาในการทําปฏิกิริยา 
ทําการทดลองท่ี 3 เวลา คือ 60, 90, และ120 นาที จากการทดลองพบวาท่ีเวลา 120 นาที เปนเวลาท่ีมี
การเพิ่มข้ึนของปริมาณฟอสเฟตสูงท่ีสุด ในตัวอยางฟางขาวและชานออย แสดงวาการเพิ่มเวลาใน
การทําปฏิกิริยาใหมากข้ึนก็ทําใหปริมาณฟอสเฟตในเซลลูโลสเพิ่มมากข้ึนเชนเดียวกับการเพ่ิม
อุณหภูมิ 
 3. เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับของโลหะหนักท้ังสองชนิด พบวาเซลลูโลส
ฟอสเฟตท่ีเตรียมไดจากฟางขาวและชานออยมีความสามารถในการดูดซับตะก่ัวไดดีกวาแคดเมียม 
ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีความสัมพันธระหวางไอออนกับการเลือกจับไอออนของเรซิน ไอออนท่ีมี
ประจุเทากัน ไอออนท่ีมีน้ําหนักอะตอมสูงกวาจะสามารถแลกเปล่ียนไอออนกับเรซินไดดีกวา
ไอออนท่ีมีน้ําหนักตํ่ากวา 
 4. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับตะก่ัวและแคดเมียมในน้ําเสียท่ีเตรียมข้ึนใน
หองปฏิบัติการและตัวอยางน้ําเสียจากโรงงาน พบวาประสิทธิภาพในการดูดซับตะก่ัวและแคดเมียม
ในน้ําเสียจากโรงงานของเซลลูโลสฟอสเฟต ท่ีเตรียมจากฟางขาวและชานออยมีประสิทธิภาพการ
ดูดซับลดลง เพราะในตัวอยางน้ําเสียจากโรงงานมีปริมาณโลหะหนักปนเปอนหลายชนิด 
 5. จากการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับตะก่ัวและแคดเมียมในน้ําเสียท้ังสองแบบ คือ 
น้ําเสียจากหองปฏิบัติการและน้ําเสียจากโรงงาน พบวาเซลลูโลสฟอสเฟตท่ีเตรียมจากฟางขาวมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับตะก่ัวและแคดเมียมไดดีกวาเซลลูโลสฟอสเฟตท่ีเตรียมไดจากชานออย
เนื่องจากเซลลูโลสในฟางขาวเม่ือทําปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชันแลว สามารถเปล่ียนเปนเซลลูโลส
ฟอสเฟตไดดีกวาชานออย 
 6. การจัดการอบรม ใหแกนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูประถัมภ  ผูเขาอบรมมีความรูเพิ่มข้ึนกวากอน
การอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผูเขาอบรมมีทักษะ พฤติกรรมการทดลองอยู
ในระดับมาก และผูเขาอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก กับการไดเขาอบรมในคร้ังนี้ เพราะวา
การอบรมในคร้ังนี้เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการทําใหผูเขาอบรมไดลงมือปฏิบัติจริง จึงไดรับความรู
และเกิดทักษะในการปฏิบัติจริง ซ่ึงผูเขาอบรมจะไดนําความรูและทักษะท่ีไดรับ ไปใชประโยชนใน
การเรียน การทํางานในอนาคตตอไป 
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ขอเสนอแนะ 
1. จากการทดลองสังเคราะหเซลลูโลสฟอสเฟตจากฟางขาวและชานออยแลว ทําใหมี

คุณสมบัติการดูดซับดีข้ึน ดังนั้น เราอาจจะนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรชนิดอ่ืนๆมาเปล่ียนเปน
เซลลูโลสฟอสเฟตไดโดยกระบวนการเดียวกัน 

2. ในการสังเคราะหสาร เพื่อเปนการลดเวลาในการใหความรอนแกปฏิกิริยา อาจจะ
สามารถเปล่ียนวิธีการในการใหความรอน ดวยวิธีการใชคล่ืนไมโครเวฟเขามาชวยในการทํา
ปฏิกิริยาเพื่อลดเวลา อาจจะทําใหไดสารเซลลูโลสท่ีมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

3.  การทดสอบการดูดซับโลหะหนัก เซลลูโลสฟอสเฟตสามารถดูดซับโลหะนักไดดี 
แตในการดูดซับไดมีทดสอบท่ีชวง pH เดียวคือท่ี pH 5 ดังนั้นหากมีการเปล่ียนแปลง pH หลายๆ
ชวง อาจจะทําใหพบวาเซลลูโลสฟอสเฟตท่ีไดดูดซับโลหะหนักไดดีท่ีสุดท่ีชวง pH ใด 

4. การทดสอบการดูดซับโลหะหนักทดสอบโลหะหนักเพียง 2 ชนิดเทานั้นคือ ตะกั่ว
และแคดเมียม ซ่ึงผูวิจัยคิดวาสารท่ีสังเคราะหไดนาจะสามารถนําไปดูดซับโลหะหนักชนิดอ่ืนได
เหมือนกัน 
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