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 งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาพฤติกรรมในการดูดซบัยาปฏิชีวนะ ciprofloxacin 

ของถ่าน 4 ชนิดทีเตรียมจากกากกาแฟโดยกระบวนการทีต่างกนั ไดแ้ก่ ถ่านทีเตรียมจากกากกาแฟ
ปกติ เผาที 350 และ 500 ºC (CG350 และ CG500) และ ถ่านทีเตรียมจากกากกาแฟทีผา่นการสกดั
ไขมนัดว้ยเมทธานอลก่อนเผาที 350 และ 500 ºC (CGM350 และ CGM500) ผลการทดลองพบว่า 
ถ่านทีเตรียมในอุณหภูมิทีสูงกว่า จะดูดซบัยาไดดี้กว่า และการสกดัไขมนัก่อนเผา จะส่งผลเสียต่อ
ลกัษณะทางกายภาพทาํใหก้ารดูดซบัยาของถ่านลดลง เมือเผาทีอุณหภูมิสูง ในระหว่างถ่านทงั 4 
ชนิดทีทดสอบ ถ่าน CG500 มีพืนทีผวิจาํเพาะสูงสุดคือ 124.50 m2/g และมีขนาดรูพรุนเฉลียเลก็
ทีสุด  29.64 Å การดูดซบัยาปฏิชีวนะ ciprofloxacin ความเขม้ขน้ 2 ppm ของตวัอยา่งถ่านทุกชนิดมี
ระยะเวลาเขา้สมดุล 24 ชวัโมง   pH ของสารละลายยามีผลต่อการดูดซบัเพราะทาํใหย้าอยูใ่นรูป
ประจุบวกและลบในสดัส่วนทีแตกต่างกนั  การดูดซบัสูงสุด ของตวัอยา่งถ่านทุกชนิดเกิดขึนที pH 

ประมาณ 6 โดยถ่าน CG500 สามารถดูดซบัยาไดม้ากทีสุดประมาณ 50 %  ที pH  5.86  พฤติกรรม
การดูดซบัยาของตวัอยา่งถ่านทุกชนิด ยกเวน้ถ่าน CGM350 สามารถอธิบายไดด้ว้ยสมการของแลง
เมียร์ โดยถ่าน CG500 ซึงดูดซบัยาไดดี้ทีสุด มีค่าปริมาณสูงสุดของยาทีถกูดูดซบัต่อนาํหนกัของ
ถ่านเท่ากบั 54.64 μg/mg  และ  ค่าคงทีของแลงเมียร์เท่ากบั 5.65 x 10-3 mL/mg  คาดว่าการดูดซบั
ระหว่างยากบัถ่านเกิดขึนจากอนัตรกิริยาทีแข็งแรงเพราะเมือทดสอบการคายซบั ciprofloxacin ดว้ย 
0.01 M NaCl นาํ DI และ 0.01 M EDTA พบว่า มีปริมาณยาทีคายซบัออกมาสูงสุดเพียง 23  % ของ
ปริมาณทีถกูดูดซบัไว ้เมือใช ้0.01 M EDTA เป็นตวัชะ 
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 The objective of this research is to study  ciprofloxacin adsorption behavior of  4 
chars prepared from spent coffee ground by different methods i.e., carbonization at 350 and 
500ºC (CG350 and CG500) and degreasing with methanol prior to carbonization at 350 and 500ºC 
(CGM350 and CGM500). Results showed that char samples carbonized at higher temperature are 
better adsorbents. Degreasing with ethanol showed a negative effect on char’s physical properties 
leading to lower adsorptive capacity particularly, samples carbonized at a high temperature. Of all 
four tested chars, CG500 had the highest specific surface area of 124.50 m2/g and smallest 
average pore size of 29.64 Å. Sorption of 2 ppm ciprofloxacin solution by all samples reached 
an equilibrium within 24h.  The pH of the solution influenced the adsorption efficiency due to 
different proportion of ciprofloxacin in cationic and anionic forms. The maximum ciprofloxacin 
adsorption was obtained at pH around 6. Almost 50% of 2 ppm ciprofloxacin solution was 
sorbed by CG500 at pH 5.8. The adsorption isotherm of samples, except CGM350, could be 
described by Langmuir equation. CG500 with the highest adsorption capacity had the 
maximum ciprofloxacin adsorption of 54.64 μg/mg and Langmuir constant of 5.65 x 10-3 
mL/mg. It was expected that interaction between chars and ciprofloxacin were strong. 
Desorption using 0.01 M NaCl, DI water and 0.01 M EDTA as leaching agents could remove 
only limited amount of sorbed ciprofloxacin. The maximum removal of 23% was obtained 
when using  0.01 M EDTA as a leaching solution.         
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 งานวิจยัเรืองการดูดซบัยาปฏิชีวนะ ciprofloxacin ดว้ยถ่านทีเตรียมจากกากกาแฟ  นี
สามารถสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความช่วยเหลือและคาํแนะนาํจากคณาจารยแ์ละบุคลากรหลายท่าน ขอ
กราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร . นภวรรณ รัตสุข อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ทีไดใ้ห้
คาํปรึกษาทีเป็นประโยชน์และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่างๆตลอดการทาํวิจยั อีกทงัสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายในการวิจยั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัชฏา บุญเต็ม ทีกรุณาเอือเฟืออุปกรณ์เพือใชใ้นการวิจยั
และใหเ้กียรติมาเป็นกรรมการ และอาจารย ์ดร.อรนุช หล่อเพญ็ศรี  ทีใหเ้กียรติมาเป็นกรรมการและ
ช่วยตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดต่างๆของวิทยานิพนธเ์ล่มนีจนเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ  
คุณผอ่งศรี เผา่ภูรี และคุณนที บุญส่ง นกัวิทยาศาสตร์และเจา้หนา้ทีภาควิชาวิทยาศาสตร์
สิงแวดลอ้มทีไดช่้วยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการใชเ้ครืองมือ หอ้งปฏิบติัการ ขอขอบคุณ
คุณทศันีย ์ศรีทองพนาบูลย ์ทีช่วยเหลือในเรืองงานเอกสาร และงานธุรการต่างๆ ตลอดในการทาํ
วิจยัครังนี 
 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ทีไดใ้หโ้อกาสและสนบัสนุนทุนทรัพยใ์นการศึกษา 
ตลอดจนใหก้าํลงัใจเสมอมา และสุดทา้ยขอขอบคุณเพือนๆ พีๆ นอ้งๆ ทุกคนทีไม่ไดเ้อ่ยนาม ทีได้
ใหก้ารช่วยเหลือ และเป็นกาํลงัใจใหข้า้พเจา้ จนทาํใหง้านวิจยันีประสบผลสาํเร็จไดด้ว้ยดี 
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