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งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาการดูดซับสียอมมาลาไคทกรีน (Malachite green: MG) จาก
สารละลายโดยใชฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ (CN film) ฟลมคอมโพสิตทางการคา (CC film) ฟลม
เพคตินธรรมชาติ (PN film) ฟลมเพคตินทางการคา (PC film) และแรดินมอนตมอริลโลไนต (MMT)
เปนตัวดูดซับ ฟลมคอมโพสิตเตรียมจากสารแขวนลอยที่มีสวนผสมของ MMT เพคติน และโซเดียม
อัลจิเนต ซึ่งเพคตินธรรมชาติไดจากการสกัดจากเปลือกเสาวรส (Passiflora edulis f. flavicarpa)
จากผลการวิเคราะหคุณสมบัติของตัวดูดซับ พบวา พื้นที่ผิวจําเพาะของ CN film และ CC film สูง
กวา PN fim แตขนาดของรูพรุนเฉลี่ยของ CN film เล็กกวา ผลการวิเคราะห IR spectrum ดวย
เครื่องฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรด สเปกโตรโฟโตมิเตอร แสดงใหเห็นวาใน IR spectrum ของ
ฟลมคอมโพสิต มีการปรากฏหมูฟงกชันของ MMT รวมดวย ผลการวิเคราะหสัณฐานวิทยาของตัว
ดูดซับดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด พบวามีอนุภ าคของ MMT ปรากฏในฟลม
คอมโพสิตทั้งสองชนิด
ผลการศึกษาการดูดซับแบบกะ แสดงใหเห็นวา มีปริมาณการดูดซับสียอม MG ของ CN film,
CC film, PN film และ PC film เทากับรอยละ 75, 68.45, 2.03 และ 1.33 ตามลําดับ ปริมาณการ
ดูดซับสูงที่สุด ถูกพบที่คาพีเอช 2 และอุณหภูมิมีผลตอปริมาณการดูดซับนอยมาก พฤติกรรมการ
ดูดซับมีความสอดคลองกับไอโซเทอมแบบเเลงเมียรและแบบจําลองจลนพลศาสตรการดูดซับอันดับ
สองเทียม ปริมาณการดูดซับแบบชั้นเดียวสูงสุดเทากับ 54.98 mg/g และการดูดซับสียอมเขาสูสมดุล
ภายในเวลา 180 นาที จากผลการทดลองขางตนแสดงใหเห็นวา CN film สามารถใชเปนตัวดูดซับที่มี
ประสิทธิภาพสําหรับการกําจัดสียอม MG จากน้ําเสียได
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This work aims to study the adsorption of malachite green (MG) dye from
aqueous solution using natural composite film (CN film), commercial composite film
(CC film), natural pectin film (PN film), commercial pectin film (PC film), and
montmorillontie clay (MMT) as the adsorbents. The composite films were prepared
from the suspensions containing MMT, pectins, and sodium alginate. The natural
pectin was extracted from passion fruit peel (Passiflora edulis f. flavicarpa). From the
results of adsorbent characterizations found that the specific surface area of CN film
and CC film are higher than PN film but the average pore size of CN film is smaller.
The IR spectrums analyzed by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) Analysis
showed that IR spectrums of composite films present functional group of MMT. The
morphology of adsorbents analyzed by Scaning Eletron Microscopy (SEM) images
revealed that the particles of MMT presents in both composite films.
The batch adsorption results showed that the amounts of MG dye adsorbed onto
CN film, CC film, PN film, and PC film were 75, 68.45, 2.03 and 1.33% respectively.
The maximum adsorption capacity was observed at pH 2 and temperature slightly
affected the amount of dye adsorbed. The adsorption behavior agreed well with
Langmuir isotherm model and pseudo second order kinetic model. The maximum
monolayer adsorption capacity was 54.98 mg/g and the dye adsorption was
equilibrated within 180 min. The results showed that CN film can be used as an
effective adsorbent for the removal of MG dye wastewater.
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ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ
ฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ (CN film)
ฟลมเพคตินธรรมชาติ (PN film)
ฟลมคอมโพสิตทางการคา (CC film)
ฟลมเพคตินธรรมชาติ (PC film)
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ไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียรจากสารละลายสียอม MG โดยใช CN film
ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 35 °C pH = 3.80 ±0.5
ไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดิชจากสารละลายสียอม MG โดยใช CN film
ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 35 °C pH = 3.80 ±0.5
ไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียรจากสารละลายสียอม MG โดยใช CN film
ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 45 °C pH = 3.80 ±0.5
ไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดิชจากสารละลายสียอม MG โดยใช CN film
ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 45 °C pH = 3.80 ±0.5
ไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียรจากสารละลายสียอม MG โดยใช CN film
ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 55 °C pH = 3.80 ±0.5
ไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดิชจากสารละลายสียอม MG โดยใช CN film
ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 55 °C pH = 3.80 ±0.5
ไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียรจากสารละลายสียอม MG โดยใช CN film
ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 65 °C pH = 3.80 ±0.5
ไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดิชจากสารละลายสียอม MG โดยใช CN film
ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 65 °C pH = 3.80 ±0.5
ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายสียอม MG กับเวลาสัมผัส
ที่ C0 = 148.39 mg/L โดยใช CN film ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ
35 °C pH = 3.80 ±0.5
ความสัมพันธระหวางคาพีเอชของสารละลายสียอม MG กับเวลาสัมผัส โดยใช
CN film ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 35 °C pH = 3.80 ±0.5
แบบจําลองอัตราการดูดซับอันดับหนึ่งเทียม (Pseudo – first order) ของการ
ดูดซับสียอม MG ที่ C0 = 148.39 mg/L โดยใช CN film ปริมาณ 0.3 g เปน
ตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 35 °C pH = 3.80 ±0.5
แบบจําลองอัตราการดูดซับอันดับสองเทียม (Pseudo – second order) ของการ
ดูดซับสียอม MG ที่ C0 = 148.39 mg/L โดยใช CN film ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ
ที่อุณหภูมิ 35 °C pH = 3.80 ±0.5
ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายสียอม MG กับเวลาสัมผัส
ที่ C0 = 152.62 mg/L โดยใช CN film ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ
45 °C pH = 3.80 ±0.5
ความสัมพันธระหวางคาพีเอชของสารละลายสียอม MG กับเวลาสัมผัส โดยใช
CN film ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 45 °C pH = 3.80 ±0.5
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แบบจําลองอัตราการดูดซับอันดับหนึ่งเทียม (Pseudo – first order) ของการ
ดูดซับสียอม MG ที่ C0 = 152.62 mg/L โดยใช CN film ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ
ที่อุณหภูมิ 45 °C pH = 3.80 ±0.5
แบบจําลองอัตราการดูดซับอันดับสองเทียม (Pseudo – second order) ของการ
ดูดซับสียอม MG ที่ C0 = 152.62 mg/L โดยใช CN film ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ
ที่อุณหภูมิ 45 °C pH = 3.80 ±0.5
ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายสียอม MG กับเวลาสัมผัส
ที่ C0 = 152.62 mg/L โดยใช CN film ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ
55 °C pH = 3.80 ±0.5
ความสัมพันธระหวางคาพีเอชของสารละลายสียอม MG กับเวลาสัมผัส โดยใช
CN film ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 55 °C pH = 3.80 ±0.5
แบบจําลองอัตราการดูดซับอันดับหนึ่งเทียม (Pseudo – first order) ของการ
ดูดซับสียอม MG ที่ C0 = 152.62 mg/L โดยใช CN film ปริมาณ 0.3 g เปน
ตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 55 °C pH = 3.80 ±0.5
แบบจําลองอัตราการดูดซับอันดับสองเทียม (Pseudo – second order) ของการ
ดูดซับสียอม MG ที่ C0 = 152.62 mg/L โดยใช CN film ปริมาณ 0.3 g เปน
ตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 55 °C pH = 3.80 ±0.5
ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายสียอม MG กับเวลาสัมผัส
ที่ C0 = 152.62 mg/L โดยใช CN film ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ
65 °C pH = 3.80 ±0.5
ความสัมพันธระหวางคาพีเอชของสารละลายสียอม MG กับเวลาสัมผัส โดยใช
CN film ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 55 °C pH = 3.80 ±0.5
แบบจําลองอัตราการดูดซับอันดับหนึ่งเทียม (Pseudo – first order) ของการ
ดูดซับสียอม MG ที่ C0 = 152.62 mg/L โดยใช CN film ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ
ที่อุณหภูมิ 65 °C pH = 3.80 ±0.5
แบบจําลองอัตราการดูดซับอันดับสองเทียม (Pseudo – second order) ของการ
ดูดซับสียอม MG ที่ C0 = 152.62 mg/L โดยใช CN film ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ
ที่อุณหภูมิ 65 °C pH = 3.80 ±0.5
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คําอธิบายสัญลักษณและอักษรยอ
สัญลักษณและอักษรยอ

ความหมาย

R2
BET
FTIR
SEM
MMT
MG
CC film
PC film
CN film
PN film
Abs
λmax
P
P0
v
vm
c
Ce
C0
q
qe
qm

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
Brunauer Emmett and Teller
Fourier Transform Infrared Spectroscopy
Scanning Electron Microscope
แรดินมอนตมอริลโลไนต (Montmorillonite clay)
สีมาลาไคทกรีน (Malachite green)
ฟลมคอมโพสิตทางการคา
ฟลมเพคตินทางการคา
ฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ
ฟลมเพคตินธรรมชาติ
Absorbance
ความยาวคลื่นที่สารตัวอยางสามารถดูดกลืนแสงไดมากที่สุด (nm)
ความดันที่สมดุลของตัวถูกดูดซับที่อุณหภูมิตางๆ (mmHg)
ความดันที่อิ่มตัวของตัวถูกดูดซับที่อุณหภูมิตางๆ (mmHg)
ปริมาตรของแกสที่ถูกดูดซับ (cc/g)
ปริมาณของแกสที่ถูกดูดซับแบบชั้นเดียว (cc/g)
คาคงที่ของ BET
ความเขมขนของสียอมที่สมดุลหลังการดูดซับ (mg/L)
ความเขมขนของสียอมเริ่มตน (mg/L)
ปริมาณการดูดซับสียอม (mg/g)
ปริมาณการดูดซับสียอมที่สภาวะสมดุล (mg/g)
ปริมาณการดูดซับสียอมแบบชั้นเดียวสูงสุดจากสมการไอโซเทอม
การดูดซับแบบแลงเมียร (mg/g)
ปริมาณการดูดซับสียอมที่เวลา t (mg/g)
น้ําหนักของตัวดูดซับ (g)
ปริมาตรของน้ํา (L)
สัมประสิทธิ์การแจกแจงหรือ คาคงที่ Henry’s Law (L/g)
คาคงที่ของสมการไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดิช (L/g)
คาคงที่ของสมการไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียร (L/g)
คาคงที่ของสมการไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียร (L/mg)
การเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระมาตรฐานสําหรับการดูดซับ
(kJ/mol)
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ความหมาย

∆Hoads
∆Soads
R
T
k1
k2
qe, exp
qe, cal
Ea
%wt
E1
EL
N
s
V
%
°C
g
N-m
m2
m3
mg/g
mL
rpm
rk
cc/g
hr
g/mol

การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปมาตรฐานสําหรับการดูดซับ (kJ/mol)
การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปมาตรฐานสําหรับการดูดซับ (kJ/mol*K)
คาคงที่ของแกส (8.314 J/mol*K)
อุณหภูมิของสารละลายสียอม (K)
คาคงที่ของสมการอันดับหนึ่งเทียม (1/min)
คาคงที่ของสมการอันดับสองเทียม (g/mg*min)
ปริมาณการดูดซับสียอมที่สภาวะสมดุลจากการทดลอง (mg/g)
ปริมาณการดูดซับสียอมที่สภาวะสมดุลจากการคํานวณ (mg/g)
พลังงานกระตุน (kJ/mol)
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
ความรอนของการดูดซับที่เกิดขึ้นชั้นแรก
ความรอนของการดูดซับที่ชั้นที่สองและชั้นที่สูงขึ้นตอๆ ไป
เลขอะโวกาโด (Avogadro’s number)
พื้นที่ที่ตัวถูกดูดซับปกคลุมบนพื้นผิวของของแข็ง (m2)
ปริมาตรเชิงโมลของแกสที่ถูกดูดซับ (m3)
เปอรเซ็นต
องศาเซลเซียส
กรัม
นิวตัน-เมตร
ตารางเมตร
ลูกบาศกเมตร
มิลลิกรัมตอกรัม
มิลลิลิตร
รอบตอนาที
รัศมีรูพรุน (mm)
ลูกบาศกเซนติเมตรตอกรัม
ชั่วโมง
กรัมตอโมล

1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
สียอมมาลาไคทกรีน (Malachite green) เปนสียอมประเภทเบสิค สามารถละลายน้ําได มีสีเขียว
อมฟา นิยมนํามายอมผาฝาย ปอ กระดาษ ผาไหม ผาขนสัตวและเครื่องหนัง (Wang D et al., 2015;
Dahri MK et al., 2014) แตสีมาลาไคทกรีนเปนสีที่กอใหเกิดมะเร็งในมนุษยได หากสัมผัสหรือสูดดม
โดยตรงเปนเวลานานๆ (Wang D et al., 2015; Soni A et al., 2014) นอกจากนี้สีมาลาไคทกรีนยัง
เปนพิษตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากยอยสลายเองในธรรมชาตินอย และในปจจุบันการปลอยน้ําเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร ทําใหมีการใชสียอม
ในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอมากถึง 1 ลานตันตอป (Gupta and Suhas, 2009) ซึ่งน้ําเสียที่มีการ
ปนเปอนของสียอมจะกอใหเกิดการยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในน้ํา ลดการสังเคราะหแสง
สงผลใหออกซิเจนในน้ําลดลง ไมเหมาะตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา (Malik R et al., 2007) การ
กําจัดสียอมกอนปลอยลงสูแหลงน้ําจึงมีความจําเปนอยางมาก
การกําจัดสียอมออกจากน้ําเสียที่นิยมนํามาใช คือ การตกตะกอน การกรองดวยเมมเบรน การ
ย อ ยสลายทางชี ว ภาพ วิ ธี ซ อฟท เ ทนนิ่ ง และวิ ธี ออกซิ เดชั่น เปน ตน แตวิ ธีที่ กล าวมาขา งต น ยั ง มี
ขอจํากัดในการนํามาใช เชน วิธีการตกตะกอน สามารถใชกําจัดไดเฉพาะสียอมที่ไมสามารถละลายน้ํา
ได วิธีออกซิเดชั่น เปนอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดสียอมสูง แตเนื่องจากวิธีนี้จําเปนตองใช
สารออกซิเดนจํานวนมาก ทําใหมีคาใชจายสูง สวนกระบวนการทางชีวภาพนั้นสามารถควบคุม COD
และ BOD ไดดีแตไมสามารถกําจัดสียอมออกจากน้ําเสียได (Mohan et al., 2002) การกําจัดสียอม
ดวยการดูดซับก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน เพราะมีคาใชจายต่ําและ
สามารถดูดซับสียอมและมลพิษอื่นๆไดดี (Singh V et al., 2009) ซึ่งตัวดูดซับที่นิยมนํามาใช ไดแก
ซังขาวโพด แกลบ เปลือกผลไม เปนตน และในปที่ผานมาพลาสติกชีวภาพถูกนํามาใชเปนตัวดูดซับ
เพื่อกําจัดสียอม ซึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ (Rahchamani et al., 2011; Sekhar C.P. et al.,
2009) และไดมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสังเคราะหฟลมจากอะมิเดทเพคตินและแรดินมอนตมอริลโลไนต
เพื่อนํามาดูดซับสียอมประเภท เบสิค ผลที่ไดคือ ประสิทธิภาพในการดูดซับสูงเมื่อเทียบกับการใช
ตัวดูดซับอื่นๆ เชน แรดินมอนตมอริลโลไนต และ เบนโทไนต (Aleksandra R. Nesic et al., 2013)
ซึ่งเพคติน (Pectin) มีคุณสมบัติเปนพอลิแซกคาไรด (Polysaccharide) ประเภท heteropolysaccharide มีหนวยยอย คือกรดกาแล็กทูโรนิก (D-galacturonic acid) ประมาณรอยละ 65 โดย
น้ําหนัก และเมทิลกาแล็กทูโรเนต และน้ําตาลหลายชนิด เชน rhamnose, galactose, arabinose
พบตามธรรมชาติในผนังเซลลของพืช (plant cell wall) และรอยตอระหวางผนังเซลล โดยรวมตัวอยู
กับเซลลูโลส (cellulose) ทําหนาที่ยึดเกาะผนังเซลลใหติดกันคลายเปนซีเมนต (Christensen, 1986)
เพคตินสามารถเกิดเปนเจลได เมื่อรวมตัวกับน้ําตาลและกรดในปริมาณที่เหมาะสม (พิมพเพ็ญ พร
เฉลิมพงศ, 2555) และเมื่อนําไปผสมกับแรดินมอนตมอริลโรไนต(Montmorillonite clay) จะทําให
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เกิดการรวมตัวกันกลายเปนฟลมคอมโพสิต เนื่องจากกลุมไฮดรอกไซดที่ไดจากเพคติน สามารถทําให
เกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางเพคตินกับชั้นซิลิเกตในโครงสรางของแรดินมอนตมอริลโลไนตได ทําให
เกิดเปนฟลมคอมโพสิตที่มีความเสถียรสามารถนําไปดูดซับสียอมได (Aleksandra R. Nesic et al.,
2013) นอกจากนี้หลังการดูดซับ สามารถแยกฟลมคอมโพสิตออกจากสารละลายไดงาย โดยไม
จําเปนตองมีกระบวนการกรองเขามาเกี่ยวของ ซึ่งในสวนของแรดินมอนตมอริลโลไนตนั้นสามารถหา
ไดงายในประเทศไทย มีราคาถูก และที่สําคัญมีคุณสมบัติในการดูดซับโมเลกุลที่มีประจุบวกสูง
ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผูจัดทําจึงมีความสนใจในการศึกษาการผลิตฟลมคอมโพสิต เพื่อใชเปน
ตัวดูดซับสียอม โดยผลิตฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ (CN film) ฟลมคอมโพสิตทางการคา (CC film)
ฟลมเพคตินธรรมชาติ (PN film) ฟลมเพคตินทางการคา (PC film) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การดูดซับ ซึ่งเพคตินธรรมชาตินั้นสกัดจากเปลือกเสาวรสพันธุเปลือกสีเหลือง (Passiflora edulis f.
flavicarpa) ที่เหลือทิ้งจากการบริโภค
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของฟลมคอมโพสิต
1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดูดซับสียอมมาลาไคทกรีนโดยใชฟลมคอมโพสิต
1.3 สมมติฐาน
1.3.1 ฟลมคอมโพสิต อาจจะมีความสามารถในการดูดซับสียอมมาลาไคทกรีน ที่มีประจุบวกไดดี
เนื่องจากเพคตินและแรดินมอนตมอริลโลไนตที่ใชในการผลิตฟลมคอมโพสิตมีประจุลบ
1.3.2 ปจจัยตางๆ เชน ระยะเวลา คาพีเอช ความเขมขนเริ่มตนและ อุณหภูมิ อาจจะสงผลตอ
ความสามารถในการดูดซับสียอมมาลาไคทกรีน ดวยฟลมคอมโพสิต
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 สียอมที่ใช คือ สีมาลาไคทกรีน (Malachite green oxalate crystal) จากบริษัท DC
Fine Chemicals จํากัด ประเทศอังกฤษ
1.4.2 ฟลมคอมโพสิตสังเคราะหจากเพคตินทางการคา และเพคตินธรรมชาติที่สกัดจากเปลือก
เสาวรสและแรดินมอนตมอริลโลไนตเปนตัวดูดซับ
1.4.3 การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของตัวดูดซับ ประกอบดวยการวิเคราะหพื้นที่
ผิวจําเพาะและขนาดรูพรุนเฉลี่ย หมูฟงกชันของตัวดูดซับ สัณฐานและลักษณะพื้นผิว การศึกษาการ
ดูดซับแบบกะชนิดขั้นตอนเดียว ประกอบดวย การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับ การศึกษาอิทธิพล
ของคาพีเอชเริ่มตนของสารละลาย การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ การศึกษาไอโซเทอมการดูดซับ
การศึกษาอิทธิพลของเวลาสัมผัส การศึกษาจลนพลศาสตรการดูดซับ และ การคายซับ
1.4.4 การศึกษาการดูดซับแบบกะจะทําการทดลอง 3 ซ้ํา และความเร็วรอบในการเขยา
200 rpm
1.4.5 วิเคราะหปริมาณการดูดซับดวยหลักการดูดกลืนแสงเทียบกับความเขมขนดวยเครื่องวัด
คาการดูดกลืนแสง (UV-VIS Spectrophotometer)
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.5.1 สามารถกําจัดสียอมมาลาไคทกรีนในน้ําเสียสังเคราะหไดโดยใชฟลมคอมโพสิตจากเพคติน
ธรรมชาติ/แรดินมอนตมอริลโลไนต
1.5.2 ผลการวิจัยที่ไดสามารถนําไปประยุกตใชในการกําจัดสียอมในน้ําเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรม
ตางๆได
1.5.3 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาความสามารถในการใชเปลือกเสาวรสที่เปนวัสดุธรรมชาติและ
เปนของเสียจากการบริโภคในประเทศ และแรดินมอนตมอริลโลไนต ที่มีปริมาณมากในประเทศและ
มีราคาถูก ใหเกิดประโยชนมากขึ้น
1.6 สถานที่ทําการวิจัย
หองปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเคมี อาคาร En2 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 สีมาลาไคทกรีน (Malachite green)
เปนสีจําพวกสีเบสิค ที่มีประจุบวก อยูในหมวดของสี triphenylmethane มีลักษณะเปนผง
สามารถละลายน้ําได เมื่อนําไปละลายน้ําสารละลายที่ไดจะมีสีน้ําเงิน (Dahri MK et al., 2014) นิยม
นํามาใชในการยอมสีของผาฝาย ปอ กระดาษ ผาไหม ผาขนสัตวและเครื่องหนัง (Wang D. et al.,
2015; Dahri MK et al., 2014) นอกจากนี้ยังนิยมนํามาใชในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง ซึ่งสีมาลา
ไคทกรีนสามารถปองกันเชื้อรา เปนสารตานจุลินทรีย และสามารถปองกันปรสิตได (K. Helme et al.,
2007; K. Mitrowska et al., 2008) แตสําหรับบางประเทศสีมาลาไคทกรีน เปนสีที่ไมไดรับอนุญาต
ใหนําเขาประเทศ เนื่องจากมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย (Z. Lian et al., 2012;
N. Bilandzic et al., 2012)
Malachitegreen (MG) เรียกชื่อตามIUPAC คือ N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]
phenylmethy-lene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-oxalate สูตรโมเลกุล คือ
C52H54N4O12 มีมวลโมเลกุลเทากับ 926 g/mol มีโครงสรางโมเลกุล ดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 โครงสรางทางเคมีของสีมาลาไคทกรีน
ที่มา: Hong Tian et al., 2014
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2.2 ความรูทั่วไปของเสาวรส
เสาวรส มีชื่อภาษาอังกฤษคือ Passion Fruit หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา “กะทกรกฝรั่ง” มีชื่อ
วิทยาศาสตรคือ Passiflora edulis มีถิ่น กําเนิดอยูในทวีปอเมริกาใต บริเวณประเทศบราซิล
ปารากวัย อารเจนตินา เริ่มมีการแพรขยายไปปลูกในภูมิภาคตางๆ ไดแก ไตหวันและฮาวาย ตั้งแต
คริสตศตวรรษที่ 19 เปนตนมา ประเทศไทยไดนําพันธุเสาวรสเขามาปลูกตั้งแตป พ.ศ. 2498 (ธงชัย,
1990) เสาวรสมีลักษณะผลเปนรูปกลม ผลออนสีเขียว เมื่อสุกมีหลายสีแลวแตพันธุ ทั้งสีมวง เหลือง
สม ชั้นในสุดของเปลือกเปนเยื่อสีขาวที่เรียกรก ภายในมีเมล็ดสีดําจํานวนมาก อยูในเยื่อหุมเมล็ดเปน
ถุง (August, 2011)
เสาวรสในประเทศไทยที่พบมากในประเทศไทยมี 3 พันธุคือ พัน ธุสีมวง เมื่อสุกเปลือกสีมว ง
เนื้อในสีเหลือง รสอมหวานมากกวาพันธุอื่นๆ แตไมคอยตานทานโรคในเขตรอน พันธุสีเหลืองหรือ
เสาวรสสีทอง ผลแกสีเหลือง รสเปรี้ยวมาก นิยมปลูกในเขตรอน พันธุผสม เมื่อสุกเปนสีมวงอมแดง
รสเปรี้ยวจัด กลิ่นแรง สามารถปกชําและเสียบยอดได ซึ่งสวนใหญเสาวรสนิยมปลูกมากทางภาคเหนือ
ของไทย เปนผลไมที่ปลูกงายและใชเวลาเก็บเกี่ยวเพียง 8-9 เดือน เสาวรสมีสวนประกอบที่เปนเปลือก
รอยละ 62.1 เมล็ดรอยละ 9.2 และน้ํารวมเนื้อรอยละ 28.7 เสาวรสสามารถนํามาแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑตางๆอาทิ เชน น้ําเสาวรส แยมเสาวรส เปนตน สวนเปลือกเสาวรสจะนําไปแปรรูปเพื่อใช
เปนอาหารสัตวเทานั้น (ยศยง จันทรวงศา และคณะ, 2545)
เสาวรสชนิดเปลือกสีเหลือง (Passiflora edulis f. flavicarpa) มีงานวิจัยพบวาเพคตินที่ไดมี
ปริมาณเมทิลเอสเทอรต่ํา นอกจากนี้ปริมาณหมูแทนที่อื่นๆ เชน หมูอะซิติลและน้ําตาลที่เปนกลางก็มี
ในปริมาณต่ําดวยเชนกัน จากการศึกษาสมบัติเพคติน อาทิ การเกิดเจล ความหนืด เปรียบเทียบกับ
เพคตินทางการคาที่ผลิตจากพืชตระกูลสม พบวาเพคตินจากเปลือกเสาวรสมีสมบัติไมตางจากเพคติน
ทางการค า ซึ่ งสามารถสรุป ได วา เปลือกเสาวรสจัดเปน แหลงของเพคติน ที่ดี เนื่องจากมีห มูเมทิล
แทนที่อยูนอย (Yapo and Koffi, 2006)
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2.3 ความรูทั่วไปของเพคติน
เพคติน (pectin) เปนโพลีแซคคาไรดที่เปนโครงสรางของผนังเซลลของพืชชั้นสูงเกือบทุกชนิด
จัดเปนสารประกอบคารโบไฮเดรตเชนเดียวกับแปงและเซลลูโลส คนพบในศตวรรษที่ 18 ทําหนาที่
เปนสารที่ทําใหเกิดเจล โดยในป ค.ศ.1825 Henri Braconnot (เภสัชกรและนักพฤกษเคมีชาว
ฝรั่งเศส) ไดตั้งชื่อและริเริ่มศึกษากรรมวิธีการสกัดเพคติน (Nussinovitch, 1997; Rolin, 1993)
เพคตินมาจากภาษากรีกวา “Pektikos” ซึ่งแปลวาทําใหขนแข็ง (to congeal) หรือทําใหกลายเปน
ของแข็ง (to solidify) (Sriamornsak, 2003) Kertesz ไดใหคําจํากัดความของเพคตินวาเปนกรด
เพคตินิค (pectinic acid) ชนิดละลายน้ําไดซึ่งมีปริมาณหมูเมทิลเอสเทอรหลากหลาย สามารถเกิด
เปนเจลในสภาวะที่มีน้ําตาลและความเปนกรดที่เหมาะสมหรือสภาวะที่มีเกลือแคลเซียมรวมอยูดวย
(Endress, 1991)
ทางเคมี เ พคติ น เป น เฮเทอโรโพลี แ ซกคาไรดที่ ซั บ ซอ น ประกอบด ว ย homogalactoronan,
rhamnogalactoronan I, และ rhamnogalactoronan II เปนโครงสรางหลัก homogalactoronan
ประกอบดวย (1→4) -linked α-D-galacturonic acid หมูคารบอกซิล หมูเอสเทอรที่เติมเมทิลและ
หมูไฮดรอกซิล บางกลุมถูกเติมหมูอะซีติลเชื่อมติดกับออกซิเจนตัวที่ 2 หรือ 3 ซึ่งมีผลตอคุณสมบัติ
ของเพคติน rhamnogalactoronan I ประกอบดวย (1→4) -linked α-D-galacturonic acid และ
(1→2) -linked α-L-rhamnose ซึ่งจะรวมตัวซึ่งกันและกันในสวนที่เปนสายหลัก และบางสวนของ
rhamnose มีการแตกกิ่งเปนสายยอยดานขาง ซึ่งมี arabinose, galactan, และ arabinogalactan
ที่ออกซิเจนตําแหนงที่ 4 ของ rhamnose rhamnogalactoronan II มีโครงสรางที่ซับซอนมาก
ประกอบดวย (1→4) -linked α-D-galacturonic acid ในสวนสายหลัก และมีน้ําตาลชนิดตางๆ
เชน D-apiose, 2-keto-3-deoxy-D-manno-2-octulosonic acid (Rdo), 3-deoxy-D-lyxo-2heptolosaric acid (Dha) และอื่นๆซึ่งอยูในสายยอยเชื่อมติดกับออกซิเจนตัวที่ 2 หรือ 3 ของ
galacturonic acid ที่สายหลัก

ภาพที่ 2.2 โครงสรางทางเคมีของเพคติน
ที่มา: fr. wikipedia (2005)

7
ในอนาคตการนําเพคตินไปใชประโยชนอาจใชเพคตินที่มีจําหนายในเชิงพาณิชยที่ผลิตขึ้นเพื่อ
ใช ในอุ ตสาหกรรมอาหาร หรื อการพัฒ นาเพคติน ใหเปนเกรดที่ใชไดในอุตสาหกรรมยาและ/หรือ
การรักษา การสกัดและผลิตเพคตินจากมวลชีวภาพ (biomass) หรือของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
การเกษตร (เชน เปลือกสม เปลือกสมโอ เปลือกกลวย เปลือกและกากมะมว ง กากฟกทอง และ
กากแอปเปล เปนตน) รวมถึงการยอยเพคตินใหไดเปนเพคติกโอลิโกแซคคาไรด นับเปนประเด็นที่
นาสนใจในการศึกษาวิจัยซึ่งชวยเพิ่มอรรถประโยชนของสารในกลุมเพคตินนี้ดวย อยางไรก็ตามหากมี
การดัดแปรโครงสรางของเพคตินควรทําการทดสอบความเปนพิษเพื่อใหแนใจวามีความปลอดภัย
เพียงพอกอนนําไปใช รวมถึงการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพดวย (พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์, 2008)
ปจจุบันประเทศไทยยังคงตองนําเขาเพคตินอยูในราคาที่สูง โดยราคาเพคตินขึ้นกับแหลงวัตถุดิบ
ที่ผลิตและเกรดของเพคติน เพคตินระดับ industrial grade ราคาประมาณ 1,800 บาท/กิโลกรัม
(ขอมูลจากบริษัทนําเขาและจัดจําหนายเพคติน ป พ.ศ. 2559) และระดับ lab & pharmaceutical
grade ราคาตั้งแต 6,650 8,840 9,600 และ 10,161 บาท/กิโลกรัม (ขอมูลจาก Fluka ประเทศ
เยอรมัน ค.ศ. 2013) การสกัดเพคตินจากวัตถุดิบเหลือใชจึงไดรับความสนใจเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
เปลื อกของผลไม อาธิ เ ชน เปลื อกสม สมโอ เสาวรส และอื่นๆอีกมากมายที่มีป ริมาณของเพคติน
คอนขางสูงเหมาะที่จะนํามาสกัดเพคตินแทนการสั่งซื้อจากตางประเทศ
2.4 ความรูทั่วไปของแรดินมอนตมอริลโลไนต (Montmorillonite)
Montmorillonite ดัดแปลงมาจาก Montmorillan เปนภาษาฝรั่งเศสเปนแรดินที่พบเปน
ตัวแรก bentonite เปนดินที่เปลี่ยนแปลงมาจากกลุม Montmorillonite ซึ่งสามารถที่จะบวมไดถา
สัมผัสกับน้ํา ชื่อของ Bentonite มาจากชื่อสถานที่ Fort Benton (รัฐ Wyoming U.S.A.) ซึ่งเปน
แหลงที่มีวัตถุดิบชนิดนี้อยูมาก สวน Smectite เปนชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของ Montmorillonite แหลง
สําคัญที่พบ คือ Deposit ในยุโรปไดแก อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี อิตาลี เชค และสโลวาเกีย
กรีซ และยูโกสลาเวีย ใน U.S.A. มี Gretaceous deposit ที่ Wyoming ซึ่งเปน Bentonite ที่รูจักกัน
ดีสวนแหลงอื่นๆ ก็มีที่ Arizona, Oklahoma, Texas และ Nevada นอกจากนี้ก็มีที่คานาดา และ
Mexico แหลงอื่นๆ ที่สําคัญก็มีที่ อาฟริกาใต อินเดีย อารเจนตินา ญี่ปุน และไทย ผังของแหลง
montmorillonite นั้น จะทําเปนเหมืองเปดเรียก openwork ซึ่งจะสามารถเคลื่อนยายวัตถุดิบได
สะดวก และใช วิ ธี แบบเก า ดั้ งเดิ มได แต ปญ หาที่ พบก็ มีนั่น คือ แหล งของแรนี้ที่ ผิว หนาค อนข างมี
คุณสมบัติเรื่องความเหนียวสูง ซึ่งลําบากในการปฏิบัติงาน (คชินท สายอินทวงศ, 2555)
แรมอนตมอริลโลไนท (Montmorillonite) อยูในกลุมดินสเมคไตต (Smectite) เปนแรดินเหนียว
ประกอบดวยอนุภาคพิเศษที่ดี ลักษณะของดินมอนตมอริลโลไนตที่ดีที่สุด จะประกอบดวยสารผลึก
กลั่นสูงและบริสุทธิ์จากแรดินที่ไดรับการขุดขึ้นมาจากเปลือกโลก (500ลาน - 200ลานปที่ผานมา)
ซึ่งสามารถมองเห็ นไดดวยกลองจุล ทรรศนอิเล็กตรอน ผลึกมอนตมอริล โลไนตมีลักษณะเปน แผน
หกเหลี่ยมที่มีชั้นที่ซอนกันซ้ําแลวซ้ําอีก ในหนึ่งแผนมีขนาด 200 ~ 300 nm ในขณะที่ความหนามี
เพียง 1 nm และซอนทับกันซ้ําไปซ้ํามาเชนชั้นของขนม Mille-feuille หากเราสามารถกระจายพื้นที่
ของชั้นที่ซ้ําซอนของผลึกเหลานี้ ในหนึ่งผลึกคริสตัลจะมีความกวางเทากับพื้นผิวของสนามเทนนิส 3
สนาม ลั กษณะโครงสร า งพื้ น ฐานของ แรมอนตมอริล โลไนท คือมีลั กษณะเป น แผน หรือเกล็ ด

8
ขนาดเล็ กๆซอนกั น 3 ชั้ น มี แผน กลางเปนแผน ของกลุมโมเลกุล อลูมินั่มไฮดรอกซิลโมเลกุล แปด
ระนาบ Octahedral Aluminum Hydroxyl อยูตรงกลางระหวาง แผนของกลุมโมเลกุลซิลิคอน
ออกไซด โมเลกุลสี่เหลี่ยมปรามิด Siliconoxygen Tetrahedral โดยที่อะตอมของอลูมิเนียมบางสวน
จะถู กแทนที่ ดว ยอะตอมของแมกนีเซีย ม หรืออะตอมของธาตุเหล็ก ซึ่งจะชวยสรางประจุล บ บน
ระนาบดานฐานของโมเลกุลซิลิกา และจะมีการสรางสมดุลโดยการแลกเปลี่ยนประจุบวกกับแผนที่อยู
ติดกัน ในแรมอนตมอริลโลไนทตามธรรมชาติ, ประจุบวกเหลานี้มักจะเปนแคลเซียม,โซเดียม หรือ
แมกนีเซียม ขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศและสภาวะแวดลอมในชวงเวลาที่กอตัว และลักษณะการกอ
ตัวขึ้นของแรดินในทางเคมี, แรมอนตมอริลโลไนต สามารถเขียนเปนสูตรโมเลกุล ไดดังนี้:
M + [Al2y (Mg Fe)y] Si4 O10(OH)2 • nH2O
โดยที่ M + หมายถึงประจุบวกที่มาทําการแลกเปลี่ยนประจุกัน อาจเปนไดทั้ง แคลเซียม หรือ
โซเดียม
โครงสรางทางกายภาพของแรมอนตมอริลโลไนต Montmorillonite คือ กลุมของเกล็ดหรือผลึก
ที่มีระนาบฐานที่กวาง แตกตางกันอยูในชวงความยาวที่ 0.2-2.0 ไมครอน (10-6 เมตร) และความหนา
ที่ 6-10 ไมครอน ซึ่งในความเปนจริง ลักษณะและการกอตัวของผลึก สามารถแตกตางกันไปได ตาม
การกําเนิด และลักษณะเฉพาะที่ ของแหลงแรดิน
แรมอนตมอริลโลไนต เปนประจุลบ จากลักษณะเชนนี้ แรมอนตมอริลโลไนตจึงเสมือนแมเหล็กที่
จะดึงดูดสารแปลกปลอมที่เปนประจุบวก เชน ฝุน รวมทั้งอินทรียวัตถุ แลวสารเหลานี้จะถูกเก็บกักใน
พื้นที่ในชั้นที่ซอนกันซ้ําไปมาของผลึกของแรดิน เพื่อรอการลางออก
ในภาคการเกษตรกรรม แรมอนตมอริลโลไนตสามารถนํามาใชเปนตัวชวยกําหนดการไหลและ
ความหนืด รวมทั้งใชเปนตัวกลางในการชวยอุมซับสารเคมีปราบวัชพืชและศัตรูพืชเอาไวที่ผิว แลวจึง
ค อ ยๆ ปลดปล อ ยออกสู ส ภาพแวดล อ มได อ ย า งช า ๆ ทํ า ให ก ารทํ า งานของสารเคมี เ กิ ด ขึ้ น อย า ง
สม่ําเสมอ และ แรดินมอนตมอริลโลไนตเปนตัวชวยกระตุนการเจริญเติบโตของพืช ปรับปรุงและฟนฟู
สภาพดินใหมีความสมบูรณ สามารถเก็บกักแรธาตุอาหารสําหรับพืชไดมากขึ้น ชวยเพิ่มการแทรกตัว
ของอากาศใหดินรวนซุย (Aeration) ชวยเก็บกักน้ําใหอยูในดิน (Water Filtration& Holding
Capacity) รวมถึงชวยเพิ่มอัตราการดูดใชแรธาตุอาหารของพืช (Nutrient Uptake) เหมาะสมเปน
อยางยิ่งสําหรับการปรับปรุงสภาพดินที่เสียหายใหกลับมาอุดมสมบูรณ - ดินดําน้ําชุม (Nazagroup,
2008)
ภาพที่ 2.3 แสดงโครงสรางของแรดินมอนตมอริลโลไนต ซึ่งประกอบดวย 2 Tetrahedral sheet
กับ Octahedral sheet อยูตรงกลาง T-O-T
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ภาพที่ 2.3 โครงสรางแบบT:O:T ของ แรดินมอนตมอริลโลไนต
ที่มา: Seiji Kakuta et al., 2011
2.5 การดูดซับ
การดูดซับ (adsorption) เปนปรากฏการณของการสะสมสารประกอบชนิดหนึ่งเปนอยางนอย ณ
บริเวณผิวรวม (interface) ระหวางวัฏภาค (phase) การดูดซับที่ใชกันอยางแพรหลายจะหมายถึง
“ปรากฏการณของการสะสมสารประกอบชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดไวบนผิวของแข็ง โดยไมเปลี่ยน
โครงสรางของของแข็งนั้น” โดยระบบของแข็งที่เก็บสะสมสารประกอบอื่นๆ ไวบนผิว จะเรียกวา ตัว
ดูดซับ (Adsorbent) สวนสารประกอบตาง ๆ ที่สะสมบนผิวของตัวดูดซับ เรียกวา สารถูกดูดซับหรือ
ตัวถูกดูดซับ (Adsorbate) (เดชา ฉัตรศิริเวช, 2552)
ดังนั้นตัวดูดซับจึงมักเปนของแข็งที่มีลักษณะเปนรูพรุนจํานวนมากโดยมีขนาดเทาเดิมเพื่อเพิ่ม
พื้นผิ วจํ าเพาะของตั วดู ดซับ ให มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผ ลใหส ามารถดูดซับ ไดมากขึ้น ตามสัดสว นพื้นผิว
จําเพาะของตัวดูดซับที่เพิ่มขึ้น เมื่อตัวดูดซับมีรูพรุนภายในมาก แตตัวดูดซับมีขนาดเทาเดิม ตัวดูดซับ
จึงมีความหนาแนนลดลง แมวาการเพิ่มปริมาณรูพรุนที่มีขนาดเล็กในตัวดูดซับจะทําใหตัวดูดซับมี
พื้นผิวจําเพาะมากขึ้น แตรูพรุนขนาดเล็กก็อาจเปนอุปสรรคตอการแพรของตัวถูกดูดซับภายในรูพรุน
ของตัวดูดซับไปยังพื้นผิวในรูพรุนที่มีขนาดเล็กดังกลาว
เมื่อพิจารณาตามลักษณะทางกายภาพของรูพรุนในตัวดูดซับ รูพรุนสวนใหญของตัวดูดซับจึงควรมี
ขนาดใหญกวาขนาดโมเลกุลของตัวถูกดูดซับในสถานะกาชหรือไอ เพื่อใหตัวถูกดูดซับนั้น สามารถแพร
เขาสูรูพรุนของตัวดูดซับ และสามารถแพรตอไปยังพื้นผิวภายในรูพรุนไดอยางสะดวก สวนการดูดซับ
ตัวถูกดูดซับชนิดตางๆ ที่อยูในสถานะของเหลว เชน การดูดซับไอออนชนิดตางๆ หรือสารประกอบ
อินทรียชนิดตางๆ ที่ละลายน้ํา รูพรุนสวนใหญของตัวดูดซับควรมีขนาดใหญเพียงพอ เพื่อใหของเหลว
ที่มีตัวถูกดูดซับเหลานั้น สามารถไหลเขาสูรูพรุนของ ตัวดูดซับไดอยางสะดวก โดยที่ตัวถูกดูดซับยังคง
อยูในลักษณะเดิม นั่นคือ เมื่อดูดซับไอออนชนิดตางๆ หรือสารประกอบอินทรียชนิดตางๆ ที่ละลายน้ํา
ไดแลว ไอออนหรือสารประกอบอินทรียเหลานั้นยังคงสภาพเปนสารละลายของไอออนหรือสารละลาย
ของสารประกอบอินทรียดังกลาวเชนเดิม การดูดซับตัวถูกดูดซับในระบบของเหลวมักมีผลใหความ
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เขมขนของตัวถูกดูดซับที่อยูภายในรูพรุนของตัวดูดซับมีคาสูงกวาความเขมขนของตัวถูกดูดซับชนิด
เดียวกันที่อยูบนผิวภายนอกตัวดูดซับ ดังนั้น สารประกอบทุกชนิดที่อยูในรูพรุนของตัวดูดซับจัดเปน
“ตัวถูกดูดซับ” ของระบบดูดซับของเหลวโดยไมตองเกาะติดผิวในรูพรุนของตัวดูดซับ (ทรงศักดิ์
สระแกว, 2555)
การดูดซับสามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภท (McKay, 1996) ไดดังนี้
(1) การดูดซับทางกายภาพ (Physical adsorption) คือ ตัวถูกดูดซับและตัวดูดซับจะยึดเหนี่ยว
กันดวยแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลออนๆ เรียกวา“แรง van der Waals” และเปนกระบวนการที่
ผันกลับไดลักษณะสําคัญของการดูดซับประเภทนี้ คือ การดูดซับเกิดขึ้นไดดี ที่อุณหภูมิปกติ หรือ ที่
อุณหภูมิบรรยากาศทั่วไป และเกิดไดดีมากยิ่งขึ้น ที่อุณหภูมิที่ต่ํากวาอุณหภูมิบรรยากาศ การดูดซับ
ทางกายภาพสามารถเกิดขึ้นไดทั้งบนผิวของตัวดูดซับโดยตรง และเกิดขึ้นบนชั้นของโมเลกุลของตัวถูก
ดูดซับที่สะสมบนชั้นของตัวดูดซับแลว โดยไมจํากัดจํานวนโมเลกุลของตัวถูกดูดซับที่ซอนทับกันจึง
เรียกการดูดซับลักษณะนี้วาการดูดซับหลายชั้น (Multilayer adsorption)
(2) การดูดซับทางเคมี (Chemical adsorption) คือ ตัวถูกดูดซับจะถูกดูดซับไวที่พื้นผิวของ
ตัวดูดซับโดยพันธะเคมี ไดแก พันธะไอออนิก และพันธะโควาเลนต เปนตน ในการสรางพันธะเคมีตอง
ใชพลังงานสูงและเปนระบบที่ผันกลับไมไดดังนั้น การดูดซับจึงมักเกิดไดดีหรือเกิดขึ้นไดเร็วที่อุณหภูมิ
สูงๆ และการดูดซับจะเกิดขึ้นเฉพาะบนผิวของตัวดูดซับเทานั้น นั่นคือ การดูดซับทางเคมีนี้จะไมเกิด
บนชั้นของโมเลกุลของตัวถูกดูดซับที่สะสมบนผิวของตัวดูดซับเชนเดียวกับการดูดซับทางกายภาพ
การดู ดซั บ ทางเคมี จ ะเกิ ดขึ้ น ได เ พี ย งชั้น เดีย วเทานั้น และเรี ย กการดูดซับ ประเภทนี้วา การดูดซั บ
ชั้นเดียว (Monolayer adsorption) ความรอนของการดูดซับประเภทนี้ จึงมีคาสูงกวาคาความรอน
ของการดูดซับทางกายภาพ
กลไกในการดูดซับจะเกิดขึ้น 3 ขั้นตอนไดแก การถายโอนมหภาค การถายโอนจุลภาคและ
การดูดซับ การถายโอนมหภาคจะศึกษาการเคลื่อนที่ของตัวถูกดูดซับผานของไหลไปยังรอยตอระหวาง
ของเหลวกับของแข็ง (Liquid-solid interface) สําหรับการถายโอนจุลภาคจะศึกษาการแพรผานของ
ตัวถูกดูดซับเขาไปในรูพรุนของตัวดูดซับซึ่งรูพรุนจะเชื่อมโยงกันอยูภายในตัวดูดซับสวนการดูดซับ
จะศึกษาถึงแรงยึดเหนี่ยวระหวางตัวถูกดูดซับกับตัวดูดซับ
การเลือกใชตัวดูดซับจะพิจารณาถึงความจําเพาะเจาะจงตอตัวถูกดูดซับและปริมาณ การดูดซับ
ของตัวถูกดูดซับบนตัวดูดซับตามการนิยามของ IUPAC (International Union of Pure and
Applied Chemistry) ขนาดของรูพรุนของตัวดูดซับจะถูกจําแนกเปนรูพรุนขนาดเล็ก (Micropore)
จะมีขนาดเสนผาศูนยกลางของรูพรุนนอยกวา 2 nm รูพรุนขนาดกลาง (Mesopore) จะมีขนาด
เสนผาศูนยกลางของรูพรุนอยูในชวง 2-50 nm และรูพรุนขนาดใหญ (Macropore) จะมีขนาด
เสนผาศูนยกลางของรูพรุนมากกวา 50 nm ตัวดูดซับอาจจะมีรูปรางเปนทรงกลมเปนทรงกระบอก
เปนแผนบางขนาดเล็กหรือเปนผงที่มีขนาดของอนุภาคอยูในชวง 50 μm ถึง 1.2 cm มีพื้นที่ผิวอยู
ในชวง 300 ถึง 1200 m2/g มีความพรุนภายในตัวดูดซับประมาณ 30-85 % พื้นที่ผิวจําเพาะของ
ตัวดูดซับสามารถวัดไดดวยโดยใชวิธี BET (Brunauer Emmett Teller) ซึ่งจะศึกษาการดูดซับและ
การคายของกาซไนโตรเจนบนตัวดูดซับดังนั้น ควรเลือกวัสดุตัวดูดซับที่มีรูพรุนสูงและขนาดของรูพรุน
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มีขนาดเล็กเชื่อมตอกัน มีพื้น ที่ผิวสัมผัส มากเมื่อเทียบกับหนึ่งหนวยปริ มาตรตัวดูดซับ (จักรกฤษณ
อัมพุช, 2549)
ทฤษฏี BET (Brunauer Emmett and Teller) มีจุดประสงคเพื่ออธิบายการดูดซับทางกายภาพ
ของโมเลกุลของแกสบนพื้นผิวของของแข็ง และใชเปนวิธีการหรือเทคนิคพื้นฐานที่สําคัญในการวัด
พื้นที่ผิวจําเพาะของวัสดุ แนวคิดของทฤษฏีนี้เปนการขยายขอบเขตทฤษฏีแลงเมียร ซึ่งเปนทฤษฏีที่ใช
อธิบายการดูดติดผิวของโมเลกุลตัวถูกดูดซับที่เรียงตัวเปนชั้นเดียว ใหสามารถอธิบายการดูดติดผิวของ
โมเลกุลที่เรียงตัวกันแบบหลายชั้นโดยอาศัยสมมติฐานตางๆ คือ โมเลกุลของแกสสามารถถูกดูดซับเชิง
กายภาพบนพื้นผิวของของแข็งแบบหลายๆ ชั้นจนนับไมถวน ไมมีแรงกระทําระหวางโมเลกุลแตละชั้น
และ ทฤษฏีของแลงเมียรสามารถอธิบายโมเลกุลที่อยูในแตละชั้นได สมการของ BET แสดงไดดังนี้
1

โดย

P
v[� 0 �−1]
P

P
P0
v
vm
c

=

c−1

P

� �+𝑣

vm c P 0

1

𝑚𝑐

คือ ความดันที่สมดุลของตัวถูกดูดซับที่อุณหภูมิตาง ๆ (mmHg)
คือ ความดันที่อิ่มตัวของตัวถูกดูดซับที่อุณหภูมิตาง ๆ (mmHg)
คือ ปริมาตรของแกสที่ถูกดูดซับ หนวยเปนปริมาตร (ml)
คือ ปริมาณของแกสที่ถูกดูดซับแบบชั้นเดียว (cm3/g)
คือ คาคงที่ของ BET ซึ่งมีคาเปนไปตามสมการนี้
𝐸1 −𝐸𝐿

ที่ซึ่ง

(2.1)

𝑐 = 𝑒𝑥𝑝 �

𝑅𝑇

�

(2.2)

E1 คือ ความรอนของการดูดซับที่เกิดขึ้นชั้นแรก (จูล ,J)
EL คือ ความรอนของการดูดซับที่ชั้นที่สองและชั้นที่สูงขึ้นตอ ๆ ไป และมีคาเทากับ
ความรอนของการหลอมละลาย (Liquefaction) (จูล ,J)
สมการที่ 2.1 เปนไอโซเทอมของการดูดซับชนิดหนึ่ง และสามารถนําขอมูลการทดลองมาพล็อต
กราฟความสัมพันธระหวาง 1/v[(P0/P)-1] และ Ø = P/P0 ดังแสดงในภาพที่ 2.4 กราฟนี้จะถูก
เรียกวา BET plot ความสัมพันธนี้จะใหเสนกราฟที่เปนเสนตรงเฉพาะ P/P0 อยูในชวง 0.05 ถึง 0.35
ความชัน A และจุดตัดแกน y หรือ I จะถูกนํามาคํานวณปริมาณการดูดซับแกสที่ถูกดูดซับแบบชั้น
เดียว (vm) และคาคงที่ของ BET(C) โดยใชสมการดังตอไปนี้
𝑣𝑚 =

1

𝐴+𝐼

𝑣𝑚 = 1 +

(2.3)
𝐴
𝐼

(2.4)
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วิธีการ BET จะถูกใชในการหาพื้นที่ผิวของของแข็ง โดยการดูดซับโมเลกุลของแกสเชิงกายภาพ
ซึ่งสามารถหาพื้นที่ผิวทั้งหมดแทนคา Stotal และพื้นที่ผิวจําเพาะ S (Specific surface area) ไดจาก
สมการ

ที่ซึ่ง

𝑆𝐵𝐸𝑇,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

(𝑣𝑚 𝑁𝑠)
𝑉

(2.5)

vm คือ ปริมาตรเชิงโมลของแกสที่ถูกดูดซับ
𝑆𝐵𝐸𝑇 =

(𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)
𝑎

(2.6)

ที่ซึ่ง
N คือ เลขอะโวกาโด (Avogadro’s number) (6.023 x 1023) (หนวยเปน
โมเลกุลตอโมล)
S คือ พื้นที่ที่ตัวถูกดูดซับปกคลุมบนพื้นผิวของของแข็ง (m2)
V คือ ปริมาตรเชิงโมลของแกสที่ถูกดูดซับ (มวลโมเลกุลตอโมล)
a คือ มวลของตัวดูดซับ (g)
นอกจากนี้คาปริมาณการดูดซับแกสที่ถูกดูดซับแบบชั้นเดียว (vm) ยังสามารถนํามาหาคาขนาดรู
พรุนเฉลี่ยไดโดยอาศัยสมการตอไปนี้

โดย

rk

𝜎

𝑟k =

2σvm

RTln�

P
�
P0

คือ รัศมีของรูพรุน (mm)
คือ แรงตึงผิว (J/mm)

ภาพที่ 2.4 การพล็อตดวยสมการ BET จากสมการที่ 2.1

(2.7)
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2.6 ไอโซเทอมการดูดซับ
ไอโซเทอมการดูดซับคือ ความสัมพันธระหวางปริมาณของตัวถูกดูดซับที่อยูบนพื้นผิวของตัวดูด
ซับกับความเขมขนของตัวถูกดูดซับในของเหลว สวนใหญพฤติกรรมของการดูดซับในของเหลวจะมี
ความสอดคลองกับไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดิช (Freundlich) และแลงเมียร (Langmuir)
ปริมาณของตัวถูกดูดซับบนตัวดูดซับสามารถคํานวณไดจากสมดุลมวลสาร (Seader and
Henley, 1998) โดยจะถือวาความเขมขนของตัวถูกดูดซับที่หายไปจากสารละลาย จะถูกดูดซับอยูบน
ตัวดูดซับเทานั้น ซึ่งปริมาณการดูดซับหาไดตามสมการที่ 2.8 และสําหรับประสิทธิภาพการดูดซับ
สียอมสามารถคํานวณไดจากสมการเปอรเซ็นตการกําจัดสียอมดังแสดงไวในสมการที่ 2.9

เมื่อ

𝑞𝑒
𝑚
𝑉

𝐶0
𝐶𝑒

𝑞𝑒 =

𝑉(𝐶0 −𝐶𝑒 )

(2.8)

𝑚

คือ ปริมาณสียอมในตัวดูดซับที่สภาวะสมดุล (mg/g)
คือ น้ําหนักของตัวดูดซับ (g)
คือ ปริมาตรของน้ํา (L)
คือ ความเขมขนเริ่มตนของสียอมเคมีในน้ํา (mg/L)
คือ ความเขมขนที่สภาวะสมดุลของสียอมเคมีในน้ํา (mg/L)
% 𝐷𝑦𝑒 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑎𝑙 =

(𝐶0 −𝐶𝑒 )
𝐶0

× 100

(2.9)

รายละเอียดของไอโซเทอมการดูดซับมีดังนี้
(1) ไอโซเทอมการดูดซับแบบเสนตรง (Linear isotherm)
เปนไอโซเทอมที่ปริมาณของตัวถูกดูดซับบนตัวดูดซับจะแปรผันตรงกับความเขมขนของตัว
ถูกดูดซับในสารละลายที่สภาวะสมดุลโดยทั่วไปแลวจะเรียกวา “Henry’s Law” มีรูปแบบสมการเปน
ดังนี้

เมื่อ

(2.10)

𝑞𝑒 = 𝐾𝑑 𝐶𝑒

คือ ปริมาณตัวถูกดูดซับบนผิวของตัวดูดซับ (mg/g)
คือ ความเขมขนที่สมดุลของตัวถูกดูดซับในสารละลายหลังการดูดซับ (mg/L)
𝐾𝑑
คือ สัมประสิทธิ์การแจกแจงหรือคาคงที่ Henry’s Law (L/g)
(2) ไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดิช (Freundlich isotherm)
สมการไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดิช (Chen et al., 2011) ดังแสดงไวในสมการที่ 2.11
ซึ่งอธิบายถึงการจับตัวกันเปนชั้นๆของตัวถูกดูดซับ (Multilayer) บนพื้นผิวของตัวดูดซับเนื่องจาก
โมเลกุลของตัวถูกดูดซับมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางกันสูง
𝑞𝑒
𝐶𝑒

⁄𝑛

𝑞𝑒 = 𝐾𝐹 𝐶𝑒1

(2.11)
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เมื่อ

คือ ปริมาณตัวถูกดูดซับบนผิวของตัวดูดซับ (mg/g)
𝐶𝑒
คือ ความเขมขนที่สมดุลของตัวถูกดูดซับในสารละลายหลังการดูดซับ (mg/L)
𝐾𝐹 , n คือ คาคงที่
ค า คงที่ ใ นสมการไอโซเทอมการดู ด ซั บ แบบฟรุ น ดิ ช สามารถหาได โ ดยการสร า งกราฟ
ความสัมพันธระหวาง 𝑞𝑒 กับ 𝐶𝑒 โดยใชสมการที่ 2.12 ซึ่งเปนการจัดรูปสมการใหมของสมการที่ 2.11
𝑞𝑒

1

(2.12)

ln𝑞𝑒 = ln𝐾𝐹 + 𝑛 ln𝐶𝑒

1

โดยคาคงที่ n หาไดจากคาเศษหนึ่งสวนความชัน ( slope ) และคาคงที่ 𝐾𝐹 หาไดจาก
คาเอกซโพเนนเชียลของจุดตัดแกน y ในสมการที่ 2.12
(3) ไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียร (Langmuir isotherm)
ไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียร (Almeida et al., 2009) มีสมมติฐานวาตัวถูกดูดซับจะ
ปกคลุมผิวของตัวดูดซับเพียงชั้นเดียว (Monolayer) ซึ่งเปนไปตามสมการที่ 2.13

เมื่อ

𝑞𝑒 =

𝐾𝐿 𝐶𝑒

(2.13)

1+𝑎𝐿 𝐶𝑒

คือ ปริมาณตัวถูกดูดซับบนผิวของตัวดูดซับ (mg/g)
คือ ความเขมขนที่สมดุลของตัวถูกดูดซับในสารละลายหลังการดูดซับ (mg/L)
aL, KL คือ คาคงที่
การหาคาคงที่ในสมการไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียรสามารถหาไดจากการสรางกราฟ
ความสัมพันธระหวาง 𝑞𝐶𝑒𝑒 กับ 𝐶𝑒 โดยใชสมการที่ 2.14 ซึ่งเปนการจัดรูปสมการใหมของสมการที่ 2.13
𝑞𝑒
𝐶𝑒

𝐶𝑒

𝑞𝑒

=

1

𝐾𝐿

+

1

𝑎𝐿

𝐾𝐿

𝐶𝑒

(2.14)

𝐾

เมื่อหาคาเศษหนึ่งสวนความชัน ( slope ) หรือหาคา 𝑎𝐿 ในสมการที่ 2.14 จะไดปริมาณ
𝐿
การดูดซับแบบชั้นเดียวของตัวถูกดูดซับบนพื้นผิวตัวดูดซับสูงสุดและแทนดวยสัญลักษณ 𝑞𝑚 (mg/g)

2.7 อุณหพลศาสตรการดูดซับ
อุณหพลศาสตร คือ การศึกษาเกี่ยวกับพลังงาน ความรอน และงานโดยในการศึกษา อุณหพล
ศาสตรของการดูดซับ จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระมาตรฐาน (∆Goads) การเปลี่ยนแปลง
เอนทาลปมาตรฐาน (∆Hoads) และการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปมาตรฐาน (∆Soads) ซึ่งแสดงไดดังนี้
การเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระมาตรฐาน(Standard free energy, ∆Goads) คือการเปลี่ยนแปลง
พลังงานอิสระของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายใตสภาวะมาตรฐานหรือการที่สารตั้งตนเปลี่ยนไปเปนสาร
ผลิตภัณฑที่สภาวะมาตรฐาน (25oC และ 1 atm)
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ถา

o

คือ ปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นไดเองในทิศทางไปขางหนา
คือ ปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นเองไมได แตจะเกิดไดเองในทิศทางยอนกลับ
คือ ระบบอยูในสมดุล ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง
สมการการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระมาตรฐาน (Standard Gibbs’ free energy change
equation) มีรูปแบบสมการเปนดังนี้ (Almeida et al., 2009)
เมื่อ

∆G ads = o
∆G ads = +
o
∆G ads = 0

(2.15)

°
∆𝐺𝑎𝑑𝑠
= −𝑅𝑇ln𝐾𝐿

∆Goads
KL
R
T

คือ การเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระมาตรฐาน (kJ/mol)
คือ คาคงที่ของสมการแลงเมียร (L/g)
คือ คาคงที่ของแกส (8.314 J/mol*K)
คือ อุณหภูมิของสารละลายสียอม (K)

การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปมาตรฐาน (Standard enthalpy,∆Hoads) คือ การเปลี่ยนแปลงความ
รอนที่เกิดจากการที่ธาตุองคประกอบทําปฏิกิริยากันเพื่อเกิดเปนสารประกอบหรือธาตุ ชนิดหนึ่งที่
เกิดขึ้นภายใตสภาวะมาตรฐาน (25oC และ 1 atm) และปริมาณความรอนที่ผานเขาหรือออกจาก
ระบบจะเกิดขึ้นในกระบวนการที่ความดันคงที่
∆Hoads = +
คือ เปนระบบดูดความรอน
o
∆H ads = คือ เปนระบบคายความรอน
การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปมาตรฐาน (Standard entropy, ∆Soads) คือ ปริมาณที่บอกถึงความ
ไมเปนระเบียบของระบบ ยิ่งระบบมีความไมเปนระเบียบสูง เอนโทรปก็จะยิ่งมีคาสูง แตถาระบบมี
ความไมเปนระเบียบนอย เอนโทรปก็จะยิ่งมีคาต่ําโดยคาของเอนโทรปจะมีคาขึ้นอยูกับทั้งเอนทาลป
และอุณหภูมิ ซึ่งการเกิดปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นภายใตสภาวะมาตรฐาน (25oC และ 1 atm)

ถา

ถา

o

∆S ads = +
o
∆S ads = o

∆S ads = 0

คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทิศทางไปขางหนา
คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทิศทางยอนกลับ
คือ ระบบอยูในสมดุล ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง

การหาคา (∆Hoads) และ (∆Soads) สามารถหาไดโดยการสรางกราฟความสัมพันธระหวาง lnKLกับ
1/T โดยใชสมการของ Van’t Hoff (Almeida et al., 2009) ดังแสดงไวในสมการที่ 2.16
เมื่อ

o

∆H ads
o
∆S ads

KL
R
T

ln𝐾𝐿 = −

°
∆𝐺𝑎𝑑𝑠

𝑅𝑇

+

°
∆𝑆𝑎𝑑𝑠

𝑅

คือ การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปมาตรฐาน (kJ/mol)
คือ การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปมาตรฐาน (J/mol*K)
คือ คาคงที่ของสมการแลงเมียร (L/g)
คือ คาคงที่ของแกส (8.314 J/mol*K)
คือ อุณหภูมิของสารละลายสียอม (K)

(2.16)
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2.8 จลนพลศาสตรการดูดซับ
การดู ดซั บ สารถูกดู ดซั บ ชนิ ดหนึ่ง จะประกอบไปดว ยขั้น ตอนการแพรผานชั้น ของไหลรอบๆ
ตัวดูดซับ การแพรในรูพรุนตัวดูดซับไปยังพื้นผิวตัวดูดซับและขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พื้นผิวตัว
ดูดซับซึ่งขั้นตอนใดที่เกิดขึ้นชาที่สุดขั้นตอนนั้นจะเปนขั้นตอนกําหนดอัตราการดูดซับของระบบการดูด
ซับนั้นๆ (เดชา ฉัตรศิริเวช, 2552)
การแพรผานชั้นของไหลรอบตัวดูดซับ ในหลักของการถายโอนโมเมนตัม ของไหลที่อยูรอบตัว
ดูดซับที่หยุดนิ่งจะเคลื่อนที่อยางชาๆ จึงเกิดชั้นของไหลบางๆ ลอมรอบตัวดูดซับ ชั้นของไหลนี้เปน
อุปสรรคตอการดูดซับ นอกจากนี้ความหนาของชั้นของไหลรอบตัวดูดซับแปรผกผัน กับ อัตราการ
เคลื่อนที่ของของไหล นั่นคือ เมื่อของไหลเคลื่อนที่เร็วมากขึ้น ความหนาของชั้นของไหลรอบตัวดูดซับ
จะลดบางลง ของไหลในชั้นของไหลรอบตัวดูดซับจะเคลื่อนที่ชามาก จึงมักพิจารณาใหเสมือนหยุดนิ่ง
โมเลกุลของตัวถูกดูดซับจึงแพรผานชั้นของไหลรอบตัวดูดซับเขาสูรูพรุนของตัวดูดซับได การแพรของ
ตัวถูกดูดซับจึงเกิดขึ้นจากผลตางของความเขมขนของตัวถูกดูดซับตาม กฎการแพรของฟกค (Fick’
law of diffusion) เพียงอยางเดียว สวนการแพรในรูพรุนของตัวดูดซับนั้น เมื่อตัวถูกดูดซับแพรผาน
ชั้นของไหลรอบตัวดูดซับถึงผิวนอกของตัวดูดซับแมวาตัวถูกดูดซับอาจเกาะติดผิวนอกของตัวดูดซับซึ่ง
เปนพื้นผิวดูดซับสวนนอยของตัวดูดซับ แตตัวถูกดูดซับสวนใหญจะแพรเขาสูรูพรุนของตัวดูดซับและ
แพรไปยังพื้นผิวตัวดูดซับ ตัวถูกดูดซับบางสวนสามารถเกาะติดที่ผิวภายในรูพรุนของตัวดูดซับดังกลาว
และตัวถูกดูดซับอีกบางสวนยังคงแพรเขาสูสวนลึกของรูพรุนตอไป
การศึกษาจลนพลศาสตรการดูดซับจะแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอทางกายภาพและ
ทางเคมี คือวัสดุที่ใชเปนตัวดูดซับจะมีอิทธิพลตอกลไกการดูดซับดวยและเพื่อทราบถึงกลไกการดูดซับ
เช น การถ า ยโอนมวลสารระหว า งตั ว ถู ก ดู ด ซั บ กั บ ตั ว ดู ด ซั บ และกระบวนการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี
แบบจําลองจลนพลศาสตรจึงถูกใชอธิบายปรากฏการณดังกลาวซึ่งแบบจําลองที่นิยมใชในการอธิบาย
ปรากฏการณการดูดซับที่เกิดขึ้นมี 2 แบบคือ Pseudo-first order และ Pseudo-second order
(Wang and Wang, 2007) โดยอัตราการดูดซับจะขึ้นอยูกับวาขั้นตอนใดเกิดขึ้นชาที่สุดดังกลาว
ขางตน ขั้นตอนนั้นจะเปนขั้นตอนกําหนดอัตราการดูดซับ
ดังนั้นขั้นตอนการถายโอนมวลของตัวถูกดูดซับผานชั้นของไหลรอบตัวดูดซับเกิดขึ้นชาที่สุด เปน
อัตราการดูดซับอันดับหนึ่งเทียม (Pseudo-first order) สวนขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พื้นผิวของ
ตัวดูดซับเกิดขึ้นไดชาที่สุด เปนอัตราการดูดซับอันดับสองเทียม (Pseudo-second order) ซึ่งขั้นตอน
ในการหากลไกอัตราการดูดซับของจลนพลศาสตรมีรายละเอียดแสดงไดดังนี้
(1) สมการอัตราการดูดซับอันดับหนึ่งเทียม (Pseudo-first order equation) จลนพลศาสตร
ของการดูดซับจะถูกอธิบายโดยสมการเชิงอนุพันธแสดงไวดังนี้
𝑑𝑞𝑡

เมื่อ

𝑞𝑒
𝑞𝑡

𝑘1

𝑑𝑡

= 𝑘1 (𝑞𝑒 − 𝑞𝑡 )

คือ ปริมาณของสียอมที่ถูกดูดซับที่สมดุล (mg/g)
คือ ปริมาณของสียอมที่ถูกดูดซับที่เวลา t (mg/g)
คือ คาคงที่ของสมการ Pseudo-first order (1/min)

(2.17)
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เมื่อทําการอินทิเกรตสมการที่ 2.17 โดยใชเงื่อนไขขอบเขต (Boundary conditions) ที่
𝑡=0; 𝑞𝑡 =0 และ 𝑡= 𝑡; 𝑞𝑡 = 𝑞𝑡 จะได
ln[(𝑞

𝑞𝑒

] = 𝑘1 𝑡

𝑒 −𝑞𝑡 )

(2.18)

สามารถจัดรูปใหมของสมการที่ 2.18ในรูปของสมการเสนตรงไดดังนี้
ln(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡 ) = ln𝑞𝑒 −𝑘1 𝑡

(2.19)

คาคงที่ 𝑘1 และสัมประสิทธิ์ สหสั มพั นธ R2 สามารถหาไดจ ากกราฟความสัมพันธระหวาง
ln(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡 ) กับ 𝑡
(2) สมการอัตราการดูดซับอันดับสองเทียม (Pseudo-second orderequation) จลนพลศาสตร
ของการดูดซับจะถูกอธิบายโดยสมการเชิงอนุพันธดังแสดงตอไปนี้
𝑑𝑞𝑡

เมื่อ

𝑑𝑡

= 𝑘2 (𝑞𝑒 − 𝑞𝑡 )2

(2.20)

คือ คาคงที่ของสมการ Pseudo-second order (g/mg*min)
เมื่อทําการอินทิเกรตสมการที่ 2.20 โดยใชเงื่อนไขขอบเขต (Boundary conditions) ที่
𝑡=0;𝑞𝑡 =0 และ 𝑡= 𝑡; 𝑞𝑡 = 𝑞𝑡 จะได
𝑘2

𝑡

𝑞𝑒 −𝑞𝑡

=

1

𝑞𝑒

+ 𝑘2 𝑡

(2.21)

สมการที่ 2.21 สามารถจัดรูปใหมในรูปของสมการเสนตรงดังนี้
𝑡

𝑞𝑡

=

1

𝑘2 𝑞𝑒2

+

𝑡

𝑞𝑒

(2.22)

ค า คงที่ 𝑘2, 𝑞𝑒 และสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ (R2) สามารถหาได จ ากกราฟความสั ม พั น ธ
ระหวาง 𝑞𝑡𝑡 กับ 𝑡

2.9 พลังงานกระตุน
พลังงานกระตุน (Ea) คือ พลังงานอยางต่ําที่โมเลกุลของสารตั้งตนจะตองมี จึงจะเกิดปฏิกิริยาเคมี
ไดปฏิกิริยาใดที่เกิดเร็วมากแสดงวามีคาพลังงานกระตุนต่ํา ปฏิกิริยาใดที่เกิดชาแสดงวามีพลังงาน
กระตุนสูงมากถาคาพลังงานกระตุนมีคาอยูในชวง 5-40 kJ/mol แสดงวาเปนการดูดซับทางกายภาพ
และถาคาพลังงานกระตุนมีคาอยูในชวง 40-800 kJ/mol แสดงวาเปนการดูดซับทางเคมี (Alkan
et al., 2008)
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คาพลังงานกระตุน (Ea) สามารถหาไดโดยการสรางกราฟความสัมพันธระหวาง lnk2 กับ 1/T โดย
ใชสมการของ Arrhenius (Almeida et al., 2009) ดังแสดงไวในสมการที่ 2.23
𝐸

เมื่อ

Ea
k2
R
T

ln𝑘2 = ln𝐴 − 𝑅𝑇𝑎

(2.23)

คือ พลังงานกระตุน
คือ คาคงที่ของสมการอันดับสองเทียม(g/mg*min)
คือ คาคงที่ของแกส (8.314 J/mol*K)
คือ อุณหภูมิของสารละลายสียอม (K)

2.10 การคายซับ (Desorption)
การคายซับ คือ การคืนสภาพของอนุภาคของแข็งหรือพื้นผิวตัวดูดซับเปนกระบวนการผันกลับ
ของกระบวนการดูดซับที่เรียกวา“การคายซับ (Desorption)” คือการทําใหเกิดการเคลื่อนยายมวล
สารของ adsorbate ออกจากพื้นผิวของอนุภาคของแข็งโดยใชวิธีการทางกายภาพหรือทางเคมีในการ
คายซับของตัวดูด โดยเปนการฟนฟูสภาพของสารดูดซับ (Regeneration) ที่เริ่มหมดสภาพใหสามารถ
นํากลับมาใชใหมไดแทนที่จะนําสารดูดซับไปทิ้งโดยไมใชประโยชน ซึ่งวิธีการฟนฟูสภาพอาจใชวิธีทาง
เคมี วิธีความรอน หรือวิธีเผา
2.11 ปจจัยที่มีผลตอการดูดซับ
ปจจัยที่มีผลตอการดูดซับ ประกอบไปดวยปจจัยหลายๆอยางที่เกี่ยวของกับตัวดูดซับและสารที่
ถูกดูดซับ โดยสามารถอธิบายไดดังนี้ (นครินทร สินแสงแกว และคณะ, 2549)
2.11.1 ตัวดูดซับ
2.11.1.1 พื้นที่ผิวและโครงสรางของรูพรุน
พื้นที่ผิวเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งที่มีผลตอความสามารถของโมเลกุลที่เปนตัว
ดูดซับในการดูดซับ นั่นคือ ความสามารถในการดูดซับจะเพิ่มขึ้นเมื่อพื้นที่ผิวของโมเลกุลที่เปนตัวดูด
ซับมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม พื้นที่ผิวของโมเลกุลที่เปนตัวดูดซับไมเพียงพอที่จะอธิบายความสามารถ
ในการดูดซับไดดี โครงสรางของรูพรุนก็มีสวนชวยใหพื้นที่ผิวมีความสามารถในการดูดซับเพิ่มขึ้น
เพราะถาขนาดโมเลกุลของสารที่ถูกดูดซับสามารถเขาไปในรูพรุนของโมเลกุลของตัวดูดซับได การดูด
ซับก็จะเพิ่มขึ้น แตถาขนาดโมเลกุลของสารที่ถูกดูดซับไมสามารถเขาไปในรูพรุนของโมเลกุลของตัวดูด
ซับได ความสามารถในการดูดซับจะต่ําลง
2.11.1.2 ขนาดของตัวดูดซับ
ในกรณีที่โมเลกุลที่เปนตัวดูดซับไมมีรูพรุนนั้นพื้นที่ผิวจะเพิ่มขึ้นเมื่อขนาด
ลดลง ซึ่งทําใหความสามารถในการดูดซับเพิ่มขึ้นดวย แตถาโมเลกุลที่เปนตัวดูดซับมีรูพรุนมากๆ
พื้นที่ผิวที่ใชในการดูดซับจะไมขึ้นกับขนาดของตัวดูดซับ
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2.11.1.3 เคมีที่ผิวหนา
หมูฟงกชันนัลเฉพาะที่อยูบนผิวของโมเลกุลที่เปนตัวดูดซับจะมีคุณสมบัติที่มี
ผลกับกระบวนการดูดซับ เชน ถาโมเลกุลที่เปนตัวดูดซับเปนพวกออกไซด และมีหมูฟงกชันนัลที่เปน
กรดความสามารถในการดูดซับก็จะลดลงดวย แตถามีหมูฟงกชันนัลที่เปนหมูคารบอนิล ความสามารถ
ในการดูดซับจะเพิ่มขึ้น
2.11.2 สารที่ถูกดูดซับ
2.11.2.1 ความสามารถในการละลาย
ความสามารถในการละลายที่ สูง จะเป น ตั ว บ งชี้ ถึง อัน ตรกิริ ย าของตั ว ทํ า
ละลายและตัวถูกละลาย ทําใหการแพรขยายการดูดซับลดลง เพราะกอนที่จะเกิดกระบวนการดูดซับ
ขึ้นจะตองมีการทําลายพันธะของตัวถูกละลายและตัวทําละลายกอน
2.11.2.2 น้ําหนักโมเลกุลและขนาดของโมเลกุล
มีผลตอความสามารถในการดูดซับ เมื่อน้ําหนักโมเลกุลและขนาดของ
โมเลกุลของสารที่ถูกดูดซับเพิ่มขึ้น ความสามารถในการดูดซับจะเพิ่มขึ้น เชน ถาโมเลกุลของสารที่ถูก
ดูดซับเปนสารอินทรียถาจํานวนคารบอนอะตอมมากขึ้น การดูดซับจะมากขึ้น เพราะการเพิ่มน้ําหนัก
โมเลกุลจะเปนผลทําใหความสามารถในการละลายลดลง
2.11.2.3 ความมีขั้ว (Polarity) ของโมเลกุล
ความสามารถในการดูดซับจะลดลงเมื่อความมีขั้วเพิ่มขึ้น เพราะการเพิ่ม
ความมีขั้วจะทําใหความสามารถในการละลายเพิ่มขึ้น
2.11.2.4 ผลของความเขมขนของโปรตอน (หรือ pH)
ถาความเขมขนของโปรตอนในสารละลายลดลง อัตราการดูดซับจะเร็วและ
มาก เพราะเมื่อความเขมขนของโปรตอนเพิ่มขึ้นมันจะสามารถไปเกาะติดผิวคารบอนไดดี ทําให
คารบอนมีสภาพเปนกลาง จึงไมเปนไปตามธรรมชาติซึ่งคารบอนเปนนอนโพลารที่คอนขางจะมีประจุ
ลบเล็กนอยจึงทําใหโมเลกุลนอนโพลารของสารในน้ํามาเกาะที่ผิวคารบอนไดดี
2.11.2.5 ผลของอุณหภูมิ
ถาอุณหภูมิเพิ่มขึ้น อัตราเร็วการดูดซับจะเพิ่มขึ้น แตความสามารถในการดูด
ติดผิวจะลดลง เนื่องจากการดูดซับเปนปฏิกิริยาแบบคายความรอน
2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Aleksandra R. Nesic et al. (2013) ไดใช อะมิเดทเพคตินทางการคา ผสมกับแรดินมอนตมอ
ริลโลไนต เพื่อผลิตเปนฟลมสังเคราะห จากนั้นนําไปดูดซับสียอม Basic yellow 28 จากสารละลาย
ซึ่งไดทําการศึกษาสมดุลการดูดซับและจลนศาสตรของการดูดซับสียอม Basic yellow 28 ดวยวิธีการ
ทดลองแบบกะ พบวาไอโซเทอมของการดูดซับเปนแบบ Langmeir Freundlich และ Temkin
isotherm ความสามารถในการดูดซับสูงสุดอยูที่ 571.4 mg/g เมื่อใชแรดินมอนตมอริลโลไนตรอยละ
30 ของเพคติน
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S. Nethaji et al. (2010) ไดทําการศึกษาการดูดซับสีมาลาไคทกรีนจากน้ําเสีย โดยใชถานกัม
มันตที่ไดจาก Borassus aethiopum flower โดยใชการกระตุนทางเคมีดวยกรดซัลฟูริก ซึ่งไดมีการ
เปลี่ยนแปลงคา pH เริ่มตน ปริมาณตัวดูดซับ ความเขมขนเริ่มตนของสีมาลาไคทกรีน และอุณหภูมิ
ผลการทดลองปรากฏวา การดูดซับที่ดีที่สุดคือการใชคา pH ระหวาง 6-8 และไอโซเทอมของการดูด
ซับในครั้งนี้คือ Langmeir Freundlich
Amit Kumar Sarkar et al. (2014) ไดใช amylopectin และ poly (กรดอะคริลิค) ในการดูด
ซับสีมาลาไคทกรีนจากน้ําเสียสังเคราะห ซึ่งไดทําการวิเคราะห FTIR GPC SEM และ XRD ซึ่งคาการ
ดูดซับสูงสุดที่ไดคือ 352.11 mg/g สามารถดูดซับสีมาลาไคทกรีนได 99.05 % ในเวลา 5 นาที และ
พบวาไอโซเทอมของการดูดซับเปนแบบ Langmeir Freundlich

บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 วัสดุและสารเคมีที่ใชในงานวิจัย
3.1.1 เปลือกเสาวรสสีเหลือง พันธุเปลือกสีเหลือง (Passiflora edulis f. flavicarpa) เก็บ
รวบรวมจากชุมชนบานกุดสมิง อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ในชวงเดือน สิงหาคม-ตุลาคม
พ.ศ.2558
3.1.2 กรดซิตริก (Analytical reagent grade) จากบริษัท Ajax Finechem Pty Ltd ประเทศ
นิวซีแลนด
3.1.3 เอทานอล จากบริษัท Merck ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.1.4 แรดินมอนตมอริลโลไนต (Montmorillonite) บริษัทนิปปอน-เคมิคอล จํากัด ประเทศไทย
3.1.5 สีมาลาไคทกรีน (Malachite green oxalate crystal) บริษัท DC Fine Chemical Ltd.
ประเทศอังกฤษ
3.1.6 โซเดียมอัลจิเนต จากสาหรายสีน้ําตาล จากบริษัท Sigma-Aldrich Co., Ltd ประเทศ
นอรเวย
3.1.7 กลีเซอรอล (Analytical reagent grade) ความเขมขน 99.5% จากบริษัท Ajax
Finechem Pty Ltd ประเทศออสเตรเลีย
3.1.8 แคลเซียมคลอไรด (Laboratory reagent grade) จากบริษัท Ajax Finechem Pty Ltd
ประเทศนิวซีแลนด
3.1.9 เพคตินทางการคา จากบริษัท Fooding Group Limited ประเทศจีน
3.1.10 กรดแอซิติก (Analytical reagent grade) ความเขมขน 99.8% จากบริษัท QReC
ประเทศนิวซีแลนด
3.2 กรอบงานวิจัย
เริ่มตนโดยการเตรียมเปลือกเสาวรส แลวทําการสกัดเพคติน จากนั้นทําการผลิตฟลมคอมโพสิต
นําฟลมคอมโพสิตที่ไดไปวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของฟลมคอมโพสิต จากนั้น
ศึ ก ษาการดู ด ซั บ สี ย อมจากน้ํ า สี สั ง เคราะห (สารละลายสี ย อ ม) ในการทดลองการดู ด ซั บ แบบกะ
ขั้นตอนการวิจัยทั้งหมดสามารถแสดงความสัมพันธเปนแผนภาพไดดังรูปที่ 3.1
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การเตรียมเปลือกเสาวรส
การสกัดเพคติน
การเตรียมฟลมคอมโพสิต
การวิเคราะหคุณสมบัติของตัวดูดซับคือ
- พื้นที่ผิวจําเพาะและขนาดรูพรุน
ดวยเครื่อง BET
- หมูฟงกชันดวยเครื่อง FTIR
- สัณฐานวิทยาและลักษณะพื้นผิวดวย
เครื่อง SEM

การศึกษาการดูดซับแบบกะ
- ประสิทธิภาพการดูดซับ
- จลนพลศาสตรการดูดซับ
-ไอโซเทอมการดูดซับ
- อิทธิพลของคาพีเอชเริ่มตนของสียอมตอ
ปริมาณการดูดซับ
- อิทธิพลของอุณหภูมิตอปริมาณการดูดซับ
- การคายซับ

ภาพที่ 3.1 แผนภาพขั้นตอนการ
3.3 การเตรียมเปลือกเสาวรส
3.3.1 ลางเปลือกเสาวรสดวยน้ําเปลา เพื่อนําเอาเยื่อสีขาวที่อยูภายในเปลือกออก
3.3.2 นําไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส จนกวาน้ําหนักของเปลือกเสาวรสคงที่
3.3.3 นําไปบดจนมีลักษณะเปนผง และนําไปรอนดวยตะแกรงใหมีขนาด 500 ไมโครเมตร บรรจุ
ใสถุงพลาสติกที่ปดมิดชิดแลวนําไปแชเย็น เพื่อรอการนํามาใชตอไป
3.4 การสกัดเพคตินจากเปลือกเสาวรส
การสกัดเพคตินจากเปลือกเสาวรสจะใชวิธีเดียวกับในงานวิจัยของ Shan Qin Liew และคณะ
(Shan Qin Liew et al., 2014) ซึ่งมีวิธีดังนี้
3.4.1 นําเปลือกเสาวรสที่เตรียมไวใสในบีกเกอร 10 กรัม เติมสารละลายกรดซิตริกความเขมขน
0.1 N คา pH 2 ปริมาตร 250 ml
3.4.2 จากนั้นนําไปกวนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ที่เวลา 90 นาที
3.4.3 กรองดวยผาขาวบาง เพื่อแยกกากออกจากสารละลาย วางสารละลายที่ไดไวที่อุณหภูมิหอง
จนสารละลายเย็นตัวลง
3.4.4 เติมเอทานอลความเขมขน 95% ลงในสารละลายอัตราสวน 1:2 (v/v) ใชแทงคนสารคน
ดวยความเร็วสม่ําเสมอ จนสารละลายเขากัน และเก็บไวใหพนแสงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมง
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3.4.5 นํามากรองดวยผาขาวบาง จากนั้นนําเพคตินที่ไดไปลางดวยน้ํา DI เอทานอลความเขมขน
75% และลางดวยอะซิโตน เพื่อกําจัดสีที่ไมพึงประสงคออกจากเพคติน
3.4.6 นําเพคตินไปอบที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส จนกระทั่งน้ําหนักคงที่ เก็บไวในถุงพลาสติก
ปดปากถุงใหมิดชิดแลวเก็บไวในตูเย็นเพื่อนํามาใชตอไป
3.5 การเตรียมฟลมคอมโพสิตและฟลมเพคตินธรรมชาติ
ขั้ น ตอนการผลิ ตฟ ล มคอมโพสิตและฟล มเพคติ น ธรรมชาติ ดัดแปลงวิ ธีทํา จากงานวิ จัย ของ
Fernanda L. Seixas และคณะ (Fernanda L. Seixas et al., 2013) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
3.5.1 นํา MMT 0.5 g ผสมกับน้ํา DI 100 ml กวนผสมกันจน MMT กระจายตัวทั้งหมด
3.5.2 เติมเพคติน โซเดียมอัลจิเนต อัตราสวน 1 g : 1 g และ glycerol 0.6g/g (เพคติน) กวน
ตอไปที่อุณหภูมิ 65 °C จนสวนผสมทั้งหมดกลายเปนเนื้อเดียวกัน
3.5.3 เติมสารละลาย CaCl2 ความเขมขน 0.4 g/L 30 ml จากนั้นกวนตอไปจนสารละลาย
กลายเปนเนื้อเดียวกัน
3.5.4 เทสารละลายที่ไดลงในจานเลี้ยงเชื้อ ในปริมาณที่เทาๆกัน ประมาณ 15 g/dish จากนั้น
นําไปอบที่อุณหภูมิ 40 °C เปนเวลา 20 hr.
3.5.5 นําฟลมที่ไดมาทําการ Crosslinking ดวยสารละลายที่ประกอบดวย CaCl2 7% (g/ml)
glycerol 5% (g/ml) ปริมาณ 100 ml เปนเวลา 30 นาที จากนั้นนําฟลมออกจากสารละลาย ผึ่งไวที่
อุณหภูมิหองจนแหง บรรจุใสถุงพลาสติกที่ปดมิดชิด และเก็บไวที่อุณหภูมิ 4 °C
3.5.6 การเตรียมฟลมเพคตินธรรมชาติ ใชวิธีเดียวกันกับการเตรียมฟลมคอมโพสิต แตไมมีการ
ผสม MMT ลงไป
3.6 การวิเคราะหคุณสมบัติของฟลมคอมโพสิตและสียอม
3.6.1 การวิเคราะหพื้นที่ผิวจําเพาะและขนาดรูพรุนของฟลมคอมโพสิต
นํ า ฟ ล ม คอมโพสิ ต ไปวิ เ คราะห ห าพื้ น ที่ ผิ ว จํ า เพาะและขนาดรู พ รุ น โดยใช ห ลั ก การ
การดูดซับและการคายซับของกาซไนโตรเจน (N2adsorption-desorption) วิเคราะหดวยเครื่องออโต
เมติคเซอรเฟกอนาไลเซอร (Automatic Surface Analyzer) รุน ASI-C-8 ยี่หอ Quantachrome
Instrument อุณหภูมิที่ใช 77.4 K (ปยมาภรณ จารุวงค และรัตนวรรณ เกียรติโกมล, 2547)
3.6.2 การวิเคราะหหมูฟงกชันของฟลมคอมโพสิต
การวิเคราะหหาหมูฟงกชันของฟลมคอมโพสิตกอนการดูดซับสียอมและหลังการดูดซับสี
ย อ ม โดยวิ เ คราะห ด ว ยเครื่ อ งฟู เ รี ย ร ท รานสฟอร ม อิ น ฟราเรด สเปกโตรโฟโทมิ เ ตอร (Fourier
Transform Infrared Spectrophotometer: FTIR) รุน Spectrum RX 1 ยี่หอ Perkin Elmer ใช
สารKBr ผสมกับตัวอยาง และสแกนเวฟนัมเบอร (Wave numbers Scan) ในชวง 4,000-400 cm-1
(Hameed et al., 2008)

24
3.6.3 การวิเคราะหสัณฐานและลักษณะพื้นผิวจําเพาะของฟลมคอมโพสิต
นําฟลมคอมโพสิตที่ได ไปศึกษาสัณฐานและรายละเอียดของลักษณะพื้นผิววิเคราะหดวย
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสแกน (Scanning Electron Microscope: SEM) รุน JSM-5410LV
ยี่หอ JEOL ใชกําลังขยาย 2,000 เทา
3.6.4 การวิเคราะหจุด Point zero charge ( pHpzc)
นําฟลมคอมโพสิต 0.1 g ใสลงไปในสารละลายโซเดียมคลอไรด (NaCl) ความเขมขน
0.1 M และ 0.01 M ที่คา pH= 2, 4, 6, 8, และ 10 โดยปรับคาพีเอชดสยสารละลาย HCl 0.1 M
และ สารละลาย KOH 0.1 M นําไปเขยาที่ความเร็วรอบ 200 rpm เปนเวลา 24 hr. ที่อุณหภูมิ 35
°C จากนั้นวัดคา pH สุดทาย เพื่อนําไปวิเคราะหหาจุดที่ประจุเปนศูนย (pHpzc) (Wang et al., 2008)
3.7 การวิเคราะหคาความเขมขนของสียอม
การทํากราฟมาตรฐาน (Standard curve) ของสียอม เพื่อจะใชเปนวิธีในการวัดความเขมขนของ
สารละลายสียอม ซึ่งจะใชหลักการดูดกลืนแสงโดยอาศัยกฎของเบียร (Beer’s Law) ที่กลาววา “เมื่อ
แสงสองผานสารละลายตัวกลางคาความเขมแสงจะลดลงเปนปฏิภาคแบบชี้กําลัง (Exponential) กับ
การเพิ่ มขึ้น ของความเขมข นของสารละลาย” ซึ่งจะวัดความเข มของแสงส องผ านในรู ป ของคา
ความสามารถในการดูดกลืนแสง (Absorbance, Abs) โดยใชเครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง(UV-VIS
Spectrophotometer) (จักรกฤษณ อัมพุช, 2549) ซึ่งมีวิธีการทดลองดังนี้
3.7.1 เตรียมสารละลายสียอมที่ความเขมขน 1,000 mg/L เพื่อใชเปนสารละลายมาตรฐานโดย
การละลายผงสียอมจํานวน 0.1 g ในน้ํา DI แลวทําการปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นในขวดวัดปริมาตรให
มีปริมาตรเทากับ 100 mL
3.7.2 ทําการเตรียมสารละลายสียอมที่มีความเขมขนตางๆ กันโดยใชวิธีการเจือจางสารในขอ
3.7.1 ซึ่งใชหลักการสมดุลมวลสารตามความสัมพันธในสมการที่ 3.4 แลวทําการสแกนหาคาความยาว
คลื่นของสียอมที่สามารถดูดกลืนแสงไดมากที่สุดนั่นคือคา λmax
(3.4)
C1V1 = C2V2
เมื่อ
C1 คือ ความเขมขนเริ่มตนของสารละลายสียอมมีคาเทากับ 1,000 mg/L
C2 คือ ความเขมขนสารละลายสียอมที่ตองการเตรียม (mg/L)
V1 คือ ปริมาตรของสารละลายสียอมที่ตองใช (mL)
V2 คือ ปริมาตรของสารละลายสียอมที่ตองการเตรียม (mL)
3.7.3 สรางกราฟมาตรฐาน (Standard curve) ของสียอม ซึ่งทําไดโดยนําน้ําสียอมที่ทราบความ
เขมขนตาง ๆ แลว มาวัดคาความสามารถในการดูดกลืนแสง (Abs) โดยใชคาความยาวคลื่นที่สามารถ
ดูดกลืนแสงไดมากที่สุด (λmax) ที่หาไดจากขอที่ 3.7.2 แลวนําขอมูลไปสรางกราฟมาตรฐานซึ่งเปน
กราฟความสัมพันธระหวางคาความสามารถในการดูดกลืนแสง (Abs) กับความเขมขนของสียอม
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3.8 การศึกษาการดูดซับแบบกะ
การศึกษาการดูดซับแบบกะ จะใชคาอางอิงจากงานวิจัยของ Farnaz Hemmati และคณะ
(Farnaz Hemmati et al., 2014)
3.8.1 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับ
การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสียอม โดยใชฟลมคอมโพสิตจากเพคตินธรรมชาติ มี
วิธีการดังนี้
3.8.1.1 เตรียมสารละลายสียอมความเขมขน 150 mg/L ปริมาตร 100 mL เพื่อใชเปนน้ํา
สีสังเคราะห จากนั้นวัดคาพีเอชเริ่มตนของสารละลายสียอม
3.8.1.2 นําสารละลายสีสังเคราะหไปวัดคาความสามารถในการดูดกลืนแสงดวยเครื่องวัด
คาการดูดกลืนแสงเพื่อใหทราบคาความสามารถในการดูดกลืนแสงที่ความเขมขนเริ่มตน
3.8.1.3 เติมฟลมคอมโพสิตลงไปในสารละลายสีสังเคราะห 0.3 g
3.8.1.4 นําไปเขยาดวยเครื่องเขยาแนวราบที่ความเร็วรอบ 200 rpm เปนเวลา 24 hr ที่
อุณหภูมิ 35°C
3.8.1.5 แยกแผนฟลมคอมโพสิตออก นําสารละลายไปวัดคาพีเอชที่สมดุลและวัดคา
ความสามารถในการดูดกลืนแสงดวยเครื่องวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น เปลี่ยนเปนความ
เขมขนดวยกราฟมาตรฐาน จากนั้นนําไปวิเคราะหหาเปอรเซ็นตการกําจัดสียอม โดยใชสมการที่ 2.9
ในบทที่ 2
3.8.2 การศึกษาจลนพลศาสตรการดูดซับ
ในการศึกษาจลนพลศาสตรการดูดซับจะทําการทดลอง มีวิธีการศึกษาดังนี้
3.8.2.1 เตรียมน้ําสีสังเคราะหจากสียอมที่ความเขมขนเริ่มตน 150 mg/L ปริมาตร
100 mL ในขวดรูปชมพูขนาด 250 mL ตามจํานวนที่กําหนดจากนั้นวัดคาพีเอชเริ่มตนของสารละลาย
สียอม
3.8.2.2 นําไปวัดคาความสามารถในการดูดกลืนแสงดวยเครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง
เพื่อใหทราบคาความสามารถในการดูดกลืนแสงที่ความเขมขนเริ่มตน
3.8.2.3 เติมฟลมคอมโพสิตจํานวน 0.3 g ลงไปผสมกับสารละลายสีสังเคราะหในขวดรูป
ชมพู
3.8.2.4 นําไปเขยาดวยเครื่องเขยาแนวราบที่ความเร็วรอบ 200 rpm อุณหภูมิ 35 °C
3.8.2.5 เก็บตัวอยางทุก ๆ 10 นาที ใน 1 ชั่วโมงแรก ตอมาเก็บตัวอยางทุกๆ 30 นาที
จนถึงชั่วโมงที่ 3 หลังจากนั้นเก็บตัวอยางทุก ๆ 1 ชั่วโมง จนกวาความเขมขนจะคงที่
3.8.2.6 แยกแผนฟลมคอมโพสิตออก แลวนําสารละลายสวนที่ใสไปวัดคาความสามารถใน
การดูดกลืนแสงดวยเครื่องวัดคาการดูดกลืนแสงและเปลี่ยนเปนความเขมขนดวยกราฟมาตรฐานและ
วัดคาพีเอชที่เวลาใด ๆ
3.8.2.7 วิเคราะหหาปริมาณการดูดซับและนําผลการทดลองที่ไดไปศึกษากับแบบจําลอง
อัตราการดูดซับ โดยใชสมการอัตราการดูดซับอันดับหนึ่งเทียม (Pseudo-first order equation) และ
สมการอัตราการดูดซับอันดับสองเทียม (Pseudo-second order equation) จากนั้นนําไปศึกษาหา
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คา พารามิ เ ตอร ของพลั งงานกระตุ น ศึกษาอิทธิพลของเวลาสัมผัส ตอปริมาณการดูดซับ และศึกษา
อิทธิพลของอุณหภูมิตออัตราการดูดซับตอไป
3.8.3 การศึกษาไอโซเทอมการดูดซับ
3.8.3.1 เตรียมสารละลายสียอมที่ความเขมขนเริ่มตนแตกตางกันในชวง 30-150 mg/L
ปริมาตร 100 mL เพื่อใชเปนสารละลายสีสังเคราะหจากนั้นวัดคาพีเอชเริ่มตนของสารละลายสียอม
3.8.3.2 นําไปวัดคาความสามารถในการดูดกลืนแสงดวยเครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง
เพื่อใหทราบคาความสามารถในการดูดกลืนแสงที่ความเขมขนเริ่มตน
3.8.3.3 เติมฟลมคอมโพสิตลงไปในสารละลายสีสังเคราะห 0.3 g
3.8.3.4 ทําการเขยาดวยเครื่องเขยาแนวราบที่ความเร็วรอบ 200 rpm เปนเวลา 24 hr ที่
อุณหภูมิ 35 °C เพื่อใหเขาสูสมดุลการดูดซับ
3.8.3.5 แยกแผนฟลมคอมโพสิตออก
3.8.3.6 นําสารละลายมาวัดคาพีเอชที่สมดุลและวัดคาความสามารถในการดูดกลืนแสง
ดวยเครื่องวัดคาการดูดกลืนแสงและเปลี่ยนเปนความเขมขนดวยกราฟมาตรฐาน
3.8.3.7 จากนั้นนําไปวิเคราะหหาปริมาณการดูดซับ และนําผลการทดลองที่ไดไปศึกษาหา
พฤติ ก รรมของการดู ด ซั บ ว า มี ค วามสอดคล อ งกั บ ไอโซเทอมการดู ด ซั บ แบบใดบ า ง เช น ฟรุ น ดิ ช
(Freundlich) และแลงเมียร (Langmuir)
3.8.4 การศึกษาอิทธิพลของคาพีเอชเริ่มตนของสารละลายสียอมตอปริมาณการดูดซับ
3.8.4.1 เตรียมสารละลายสียอมความเขมขนเริ่มตน 150 mg/L ปริมาตร 100 mL เพื่อใช
เปนสารละลายสีสังเคราะห
3.8.4.2 ทําการเตรียมสารละลาย ขางตน ใหมีคาพีเอชเริ่มตนแตกตางกัน 5 คา (2, 3, 4,
5, 6 และ 7) โดยการปรับคาพีเอชดวยสารละลาย 0.1 M KOH หรือ 0.1 M HCl
3.8.4.3 นําสารละลายสีสังเคราะหไปวัดคาความสามารถในการดูดกลืนแสงดวยเครื่องวัด
คาการดูดกลืนแสงเพื่อใหทราบคาความสามารถในการดูดกลืนแสงที่ความเขมขนเริ่มตน
3.8.4.4 เติมฟลมคอมโพสิตลงไปจํานวน 0.3 g
3.8.4.5 นําไปเขยาดวยเครื่องเขยาแนวราบที่ความเร็วรอบ 200 rpm เปนเวลา 24 hr ที่
อุณหภูมิ 25 °C เพื่อใหเขาสูสมดุลการดูดซับ
3.8.4.6 แยกแผนฟลมคอมโพสิตออก
3.8.4.7 นําสารละลายมาวัดคาพีเอชที่สมดุลและวัดคาความสามารถในการดูดกลืนแสง
(Abs) ดวยเครื่องวัดคาการดูดกลืนแสงและเปลี่ยนเปนความเขมขนดวยกราฟมาตรฐาน จากนั้นนําผล
การทดลองที่ไดไปศึกษาอิทธิพลของคาพีเอชเริ่มตนของสารละลายสียอมตอปริมาณการดูดซับตอไป
3.8.5 การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิตอปริมาณการดูดซับ
ทําการทดลองเหมือนกับการทดลองในหัวขอ 3.8.2 และ 3.8.3 แตใชอุณหภูมิ 35, 45, 55
และ 65 °C นําผลการทดลองที่ไดไปศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิตอปริมาณการดูดซับ จากนั้นนําไป
ศึกษาเทอรโมไดนามิกสของการดูดซับตอไป
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3.8.6 การศึกษาการคายซับ
ในการศึกษาอิทธิพลของการคายซับจะนําตัวดูดซับหลังจากการดูดสียอม มีขั้นตอนการ
ทดลองดังนี้
3.8.6.1 เตรียมสารละลายสียอมที่ความเขมขน 150 mg/L ปริมาตร 100 mL เพื่อใชเปน
สารละลายสีสังเคราะห จากนั้นวัดคาพีเอชเริ่มตนของสารละลายสียอม
3.8.6.2 นําไปวัดคาความสามารถในการดูดกลืนแสงดวยเครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง
เพื่อใหทราบคาความสามารถในการดูดกลืนแสงที่ความเขมขนเริ่มตน
3.8.6.3 เติมแผนฟลมคอมโพสิต จํานวน 0.3 g ลงในสารละลายสียอมในขวดรูปชมพู
3.8.6.4 ทําการเขยาดวยเครื่องเขยาแนวราบที่ความเร็วรอบ 200 rpm เปนเวลา 24 hr ที่
อุณหภูมิ 35 °C เพื่อใหเขาสูสมดุลการดูดซับ
3.8.6.5 แยกแผนฟลมออกมาและนํามาอบใหแหงที่อุณหภูมิ 60 ºC เปนเวลา 24 hr
3.8.6.6 นําแผนฟลมคอมโพสิต 0.3 g ที่ดูดซับสียอมมาทําการผสมกับน้ํา DI สารละลาย
0.1 M HCl และสารละลายกรดแอซิติก 0.1 M ปริมาณ 100 mL เขยาดวยเครื่องเขยาแนวราบที่
ความเร็วรอบ 200 rpm เปนเวลา 24 hr ที่อุณหภูมิ 35 °C
3.8.6.7 นําไปแยกแผนฟลมออก และนําสารละลายมาวัดคาความสามารถในการดูดกลืน
แสงดวยเครื่องวัดคาการดูดกลืนแสงและเปลี่ยนเปนความเขมขนดวยกราฟมาตรฐาน จากนั้นนําไป
วิเคราะหหาปริมาณการคายซับ

บทที่ 4

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
4.1 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติของตัวดูดซับและสียอม
4.1.1 ผลการวิเคราะหพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุนเฉลี่ยของตัวดูดซับ
จากการวิเคราะหตัวดูดซับดวยเครื่อง Automatic Surface Analyzer ดวย BETmethod เพื่อศึกษาหาพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุนเฉลี่ยของตัวดูดซับ ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่
4.1 จะเห็นไดวาพื้นที่ผิวจําเพาะของแรดินมอนตมอริลโลไนต (MMT) มีคามากที่สุด เมื่อเทียบกับ
ตัวดูดซับอื่นๆ เมื่อพิจารณาที่ฟลมเพคตินธรรมชาติ (PN film) จะเห็นไดวามีพื้นที่ผิวจําเพาะนอยกวา
ฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ (CN film) อาจจะเปนเพราะวา MMT ที่ผสมอยูใน CN film ชวยเพิ่มพื้นที่
ผิวจําเพาะของ CN film เมื่อพิจารณาเสนผาศูนยกลางรูพรุนเฉลี่ย จะเห็นไดวา PN film มีขนาด
รูพรุนใหญกวา CN film อาจจะเปนเพราะวา MMT เขาไปบดบังรูพรุนใน CN film สงผลให CN film
มีขนาดของรูพรุนลดลงเมื่อเทียบกับ PN film
สวนฟลมคอมโพสิตทางการคา (CC film) เมื่อเทียบกับ CN film จะมีพื้นที่ผิวและขนาด
รูพรุนนอยกวา อาจจะเกิดจากเพคตินทางการคาที่นํามาใชมีความบริสุทธิ์สูง จึงทําใหการรวมตัวกับ
MMT สมบูรณมากกวา CN film ที่อาจจะมีสิ่งปนเปอนหรือองคประกอบอื่นๆปะปนอยูในเพคติน
ธรรมชาติ
ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของตัวดูดซับ
ชนิดของตัวดูดซับ
PC film CC film PN film CN film
2
1.076 0.1918 0.3183
0.6197
พื้นที่ผิวจําเพาะ (m /g)
เสนผาศูนยกลางรูพรุนเฉลี่ย 3.524 3.526
4.782
3.747
(nm)
ตัวแปร

MMT
8.708
2.973

หมายเหตุ: PC film คือ ฟลมเพคตินทางการคา, CC film คือ ฟลมคอมโพสิตทางการคา, PN film
คือ ฟลมเพคตินธรรมชาติ, CN film คือ ฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ, MMT คือ แรดินมอนต
มอริลโลไนต
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4.1.2 ผลการวิเคราะหหมูฟงกชันของตัวดูดซับ

IR Spectra ของ MMT (a) CC film (b) PC film (c) CN film (d) และ PN film

(e) วิเคราะหดวยเครื่อง FTIR เพื่อศึกษาหมูฟงกชันของตัวดูดซับชนิดตางๆ ไดผลดังแสดงในรูปที่ 4.1
และสรุปไวดังตารางที่ 4.2 IR-spectra ของ MMT จะประกอบไปดวยหมูฟงกชัน Al-OH stretching
ที่พีค 1,628 cm-1 หมู Si-O stretching ที่พีค 1,015 cm-1 และหมู Si-O-Si stretching ที่พีค 915
cm-1 สวนฟลมทั้ง 4 ชนิดนั้นมีหมูฟงกชันที่ใกลเคียงกัน ไดแก หมู C-H (-CH2- , -CH3) stretching ที่
พีค 2,930 cm-1 หมู Al-OH stretching ที่พีค 1,628 cm-1 หมู CO-CH2 stretching ที่พีค 1,430
cm-1 หมู Si-O stretching ที่พีค 1,015 cm-1 และหมู Si-O-Si stretching ที่พีค 915 cm-1 หมู
ฟงกชันนี้จะปรากฏใน CC film และ CN film เทานั้น แสดงใหเห็นวาใน CC film และ CN film มี
สวนประกอบของ MMT (Liudmila Novikova et al., 2016) สวนหมูฟงกชัน Al-OH เปนหมูฟงกชัน
ที่มีอยูใน MMT ซึ่งสามารถพบในตัวดูดซับทั้งหมด แตจากกราฟจะเห็นไดวา ที่ CN film และ CC
film จะมีพีคที่ยาวกวา กราฟของ PN film และ PC film เนื่องจากมี MMT เพิ่มเขามา
การปรากฏของหมูฟงกชัน Si-O stretching, Si-O-Si stretching และ Al-OH
stretching ใน IR-spectra ของ CC film และ CN film เปนการยืนยันไดวาฟลมคอมโพสิตทั้งสอง
ชนิดมีแรดินมอนตมอริลโลไนตอยูภายใน (Aleksandra R Nesic et al., 2013)
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหหมูฟงกชันของตัวดูดซับ
MMT
1628
1015
915

Band range (cm-1)
CC film PC film CN film PN film
2930
2930
2930
2930
1628
1628
1628
1628
1430
1430
1430
1430
1015
1015
1015
1015
915
915
-

Functional groups
C-H (-CH2- , -CH3) stretching
Al-OH stretching
CO-CH2 stretching
Si-O stretching
Si-O-Si stretching

4.1.3 ผลการวิเคราะหสัณฐานวิทยาและลักษณะพื้นที่ผิวของตัวดูดซับ
จากการวิเคราะหสัณฐานวิทยาและลักษณะพื้นผิวของตัวดูดซับดวยเครื่อง SEM ไดผลการ
วิเคราะหดังแสดงในรูปที่ 4.2 จะเห็นไดวา PC film (ภาพที่ 4.2(a)) มีลักษณะคอนขางขรุขระ มีกลุม
ของอนุภาคขนาดเล็กกระจายอยูทั่วทั้งแผน เมื่อเปรียบเทียบกับ PN film (ภาพที่ 4.2(b)) ซึ่งมี
ลักษณะผิวขรุขระนอยกวาและมีอนุภาคขนาดเล็กจํานวนหนึ่งปรากฏอยูบนพื้นผิว เมื่อเทียบกับ CC
film (ภาพที่ 4.2(c)) และ CN film (ภาพที่ 4.2(d)) เห็นไดชัดวาแตกตางกัน มีกลุมอนุภาคขนาดใหญ
ซึ่งคาดวาจะเปนอนุภาคของ MMT ปรากฏอยูบนพื้นผิว
เมื่อเปรียบเทียบ CC film (ภาพที่ 4.2(c)) กับ CN film (ภาพที่ 4.2(d)) จะเห็นไดวา
ลักษณะกลุมอนุภาคของ MMT ที่อยูบนพื้นผิวมีขนาดที่แตกตางกัน คือ CC film จะมีขนาดกลุม
อนุภาคของ MMT ใหญกวาที่ปรากฏใน CN film ซึ่งอาจเกิดจาก CC film เกิดการแหงตัวชา ทําให
อนุภาคของ MMT เกิดการจับตัวกันไดมากกวา CN film ที่มีการแหงตัวเร็วกวา อนุภาคของ MMT จึง
มีการจับตัวกันไดนอยกวา
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ภาพที่ 4.2 ผลการวิเคราะหสัณฐานวิทยาและลักษณะพื้นที่ผิวของตัวดูดซับ (a) PC film (b) PN
film (c) CC film (d) CN film (e) MMT
4.1.4 ผลการวิเคราะหจุดที่ประจุเปนศูนย (pHpzc)
จุดที่ประจุเปนศูนย (pHpzc) คือ คาความเปนกรด-ดางที่ทําใหประจุที่ผิวของตัวดูดซับมีคา
เปนกลาง หรือประจุรวมที่ผิวมีคาเปนศูนย เมื่อคา pH มีคานอยกวา pHpzc ประจุที่ผิวของตัวดูดซับจะ
มีประจุเปนบวก ในทางตรงกันขาม เมื่อคา pH มีคามากกวา pHpzc แสดงวาประจุที่พื้นผิวตัวดูดซับจะ
มีประจุเปนลบ (เกษภาพร สุอรุณ และคณะ, 2012)
จากการวิเคราะหหาจุดที่ประจุเปนศูนย ไดผลดังภาพที่ 4.3 จากกราฟจะเห็นไดวา pHpzc
ของฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ ประมาณ pH=6 ซึ่งคือจุดของ pHi ที่กราฟเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงชา
ลง จากภาพที่ 4.3 จะเห็นไดวา ที่ pHf = 6.3 และ pHi = 6 กราฟเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงชาลง ดังนั้น
pHpzc= 6
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pHf
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0.1 M NaCl
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ภาพที่ 4.3 ความสัมพันธระหวางคา pHf กับ คา pH0 ของสารละลาย NaCl ที่ความเขมขน
0.01 M และ 0.1 M ที่อุณหภูมิ 35 °C
4.2 ผลการศึกษาการดูดซับแบบกะ
4.2.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับ
การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสียอม MG ดวย PC film, CC film, PN film, CN
film และ MMT สามารถทําไดโดยการหาเปอรเซ็นตการกําจัด (% removal) ดังแสดงในตารางที่ 4.3
จะเห็นไดวา PN film มี % removal เทากับ 2.03 แตเมื่อพิจารณาที่ CN film จะเห็นวา เมื่อมีการ
ผสมกับ MMT จะทําให % removal เพิ่มขึ้นเปน 75 เนื่องจาก MMT มีคุณสมบัติสามารถดูดซับสี
ยอมที่เปนประจุบวกไดดี เพราะ MMT มีประจุลบ ซึ่งเมื่อพิจารณา % removal ของ MMT จะเห็นวา
มี % removal ที่คอนขางสูง คือ % removal= 70.09 เมื่อผสมกับเพคตินกลายเปน CN film จึง
สงผลใหมี % removal สูงที่สุด
ตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสียอม MG
ตัวแปร
% removal MG

PC film
1.33

ชนิดของตัวดูดซับ
CC film
PN film
CN film
68.45
2.03
75

MMT
70.09
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4.2.2 ผลการศึกษาจลนพลศาสตร
4.2.2.1 ผลการศึกษาอิทธิพลของเวลาสัมผัสตอปริมาณการดูดซับ
จากการศึกษาอิทธิพลของเวลาสัมผัสตอปริมาณการดูดซับ ไดผลการศึกษาดัง
แสดงในภาพที่ 4.4 ความสั ม พั น ธ ร ะหวา งปริ มาณการดู ด ซั บ กั บ เวลาสัม ผั ส พบว า ที่ ทุก อุ ณ หภู มิ
ปริ มาณการดูดซับ ของสี ยอมจะเพิ่มขึ้น อยางรวดเร็วในชวงแรกๆ และเมื่อผานไปถึงชว งเวลาหนึ่ง
ปริมาณการดูดซับสียอมจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยและคงที่ เนื่องจากในชวงแรกๆ ตัวดูดซับยังมี active
site ที่ปราศจากโมเลกุลของสียอม สียอมจึงยึดเกาะกับพื้นผิวภายนอกของตัวดูดซับ และเมื่อเวลาผาน
ไปขั้นตอนการดูดซับจะเกิดขึ้นไดอยางชาๆ เนื่องจากสีแพรเขาสูรูพรุนภายในของตัวดูดซับ จนกระทั่ง
เกิดการอิ่มตัว และโมเลกุลของสีไมสามารถเขาไปในพื้นที่ผิวของตัวดูดซับไดอีก ซึ่งในการทดลองการ
ดูดซับเขาสูสภาวะสมดุลที่เวลาประมาณ 180 นาที
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ภาพที่ 4.4 ความสัมพันธระหวางปริมาณการดูดซับสียอมกับเวลาสัมผัสของสียอม MG ที่อุณหภูมิ
แตกตางกัน โดยใช CN film ปริมาณ 0.3 g, C0= 150 mg/L และ pH0= 3.80± 0.5
เปนตัวดูดซับ
4.2.2.2 ผลการหาอันดับของปฏิกิริยาการดูดซับ
การศึกษาอันดับของปฏิกิริยาการดูดซับ เพื่อหากลไกของอัตราการดูดซับสียอม
ซึ่งจะใชแบบจําลอง 2 แบบ คือ Pseudo-first order และ Pseudo-second order (Wang and
Wang, 2007) ซึ่งแบบจําลอง Pseudo-first order บงบอกวาขั้นตอนการถายโอนมวลของตัวถูก
ดูดซับผานชั้นของไหลรอบตัวดูดซับเกิดขึ้นชาที่สุด และแบบจําลอง Pseudo-second order บงบอก
วาขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พื้นผิวของตัวดูดซับเกิดขึ้นไดชาที่สุด (ศรีภัทรา โสภาสิน, 2013)
จากตารางที่ 4.4 จะเห็นไดวาอัตราการดูดซับสอดคลองกับสมการอัตราการดูด
ซับอันดับสองเทียม มากกวาสมการอัตราการดูดซับอันดับหนึ่งเทียม เนื่องจากคา R2 ของสมการอัตรา
การดูดซับอันดับสองเทียม มีคามากกวาคา R2 ของสมการอัตราการดูดซับอันดับหนึ่งเทียมและคา qe
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ที่ไดจากการคํานวณจากแบบจําลองของสมการอัตราการดูดซับอันดับสองเทียม มีคาใกลเคียงกับคา
qe ที่ไดจ ากการทดลอง มากกวาค า qe ที่ไดจ ากการคํานวณจากแบบจําลองของสมการอัตราการ
ดูดซับอันดับหนึ่งเทียมซึ่งดูไดจากภาพที่ 4.5
ตารางที่ 4.4 พารามิเตอรของสมการอันดับหนึ่งเทียมและสมการอันดับสองเทียมของการดูดซับ
สียอม MG จากสารละลายสีสังเคราะห
อุณหภูมิ qe,exp
( ºC) (mg/g)

35
45
55
65

36.34
32.13
34.90
37.45

สมการอันดับหนึ่งเทียม
(Pseudo-first order)
k1×10-2
(min-1)
1.38
1.59
1.58
1.73

qe,cal
(mg/g)
28.58
24.16
23.26
27.57

สมการอันดับสองเทียม
(Pseudo-second order)
R2

0.9860
0.9409
0.9363
0.9450

k2×10-3
(g/mg*min)
0.96
1.32
1.72
1.77

qe,cal
(mg/g)
39.37
36.23
36.50
39.06

R2
0.9963
0.9976
0.9988
0.9991
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รูปที่ 4.5 ความสัมพันธระหวาง t/qt (min*g/mg) และ t (min) แบบจําลองอัตราการดูดซับ
อันดับสองเทียม (Pseudo-second order) ของการดูดซับสียอม ที่อุณหภูมิแตกตางกัน
โดยใช CN film เปนตัวดูดซับ

35
4.2.3 ผลการศึกษาไอโซเทอมการดูดซับ
การศึกษาไอโซเทอมการดูดซับ เพื่อทราบพฤติกรรมของการดูดซับสียอม ในงานวิจัยนี้ได
ใชไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดิช หรือการดูดซับแบบหลายชั้น (Multilayer) และไอโซเทอมแบบ
แลงเมียร(monolayer) หรือการดูดซับแบบชั้นเดียว จากขอมูลในตารางที่ 4.5 คือขอมูลการทดลอง
จากการพลอตกราฟกับสมการไอโซเทอมแบบแลงเมียรและฟรุนดิช โดยนําขอมูลที่ไดจากภาพที่ 4.6
ซึ่งพิจารณาจากคา R2 และคาพารามิเตอร พบวาไอโซเทอมการดูดซับของสียอมมีความสอดคลองกับ
ไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียรและแบบฟรุนดิช แตมีความสอดคลองกับไอโซเทอมการดูดซับแบบ
แลงเมียรมากกวา แสดงวาการดูดซับเกิดขึ้นในลักษณะแบบชั้นเดียว
ตารางที่ 4.5 พารามิเตอรของไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียร และแบบฟรุนดิชของการดูดซับ
สียอม MG ที่อุณหภูมิแตกตางกัน
อุณหภูมิ
(º C)
35
45
55
65

ไอโซเทอมแบบแลงเมียร
qm (mg/g) KL (L/g)
R2
54.95
0.067
0.8686
45.44
0.070
0.9587
50.94
0.075
0.9740
42.86
0.086
0.9811

ไอโซเทอมแบบฟรุนดิช
KF (L/g)
n
R2
1.99
1.60
0.8076
2.00
1.86
0.8591
2.11
1.82
0.9420
2.15
2.06
0.9578
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ภาพที่ 4.6 ไอโซเทอมแบบแลงเมียรของการดูดซับสียอม MG จากสารละลายสีสังเคราะห ที่
อุณหภูมิแตกตางกัน โดยใช CN film ปริมาณ 0.3 g และ pH เริ่มตน = 3.80±0.5
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Adsorption capacity (mg/g)

4.2.4 ผลการศึกษาอิทธิพลของคาพีเอชเริ่มตนของสารละลายสียอมตอการดูดซับ
ผลจากการศึกษาอิทธิพลของคาพีเอชเริ่มตนของสารละลายสียอมตอปริมาณการดูดซับ
ในชวงคาพีเอช 2-7 ซึ่งคาความเขมขนเริ่มตนของสารละลายสียอมเทากับ 150 mg/L ดังแสดงไวใน
ภาพที่ 4.7 พบวาปริมาณการดูดซับของสียอมที่คา pH=2 มีปริมาณการดูดซับที่สูงที่สุด (qe= 46.51
mg/g) อาจจะเปนเพราะวาที่คา pH=2 สีมีการแตกตัวนอยสงผลใหอนุภาคของสีมีประจุเปนกลาง
เนื่องจากคา pka ของสี = 6.9 ที่คาพีเอช 3-5 เปนชวงคาพีเอชที่นอยกวา pHpzc ซึ่งเปนชวงที่ประจุบน
พื้นผิวของตัวดูดซับมีคาเปนบวก สงผลใหปริมาณการดูดซับสียอม MG ที่มีประจุบวกมีคานอยลง และ
ที่คา pH = 6 ปริมาณการดูดซับเพิ่มขึ้น เนื่องจากที่ pH =6 เปนจุด pHpzc ซึ่งมีประจุเปนศูนยจึง
สามารถดูดซับสียอมได และที่ pH = 7 เปนคาพีเอชที่มากกวาคา pHpzc พื้นที่ผิวของตัวดูดซับมีประจุ
ลบ จึงสามารถดูดซับสียอมที่มีประจุบวกได
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ภาพที่ 4.7 ความสัมพันธระหวางปริมาณการดูดซับสียอมกับคาพีเอชเริ่มตนของสารละลายสียอม
มีความเขมขนเริ่มตน = 150 mg/L โดยใช CN film ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ
4.2.5 ผลการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิตอการดูดซับ
จากการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิตอปริมาณการดูดซับที่สภาวะสมดุล ไดผลการศึกษา
ตามภาพที่ 4.8 พบวาปริมาณการดูดซับสียอมสูงที่สุด คือที่อุณหภูมิ 65 ํC (37.75 mg/g) และปริมาณ
การดูดซับต่ําสุด คือที่อุณหภูมิ 45 ํC (34.42 mg/g) ซึ่งปริมาณการดูดซับมีคาที่ใกลเคียงกันมาก
บงบอกไดวาคาอุณหภูมิมีผลตอปริมาณการดูดซับสียอม MG ที่ใช CN film เปนตัวดูดซับ
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ภาพที่ 4.8 ความสัมพันธระหวางปริมาณการดูดซับสียอมกับอุณหภูมิในการดูดซับของสารละลาย
สียอม ที่ความเขมขนเริ่มตน 150 mg/L โดยใชฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ ปริมาณ
0.3 g เปนตัวดูดซับ
4.2.6 ผลพารามิเตอรของพลังงานกระตุน
พลั ง งานกระตุ น คื อ พลั ง งานที่ โ มเลกุ ล ของสารตั้ง ต น สามารถเกิ ด ปฏิ กิริ ย าได ซึ่ ง ค า
พลังงานกระตุนหาไดจากการนําผลการทดลองที่ไดไปพลอตกราฟตามสมการ Arrhenius ตามสมการ
ที่ 2.23 ถาคาพลังงานกระตุนมีคาอยูในชวง 5-40 kJ/mol แสดงวาเปนการดูดซับทางกายภาพ และ
ถาคาพลังงานกระตุนมีคาอยูในชวง 40-800 kJ/mol แสดงวาเปนการดูดซับทางเคมี (Alkan et al.,
2008)
ตารางที่ 4.6 คาพลังงานกระตุนของการดูดซับสียอม MG โดยใชฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ
ชนิดของตัวดูดซับ
CN film

อุณหภูมิ (°C)
35-65

Ea (kJ/mol)
0.0183

R2
0.9216
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ภาพที่ 4.9 ความสัมพันธระหวาง ln k2 กับ 1/T ของการดูดซับสียอม MG โดยใช CS film
ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ
จากการทดลองนี้ ไดนําผลการทดลองที่ไดมาพลอตกราฟตามสมการของ Arrhenius ได
คาพลังงานกระตุน ดังตารางที่ 4.6 พบวาคาพลังงานกระตุนมีคาเทากับ 0.0183 kJ/mol ซึ่งพลังงาน
กระตุนมีคานอยมาก อาจจะเปนไปไดวา กระบวนการดูดซับเปนกระบวนการดูดซับทางเคมีที่เกิดขึ้น
เร็วมาก จึงทําใหคา Ea มีคาเขาใกลศูนย ซึ่งจะเรียกวากระบวนการดูดซับทางเคมีที่ไมมีพลังงาน
กระตุน (nonactivated chemisorptions) (Papita saha et al., 2011)
4.2.7 ผลการศึกษาเทอรโมไดนามิกสของการดูดซับ
การศึกษาเทอรโมไดนามิกสของการดูดซับ สามารถทําไดโดยคํานวณการเปลี่ยนแปลง
พลังงานอิสระมาตรฐาน (Standard Gibb’s free energy change equation, ∆G°) เพื่อใหทราบวา
กระบวนการดูดซับที่เกิดขึ้นสามารถเกิดขึ้นไดเองหรือไม และเกิดขึ้นไปในทิศทางใด นอกจากนี้ ยังมี
การคํานวณการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปมาตรฐาน (∆H°) เพื่อหาปริมาณความรอนที่ผานเขาหรือออก
จากระบบ และการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปมาตรฐาน (∆S°) เพื่อบงบอกถึงความไมเปน
ระเบี ย บของระบบว า จะเกิ ด ไปในทิ ศ ทางใด ซึ่ ง ค า เอนทาลป ม าตรฐาน (∆H°) และค า เอนโทรป
มาตรฐาน (∆S°) หาไดจากการพลอตกราฟตามสมการของ Van’ t Hoff ซึ่งแสดงตามภาพที่ 4.10
และคาพลังงานอิสระมาตรฐาน (∆G°) คาเอนทาลปมาตรฐาน (∆H°) และคาเอนโทรปมาตรฐาน (∆S°)
แสดงในตารางที่ 4.7
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ภาพที่ 4.10 ความสัมพันธระหวาง ln kL กับ 1/T ของการดูดซับสียอม MG โดยใช CN film
ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ
ตารางที่ 4.7 พารามิเตอรของเทอรโมไดนามิกสของการดูดซับสียอม MG โดยใชฟลมคอมโพสิต
ธรรมชาติเปนตัวดูดซับ
อุณหภูมิ (°C)
35
45
55
65

∆G° (kJ/mol)
-42.27
-43.91
-45.56
-46.95

∆H° (kJ/mol)
7.03

∆S° (J/K/mol)
0.16

จากผลการทดลองที่ได จะเห็นไดวา คา ∆G° มีคาเปนลบ แสดงวาปฏิกิริยาอาจจะเกิดขึ้น
ไดเองในทิศทางไปขางหนา (Spontaneous) คา ∆H° มีคาเปนบวก แสดงวากระบวนการดูดซับ
อาจจะเปนระบบดูดความรอน (Endothermic) และ คา ∆S° มีคาเปนบวกแสดงใหเห็นวาจุดสัมผัส
ระหวางเฟสของแข็งและของเหลวไมเปนระเบียบ
4.2.8 การศึกษาการคายซับ
พฤติกรรมการคายซับสียอม MG ของตัวดูดซับ CS film ดวยตัวทําละลายชนิดตางๆแสดงใน
ตารางที่ 4.7 พบวา น้ํ ากลั่น ไมสามารถเกิดการคายซับได แสดงวากระบวนการดูดซับ ไมใช
กระบวนการดูดซับทางกายภาพ สารละลาย 0.1 M HCl สามารถทําใหเกิดการคายซับได 1.82% ซึ่ง
ถือวานอยมาก แสดงวากระบวนการดูดซับมีการแลกเปลี่ยนประจุเขามาเกี่ยวของเล็กนอย และเมื่อใช
สารละลาย 0.1 M CH3COOH สามารถทําใหเกิดการคายซับได 48.57% แสดงวากระบวนการดูดซับ

40
เกี่ยวของกับกระบวนการการดูดซับทางเคมี ซึ่งตัวดูดซับ CS film เปนตัวดูดซับที่สามารถนํามาใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถนํากลับมาใชใหมได
ตารางที่ 4.8 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการคายซับสียอม MG โดยใชตัวดูดซับ 0.3 g อุณหภูมิ
35 °C เปนเวลา 24 ชั่วโมง
ชนิดของสารละลาย
น้ํากลั่น
0.1 M HCl
0.1 M CH3COOH

Desorption (%)
0.00
1.82
48.57

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการผลิ ตฟ ล มคอมโพสิ ตการคา ฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ ฟลมเพคติน การคา และฟล ม
เพคตินธรรมชาติ พบวา ฟลมคอมโพสิตธรรมชาติมีพื้นที่ผิวและขนาดของรูพรุนเฉลี่ยมากกวาฟลม
คอมโพสิตการคา และฟลมเพคตินธรรมชาติมีพื้นที่ผิวและขนาดของรูพรุนเฉลี่ยนอยกวาฟลมเพคติน
การคา จากการวิเคราะหหมูฟงกชันของตัวดูดซับฟลมคอมโพสิตธรรมชาติและฟลมคอมโพสิตการคา
พบหมู Si-O และ Si-O-Si ซึ่งเปนหมูฟงกชันที่พบในแรดินมอนตมอริลโลไนต แตไมพบในฟลมเพคติน
ธรรมชาติและฟลมเพคตินการคา และผลการวิเคราะหสัณฐานและลักษณะพื้นผิวของตัวดูดซับ พบวา
มีแรดินมอนตมอริลโลไนตอยูบนพื้นผิวของฟลมคอมโพสิตธรรมชาติและฟลมคอมโพสิตการคา
จากการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับ พบวา ฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ สามารถดูดซับสียอม MG
ได ดี กว า ฟ ล ม เพคติ น การค า ฟ ล ม เพคติ น ธรรมชาติ และฟล ม คอมโพสิ ต การค า จึ ง เลื อ กใช ฟ ล ม
คอมโพสิตธรรมชาติในการทดลองตอไป การศึกษาจลนพลศาสตรการดูดซับ พบวา อัตราการดูดซับ
ของสียอม MG มีความสอดคลองกับสมการอัตราการดูดซับอันดับสองเทียม (ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยา
เคมีที่พื้นผิวของตัวดูดซับเกิดขึ้นไดชาที่สุด) ไอโซเทอมการดูดซับของสียอมมีความสอดคลองกับ
ไอโซเทอมการดูดซั บ แบบแลงเมีย ร (การดูดซับ แบบชั้น เดียว) มากกวาไอโซเทอมการดูดซับ แบบ
ฟรุนดิช
สําหรับการศึกษาอิทธิพลของเวลาสัมผัสตอปริมาณการดูดซับ พบวา ปริมาณการดูดซับ ของ
สียอมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงแรก และเริ่มเขาสูสมดุลการดูดซับเวลา 180 นาที การศึกษาอิทธิพล
ของคาพีเอชเริ่มตนของสารละลายสียอมตอปริมาณการดูดซับ พบวาปริมาณการดูดซับที่คาพีเอช 2 มี
คามากที่สุด (qe= 46.51 mg/g) และการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิตอปริมาณการดูดซับที่สภาวะ
สมดุล พบวาปริมาณการดูดซับสียอม MG มีคาที่ใกลเคียงกันมาก แสดงใหเห็นวาอุณหภูมิมีผลตอการ
ดูดซับสียอม MG นอยมาก พฤติกรรมการคายซับสียอม MG ของตัวดูดซับฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ
พบวาน้ํากลั่นไมสามารถทําใหเกิดการคายซับได เมื่อใชสารละลาย 0.1 M HCl ทําใหเกิดการคายซับได
1.82% และเมื่อใช 0.1 M CH3COOH ทําใหเกิดการคายซับเพิ่มขึ้นเปน 48.57% แสดงวา
กระบวนการดูดซับเกี่ยวของกับกระบวนการดูดซับทางเคมี
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5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบกับตัวดูดซับชนิดอื่นๆ ในการดูดซับสียอม เชน ถานกัมมันต เปนตน
5.2.2 ควรศึกษาการดูดซับสียอมชนิดอื่นๆ เชน สีเบสิค สีดิสเพอรส และสีซัลเฟอร เปนตน
5.2.3 ควรศึกษาการดูดซับสารละลายสียอมจริง เพราะมีสารตัวอื่นๆ อยู ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพการดูดซับ
5.2.4 ควรศึกษาคุณสมบัติกายภาพเพิ่มเติม เชน Thermogravimetric Analysis (TGA) และ
X-Ray Diffraction Analysis (XRD) เปนตน
5.2.5 ควรศึกษาการดูดซับสียอมที่สภาวะสารละลายสียอมเปนดางเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ก
ภาพฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ ฟลมเพคตินธรรมชาติ ฟลมคอมโพสิตทางการคา
และฟลมเพคตินทางการคา
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ภาพที่ ก.1 ฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ (CN film)

ภาพที่ ก.2 ฟลมเพคตินธรรมชาติ (PN film)
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ภาพที่ ก.3 ฟลมคอมโพสิตทางการคา (CC film)

ภาพที่ ก.4 ฟลมเพคตินทางการคา (PC film)
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ภาคผนวก ข
ผลการศึกษาสมดุลการดูดซับ
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ภาพที่ ข.1 ไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียรจากสารละลายสียอม MG โดยใชฟลมคอมโพสิต
ธรรมชาติ ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 35 °C และ pH = 3.80±0.5
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ภาพที่ ข.2 ไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดิชจากสารละลายสียอม MG โดยใชฟลมคอมโพสิต
ธรรมชาติ ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 35 °C และ pH = 3.80±0.5
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ภาพที่ ข.3 ไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียรจากสารละลายสียอม MG โดยใชฟลมคอมโพสิต
ธรรมชาติปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 45 °C และ pH = 3.80±0.5
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ภาพที่ ข.4 ไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดิชจากสารละลายสียอม MG โดยใชฟลมคอมโพสิต
ธรรมชาติ ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 45 °C และ pH = 3.80±0.5
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ภาพที่ ข.5 ไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียรจากสารละลายสียอม MG โดยใชฟลมคอมโพสิต
ธรรมชาติปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 55 °C และ pH = 3.80±0.5
1.80
1.60
1.40

log (qe)

1.20
1.00

y = 0.5816x + 0.7031
R² = 0.9375

0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

log (Ce)

ภาพที่ ข.6 ไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดิชจากสารละลายสียอม MG โดยใชฟลมคอมโพสิต
ธรรมชาติ ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 55 °C และ pH = 3.80±0.5
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ภาพที่ ข.7 ไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียรจากสารละลายสียอม MG โดยใชฟลมคอมโพสิต
ธรรมชาติปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 65 °C และ pH = 3.80±0.5
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ภาพที่ ข.8 ไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดิชจากสารละลายสียอม MG โดยใชฟลมคอมโพสิต
ธรรมชาติ ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิ 65 °C และ pH = 3.80±0.5
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ภาคผนวก ค
ผลการศึกษาจลนพลศาสตรการดูดซับ

Concentration MG (mg/L)
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ภาพที่ ค.1 ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายสียอม MG กับเวลาสัมผัส ที่ C0 =
148.39 mg/L โดยใชฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ อุณหภูมิ
ในการดูดซับ 35 °C และ pH0 = 3.80±0.5
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ภาพที่ ค.2 ความสัมพันธระหวางคาพีเอชของสารละลายสียอม MG กับเวลาสัมผัส โดยใชฟลม
คอมโพสิตธรรมชาติ ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ อุณหภูมิในการดูดซับ 35 °C และ
pH0 = 3.80±0.5
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ภาพที่ ค.3 แบบจําลองอัตราการดูดซับอันดับหนึ่งเทียม (Pseudo – first order) ของการดูดซับ
สียอม MG ที่ ที่ C0 = 148.39 mg/L โดยใชฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ ปริมาณ 0.3 g
เปนตัวดูดซับ อุณหภูมิในการดูดซับ 35°C และ pH0 = 3.80±0.5
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ภาพที่ ค.4 แบบจําลองอัตราการดูดซับอันดับสองเทียม (Pseudo – second order) ของการ
ดูดซับสียอม MG ที่ ที่ C0 = 148.39 mg/L โดยใชฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ ปริมาณ
0.3 g เปน ตัวดูดซับ อุณหภูมิในการดูดซับ 35 °C และ pH0 = 3.80±0.5
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ภาพที่ ค.5 ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายสียอม MG กับเวลาสัมผัส ที่ C0 =
152.62 mg/L โดยใชฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ อุณหภูมิ
ในการดูดซับ 45 °C และ pH0 = 3.80±0.5
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ภาพที่ ค.6 ความสัมพันธระหวางคาพีเอชของสารละลายสียอม MG กับเวลาสัมผัส โดยใชฟลม
คอมโพสิตธรรมชาติ ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ อุณหภูมิในการดูดซับ 45 °C และ
pH0 = 3.80±0.5
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ภาพที่ ค.7 แบบจําลองอัตราการดูดซับอันดับหนึ่งเทียม (Pseudo – first order) ของการดูดซับ
สียอม MG ที่ ที่ C0 = 152.62 mg/L โดยใชฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ ปริมาณ 0.3 g
เปนตัวดูดซับ อุณหภูมิในการดูดซับ 45°C และ pH0 = 3.80±0.5
16

y = 0.0276x + 0.5778
R² = 0.9976
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ภาพที่ ค.8 แบบจําลองอัตราการดูดซับอันดับสองเทียม (Pseudo – second order) ของการ
ดูดซับสียอม MG ที่ ที่ C0 = 152.62 mg/L โดยใชฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ ปริมาณ
0.3 g เปน ตัวดูดซับ อุณหภูมิในการดูดซับ 45 °C และ pH0 = 3.80±0.5

Concentration MG (mg/L)
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ภาพที่ ค.9 ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายสียอม MG กับเวลาสัมผัส ที่ C0 =
152.62 mg/L โดยใชฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ อุณหภูมิ
ในการดูดซับ 55 °C และ pH0 = 3.80±0.5
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ภาพที่ ค.10 ความสัมพันธระหวางคาพีเอชของสารละลายสียอม MG กับเวลาสัมผัส โดยใชฟลม
คอมโพสิตธรรมชาติ ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ อุณหภูมิในการดูดซับ 55 °C และ
pH0 = 3.80±0.5
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y = -0.0158x + 3.1467
R² = 0.9363

ln(qe - qt)

2
1
0

0

50

100

150

200

250

300

-1
-2

Contact time (min)

ภาพที่ ค.11 แบบจําลองอัตราการดูดซับอันดับหนึ่งเทียม (Pseudo – first order) ของการ
ดูดซับสียอม MG ที่ ที่ C0 = 152.62 mg/L โดยใชฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ ปริมาณ
0.3 g เปนตัวดูดซับ อุณหภูมิในการดูดซับ 55°C และ pH0 = 3.80±0.5
16
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y = 0.0274x + 0.4345
R² = 0.9988

t/qt (min*g/mg)

12
10
8
6
4
2
0

0

100

200

300

400

500

600

Contact time (min)

ภาพที่ ค.12 แบบจําลองอัตราการดูดซับอันดับสองเทียม (Pseudo – second order) ของการ
ดูดซับสียอม MG ที่C0 = 152.62 mg/L โดยใชฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ ปริมาณ
0.3 g เปนตัวดูดซับ อุณหภูมิในการดูดซับ 55 °C และ pH0 = 3.80±0.5

Concentration MG (mg/L)
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ภาพที่ ค.13 ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายสียอม MG กับเวลาสัมผัส ที่ C0 =
152.62 mg/L โดยใชฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ
อุณหภูมิในการดูดซับ 65 °C และ pH0 = 3.80±0.5
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ภาพที่ ค.14 ความสัมพันธระหวางคาพีเอชของสารละลายสียอม MG กับเวลาสัมผัส โดยใชฟลม
คอมโพสิตธรรมชาติ ปริมาณ 0.3 g เปนตัวดูดซับ อุณหภูมิในการดูดซับ 65 °C และ
pH0 = 3.80±0.5

65
4
3
y = -0.0182x + 3.2508
R² = 0.9857

ln(qe - qt)

2
1
0

0

50

100

150

200

250

300

-1
-2

Contact time (min)

ภาพที่ ค.15 แบบจําลองอัตราการดูดซับอันดับหนึ่งเทียม (Pseudo – first order) ของการ
ดูดซับสียอม MG ที่ C0 = 152.62 mg/L โดยใชฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ ปริมาณ
0.3 g เปนตัวดูดซับ อุณหภูมิในการดูดซับ 65°C และ pH0 = 3.80±0.5
14
y = 0.0256x + 0.3704
R² = 0.9991
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ภาพที่ ค.16 แบบจําลองอัตราการดูดซับอันดับสองเทียม (Pseudo – second order) ของการ
ดูดซับสียอม MG ที่ C0 = 152.62 mg/L โดยใชฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ ปริมาณ
0.3 g เปนตัวดูดซับ อุณหภูมิในการดูดซับ 65 °C และ pH0 = 3.80±0.5
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ภาคผนวก ง
คาใชจายในการผลิตฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ

67
ตารางที่ ง.1 คาใชจายในการผลิตฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ
รายการ
-การสกัดเพคตินธรรมชาติ
- กรดซิตริก 0.1 N 250 ml
- เอทานอล 95% 300 ml
- อะซิโตน 99.5% 100 ml
รวม

ราคา (บาท)
3.15
90
18
111.15

-การผลิตฟลมคอมโพสิตธรรมชาติ
- แรดินมอนตมอริลโลไนต 0.5 g
- โซเดียมอัลจิเนต 1 g
- แคลเซียมคลอไรด 7.40 g
- กลีเซอรอล 5.6 g
รวม

0.007
21.4
9.62
3.25
34.27

รวมทั้งสิ้น

145.42

หมายเหตุ:
(1) คาใชจายในการผลิตฟลมคอมโพสิตตอครั้ง ไดฟลมคอมโพสิตธรรมชาติประมาณ 3.37 g
สามารถนําไปดูดซับสียอมปริมาณ 100 ml ไดประมาณ 11 ครั้ง เมื่อใชตัวดูดซับ 0.3 g
(2) สารเคมีที่ใชในการทดลองในครั้งนี้มีความบริสุทธิ์สูง จึงทําใหคาใชจายในการผลิตฟลมสูง ถา
หากใชสารเคมีที่มีความบริสุทธิ์นอยลง จะสามารถลดตนทุนในการผลิตฟลมได
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ภาคผนวก จ
ผลงานการนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
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