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บทคัดย่ อ
น ้า เ สี ย จ า ก อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ่ ง ท อ แ ล ะ
เครื่ องนุ่งห่ม มี การปนเปื ้อนสีย้อมและสารอินทรี ย์ ใ น
ปริ มาณสูง การทดลองนี ้ใช้ ชานอ้ อยซึ่งถูกดัดแปรด้ วย
กรดซัลฟิ วริกความเข้ มข้ น 1 โมลาร์ นามาใช้ เป็ นตัวดูด
ซับสี ย้อ มไดเร็ กต์เ รด 23 โดยทาการทดลองแบบกะ
ศึกษาผลความเป็ นกรด-ด่าง และอุณหภูมิของสีย้อม
ไดเร็ กต์เรด 23 ที่มีผลต่อความสามารถในการดูดซับ
ผลการทดลองพบว่า ที่ความเป็ นกรด-ด่าง เท่ากับ pH
8.5 และอุณหภูมิ 298 เคลวิน ชานอ้ อยดัดแปรมี
ความสามารถในการดูด ซับ สี ย้ อมไดเร็ ก ต์ เ รด 23
เท่ากับ 43.4 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยความสามารถใน
การดูดซับมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นอย่างมากจาก pH 6.5
– 10.5 ในขณะที่การเพิ่มอุณหภูมิจาก 298 – 318 เคล
วิ น มี ผ ลท าให้ ค วามสามารถในการดูด ซับ เพิ่ ม ขึ น้
เล็ กน้ อย จลนพลศาสตร์ ในการดูดซับสอดคล้ องกับ
สมการ Pseudo-second order กลไกการดูด ซับ
เกิดขึ ้น 3 ขัน้ ตอน โดยการแพร่ ที่ผิวเป็ นขันตอนการ
้
จ ากั ด อัต ราเร็ ว ของการดูด ซั บ ข้ อมู ล ทางเทอร์ โ ม
ไดนามิ ก ส์ พบว่ า การเปลี่ ย นแปลงเอนทาลปี มี ค่ า
เท่ากับ -0.7 กิโลจูลต่อโมล การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี
มี ค่ า เท่ า กั บ 2.9
จู ล ต่ อ โมล-เคลวิ น และการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระกิบส์เฉลี่ยมีคา่ เท่ากับ -1.6
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กิโลจูลต่อโมล การเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระกิบส์ มี
ค่าเป็ นลบ แสดงให้ เห็นว่ากระบวนการดูดซับสามารถ
เกิ ดขึน้ เองได้ พลัง งานกระตุ้นของการดูดซับ มี ค่า
เท่ากับ 4.4 กิโลจูลต่อโมล
Abstract
Wastewater from textile and clothing
industries contaminate the dye and organic
compounds in high levels. The sugarcane
bagrasse modified by 1 M sulfuric acid was
used as an adsorbent for removal of direct red
23 dye using batch adsorption systems. The
effects of pH and temperature in adsorption
capacity on direct red 23 dye were investigated.
At pH 8.5 and temperature 298 K, the results
revealed that the adsorption capacity of
modified sugarcane bagasse to adsorb direct
red 23 was 43.4 mg/g. Adsorption capacity of
direct red 23 extremely increased when pH of
direct red 23 was increased from pH 6.5 – 10.5,
but slightly increased with increasing
temperature from 298 – 318 K. The pseudosecond order model was able to describe the
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adsorption behavior well. The mechanisms of
the adsorption occurred in 3 steps. The rate
limiting step for mechanism of adsorption was
film diffusion. The thermodynamics study
revealed that the changes of enthalpy, entropy
and Gibbs free energy were -0.7 kJ/mol, 2.9
J/mol-K and -1.6 kJ/mol, respectively. The Gibbs
free energy was negative value, indicated that
the adsorption process was spontaneity
reaction. The activation energy of adsorption
was 4.4 kJ/mol.
1. บทนา
สิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม เป็ นอุตสาหกรรมที่มี
ความส าคัญ เป็ นอย่ า งยิ่ ง ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทย ทัง้ ในด้ านการจ้ างงาน การส่งออกและ
มูล ค่า เพิ่ ม ในปี พ.ศ. 2558 มี มูล ค่า การค้ า อยู่ที่
ประมาณ 240,000 ล้ านบาท เกิ ด การจ้ างงานใน
ประเทศมากกว่า 5 แสนคน หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
8.6 ของแรงงานในภาคการผลิต [1] อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ของประเทศไทยมี โ ครงสร้ าง
ค่อ นข้ า งใหญ่ ป ระกอบด้ ว ย 3 ส่ ว นหลัก ได้ แ ก่ หนึ่ ง
อุตสาหกรรมต้ นน า้ (Upstream) เป็ นอุตสาหกรรม
เริ่ ม ต้ น ของการผลิ ต ในอุต สาหกรรมสิ่ ง ทอ เป็ นการ
ผลิ ต เส้ นใย (เส้ นใยจากธรรมชาติ ห รื อเส้ นใย
สังเคราะห์) โดยมีการใช้ ทนุ และเทคโนโลยีในการผลิต
ค่ อ นข้ างสู ง มี โ รงงานผลิ ต เส้ นใยประมาณ 163
โรงงาน สองอุตสาหกรรมกลางนา้ (Middle stream)
เป็ นการนาเส้ นใยจากอุตสาหกรรมต้ นน ้ามาทาการขึ ้น
รู ปให้ เป็ นเส้ นด้ าย ผืนผ้ า หลังจากนันน
้ าผืนผ้ ามาทา
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ให้ เกิดสีหรื อลวดลาย ประกอบด้ วยการปั่ นด้ าย การ
ทอ การถัก การฟอก การย้ อม การพิมพ์และแต่งสาเร็ จ
ผ้ า มีการใช้ แรงงานและเทคโนโลยีการผลิตปานกลาง
มี โรงงานในอุต สาหกรรมนี ป้ ระมาณ 2,500 โรงงาน
และสามอุตสาหกรรมปลายน ้า (Downstream) เป็ น
การนาผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมกลางน ้ามาตัดเย็บ
เพื่ อทาการผลิตเป็ นเครื่ องนุ่ง ห่ม ได้ แก่การผลิตเป็ น
เสื ้อผ้ าสาเร็จรูป ผ้ าม่าน พรม เป็ นต้ น มีการใช้ แรงงาน
ค่อ นข้ า งมาก มี โ รงงานในอุต สาหกรรมนี ม้ ากกว่ า
2,200 โรงงาน [2]
สีย้อม (Dye) นามาใช้ งานเพื่อทาให้ เส้ นใย
เกิดสีสันที่สวยงาม โดยสีย้อมอาจเป็ นสารอินทรี ย์หรื
ออนิ นทรี ย์ มี ลักษณะเป็ นผลึกหรื อ ผงละเอี ย ด แบ่ง
ออกได้ เป็ น 2 ประเภทได้ แก่สีย้อมธรรมชาติ (Natural
dye) เป็ นสีย้อมที่ได้ จากส่วนประกอบของพืช เช่นลา
ต้ น ดอก ใบ เป็ นต้ น และสีย้อมสังเคราะห์ (Synthetic
dye) เป็ นสีย้อมที่ได้ จากการกระบวนการทางเคมี ซึ่งสี
ย้ อมที่ใช้ ในโรงงานฟอกย้ อมแบ่งตามวิธีการใช้ งานมี
หลายชนิด ได้ แก่สีรีแอกทีฟ สีเอซิด สีเบสิก สีไดเร็ กต์
สีแว็ต สีดิสเพอร์ ส [3] สีย้อมสังเคราะห์โดยส่วนใหญ่
เป็ นสารพิ ษ (Toxicity)
สารก่ อ กลายพั น ธุ์
(Mutagenicity) และสารก่อมะเร็ ง (Carcinogenic)
[4]
สี ย้ อ ม ไ ด เ ร็ ก ต์ มี ก า ร น า ม า ใ ช้ ง า น ใ น
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม เครื่ องสาอาง สี
อาหาร ยา ฟอกหนัง พลาสติก ยาง กระดาษ หมึก
ตลอดจนงานพิมพ์ สีย้อมไดเร็ กต์มีน ้าหนักโมเลกุลสูง
มี ห มู่ฟั ง ก์ ชันที่ แ สดงประจุลบ มี ห มู่ฟั ง ก์ ชันของกรด
ซัลโฟนิคที่ทาให้ ตวั สีสามารถละลายน ้าได้ เป็ นอย่างดี
นอกจากนัน้ ยัง มี หมู่ฟั งก์ ชันเป็ นอะโซ (-N=N-) ซึ่ง
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เชื่ อ มต่ อ วงแหวนอะโรมาติ ก ที่ ซั บ ซ้ อน (Complex
benzene) มีผลทาให้ สีย้อมไดเร็ กต์สลายตัวได้ ยาก
(Non-biodegradable) นิยมนามาใช้ ในการย้ อมเส้ น
ในเซลลูโลส จาพวกผ้ าฝ้าย การปนเปื อ้ นของสีย้อมได
เร็กต์มีผลทาให้ แหล่งน ้ากลายสภาพเป็ นน ้าเสีย [5]
น ้าเสียที่ปนเปื อ้ นด้ วยสี ย้อม ส่งผลกระทบต่อ
แหล่งนา้ เนื่องจากมี สารอินทรี ย์ ละลายอยู่ในนา้ เสีย
ปริ มาณมาก แหล่งน ้าขาดความสวยงาม นอกจากนัน้
สารแขวนลอยยัง ส่ ง ผลต่อ การลดอัต ราการถ่ า ยเท
ออกซิเจนลงสู่ผิวหน้ าของแหล่งน ้า และบดบังปริ มาณ
แสงอาทิตย์ที่ส่องทะลุลงสู่ผิวน ้าด้ านล่าง ทาให้ พืชน ้า
ไม่สามารถสังเคราะห์ แสงได้ เต็มที่ ส่งผลให้ ปริ มาณ
ออกซิ เ จนละลายในน า้ ลดลง สัต ว์ น า้ อาจตายได้
เนื่องจากขาดออกซิเจนละลายน ้า [6]
การบาบัดสีย้อมในน ้าเสียสามารถทาได้ หลาย
วิธี ได้ แก่ [7] การแยกโดยเยื่อแผ่น (Membrane) ทัง้
แบบนาโนฟิ วเตรชันและไมโครฟิ วเตรชัน การสร้ างและ
การรวมตะกอน (Coagulation and flocculation)
โดยใช้ Al2SO4 .18H2O, FeSO4, CaO เป็ นต้ น การ
ออกซิเดชันทางเคมี (Chemical oxidation) โดยใช้
H2O2 หรื อ O3 การใช้ จลุ ินทรี ย์ (Microorganism) โดย
สาหร่าย รา และแบคทีเรี ย แต่ละวิธีที่กล่าวมาสามารถ
บาบัดสี ย้อมได้ อย่างมี ประสิทธิ ภ าพ แต่ก็มีข้อจ ากัด
และข้ อเสีย ได้ แก่การใช้ เยื่อแผ่นมีปัญหาในเรื่ องการ
อุด ตัน ของสี ย้อ มบนผิ ว เยื่ อแผ่น ท าให้ น า้ ที่ ผ่า นเยื่ อ
แผ่น (Permeate flux) ลดลง และต้ องใช้ สารเคมีล้าง
ทาความสะอาด การสร้ างและการรวมตะกอน และ
การออกซิ เ ดชัน ทางเคมี พ บปั ญ หาในเรื่ อ งต้ อ งใช้
สารเคมี ซึ่งมีราคาแพง ทาให้ สิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่าย การ
ใช้ จุ ลิ น ทรี ย์ พ บปั ญหาในเรื่ องต้ องใช้ ระยะเวลา
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ยาวนานในการบ าบัด น า้ เสี ย ในขณะที่ ก ารดูด ซับ
(Adsorption) เป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่นามาใช้ บาบัด สี
ย้ อม [8] มี ข้อดีไ ด้ แก่ มีการทางานที่ อุณหภูมิ และ
ความดันบรรยากาศ ไม่ต้องเติมสารเคมีลงไปในนา้
เสีย ไม่ต้องใช้ สารเคมีล้างทาความสะอาดสีย้อมบน
ตัว ดูด ซับ ใช้ เ วลาและสถานที่ ใ นการบ าบัด ไม่ ม าก
นอกจากนันยั
้ งใช้ เงินลงทุนน้ อย
การดู ด ซั บ เกิ ด จากโมเลกุ ล ตั ว ถู ก ดู ด ซั บ
(Adsorbate) เคลื่อนที่มาเกาะอยู่ที่ผิวภายนอกตัวดูด
ซับ (Adsorbent) ด้ วยแรงทางกายภาพหรื อแรงทาง
เคมี [9] โดยตัวดูดซับที่มีรูพรุ นขนาดใหญ่ พื ้นที่ผิวสูง
วัตถุดิบสามารถหาได้ ง่ าย มี ราคาถูก และมี ขัน้ ตอน
การเตรี ยมที่ ไ ม่ยุ่ง ยากซับ ซ้ อน จึง มี ความเหมาะสม
สาหรับการนามาใช้ ในการดูดซับสีย้อม
ชานอ้ อยเป็ นผลพลอยได้ จากโรงงานน ้าตาล
ชานอ้ อ ยเป็ นวัส ดุที่ ไ ม่ ล ะลายในน า้ มี ข นาดเล็ ก มี
ความต้ า นทานต่อ สารเคมี แ ละรั บ แรงกระแทกได้ ดี
ชานอ้ อยมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็ นเซลลูโลสร้ อยละ
45.5 เฮมิเซลลูโลสร้ อยละ 27.0 ลิกนินร้ อยละ 21.1 สา
รอนินทรี ย์ร้อยละ 2.2 และอื่น ๆ อีกร้ อยละ 4.2 [10]
โรงงานผลิตนา้ ตาลใช้ ช านอ้ อยเป็ นเชื อ้ เพลิง ในการ
ผลิ ต ไ อน า้ โ ดย ไ อน า้ ที่ ผ ลิ ต ไ ด้ ส่ ว นห นึ่ ง ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิตน ้าตาล อีกส่วนหนึ่งใช้ เพื่อการผลิต
กระเสไฟฟ้ า ชานอ้ อ ยยัง สามารถน าไปใช้ ผลิ ต เยื่ อ
กระดาษจากชานอ้ อยได้ อีกด้ วย นอกจากนันชานอ้
้
อย
ยังมีการศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ ประโยชน์เป็ นตัวดูดซับสี
ย้ อม และโลหะหนัก อย่างแพร่หลาย [11, 12]
งานวิจยั หลายเรื่ องมีการใช้ ตวั ดูดซับที่มีราคา
สู ง เนื่ อ งจากใช้ วิ ธี ก ารเตรี ยมตั ว ดู ด ซั บ ที่ ยุ่ ง ยาก
ซับซ้ อนและหลากหลายขันตอน
้
ตลอดจนใช้ สารเคมีที่
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มีราคาแพง ดังนัน้ ในงานวิจัยนี ้ จึงมีความสนใจที่จะ
นาชานอ้ อยที่ เ ป็ นวัส ดุที่มี ปริ ม าณมากและบางส่วน
เหลือทิ ้งจากโรงงานน ้าตาล มาทาการดัดแปรด้ วยกรด
ซัลฟิ วริ กความเข้ มข้ น 1 โมลาร์ สาหรับใช้ เป็ นตัวดูด
ซับสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 ศึกษาผลความเป็ นกรด-ด่าง
และอุณ หภูมิ ข องสี ย้ อ มไดเร็ ก ต์ เ รด 23 เพื่ อ เพิ่ ม
ทางเลื อ กในการบ าบัด น า้ เสี ย และลดปั ญ หาการ
ปนเปื อ้ นของสีย้อมจากโรงงานฟอกย้ อมที่ปล่อยทิ ้งลง
ในแหล่งน ้า
2. อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
2.1 สีย้อมไดเร็กต์ เรด 23
ไดเร็ กต์เรด 23 เป็ นสีย้อมที่ละลายนา้ ได้ ดี
สัง่ ซื ้อจากบริ ษัท Sigma-Aldrich Pte Ltd ประเทศ
เยอรมัน เป็ นชนิดเกรดวิเคราะห์ (Analytical grade)
สูต รเคมี เ ขี ย นได้ เ ป็ น C35H25N7Na2O10S2 มี ม วล
โมเลกุลเท่ากับ 813.72 กรัมต่อโมล สูตรโครงสร้ างสี
ย้ อมไดเร็กต์เรด 23 ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 สูตรโครงสร้ างสีย้อมไดเร็กต์เรด 23

2.2 การเตรียมชานอ้ อยดัดแปร
น าชานอ้ อยอบแห้ งจากโรงงานน า้ ตาลใน
จัง หวัดนครสวรรค์ ม าร่ อนให้ ผ่านตะแกรงขนาดเส้ น
ผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ได้ เกล็ดชานอ้ อยอบแห้ ง
จากนันน
้ าเกล็ดชานอ้ อยอบแห้ ง ปริ มาณ 50 กรัม มา
ปั่ นกับสารละลายกรดซัลฟิ วริ ก (QRëC, Malaysia,
Analytical grade) ความเข้ มข้ น 1.0 โมลาร์ ปริ มาณ
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500 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยใช้ เครื่ องกวน (IKA, รุ่ น
RW 20D, ประเทศเยอรมัน) ที่ความเร็ ว 400 รอบต่อ
นาที เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง จากนันกรองโดยใช้
้
กระดาษ
กรองเบอร์ 1 (Whatman filter paper) นาส่วนที่กรอง
ได้ ไปกระจายตัวในถาดพลาสติก ตากให้ แห้ ง ใช้ เวลา
1 สัปดาห์ ได้ ชานอ้ อยดัดแปรสาหรับใช้ เป็ นตัวดูดซับ
จากนันน
้ าชานอ้ อยดัดแปรมาหาขนาดรู พรุน ปริ มาตร
รูพรุนและพื ้นที่ผิว ด้ วยเครื่ องวิเคราะห์รูพรุน ปริ มาตรรู
พรุ นและพืน้ ที่ผิว (Brunauer-Emmett-Teller, BEL,
รุ่น Belsorp-mini, ประเทศญี่ปน)
ุ่ ได้ เท่ากับ 32.8 นา
-3
โนเมตร 1.4×10 ลูกบาศก์ เซนติเมตรต่อกรัม และ
1.7×10-1 ตารางเมตรต่อกรัม ตามลาดับ โดยชานอ้ อย
ดัดแปรจัดอยู่ในรู พรุ นขนาดกลาง (Mesopore) มีค่า
อยูใ่ นช่วง 2 – 50 นาโนเมตร
2.3 ศึกษาผลความเป็ นกรด-ด่ าง ของสารละลาย
ชั่ง ชานอ้ อ ยดัด แปรปริ ม าณ 1.0 กรั ม ลงใน
ขวดรูปชมพูข่ นาด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร เติมสีย้อม
ไดเร็ กต์เรด 23 ความเข้ มข้ นเริ่ มต้ น 100 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ปริมาณ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่อณ
ุ หภูมิ 298
เคลวิน ปรับความเป็ นกรด-ด่าง ด้ วยเครื่ องวัดความ
เป็ นกรด-ด่าง (Cyberscan, รุ่ น Eutech pH 510,
ประเทศสิงคโปร์ ) โดยใช้ สารละลายกรดซัลฟิ วริ กและ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้ มข้ น 0.1 โมลาร์ ให้ เป็ น
้ าไปเข้ า
pH 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 และ 10.5 จากนันน
เครื่ องเขย่า (Umac Scientific, รุ่น UM-S60, ประเทศ
ไทย) ที่ความเร็ ว 120 รอบต่อนาที เก็บตัวอย่างสีย้อม
ไดเร็กต์เรด 23 ที่เหลืออยูใ่ นสารละลายตามช่วงเวลาที่
กาหนดไว้ จากนัน้ น าไปวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณสี ย้ อ มได
เร็ กต์เรด 23 ที่เหลืออยู่ในสารละลายตัวอย่าง ด้ วย
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เครื่ องสเปกโทรนิก (Thermo, รุ่ น Genesys 20,
ประเทศสหรัฐอเมริ กา) ที่ความยาวคลื่น 504 นาโน
เมตร นาผลจากค่าการดูดกลืนแสง มาเทียบกับกราฟ
มาตรฐาน อ่านเป็ นความเข้ มข้ นของสีย้อมไดเร็ กต์เรด
23
ที่ เ หลื อ ภายหลั ง การดู ด ซั บ ค านวณหา
ความสามารถในการดูดซับตามสมการที่ (1)
qt, exp =

(Co - C t ) V
W

(1)

เมื่อ qt, exp หมายถึงความสามารถในการดูดซับ สีย้อม
ไดเร็ กต์เรด 23 ที่เวลาใด ๆ ที่ได้ จากการทดลอง
(มิลลิกรัมต่อกรัม) C0 หมายถึงความเข้ มข้ นเริ่ มต้ น สี
ย้ อมไดเร็ กต์เรด 23
(มิ ลลิ กรัม ต่อลิ ตร) และ Ct
หมายถึงความเข้ มข้ นสีย้อมไดเร็กต์เรด 23 ที่เวลาใด ๆ
(มิลลิกรัมต่อลิตร) V หมายถึงปริ มาณของสีย้อมได
เร็ กต์เรด 23 (ลิตร) และ W หมายถึงน ้าหนักชานอ้ อย
ดัดแปร (กรัม)
2.4 ศึกษาผลอุณหภูมิของสารละลาย
ชั่ง ชานอ้ อ ยดัด แปรปริ ม าณ 1.0 กรั ม ลงใน
ขวดรู ปชมพู่ ขนาด 250 ลูกบาศก์ เซนติเมตร เติมสี
ย้ อมไดเร็กต์เรด 23 ความเข้ มข้ นเริ่ มต้ น 100 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ปริ มาณ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ความเป็ น
กรด-ด่าง เท่ากับ pH 8.5 นาไปเข้ าเครื่ องเขย่า แบบ
ควบคุม อุณ หภูมิ (GEL, รุ่ น D-30938, ประเทศ
เยอรมัน) เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการเขย่าเป็ น 298,
308 และ 318 เคลวิน ที่ความเร็ ว 120 รอบต่อนาที
วิเคราะห์ ความเข้ มข้ นของสีย้อมไดเร็ กต์เ รด 23 ที่
เหลื ออยู่ใ นสารละลายตามช่ว งเวลาที่ กาหนด และ
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คานวณหาความสามารถในการดูดซับ ตามสมการที่
(1)
3 ผลการทดลองและวิจารณ์ ผลการทดลอง
3.1 ผลความเป็ นกรด-ด่ าง ของสารละลาย
ผลการใช้ ชานอ้ อยดัดแปรปริ มาณ 1.0 กรัม
ดูดซับสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 ความเข้ มข้ นเริ่ มต้ น 100
มิลลิกรัมต่อลิตร ที่อณ
ุ หภูมิ 298 เคลวิน เปลี่ยนแปลง
ความเป็ นกรด-ด่าง ที่ pH 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 และ
10.5 ดังแสดงในรูปที่ 2 พบว่าในช่วงเวลา 9 นาทีแรก
ชานอ้ อยดัดแปรมีความสามารถในการดูดซับสีย้อมได
เร็ กต์เรด 23 เท่ากับ 24.9, 28.6, 34.1, 36.4 และ 40.6
มิลลิกรัมต่อกรัม ตามลาดับ เมื่อการดูดซับดาเนินไป
ถึงช่วงเวลา 30 นาที ความสามารถในการดูดซับ สี
ย้ อมไดเร็กต์เรด 23 เพิ่มสูงขึ ้น มีคา่ เท่ากับ 32.7, 37.3,
40.2, 44.9 และ 47.0 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามลาดับ
สมดุ ล การดู ด ซั บ เกิ ด ขึ น้ ที่ เ วลา 60
นาที มี
ความสามารถในการดูด ซับ สี ย้ อมไดเร็ ก ต์ เ รด 23
เท่ากับ 38.3, 42.1, 43.4, 47.0 และ 52.1 มิลลิกรัม
ต่อกรัม ตามลาดับ ชานอ้ อยดัดแปรมีอตั ราเร็ วการดูด
ซับสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 ได้ มากในช่วงเวลา 9 นาที
แรก เนื่องมาจากพื ้นที่บริเวณผิวของชานอ้ อยดัดแปรมี
หมู่ฟังก์ชนั (Active site) และมีตาแหน่งที่ว่างซึ่ง
สามารถดูดซับกับสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 ได้ ในปริ มาณ
มาก การดู ด ซั บ จึ ง เกิ ด ขึ น้ ได้ อย่ า งรวดเร็ ว [13]
หลังจากนันอั
้ ตราการดูดซับ สีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 เกิด
ได้ ช้าลง ๆ เนื่องจากพื ้นที่บริ เวณผิวและตาแหน่งที่ว่าง
ของชานอ้ อยดัดแปรถูกปกคลุมด้ วยสีย้อมไดเร็ กต์เรด
23 การดูดซับจึง เกิดได้ ช้ าลง จนกระทั่ง เข้ าสู่สมดุล
ของการดูดซับ ซึ่งชานอ้ อยดัดแปรไม่มีพื ้นที่บริ เวณผิว
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และไม่มีตาแหน่งที่วา่ งสาหรับการดูดซับสีย้อมไดเร็ กต์
เรด 23
60
50

qt (mg/g)

40
30

Dark symbols: Experimental
- - - - : Pseudo- first order
……. : Pseudo-second order

20
10
0
0

30

60
time (min)

90

120

รูปที่ 2 การดูดซับสีย้อมไดเร็กต์เรด 23 โดยชานอ้ อยดัดแปร ที่
pH: ● 6.5, ■ 7.5, ♦ 8.5, ▲ 9.5 และ + 10.5

เมื่ อพิจ ารณาที่ ส ภาวะสมดุล ของการดูดซับ
สาหรับความเป็ นกรด-ด่าง ของสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 ที่
pH 8.5 พบว่าชานอ้ อยดัดแปรมีความสามารถในการ
ดูดซับเท่ากับ 43.4 มิลลิกรัมต่อกรัม การดูดซับเกิดขึ ้น
เนื่องจากไฮโดรเจนไอออนจากกรดซัลฟิ วริ กที่ เกาะอยู่
บริ เ วณผิ ว ชานอ้ อ ยดัด แปร (R-OH+) ดูด ซับ กับ
โมเลกุลสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 (R-SO3-) ที่มีประจุลบ
ด้ ว ย แ ร ง ดึ ง ดู ด ท า ง ไ ฟ ฟ้ า ส ถิ ต (Electrostatic
attraction force) ได้ ดี เขียนได้ ดงั สมการที่ (2) การ
เพิ่มความเป็ นด่างของสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 จาก pH
8.5 ไปเป็ น pH 10.5 พบว่าความสามารถในการดูด
ซั บ สี ย้ อมไดเร็ ก ต์ เ รด 23 ของชานอ้ อยดั ด แปรมี
แนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น เนื่องจากไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-)
เข้ าไปยึดเกาะกับโมเลกุลสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 เป็ นผล
ทาให้ โมเลกุลสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 แสดงความเป็ น
ประจุลบเพิ่มสูงขึน้ ชานอ้ อยดัดแปรที่มีประจุบวกจึง
เกิดแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตกับโมเลกุลสีย้อมไดเร็ กต์
เรด 23 ที่ มี ป ระจุ เ ป็ นลบได้ เ พิ่ ม สู ง ขึ น้ เขี ย นได้ ดัง
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สมการที่ (3) ในทางตรงกันข้ าม การเพิ่มความเป็ น
กรดของสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 จาก pH 8.5 ไปเป็ น pH
6.5 พบว่าความสามารถในการดูดซับ สีย้อมไดเร็ กต์
เรด 23 ของชานอ้ อยดัดแปรมีแนวโน้ มลดต่าลง จาก
43.4 มิลลิกรัมต่อกรัม ไปเป็ น 38.3 มิลลิกรัมต่อกรัม
เนื่ อ งจากไฮโดรเจนไอออนไปท าให้ ก ารละลายของ
โมเลกุลสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 เพิ่มสูงขึน้ นอกจากนัน้
ไฮโดรเจนไอออนซึ่ง เป็ นไอออนขนาดเล็ก ที่ ปกคลุม
ผิวหน้ าตัวดูดซับ ยังขัดขวางการเกาะติดของโมเลกุลสี
ย้ อมไดเร็ กต์เรด 23 เป็ นผลทาให้ การเพิ่ม ความเป็ น
กรดของสารละลาย มีผลทาให้ ความสามารถในการ
ดูด ซับ สี ย้ อ มไดเร็ ก ต์ เ รด 23 ของชานอ้ อ ยดัด แปรมี
แนวโน้ มลดต่าลง เขียนได้ ดงั สมการที่ (4) สอดคล้ อง
กับการใช้ Ferromagnetic ordered mesoporous
carbon ดูดซับสีย้อมเมททิวลีนบลู [14]
R-OH+ + D-SO3- → R-OH+=D-SO3R-OH+ + D-SO3- + OH- → R-OH+≡DSO3- -OHR-OH+ + D-SO3- + H+ → R-OH+-DSO3- -H+

(2)
(3)
(4)

3.2 ผลอุณหภูมิของสารละลาย
ผลการใช้ ชานอ้ อยดัดแปรปริ มาณ 1.0 กรัม
ดูดซับสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 ความเข้ มข้ นเริ่ มต้ น 100
มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ความเป็ นกรด-ด่าง เท่ากับ pH 8.5
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 เป็ น 298,
308 และ 318 เคลวิน แสดงในรู ปที่ 3 พบว่าในช่วง
เวลา 9 นาทีแรก ชานอ้ อยดัดแปรมีความสามารถใน
การดูดซับสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 เท่ากับ 34.1, 35.7
และ 37.7 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามลาดับ สมดุลการดูด
ซับเกิดขึ ้นที่เวลา 60 นาที มีความสามารถในการดูด
ซับสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 เท่ากับ 43.4, 46.4 และ 48.4
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มิลลิกรัมต่อกรัม ตามลาดับ การเพิ่มอุณหภูมิมีผลทา
ให้ ความสามารถในการดูดซับสี ย้อมไดเร็ กต์เรด 23
เพิ่มสูงขึน้ เนื่ องจากโมเลกุล สีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 มี
พลังงานจลน์เพิ่มสูงขึน้ และแพร่ เข้ าไปภายในรู พรุ น
ชานอ้ อย ดั ด แปร ต รง ต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง ไ ด้ เ ร็ วขึ น้
นอกจากนันรู
้ พรุ นภายในชานอ้ อยดัดแปรมีการขยาย
ขนาดใหญ่ขึ ้น เป็ นผลทาให้ การเพิ่มอุณหภูมิสีย้อมได
เร็ กต์ เ รด 23 มี ผ ลทาให้ ค วามสามารถในการดูด ซับ
เพิ่มสูงขึ ้น [15]
60
50

qt (mg/g)

40
30

Dark symbols: Experimental
- - - - : Pseudo- first order
……. : Pseudo-second order

20
10
0
0

30

60
time (min)

90

120

รูปที่ 3 การดูดซับสีย้อมไดเร็กต์เรด 23 ของชานอ้ อยดัดแปร
ณ อุณหภูมิ: ♦ 298, ■ 308 และ ● 318 เคลวิน

3.3 จลนพลศาสตร์ การดูดซับ
จลนพลศาสตร์ การดูด ซับ สี ย้อ มไดเร็ กต์เรด
23 ของชานอ้ อยดัดแปร โดยศึกษาจากแบบจาลอง
Pseudo-first order และ Pseudo-second order ซึ่ง
Pseudo-first order แสดงได้ ดงั สมการที่ (5) [16]
dq t
dt

= k1 (qe – qt)

(5)

สภาวะสมดุล (มิลลิกรัมต่อกรัม) และ t หมายถึงเวลา
ที่ใช้ ในการดูดซับ (นาที)
อินทิเกรตสมการที่ (5) ที่สภาวะ t = 0 ถึง t =
t และ qt = 0 ถึง qt = qt สมการเส้ นตรงของ Pseudofirst order แสดงได้ ดงั สมการที่ (6)
log (qe, exp – qt, exp) = log qe, cal -

(6)

เมื่อ qe, exp หมายถึงความสามารถในการดูดซับ สีย้อม
ไดเร็ กต์ เรด 23 ที่ ส ภาวะสมดุลที่ ไ ด้ จ ากการทดลอง
(มิลลิกรัมต่อกรัม) qe, cal หมายถึงความสามารถใน
การดูดซับสี ย้อมไดเร็ กต์เรด 23 ที่ สภาวะสมดุลที่ ไ ด้
จากการคานวณ (มิลลิกรัมต่อกรัม) และ k1 หมายถึง
ค่าคงที่อตั ราเร็วของปฏิกิริยาอันดับที่หนึง่ (ต่อนาที)
นาข้ อมูลมาเขียนความสัมพันธ์ ระหว่าง log
(qe, exp – qt, exp) กับ t จะได้ กราฟเส้ นตรง ค่าคงที่
อัตราเร็ วของ Pseudo-first order (k1) หาได้ จากความ
ชันของสมการเส้ นตรง ในขณะเดียวกัน การคานวณ
ความสามารถในการดูดซับสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 ที่ได้
จากการค านวณ (qe, cal) จากสมการ Pseudo-first
order หาได้ จากจุดตัดของสมการเส้ นตรง
ในขณะที่ Pseudo-second order แสดงใน
สมการที่ (7) [17]
dq t
= k2 (qe – qt)2
dt

(7)

อินทิเกรตสมการที่ (7) ที่เวลา t = 0 ถึง t = t
และ qt = 0 ถึง qt = qt สมการเส้ นตรงของ Pseudosecond order แสดงดังสมการที่ (8)

เมื่อ qt หมายถึงความสามารถในการดูดซับ สีย้อมได
เร็ ก ต์ เ รด 23 ที่ เ วลาใด ๆ (มิ ล ลิ ก รั ม ต่อ กรั ม ) qe
ความสามารถในการดูดซับ สีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 ที่
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t
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=
+ t
2
qt, exp
qe, cal
k 2qe, cal

(8)
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เมื่อ k2 หมายถึงค่าคงที่อตั ราเร็ วของปฏิกิริยาอันดับที่
สอง (กรัมต่อมิลลิกรัม-นาที)
นาข้ อมูล มาเขียนความสัมพันธ์ ระหว่าง t/qt,
่ ความชันเป็ น 1/qe,
exp กับ t จะได้ สมการเส้ นตรง มีคา
cal และจุด ตัด แกนตัง้ สามารถหาค่า คงที่ k2 ของ
สมการ Pseudo-second order
ผลการ ศึ ก ษาความเป็ นกรด-ด่ า ง และ
อุณหภูมิการดูดซับสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 ของชานอ้ อย
ดั ด แปร น ามาเขี ย นกราฟเส้ นตรงตามสมการ
Pseudo-first order ดังแสดงในรูปที่ 4 (ก) และรูป 5
(ก) ตามลาดับ พบว่าที่ความเป็ นกรด-ด่าง เท่ากับ pH
6.5, 7.5, 8.5, 9.5 และ 10.5 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัม
พัทธ์เท่ากับ 0.9408, 0.9694, 0.9655, 0.9189 และ
0.9492 ตามลาดับ ที่ อณ
ุ หภูมิ 298, 308 และ 318
เคลวิ น มี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัท ธ์ เ ท่า กับ 0.9655,
0.8953 และ 0.9744 ตามลาดับ ค่าคงที่ k1 และ ค่า
qe, cal แสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามลาดับ
เมื่อนาผลการศึกษาความเป็ นกรด-ด่าง และ
อุณหภูมิการดูดซับสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 ของชานอ้ อย
ดัดแปร มาเขี ยนกราฟเส้ นตรงตามสมการ Pseudosecond order ดังแสดงในรูปที่ 4 (ข) และรูป 5 (ข)
ตามล าดับ พบว่า ที่ ค วามเป็ นกรด-ด่า ง เท่ า กับ pH
6.5, 7.5, 8.5, 9.5 และ 10.5 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัม
พัทธ์เท่ากับ 0.9973, 0.9984, 0.9987, 0.9995 และ
0.9992 ตามลาดับ ที่ อณ
ุ หภูมิ 298, 308 และ 318
เคลวิ น มี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัท ธ์ เ ท่า กับ 0.9987,
0.9986 และ 0.9985 ตามลาดับ ค่าคงที่ k2 และ ค่า
qe, cal แสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามลาดับ
การทานายความสามารถในการดูดซับโดยใช้
ค่าคงที่อตั ราเร็ วของสมการ Pseudo-first order และ
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Pseudo-second order เขียนได้ ดงั สมการที่ (9) และ
(10) ตามลาดับ
k t
qt, cal = qe, cal (1 e 1 )

(9)

t k 2qe, cal2
qt, cal =
1  t k 2qe, cal

(10)

เมื่อ qt, cal หมายถึงความสามารถในการดูดซับสีย้อม
ไดเร็ ก ต์ เ รด 23 ที่ เ วลาใด ๆ ที่ ไ ด้ จากการค านวณ
(มิลลิกรัมต่อกรัม)
ความถูก ต้ องของจลนพลศาสตร์ ก ารดูดซับ
พิ จ ารณาจาก การเปรี ยบเที ย บผลการท านาย
ความสามารถในการดู ด ซั บ ที่ เ วลาใด ๆ ผลการ
เปรี ย บเที ย บความสามารถในการดูด ซับ ที่ ส ภาวะ
สมดุล ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัท ธ์ และค่า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเขียนได้ ดงั สมการที่
(11) [18]

S.D. =

 (qt,exp  qt,cal ) 


qt,exp



n 1

2

(11)

เมื่อ S.D. หมายถึงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) และ n หมายถึงจานวนจุดของข้ อมูล
ผลการทานายความสามารถในการดูดซับ สี
ย้ อมไดเร็ กต์เรด 23 ที่เวลาใด ๆ ที่ความเป็ นกรด-ด่าง
เท่ากับ pH 6.5
– 10.5 และอุณหภูมิ 298 – 308 เคลวิน แสดงในรูปที่
1 และ รูปที่ 2 พบว่าความสามารถในการดูดซับ สีย้อม
ไดเร็ กต์เรด 23 ที่เวลาใด ๆ เมื่อทานายได้ จากสมการ
Pseudo-second order มีความใกล้ เคียงกับผลการ
ทดลองมากกว่ า ท านายจากสมการ Pseudo-first
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order พิจารณาความสามารถในการดูดซับ สีย้อมได
เร็ กต์เรด 23 ที่สภาวะสมดุลที่คานวณได้ จากสมการ
Pseudo-second order มีความใกล้ เคียงกับผลการ
ทดลองมากกว่าที่คานวณได้ จากสมการ Pseudo-first
order พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพัทธ์ จากสมการ
Pseudo-second order มีความเป็ นเส้ นตรงมากกว่า
สมการ Pseudo-first order นอกจากนันค่
้ าเบี่ยงเบน
(ก)

2.0
1.5

3.0

1.0

2.5

0.5
0.0
0

30

-0.5

60
time (min)

90

(ข)

3.5

t/qt (g-min/mg)

log (qe - qt)

มาตรฐานของสมการ Pseudo-second order มีค่า
น้ อ ยกว่า สมการ Pseudo-first order ดัง นัน้ จึ ง ลง
ความเห็นว่าการดูดซับสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 โดยชาน
อ้ อ ยดัด แปรเป็ นไปตามสมการ Pseudo-second
order สอดคล้ องกับการดูดซับสีย้อมเมททิวลีนบลูโดย
แกลบดัดแปร [19]

120

2.0
1.5
1.0
0.5

-1.0

0.0
0

-1.5

30

60
time (min)

90

120

รูปที่ 4 จลนพลศาสตร์ การดูดซับสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 ของชานอ้ อยดัดแปรเมื่อใช้ สมการ (ก) Pseudo-first order และ
(ข) Pseudo-second order: ที่ความเป็ นกรด-ด่าง pH ● 6.5, ■ 7.5, ♦ 8.5, ▲ 9.5 และ + 10.5
(ก)

2.0

(ข)

3.0

1.5

t/qt (g-min/mg)

log (qe - qt)

1.0
0.5
0.0
0
-0.5

30

60

90

120

2.0

1.0

time (min)

-1.0
0.0
0

-1.5

30

60
time (min)

90

120

รูปที่ 5 จลนพลศาสตร์ การดูดซับสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 ของชานอ้ อยดัดแปรเมื่อใช้ สมการ (ก) Pseudo-first order และ
(ข) Pseudo-second order: ที่อณ
ุ หภูมิ ♦ 298, ■ 308 และ ● 318 เคลวิน

Engineering Journal of Siam University

Page 49

Volume 17, Issue 2, No.33, July-December 2016

ตารางที่ 1 ค่าคงที่อตั ราเร็ วปฏิกิริยาอันดับหนึง่ -อันดับสอง และค่าคงที่อตั ราเร็ วการแพร่ ของการเปลีย่ นแปลงความเป็ นกรด-ด่าง
pH

qe, exp

6.5

Pseudo-first order

Pseudo-second order

ki

k1

qe, cal

R2

S.D.

k2

qe, cal

R2

S.D.

ki, 1

ki, 2

ki, 3

38.3

-0.036

23.1

0.9408

0.368

0.004

42.6

0.9973

0.115

8.2

2.9

0.9

7.5

42.1

-0.039

23.1

0.9694

0.374

0.005

45.3

0.9984

0.089

6.7

2.5

0.9

8.5

43.4

-0.04

22.1

0.9655

0.396

0.006

46.7

0.9987

0.108

6.1

2.3

0.9

9.5

47.0

-0.042

17.9

0.9189

0.391

0.008

49.3

0.9995

0.063

5.2

2.4

0.6

10.5

52.1

-0.042

20.8

0.9492

0.383

0.007

53.2

0.9992

0.067

4.6

2.0

0.8

ตารางที่ 2 ค่าคงที่อตั ราเร็วปฏิกิริยาอันดับหนึง่ -อันดับสอง และค่าคงที่อตั ราเร็ วการแพร่ ของการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมิ
T (K)

qe, exp

298

Pseudo-first order

Pseudo-second order

ki

k1

qe, cal

R2

S.D.

k2

qe, cal

R2

S.D.

ki, 1

ki, 2

ki, 3

43.4

-0.04

22.1

0.9655

0.396

0.006

46.7

0.9987

0.108

6.1

2.3

0.9

308

46.4

-0.032

18.8

0.8953

0.444

0.006

49.3

0.9986

0.099

5.5

2.5

0.8

318

48.4

-0.041

20.1

0.9744

0.395

0.005

52.1

0.9985

0.117

5.6

2.4

1.0

3.4 กลไกการดูดซับ
กลไกการดูดซับสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 สาหรับ
ชานอ้ อ ยดัด แปรศึ ก ษาจากสมการ Intraparticle
diffusion เขียนได้ ดงั สมการที่ (12) [20]
qt, exp = kit1/2

(12)

เมื่อ ki หมายถึงค่าคงที่อตั ราเร็ วการแพร่สีย้อมไดเร็ กต์
เรด 23 ภายในรู พ รุ นชานอ้ อยดัดแปร (มิ ล ลิกรั ม ต่อ
กรัม–นาที0.5)
นาข้ อมูลจากการศึกษาผลความเป็ นกรด-ด่าง
ระหว่า ง pH 6.5 – 10.5 และอุณ หภูมิ ใ นช่วง 298 –
318 เคลวิน สาหรั บ การดูดซับสี ย้ อมไดเร็ กต์เ รด 23
ของชานอ้ อ ยดัดแปรมาเขี ย นความสัม พันธ์ ระหว่า ง
qt, exp กับ t1/2 ได้ เส้ นกราฟดังแสดงในรูปที่ 6 และรูปที่
7 ตามลาดับ พบว่ามีค่าความชันสามค่า สามารถหา
เป็ นค่า k i ดัง แสดงในตารางที่ 1 และ 2 ตามล าดับ
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งานวิจยั ของ Lorenc-Grabowska และ Gryglewicz
[21] อธิ บายค่าความชันของ ki ได้ ดงั นี ้ ค่า k i,1 เป็ น
การแพร่ ของตัวถูกดูดซับจากสารละลายไปยังบริ เวณ
ผิวภายนอกของตัวดูดซับหรื อ Boundary layer/Film
diffusion ค่า ki, 2 เป็ นการดูดซับค่อย ๆ เกิ ดขึน้ เมื่ อ
Intraparticle เป็ นขันตอนการจ
้
ากัดอัตราเร็ วของการ
ดูด ซับ ในขณะที่ ค่า k i, 3 เป็ นสมดุล ของการดูด ซับ
เนื่องจากความเข้ มข้ นของตัวถูกดูดซับในสารละลายมี
ปริ ม าณลดน้ อ ยลง การดูด ซับ สี ย้ อมไดเร็ ก ต์เ รด 23
โดยชานอ้ อยดัดแปร ที่ความเป็ นกรด-ด่าง เท่ากับ pH
8.5 อุณหภูมิ 298 เคลวิน ในขัน้ ตอนแรกเกิ ด ขึน้ เร็ ว
มากภายในเวลา 9 นาที จากนัน้ เป็ นขัน้ ตอนที่ ส อง
การแพร่ ภายในรูพรุ นของชานอ้ อยดัดแปรในช่วงเวลา
9 – 60 นาที และขัน้ ตอนที่ สาม สมดุลการดูดซับ
เกิดขึน้ ภายหลังช่วง 60 นาทีเป็ นต้ นไป จนกระทั่งถึง
สมดุล ของการดูด ซับ Khambhaty และคณะ [22]
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อธิบายการดูดซับที่เกิดขึ ้นมากกว่า 1 ขันตอนว่
้
า การ
แพร่ ภ ายในอนุ ภ าค ไม่ ไ ด้ เป็ นขั น้ ตอนการจ ากั ด
อัต ราเร็ ว การดูด ซับ (Rate limiting steps) ตลอด
ช่วงเวลาของการดูดซับ

อัตราเร็ วการดูดซับ เกิดขึ ้นที่การแพร่ที่ผิวหรื อการแพร่
ภายในอนุภาค เขียนได้ ดงั สมการที่ (13) [23]
-B
F = 1 – 62 e t
π

(13)

เมื่อ F หมายถึงสัดส่วนการเข้ าถึงสมดุลที่เวลาใด ๆ
และ B หมายถึงค่าคงที่ ค่า F หาได้ จากสมการที่ (14)
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F = t, exp
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0
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6
time

0.5

แทนค่าสมการที่ (14) ลงในสมการที่ (13) จะ
ได้ สมการที่ (15)

)

รูปที่ 6 กลไกการดูดซับสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 ของชานอ้ อยดัด
แปร ที่ความเป็ นกรด-ด่าง pH: ● 6.5, ■ 7.5, ♦ 8.5, ▲ 9.5
และ + 10.5

0

(14)

8

10

12

(min 0.5)

รูปที่ 7 กลไกการดูดซับสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 ของชานอ้ อยดัด
แปร ที่อณ
ุ หภูมิ: ♦ 298, ■ 308 และ ● 318 เคลวิน

ผลการเปลี่ยนแปลงความเป็ นกรด-ด่าง และ
อุณ หภูมิ ของสี ย้ อ มไดเร็ กต์ เ รด 23 โดยชานอ้ อยดัด
แปรนามาวิเคราะห์อีกครัง้ เพื่ อหาขัน้ ตอนการจากัด
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 q

Bt = – 0.4977 – ln  1 t, exp 
 qe, exp 

(15)

นาค่า Bt มาเขียนความสัมพันธ์ กับเวลา (t)
ลัก ษณะของเส้ น ตรง สามารถจ าแนกขัน้ ตอนการ
จากัดอัตราเร็ วการดูดซับ ระหว่างการแพร่ ที่ผิวและ
การแพร่ ภ ายในอนุภาคดังนี ้ กรณี ที่เป็ นเส้ นตรงและ
ผ่านจุดกาเนิด อธิบายว่าการแพร่ ภายในอนุภาคเป็ น
ขัน้ ตอนการจ ากัดอัตราเร็ วการดูดซับ เมื่ อการเขี ย น
ความสัม พัน ธ์ ดัง กล่ า วเกิ ด ในลัก ษณะตรงกัน ข้ า ม
อธิบายว่าการแพร่ที่ผิวเป็ นขันตอนการจ
้
ากัดอัตราเร็ ว
การดูดซับ [24]
การจาแนกขันตอนการจ
้
ากัดอัตราเร็ วการดูด
ซับ เมื่ อ มี การเปลี่ ยนแปลงความเป็ นกรด-ด่าง และ
อุณหภูมิ สี ย้อมไดเร็ ก ต์เรด 23 ของชานอ้ อ ยดัด แปร
แสดงในรูปที่ 8 และรูปที่ 9 ตามลาดับ พบว่าเส้ นที่ได้
จากความสัมพันธ์ ระหว่าง Bt กับเวลา ไม่มีลกั ษณะ
เป็ นเส้ นตรงและไม่ผ่านจุดกาเนิด ดังนันจึ
้ งอธิบายได้
ว่า การเปลี่ยนแปลงความเป็ นกรด-ด่าง และอุณหภูมิ
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ของสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 เมื่อใช้ ชานอ้ อยดัดแปรเป็ น
ตัวดูดซับ การแพร่ที่ผิวเป็ นขันตอนการจ
้
ากัดอัตราเร็ ว
การดูดซับ

(ΔG) สามารถหาได้ จากสมการ (16) และ (17)
ตามลาดับ [25]
q
ln e, exp =
Ce, exp

6

ΔG

S H

R RT

(16)

= ΔH - TΔS

(17)

Bt
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2

0
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60
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รูปที่ 8 ขันตอนการจ
้
ากัดอัตราเร็วการดูดซับ สีย้อมไดเร็ กต์เรด
23 ของชานอ้ อยดัดแปร ที่ความเป็ นกรด-ด่าง pH: ● 6.5, ■
7.5, ♦ 8.5, ▲ 9.5 และ + 10.5
6

Bt

4

2

0
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30

60
time (min)
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120

รูปที่ 9 ขันตอนการจ
้
ากัดอัตราเร็วการดูดซับ สีย้อมไดเร็ กต์เรด
23 ของชานอ้ อยดัดแปร ที่อณ
ุ หภูมิ: ♦ 298, ■ 308 และ ●
318 เคลวิน

3.5 เทอร์ โมเคมีของการดูดซับ
ตั ว แ ป ร ท า ง เ ท อ ร์ โ ม เ ค มี ไ ด้ แ ก่ ก า ร
เปลี่ ยนแปลงเอนทาลปี (ΔH) การเปลี่ยนแปลงเอน
โทรปี (ΔS) และการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระกิบส์
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เมื่อ Ce, exp หมายถึงความเข้ มข้ นสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23
ที่สภาวะสมดุลที่ได้ จากการทดลอง (มิลลิกรัมต่อลิตร)
ΔH หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี (กิโลจูลต่อ
โมล) ΔS หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี (จูลต่อ
โมล-เคลวิน) ΔG หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
อิสระกิบส์ (กิโลจูลต่อโมล) R หมายถึงค่าคงที่ของก๊ าซ
(8.314 จูลต่อโมล-เคลวิน ) และ T หมายถึง อุณหภูมิ
(เคลวิน)
นาผลการเปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิในช่วง 298
ถึง 318 เคลวิน ของการดูดซับสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23
มาพลอตกราฟระหว่าง ln (qe/Ce) กับ 1/T ดังแสดงใน
รู ป ที่ 10 ได้ กราฟเส้ นตรงที่ มี ค่ า ความชั น เท่ า กั บ
ΔH/R และจุด ตัด แกนตัง้ เท่ า กับ ΔS/R ผลการ
ทดลองพบว่า มีคา่ การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี เท่ากับ 0.7 กิโลจูลต่อโมล ซึ่งมีเครื่ องหมายเป็ นลบ อธิบายว่า
การดูดซับสีย้อมไดเร็ กต์เรด 23 โดยชานอ้ อยดัดแปร
เป็ นปฏิกิริยาคายความร้ อน การเพิ่มอุณหภูมิมีผลทา
ให้ ความสามารถในการดู ด ซั บ เพิ่ ม สู ง ขึ น้ ค่ า การ
เปลี่ยนแปลงเอนทาลปี สามารถจาแนกกระบวนการ
ดูดซับ ระหว่างการดูดซับทางเคมี และทางกายภาพ
ดัง นี ้ Faust และ Aly [26] การดูด ซับ ทางเคมี การ
เปลี่ ย นแปลงเอนทาลปี มี ค่ า อยู่ร ะหว่า ง 83 ถึ ง 420
กิโลจูลต่อโมล ในขณะที่การดูดซับทางกายภาพการ
เปลี่ ยนแปลงเอนทาลปี มี ค่าน้ อ ยกว่า 83 กิ โลจูลต่อ
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โมล นอกจากนั น้ Wu [27] อธิ บ ายว่ า ค่ า การ
เปลี่ยนแปลงเอนทาลปี ที่น้อยกว่า 40 กิโลจูลต่อโมล
เป็ นการดูดซับทางกายภาพ ดังนัน้ จึงลงความเห็นว่า
การใช้ ช านอ้ อ ยดัด แปรดูด ซับ สี ย้ อ มไดเร็ ก ต์ เ รด 23
การดูด ซับ เกิ ด ขึ น้ จากแรงดึง ดูด ทางกายภาพ การ
เปลี่ยนแปลงเอนโทรปี มีคา่ เท่ากับ 2.9 จูลต่อโมล-เคล
วิน การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี มีค่าเป็ นบวก แสดงว่า
Degree of freedom เพิ่ม สูง ขึน้ ที่ บริ เ วณผิ วรอยต่อ
ของแข็ง-ของเหลว ในระหว่างการดูดซับ ในขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระกิบส์เฉลี่ย มีคา่ เท่ากับ -1.6
กิโลจูลต่อโมล การเปลี่ ยนแปลงพลัง งานอิสระของ
กิบส์มีค่าเป็ นลบ แสดงให้ เห็นว่า การดูดซับสีย้อมได
เร็ กต์ เ รด 23 โดยชานอ้ อ ยดัด แปรเป็ นปฏิ กิ ริย าที่
สามารถเกิดขึ ้นเองได้
0.2

(กรั ม ต่อ มิ ล ลิ ก รั ม -นาที ) และ E a หมายถึ ง พลัง งาน
กระตุ้นการดูดซับ (กิโลจูลต่อโมล)
รู ปที่ 11 แสดงการพลอตกราฟระหว่าง ln k2
กั บ 1/T จะได้ กราฟเส้ นตรง ค่ า พลั ง งานกระตุ้ น
คานวณจากความชันของสมการเส้ นตรง พบว่าการดูด
ซับ สี ย้ อ มไดเร็ ก ต์ เ รด 23 โดยชานอ้ อ ยดัด แปรมี
พลังงานกระตุ้นการดูดซับ เท่ากับ 4.4 กิโลจูลต่อโมล
Lazaridis และ Asouhidou [29] อธิ บายว่ า
กระบวนการที่ ถูก ควบคุม โดยการแพร่ ค่า พลัง งาน
กระตุ้นของการดูดซับมีค่าน้ อยกว่า 30 กิโลจูลต่อโมล
ดังนัน้ จึงลงความเห็นว่า การดูดซับสีย้อมไดเร็ กต์เรด
23 โดยชานอ้ อยดัดแปร Intraparticle diffusion
ไม่ได้ เป็ นขันตอนเดี
้
ยว ที่กาหนดอัตราเร็ วของการดูด
ซับ อาจจะมี จ ลนพลศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ เ ป็ นตัว ก าหนด
อัตราเร็วในการดูดซับร่วมด้ วย
1/T (1/K)
0.002

0.003

0.004

0.005

ln qe /Ce

-5.0

0.1

ln k2

-5.1

0.0
0.002

-5.2

0.003

0.004

0.005

1/T (1/K)

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่าง ln (qe/Ce) กับ 1/T ของการดูด
ซับสีย้อมไดเร็กต์เรด 23 โดยชานอ้ อยดัดแปร

ค่าพลังงานกระตุ้น (Activation energy, Ea)
ของการดูดซับสามารถหาได้ จากสมการ (18) [28]
ln k2 = ln k0 -

Ea
RT

(18)

เมื่อ k0 หมายถึง Temperature independent factor
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-5.3

รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่าง k2 กับ 1/T ของการดูดซับสี
ย้ อมไดเร็ กต์เรด 23 โดยชานอ้ อยดัดแปร

สรุปผลการทดลอง
ชานอ้ อยดัดแปรมี ขนาดรู พรุ น ปริ มาตรรู พรุ น
และพื น้ ที่ ผิ ว เท่ า กั บ 32.8 นาโนเมตร 1.4×10-3
ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม และ 1.7×10-1 ตารางเมตร
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ต่อกรัม ตามลาดับ ที่ความเป็ นกรด-ด่าง เท่ากับ pH
8.5 และอุณหภูมิเท่ากับ 298 เคลวิน ชานอ้ อยดัดแปร
มี ค วามสามารถในการดูด ซับ สี ย้ อ มไดเร็ ก ต์ เ รด 23
เท่า กับ 43.4 มิ ล ลิ ก รั ม ต่อกรั ม การดูด ซับ เกิ ด ขึน้
เนื่องจากไฮโดรเจนไอออนจากกรดซัลฟิ วริ กที่เกาะอยู่
บริ เวณผิวชานอ้ อยดัดแปรดูดซับกับโมเลกุลสีย้อมได
เร็กต์เรด 23 ที่มีประจุลบ ด้ วยแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิต
ในขณะที่การเพิ่มอุณหภูมิจาก 298 – 318 เคลวิน มี
ผลทาให้ ความสามารถในการดูดซับเพิ่มขึน้ เล็กน้ อย
จลนพลศาสตร์ การดู ด ซั บ สอดคล้ องกั บ สมการ
Pseudo-second order กลไกการดูด ซับเกิ ดขึน้ 3
ขันตอน
้
การแพร่ ที่ผิวเป็ นขันตอนการจ
้
ากัดอัตราเร็ ว
ของการดู ด ซั บ การเปลี่ ย นแปลงเอนทาลปี เป็ น
ปฏิกิริยาคายความร้ อน มีค่าเท่ากับ -0.7 กิโลจูลต่อ
โมล การดูดซับเกิดขึ ้นจากแรงดึงดูดทางกายภาพ การ
เปลี่ยนแปลงเอนโทรปี มีคา่ เท่ากับ 2.9 จูลต่อโมล-เคล
วิน และการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระกิบส์เฉลี่ยมีคา่
เท่ากับ -1.6 กิโลจูลต่อโมล การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
อิสระกิบส์มีคา่ เป็ นลบ แสดงให้ เห็นว่ากระบวนการดูด
ซับสามารถเกิดขึ ้นเองได้ พลังงานกระตุ้นของการดูด
ซับมีคา่ เท่ากับ 4.4 กิโลจูลต่อโมล
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ภาควิช าเคมี อุตสาหกรรม คณะ
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พ ระ
จอมเกล้ าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่สนับสนุนให้ ทนุ การ
ทางานวิจยั นี ้
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