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งานวิจัยนี้ทาการศึกษาผลการดูดซับ 17 แอลฟา-เมธิลเทสโทสเตอโรน (MT) เชิงเดี่ยวและ
แบบผสมในน้ าเสีย สั ง เคราะห์ ที่ มีส ารอิ นทรี ย์ (DOM) ด้ ว ยตั ว กลางดู ด ซั บ กราฟี น ออกไซด์ (GO)
อนุภาคแมกเนติก (SP) กราฟีนออกไซด์ ที่ต่อติดกับอนุภาคแมกเนติก (GO-SP) อนุภาคแมกเนติกที่
เคลือบด้วยซิลิกา (SiO2-SP) อนุภาคแมกเนติกที่เคลือบด้วยซิลิกาและทาการดัดแปลงหมู่อะมิโนบน
พื้นผิวของซิลิกา (NH2-SiO2-SP) และ กราฟีนออกไซด์ ที่ต่อติดกับอนุภาคซุปเปอร์พาราแมกเนติกที่
เคลือบด้วยซิลิกาและทาการดัดแปลงหมู่อะมิโนบนพื้นผิวของซิลิกา (GO-NH2-SiO2-SP) ผลการดูดซับ
MT พบว่า GO และ GO-NH2-SiO2-SP เหมาะสมกับสมการจลนพลศาสตร์อันที่ 2 เสมือน ส่วน GOSP เหมาะสมกับสมการจลนพลศาสตร์อันที่ 1 เสมือน ซึ่งตัวกลางดูดซับทั้งสามชนิดข้างต้นสามารถดูด
ซับได้อย่างรวดเร็ว และเข้าสู่สมดุลภายใน 10 นาที ส่วน SP ไม่สามารถดูดซับ MT ได้ จึงไม่เหมาะสม
ต่อสมการจลนพลศาสตร์อันที่ 1 และ อันดับที่ 2 เสมือน ไอโซเทอมการดูดซับพบว่าตัวกลางดูดซับ
GO GO-SP และ GO-NH2-SiO2-SP เหมาะสมกับไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียร์ ผลกระทบจาก
การดูดซับ MT บนตัวกลางดูดซับ GO-SP และ GO-NH2-SiO2-SP พบว่าเกิดจากผลของ SP ที่เข้าไป
บดบังและแทรกบนพื้นผิวของกราฟีนออกไซด์ การศึกษาผลจากการดูดซับ MT แบบผสมบนตัวกลาง
ดูดซับพบว่าประสิทธิภาพการดูดซับ MT สูงขึ้นเนื่องจาก DOM ที่มาเกาะติดบนผิวของตัวกลางดูดซับ
จะทาการดูดซับกับ MT บริเวณใกล้เคียง การศึกษาการดูดซับ MT ที่ความเข้มข้นต่าระดับ ไมโครกรัม
ต่อลิตร พบว่า กราฟีนออกไซด์ มีประสิทธิภาพการดูดซับที่ลดลงเนื่องจากการเกาะเป็นกลุ่มก้อนของ
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In this study, adsorption efficiency of 17-alpha methyl testosterone (MT) in
single solute and mixed solute with dissolved organic carbon (DOC) by various
adsorbents, graphene oxide (GO), magnetic particle (SP), modified GO by attached GO
with magnetic particle (GO-SP), silica coated magnetic particle (SiO2-SP), magnetic
particle with amino substituted modified silica (NH2-SiO2-SP) and graphene oxide
modified magnetic particle with amino grafted silica (GO-NH2-SiO2-SP). The results
indicated that the adsorption of MT on GO and GO-NH2-SiO2-SP can describe by pseudo
2 order but GO-SP can described by pseudo 1 order. These three adsorbents can
adsorbed MT rapidly in first 10 minutes. SP cannot adsorb MT. Adsorption isotherm of
GO, GO-SP and GO-NH2-SiO2-SP was well described by Langmuir isotherm. In mixed
solute, the coexisting DOC can enhance the adsorption capacity of MT by multilayer
adsorption between DOC and MT. Adsorption of MT in low concentration (µg/L) found
that GO that attached on GO-SP and GO-NH2-SiO2-SP had higher MT adsorption capacity
than free GO. This might be caused by the agglomeration of free GO sheet. In magnetic
separation. It was found that GO attached on GO-SP can be released after ultrasonic.
However, GO attached on GO-NH2-SiO2-SP was not released after ultrasonic. The
grafted amino group on GO-NH2-SiO2-SP might enhance the strength of bonding
between GO and NH2-SiO2-SP.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สเตรียรอยด์ฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่เกิดขึนเองตามธรรมชาติหรือสังเคราะห์ขึนมา มีหน้าที่ในการ
รักษาสมดุลของร่างกาย ระบบสืบพันธุ์ ควบคุมเมทาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
และยังสามารถเพิ่มการแสดงออกของเพศชาย จากประโยชน์ที่ได้กล่าวมาจึง มีการน้ามาใช้ในทาง
การแพทย์เพื่อรักษาผู้ที่มีสภาวะขาดฮอร์โมน ใช้เป็นยาหรืออาหารเสริมในคนหรือสัตว์เพื่อเพิ่มการ
เมทาบอลิซึมในร่างกาย ควบคุมน้าหนัก หรือเสริ มสร้างกล้ามเนือ จากประโยชน์ดังกล่าวจึง ท้าให้มี
การดัดแปลงมาใช้ในการเพาะเลียงสัตว์น้า เพื่อเพิ่มน้าหนัก กล้ามเนือ และลดการแสดงออกของเพศ
เมี ย ซึ่ ง สารที่ ใ ช้ จ ะเป็ น อนุ พั น ธ์ ข องฮอร์ โ มนเทสโทสเตอโรน ชื่ อ ทางการค้ า คื อ 17 แอลฟา
เมทิลเทสโทสเตอโรน (17-Alpha Methyltestosterone, MT) จากประโยชน์ของ MT ที่ช่วยในการ
แสดงออกของฮอร์โมนเพศชาย โดยลดปริมาณการสร้างรังไข่ ท้าให้สัตว์น้าเพศเมียมีระดับฮอร์โมน
ใกล้เคียงเพศผู้ ขนาดและน้าหนักของสัตว์น้าจึงเพิ่มขึน โดยปริมาณ MT ที่ใช้สูงขึนนัน ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนของ MT ในสิ่งแวดล้อมมากขึน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสัตว์น้าทังทางตรงและทางอ้อม แม้ใน
ปริมาณน้อยมากหรือระดับความเข้มข้นนาโนกรัมต่อลิตร ก็สามารถออกฤทธิ์ทางชีวะวิทยาได้ ถ้าใน
ปริมาณที่สูงอาจก่อให้เกิดมะเร็ง (Legros และคณะ, 2000)
จากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าประสิทธิภาพในการดูดซับและการกระจายตัวของ MT จะสูงขึนเมื่อ
ขนาดของดินหรือตะกอนมีขนาดเล็กลง ขณะที่กลไกลของการสัมผัสกับตะกอนนันยังไม่แน่ชัด แต่
สามารถบอกเป็นนัยได้ว่าตะกอนที่มีการตกค้างของ MT จะเป็นตัวกระตุ้นกระบวนการออกฤทธิ์ของ
androgenic ต่อสิ่งมีชีวิตในน้า และการตกค้างของ MT ระยะยาวในระบบท้าให้เกิดการสะสมตาม
กล้ามเนือ และไขมัน นอกจากนีจะท้าให้การถอดรหัสยีน หรือพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไป จึงมีความ
จ้าเป็นที่ต้องบ้าบัดน้าจากบ่อเพาะเลียงสัตว์น้าที่มีการใช้ฮอร์ โมนดัดแปลง MT ก่อนที่จะปล่อยออกสู่
แหล่งน้า เพื่อลดการสะสมและความเป็นพิษที่จะเกิดขึน
การก้าจัด MT ด้วยระบบการบ้าบัดโดยทั่วไป (Li และคณะ, 2015) พบว่าก้าจัดได้เพียง 20
เปอร์ เ ซ็ น ต์ จึ ง มี ก าร ใช้ รั ง สี ยู วี ซั ล เฟ ตรี ดั ก ชั่ น ไ น เต ร ตรี ดั ก ชั่ น แล ะ ก ร ะ บว น ก า ร
แอดวานซ์ออกซิเดชั่นด้วยปฏิกิริยาเฟนตันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก้าจัดให้ สูงขึน แต่วิธีดังกล่าว
จะท้าให้โครงสร้างของ MT เปลี่ยนไป รวมถึงยังไม่มีการศึกษาที่แน่ชัดว่าการเปลี่ยนรูปของ MT จะมี
ความพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากขึนแค่ไหน ดังนันจึงเลือกวิธีในการก้าจัดออกจากระบบด้วยกระบวนการ
ดู ด ซั บ ซึ่ ง ง่ า ยและไม่ ห ลงเหลื อ สารตกค้ า ง ในงานวิ จั ย ก่ อ นหน้ า นี ใช้ แ อคติ เ วทคาร์ บ อน
(Activated carbon) เพราะมีราคาถูก สังเคราะห์ไ ด้ง่าย โดยอาศัยความเป็นรูพรุนแต่พบว่าค่าการ
ดูดซับจ้าเพาะต่้า และเกิดการหลุดออกของ MT จากรุพรุนได้ง่าย เนื่องจากพันธะที่เกิดขึนเป็นแรง
อ่อนๆ รวมถึงข้อจ้ากัดของพีเอช ส่ง ผลให้แอคติเวทคาร์บอนท้างานได้ดีที่พีเอชค่าใดค่านึง เท่านัน
นอกจากนี ในงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การดู ด ซั บ มลสารเริ่ ม ให้ ค วามสนใจที่ จ ะเลื อ กใช้ ตั ว กลางดู ด ซั บ
กราฟีนออกไซด์ เนื่องจากมีปริมาณพืนผิวจ้าเพาะที่สูง (Pan และคณะ, 2014) โครงสร้างพืนฐานเป็น
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คาร์บอนที่เรียงตัวเป็นผลึกคล้ายรวงผึง จึงมีประสิทธิภาพในการดูดซับที่ดีส้าหรับไฮโดรคาร์บอนแบบ
วง แต่ สั งเคราะห์ไ ด้ ย ากและมี ค วามไม่ ช อบน้ า สู ง (Hydrophobic) เลยดั ด แปลงเป็ น Graphene
oxide (GO) ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่ฟังก์ชัน Hydroxyl Epoxide และ Carboxylic บนผิวของกราฟีน
จึง แสดงสมบัติความชอบน้า (Hydrophilic) รวมไปถึง การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนแบบไม่จ้าเพาะ
เจาะจง (Delocalized π-electron) ท้ า ให้ จั บ ได้ ดี กั บ สารประกอบไฮโดรคาร์ บ อนแบบวง ซึ่ ง
โครงสร้างเหล่านีมักพบได้ในยา และกลุ่มฮอร์โมน แต่ยังคงมีปัญหาในการก้าจัดตัวกลางดูดซับกราฟีน
ออกไซด์ออกจากระบบเนื่องจากมีอนุภาคขนาดเล็กและสามารถแขวนลอยในน้า ดัง นันการต่อติด
กราฟีนออกไซด์ด้วยอนุภาคที่มีคุณสมบัติแม่เหล็ก (Magnetic) จึง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ก้าจัดอนุภาคของตัวกลางดูดซับออกจากระบบได้
การสั ง เคราะห์ ตั ว กลางดู ด ซั บ โดยห่ อ หุ้ ม อนุ ภ าคแมกแนติ ก ด้ ว ยกราฟี น ออกไซด์
(Lin และคณะ, 2013) พบว่าประสิทธิภาพความเป็นแม่เหล็ก และค่าความดูดซับจ้าเพาะลดลง จาก
ปัญ หาข้างต้นจึงได้มีการศึกษาผลของการเพิ่มพืนผิว กราฟีนออกไซด์ บนตัวกลางดูดซับ เพื่อให้คง
ลั ก ษณะเฉพาะของพื นผิ ว และการเติ ม หมู่ ฟั ง ก์ ชั น อะมิ โ นลงไปเพื่ อ เพิ่ ม ค่ า การดู ด ซั บ จ้ า เพาะ
(Selectivity) ท้า ให้ ได้ ประสิท ธิภ าพในการดูด ซับ ที่สูง ขึน (Luo และคณะ, 2011) นอกจากนี การ
ต่ อ ติ ด กราฟี น ออกไซด์ กั บ ซิ ลิ ก าที่ มี ส มบั ติ แ มกเนติ ก น่ า จะสามารถเพิ่ ม พื นที่ ผิ ว จ้ า เพาะของ
กราฟีนออกไซด์ และความชอบน้าของตัวกลางดูดซับ รวมถึงสามารถปรับปรุงหมู่ฟังก์ชันบนพืนผิว
ของตัวกลางดูดซับ เนื่องจากซิลิกาประกอบไปด้วย ธาตุซิลิกอน (Si) และธาตุออกซิเจน (O) มีการ
จัดเรี ยงตัว แบบ เตตระฮี ดรอล (Tetrahedral) โดยมีซิ ลิกอนเป็น อะตอมกลาง และล้ อมรอบด้ว ย
ออกซิเจน 4 อะตอม จึงท้าให้มีคุณสมบัติทนต่อความร้อน ไม่ท้าปฎิกิริยากับกรด พืนที่ผิวจ้าเพาะสูง
และมีความสามารถดัดแปลงหมู่ฟังก์ชัน
งานวิจัยนีมีความสนใจที่จะท้าการต่อติด กราฟีนออกไซด์ GO บนพืนผิวของอนุภาคสมบัติ
ซุปเปอร์พาราแมกเนติกทังที่เคลือบและไม่เคลือบด้วยซิลิกา รวมถึงผลของการต่อติดกับหมู่อะมิโนบน
อนุภาคที่เคลือบซิลิกาต่อการต่อติดกับ GO (Pan และคณะ, 2014); (Zhang และคณะ, 2012); (Luo
และคณะ, 2011) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับ MT รวมถึงค่าการดูดซับจ้าเพาะ
มีค่ามากขึน อีกทังเมื่อผ่านการใช้งานแล้วตัวกลางดูดซับที่สังเคราะห์ได้สามารถแยกออกน้าเสียได้ง่าย
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการก้าจัด 17 แอลฟาเมธิลเทสโทสเตอในน้าเสียสังเคราะห์ด้วย
ตัวกลางดูดซับกราฟีนออกไซด์ที่ต่อติดบนอนุภาคแมเนติกที่ห่อหุ้มด้วยซิลิกา และไม่มีซิลิกา
1.2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวกลางดูดซับกราฟีนออกไซด์ที่ต่อติดแมกเนติกที่
ห่อหุ้มด้วยซิลิกาและไม่มีซิลิกา ในกรณีที่มี MT เชิงเดี่ยว และจากน้าที่มีสารอินทรีย์ธรรมชาติจากบ่อ
เลียงปลา
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 งานวิจัยนีเป็นการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ ท้าการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการของ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.3.2 ตัวกลางดูดซับที่ท้าการศึกษาได้แก่ กราฟีนออกไซด์ (GO) อนุภาคแมกเนติก (SP) กราฟีน
ออกไซด์ที่ ต่ อ ติ ด กับ อนุ ภ าคแมกเนติก (GO-SP) อนุ ภาคแมกเนติ ก ที่ เ คลื อ บด้ ว ยซิ ลิ ก า (SiO2-SP)
อนุภ าคแมกเนติก ที่เ คลือ บด้ วยซิลิ กาและดัด แปลงหมู่อ ะมิ โนบนพื นผิ วของซิ ลิก า (NH2-SiO2-SP)
และกราฟี น ออกไซด์ ที่ ต่ อ ติ ด อนุ ภ าคแมกเนติ ก ที่ เ คลื อ บด้ ว ยซิ ลิ ก าและต่ อ ติ ด หมู อ ะมิ โ น
(GO-NH2-SiO2-SP)
1.3.3 ศึก ษาลั กษณะทางกายภาพและทางเคมี ของตั ว กลางดู ด ซับ และมลสารที่ดู ด ซับ ได้แ ก่
ลักษณะพืนผิวของตัวการดูดซับด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบสแกน (Scanning electron microscope,
SEM) พืนที่ผิวจ้าเพาะ ด้วยเครื่องวิเคราะห์ปริมาณพืนที่ผิว (Bet surface area analyzer, BET) การ
วิ เ คราะห์ ห มู่ ฟั ง ก์ ชั น บนพื นผิ ว ด้ ว ยเครื่ อ งฟู เ รี ย ร์ ท รานสฟอร์ ม อิ น ฟาเรดสเปกโตรมิ เ ตอร์
(Fourier transform infrared spectrometer, FTIR) และ การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกโดย Low
angle powder X-ray diffraction (XRD)
1.3.4 ท้าการทดลองการดูดซับแบบทีละเท (Batch reactor) ที่ความเข้มข้นสูง (มิลลิกรัมต่อลิตร)
และระดับความเข้มต่้า (ไมโครกรัมต่อลิตร)
1.3.5 ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับ MT ในกรณีเชิงเดี่ยว และในกรณีอยู่ร่วมกับสารอินทรีย์จาก
น้าในบ่อเพาะเลียงปลา
1.3.6 ศึกษาไอโซเทอมการดูดซับของสารอินทรีย์ในบ่อเลียงปลาโดยใช้ระดับความเข้มข้นเริ่มต้น
ของ Dissolved Organic Carbon (DOC) ที่ 0 2 5 และ 10 มิลลิกรัมคาร์บอนต่อลิตร
1.3.8 ทดสอบการแยกตัวดูดซับจากแผ่นแม่เหล็กถาวร
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 เพื่อทราบถึงความสามารถในการดูดซับ 17 แอลฟาเมทิลเทสโทสเตอโรน ด้วยตัวกลาง
ดูดซับกราฟีนออกไซด์ที่ต่อติดกับอนุภาคแมกเนติกที่ท้าการเคลือบด้วยซิลิกาและไม่เคลือบซิลิกา
1.4.2 เพื่อน้าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบบ้าบัด 17 แอลฟาเมทิลเทสโทสเตอโรน ออกจากแหล่งน้าที่มีการเพาะเลียงปลานิลจริงด้วยกระบวนการดูดซับ และ
แยกตัวกลางดูดซับออกจากระบบโดยใช้สมบัติความเป็นแม่เหล็กของตัวกลางดูดซับ
1.4.3 เพื่อน้ าข้อ มูลทางจนลพลศาสตร์ และสมดุลการดูด ซับมาศึก ษากลไกในการดูดซั บเพื่ อ
พัฒนาการน้าใช้จริงกับระบบปฎิบัติการขันพืนฐาน เนื่องจากงานวิจัยนียังมีผู้ศึกษาน้อยจึงยังมีข้อมูล
ไม่เพียงพอที่จะรู้กลไกที่เกิดขึนได้อย่างแน่ชัด

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 สเตรียรอยด์ฮอร์โมน (Stocco, 2011)
เป็นฮอร์โมนที่สร้างมาจาก Hypothalamic-Pituitary-Adrenal/Gonadal Axis ผ่านการท้างาน
ข อ ง Trophic hormone Releasing hormone แ ล ะ Trophic hormone (Stocco, 2011)
ฮอร์โมนสเตียรอยด์มีหน้าที่ในการรักษาสมดุลของร่างกาย และระบบสืบพันธุ์ ใช้ส้าหรับการควบคุม
เมทาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต การตอบสนองต่อแรงกดดัน และการกระตุ้นระบบต่าง ๆ ในเพศหญิง
โดยสามารถระบุ ได้ ว่า ฮอร์โ มนสเตี ยรอยด์ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บการสร้ า งรั ง ไข่ และรก คือ เอสโตรเจน
(Estrogen) และ โปรเจสเตอโรน (Progesterone) ซึ่ง จ้าเป็นต่อการพัฒนาของฟอลิเคิล การตกไข่
การพัฒนาลักษณะที่สองของเพศหญิง (Secondary sex characteristic) และส่งเสริมการตังครรภ์
ส่วนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) เป็นฮอร์โมนเพศชายที่ส่งเสริมการสร้าง แอนโดรเจน
(Androgen) และ ไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน (Dihydrotestosterone) ซึ่งจ้าเป็นต่อการสร้างอสุจิ และ
การพัฒนาลักษณะที่สองของเพศชาย จากประโยชน์ที่ได้กล่าวมานันจึงมาการน้าสเตรียรอยด์ฮอรโมน
มาดัดแปลงเพื่อการรักษาทางการแพทย์ เสริมการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงเพศของสัตว์ น้า
ซึ่งในปัจจุบันฮอร์โมนสังเคราะห์ ( 17-alphamethyl testosterone) หรือที่เรียกว่า MT ได้รับความ
นิยมในการเพาะเลียงสัตว์น้าเนื่องจากสามารถเพิ่มน้าหนักของสัตว์น้าได้ โดยการเปลี่ยนลักษณะที่
แสดงออกทางเพศเมีย ให้เป็นเพศผู้ เนื่องจากมีการใช้ MT เป็นจ้านวนมากท้าให้มีบางส่วนไหลไปสู่
แหล่งน้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ท้าให้เกิดการปนเปื้อนซึ่ง พบว่าสารเหล่านีมีความเสี่ยงต่อปลาและสัตว์
น้าแม้ที่ระดับความเข้มข้นต่้าๆ (~1 ng/l) (Gao และคณะ, 2015) โดยจะลดอัตราการเกิด และการ
แสดงออกของฮอร์โมนเพศเมีย เนื่องจาก MT จะท้าให้สัตว์น้าแสดงลักษณะความเป็นเพศผู้และเป็น
หมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแหล่ง น้าผิวดินมีโอกาสปนเปื้อนสเตียรอยด์ฮอร์โมนที่ได้จากน้าเสีย
ตามบ้านเรือน
2.1.1 17 แอลฟา-เมธิลเทสโทสเตอโรน (17α-Methyltestosterone, MT)
MT เป็นสารอะนาบอลิกสเตียรอยด์ สารที่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเพศ และ
ความแข็ งแรงของกล้า มเนือได้ โดยการจับ กับ Androgen receptor โดย Steroid แต่ล ะชนิด จะ
แตกต่างกันตรงหมู่ฟังก์ชันที่ต่อกับวงเบนซีน ลักษณะโครงสร้างหลักประกอบด้วยคาร์บอนต่อกันเป็น
วง 4 วง ซึ่งจะมีทังที่เกิดขึนเองตามธรรมชาติและที่สัง เคราะห์ขึนเอง โดยสเตียรอยด์แต่ละชนิดจะ
ต่างกันไปตามหมู่ฟังก์ชันที่อยู่บนวงเบนซีน เช่น เทสโทสเตอโรน (Testosterone) และ แอนโดรสตีน
ไดโอน (Androstenedione) ตั ว อย่ า งของสเตรอยด์ สั ง เคราะห์ เช่ น 17 เบตาเอสตาไดออล
(17ß-estradiol) 17 แอลฟาเมธิ ล เทสโทสเตอโรน (17-α methyltestosterone) และ 17 เบต้ า
เทรนโบโลน (17-Trenbolone) ซึ่ง เมธิลเทสโทสเทอโรน เป็นฮอร์โมนที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันการ
ดัดแปลงเพศของสัตว์น้า
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MT เป็นแอนโดรเจนสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์โดยการจับกับ Androgen receptor รู้จักกันใน
ชื่อของฮอร์โมนแทนที่ ซึ่งถูกใช้กันอย่างแพร่หลายส้าหรับผู้ที่ขาดฮอร์โมนเพศชาย โดยจะมีผลต่อการ
สร้าง เอสโทรเจน โดยการควบคุมการแสดงออกของฮอร์โมนเพศชายที่ต่อมหมวกไต (Aromatase)
หรือยับยังการแสดงออกของฮอร์โมนเพศชายที่ต่อมหมวกไต (Mor และคณะ, 2001) และขัดขวาง
ระบบของต่อมไร้ท่อของสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลัง
โดยส่วนใหญ่ MT มักจะมีการน้าไปใช้ในการเพาะเลียงสัตว์น้า เพื่อควบคุม ลักษณะการ
แสดงออกของเพศตามที่ต้องการ โดยการเหนี่ยวน้าการแสดงของเพศผู้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึน MT
สามารถตรวจพบได้ในแหล่งน้าเนื่องจากถูกน้ามาใช้เพื่อการเพาะเลียงสัตว์น้า ยาส้าหรับคนหรือสัตว์
และยาที่เกี่ยวกับการเพิ่มก้าลังและกล้ามเนือ ปริมาณ MT ที่ตรวจพบจากโรงงานสารเคมีเท่ากับ
1.33 ng/L (Blankvoort และคณะ, 2005) ส่วนแหล่งน้าโดยทั่วไปพบ 4.1-7.0 ng/L (Hu และคณะ,
2011) น้าเสียขาออกพบ 250 ng/L แม่น้าพบ 22 ng/L โดย MT มีความสามารถที่จะออกฤทธิ์ ทาง
ชีวภาพได้แม้อยูใ่ นช่วงระดับความเข้มข้น 1 ถึง 100 ng/L
2.1.2 สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ 17 แอลฟา-เมธิลเทสโทสเตอโรน (MT)
MT เป็ น อนุ พั น ธ์ ข องเทสโทสเตอโรนโดย มี ลั ก ษณะโครงสร้ า งทางโมเลกุ ล ต่ า งจาก
เทสโทสเตอโรนตรงหมู่เมธิลบนคาร์บอนต้าแหน่งแอลฟา 17 (C-17-α position) ชื่อทางเคมีของ MT
คื อ 17 แอลฟา-เมธิ ล เทสโทสเตอโรน (Android® หรื อ Virilon®) โดยโครงสร้ า งหลั ก ของ MT
ประกอบด้ ว ยวงหกเหลี่ ย มสามวง และวงห้ า เหลี่ ย ม 1 วง ดั ง รู ป ที่ 2.1 โดย 17 แอลฟาเมธิลเทสโทสเตอโรน จะมีแอลฟาที่คาร์บอนต้าแหน่งที่ 17 จึงท้าให้มีลักษณะโครงสร้างโมเลกุลและ
คุณสมบัติทางเคมีที่ต่างจาก เทสโทสเตอโรน

17-α methyltestosterone

Testosterone

รูปที่ 2.1 โครงสร้างของ 17-α methyltestosterone และ Testosterone
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ตารางที่ 2.1 แสดงแนวโน้มของ MT ที่ถูกดูดซับละลายในน้าและในดินหรือตะกอนอินทรีย์
(ฉมนรี สุขเกษม, 2556)
Hormone
Estrone
Estriol
Ethinyl estradiol
testosterone
17α-estradiol
Metyltestosterone

Symbol
E1
E3
EE2
17α-E2
MT

Structure
C18H22O2
C18H23O3
C20H24O2
C19H22O2
C18H24O2

Mw
270.4
288.4
296.4
288.4
272.4

Log Kow
3.13
2.45
3.67
3.32
3.94

pKa
10.3-10.8
10.4
NA
NA
NA

Half-life (hr)
19
NA
36
2-4
NA

C20H30O2

302.45

3.36

NA

NA

*Mw คือน้าหนักโมเลกุล, log Kow คือค่าการละลายในแอลกอฮอล์ VP คือความดันไอ และ
KH คือค่ าคงที่ ของแก๊ส จากตารางที่ 2.1 แสดงให้เ ห็น ว่า MT มี แนวโน้ม ที่จะถูก ดูด ซับ ในดิน หรื อ
ตะกอนอินทรีย์มากกว่าการละลายในน้า
2.1.3 พิษวิทยาของ 17 แอลฟาเมธิลเทสโทสเตอโรน
17 แอลฟาเมธิลเทสโทสเตอโรนจะมีผลต่อจีโนมบนต่อมเพศ และสเตรียรอยด์ฮอร์โมนใน
ปลาน้าจืด ซึ่งพบว่าสัตว์น้าที่สัมผัสกับ MT จะท้าให้ปริมาณการผลิตของรังไข่ลดลง และท้าให้แสดง
ลักษณะความเป็นเพศผู้ สูงขึน เนื่องจาก MT มีผลต่อการท้างานของยีนที่อวัยวะสืบพันธุ์ และการ
ขนส่งอิเล็กตรอนของ Complex IV, เซลล์เยื่อบุ, โครโมโซมที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต การสลายตั ว
ของโปรตีน และการเมทาบอไรต์ของกลูตาเมท (Gao และคณะ, 2015) ผลการยับยังการสร้างเซลล์
สืบพันธุ์เนื่องจากการลดลงของยีนที่ใช้ในการถอดรหัส ep300, skp1, pim1 และ ctsl ในถุงอัณฑะ
ท้าให้มีผลต่อการแบ่งตัว และการเปลี่ยนรูปเพื่อท้าหน้าที่เฉพาะของเซลล์สืบพันธุ์โดยจะขัดขวางการ
แบ่งตัวในช่วง G1 และ S
ตารางที่ 2.2 ความเข้มข้นของสเตียรอยด์ฮอร์โมนในกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้ MT และกลุ่มควบคุม
(Gao และคณะ, 2015)
Female
Male

Control
MT
P-value
Control
MT
P-value

E2 (ng/g)
1.16±0.04
1.36±0.03
0.009
0.85±0.03
0.69±0.02
0.001

T (ng/g)
44.70±1.44
54.80±2.02
0.004
74.99±2.31
60.28±0.86
0.000

11-KT (ng/g)
0.88±0.02
1.06±0.03
0.000
1.18±0.04
0.92±0.01
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พิษเฉียบพลันโดยการรับเข้าทางปากของหนู มีค่า LD50 เท่ากับ 2.5 mg/kg สาร MT เข้า
สู่ร่างกายได้หลายทางคือ ทางหายใจ อาจเกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ทางการกิน
ทางผิวหนัง และทางตา เมื่อเทียบจากตารางที่แสดงอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง (ตาราง 2.3)
พบว่า MT เป็นสารก่อมะเร็งในกลุ่ม 1B ซึ่งอาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้ ซึ่งจัดโดย IARC, OSHA,
ACGIH, NTP หรือ EPA จากการทดลองในระดับปฎิบัติการพบว่าหนูที่ได้รับ MT มากเกินไปจะมีผล
ต่อตัวอ่อนท้าให้ตัวอ่อนเกิดการพิการแต่ก้าเนิดได้
ตารางที่ 2.3 การจ้าแนกกลุ่มสารที่อาจเป็นสารก่อมะเร็ง
(ฉมนรี สุขเกษม, 2556)
กลุ่ม A
ก่อมะเร็งในมนุษย์
กลุ่ม B
เป็นไปได้ที่จะก่อมะเร็งในมนุษย์
กลุ่ม C
อาจจะก่อมะเร็งในมนุษย์
กลุ่ม D
ยังจ้าแนกไม่ได้ว่าเป็นสารก่อมะเร็ง
กลุ่ม E
ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
ความเข้ มข้ นของ MT ที่ ตรวจพบจากแหล่ง ต่า งๆ แสดงดั ง ตารางที่ 2.4 ซึ่ง จะแสดงถึ ง
ปริมาณความเข้มข้นตามแหล่งก้าเนิดต่างๆ จะเห็นได้ว่าช่วงความเข้มข้นที่พบอยู่ในระดับที่ต่้ามาก
และในแต่ละแหล่งน้ามีองค์ประกอบของสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบหลัก จึงควรที่จะศึกษาผลของ
สารอินทรีย์ที่มีต่อ MT
ตารางที่ 2.4 ปริมาณความเข้มข้นของ MT ในแหล่งน้าต่างๆ
(ฉมนรี สุขเกษม, 2556)
แหล่งก้าเนิด
ปริมาณความเข้มข้น (ng/L)
โรงงานสารเคมี
1.33
แหล่งน้าตามธรรมชาติ
4.10-7.00
น้าเสียก่อนการบ้าบัด
250
2.2 สารอินทรีย์ธรรมชาติ (Natural organic matter, NOM)
สารอินทรีย์ธรรมชาติ (NOM) (รูป 2.2) พบได้ทั่วไปตามน้าผิวดิน ทะเลสาบ บ่อ และคลอง ซึ่ง
NOM เกิ ด จากการเมททาบอลิ ก ของจุ ล ชี พ ซึ่ ง NOM สามารถย้ า ยจากแหล่ ง ก้ า เนิ ด นึ ง ไปยั ง อี ก
แหล่งก้าเนิดนึงได้ โดยจ้านวน NOM ที่เกิดขึนจะยากต่อการควบคุม แม้ว่าจะการบ้าบัดเบืองต้นแล้วก็
ตามยังพบการตกค้างของ NOM ส่วนสาเหตุการเกิด NOM อาจมาจากการผังทลายหรือผุกร่อนของ
ดิน มนุษย์ สัตว์ และอุตสาหกรรม เราสามารถสังเกตปริมาณของ NOM ที่เกิดขึนได้จากจ้านวนของ
สาหร่าย เนื่องจากโครงสร้างสาหร่า ยที่มี ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่ง เป็น
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ส า ร ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก ที่ จ้ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร เ พิ่ ม ขึ น ข อ ง NOM ( Zumstein แ ล ะ ค ณ ะ , 1 9 8 9 )
(Croue และคณะ, 2000)
NOM มีโครงสร้างทางเคมีที่ซับ ซ้อน มีน้าหนักโมเลกุลสู ง สามารถแบ่ง ได้เป็น สารอินทรีย์ ที่
สามารถละลายน้า และไม่สามารถละลายน้า ประกอบด้วยพอลิอะโรมาติกคาร์บอน เป็นวงอะโรมาติก
หลายวงต่อกัน และมีฟีโนลิกเป็นหมู่ฟังก์ชันซึ่งคอนจูเกตกับพันธะคู่ในโมเลกุล โดยกลุ่มอะโรมาติกจะ
ถูกแทนที่ด้วยหมู่แทนที่ที่ต่างกันรวมไปถึงการแทนที่เชิงเดี่ยว และ การแทนที่แบบผสมท้าให้มีสาร
หลายกลุ่มเข้าไปแทนที่บนสารอินทรีย์ธรรมชาติ จึงเป็นสาเหตุที่ท้าให้สารอินทรีย์ของแหล่งน้าแต่ละ
แหล่งมีคุณสมบัติที่ต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นค่าค่าการกระจายตัว ความสามารถในการละลายน้า
หรือประจุที่จะเกิดขึน ณ ช่วง pH ต่างๆ (Traina และคณะ, 1990) ซึ่ง สามารถแบ่ง กลุ่ม TOC ได้
ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือกลุ่มสารอินทรีย์ที่ละลายน้าได้กับละลายน้าไม่ได้ โดยงานวิจัยนีได้ศึกษา
สารอินทรีย์ที่ละลายน้าได้ (dissolved organic carbon, DOC) เพื่อความสะดวกในการกรองและ
ป้องกันการอุดตันในเครื่อง high performance liquid chromatography (HPLC) ซึ่งกระดาษกรอง
ที่น้ามาใช้คือ nylon filter 0.22 µm โดยน้าตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยมาจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 2.2 Natural organic matter
(Murimboh, 2015)
ผลกระทบที่เกิดขึนจากการใช้ MT เห็นได้ชัดว่าสามารถแพร่ไ ปได้ในวงกว้าง จึง มีความ
จ้าเป็นต้องก้าจัดออก ซึ่งการบ้าบัดโดยทั่วไปด้วยการกรอง หรือตกตะกอนไม่สามารถที่จะจัดการได้
จึ ง ได้ มี ง านวิ จั ย บางส่ ว นก้ า จั ด โดยใช้ ก ระบวนการออกซิ เ ดชั น หรื อ ปฎิ กิ ริ ย าเฟนตั น เพื่ อ สลาย
โครงสร้าง แต่กลไกการเปลี่ยนรูปของ MT ยังมีการศึกษาน้อยจึงไม่แน่ชัดว่าเมื่อเปลี่ยนรูปแล้วจะเกิด
ความเป็นพิษในระดับไหน ดังนันการก้าจัด MT ออกโดยกระบวนการดูดซับจึงมีความเหมาะสมที่สุด
โดยอาศัยหลักการดังนี
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2.3 การดูดซับ
2.3.1 หลักการของการดูดซับ
การดูดซับเป็นการแยกสารที่ต้องการดูดซับออกจากระบบที่สนใจโดยการเคลื่อนสารจาก
เฟสที่เป็นของเหลวหรือก๊าซไปยังเฟสที่เป็นของแข็งหรือที่ตัวดูดซับ ซึ่งท้าให้ความเข้มข้นของสารที่
สนใจลดลง โดยจะไม่ค้านึงถึงการตกตะกอนร่วมและกระบวนการโพลิเมอร์ไรซ์เซชั่น ซึ่งโดยรวมแล้ว
สามารถแบ่งประเภทของแรงที่เกิดขึนได้ 2 ชนิด
2.3.1.1 แรงทางกายภาพ
จากสภาพการเคลื่อนที่อย่างไม่เป็นอิสระของอะตอมหรือโมเลกุลที่ไม่มีขัวท้าให้
ความหนาแน่นของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนในแต่ละต้าแหน่งไม่เท่ากัน ท้าให้ ค่าไดโพลโมเมนต์ที่แสดง
ออกมาในแต่ละต้าแหน่ งบนโมเลกุลของ MT มีความแตกต่างกันท้าให้ เกิ ดสภาพความเป็นขัว จึ ง
สามารถถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับได้แต่เนื่องจากพลังงานที่ใช้ในการดูดซับต่้า อนุภาคของตัวดูดซับและ
ตัวถูกดูดซับจึงเกาะกันอย่างอ่อนๆท้าให้ง่ายต่อการคายซับ (Desorption) ซึ่ง เป็นข้อดีคือ สามารถ
ฟื้นฟูสภาพของตัวดูดซับได้ง่าย
ก. แรงแวนเดอร์วาลล์ (Van der waal’s force)
แรงแวนเดอร์วาลล์เป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแบบอ่อนๆ เนื่องจาก
โมเลกุลเกิดการเคลื่อนที่อย่างไม่เป็นระเบียบซึ่งเป็นแรงดึงดูดทางกายภาพระหว่างอะตอมที่อยู่เป็น
อิสระหรือโมเลกุลที่ไม่มีขัว โดยอิเล็กตรอนภายในอะตอมหรือ ท้าให้ความหนาแน่นของกลุ่มหมอก
อิเล็ กตรอนในแต่ ละบริเ วณมีค่ าไม่ เท่ ากั น ดั ง นั นอิ เล็ กตรอนในโมเลกุ ล จึ ง เสี ยความเป็ น สมมาตร
โมเลกุลจึงเกิดสภาพความเป็นขัวขึน และสามารถถูกดูดซับด้วยตัวกลางดูดซับ ซึ่งพลังงานในการดูด
ซับมีค่าต่้า ดังนันการคายซับ (Desorption) ท้าให้สามารถฟื้นฟูสภาพของตัวกลางดูดซับได้ง่าย ซึ่ง
แรงแวนเดอร์วาลล์ประกอบด้วยแรงต่อไปนี
ข. แรงขัวคู่-แรงขัวคู่ (Dipole-dipole interaction)
แรงขัวคู่ -แรงขั วคู่ เป็น แรงดึ ง ดูด ระหว่ า งโมเลกุ ล ที่มี ส ภาพขั วกั บ พืนที่ ผิ ว
ตัวกลางดูดซับชนิดที่มีขัวแบบถาวร (Permanent dipole) ท้าให้โมเลกุลนันแสดงสภาพขัวที่ตรงข้าม
กับตัวกลางดูดซับชนิดที่มีสภาพขัวแบบถาวรเช่นในกรณีที่มีสภาพขัวเป็นบวก (δ+) จะหันเข้าหาส่วน
ที่มีสภาพเป็นลบ (δ-) จึงท้าให้มีแรงดึงดูดเกิดขึน แรงชนิดนีเป็นแรงไฟฟ้าสถิตย์สามารถอธิบายได้
ด้วยกฎของคู ลอมบ์ ขนาดของแรงจะขึนกับ ค่า โมเมนต์ ขัวคู่ (Dipole moment, µ) กล่ าวคือ เมื่ อ
โมเลกุลมีค่าโมเมนต์ขัวคู่สูงขึน ก็จะท้าให้ขนาดแรงขัวคู่-แรงขัวคู่สูงขึนไปด้วย โดยนิยามว่าเป็นผลคูณ
ของประจุ (Q) และระยะห่างระหว่างประจุ (r) ดังสมการ µ = Q x r ซึ่งค่า µ จะบอกถึงความมีขัวของ
พันธะในเชิงปริมาณ
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3.3.1.2 แรงทางเคมี (Chemical force)
เกิดจากการเหนี่ยวน้าระหว่างไอออนของมลสารกับตัวกลางดูดซับ แล้วเกิดใหม่
เป็นสารประกอบเชิงซ้อน ซึ่งปฎิกิริยาที่เกิดขึนจึงเป็นแบบผันกลับไม่ได้ (Irreversible) เช่นการดูดซับ
ของหมู่ฟังก์ชันที่ผิวของตัวดูดซับกับหมู่โลหะทรานซิชั่น ซึ่งพันธะที่เกิดขึน มาจากการใช้อิเล็กตรอน
ร่วมกันหรืออาจกล่าวโดยนัยว่าเป็นการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนซึ่ง กันและกัน ท้าให้แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างไอออนของสารกับหมู่ฟังก์ชันของตัวดูดซับมีค่ามากกว่าแรงทางกายภาพ
ปรากฏการณ์ ที่ โ มเลกุ ล ของของเหลว หรื อ คอลลอยด์ เ คลื่ อ นที่ ไ ปสั ม ผั ส และ
เกาะติดแน่นอยู่กับผิวของของแข็ง ด้วยแรงดึงดูดของโมเลกุลที่ต่างชนิดกันของสารที่เป็นของแข็งและ
ของเหลวนัน โดย สารที่เป็นของแข็งที่มีผิวเป็นที่เกาะจับของโมเลกุลหรือคอลลอยด์ เรียกว่าตัวดูดซับ
(Adsorbent) ส่วนโมเลกุลหรือคอลลอยด์ที่มาเกาะจับ เรียกว่าสารถูกดูดซับ (Adsorbate)
2.3.2 ประเภทของการดูดซับ
สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทดังนี
1 การดูดซับทางกายภาพ (Physical adsorption)
เป็นแรงดึงดูดอ่อนๆที่เกิดขึนจากความต่างของพลังงาน หรือแรงดึงดูดทางไฟฟ้า
(Electrical attractive force) ซึ่งเรียกว่าแรงแวนเดอวาลส์ เกิดขึนเมื่อโมเลกุลของสารที่ถูกดูดซับ
เกาะที่โมเลกุลของตัวดูดซับ โดยลักษณะของโมเลกุลที่เกาะกันนันจะซ้อนทับกันเป็นชันๆ โดยจ้านวน
ชันจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นที่สูงขึนของตัวถูกดูดซับ โดยการดูดซับทางกายภาพ พบว่า
ความหนาของชันโมเลกุลที่มาเกาะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึนเป็นแบบผันกลับได้
(reversible) การดู ดซับประเภทนีจึง ขึ นอยู่กั บความแรงของแรงดึง ดูด ระหว่ างตัวดู ดซับกั บตัวถู ก
ดูดซับ ถ้าหากแรงดึงดูดมีค่าน้อยจะสามารถเกิดการคายซับได้ (Desorption)
2 การดูดซับทางเคมี (Chemical adsorption or Chemisorption)
จะเกิดปฎิกิริยาระหว่างโมเลกุลของสารที่ถูกดูดซับ และสารดูดซับ แล้วเกิดเป็น
สารประกอบเคมีชนิดใหม่ท้าให้ค่าพลังงานของการดูดซับมีความใกล้เคียงกับค่าของพลังงานในการ
เกิดพันธะเคมี โดยปฎิกิริยาจะเกิดขึนที่อุณหภูมิสูง ซึ่งจะแตกต่างกับการดูดซับทางกายภาพ โดย
กระบวนการนีจะมีความหนาของโมเลกุลเพียงชันเดียวหรือที่เรียกว่าการดูดซับแบบชันเดียว และ
ปฎิกิริยาที่เกิดขึนเป็นแบบผันกลับไม่ได้ ความแข็งแรงของการดึง ดูด วัดได้จากผลต่างของค่าความ
ร้อนที่เกิดขึนจากการดูดซับ โดยการดูดซับทางเคมีจะให้ค่าพลังงานสูงกว่าการดูดซับทางกายภาพ
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ตารางที่ 2.5 แสดงความแตกต่างการดูดซับทางกายภาพและทางเคมี
การดูดซับทางกายภาพ
การดูดซับทางเคมี
- ไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากการแลกเปลี่ ย นอิ เ ล็ ก ตรอน - จะเลือกเฉพาะบริเวณที่เกิดพันธะเคมีได้เท่านัน
หรือการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน
- ค่ า ความร้ อ นจะเปลี่ ย นแปลงตามปฎิ กิ ริ ย า
- บริ เ วณที่ เ กิ ด ปฎิ กิ ริ ย ามี ไ ด้ ไ ม่ จ้ า กั ด โดย ที่เกิดขึน
โมเลกุ ล ที่ ถู ก ดู ด ซั บ จะเข้ า ไปเกาะที่ ผิ ว - ส่ ว นการดู ด ซั บ จะเกิ ด การดู ด ซั บ ได้ อ ย่ า ง
ส่วนใดก็ได้
สมบูรณ์ในชันแรก
- ค่ า ความร้ อ นของการดู ด ซั บ มี ค่ า ต่้ า มี ค่ า
เท่ า กั บ ค่ า ความร้ อ นของการกลายเป็ น
ของเหลว
- โมเลกุ ล ที่ ม าเกาะจะเกิ ด การเรี ย งตั ว แบบ
หลายชั นบนพื นผิ ว ของตั ว กลางดู ด ซั บ
บางครังการดูดซับ จะเกิดขึนที่ผิวชันบนของ
การดูดซับทางเคมีก็ได้
ส่วนการดูดซับทางเคมีก็สามารถเกิดขึนทันทีได้เช่นกัน โดยอาศัยพลังงานกระตุ้นเนื่องจาก
การดูดซับเป็นปฎิกิริยาแบบคายความร้อน ค่าความร้อนที่เกิดจึงขึนกับชนิดของการดูดซับ ถ้าเป็นการ
ดูดซับแบบกายภาพจะมีค่าใกล้เคียงกับความร้อนแฝงของการกลั่นตัวเป็นของเหลว ถ้าหากเป็นการ
ดูดซับทางเคมี ค่าความร้อนจะสูงกว่ามากเมื่อเทียบกับการดูดซับแบบกายภาพ โดยค่าความร้อนที่ได้
จะมีค่าน้อยกว่าความร้อนที่ได้จากปฎิกิริยาเคมี ไ ม่มากนัก โดยทั่วไปแล้วการดูดซับที่เกิดขึนมัก มี
แนวโน้มไปทางการดูดซับเชิงกายภาพ
2.3.3 กลไกการดูดซับ
กลไกการดูดซับแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การแพร่ภายนอก (External diffusion)
เป็นกลไกที่โมเลกุลของตัวละลายเข้าไปถึง สารดูดซับ เนื่องจากพืนที่ผิวของสาร
ดูดซับมีของเหลวห่อหุ้ม ท้าให้โมเลกุลของตัวท้าละลายแทรกตัวผ่านชันของของเหลว เข้าถึงผิวหน้า
ของสารดูดซับ โดยขันตอนนีจะน้ามลสารที่ถูกดูดซับเข้าไปยังพืนผิวของสารดูดซับ หรือที่บริเวณรูพรุน
ดังสมการ 2.1
𝑑𝑞
𝑑𝑡

= 𝑘𝑓 𝑆(𝐶 − 𝐶 ∗ )

(2.1)

เมื่อ q = ปริมาณของสารดูดซับของพืนผิวของสารดูดซับ ต่อน้าหนักของสารดูดซับ
(มิลลิกรัมมลสารต่อกรัมตัวกลางดูดซับ)
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T = ระยะเวลา (วินาที)
kf = mass transfer coefficient (external) (เมตรต่อวินาที)
S = พืนที่ผิวของสารดูดซับ (ตารางเมตรต่อกรัม)
c = ความเข้มข้นของสารที่ถูกดูดซับในสารละลาย (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
c*= ความเข้มข้นของสารที่ถูกดูดซับที่บริเวณพืนผิวหน้าของของแข็ง
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
2. การแพร่ภายใน (Internal diffusion)
เป็นกลไกที่ถ่ายโอนมวลสารจากระบบผ่านชันฟิลม์แล้วเข้าสู่รูพรุนโดยแสดงได้ดัง
สมการ 2.2
𝑑𝑞
= 𝐾𝐷 𝑎𝑣 (𝑞 − 𝑞∗ )
(2.2)
𝑑𝑡
q* = ปริมาณของสารดูดซับที่สมดุลกับ C* (มิลลิกรัมมลสารต่อกรัมตัวกลางดูดซับ)
av = พืนที่ผิวของตัวดูดซับ ณ บริเวณที่เกิดการถ่ายเทมวลสารของสารที่ถูกดูดซับ
.
3. ปฎิกิริยาพื้นผิว (Surface reaction)
เป็นกลไกที่โมเลกุลของตัวละลายยึดติดกับตัวกลางดูดซับ โดยปฎิกิริยาในขันตอน
นีจะเกิดขึนอย่างรวดเร็ว ท้าให้ความต้านทานในระบบไม่ถูกน้ามาค้านวณ
2.3.4 ขั้นตอนการดูดซับ
แบ่งออกเป็น 4 ขันตอนดังนี
ก. การขนส่งทังก้อน (Bulk transfer) เป็นขันตอนที่โมเลกุลของตัวถูกดู ดซับเคลื่อนที่จาก
bulk solution ไปยังผิวหน้าของฟิลม์น้าหรือโมเลกุลที่ล้อมรอบตัวดูดซับ ซึ่งเป็นขันที่เกิดขึนเร็วที่สุด
ข. การขนส่งชันฟิลม์ (Film transport) เป็นขันตอนที่โมเลกุลที่ผิวหน้าของชันของเหลว
บางๆ แทรกตั ว เข้ า สู่ ผิ ว หน้ า ของตั ว ดู ด ซั บ ซึ่ ง ขั นตอนนี จะท้ า ให้ เ กิ ด การแพร่ ผ่ า นชั นฟิ ล ม์
(film diffusion) หรือเรียกได้ว่าเป็นขันจ้ากัดอัตราของการดูดติดผิวในขันตอนที่หนึ่ง
ค. การขนส่งภายในอนุภาค (Interparticle transport) เป็นขันตอนที่เกิดการแพร่ของสาร
หรือโมเลกุลที่ถูกดูดซับเข้าสู่รูพ รุนของตัวดูดซับ ขันตอนนีจึง เป็ นขันตอนที่จ้ากัดอัตราการดูดซั บ
เช่นกัน
ง. การดูดซับ (Adsorption) เป็นขันตอนสุดท้ายที่โมเลกุลของสารจะถูกดูดซับที่ผิวของตัว
ดูดซับ เป็นขันตอนการเคลื่อนย้ายโมเลกุลของมลสารมายังตัวดูดซับ
ภายใต้สภาวะการท้างานหนึ่งๆ การขนส่งผ่านชันฟิลม์ และการขนส่งภายในอนุภาค จะเป็น
ขันตอนควบคุมอัตราการดูดซั บแต่ถ้าให้ระบบมี สภาพปั่นป่ วน จะถื อว่าขันตอนการขนส่ง ภายใน
อนุภาคเป็นขันตอนที่จะควบคุมอัตราการดูดซับ
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2.3.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับ
1. ขนาดและพืนที่ผิวของตัวดูดซับ
ความสามารถในการดูดซับมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพืนที่ผิวจ้าเพาะ โดยอัตรา
การดูดซับจะแปรผกผันกับขนาดของตัวดูดซับ ส้าหรับพืนที่ผิวของตัวดูดซับแปรผันตามความสามารถ
ในการดูดซับ (Adsorption capacity) อัตราการดูดซับเป็นอัตราส่วนผกผันกับเส้นผ่านศูนย์กลางของ
สารดูดซับเมื่อสารนันไม่มีรูพรุน จึงจะถูกควบคุมด้วยความต้านทานภายนอกที่เรียกว่า การขนส่งชัน
ฟิล์ม (Film transport) ดังนันอัตราการดูดซับจะแปรผันตามเส้นผ่านศูนย์กลางของสารดูดซับ ในทาง
กลับกันถ้าการเคลื่อนที่ภายในอนุภาคเป็นตัวควบคุมการดูดซับ การดูดซับจะเป็นอัตราส่วนผกผันกับ
เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวดูดซับ
2. ลักษณะของการดูดซับ
สิ่งส้าคัญในการดูดซับของตัวถูกดูดซับอย่างหนึ่งก็คือ ความสามารถในการละลาย
น้าของตัวถูกละลาย ซึ่งประสิทธิภาพในการดูดซับจะเพิ่มขึนเมื่อความสามารถในการละลายน้าของตัว
ถูกละลายลดลงเนื่องจากในการดูดซับตัวถูกละลายจะต้องถูกแยกออกจากตัวท้าละลาย นอกจากนี
ขนาดของโมเลกุลของ ตัวถูกละลายยังมีผลต่ออัตราการดูดซับด้วย เนื่องจากอัตราการเคลื่อนที่ภายใน
รูพรุนเป็นอัตราที่ควบคุมกลไกการดูดซับและ ขนาดของโมเลกุลของตัวถูกละลายจะแปรผกผันกับ
อัตราการดูดซับ
3. ความปั่นป่วน
อัต ราเร็ วในการดู ดซั บ ขึนอยู่ กับ การขนส่ง ของโมเลกุล ของระบบซึ่ ง จั ดว่ าเป็ น
ขั นตอนที่ จ้ า กั ด อั ต ราเร็ ว ของการดู ด ซั บ ขั นตอนเหล่ า นี ประกอบด้ ว ย การแพร่ ผ่ า นชั นฟิ ล ม์
(Film diffusion) การแพร่เข้าสู่รูพรุน (Pore diffusion) ซึ่งขึนกับความปั่นป่วนของระบบ ถ้าระบบมี
ความปั่นป่วนต่้าจะท้าให้ชันฟิลม์น้าซึ่งล้อมรอบตัวดูดซับจะมีความหนามาก และเป็นอุปสรรคต่อการ
เคลื่อนที่ของโมเลกุลเข้าไปหาสารดูดซับท้าให้การแพร่ผ่านฟิลม์เป็นตัวก้าหนดอัตราเร็วของการดูดซับ
ในทางตรงกัน ข้า มถ้ าระบบมี ความปั่น ป่ว นมากท้า ให้ ความหนาของชันฟิล ม์ล ดลง ท้า ให้ โมเลกุ ล
เคลื่อนที่เข้าหาตัวดูดซับได้เร็ วขึน ดังนันการแพร่เข้าสู่รูพรุน จะถือว่าเป็นขันตอนที่ก้าหนดอัตราเร็ว
ของการดูดซับ
4. เวลาสัมผัส (Contact time)
เวลาสัมผัสเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการดูดซับในระบบน้าเสีย
ระยะเวลาสัมผัสที่เหมาะสมจะได้ค่าประสิทธิภาพในการดูดซับที่ดีที่สุด ทังนียังขึนกับชนิดของสาร
ดูดซับ ซึ่งระยะเวลาที่เหมาะสมจะได้จากการศึกษาในระดับปฏิบัติการก่อนน้าไปใช้จริง
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5. ค่าพีเอซ (pH)
ค่าพีเอซถือว่ าเป็นพารามิ เตอร์ห นึ่ง ที่ส้ าคัญ ต่อ การดู ดซับ เนื่องจากไฮโดรเจน
ไอออน และไฮดรอกซิลไอออนสามารถดูดติดผิวด้วยพันธะที่แข็งแรง ท้าให้ค่าพีเอซมีอิทธิพลต่อการ
แตกตัวของไอออน และการละลายของสารต่างๆ ดังนันค่าพีเอซจึงมีผลต่อการดูดซับ
2.4 จลนพลศาสตร์การดูดซับ (Adsorption kinetic)
จลนพลศาสตร์การดูดซับแสดงถึงอัตราเร็วในการดูดซับ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของปริมาณมลสารที่
ถูกดูดซับต่อเวลา โดยปกติในระยะแรกอัตราการเร็วในการดูดซับจะมีค่าสูง และจะลดลงไปตามเวลา
จนกระทั่ ง เข้ า สู่ ส มดุ ล ของการดู ด ซั บ ซึ่ ง สามารถบอกถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ดั ง กล่ า วได้ จ ากสมการ
จลนพลศาสตร์อันดับหนึ่งและ อันดับสองเสมือน
1 จลนพลศาสตร์อันดับหนึ่งเสมือน (Pseudo first order kinetic)
แสดงให้เห็นดังสมการ 2.3
𝑞𝑡 = 𝑞𝑒 (1 − 𝑒 −𝑘𝑙𝑡 )

(2.3)

และสามารถเขียนสมการเชิงเส้นได้ดังสมการ 2.4
𝐼𝑛(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡 ) = 𝐼𝑛𝑞𝑒 − 𝑘𝑙 𝑡
เมื่อ

(2.4)

qe = ความสามารถในการดูดซับในสภาวะสมดุล (ไมโครกรัมต่อกรัม)
qt = ความสามารถในการดูดซับที่เวลาใดๆ (ไมโครกรัมต่อกรัม)
kl = ค่าคงที่ของแบบจ้าลองจลนพลศาสตร์การดูดซับ (ต่อชั่วโมง)

2 จลนพลศาสตร์อันดับสองเสมือน (Pseudo second order kinetic)
ดังสมการ 2.5
𝑞𝑡 =

𝑞𝑒2𝑘2 𝑡
1+𝑞𝑒𝑘2 𝑡

(2.5)

แสดงสมการเชิงเส้น (2.6)
𝑡
𝑞𝑡

1
2
2 𝑞𝑒

=𝑘

1

+𝑞 𝑡
𝑒

เมื่อ qe = ความสามารถในการดูดซับในสภาวะสมดุล (ไมโครกรัมต่อกรัม)
qt = ความสามารถในการดูดซับที่เวลาใดๆ (ไมโครกรัมต่อกรัม)
t = เวลา (ชั่วโมง)
kt = ค่าคงที่ของแบบจ้าลองจลนพลศาสตร์การดูดซับ (ต่อชั่วโมง)

(2.6)
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2.5 สมดุลและไอโซเทอมของการดูดซับ
สมดุลของการดูดซับคือจุดที่อัตราการดูดซับของสารที่ถูกดูดซับมีค่าเท่ากับอัตราการคายของสาร
ที่ถูกดูดซับออกสู่สารละลายจนเข้าสู่สภาวะที่คงที่ หรือความเข้มข้นของมลสารในสารละลายไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง จึงเรียกต้าแหน่งนีว่า สมดุลของการดูดซับ ณ จุดสมดุลนีจะเป็นจุดสมดุลของทังระบบ
ไม่สามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารที่ถูกดูดซับบนพืนผิวของสารดูดซับหรือใน
ของเหลวได้ ซึ่งปริมาณการดูดซับที่จุดสมดุลจะแปรผันตามความเข้มข้นของมลสารที่ถูกดูดซับ โดย
กล่ าวได้ว่ า ความสามารถในการดู ดซั บ (ปริม าณของสารที่ ถูก ดูด ซั บต่ อ ปริ มาณของสารดู ด ซับ ใน
สารละลาย) ที่อุณหภูมิคงที่ ณ จุดสมดุล เรียกว่าไอโซเทอมของการดูดซับ โดยประเภทของไอโซเทอม
ที่อธิบายทฤษฎีการดูดซับดังต่อไปนี
2.5.1 ไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียร์ (Langmuir adsorption isotherm)
แสดงได้ดังสมการ 2.7
(𝑞𝑚 𝑘𝐶)
𝑞 = (1+𝑘𝐶)
เมื่อ

(2.7)

q = ปริมาณสารที่ถูกดูดซับต่อปริมาณสารดูดซับ (มิลลิกรัมต่อกรัม)
qm = ปริมาณสารที่ถูกดูดซับต่อปริมาณสารดูดซับ ที่สภาวะสมดุล
(มิลลิกรัมต่อกรัม)
C = ความเข้มข้นคงเหลือของสารที่ถูกดูดซับในสารละลาย
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
k = ค่าคงที่ของการดูดติดผิว

สมมติฐานของการดูดซับแบบแลงเมียร์มีดังต่อไปนี
ก. พลังงานของการดูดซับบนตัวดูดซับมีค่าเท่ากันทุกต้าแหน่ง
ข. ต้าแหน่งโมเลกุลของสารที่ถูกดูดซับจะอยู่บริเวณที่แน่นอนบนพืนผิวของมลสารที่
ถูกดูดซับ
ค. ต้าแหน่งบนตัวดูดซับต่อหนึ่งบริเวณจะจับกับโมเลกุลของมลสารที่ถูกดูดซับหนึ่ง
หน่วย
ง. จ้านวนพืนที่บริเวณที่เกิดการดูดซับมี ปริมาณแน่นอนซึ่ง ก้าหนดได้จากลักษณะ
ของพืนที่ผิว
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qm

C
เมื่อก้าหนดให้ q เข้าสู่ qm และ C เข้าใกล้ค่าอนันต์ ดังสมการ 2.8
𝐶
𝑞

=

1
𝑘𝑞𝑚

+

𝐶

(2.8)

𝑞𝑚

𝐶⁄
𝑞
1⁄
𝑞𝑚

C
เมื่อหารสมการข้างต้นด้วย C จะได้ดังสมการ 2.9
1
𝑞

1

1

= 𝐶𝑘𝑞 + 𝑞
𝑚

𝑚

(2.9)

2.5.2 ไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนด์ลิซ (Freundlich adsorption isotherm)
แสดงดังสมการ 2.10
⁄𝑛

𝑞 = 𝑘𝐶𝑒1

(2.10)

เมื่อ k และ n = ค่าคงที่ของฟรุนด์ลิซ
จากสมการไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนด์ลิซ สามารถบอกถึงประสิทธิภาพการดูดซับได้
ด้ ว ยค่ า 1⁄𝑛 โดยประสิ ท ธิ ภ าพการดู ด ซั บ จะต่้ า เมื่ อ 1⁄𝑛 มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 1 ในทางกลั บ กั น
ประสิทธิภาพการดูดซับจะสูงเมื่อค่า 1⁄𝑛 มีค่ามากกว่า 1 และถ้าหากกราฟมีความชันมากๆแสดงว่า
สารนันสามารถดูดซับได้ดี
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2.5.3 ไอโซเทอมการดูดซับของโกเบิลคอร์ริแกน (Koblecorrigan’s isotherm)
เป็นแบบจาลองที่ผสมระหว่างแลงเมียร์และฟรุนดลิช ซึ่งแสดงดังสมการ 2.11
(𝐾

𝑞𝑒 = 𝑞0 (1+(𝐾𝐾𝑐

𝐶𝑒 )

)

𝐾𝑐 𝐶𝑒 )

เมื่อ

(2.11)

qe = จานวนมลสารที่ถูกดูดซับต่อน้าหนักของตัวดูดซับที่ความเข้มข้นสมดุล
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
q0 = จานวนสูงสุดของมลสารที่ถูกดูดซับ ต่อน้าหนักของตัวดูดซับที่ความเข้มข้น
สมดุล (มิลลิลิตรต่อลิตร)
KKc = ค่าคงที่การดูดซับของโกเบิล และคอร์ริแกน
n = ดัชนีชี้กาลังของแบบจาลองที่มีผลต่อการดูดซับจานวนมลสารมากที่สุดที่ถูก
ดูดซับต่อน้าหนักของตัวดูดซับที่ความเข้มข้นสมดุล
Ce = ความเข้มข้นทีส่ ภาวะสมดุล (กรัมต่อลิตร)

2.6 การแยกด้วยแม่เหล็กแรงสูง (HGMS)
2.6.1 ความเข้มสนามแม่เหล็ก (Magnetic strength field)
ความเข้มของสนามแม่เหล็ก ขึนกับจ้านวนของฟลักซ์ของแม่เหล็ก และความสามารถในแผ่
สนามแม่เหล็กของสารที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็ก (ณัฐพร เอี่ยมสะอาด, 2557)
2.6.2 ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic flux density)
ความหนาแน่ นของฟลั กซ์ แม่ เหล็ก คือ ปริ มาณแรงแม่ เหล็ก ภายในที่ วัส ดุที่ มีคุ ณสมบั ติ
แม่เหล็กเป็นตัวสร้างขึนมาเอง เช่นแม่เหล็กถาวร โดยค่าความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก จะขึนกับ
ค่าคงตัวของการที่จะท้าให้เป็นแม่เหล็ก (µm) ซึ่งเป็นค่าคงตัวของคุณสมบัติของตัวกลางแม่เหล็กและ
ความเข้มของสนามแม่เหล็ก ดังจะแสดงให้เห็นในสมการ 2.11
𝐵 = 𝜇𝑚𝐻
เมื่อ

(2.11)

H คือ ความเข้มสนามแม่เหล็ก (แอมแปร์ต่อเมตร)
B คือ ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก (เทสลา)
µm คือ ค่าคงตัวในการเปลี่ยนสภาพของวัตถุให้เป็นแม่เหล็ก (แอมแปร์ต่อเมตร)
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2.6.3 แรงแม่เหล็ก (Magnetic force)
แรงแม่เหล็กเป็นแรงของการท้าให้ประจุเคลื่อนที่ สามารถอธิบายได้ด้วยกฎของ ลอเรนซ์
(LORENTZ LAW) ตามสมการ (2.12)
𝐹𝑚 = (𝑣×𝐵)
เมื่อ

(2.12)

Fm คือ แรงในการเคลื่อนย้ายประจุ (นิวตัน)
Q คือ ประจุไฟฟ้าบนอนุภาค (คูลอมบ์)
V คือ ความเร็วที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายประจุ (เมตรต่อวินาที)
B คือ ความหนาแน่นของฟลักซ์ (เทสลา)

แรงแม่เหล็กของอนุภาคเมื่อน้าไปใช้ในสนามแม่เหล็กสามารถอธิบายได้ตามสมการที่ (2.13)
𝐹m=µ0Vp𝑀p×∇𝐻
เมื่อ

(2.13)

Fm คือ แรงในการเคลื่อนย้ายประจุ (นิวตัน)
µ0 คือ ค่าคงตัวของการที่จะท้าให้เป็นแม่เหล็กได้ของวัตถุในสภาวะสูญญากาศ
(แอมแปร์ต่อเมตร)
Vp คือ ปริมาตรของอนุภาค (ลูกบาศก์เมตร)
Mp คือ PARTICLE MAGNETIZATION (แอมแปร์ต่อเมตร)
∇𝐻 คือ เกรเดียนท์ของความเข้มสนามแม่เหล็ก ณ ต้าแหน่งที่อนุภาคอยู่

นอกจากนียังมีแรงอีก 3 แรงที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการแยกด้วยแม่เหล็ก ดังต่อไปนี
2.6.4 แรงดึงดูดของโลก (Gravity force)
แรงดึงดูดของโลกเป็นแรงที่ดึงให้วัตถุตกลงไปด้ วยตัวเองในของเหลวด้วยน้าหนักของตัว
วัตถุเอง สามารถอธิบายได้ดังสมการ (2.14)
𝐹g=(Ρp−Ρg)Vpg
เมื่อ

Fg
Pp
Pg
Vp

คือ แรงดึงดูดของโลก (นิวตัน)
คือ ความหนาแน่นของอนุภาค (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
คือ ความหนาแน่นของของเหลว (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
คือ ความเร่งของแรงดึงดูดของโลก (เมตรต่อวินาที2)

(2.14)
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2.6.5 แรงสู่ศูนย์กลาง (Centrifugal force)
แรงสู่ศูนย์กลางเป็นแรงที่มีการเคลื่อนที่ซึ่งจะเกิดก็ต่อเมื่ออนุภาคมีความปั่นป่วน
สามารถอธิบายได้ดังสมการ 2.15
𝐹C = (Ρp−Ρg)ωVpr
เมื่อ

(2.15)

Fc คือ แรงสู่ศูนย์กลาง (นิวตัน)
ω คือ ความเร็วเชิงมุม (เรเดียนต่อวินาที)
r คือ รัศมีของอนุภาค (เมตร)

2.7 เทคนิคการสกัดเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของตัวถูกดูดซับ (Solid phase extraction, SPE)
เป็ น เทคนิ ค การแยกสารปนเปื้ อ นออกโดยให้ ส ารที่ ต้ อ งการติ ด อยู่กั บ ตั ว ดู ด ซั บ ใน cartridge
จากนันเติมตัวท้าละลายเพื่อดึงเอาสารที่สนใจที่เกาะกับตัวดูดซับออก เพื่อน้าไปใช้ในการวิเคราะห์
ต่อไป โดยขันตอนการใช้ SPE มีขันตอนง่ายๆ 4 ขันตอนดังนี
1 Condition
เป็นการเตรียม ตัวดูดซับที่อยู่ในหลอด (Cartridge) ให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมใช้งานโดยการ
ใส่ตัวท้าละลายที่เหมาะสมลงไปใน SPE (เพื่อให้ตัวดูดซับใน SPE อิ่มไปด้วยตัวท้าละลาย) จากนัน
ท้าการปล่อยตัวท้าละลายทิงโดยให้ตัวท้าละลายอยู่เหนือจากตัวดูดซับ ประมาณ 0.5 cm
2 Load
เป็น การใส่ ส ารตั วอย่ างลงไปเพื่ อให้ จับกั บตั วดูด ซับ โดยในขั นนี จะต้ องควบคุ มแรงดั น
สุญญากาศให้ต่้าเพื่อป้องกันการหลุดออกของมลสารที่สนใจจากตัวดูดซับ จากนันท้าการปล่อยสาร
ตัวอย่างทิงโดยให้สารตัวอย่างอยู่เหนือจากตัวดูดซับ ประมาณ 0.5 cm
3 Rinse
เป็นขันตอนที่น้าสารที่จับกับตัวดูดซับได้น้อยหรือจับอยู่บริเวณผิวของตั วดูดซับออกซึ่ง
อาจจะข้ามขันตอนนีไปก็ได้โดยแบ่งเป็น 2 กรณี
ก. จะใช้ ขั นตอนนี ก็ ต่ อ เมื่ อ SPE-sorbent มี ค วามจ้ า เพาะกั บ สารที่ เ ราสนใจวิ เ คราะห์ แต่
SPE-sorbent ไม่เหมาะกับสารรบกวน เราก็จะล้าง
ข. จะข้ามขันตอนนีเมื่อ SPE-sorbent เหมาะกับสารรบกวน แต่ไม่เหมาะกับสารที่จะวิเคราะห์
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4 Elution
เป็ น การดึ ง สารที่ เ ราสนใจที่ เ กาะกั บ ตั ว ดู ด ซั บ ออก เพื่ อ น้ า ไปวิ เ คราะห์ ต่ อ ไป โดยใช้
ตัวท้าละลายที่เหมาะสมในการชะสารที่สนใจวิเคราะห์ออกมา
ตารางที่ 2.6 แสดงข้อดีและข้อเสียของเทคนิคการแยกสารปนเปื้อนออก
ข้อดี
ข้อเสีย
1. ลดปริมาณตัวท้าละลายที่ต้องใช้
1. ยังต้องใช้ตัวท้าละลายอินทรีย์
2. ประหยัดเวลา
2. มีหลายขันตอนในการท้า
3. ใช้ กั บ ระบบการเตรี ย มตั ว อย่ า งแบบ 3. ความช้านาญของผู้วิเคราะห์
อัตโนมัติได้
4. เลื อ กตั ว ท้ า ละลายที่ เ หมาะสมกั บ สารที่
ต้องการวิเคราะห์ได้หลายชนิด
ส้า หรั บการน้ าไปใช้ วิ ธีนี เหมาะต่อ การวิ เ คราะห์ส ารอิ นทรีย์ ร ะเหยยาก (Non-volatileorganic compound) หรื อ กึ่ ง ระเหย (Semi-volatile organic compound) โดยน้ า มาเพิ่ ม ความ
เข้มข้น (Preconcentration) จนถึงระดับที่สามารถตรวจวัดได้
2.8 ตัวกลางดูดซับ
2.8.1 อนุภาคที่มีคุณสมบัติแม่เหล็ก
สมบัติ ทางแม่เ หล็ก เป็น หนึ่ง ในสมบัติพิ เศษที่เกิ ดขึนจากวัสดุร ะดับ นาโน ซึ่ง สมบั ติทาง
แม่เหล็กนีจะขึนกับโครงสร้างและลักษณะการจับตัวของอะตอมหรือธาตุที่รวมตัวกันขึนเป็นวัสดุ
โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กได้ดังนี
ตารางที่ 2.7 แสดงคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็ก
ชนิดและคุณสมบัติความ
เป็นแม่เหล็ก
- ไดอาแมกเนติก
(diamagnetic)
- พาราแมกเนติก
(paramagnetic)
- เฟอร์โรแมกเนติก
(ferromagnetic)

สภาพความเป็นแม่เหล็ก สภาพความเป็นแม่เหล็ก การจัดเรียงอิเล็กตรอน
ในสนามไฟฟ้า
นอกสนามไฟฟ้า
- แ ส ด ง ค่ า ค ว า ม เ ป็ น - ไ ม่ แ ส ด ง ค ว า ม เ ป็ น - เกิ ด ในออบิ ท อลของ
แม่ เ ห ล็ ก ได้ เ ล็ ก น้ อ ย แม่เหล็ก
โมเลกุลที่มีอิเลคตรอน
ในเชิงลบ
เข้าคู่ออบิทอล
- แ ส ด ง ค่ า ค ว า ม เ ป็ น - ไ ม่ แ ส ด ง ค ว า ม เ ป็ น - เ กิ ด ไ ด้ ดี ถ้ า ไ ม่ มี
แม่ เ ห ล็ ก ได้ เ ล็ ก น้ อ ย แม่เหล็ก
ออบิทอลของโมเลกุ ล
ในเชิงบวก
ที่มีอิเลคตรอนเข้าคู่
- มี ค วามเป็ น บวกทาง - สามารถคงสภาพความ
สนามแม่เหล็กอย่างแรง เป็นแม่เหล็ก
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ส้ า หรั บ วั ส ดุ ป ระเภทเฟอร์ โ รแมกเนติ ก สามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น สองประเภท ได้ แ ก่
แอนติเฟอร์โรแมกเนติก และเฟอร์ริแมกเนติก วัสดุประเภทแอนติเฟอร์โรแมกเนติก เช่น Mn Cr MnO
NiO CoO และ MnCl2 จะไม่แสดงสภาพความเป็นแม่เหล็ก เนื่องจากขัวของอิเล็กตรอนคู่ตรงข้ามกัน
จะหักล้างกันหมด ส่วนวัสดุประเภทเฟอร์ริแมกเนติก เช่น Ferrites และ Magnetite จะมีการแสดง
สภาพทางแม่เหล็ก เนื่องจากโมเมนต์ของอิเล็กตรอนตรงข้ามในโมเลกุลมีค่าไม่เท่ากัน
ส้าหรับกรณีของวัสดุประเภทเฟอร์โรแมกเนติก พบว่าเมื่อมีขนาดเล็กลงจนถึง 20-30 นาโน
เมตร จะเกิด “ปรากฏการณ์ซูปเปอร์พาราแมกเนติก ” (Superparamagnetic phenomenon) ซึ่ง
เป็ น สมบั ติ ท างแม่ เ หล็ ก แบบใหม่ ซึ่ ง พบว่ า จะท้ า ให้ อ นุ ภ าคที่ มี ส มบั ติ ซู ป เปอร์ -พาราแมกเนติ ก
(Superparamagnetic particle) มีสมบัติความเป็นแม่เหล็กที่ไ ม่มั่นคงเนื่องจากการแปรปรวนของ
อุณหภูมิ โดยอนุภาคเหล่านีจะไม่แสดงสมบัติแม่เหล็กเมื่อไม่ได้รับสนามแม่เหล็กภายนอก และเมื่อ
ได้รับสนามแม่เหล็กก็จะแสดงสมบัติแม่เหล็ก อนุภาคที่มีสมบัติแม่เหล็ก (Magnetic particle) มีการ
ใช้มาตังแต่ช่วงกลางของปี 1970 โดยมักใช้ในด้านชีววิทยาและทางการแพทย์ คุณสมบัติแม่เหล็กเป็น
ลักษณะเฉพาะที่ท้าให้อนุภาคเคลื่อนที่ได้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสูง ซึ่งสามารถน้าไปใช้ประโยชน์
เช่นใช้ในการขนส่งยา หรือการออกฤทธิ์ของสารที่ต้องการยังอวัยวะเป้าหมายโดยการควบคุมด้วย
สนามแม่เหล็กภายนอกร่างกาย และการแยกทางชีวภาพ (Bioseperations) และยัง มีการปรับปรุง
พืนผิวของอนุภาค และเพิ่มประสิทธิภาพการน้าส่งและการท้าปฏิกิริยากับ เป้าหมาย ซึ่งการศึกษาใน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารนั นแสดงให้ เ ห็ น ว่ า Iron nanoparticles มี ผ ลต่ อ การเคลื่ อ นย้ า ยของมลพิ ษ ใน
สิ่งแวดล้อม
2.8.2 กราฟีน
กราฟีนเป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นระนาบ ซึ่งจะเชื่อมคาร์บอนแต่ละต้าแหน่งด้วยพันธะ
โดยคาร์ บ อนแต่ ล ะวงจะมีลั ก ษณะหกเหลี่ ยมและเชื่ อมต่ อกั น จนมี ลั กษณะคล้ า ยผลึ ก รวงผึ ง
สามารถน้ าไปใช้กับ วัสดุ หรือ อุปกรณ์ ไ ฟฟ้า เพราะเป็นวัส ดุที่มีความหนาแน่น ทางไฟฟ้า เฉื่อยต่ อ
สารเคมีทนต่ออุณหภูมิได้สูง จึงใช้เป็นตัวส่งสัญญาณ และนอกจากนีเมื่อกราฟีนมีขนาดในระดับนาโน
พบว่ า จะมี ค วามชอบน้ า สู ง เนื อแท้ ข องกราฟี น มี ลั ก ษณะเป็ น วั ส ดุ กึ่ ง โลหะ หรื อ กึ่ ง ตั ว น้ า
ด้วยเอกลักษณ์หรือคุณสมบัติในการน้าไฟฟ้า จึงมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้ดีที่อุณหภูมิ ห้อง มีค่า
เท่ากับ 15,000 cm2V-1 โดยความต้านทานนันจะมีค่าเท่ากับ 10-6 ohm-cm ซึ่ง มีค่าน้อยกว่าความ
ต้านทานของเงิน ค่านีจะแสดงออกมา ณ อุณหภูมิ ห้อง โครงสร้างของ Graphene nano ribbon
ชนิด Zigzag และ Armchair ล้วนมีคุ ณสมบัติ ทางไฟฟ้ าที่แตกต่ างกันออกไป ส้ าหรับกราฟีนชนิ ด
Zigzag จะเป็ น โลหะ ส่ว นแบบ Armchair จะเป็ นได้ ทั งโลหะ หรือ กึ่ ง ตั ว น้ า ก็ ไ ด้ ซึ่ ง ช่ อ งห่ า งของ
แถบพลังงานใน Armchair นันจะผกผันกับความกว้างของแต่ละแถบพลังงานคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม
ทางไฟฟ้ าของกราฟีนนั นจึงเป็ นที่สนใจในการน้ามาประยุกต์ ใช้กับเครื่องใช้ไ ฟฟ้า ในอนาคต เช่ น
Ballistic transistors ตัว รวมกระแส Electrode และ Sensor กราฟี น นั นมี ค วามสามารถในการ
เคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนผ่า นโลหะหรือกึ่ง โลหะได้ดี และมีค่าสัญ ญาณรบกวน (Noise signal) ต่้า
ท้ า ให้ ก ราฟี น เหมาะกั บ การเป็ น Sensor ที่ ดี แ ละจากโครงสร้ า งสองมิ ติ ดั ง รู ป 2.3(a) จึ ง มี ค วาม
เหมาะสมที่จะใช้ในการตรวจสอบการดูดซับ หรือการยึดติดของโมเลกุล นอกจากนันยัง ใช้ท้าเป็น
sp2
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อิเล็กโทรดชนิดโปร่งแสง จากคุณสมบัติที่ได้กล่าวมานันจึงแบ่งกราฟีนออกเป็นสองกลุ่มคือ กราฟีน
ชันเดียวและกราฟีนสองชันโดยอันดับแรกต้องมาท้าความเข้าใจโครงสร้างของกราฟีน ก่อนว่า กราฟีน
ชันเดียวมีลักษณะเป็นแผ่นระนาบสองมิติ ที่เกิดจากการต่อกันของคาร์บอน 6 อะตอมดังรูปที่ 2.3 (b)
ขณะที่พันธะ δ เป็นพันธะหลักที่แกนกลางของโครงสร้าง hexagonal ส่วนพันธะ ¶ เป็นพันธะที่ใช้
เพื่อเชื่อมระหว่างชันของกราฟีน (Wonbong และคณะ, 2010)

(a)

(b)

รูปที่ 2.3 (a) โครงสร้างสองมิติของกราฟีนที่แสดงถึงแผ่นคาร์บอนหกเหลี่ยมมาต่อกัน
(b) แสดงให้เห็นถึงต้าแหน่งของพันธะ δ และ π ที่ตังฉากกันบนระนาบของกราฟีน
(Wonbong และคณะ, 2010)
แกรฟีนชันเดียวจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับไฟฟ้า ดัง รูปที่ 2.4 ที่จะเห็นการซ้อนทับกันของ
แถบพลั ง งาน นอกจากนี ยั ง สามารถแสดงประจุ บ วกและประจุ ล บได้ ใ นตั ว เดี ย ว (Ambipolar)
ที่อุณหภูมิห้อง โดยประจุที่ขนส่งสามารถแลกเปลี่ยนระหว่าง hole และอิเล็กตรอนยังขึนกับธรรมชาติ
ของ Gate voltage

รูปที่ 2.4 แสดงให้เห็นถึง Electronic band ของกราฟีนแบบชันเดียว
(Wonbong และคณะ, 2010)
ผลจาก Quantum hall ที่อุณหภูมิต่้าๆ และที่อุณหภูมิห้อง แสดงให้เห็นถึง ความเหมาะสม
ต่อการน้ าไปใช้ เป็นตัว น้าไฟฟ้า นอกจากนียัง ความสามารถน้ าไปใช้ เป็น Gas sensing ได้อีกด้ว ย
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เพราะว่าความสามารถในการดูด ซับและการคายซับของ CO H2O และ NH3 ค่า สัญ ญาณรบกวน
(Noise signal) ที่ต่้า และมีค่าความเค้นและความเครียดประมาณ 1.0 TPa
กราฟีนแบบสองชันแสดงให้เห็นว่าไม่มีช่องว่างกับแถบพาราโบลาสัมผัสที่ K และ K’ เมื่อ
เทียบกับ กราฟีนแบบชันเดียว ดังนันกราฟีนแบบสองชันจึงถูกพิจารณาว่าเป็นวัสดุกึ่งตัวน้า ในทาง
ตรงกั น ข้ า มกราฟี น แบบชั นเดี ย วเป็ น ตั ว พาประจุ อย่ า งไรก็ ต ามการประยุ ก ต์ ใ ช้ Gate voltage
สามารถเปลี่ยนความเข้มข้นของตัวขนส่งและบอกถึงความไม่สมมาตรระหว่างชันทังสอง อย่างไรก็
ช่องว่างตรงแถบพลังงานมีค่าประมาณ 0.26 eV ที่สร้างมาจากกราฟีน เมื่อใช้วิธีการปลูกผลึกเดี่ยวบน
SiC โครงสร้างกับแถบช่องว่างแบบจ้ากัดท้าให้กราฟีนเหมาะสมส้าหรับการน้ามาใช้ในอุตสาหรกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า พบว่าแถบช่องว่างจะลดลงเมื่อจ้านวนชันของ กราฟีนเพิ่มขึนจนใกล้ศูนย์ เช่นในกรณี
โครงสร้างที่มีมากกว่า 4 ชัน โดยสารนีจะเหนี่ยวน้าการเปิดของแถบช่องว่างเนื่องจากปฎิกิริยาของ
กราฟีนกับสารตังต้นและการแตกหักของโครงร่างผลึก ในการศึกษาที่ใกล้เคียงกันการทับถมของ
กราฟีนด้วยวิธีการปลูกผลึกบนคาร์บอนที่พืนผิวของ 4H-SiC จะมีล้าดับการซ้อนทับที่ต่างกันจากผล
ของโครงสร้ า ง โดยไม่ค้ า นึ ง ถึง จ้ า นวนของชั น (กรณี ที่ค วามหนาไม่ เ กิน 10 ชั น ดั ง นั นวิธี ใ นการ
สังเคราะห์มีความส้าคัญในการก้าหนดโครงสร้างและคุณสมบัติของกราฟีน
ขอบเขตที่สนใจต่อการน้าไปใช้ อาทิเช่น การดูดซับโมเลกุลของแก๊สที่พืนผิวของ กราฟีนที่ได้
จากวิธีการปลูกถ่ายผลึกเดี่ยว แสดงให้เห็นถึงการควบคุมโมเลกุลที่จะบ้าบัด (ตัวอย่างของแก๊สเช่น H2
และ NO2) สามารถกระตุ้นการย้อนกลับของโลหะให้เปลี่ยนเป็นฉนวนได้ ในกราฟีนแบบชันเดียวและ
สองชัน การบ้าบัดแผ่นกราฟีนโดยไฮโดรเจนอะตอมเป็นขันตอนที่ใช้ในการท้าฉนวนหรือที่มีโครงสร้าง
เป็นไฮโดรคาร์บอนแบบสองมิติ นอกจากนีกราฟีนแบบชันเดียวและสองชันยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะ
โปร่งแสงในช่วงคลื่นแสงอุตราไวโอเลต จนถึง อิ นฟราเรด จึ ง เหมาะต่อ การน้า ไปประยุ กต์ ใช้เป็ น
อิเล็กโทรดโปร่งแสงในแผงพลังงานเซลล์สุริยะ
คุณสมบัติของกราฟีนชนิดหลายชัน การวิเคราะห์โครงสร้างของแถบกราฟีนชนิดสองชัน
(Few-layer graphene, FLG) จะเห็นได้ว่าไม่มีช่องว่างของแถบพลัง งาน จึง บอกโดยนัยได้ว่าความ
เป็นโลหะจะเพิ่มขึนตามจ้านวนชันของ FLG และยังมีพืนที่ผิวเป็นจ้านวนมากเมื่อเทียบกับ SLG จาก
ผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติในการเป็นดูดซับก๊าซที่ดี เมื่อท้าการตรวจสอบด้วย H2 และ CO2 ที่
300 K และ 100 bar จากตัวอย่างของ FLG พบว่ามีการดูดกลืน H2 3% โดยน้าหนัก ซึ่งถือว่าสูงมาก
FLG มีส ามารถที่ ดี ใ นการใส่ ห มู่ ฟั ง ก์ ชั น ทั งที่ เ ป็ น พั น ธะโควาเลนต์ แ ละไม่ เ ป็ น โควาเลนต์
ตามล้าดับการละลายในตัวท้าละลายชนิดต่างๆ การเติมหมู่เอมีนให้กับ FLG พบว่าการละลายในตัว
ท้ า ละลายอิ น ทรี ย์ เช่ น Carbontetrachloride (CCl4) Dichloromethane (DCM) และยั ง พบว่ า
สามารถละลายน้าได้หลังจากท้าปฏิกิริยากับ H2SO4 และ HNO3 เข้มข้น อย่างไรก็ตามการดัดแปลง
หมู่ฟังก์ชันด้วยพันธะโควาเลนต์จะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ดังนันการเติมหมู่ฟังก์ชันที่เป็น
Non-covalent จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ จ้ า เป็ น โดยน้ า ไปเคลื อ บด้ ว ย Polyethyleneglycol (PLG) เพื่ อ ให้ ตั ว
ดูดซับละลายในน้าโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน และยัง ท้าให้โครงสร้างของ
กราฟีนมีความเสถียรมากขึนเมื่อเติมหรือตกแต่งหมู่ฟังก์ชันด้วยอนุภาคโลหะขนาดนาโนเช่น Pt, Ag
และ Au nanoparticles ด้วยวิธีการสังเคราะห์ทางเคมีแบบขันตอนเดียว (Single step chemical)
การดั ด แปลงทางเคมี ข องกราฟีน ท้ าให้ เกิ ดการเปลี่ย นแปลงคุ ณสมบัติ ทางแม่ เ หล็ กของ กราฟี น
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เนื่องจาก edge ที่เปลี่ยนไป ดังนันกราฟีนจึงเป็นที่น่าสนในไม่กี่ ปีที่ผ่านมานี จึงศึกษาและท้าความ
เข้ าใจในปฎิกิ ริย าของกราฟี นกั บ DNA nucleobase และ Nucleoside ซึ่ ง พลัง งานที่ เกิ ดขึ นมี ค่ า
ใกล้เคียงกับ ท่อนาโนคาร์บอนชนิดผนังเดี่ยว FLG ได้ถูกน้าไปใช้เป็นองค์ประกอบของอิเล็กโทรดใน
Li-ion แบตเตอรี่ รุ่นใหม่เนื่องจากมีความสามารถที่จะท้าปฎิกิริยาเชิง ไฟฟ้าเคมี โดยเมื่อเทียบค่า
พลัง งานจลน์ที่เกิดขึนจากปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมีพบว่าได้ค่าที่ดีกว่า กราไฟต์ หรือ Activated carbon
เมื่อน้าไปใช้เป็นองค์ประกอบของแบตเตอรี่พบว่าสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับแบตเตอรี่ได้ นอกจากนี
ยังมีการน้ากราฟีนไปใช้เป็นตัวเก็บพลังงาน เช่นแบตเตอรี่ และตัวเก็บพลังงานจากความหลากหลาย
ของกราฟีนไม่ว่าจะเป็น หนึ่งชัน สองชัน หรือหลายชันก็ตาม ล้วนมีความสามารถในเชิงไฟฟ้าทังนัน
จึงน้าไปประยุกต์ใช้ทางชีวภาพ ตัวตรวจจับสัญญาณ และที่เก็บพลังงาน โดยวิธีในการสังเคราะห์จะ
เป็นตัวควบคุมโครงสร้าง และคุณสมบัติของกราฟีน ซึ่งวิธีต่างๆที่ใช้ในการสังเคราะห์จะกล่าวในล้าดับ
ต่อไป
2.8.2.1 วิธีในการสังเคราะห์กราฟีน
การสังเคราะห์กราฟีนแบบชันเดียวได้เริ่มมีการท้าในช่วงคริตศักราช 1975 แสดง
ให้เห็นถึงการรวมตัวของกราไฟต์แบบชันเดียวและหลายชันด้วยวิธีการสลายตัวโดยใช้ความร้อ น
(Dermal decomposition) จากผลึ ก เชิ ง เดี่ ย วของแพลตติ นั ม อย่ า งไรก็ ต ามเนื่ อ งจากขาดความ
สอดคล้องของ การรวมตัวบนระนาบของผลึกที่ต่างกัน และความล้มเหลวในการประยุกต์ใช้ของ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงยังมีผู้ท้าการวิจัยไม่มากนัก เนื่องจากการสังเคราะห์ที่ยุ่งยากและได้ปริมาณน้อยต่อ
การสังเคราะห์ในแต่ละครัง จึงมีความพยายามที่จะเพิ่มปริมาณกราฟีนที่ได้ และลดความยุ่ง ยากใน
การสังเคราะห์ ซึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมมีดังต่อไปนี
ก. วิธีการลอกออกเป็นแผ่น (Exfoliation and cleavage)
กราไฟต์ เป็ นชั นของกราฟีน ที่ก องซ้ อนกัน เชื่อ มต่อ กัน ด้ว ยแรงแวนเดอวาลล์
ดังนันหลักการคือ มีความเป็นไปได้ที่จะผลิตกราฟีนจากแผ่นกราไฟต์ที่มีความบริสุทธ์สูง เมื่อพันธะ
แตกออก วิธีการลอกออกเป็นแผ่นใช้กลไกลหรือพลังงานทางเคมีในการสลายพันธะเพื่อให้ได้แผ่น
กราฟีน ซึ่งถือได้ว่าเป็นความพยามครังแรกโดย ใช้โลหะโพแทสเซียมสอดแทรกที่แผ่นของกราไฟต์
แล้วท้าการลอกด้วยเอทานอล เพื่อที่จะให้เกิดการแยกของแผ่นคาร์บอน จากนันน้าไป Sonicate จะ
ท้าให้แ ผ่นนาโนคาร์ บอนหลุดออกมา เมื่อวิเ คราะห์ ด้ วย TEM จะพบว่ าในแต่ละแผ่ นมีความหนา
40±15 ชัน จากกระบวนการดังกล่าวจะได้ผลิตภัณฑ์เป็น FLG
โดยกระบวนการ Exfoliation เป็นการลอกซ้าไปเรื่อยๆ คล้ายกับการลอกออก
จากแผ่น กราไฟต์ ส่วนบางๆที่แตกออกมาจะปล่อยออกมาใน Acetone และถูกส่งไปยัง Si ซึ่งพบว่า
จะมีทังกราฟีนแบบชันเดียวและสองชัน วิธีนีจึง เหมาะกับการท้าในสเกลขนาดใหญ่ แสดงให้เห็น
ดังรูปที่ 2.5
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รูปที่ 2.5 แสดงภาพถ่ายของ High resolution transmission electron microscopy (HRTEM)
(Wonbong และคณะ, 2010)
ข. วิธีการตกสะสมไอสารเคมี (Thermal chemical vapor deposition technique ,
CVD)
การสังเคราะห์กราฟีนผ่านวิธีการตกสะสมไอสารเคมี (CVD) เป็นวิธีที่ค่อนข้าง
ใหม่ จากงานวิจัยก่อนหน้านีได้มีการสังเคราะห์กราฟีนแบบหลายชันด้วยวิธี CVD ข้อดีคือผลิตภัณฑ์ที่
ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สารตังต้นราคาถูก เป็นกระบวนการที่สารตังต้นสัมผัสกับแก๊ซบนพืนผิวที่
ท้าการปลูกชันฟิลม์ขณะที่ท้าการระเหย (รูปที่ 2.6)

รูปที่ 2.6 การสังเคราะห์แผ่นกราฟีนด้วยคลื่นวิทยุ (Radio frequency, RF)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการตกสะสมไอสารเคมี (a) รูปถ่ายกราฟีนด้วย SEM บนส่วนโค้งของผิว Ni
(b) ภาพขยายของ SEM บนส่วนโค้งของผิว Ni (c) ภาพถ่าย HRTEM ที่แสดงถึงแผ่นกราฟีนแบบชัน
เดียวและสองชันที่ต่อขนานกัน
(Wonbong และคณะ, 2010)
ซึ่งการสังเคราะห์จะท้าได้หลายแบบ เช่นการให้ความร้อนตัวอย่างกับเส้นใยหรือ
กับพลาสมา กราฟีนสามารถขยายได้โดยการสัมผัสกับแผ่นนิเกิล (Ni) ที่ผสมกับแก๊ซไฮโดรเจน (H2)
มีเทน (CH4) และ อาร์กอน (Ar) ที่ 1,000 องศาเซลเซียส การสลายของมีเทน (CH4) บนพืนผิวด้วย
การระเหยไฮโดรเจน และการกระจายของคาร์บอนบนผิวของนิเกิล โดยลดอุณ หภูมิลงด้วยอาร์กอน
ชันของกราฟีนจะขยายบนพืนผิว ซึ่งกระบวนการนีคล้ายกับการกระจายตัวบนพืนผิวของนิเกิล ดังนัน
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จ้านวนชันโดยเฉลี่ยจะขึนกับความหนาของนิเกิล วิธีนีจึงสามารถควบคุมความหนาได้นอกจากนันยัง
สามารถควบคุมรูปร่างของกราฟีนที่เกิดขึนได้อีกด้วย
ค. ขันตอนแยก (Dispersion method)
กราฟีนสามารถเตรียมได้ในสภาวะที่เป็นของเหลวจึง สามารอัพสเกลการผลิตได้
เพื่อให้ได้ปริมาณกราฟีนที่สูงขึน วิธีที่ง่ายที่สุดคือการกระจายกราไฟต์ในตัวท้าละลายอินทรีย์ เป็นผล
ให้ ข อบโล่ มี พ ลั ง งานลดลงเพื่ อ ง่ า ยต่ อ การลอกกราฟี น ออกจากผลึ ก แล้ ว น้ า สารละลายที่ ไ ด้ ไ ป
Sonicate อีกอย่างน้อยร้อยชั่วโมง หรือใช้กระแสไฟฟ้า จากนันน้าสารละลายที่ได้ไ ป Centrifuge
เพื่อก้าจัดสะเก็ดที่ยังคงสภาพผลึก โดยปริมาณของกราฟีนที่ได้ค่อนข้างสูง แต่ขนาดเล็กมากท้าให้การ
ควบคุมเป็นไปได้ยาก แต่การสังเคราะห์จากที่กล่าวมาไม่ยุ่งยากจึงเหมาะกับการท้าสเกลขนาดใหญ่
ง. การสังเคราะห์ตัวกลางดูดซับ
การสั งเคราะห์อ นุภ าคขนาดนาโนที่ มีส มบั ติ แม่ เหล็ก (Petcharoen และคณะ,
2012) อนุภาคนาโนแมกนิไทต์ (Fe3O4) เป็นสารประเภทเฟอร์ริคแมกเนติกขนาดนาโนที่มีโครงสร้าง
เป็น Cubic inverse spinal structure สารแมกนิไ ทต์สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ได้กับวงการแพทย์
อันเนื่องมาจากคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ปรากฏการณ์ซุปเปอร์พาราแมกเนติก และมีสนามแม่เหล็ก
หนาแน่น
2.8.2.2 การปรับแต่งหมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิวตัวกลางดูดซับ
กระบวนการดูดซับเป็นกระบวนการที่เกิดขึนโดยมีแ รงกระท้าระหว่างตัวกลาง
ดูดซับและมลสาร แต่อาจเกิดขึ นอย่างไม่ทั่วถึง ทังพืนผิ วของตั วกลางดู ดซับ หมู่ ฟัง ก์ชัน บนพืนผิ ว
ตัวกลางดูดซับเป็นหนึ่งในปัจจัยส้าคัญที่จะท้าให้เกิดการดูดซับขึนในบริเวณที่ต้องการ ซึ่งการดูดซับ
นันอาจเกิดเนื่องมาจากแรงทางประจุ หรือปฏิกิริยาเคมี
การปรับแต่งหมู่ฟังก์ชันบนพืนผิวเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากส้าหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดูดซับให้แก่ตัวกลางดูดซับ และเพิ่มความเฉพาะเจาะจงในการเลือกดูดซับมลสาร
แต่ละชนิด ซึ่งการปรับแต่งหมู่ฟังก์ชันบนพืนผิวนีจะได้ผลดีเป็นพิเศษกับตัวกลางดูดซับสังเคราะห์ที่มี
ลักษณะทางเคมีบนพืนผิวที่ใกล้เคียงกัน การปรับแต่งหมู่ฟังก์ชันบนพืนผิวตัวกลางดูดซับนันสามารถ
ท้าได้ 2 วิธี คือ
ก. การต่อติดหมู่ฟังก์ชัน (Post-synthetic grafting) การต่อติดหมู่ฟังก์ชันเป็นการ
น้าหมู่ฟังก์ชันทางเคมี เช่น อะมิโน, เมอร์แคปโต และไดอะมิโน มายึดบนผิวของตัวกลางดูดซับแล้วต่อ
กับหมู่ฟังก์ชันบนพืนผิวเดิม ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและคงไว้ซึ่งโครงสร้างเดิมของตัวกลางดูดซับการต่อ
ติดหมู่ฟังก์ชันนีมีข้อเสียคือยากที่จะควบคุมความเข้มข้นและการกระจายตัวของหมู่ฟังก์ชันที่ท้าการ
ต่อติดเข้าไป และการปรับแต่งหมู่ฟังก์ชันส่วนใหญ่จะเกิดขึนเฉพาะบนพืนผิวด้านนอกและภายในรู
พรุนที่สารตัวกลางปรับแต่งหมู่ฟังก์ชันสามารถเข้าถึงได้เท่านัน อย่างไรก็ตาม การต่อติดหมู่ฟังก์ชันก็มี
ข้อดีคือจะยังรักษาโครงสร้างของตัวกลางดูดซับหลังจากที่ท้าการปรับแต่งหมู่ฟังก์ชัน
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ข. การควบแน่นร่วม (Co-condensation or direct synthesize) การควบแน่น
ร่วม จะเป็นการปรับแต่งหมู่ฟังก์ชันบนพืนผิวไปพร้อมกับการสังเคราะห์ตัวกลางดูดซับที่สามารถใช้ได้
กับทังหมู่ฟังก์ชันอินทรีย์และอนินทรีย์ โดยมีข้อดีของการควบแน่นร่วมคือเกิดการกระจายตัวของหมู่
ฟังก์ชันอย่างทั่วถึงทังพืนผิวของตัวกลางดูดซับและสามารถรับหมู่ฟังก์ชันอิน ทรีย์ได้มากกว่า วิธีการ
ต่อติดหมู่ฟังก์ชัน ถึงแม้ว่าการควบแน่นร่วมนีจะท้าให้สูญ เสียโครงสร้างของสารตังต้นไปบางส่วน
เนื่องจากการจัดเรียงโครงสร้างของตัวกลางดูดซับใหม่ จากการปรับแต่งหมู่ฟังก์ชันด้วยการควบแน่น
ร่วมหมู่ฟังก์ชันอะมิโน หมู่ฟังก์ชันอะมิโน มีคุณสมบัติเป็นเบส (pH = 8) ชอบน้า และเป็น Building
block ของโปรตีน มักนิยมใช้ในการน้ามาปรับแต่งหมู่ฟังก์ชันบนพืนผิวของตัวกลางดูดซับ เพื่อเพิ่ม
ความชอบน้า และท้าให้พืนผิวเป็นประจุบวก เนื่องจากเมื่อละลายน้าจะได้รับโปรตอนจากน้า
2.9 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของตัวกลางดูดซับ
2.9.1 โครงสร้างผลึก
วิเคราะห์โครงสร้างผลึกของตัวกลางดูดซับที่ท้าการปรับปรุงพืนผิวโดยใช้เครื่อง Powder
X-ray diffractometer (XRD) แ ล ะ Rigaku DMAX 2200 Powder X-ray diffractometer
equipped with CU K𝛼 radiation โดยใช้ Scanning rate 1,000 DEG min-1 ในช่ ว ง 0.5° – 6.0°
(2𝜃) (Punyapalakul และคณะ, 2006)
2.9.2 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิว
ในการวิ เ คราะห์ ก ารต่ อ ติ ด ของหมู่ ฟั ง ก์ ชั น อะมิ โ นบนพื นผิ ว ของสารดู ด ซั บ สามารถ
วิเคราะห์ได้จากปริมาณไนโตรเจนโดยใช้ เครื่อง CHNS-O analyzer ของ Thermo scientific TTM
รุ่น FLASH 2000
2.9.3 ลักษณะพื้นที่ผิว
การตรวจวัดลักษณะพืนที่ผิวของสารดูดซับจะวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบสแกน (Scanning electron microscope, SEM) เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ล้าแสงอิเล็กตรอน มี
ก้าลังขยายละเอียดมากถึง 10-30,000 เท่า การท้างานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน คือ
จะมีอิเล็กตรอนถูกปล่อยออกจากต้นก้าเนิด แล้วถูกเร่ง ด้วยศักย์ไฟฟ้าแรงสูง (High voltage) ผ่าน
สนามไฟฟ้าในสภาวะสูญญากาศ จึงท้าให้ความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนน้อยกว่าความยาวของคลื่น
แสงมาก รวมถึงการที่อิเล็กตรอนมีประจุลบ และมีสนามแม่เหล็กอยู่รอบตัวในทิศทางตังฉาก ขณะที่
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ จึงได้น้าคุณสมบัติตรงนีในการบัง คับการเบี่ยงเบนของสนามแม่เหล็ก ซึ่งจะมี
ประโยชน์ในการเพิ่มก้าลังขยายของเลนส์ภายในกล้อง โดยที่กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนจะ
ใช้ในการศึกษาโครงสร้างหรือองค์ประกอบต่างๆในวัตถุตัวอย่าง โดยการกวาดล้าอิเล็กตรอนไปบน
พืนผิว ด้วยอุปกรณ์ตรวจจับที่อยู่ภายใน จะท้าให้อิเล็กตรอนที่กระเจิงออกจากวัตถุนัน มาแสดงผลบน
จอโทรทัศน์เป็นภาพสามมิติที่สามารถบันทึกภาพได้ ในขณะที่กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนมี
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การท้างานที่เหมือนกับกล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน แต่แตกต่างที่ระบบการแสดงผลของภาพ โดยส่ง
สัญญาณภาพที่ได้เพื่อน้าไปขยาย แล้วแปลภาพลงจอซีอาร์ที (CRT) จึงสามารถดูได้ด้วยตาเปล่า และ
บันทึกได้ ในเรื่องความสว่างของภาพนันจะขึนกับพืนผิวของวัตถุ โดยถ้าพืนผิวมีความเรียบมาก ภาพก็
จะสว่างน้อยกว่าพืนผิวที่ขรุขระ นอกจากนีเลนส์ใกล้วัตถุยังมีช่องส้าหรับ รับแสงเพื่อช่วยในการเพิ่ม
ความลึกของภาพ หากติดตังอุปกรณ์พิเศษเสริมอาจตรวจสอบตัวอย่างได้มากขึน เพื่อบอกรายละเอียด
ของภาพร่างและองค์ประกอบของตัวอย่างในส่วนลึกกว่าที่กล้องอิเล็กตรอนชนิดทุติยภูมิจะตรวจสอบ
ได้ เพื่อใช้ในการหาปริมาณและคุณภาพโมเลกุลของธาตุ (Puchmark, 2013
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.10.1 การกาจัด MT
(Cai และคณะ, 2014) ศึ ก ษาตั ว กลางดู ด ซั บ ทั ง 3 ชนิ ด Graphene oxide (GO),
Granular activated carbon (GAC) แ ล ะ Multiwalled carbon nanotube (MWCNTs) เ พื่ อ ดู
ขนาดอนุภาค พืนที่ผิวจ้าเพาะ และความสามารถในการดูดซับ Carbamazepine กับสารที่รบกวน
การท้างานของต่อมไร้ท่อ (Endo- crine disrupting compounds, EDC) อีก 9 ชนิด เพื่อหาพลังงาน
จลน์ในการดูดซับของ Carbamazepine และ EDCs ด้ วยตัวกลางดูดซับทังสามชนิดผลปรากฎว่ า
กราฟีนออกไซด์จะดูดซับมลสารดังกล่าวด้วยพันธะ π-π ซึ่งเป็นแรงยึดเหนี่ยวที่เกิดขึนจากการชนกัน
ที่ ผิ ว ข้ า งของออบิ ท อล สามารถอธิ บ ายปรากฎการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น ได้ ด้ ว ย Freundlich isotherm
นอกจากนีผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า พืนที่ผิวสูงสุดของกราฟีนออกไซด์เท่ากับ 771 m2/g และเมื่อ
มีการเพิ่มขึนของพีเอช จะท้าให้ประจุบนผิวของตัวกลางดูดซับเป็นลบ ดังนันความสามารถในการดูด
ซับมวลสารที่มีประจุลบจึงลดลง แต่ความสามารถในการดูดซับมลสารที่มีประจุบวกจะเพิ่มขึน และก
ราฟีนออกไซด์ยังมีช่วง pH ในการดูดซับกว้าง ปฎิกิริยาการดูดซับเกิดขึนได้รวดเร็ว และเมื่อน้าไปล้าง
ด้วยแอลกอฮอลล์ยังพบว่าสามารถฟื้นฟูประสิทธิภาพของตัวกลางดูดซับได้
(ฉมนรี สุขเกษม, 2556) ได้ศึกษาผลของหมู่ฟังก์ชันบนพืนผิวซิลิกา ต่อการดูดซับ 17
แอลฟาเมทิลเทสโทสเตอโรน หมู่ฟังก์ชันที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดูดซับแสดงดังตารางที่ 2.8
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ตารางที่ 2.8 แสดงหมู่ฟังก์ชันและพีเอชที่จุดสมดุลของตัวกลางดูดซับ
(ฉมนรี สุขเกษม, 2556)
หมู่ฟังก์ชัน
pHzpc
SBA-15
ซิลานอล
4.9
A-SBA-15
อะมิโน
9.3
M-SBA-15
เมอร์แคปโต
5.0
O-SBA-15
ออคทิล
5.1
P-SBA-15
ฟีนิล
6.1
หมายเหตุ ซิลิกาชนิดรูพรุน (SBA-15) ซิลิกาชนิดรูพรุนที่ต่อกับหมู่อะมิโน (A-SBA-15) ซิลิกาชนิด
รูพรุนที่ต่อกับหมู่เมอร์แคปโต (M-SBA-15) ซิลิกาชนิดรูพรุนที่ต่อกับหมู่ออคทิล (O-SBA-15) ซิลิกา
ชนิดรูพรุนที่ต่อกับหมู่ฟีนิล (P-SBA-15)
จากผลการทดลอง แสดงให้เห็นว่าปัจจัยหลักของการดูดซับคือความชอบน้าและไม่ชอบ
น้ า ไม่ ใ ช่ พื นที่ จ้ า เพาะบนผิ ว ตั ว กลางดู ด ซั บ จากผลที่ แ สดงต่ อ ไปนี O-SBA-15 > M-SBA-15 >
P-SBA-15 > SBA-15 > A-SBA-15 และค่ า มุ ม สั ม ผั ส ของ ซิ ลิ ก าชนิ ด รู พ รุ น ที่ ต่ อ กั บ หมู่ อ อคทิ ล
(O-SBA-15) ซิลิกาชนิดรูพรุนที่ต่อกับหมู่เมอร์แคปโต (M-SBA-15) ซิลิกาชนิดรูพรุนที่ต่อกับหมู่ฟีนิล
(P-SBA-15) ซิ ลิ ก าชนิ ด รู พ รุ น (SBA-15) ซิ ลิ ก าชนิ ด รู พ รุ น ที่ ต่ อ กั บ หมู่ อ ะมิ โ น (A-SBA-15) เท่ า กั บ
89.93 89.65 77 44.19 และ 44.18 ตามล้าดับ จึงสรุปได้ว่า MT สามารถดูดซับได้ดีกับตัวกลางที่ไม่
ชอบน้า เนื่องจากแรงแผ่กระจาย หรือแรงลอนดอน ซึ่งเป็นแรงระหว่างสารที่ไม่มีขัว ส่วน A-SBA-15
มีความสามารถในการดูดซับ MT ได้น้อยที่สุดเนื่องจากสมบัติความชอบน้า โดยพืนผิวจะสามารถ
ดูดซับน้าได้ดีกว่า MT หรือเกิดการแข่งขันการดูดซับระหว่างโมเลกุลของน้ากับ MT นอกจากนีพืนที่
ผิ ว บางส่ ว นของ A-SBA-15 เกิ ด พั น ธะไฮโดรเจนระหว่ า งหมู่ อ ะมิ โ นกั บ หมู่ ซิ ล านอล จึ ง ท้ า ให้
A-SBA-15 มีหมู่ฟังก์ชันอิสระลดลง ซึ่งพันธะที่เกิดขึนยังขัดขวางรูพรุนอีกด้วยท้าให้ความสามารถใน
การดูดซับ MT ลดลง
(Zhang และคณะ, 2009) มีการศึกษาการดูดซับและการลดลงของเทสโทสเตอโรนใน
ดิน จากการศึกษาพบว่าการกระจายตัวของเทสโทสเตอโรนอยู่ในดินมากกว่าในน้า อย่างไรก็ตามก็ยัง
ไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึนกับเทสโทสเตอโรนในน้าหรือดินได้ โดยการศึกษาครังนีจะน้าดิ นจาก
การเกษตร ที่ความลึก 3 นิว จากผิวดิน มาใช้เป็นตัวกลางดูดซับเพื่อทดลองการดูดซับและคายซับของ
เทสโทสเตอโรน โดยการทดลองจะเป็ นแบบทีละเทเพื่อ หาสมดุ ลการดู ดซั บด้ว ย Langmeir และ
Freundlich model เมื่อ เทียบด้วย r2 การดูด ซับมีแนวโน้ม เป็นแบบ Freundlich isotherm แล้ ว
เมื่ อ น้ า มาทดสอบการคายซั บ โดยการล้ า งด้ ว ยน้ า กลั่ น 3 ครั งพบว่ า เทสโทสเตอโรนหลุ ด ออก
35.14-102.35 เปอร์เซนต์ ของเทสโทสเตอโรนที่ดูดซับบนผิวดิน จากความสัมพันธ์ของการดูดซับและ
คุณสมบัติของดินในด้านการเปลี่ยนแคทไอออน พืนที่ผิว และสารอินทรีย์ในดิน จึงสรุปได้ว่าความลึก
ของดินมีผลต่อการดูดซับ และการคายซับของเทสโทสเตอโรน
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(Hu และคณะ, 2011) ได้ ศึ ก ษากระบวนการออกซิ เ ดชั น (Advance oxidation
process, AOPs) ร่วมกับการใช้โอโซน (Ozone) ไฮโดรเจนเปอร์อ อกไซด์ (Hydrogen peroxide,
H2O2) ยูวี (UV) และ Ultrasound โดยกระบวนการนีจะขึนอยู่กับไฮดรอกไซด์เรดิเคิล (OH.) ที่เป็นตัว
ท้าลายโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ รวมไปถึง EDCs โดย OH. จะเข้าไปท้าลายสารประกอบ
อิน ทรี ย์ แ บบไร้ ทิศ ทางจนกระทั่ง ได้ เ ป็ น แร่ ธ าตุ โดยปฎิ กิ ริ ยาที่ นิ ย มของกระบวนการ AOPs คื อ
ปฎิกิริยาเฟนตัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการออกซิไ ดซ์ที่ไ ด้ประสิทธิภาพในการย่อยสลายที่สูง ที่
ส้าคัญสามารถด้าเนินการได้ง่ายและวัตถุที่ใช้ราคาไม่สูง การแบ่งประเภทสารเฟนตัน สามารถแบ่ง
ออกเป็นสารละลายเนือเดียวของเหล็กไอออน และ H2O2 ซึ่งจะมีประสิทธิภาพที่ดีในช่วง pH<4 และ
จะไม่มีประสิทธิ ภาพเมื่อ pH สูงกว่าแหล่ง น้าตามธรรมชาติ (pH 5-9) ข้อด้อยของเฟนตันแบบเนือ
เดียวคือการก้าจัดตะกอนเหล็กหลัง จากการบ้าบัดแล้วเป็นไปยาก เพื่อที่จะเอาชนะปัญ หาตรงนีจึง
พัฒนาเป็นคาตาลิสต์แบบเนือผสมที่รวมเหล็กเข้าไปด้วย โดยท้าการห่อหุ้มเหล็ก ข้อดีของเฟนตันแบบ
เนือผสมคือสามารถก้าจัดสารอินทรีย์ได้ในช่วง กว้างและมีการสูญเสียเหล็กน้อยกว่าแบบเฟนตันเนือ
เดียว ส้าหรับกระบวนการแบบเนือผสมนี ปฎิกิ ริยาออกชิเดชั่นจะเกิดขึ นที่บริเวณพืนผิวระหว่า ง
ของแข็งและของเหลว
จากผลการทดลองจึงสรุปได้ว่าคาตาลิสต์เฟนตันแบบเนือผสม (Fe3O4/MWCNT) เตรียม
ได้โดยการน้า Fe3O4 มาติดบน MWCNTs ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดูดซั บที่สูงแม้ที่ความ
เข้มข้นของสารละลายต่้าๆ นอกจากนี Fe3O4/MWCNT ยังสามารถใช้เพื่อเป็นตัวดูดซับและช่วยใน
การสลายตัวของ MT ที่ความเข้มข้นต่้าๆ ได้อาศัยหลักการคล้ายกับปฎิกิริยาเฟนตัน โดยกระบวนการ
ย่อยสลายจะเกิดขึนที่ผิ วของแคตตาลิสกับเหล็ก ที่ละลายออกมา และยัง ใช้ผลจากประจุบวกของ
เฟนตั นแบบเนือผสมในการดูด ซั บ มลสารที่ มีป ระจุ ลบ ซึ่ ง Fe3O4/MWCNT ที่ สั ง เคราะห์ไ ด้ นั นมี
โครงสร้างที่เสถียร และมีปริมาณเหล็กเพียงเล็กน้อยที่หลุดออกขณะท้าการฟื้นฟูประสิทธิภาพการ
ดูดซับ จึงสามารถน้ามาใช้ได้หลายครัง
(Rakić และคณะ, 2015) ได้ศึกษาการก้าจัด Pharmaceutically active compounds
(PACs) ด้วยแอคติเวทคาร์บอน (ACs) ทัง 3 ชนิด คือ แอคติเวทเท็ตคาร์บอนชนิดเกล็ดที่มีลักษณะ
พื นผิ ว เป็ น เบส (C-1), แอคติ เ วทเท็ ต คาร์ บ อนชนิ ด ผงที่ มี ลั ก ษณะพื นผิ ว เป็ น กรด (C-2) และ
แอคติ เวทคาร์บอนชนิด ผงที่มี ลักษณะพืนผิ วเป็ นเบส (C-3) ส่วนมวลสารที่จะดูดซับ มี 4 ชนิ ด คื อ
(a) Salicylic acid, (b) Acetylsalicylic acid, (c) Atenolol และ (d) Diclofenac-Na ดั ง รู ป ที่ 2.7
ซึ่งจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า C-2 มีประสิทธิภาพในการดูดซับได้ดีที่สุด
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รูปที่ 2.7 โครงสร้างโมเลกุลของ PACs : (a) Salicylic acid
(b) Acetylsalicylic acid (c) Atenolol และ (d) diclofenac-Na
(Rakić และคณะ, 2015)
เนื่องจากผลของประจุบวกที่อยู่บนตัวดูดซับจับกับหมู่ฟังก์ชันบน PACs ท้าให้สามารถ
จั บ ได้ ดี กั บ Salicylic acid (a) Acetylsalicylic acid (b) Atenolol (c) ที่ ส ามารถแสดงประจุ ล บ
ออกมา แต่จะมีปัญหาในเรื่องของ พีเอซ และอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการดูดซับนันค่อนข้างแคบ และ
ประสิทธิภาพของตัวกลางดูดซับเมื่อผ่านการฟื้นฟูสภาพ
(Wojnarowicz และคณะ, 2014) ศึกษาการบ้าบัดน้าเสียที่มีการปนเปื้อนของ ฮอร์โมน
และสารที่ ร ะงั บ การท้ า งานของต่ อ มใต้ ส มอง (EDCs) ที่ค วามเข้ ม ข้น ในช่ว ง ng-µg ด้ว ยวิ ธีบ้ า บั ด
โดยทั่วไปจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า เมื่อผ่านกระบวนการบ้าบัดตามรูปที่ 2.8 โดยมี 3 ขันตอน
หลักดังนี 1. การบ้าบัดขันต้น เป็นการใช้ตะแกรงเพื่อดักขยะหรือของเสียขนาดใหญ่ 2. การบ้าบัดขัน
ปฐมภู มิ เพื่ อ ก้ า จั ด ของแข็ ง 3. การบ้ า บั ด ขั นทุ ติ ย ภู มิ เป็ น การบ้ า บั ด ทางชี ว ภาพเพื่ อ ย่ อ ยสลาย
สารประกอบที่ไม่ต้องการ จากผลการบ้าบัดพบว่าสามารถก้าจัดฮอร์โมนและ EDCs ออกไปได้เพียง
20 เปอร์เซนต์ เท่านัน ซึ่งถือได้ว่าระบบการบ้าบัดแบบทั่วไปนันยัง ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ
ก้าจัดสารปนเปื้อนเหล่านี

รูปที่ 2.8 แสดงการบ้าบัดด้วยวิธีแบบมาตรฐาน (Conventional process)
(Wojnarowicz และคณะ, 2014)
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(Nguyen-Huy และคณะ, 2014) ศึ ก ษาปฎิ กิ ริย าการดู ด ซั บ ของ Bisphenol A (BPA)
ด้วยซิลิกาชนิดรูพรุนต่อติดกราฟีนออกไซด์ และตรวจวัดปฎิกิริยาการดูดซับของ BPA ด้วย FTIR และ
Raman spectroscopy ซึ่งจากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า BPA ถูกดูดซับเนื่องจาก 2 ปัจจัย
หลัก
1. พลังงานสถิตย์ระหว่าง Hydroxyl group ของ BPA ซิลิ กาชนิดรู พรุน และกราฟี น
ออกไซด์
2. พันธะ π-π ระหว่างวงเบนซีนของ BPA และ ลักษณะโครงสร้างแบบระนาบ (SP2)
ของกราฟีนออกไซด์ ดังรูปที่ 2.9

รูปที่ 2.9 แสดงให้เห็นถึงปฎิกิริยาการดูดซับของ BPA บนซิลิกาชนิดรูพรุน และกราฟีนออกไซด์
(Nguyen-Huy และคณะ, 2014)
2.10.2 การสังเคราะห์ตัวกลางดูดซับ
(Pourjavadi และคณะ, 2015) ได้ศึกษาการสัง เคราะห์กราฟีนออกไซด์ต่อกับ อนุภาค
แมกเนติก โดยโครงสร้ างพืนฐานกราฟีนออกไซด์ จะมีพืนที่ผิ วมากและมี ความไม่ชอบน้า สูง ท้าให้
สามารถจับกับสารประเภทอะโรมาติกได้ดี ด้วยพันธะ π-π และท้าการต่อกับอนุภาคแมกเนติกเพื่อ
เพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ ท างแม่ เ หล็ ก ที่ ไ ด้ ด้ ว ยวิ ธี Inverse chemical precipitation โดยมี ขั นตอนในการ
สังเคราะห์ดังนี น้า GO ที่สังเคราะห์ได้มาละลายในน้ากลั่นจากนันเติม FeCl3.6H2O และ FeCl2.4H2O
ลงในสารละลาย 30% ammonia ภายใต้สภาวะที่มีการเติมไนโตรเจน เพื่อป้องกันการออกซิไดซ์ของ
อนุภาคแมกเนติก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นตะกอนสีด้า (GO@Fe3O4) แล้วน้าไปเก็บในสูญญากาศที่ 50
องศาเซลเซียส
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(Liu และคณะ, 2004) ได้ท้าการสังเคราะห์อนุภาคแม่เหล็กขนาดนาโนเคลือบด้วยซิลิกา
(Magnetite silica nanoparticles) ด้วยวิธีการตกตะกอนร่วมของเหล็กเฟอร์รัส (Fe2+) และเหล็ก
เฟอร์ริก (Fe3+) ในสารละลาย NH4OH โดยจะได้ Magnetite (Fe3O4) จากนันท้าการเคลือด้วยซิลิกา
โดยมี ขั นตอนดั ง ต่ อ ไปนี น้ า FeCl3.6H2O และ FeCl2.4H2O มาละลายในน้ า กลั่ น พร้ อ มกวน
ตลอดเวลาแล้วเติมแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 30% (30% NH4OH) ปริมาณ 1.25 มิลลิลิตร
โดยคุมอุณหภูมิของสารละลาย Fe2+ และ Fe3+ ที่ 80 0C จะได้ตะกอนสีด้าแล้วแยกด้วยแผ่นแม่เหล็ก
ถาวรแล้วน้า SP ไปละลายใน 2-Propanol กับน้ากลั่น จากนันน้าไปกวนต่อแล้วจึงเติม 30% NH4OH
ตามด้วย Tetraacetyl ortrosilicate (TEOS) แล้วน้าไปกวนต่ออีก 6 ชั่วโมง จากนันล้างด้วยน้ากลั่น
แล้วแยกตัวกลางดูดซับด้วยแผ่นแม่เหล็กถาวร
(Wang และคณะ, 2012) ศึ ก ษาผลจากการเติ ม หมู่ อ ะมิ โ นบนซิ ลิ ก าชนิ ด รู พ รุ น
(NH2-SiO2) ด้ ว ยก าร กว น จาก นั นท้ า ให้ แ ห้ ง ด้ ว ย สาร ลดแร ง ตึ ง ผิ ว พู โ ร นิ ก P123 และ
Tetraethylthosilicate (TEOS) ในสภาวะกรด โดยวิธี Post-grafting กับ Gramma-aminopropyl
triethoxysilane (APTES) ตามวิธีของ (Wang และคณะ, 2012) หมู่อะมิโนจะถูกต่อเข้ากับผิวของ
รูพรุนของซิลิกา ด้วยการรีฟลักซ์ SBA-15 และ APTES ในทูโลอีนแห้งภายใต้สภาวะไนโตรเจนเป็น
เวลาอย่างน้อย 12 ชั่วโมง จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NH2-SBA-15 ดังรูปที่ 2.10

รูปที่ 2.10 การต่อหมู่อะมิโนที่ผิวของซิลิกา
(Wang และคณะ, 2012)
โดยตรวจวั ด ลั ก ษณะทางกายภาพและเคมี ข องตั ว กลางดู ด ซั บ ด้ ว ย Transmission
electron microscopy (TEM) Fourier transform infrared/Raman (FT-IR/Raman)
spectroscopy แล ะ X-ray diffractometer (XRD) ซึ่ ง ตั ว ก ลา ง ดู ด ซั บ ที่ ใ ช้ คื อ SBA-15 แ ล ะ
A-SBA-15 ผลจาก TEM และ XRD แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โครงสร้ า งซิ ลิ ก าชนิ ด รู พ รุ น ไม่ เ ปลี่ ย นแปลง
แล้วเมื่อวิเคราะห์ด้วย FT-IR ดังรูป 3.11 จะแสดงหมู่ฟังก์ชันที่เกิดขึนดังตาราง 2.9
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ตารางที่ 2.9 เปรียบเทียบหมู่ฟังก์ชันของตัวกลางดูดซับ SBA-15 และ A-SBA-15 จาก FTIR
(Wang และคณะ, 2012)
หมู่ฟังก์ชัน
ความยาวคลื่น (cm-1)
Si-O-Si
1250-1020
OH-stretching
3400
CH2-aliphatic
1500-1300
C-H stretching
2931.27
Si-O-(H…H2O)
964.23
NH2
1560

รูปที่ 2.11 FT-IR spectra of (a) SBA-15 and (b) NH2-SBA-15.
(Wang และคณะ, 2012)
ผลจาก FTIR (รูป 2.13) ให้เห็นการดูดซับที่ความยาวคลื่น 2931.27 cm-1 จากสายโซ่
ตรง (C-H stretching) ของ NH2-SBA-15 ไม่พบว่าพีค ที่ 964.23 cm-1 รวมถึงการปรากฎพีคที่ 1560
cm-1 จึงยืนยันได้ว่า NH2 ติดบน SBA-15 อย่างแน่นอน
(Li และคณะ, 2015) ได้ศึกษาการสังเคราะห์ ซิลิกาชนิดรูพรุนต่อติดกราฟีนออกไซด์
(GO-SBA-15) โดยมีขันตอนดังนี น้า SBA-15 ที่สังเคราะห์ได้มาต่อติดกับ GO โดยใช้หมู่อะมิโนที่ติด
บน SBA-15 (NH2-SBA-15) และหมู่ ค าร์ บ อกซิ ล ของ GO ในการเชื่ อ มต่ อ กั บ หมู่ อ ะมิ โ นของ
NH2-SBA-15 ได้ ผ ลผลิ ต เป็ น GO-SBA-15 ดั ง รู ป ที่ 3.12 โดยใช้ N-N’-dimethylcarbodiimide
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(DCC) และ Dimethylformamide (DMF) ถู ก ใช้ เ ป็ น Coupling agent และตั ว ละลายอิ น ทรี ย์
ตามล้าดับ ซึ่งหมู่คาร์บอกซิลบน GO จะท้าปฎิกิริยากับ DCC โดยใช้ DMF เป็นตัวกลางในการกระตุ้น
จากนันจึงน้าไปต่อติดกับ NH2-SBA-15 แล้วน้าไปวิเคราะห์ลักษณะตัวกลางดูดซับด้วย Scanning
electron microscopy (SEM) X-ray diffraction (XRD) แ ล ะ Fourier transform infrared
spectroscopy (FT-IR)
จากผลการทดลอง AFM image ของแผ่ น GO มีค วามหนาประมาน 1.26 nm ส่ ว น
SEM image ของแผ่น GO มีลักษณะเป็นพืนเรียบ โดยทิศทางของ SBA-15 ที่ต่อติดกับ GO จะมีทัง
ขนานและตังฉากกับรูพรุน ดังค่า 2α ที่แสดงในตาราง 2.10

ตารางที่ 2.10 แสดงค่า 2α จากการตรวจวัดด้วย XRD
(Li และคณะ, 2015)
ตัวกลางดูดซับ
GO
GO-SBA-15
NH2-SBA-15 และ GO-SBA-15

2α
9.56
26.19
0.5-2.5

การตรวจวัดด้วย FT-IR จะใช้เพื่อยืนยันหมู่ฟังก์ชันที่ปรากฎบนตัวกลางดูดซับ แสดงได้ดังตาราง 2.11
ตารางที่ 2.11 แสดงหมู่ฟังก์ชันที่ปรากฎบนตัวกลางดูดซับ
(Li และคณะ, 2015)
หมู่ฟังก์ชัน
Hydroxyl group
C-H stretching of NH2-SBA-15
C-H stretching of GO-SBA-15
Si-O-Si
-NH2
C=O stretching

ความยาวคลื่น (cm-1)
3416
2870
2938
1100
1730
1420

เมื่ อ ดั ด แปลงหมู่ ฟั ง ก์ ชั น ของตั ว กลางดู ด ซั บ จะพบพี ค ที่ 1730 และ 1420 cm-1 ซึ่ ง
สามารถยืนยันว่า NH2-SBA-15 ต่อติดกับ GO ส่วนผลจากค่าพีเอช พบว่าการดูดซับจะเกิดขึนได้อย่าง
รวดเร็วในช่วงพีเอช 3-4 และยังคงความสามารถในการดูดซับได้ดีในช่วงพีเอช 4-7 แต่เมื่อพีเอชต่้า
กว่า 3 การดูดซับจะลดลงเพราะไม่เกิดการแยกออกของหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ
และเกิ ด การแข่ ง ขั น ระหว่ า ง H+ และ Pb2+ บนต้ า แหน่ ง เดี ย วกั น ส้ า หรั บ ที่ พี เ อซ สู ง กว่ า
4 ความสามารถในการดูดซับ Pb2+ จะใช้แรงไฟฟ้าสถิตย์ระหว่างหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนบนพืนผิว
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ของ GO-SBA-15 และ Pb2+ ในสารละลาย นอกจากนันที่พีเอช 7 เกิดการฟอร์มตัวของ Hydroxide
complex ดังนันจึงเลือกท้าการทดลองที่พีเอช 5 เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการดูดซับที่สูงที่สุด
สมดุลการดูดซับเป็นไปตาม Langmuir models แสดงว่าเกิดการดูดซับแบบชันเดียว
จนลพลศาสตร์เป็นแบบปฎิกิริยาอันดับสองเทียม แสดงว่าเกิดการดูดซับเชิงเคมีการดูดซับจ้าเพาะ
เพื่อทดสอบในสารผสมที่มีโลหะชนิดอื่น ลิเทียม (Li(I)) โซเดียม (Na(I)) โพแทสเซียม (K(I)) แคลเซียม
(Ca(II)) แมกนี เซี ย ม (Mg(II)) แคดเมีย ม (Cd(II)) โครเมี ยม (Cr(III)) โคบอลต์ (Co(II)) ปรอท (Hg(II))
เฟอริก (Fe(III)) อาเซนิก (As(III)) แมงกานีส (Mn(II)) นิเกิล (Ni(II)) และ ซิงค์ (Zn(II)) ท้าการทดลองที่
พีเอช 5 จากผลการทดลองสรุปได้ว่า ตัวกลางดูดซับ GO-SBA-15 จะดูดซับ Pd2+ ได้ดีที่สุด เนื่องจาก
Pd2+ มีแรงดึงดูดอิเล็กตรอนอิสระบนออกซิเจนและไนโตรเจนได้แข็งแรง และอยู่ในฟอร์มสารเชิงซ้อน
ที่เสถียรที่สุดเมื่อเทียบกับโลหะไอออนชนิดอื่น แสดงโครงสร้างดังรูป 2.12

รูปที่ 2.12 แสดงโครงสร้างของ GO-SBA-15
(Li และคณะ, 2015)
2.10.3 ความเป็นพิษและการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพของ MT
(Sangster และคณะ, 2015) กล่าวถึงปัญหาที่เกิดจากผลของ สเตียรอยด์ฮอร์โมนที่มีต่อ
สิ่ง มี ชี วิ ต ในน้า เนื่ อ งจากการกระจายตั ว ของฮอร์ โ มนในดิ นและตะกอน อย่ า งไรก็ต ามขอบเขต
การศึกษาถูกประเมิน ด้วยการกระจายตัวของฮอร์โมนจากอนุภาคของตะกอนขนาดต่างๆ ในการ
ทดลองได้ศึกษาการดูดซับฮอร์โมนทัง 4 ชนิดคือ 17-เบต้าเอสตราไดออล (17ß-estradiol) เอสโตน
(Estrone) โพรเจสเทอโรน (Progesterone) และ เทสโทสเตอโรน (Testosterone) ตามรูปที่ 2.13
โดยตะกอนที่ศึกษามี 2 กลุ่มคือดินร่วนเหนียวปนตะกอนทราย และดินตะกอนทราย แล้วท้าการวัดค่า
ความสามารถในการดูดซับสเตียรอยด์ ค่าการกระจายตัว แล้ววัดไอโซเทอมเพื่อ Plot หาโมเดลในการ
ดูดซับ สรุปได้ว่าประสิทธิภาพการดูดซับจะขึนกับความเข้มข้นของสารอินทรีย์มากกว่าขนาดของ
อนุภาค ซึ่งปริ มาณจะมีผลต่ อการกระจายตัวของสารสเตียรอยด์ภายในตะกอน และจากผลการ
ดูดซับสเตียรอยด์ ด้วยดินเหนียวและคอลลอยด์ในดินร่วนเหนียวปนตะกอนทราย
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รูปที่ 2.13 แสดงสเตรียรอยด์ฮอร์โมนทัง 4 ชนิด
(Sangster และคณะ, 2015)
ประสิทธิภาพการดูดซับและการกระจายตัวในในอนุภาคจะสูงขึนเมื่อขนาดของดินหรือ
ตะกอนที่มีขนาดเล็กลง ขณะที่กลไกของสเตียรอยด์ฮอร์โมนกับตะกอนนันยังไม่แน่ชัด ซึ่งงานวิจัยก่อน
หน้านีระบุไว้ว่าตะกอนเป็นตัวกระตุ้นกระบวนการทางชีวภาพต่อสิ่ง มีชีวิตในน้า และอนุภาคของ
ตะกอนที่มี ความละเอียดจะเพิ่มการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสเตียรอยด์ฮอร์ โมนในสัต ว์น้า และ
คาดว่า ปฎิ กิริ ยาระหว่ างอนุ ภาคที่ ขนาดต่า งๆ กั บเสตีย รอยด์ ฮอร์โ มนอาจเป็น สาเหตุม าจากการ
กระจายตัวของฮอร์โมนในอนุภาคที่มีขนาดเล็กถึง 93 เปอร์เซนต์ ของตะกอนที่ตรวจพบในฮอร์โมนที่
ระดั บความเข้ม ข้น 1 ng/L ขณะที่ต ะกอนขนาดเล็ก มีแนวโน้มที่ จะแขวนลอยและเคลื่อ นไปตาม
กระแสน้า สัตว์น้าจึงมีโอกาสในการสัมผัสกับสเตียรอยด์ฮอร์โมนได้ง่ าย โดยผ่านทางการย่อยและ
หายใจ อนุ ภาคที่ ไ หล มาตามก ร ะ แสน้ า (Homklin แล ะ คณะ , 2011) ศึ ก ษา 17 แอ ลฟ า
เมทิลเทสโทสเตอโรน (MT) ในตะกอนจากบ่อเลียงปลาในช่วงที่มีการใส่ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเพศโดย
ความเข้มข้นของ MT ในระยะแรก ตรวจพบที่ 3.6 µg/L และเมื่อจบกระบวนการแปลงเพศปลาหรือ
หลังจากใส่ฮอรโมนดัดแปลงไปแล้วหนึ่งสัปดาห์พบ MT ในช่วง undetectable-0.02 µg/L หลังจาก
นั นอี ก 3 เดื อ นก็ ยั ง สามารถตรว จพบ MT ได้ ใ น ตะกอนช่ ว งความเข้ ม ข้ น 2.8-2.9 ng/g
(Dou และคณะ, 2008) ได้ศึกษาปริมาณ MT หลังการบ้าบัดด้วยการกรองชีวภาพพบว่าปริมาณ MT
ที่ ต กค้ า งหลั ง จากการบ้ า บั ด นั นยั ง มี ป ริ ม าณที่ สู ง เพี ย งพอในการออกฤทธิ์ ต่ อ สั ต ว์ น้ า ได้ ถึ ง
81-100 เปอร์เซนต์
นอกจากนันผู้วิจัยยังได้ศึกษาการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพของ MT ภายใต้ตัวรับอิเล็กตรอน
ที่ต่างกันออกไปในตะกอนของบ่อเลียงปลาด้วยวิธี การ เติมอากาศ ไนเตรตรีดักชั่น เหล็ก (III)รีดักชั่น
ซัลเฟตรีดักชั่น และกระบวนการสร้างมีเทน เพื่อศึกษาดูการสลายตัวและการออกฤทธิ์ของ MT และ
ใช้ Testosterone equivalent (TEQ) ในการประเมินการคงอยู่และฤทธิ์ของแอนโดจินิกที่ตกค้างใน
น้า โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 6 ชุด ดังตาราง 2.12
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ตารางที่ 2.12 แสดงการออกแบบการทดลองเพื่อแสดงการคงอยู่และฤทธิ์ของแอนโดจินิกที่ตกค้าง
ในน้า
ชุดการทดลอง

ชนิดการทดลอง

T1
T2
T3
T4

- ทดสอบการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพ
- ทดสอบการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพ
- ทดสอบการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพ
- ชุดควบคุม

T5

- ชุดควบคุมการเปลี่ยนรูปจาก
กระบวนการไม่ใช่ทางชีวภาพ
- ชุดควบคุมการเปลี่ยนรูปจาก
กระบวนการไม่ใช่ทางชีวภาพ

T6

ประเภทของ
ตะกอน
ตะกอน
ตะกอน
ตะกอน
ตะกอนที่ผ่านการ
ฆ่าเชือ
-

สารตังต้น
MT (10 mg/l)
Glucose (180 mg/l)
MT (10 mg/l)

-

Glucose (180 mg/l)

MT (10 mg/l)

(Homklin และคณะ, 2011)

ผลการยืนยันการออกฤทธิ์จากจุลชีพแสดงได้ดังนี การทดลองชุด T3 พบว่าปริมาณของกลูโคสลดลง
อย่างรวดเร็วภายใน 4 วันจึงยืน ยันได้ว่ามีการท้างานของจุลชี พในตะกอนดิน ใน T5 พบว่าความ
เข้ ม ข้ น ของ MT ไม่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ใน T6 ไม่ มี ก ารย่ อ ยสลายของ Glucose ใน T2 พบว่ า ตั ว รั บ
อิเล็กตรอนมีปริมาณลดลง
การเปลี่ยนรูปทางชีวภาพของ MT พบว่าการทดลอง T1 แสดงให้เห็นการเปลี่ยนรูปทาง
ชีวภาพของ MT ในตะกอนโดยใช้ตัวรับอิเล็กตรอนที่ต่างกัน ในช่วง Lag phase (2-4 วัน) พบว่า MT
มีก ารเปลี่ ย นรู ป อย่ า งรวดเร็ ว และยั ง เจอตัว รั บ อิ เ ล็ก ตรอนทุก ตั ว ยกเว้ น Iron(III) reduction โดย
หลังจากช่วง lag phase พบว่า MT เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ด้วย Iron(III) reduction แต่ไ ม่
ตรวจพบการย่อยสลายของ MT ด้วย Nitrate-reduction นอกจากนีการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพของ
MT จะเกิดได้ดีในสภาวะเติมอากาศ ส่วนตัวรับอิเล็กตรอน methanogenic สามารถเปลี่ยนแปลง
ลัก ษณะทางชี ว ภาพของ MT ได้ ดี เ นื่ องจากไม่พ บ MT ที่ ต กค้ า ง ซึ่ง โดยปกติ แ ล้ ว MT ก็ส ามารถ
เมทาบอไลด์ได้ดีด้วยการออกฤทธิ์ทางแอนโดจินิกดัง นันจึง พบว่ าจะเกิ ดการสะสมในสิ่ง แวดล้อ ม
ภายใต้กระบวนการ Nitrate(III)-reduction Iron(III)-reduction และ Methogenic นอกจากนีการ
ทดสอบการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพยังแสดงให้เห็นว่ามีการตกค้างของ MT ในตะกอนซึ่งควรก้าจัดต่อ
ด้วยวิธี เติมอากาศ และ Sulfate-reduction เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก้าจัด MT แต่งานวิจัยนียัง
ไม่ได้ศึกษาการเปลี่ยนรูปของ MT ภายใต้ Nitrate(III)-redution และผลกระทบต่อ MT จากการย่อย
สลายด้วยแสงและการดูดซับ MT ในตะกอนในช่วงที่มีการเติมฮอร์โมน จึงยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางชีวภาพของ MT ได้อย่างแน่ชัด
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ตารางที่ 2.13 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อที่ศึกษา
การก้าจัด MT

รายชื่อผู้ท้าการวิจัย
(Cai และคณะ, 2014)
(ฉมนรี สุขเกษม, 2556)
(Sangster และคณะ, 2015)
(Hu และคณะ, 2011)

(Rakić และคณะ, 2015)

(Wojnarowicz และคณะ, 2014)

(Nguyen-Huy และคณะ, 2014)

ข้อมูลจากงานวิจัยที่น้ามาใช้
- ผลจากการดูดซับของ GO, GAC
แล ะ MWCNTs ต่ อ ก า ร ดู ด ซั บ
carbamazepine
- ผลของหมู่ ฟั ง ก์ ชั น บนพื นผิ ว
ซิลิกาต่อการดูดซับ MT
- ความลึ ก ของดิ น มี ผ ลต่ อ การ
ดู ด ซั บ และการคายซั บ ของเทส
โทสเตอโรน
- ประสิทธิภาพของตัวกลางดูดซับ
(Fe3O4@MWNTs) ในการดู ด ซั บ
MT ที่ สู ง แม้ ที่ ค วามเข้ ม ข้ น ของ
สารละลายต่้าๆ
- ผลของประจุบวกที่อยู่บนตัวดูด
ซั บ จั บ กั บ หมู่ ฟั ง ก์ ชั น บน PACs
ท้าให้สามารถจับได้ดีกับมลสารที่
สามารถแสดงประจุลบออกมาและ
ข้ อ ด้ อ ยในเรื่ อ งของ พี เ อซ และ
อุณหภูมิที่เหมาะสม ต่อการดูดซับ
นันค่อนข้างแคบ
- ผลการบ้าบัดด้วยวิธีทั่วไปพบว่า
สามารถก้าจัดฮอร์โมนและ EDCs
ออกไปได้เพียง 20 เปอร์เซนต์ ซึ่ง
ปริ ม าณฮอร์ โ มนที่ ต กค้ า งนั นยั ง
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่อสัตว์น้า
- 2 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการดูดซับ
ของ BPA
1. พ ลั ง ง า น ส ถิ ต ย์ ร ะ ห ว่ า ง
Hydroxyl group ของ BPA
2. พันธะ π-π
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การสั ง เคราะห์ ตั ว (Pourjavadi และคณะ, 2015)
กลางดูดซับ
(Liu และคณะ, 2004)
(Wang และคณะ, 2012)

(Li และคณะ, 2015)
ความเป็ น พิ ษ และ (Sangster และคณะ, 2015)
การเปลี่ ย นรู ป ทาง
ชีวภาพของ MT
(Homklin และคณะ, 2011)

- การน้ากราฟีนออกไซด์ต่อติดกับ
ซุ ป เปอร์ พ าราเมกเนติ ก นาโน
พาติเคิล
- การสัง เคราะห์ อนุ ภาคแม่เ หล็ ก
ขนาดนาโนที่เคลือบด้วยซิลิกา
- ผลจากการเติ ม หมู่ อ ะมิ โ นบน
ซิลิ ก าชนิ ด รูพ รุ น และการพิ สู จ น์
หมู่ อ ะมิ โ นที่ ต่ อ ติ ด บนซิ ลิ ก าชนิ ด
รูพรุนด้วย FT-IR
- ได้ ศึ ก ษาการสั ง เคราะห์ ซิ ลิ ก า
ชนิดรูพรุนต่อติดกราฟีนออกไซด์
- ประสิทธิภาพการดูดซับ MT จะ
ขึ น กั บ ค ว าม เ ข้ ม ข้ น ข อ ง ส า ร
อินทรีย์มากกว่าขนาดของอนุภาค
ซึ่ง ปริมาณของตะกอนจะมีผลต่ อ
การกระจายตัวของสารสเตียรอยด์
- การเปลี่ ย นรู ป ทางชี ว ภาพของ
MT ขึ นกั บ ปร ะเภทของตั ว รั บ
อิ เล็ ก ตร อ น และ จะ เกิ ดก า ร
เปลี่ ย นแปลงได้ ดี ใ นสภาะที่ มี
อากาศ

2.10.4. สรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษางานวิจัย
จากงานวิจัยที่ได้กล่าวมาจากข้างต้นนันได้มีการบ้าบัด 17-แอลฟาเมทิลเทสโทสเตอโรน
(MT) ออกจากระบบด้ วยวิธี ต่า งๆ อาทิเ ช่น การบ้า บัด ด้ว ยวิ ธีทั่ วไป (Conventional treatment)
พบว่า ปริม าณ MT ลดลงเพีย ง 20 เปอร์ เซ็นต์ ส่ว นการออกซิเดชัน หรือ การใช้ตัว รับอิ เล็ก ตรอน
(Nitrate หรือ Sulfate reduction แบบใช้อากาศ และปฎิกิริยาเฟนตอน เป็นต้น) พบว่าเกิดการย่อย
สลายของ MT เป็นจ้านวนมาก แต่การศึกษาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ MT เมื่อเกิดการ
Redox นันยังมีไม่มากนัก ท้าให้ไม่สามารถทราบได้แน่ชัดว่าจะกลายเป็นสารที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ
หรือไม่ จึงเป็นการดีที่จะก้าจัด MT ออกด้วยการดูดซับเพราะราคาถูก ใช้พืนน้อย แต่คงประสิทธิภาพ
ในการก้ าจัด ที่สูง โดยงานก่อ นหน้ านีได้ศึก ษาการดู ดซับ MT โดยใช้ ซิลิก า ที่ ดัดแปลงหมู่ฟั ง ก์ชั น
อะมิ โน เมอร์แคปโต ออคทิล ฟี นิล พบว่ า ซิ ลิกาที่ต่อ ติดหมู่อะมิโ นมีค วามสามารถในการดู ดซั บ
สารอินทรีย์ที่ละลายในน้าได้ดีที่สุดเนื่องจากแรงไฟฟ้าสถิตย์ และ อิออน-ขัวคู่ ส่วนซิลิกาที่ต่อติดหมู่
ฟีนิล สามารดูดซับ MT ได้ดีที่สุด เนื่องจากสมบัติความไม่ชอบน้า (π-π bond) แต่เนื่องจากตัวกลาง
ดูด ซั บ ที่ ใ ช้มี ข นาดอนุ ภ าคเล็ กมากจึ ง ยากต่ อ การแยกออกจากระบบบ้ า บั ด งานวิ จั ย นีจึ ง ท้ า การ
สัง เคราะห์ ซิ ลิ ก าที่ มี ส มบั ติ ซุ ป เปอร์ พ าราแมกเนติ ก ที่ ต่ อ ติ ด กั บ กราฟี น ออกไซด์ โ ดยดั ด แปลงหมู่
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ฟัง ก์ชันอะมิโนที่พืนผิวของตัวกลางดูดซับ สาเหตุที่เลือกกราฟีนออกไซด์ (GO) มาต่อติดซิ ลิกาที่มี
สมบัติซุปเปอร์พาราแมกเนติก (SP-SiO2) เพราะ GO เป็นตัวกลางดูดซับที่ดัดแปลงหมู่ฟังก์ชันได้ง่าย
และมีพืนที่ผิวมาก ส่วน SP ที่ใส่ลงไปนันเพื่อเพิ่มความเป็นแม่เหล็กให้กับตัวกลางดูดซับท้าให้ง่ายต่อ
การแยกออกจากระบบ โดยการทดลองจะทดสอบความจ้าเพาะต่อการดูดซั บในน้าจากบ่อเพาะเลียง
สัตว์น้า (สารอินทรีย์ธรรมชาติปนอยู่กับ MT ที่ความเข้มข้นต่้าๆ) โดยคาดว่าสามารถลดผลกระทบที่
เกิดขึนจากการเพิ่มความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในน้าต่อการดูดซับ MT

บทที่ 3
แผนการทดลองและการดาเนินการวิจัย

3.1 วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการวิจัย
3.1.1 วัสดุอุปกรณ์
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5
3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1.8
3.1.1.9
3.1.1.10
3.1.1.11
3.1.1.12
3.1.1.13
3.1.1.14
3.1.1.15

Duran 2 L
Magnetic stirrer
Three-necked flask
Round bottom flask
กระดาษกรอง Nylon 0.45 µm
Syringe filter
Three-necked flask
บิกเกอร์ขนาด 25,50,100,250,1000 ml
Round bottom flask
ปิเปต 5,10 ml
กระดาษกรอง Nylon 0.45 µm
Syringe filter
บุชเชอร์ขนาด 105 mm
ยางรองบุชเชอร์
ขวดกรอง

3.1.2 เครื่องมืออุปกรณ์
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2.6
3.1.2.7
3.1.2.8
3.1.2.9
3.1.2.10
3.1.2.11

Low-angle powder X-ray diffraction (XRD)
Fourier Transform Infrared spectrometer (FT-IR)
Surface area analyzer
pH meter
spectrophotometer
High performance liquid chromatography (HPLC)
Column C8, C18, NH2
ชุด SPE
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต้าแหน่ง
เครื่องเขย่า
ปั๊มสูญญากาศ
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3.1.2.12
3.1.2.13
3.1.2.14
3.1.2.15
3.1.2.16
3.1.2.17

Scanning electron microscope (SEM)
Bet surface area analyzer (BET)
ตู้ดูดควัน
ตู้อบ
Thermometer
ชุดกรองสุญญากาศ

3.1.3 สารเคมี
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.3.4
3.1.3.5
3.1.3.6
3.1.3.7
3.1.3.8
3.1.3.9
3.1.3.10
3.1.3.11
3.1.3.12
3.1.3.13
3.1.3.14
3.1.3.15
3.1.3.16
3.1.3.17
3.1.3.18
3.1.3.19
3.1.3.20
3.1.3.21
3.1.3.22

H2SO4
Graphite
5% HCl
3-aminopropyltrimethoxysilane (AEAPS)
N-N0-dicyclohexylcarbodiimide (DCC)
Dimethylformamide (DMF)
Toluene
Ethyl acetate
Acetonitrile
Tertaethylorthosilicate (TEOS)
30% H2O2
KMnO4
30% ammonia solution
FeCl3.6H2O
FeCl2.4H2O
Ethanol
NaOH
DEG
Ethyltrimethyl ammonium bromide (CTAB)
Tetraacethyl ortrosilicate (TEOS) 10%
Glacial acetic acid
methanol

3.2 การทดลอง
งานวิจัยครังนีด้าเนินการที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ง แวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยสังเคราะห์ตัวกลางดูดซับทังหมด 6 ชนิด (GO, SP, GO-SP, SiO2-SP NH2-SiO2-SP
และ GO-NH2-SiO2-SP) จากนันท้าการวิเคราะห์เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพและเคมีของตัวกลาง
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ดู ด ซั บ แต่ ล ะชนิ ด และทดสอบข้ อ มู ล การดู ด ซั บ โดยใช้ ส ารละลายสั ง เคราะห์ MT เชิ ง เดี่ ย วและ
สารละลายเชิงผสมที่มี MT และสารอินทรีย์ตามธรรมชาติจากบ่อเลียงปลา
การทดลองเป็นแบบทีละเท (Batch) โดยใช้น้าเสียสัง เคราะห์และน้าจากแหล่ง เพาะเลียงปลา
แล้วท้าการทดสอบแบบเชิงเดี่ยว (MT) และแบบผสม (MT+ DOC) โดยตัวแปรควบคุมมีดัง ต่อไปนี
ไอออนในสารละลายสังเคราะห์ อุณหภูมิ และพีเอซ โดยขันตอนและกระบวนการดังกล่าวแสดงให้
เห็นจากแผนผังการทดลองดังต่อไปนี (รูปที่ 3.1) ซึ่งการทดลองแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนดังนี
การสังเคราะห์

SiO2-SP

GO

SP

การปรับแต่งหมู่ฟังก์ชัน

GO-SP

GO-NH2-SiO2-SP
ศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ประสิทธิภาพการดูดซับ

MT ในน้าเสียสังเคราะห์

น้าจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

MT+น้าจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
รูปที่ 3.1 แสดงขันตอนงานวิจัย
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3.2.1 การสังเคราะห์ตัวดูดซับ
3.2.1.1 สังเคราะห์กราฟีนออกไซด์ (graphene oxide, GO)
(Xu และคณะ, 2008)
1. เทกรดซัลฟิ วริกเข้มข้น ปริมาตร 120 มิลลิลิตร ในลงบิกเกอร์ ขนาด 2 ลิต ร
แล้วน้าไปวางในถาดน้าแข็งที่ตังบนเครื่องกวนเพื่อท้าให้อุณหภูมิเป็น 0 องศาเซลเซียส จากนันเติม
ผงกราไฟต์ลงไป 2 กรัม แล้วจึงเติม KMnO4 15 กรัม ในสภาวะที่กวนตลอดเวลาสารละลายที่ได้จะ
เปลี่ยนเป็นสีเขียว แล้วจึงน้าไปตังบน Water bath เพื่อคุมอุณหภูมิไว้ที่ 35 องศาเซลเซียส พร้อมกวน
ต่ออีกเป็นเวลา 2 ชั่วโมง
2. ย้ายขวดที่เกิดปฎิกิริยามาตังบนถาดน้าแข็ง แล้วจึงเติมน้ากลั่น 230 มิลลิลิตร
ลงไปในขวดอย่างช้าๆ ต้องระวังไม่ให้อุณหภูมิเกิน 20 องศาเซลเซียส สารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง
และมีควันเกิดขึน ในขันตอนนีจะไม่มีการกวน เพราะจะท้าให้ควบคุมอุณหภูมิได้ยาก เมื่อเสร็จสินการ
เติมน้ากลั่นค่อยท้าการกวนต่ออีกเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนันเติมน้ากลั่น 700 ml แล้วกวนต่อไปอีก
5 นาที
3. เติมไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เข้มข้น 30 เปอร์เซนต์ (30% H2O2) 20 มิลลิลิตร
จะเห็นว่าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองพร้อมเกิดฟองที่ผิวหน้าของสารละลาย น้าสารละลายที่ได้ใส่
ลงในขวดสังเคราะห์สารแล้วน้าไปปั่นแยก (Centrifuge) ที่ 4000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที แล้ว
ล้างต่อด้วยกรดไฮโดรครอริกเข้มข้น 5 เปอเซนต์ (5% HCL) อีก 3 ครังครังละ 300 มิลลิลิตร เพื่อ
ก้าจัดไอออนของโลหะหนัก จากนันล้างต่อด้วยน้ากลั่นอีก 3 ครังครังละ 300 มิลลิลิตร เพื่อก้าจัดกรด
ที่ตกค้าง เมื่อปั่นเสร็จแล้วจะทิงส่วนที่เป็นสารละลายแต่เก็บตะกอนไว้ ท้าการขูดออกจากภาชนะไป
ยัง ถ้วยกระเบืองแล้วอบที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 คืนจะได้ผลึกของ GO แล้วน้าไปเก็บใน
หลอดเก็บตัวอย่างขนาด 50 ml ปิดฝาและพันด้วยพาราฟิน เพื่อป้องกันการออกซิไดซ์กับอากาศ
3.2.1.2 การสังเคราะห์ อนุภาคแมกเนติก (magnetic nano particle, SP)
(Liu และคณะ, 2004)
ในการสังเคราะห์ SP นันจะใช้วิธีการตกตะกอนร่วม (Co-precipitation) โดยจะ
เป็ นการตกตะกอนร่ วมอย่า งสมบู รณ์ ข อง Fe2+ และ Fe3+ ในสภาวะเบสจนเกิด เป็น magnetite
(Fe3O4) ในอัตราส่วนโมล 1:2 ตามล้า ดับ ภายใต้ nitrogen atmosphere เพื่อป้องการออกซิไ ดซ์
ดังขันตอนต่อไปนี
1. ชั่ ง FeCl2.4H2O 0.86 กรั ม แล้ ว ตามด้ ว ย FeCl3.6H2O 2.36 กรั ม เพราะ
3+
FeCl3.6H2O (Fe ) จะถู ก ออกซิ ไ ดซ์ โ ดยอากาศได้ ง่ า ยจึ ง ควรชั่ ง ที ห ลั ง โดยชั่ ง ในบิ ก เกอร์ ข นาด
25 มิลลิลิตร จากนันละลายด้วยน้ากลั่น 40 มิลลิลิตร ในบิกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร ภายใต้สภาวะ
ไนโตรเจน
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2. น้าไปกวนด้วยความเร็ว 250 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาทีจากนันน้าบิกเกอร์
ไปแช่ ใ นน้ า ร้ อ น เพื่ อ ท้ า ให้ อุ ณ หภู มิ ใ นบิ ก เกอร์ เ พิ่ ม ขึ นเป็ น 85 องศาเซลเซี ย ส แล้ ว จึ ง เติ ม
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 5 มิลลิลิตรจะเห็นได้ว่าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีด้า เนื่องจากโลหะไอออน
ท้าปฎิกิริยากับเบสแก่จึงเกิดเป็นตะกอนของโลหะ
3. ท้าการแยกตะกอนโลหะ (Fe3O4) ที่ไ ด้ด้วยแผ่นแม่เหล็กถาวรแล้วทิงส่วนที่
เป็นของเหลวออก ส่วนตะกอนที่เหลือน้ามาล้างด้วยน้ากลั่น 4-5 ครัง ผลิตภัณฑ์ที่ได้คือตะกอนเหล็ก
(Fe3O4) น้ า หนั ก 1 กรั ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ค วรน้ า ไปใช้ ต่ อ ทั น ที เพราะถ้ า เก็ บ ไว้ จ ะง่ า ยต่ อ การ
ถูกออกซิไดซ์โดยอากาศท้าให้เกิดสนิมขึน
3.2.1.3 กราฟีนออกไซด์ที่ต่อติดกับอนุภาคแมกเนติก (GO-SP) ด้วยวิธี
Co-precipitation (Pourjavadi และคณะ, 2015)
1. เตรี ย มสารละลายแอมโมเนี ย ความเข้ ม ข้ น 30 เปอร์ เ ซนต์ ปริ ม าตร
25 มิลลิลิตรลงในขวดก้นกลมชนิดต่อสามทางขนาด 500 มิลลิลิตร
2. เตรียมกราฟีน 0.1 กรัมละลายในน้ากลั่น 120 มิลลิลิตรลงบิกเกอร์ A ขนาด
250 มิลลิลิตร
3. เตรี ยม FeCl3.6H2O 1.6 กรั ม และ FeCl2.4H2O 0.6 กรั ม ลงในบิก เกอร์ B
ขนาด 25 มิลลิลิตร
4. น้าสารผสมในบิกเกอร์ B เทลงในบิกเกอร์ A โดยชะสารละลายเหล็กที่ค้างใน
บิกเกอร์ B ด้วยน้ากลั่น 20 มิลิลิตร จากนันน้าไปกวนที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที (บิกเกอร์ C)
5. น้ า สารละลายจากบิ ก เกอร์ C เทลงไปในขวดก้ น กลมและกวนเป็ น เวลา
30 นาที ที่ 25 องศาเซลเซียส จะได้สารละลายสีด้า ชะสารละลายที่ติดค้างในบิกเกอร์ C ด้วยน้ากลั่น
10 มิลิลิตร จะเห็นได้ว่าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีด้า
6. น้าสารละลายสีด้าที่ได้มาอบที่ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมงจากนัน
ทิงให้เย็น ที่อุณหภูมิห้อง แล้วแยกตะกอนที่ได้ด้วยแผ่นแม่เหล็กถาวร
7. น้ามาล้างด้วยน้ากลั่น 3 ครัง และตามด้วยเอทานอลอีก 3 ครัง แล้วจึงน้ามา
ท้าให้แห้งที่ 50 องศาเซลเซียส ในเดซิกเคเตอร์
3.2.1.4 การสังเคราะห์อนุภาคแมกเนติกที่เคลือบด้วยซิลิกา (SiO2-SP)
(ณัฐพร เอี่ยมสะอาด, 2557)
1. น้า SP มา 0.25 กรัม ซะด้วยน้ากลั่น 50 มิลลิลิตร แล้วละลายใน 2-propanol
670 มิลิลิตร ในขวด Duran ขนาด 2 ลิตร
2. น้าไปกวนเป็นเวลา 10 นาที แล้วเติมแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 58.33 มิลลิลิตร
กับ TEOS 8.33 มิลลิลิตร แล้วน้าไปกวนต่ออีกเป็นเวลา 6 ชั่วโมง
3. เทน้ากลั่นลงไปในขวดสังเคระห์ 6 ครังครังละ 50 มิลลิลิตร จากนันน้าไปกรอง
แล้วซะด้วยเอทานอล แล้วจึงน้าไปอบที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
4. เก็บผลึกของ SP-SiO2 ใส่ขวดเก็บสารขนาด 50 มิลลิลิตรในสภาวะสูญญากาศ

48
3.2.1.5 การสังเคราะห์อ นุภาคแมกเนติกที่เคลือ บด้วยซิลิกาและทาการดัดแปลงหมู่
อะมิ โ น บน พื้ น ผิ ว ขอ งซิ ลิ ก า (magnetic silica amino-silane particles) (NH2-SiO2-SP)
(Liu และคณะ, 2004)
1. ละลายแมกเนติกซิลิกา (SiO2-SP) 2 กรัม ในสารละลายเมทานอล (เมทานอล
250 มิลลิลิตร น้ากลั่น 2.5 มิลลิลิตร และ 3-aminopropyltrimethoxysilane (AEAPS) 10 มิลลิลิตร
ลงในบิกเกอร์ 500 มิลลิลิตร จากนันน้าไปกวนเป็นเวลา 30 นาที (บิกเกอร์ A)
2. เติมกลีเซอรอล 150 มิลลิลิตร ลงในบิกเกอร์ A แล้วจึงเทสารไปยังขวดก้นกลม
ชนิ ดต่ อสามทางขนาด 500 มิล ลิลิ ตร คงอุ ณหภูมิ ไ ว้ ที่ 85-90 องศาเซลเซีย สพร้อ มกวนอย่ างเร็ ว
เป็นเวลา 3 ชั่วโมงจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นก้อนกลมขนาดนาโน
3. ล้างตัวกลางดูดซับที่ได้ด้วยน้ากลั่น ตามด้วยเมทานอล 2-3 ครัง จากนันท้าให้
แห้ง ที่อุณหภูมิห้องภายใต้สภาวะสูญญากาศ
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รูปที่ 3.2 แสดงหมู่อะมิโนที่ติดบนซิลิกา
3.2.1.6 การสั ง เคราะห์ ก ราฟี น ออกไซด์ ที่ ต่ อ ติ ด กั บ อนุ ภ าคแมกเนติ ก ที่ เ คลื อ บ
ด้ ว ย ซิ ลิ ก า แ ละ ท า กา รดั ดแ ป ล งห มู่ อ ะมิ โน บ น พื้ น ผิ ว ขอ งซิ ลิ ก า (GO-NH2-SiO2-SP)
(Li และคณะ, 2015)
1. ละลาย GO 0.04 กรัม ด้ ว ยไดเม็ ท ธิล ฟอร์ มาร์ ไ มด์ (Dimethylformamide,
DMF) 100 มิลลิลิตร พร้อมกวนเป็นเวลา 30 นาที จะได้สารละลายสีเหลืองน้าตาลมีลักษณะเป็นสาร
เนือเดียว ในบิกเกอร์ A ขนาด 250 มิลลิลิตร ที่ตังบนอ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ
2. เติ ม NH2–SiO2-SP 0.2 กรั ม และ N-N’-dicyclohexylcarbodiimide (DCC)
0.4 กรัม ลงในบิกเกอร์ A พร้อมกวนตลอดเวลา ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
3. ท้าการแยกตะกอนออกจากสารละลายด้วยด้วยแผ่นแม่เหล็กถาวรจากนัน ล้าง
ด้วย DMF ตามด้วย ethanol อย่างละ 3 ครังครังละ 50 มิลลิลิตร
4. น้าตะกอนที่ไ ด้น้ามาอบในสภาวะสูญ ญากาศที่ 50 องศาเซลเซีย สเป็นเวลา
24 ชั่วโมงแล้วเก็บผลึกของแข็งที่ได้ด้วยขวดเก็บสารตัวอย่างขนาด 50 มิลลิลิตร ในกล่องที่มีซิลิกาดูด
ความชืน เพื่อป้องกันตัวกลางดูดซับออกซิไดซ์กับอากาศ
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3.2.2 ศึกษาทางกายภาพและทางเคมีของตัวกลางดูดซับและมลสารที่ดูดซับ
3.2.2.1 การวิเคราะห์โครงสร้างผลึก
โดยน้าสารตัวกลางดูดซับที่สังเคราะห์ได้มาดูโครงสร้างผลึกของตัวกลางดูดซับโดย
ใช้ Low angle Powder X-ray diffraction (XRD)
3.2.2.2 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันบนพื้นที่ผิว
เป็ น การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ดู ห มู่ ฟั ง ก์ ชั น ของกราฟี น เคลื อ บอนุ ภ าคที่ มี ส มบั ติ
ซุปเปอร์พาราแมกเนติกบนซิลิกาที่มีการเติมหมู่อะมิโน และกราฟีนที่ต่อติดหมู่อะมิโน โดยเครื่อง
Fourier Transform Infrared spectrometer (FTIR)
3.2.2.3 การวิเคราะห์พื้นที่ผิว
เพื่ อ หาพื นที่ ผิ ว จ้ า เพาะ ปริ ม าตรและขนาดของรู พ รุ น ด้ ว ยวิ ธี nitrogen
adsorption ค้านวณโดยใช้สมการของ Brunner-Eller-Teller (BET) เพื่อหาพืนที่ผิวจ้าเพาะ
3.2.2.4 การวิเคราะห์หาประจุบนพื้นผิวด้วยการวิเคราะห์โดยการไทเทรตกรด-เบส
การวิเคราะห์หาประจุบนพื้นผิวตัวกลางดูดซับด้วยเทคนิคการไทเทรตกรด-เบส
เตรียมสารละลายโซเดียวไฮดรอกไซด์ (NaOH) สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCL) 0.025 โมลาร์
และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 0.1 โมลาร์ ในน้า DI 18.2 Ω จากนั้นเตรียมสารละลายผสม
ที่มีปริมาณตัวกลางดูดซับ 0.1 กรัมต่อลิตร โดยทาให้สารละลายแต่ละขวดมีค่าพีเอชต่างกันด้วยการ
เติ ม HCL หรื อ NaOH 0.05 0.1 0.5 และ 1 มิ ลิ ลิต ร ในขวดวั ด ปริ ม าตรขนาด 25 มิล ลิ ลิ ต ร และ
ควบคุมความแรงของประจุเท่ากับ 0.01 โมลาร์ ด้วยสารละลาย NaCl จากนั้นนาน้าตัวอย่างไปเขย่า
200 รอบต่ อ นาที ที่ อุ ณ หภู มิ 25 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 7 ชั่ ว โมง แล้ ว น าค่ า ที่ ไ ด้ ม าแทนลงใน
สมการ 3.1
𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 (𝐶 𝑚−2 ) =

{[𝐻𝐶𝑙]−[𝑁𝑎𝑂𝐻]−[𝐻 +]+[𝑂𝐻 − ]}𝑥96,500
3.1
𝑀𝑥𝑆𝐵𝐸𝑇

เมื่อ [HCl]
= ความเข้มข้นของ HCl ที่เติม (mol/L)
[NaOH] = ความเข้มข้นของ NaOH ที่เติม (mol/L)
[H+]
= ความเข้มข้นของโปรตอนไอออน (mol/L)
ค้านวณได้จาก pH = -log[H+]
[OH-]
= ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออน (mol/L)
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ค้านวณได้จาก pOH = -log[OH-] และ pOH = 14-pH
= ค่าคงที่ฟาราเดย์ (C/mol)
= น้าหนักของตัวกลางดูดซับ (g/L)
= พืนที่จ้าเพาะของตัวกลางดูดซับ (m2/g)

3.2.3 การสังเคราะห์ และตรวจสอบความเข้มข้นของน้าสังเคราะห์
ความเข้ ม ข้ นของ MT ในสารละลายเชิ ง เดี่ ย วที่ค วามเข้ ม ข้น สู ง ระดั บ มิ ลลิ ก รั มต่ อ ลิ ต ร
สามารถท้าการวิเคราะห์ได้โดย UV spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 245 นาโนเมตร
ส้ า หรั บ ความเข้ ม ข้ น MT ในสารละลานผสมและ หรื อ ที่ ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น ต่้ า ระดั บ
ไมโครกรัมต่อลิตรสามารถตรวจวัดได้ โดยใช้เครื่องมือ HPLC-DAD โดยตัวอย่างถูกเพิ่มความเข้มข้น
และท้าความสะอาดสารรบกวนด้วยเทคนิคการ pre-concentration ด้วย solid phase extraction
(SPE) แล้วจึงน้าไปวัดความเข้มข้นด้วย HPLC-DAD
3.2.3.1 เทคนิคการ Pre-concentration ด้วย Solid phase extraction (SPE)
SPE เป็นเทคนิคการแยกสารปนเปื้อนออกโดยให้สารที่ต้องการติดอยู่กับตัวดูดซับ
ใน cartridge จากนันเติมตัวท้าละลายเพื่อดึงเอาสารที่สนใจที่เกาะกับตัวดูดซับออก เพื่อน้าไปใช้ใน
การวิเคราะห์ โดยขันตอนการใช้ SPE มีขันตอน 3 ขันตอนดังนี
1. Condition
เป็ น การเตรี ย ม ตั ว ดู ด ซั บ ที่ อ ยู่ ใ นหลอด (Cartridge, C-18 SPE) ให้ อ ยู่ ใ น
สภาวะที่ พร้อมใช้งานโดยการใส่เอทธิล อะซิเตต 5 มิลลิ ลิตร, อะซิ โตไนไตรล์ 5 มิล ลิลิตร และน้า
5 มิลลิลิต ร ลงไปใน SPE (เพื่อ ให้ตัว ดูดซับ ใน SPE อิ่ มไปด้ วยตัว ท้าละลาย) จากนันท้าการปล่อ ย
ตัวท้าละลายทิงโดยให้ตัวท้าละลายอยู่เหนือจากตัวดูดซับ ประมาณ 0.5 เซนติเมตร
2. Load
เป็นการใส่ตัวอย่าง 20 มิลลิลิตร ลงไปเพื่อให้จับกับตัวดูดซับ โดยในขันนีต้อง
load ให้แห้ง (เพื่อก้าจัดตัวท้าละลายจากกระบวนการก่อนหน้านีและที่มีอยู่ในตัวอย่าง)
3. Elution
เป็นการดึงสารที่ เราสนใจที่เกาะกับตัวดูดซับออก เพื่อน้าไปวิเคราะห์ต่อไป
โดยใช้ตัวท้าละลาย เมทานอล ในการชะสารที่สนใจวิเคราะห์ออกมาน้าสารตัวอย่างที่ผ่านการ SPE
ไปวิเคราะห์ต่อด้วย HPLC-UV
3.2.3.2 การวิเคราะห์ด้วย high performance liquid chromatography
(HPLC-DAD)
1. น้ า ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ ม ากรองด้ ว ย Syringe filter ชนิ ด Nylon ขนาดรู พ รุ น
0.22 µm
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2. น้ า ตั ว อย่ า งที่ ผ่ า นการกรองมาวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณความเข้ ม ข้ น ตาม
Condition ดั ง ต่ อ ไ ป นี Column C8, C18 (150 mm X 4.6 mm X 5 µm) Reverse phase,
Temperature 40±0.5 0C Retention time 15.251 min Limited of detection (LOD) 50 µg/l,
Sample injection volume 30 µl โดย Mobile phase ที่ใช้ คือ Acetonitrile/water
At 0 min
Acetonitrile 20%
At 19 min
Acetonitrile 96%
At 20 min
Acetonitrile 20%
And continuous in 10 min
3.2.4 ศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับ MT
จะศึ ก ษาบนตั ว กลางดู ด ซั บ ทั ง 4 ชนิ ด ได้ แ ก่ GO SP GO-SP และ GO-NH2-SiO2-SP
ที่ ค วามเข้ ม ข้ น MT 100 ไมโครกรั ม ต่ อ ลิ ต รหรื อ 15 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ที่ พี เ อช 7 ในสารละลาย
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ และที่ ionic strength 0.01 โมลต่อลิตร ในปริมาณตัวกลางดูดซับ 1 กรัมต่อลิตร
ณ อุณหภูมิห้อง โดยเขย่าที่ความเร็ว 200 รอบต่อวินาที ในเวลา 0-24 ชั่วโมง จากนันน้าค่าที่ได้มา
พลอตกราฟระหว่างความเข้มข้นในการดูดซับ (มิลลิกรัมต่อลิตร) ต่อเวลา (นาที) โดยมีวิธีการทดลอง
ดังต่อไปนี
1. เตรียมน้าตัวอย่าง MT ที่ความเข้มข้น 15 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ลงใน
ขวดรูปชมพู่ จากนันชั่งตัวกลางดูดซับ GO ทีความเข้มข้น 0.05 กรัมต่อลิตร ลงไปในน้าตัวอย่าง
2. ควบคุมพีเอชของน้าตัวอย่างด้วยฟอสเฟตบัฟเฟอร์ให้เท่ากับ 7 และ ionic strength
ให้เท่ากับ 0.01 โมลต่อลิตร
3. น้าขวดตัวอย่างไปเขย่า และควบคุมอุณภูมิที่ 25±2 องศาเซลเซียส จากนันเก็บตัวอย่าง
สารที่เวลา 0 1 2 5 10 15 30 60 120 และ 240 นาที จากนันเก็บทุกๆ 2 ชั่วโมง จนครบ 24 ชั่วโมง
4. น้าสารละลายที่ได้จากการกรองด้วย nylon filter 0.22 µm และวิเคราะห์ MT ด้วย
HPLC-UV
5. ทด ล อ ง ซ้ า ตั ง แ ต่ ข้ อ 1-4 โ ด ยเ ป ลี่ ย น ตั ว ก ล า ง ดู ด ซั บ เป็ น SP GO-SP แ ล ะ
GO-NH2-SiO2-SP
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ตารางที่ 3.1 สรุปตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับของ MT
ประเภทของตัวแปร
ตัวแปร
ค่าที่ใช้ในงานวิจัย
ตัวแปรต้น
- เวลา
- 0 1 2 5 10 15 30 60 120 แ ล ะ 240 น า ที
จากนันเก็บทุกๆ 2 ชั่วโมง จนครบ 24 ชั่วโมง
- ชนิดของสารดูดซับ - GO SP GO-SP และ GO-NH2-SiO2-SP
ตัวแปรตาม
ความเข้ ม ข้ น ของ MT ที่คงอยู่
ตัวแปรควบคุม
- พีเอช
ควบคุมให้เท่ากับ 7 โดยใช้ฟอสเฟตบัฟเฟอร์
- อุณหภูมิ
25±2 องศาเซลเซียส
- Ionic strength
0.01 โมลาร์
- ปริมาณสารดูดซับ
0.5 กรัมต่อลิตร
- ปริมาณและความ
15 มิลลิกรัมต่อลิตร
เข้มข้นของ MT
- จ้านวนรอบในการ 200 รอบต่อนาที
ปั่นกวน
3.2.5 ศึกษาไอโซเทอมการดูดซับของ MT
การศึกษาไอโซเทอม เพื่อหาแนวโน้มการดูดซับว่ามีลักษะการดูดซับ เป็นแบบกายภาพ
หรือทางเคมี โดยอาศัยสมการทางคณิตศาสตร์ ซึ่ง โดยทั่วไปแล้วจะใช้สมการเชิงเส้นของ แลงเมียร์
ฟรุนดลิซ และ โกเบิลคอร์ริเกน ในการอธิบายผลการทดลอง
1 เตรียมตัวอย่างน้าที่มี MT ที่ความเข้มข้น 0 5 10 15 20 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพู่
2. จากนันใส่ตัวกลางดูดซับที่ความเข้มข้น GO 0.05 กรัมต่อลิตร ลงไปในน้าตัวอย่างที่มี
MT ณ ความเข้มข้นต่างๆ
3. ควบคุม pH และ ionic strength ให้เท่ากับ 7 และ ionic strength เท่ากับ 0.01 โมล
ต่อลิตร
4. น้าขวดตัวอย่างไปเขย่าที่อุณหภูมิห้อง จนเข้าสู่สภาวะสมดุลตามเวลาที่ได้จากการศึกษา
จลนพลศาสตร์
5. แล้วท้าการกรองแยกตัวกลางดูดซับออกด้วยกระดาษกรอง nylon filter 0.22 µm
6. น้าสารละลายที่ได้ไปวิเคระห์ MT ด้วย HPLC-UV
7. ท้ า การทดลองซ้ า ตั งแต่ ข้ อ 1-6 โดยเปลี่ ย นตั ว กลางดู ด ซั บ เป็ น SP GO-SP SiO2-SP
NH2-SiO2-SP และ GO-NH2-SiO2-SP
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ตารางที่ 3.2 สรุปตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาสมดุลการดูดซับของ MT
ประเภทของตัวแปร ตัวแปร
ค่าที่ใช้ในงานวิจัย
ตัวแปรต้น
- ความเข้มข้นของ MT
- 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 มิ ล ลิ ก รั ม
ต่อลิตร
- ชนิดของตัวกลางดูดซับ
- GO SP GO-SP SiO2-SP NH2-SiO2-SP
และ GO-NH2-SiO2-SP
ตัวแปรตาม
ความเข้มข้นของ MT ที่คงอยู่ ตัวแปรควบคุม
- พีเอช
- ควบคุมให้เท่ากับ 7 โดยใช้
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์
- อุณหภูมิ
- 25±2 องศาเซลเซียส
- Ionic strength
- 0.01 โมลาร์
- ปริมาณสารดูดซับ
- 0.5 กรัมต่อลิตร
- ปริมาณและความเข้ม
- 50 มิลลิลิตร/ 15 มิลลิกรัมต่อลิตร
ข้นของ MT
- จ้านวนรอบในการปั่นกวน - 200 รอบต่อนาที
- เวลา
- 7 ชั่วโมง
3.2.6 ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารอินทรีย์ในน้าจากบ่อเลี้ยงปลา
ในการทดลองนีจะด้าเนินการทดลองคล้ายกับการทดลองที่ 4 และ 5 แต่จะเปลี่ยนมลสาร
ที่จะท้าการดูดซับ (MT) เป็นสารอินทรีย์ที่ละลายน้าจากบ่อเลียงปลา (DOC)
1. เตรี ยมตั วอย่ างน้ าที่ มี DOC ความข้ ม ข้น 0 2 5 และ 10 มิ ล ลิ กรั ม คาร์ บอนต่อ ลิ ต ร
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ในขวดรูปชมพู่
2. ชั่งตัวกลางดูดซับ GO ที่ความเข้มข้น 0.05 กรัมต่อลิตร ใส่ลงไปในน้าตัวอย่างที่มี DOC
ในปริมาณความเข้มข้นต่างๆ
3. ควบคุมพีเอชของน้าตัวอย่างด้วยฟอสเฟตบัฟเฟอร์ให้เท่ากับ 7 และ ionic strength
ให้เท่ากับ 0.01 โมลต่อลิตร
4. น้าขวดตัวอย่างไปเขย่า และควบคุมอุณภูมิที่ 25±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
(หรือตามเวลาที่ได้จากการศึกษาเบืองต้นเกี่ยวกับระยะเวลาเข้าสู่สมดุล)
5. แล้วท้าการกรองแยกตัวกลางดูดซับออกด้วยกระดาษกรอง nylon filter 0.22 µm
6. น้ า สารละลายที่ ไ ด้ ไ ปกรอง และวิ เ คราะห์ ค่ า การดู ด กลื น แสงด้ ว ยเครื่ อ ง HPLC
ที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร หรือวิเคราะห์ด้วยเครื่อง TOC analyzer
7. ท้าการทดลองซ้าตังแต่ข้อ 1-6 โดยเปลี่ยนตัวกลางดูดซับเป็น SP GO-SP SiO2-SP
NH2-SiO2-SP และ GO-NH2-SiO2-SP
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3.2.7 การดูดซับแบบผสมในกรณีมี MT อยู่ร่วมกับ DOC ในน้าจากบ่อเลี้ยงปลา
ในการทดลองนีจะเป็นการศึกษาความสามารถในการคัดเลือกของตัวกลางดูดซับโดยท้า
การวัดไอโซเทอมการดูดซับที่มีสารอินทรีย์จากบ่อเลียงปลาผสมอยู่
1. เตรียมตัวอย่างน้าที่มี MT ความข้มข้น 0 5 10 15 20 25 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร และเติมสารอินทรีย์ธรรมชาติความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมคาร์บอนต่อลิตร
2. ชั่ง ตัว กลางดูด ซับ GO จ้า นวน 0.05 กรั มต่ อลิ ตร ใส่ล งไปในน้ าตั วอย่า งที่ มี MT ใน
ปริมาณความเข้มข้นต่างๆ
3. ควบคุมพีเอชของน้าตัวอย่างด้วยฟอสเฟตบัฟเฟอร์ให้เท่ากับ 7 และ Ionic strength
ให้เท่ากับ 0.01 โมลต่อลิตร
4. น้าขวดตัวอย่างไปเขย่า และควบคุมอุณภูมิที่ 25±2 องศาเซลเซียส จนเข้าสู่สภาวะ
สมดุล
5. แล้วท้าการกรองแยกตัวกลางดูดซับออกด้วยกระดาษกรอง nylon filter 0.22 µm
6. น้าสารละลายที่ได้ไปกรองไปวิเคราะห์ MT และ DOC ด้วย HPLC-UV
7. ท้าการทดลองซ้าตังแต่ข้อ 1-6 โดยเปลี่ยนตัวกลางดูดซับเป็น SP GO-SP SiO2-SP
NH2-SiO2-SP และ GO-NH2-SiO2-SP GO-SP
3.3 ศึกษาประสิทธิภาพในการแยกตัวกลางดูดซับที่สังเคราะห์ด้วยแม่เหล็ก
ศึกษาประสิทธิภาพในการแยกตัวดูดซับที่สังเคราะห์ได้ด้วยแผ่นแม่เหล็กถาวร
1. ชั่ ง ตั ว กลางดู ด ซั บ 0.1 กรั ม มาผสมกั บ น้ า กลั่ น 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร แล้ ว น้ า ไปเขย่ า เป็ น เวลา
30 นาที
2. ท้าการแยกด้วยแผ่นแม่เหล็กถาวร
3. วัดความขุ่นของน้าด้านบนบิกเกอร์ด้วย NTU
4. ค้านวณหาประสิทธิภาพการแยกโดยแม่เหล็ก โดยอาศัยค่าความขุ่นที่วัดได้
(𝑁𝑇𝑈เริ่มต้น −𝑁𝑇𝑈ที่ 1 ชั่วโมง )100
𝑁𝑇𝑈เริ่มต้น

= ประสิทธิภาพในการก้าจัด(100%)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิ จั ย ได้ ศึ ก ษาการดู ด ซั บ 17 แอลฟา-เมธิ ล เทสโทสเตอโรนบนตั ว กลางดู ด ซั บ
กราฟีนออกไซด์ (GO) อนุภาคแมกเนติก (SP) อนุภาคแมกเนติกที่เคลือด้วยซิลิกา (SiO2-SP) อนุภาค
แมกเนติกที่เคลือบด้วยซิลิกา และต่อติดหมู่อะมิโน (NH2-SiO2-SP) กราฟีน ออกไซด์ที่ต่อติดอนุภาค
แมกเนติก (GO-SP) และกราฟีนออกไซด์ที่อนุภาคแมกเนติกที่เคลือบด้วยซิลิกาและต่อติดหมู่อะมิโน
(GO-NH2-SiO2-SP) โดยวิ ธีก ารตกผลึ ก ร่ วม (Co-precipitation) จากนั นน้ าไปวิ เคราะห์ สมบัติ ทาง
กายภาพและเคมีของตัวกลางดูดซับ ศึกษาจลนพลศาสตร์ ประสิทธิภาพการดูดซับ และประสิทธิภาพ
การแยกด้วยแม่เหล็ก
4.1 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของตัวกลางดูดซับ
งานวิจั ยนี ท้ าการสัง เคราะห์ตั วกลางดู ดซั บ 6 ชนิ ด ได้ แก่ กราฟี น ออกไซด์ (GO) อนุ ภาค
แมกเนติก (SP) กราฟีนออกไซด์ที่ต่อติดอนุภาคแมกมกเนติก (GO-SP) อนุภาคแมกเนติกที่เคลือบด้วย
ซิลิกา (SiO2-SP) อนุภ าคแมกเนติ กที่เ คลือบด้วยซิ ลิกา และต่อติด หมู่อะมิโน (NH2-SiO2-SP) และ
กราฟีนออกไซด์ที่อนุภาค แมกเนติกที่เคลือบด้วยซิลิกาและต่อติดหมู่อะมิโน (GO-NH2-SiO2-SP) โดย
วิ ธี ก ารตกผลึ ก ร่ ว ม (Co-precipitation) จากนั นท้ า การทดสอบสมบั ติ ท างกายภาพ-เคมี ดั ง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี
4.1.1 โครงร่างผลึกของตัวกลางดูดซับ
จากผลการวิ เ คราะห์ ตั ว กลางดู ด ซั บที่ สั ง เคราะห์ ทั ง 6 ชนิ ด (GO, SP, GO-SP, SiO2-SP,
NH2-SiO2-SP, GO- NH2-SiO2-SP) โ ด ย X-Ray Powder Diffraction (XRD) โ ด ย วิ เ ค ร า ะ ห์ ที่
2θ = 5.000 ถึง 80.000 ด้วย step 0.020 ที่ 25 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิห้อง) โดยโครงสร้างผลึก
ของสารที่สังเคราะห์นันแสดงดังรูปที่ 4.1 ผลที่ไ ด้เป็นดัง ต่อไปนี พบว่าโครงสร้างผลึกของกราไฟด์
มี ส เปกตรั ม ที่ เ ด่ น ชั ด ที่ 2θ = 9.54º (d ~ 0.94 nm) ท้ า ให้ พ บ d-spacing ของชั นกราไฟต์ ที่
0.94 nm (Dikin และคณะ, 2007) ส้าหรับ SP พบสเปกตรัมที่เด่นชัดที่ 2θ = 35.60 จึงสามารถระบุ
ได้ว่าเป็นผลึกของ SP ส่วน GO-SP พบสเปกตรัมที่ 2θ = 30.50 และ 35.940 ตามล้าดับ จึงสามารถ
ยืนยันได้ว่าเกิดการผสมระหว่างกราฟีนออกไซด์กับซุบเปอร์พาราเมกเนติก (Fe3O4) (Shen และคณะ,
2010) สาเหตุที่ท้าให้เส้นสเปกตรัมของกราฟีนนันขึนไม่ชัดเจนเนื่องจากการบดบังของผลึก Fe3O4 ใน
ชันของกราฟีน ดังรูปที่ 4.4 (C1-3)
ผลโครงสร้างผลึกของ SiO2-SP และ NH2-SiO2-SP พบว่าหมู่อะมิโนไม่มีผลต่อโครงร่างผลึก
ของ SiO2-SP (Poursaberi และคณะ, 2012) โดยจะปรากฏสเปกตรั ม 2θ ในช่ว ง 200-250 และ
โครงสร้างผลึกของ GO-NH2-SiO2-SP พบค่า 2θ = 30.50 25.940 และ amorphous ที่ 200-250 จึง
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ยืนยันได้ว่าตัวกลางดูดซับที่สังเคราะห์ขึนเกิดการเชื่อมต่อของ กราฟีน เหล็ก และซิลิกา สาเหตุที่
สเปกตรัมของ กราฟีนไม่ชัดเจนนัน เกิดจากการบดบัง ของผลึก Fe3O4 โดยยืนยันจากผลของ SEM
ดั ง รู ป ที่ 4.4 (F1-3) ส้ า หรั บ แถบสเปกตรั ม ของ graphite ที่ พ บในตั ว กลางดู ด ซั บ GO และ
GO-NH2-SiO2-SP แต่ไม่พบใน GO-SP เนื่องจากชุดของตัวกลางดูดซับ GO ที่สังเคราห์ขึนในแต่ครัง
นันมีความบริสุทธิ์ของกราฟีนออกไซด์ที่ไม่เท่ากัน
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รูปที่ 4.1 การเลียวเบนรังสีเอกซ์ของ (a) GO (b) SP (c) GO-SP (d) SiO2-SP (e) NH2-SiO2-SP (f)
GO-NH2-SiO2-SP
4.1.2 ปริมาณกราฟีนออกไซด์
สัดส่วนของกราฟีนออกไซด์ที่ต่อติดบนพืนผิวของตัวกลางดูดซับที่สัง เคราะห์ขึนสามารถ
ตรวจวัดได้ โดยสัดส่วนที่หายไปจากการเผาไหม้ของตัวกลางดูดซับชนิดต่างๆ โดยค้านวณในรูปแบบ
ของร้อยละ ตัวประกอบ ดังแสดงในตารางที่ 4.1 โดยจะท้าการเทียบ GO ที่มีร้อยละของกราฟี น
ออกไซด์เป็น 100 เปอร์เซนต์ ส้าหรับตัวกลางดูดซับ GO-SP จะน้าไปเผาที่ 550 องศาเซลเซียสเป็น
เวลา 15 นาที จากนั นน้า มาชั่ ง น้า หนั ก เพื่ อ เที ย บน้ า หนั ก ก่อ นการเผาเพื่ อหาร้อ ยละของกราฟี น
ออกไซด์ ที่ ห ายไป ส่ ว น GO-NH2-SiO2-SP ท้ า การชั่ ง ตั ว กลางดู ด ซั บ GO-NH2-SiO2-SP และ
NH2-SiO2-SP ก่อนน้าไปเผาแล้วจึงน้ามาลบกับน้าหนักหลังการเผาจะได้ร้อยละของกราฟีนออกไซด์ที่
หายไปเพื่อน้าไปใช้ในคงอยู่ของกราฟีนออกไซด์บนตัวกลางดูดซับ จากผลการทดลองที่ได้รับสามารถ
กล่ าวได้ ว่า กราฟีน ออกไซด์ ที่ต่ อ ติด หมู่ อะมิโ น จะมี ปริ มาณของกราฟีน ออกไซด์ ม ากกว่ ากราฟี น
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ออกไซด์ที่ไม่ต่อติดหมู่อะมิโน เนื่องจาก ไดโพลโมเมนต์ที่เป็นบวก (δ+) ของหมู่อะมิโนจะจับไดโพล
โมเมนต์ที่เป็นลบ (δ-) ของหมู่ฟังก์ชันที่ขอบ กราฟีนออกไซด์ด้วยพันธะที่แข็งแรงช่วยให้มีปริมาณ
กราฟีนออกไซด์สูงกว่าในกรณีที่ไม่ต่อติดหมู่อะมิโน
ตารางที่ 4.1 ปริมาณร้อยละของกราฟีนออกไซด์บนตัวกลางดูดซับสังเคราะห์ชนิดต่างๆ
ตัวกลางดูดซับสังเคราะห์
GO
SP
GO-SP
GO-NH2-SiO2-SP

% SP
100
90.5
-

% SiO2-SP
68

% NH2
7

% GO
100
9.5
25

4.1.3 พื้นที่ผิวจาเพาะ ปริมาตรรูพรุน และขนาดรูพรุน
จากการวิเ คราะห์หาพื นที่ผิว จ้าเพาะ ปริมาตรรูพรุ น และขนาดรูพรุ นด้วยสมการของ
Brunauer-Emmett-Teller (BET) แสดงค่ า ดั ง ตาราง 4.2 แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามเนื่ อ งจากโครงสร้ า ง
สัณฐานของตัวกลางดูดซับที่สังเคราะห์ขึนเป็นวัสดุที่ไ ม่มีรูพรุน (Dreyer และคณะ, 2010) ดัง นัน
ข้อมูลขนาดรูพรุนและปริมาตรรูพรุนที่ได้จากการค้านวณไอโซเทอมการดูดซับของก๊าซไนโตรเจนนัน
จึงไม่ควรน้ามาพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามรูพรุนที่วิเคราะห์ได้อาจเกิดจากช่องว่างระหว่างอนุภาคของ
SP หรือช่องว่างระหว่างแผ่นกราฟีนออกไซด์ที่ไม่ใช่รูพรุนในโครงสร้างของอนุภ าค ส่วนค่าพืนที่ผิว
จ้าเพาะนันเป็นค่าที่สามารถค้านวณได้จากไอโซเทอมการดูดซับไนโตรเจน จากการต่อติดกราฟีน
ออกไซด์พบว่าพืนผิวโดยรวมของ GO-SP ลดลงไป จึงสามารถสรุปได้ว่าการต่อติดอนุภาคแมกเนติก
จะท้าให้พืนที่ผิวจ้าเพาะของตัวกลางดูดซับลดลง ดังตารางที่ 4.2 ตามสัดส่วนของ GO และ SP ดัง
ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.2 พืนที่ผิวจ้าเพาะ ปริมาตรรูพรุน และขนาดรูพรุนของตัวกลางดูดซับแต่ละชนิด
ตัวกลางดูดซับ
ขนาดรูพรุน (nm)
ปริมาตรรูพรุน (cc/g)
พืนที่ผิวจ้าเพาะ
(m2/g)
GO
105.60
1.66
319.99
SP
44.46
0.52
232.10
GO-SP
42.46
0.44
208.01
4.1.4 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิวตัวกลางดูดซับ
วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันบนพืนผิวของตัวกลางดูดซับ (GO SP GO-SP SiO2-SP NH2-SiO2-SP
และ GO- NH2-SiO2-SP) ด้วยเครื่อง Fourier Infrared Spectrometer (FTIR) จากการสั่น ยืด และ
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งอของสารอินทรีย์เนื่องจากการดูดกลืนรัง สี IR ของพันธะภายในโมเลกุลในช่วงความถี่ต่างๆ แล้ว
แสดงผลออกมาเป็นเส้นสเปกตรัมที่ได้ แสดงดังรูปที่ 4.2
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รูปที่ 4.2 สเปกตรัม FT-IR ของ (a) GO (b) SP (c) GO-SP (d) NH2-SiO2-SP และ
(e) GO- NH2-SiO2-SP
จาก ก าร วิ เคร าห์ ผ ล FT-IR ขอ ง ตั ว ก ลาง ดู ด ซั บ GO SP GO-SP NH2-SiO2-SP แล ะ
GO-NH2-SiO2-SP พบว่า เส้ นสเปกตรั มของ GO แสดงหมู่ฟั ง ก์ ชัน ที่ 3335 cm-1 (O-H stretching)
1629 cm-1 (C=O stretching) 1615 cm-1 (skeletal vibration from unoxidized graphitic
domains) 1151 cm-1 (C-OH stretching) และที่ 1034 cm-1 (C-O stretching) (Eun-Young Choi
และคณะ, 2010). เส้นสเปกตรัมของ Fe3O4 พบแถบการดูดซับในช่วง 3200˗3600 cm−1 และที่
1627 cm−1 (Gupta และคณะ, 2004) เนื่องจากไฮดรอกไซด์ไอออนในสารละลายน้ามาล้อมรอบที่
พืนผิวของ Fe3O4 ส่วน GO-SP แสดงแถบสเปกตรัมที่ 3348 cm-1 (O-H stretching) และ 1050 cm1 (C-OH stretching) จากผลที่สอดคล้องกันของ FT-IR และ XRD จึงสามารถยืนยันได้ว่าเกิดการต่อ
ติดของ GO และ SP
สเปก ตรั มของ NH2-SiO2-SP (Moore แ ละ คณะ , 2003), (Shokri แ ละ คณะ , 2009),
(González แ ล ะ ค ณ ะ , 2012) ป ร า ก ฏ ส เ ป ก ต รั ม ที่ 1650 cm-1 (N-H bending) แ ล ะ
GO-NH2-SiO2-SP พบสเปกตรัม ที่ 3450 (O–H stretching) 1151 cm-1 (C-OH stretching) และที่
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1034 cm-1 (C-O stretching) จึงสามารถยืน ยันได้ว่ากราฟีน ออกไซด์เกิดการฟอร์มตัวกับซิลิกาที่
ต่อติดหมู่อะมิโน
4.1.5 การวิเคราะห์ประจุบนพื้นผิวของตัวกลางดูดซับ
ประจุบนพืนผิวของตัวกลางดูดซับสามารถดูได้จาก pHzpc ได้ค่าดังตารางที่ 4.3 เมื่อค่า pH
มีค่ามากกว่า pHzpc จะท้าให้ผิวของประจุตัวกลางเป็นลบเนื่องจากการสูญเสียโปรตอน เมื่อ pH มีค่า
น้อยกว่า pHzpc ประจุบนพืนผิวของตัวกลางจะเป็นบวกเนื่องจากการรับโปรตอน
ค่าพีเอซ (pH) ที่ zero point charge (pHzpc) ของแต่ละตัวกลางดูดซับ (GO SP GO-SP
SiO2-SP NH2-SiO2-SP และ GO-NH2-SiO2-SP) ถู ก ก้ า หนดด้ ว ยวิ ธี ไ ทเทรตกรดเบส ซึ่ ง ค่ า pHzpc
ของแต่ละตัวกลางดูดซับแสดงดังตารางที่ 4.2 และรูปที่ 4.3 ซึ่งแสดงผลประจุบนพืนผิวของตัวกลาง
ดูดซับสังเคราะห์ดังต่อไปนี
ตารางที่ 4.3 ค่า pHzpc ของตัวกลางดูดซับแต่ละชนิด
ตัวกลางดูดซับ
GO
SP
GO-SP
SiO2-SP
NH2-SiO2-SP
GO-NH2-SiO2-SP

pHzpc
2.84
7.65
7.18
5.65
6.79
4.52
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รูปที่ 4.3 ความหนาแน่นของประจุบนพืนผิวตัวกลางดูดซับ (ionic strength เท่ากับ 0.01 โมลต่อ
ลิตร อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส)
4.1.6 การศึกษาลักษณะพื้นที่ผิวและการกระจายตัวของอนุภาคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบ
ส่องกราด (SEM)
จากการวิจัย GO SP GO-SP SiO2-SP NH2-SiO2-SP และ GO-NH2-SiO2-SP ที่ก้าลัง ขยาย
3,500 7,500 10,000 และ 15,000 เท่า แสดงดัง รูป 4.4 พบว่าพืนผิวของ GO (Dreyer และคณะ,
2010) เป็นแผ่นเรียบ และมีลักษณะเป็นชันๆ เนื่องจากการหลุดลอกของแผ่นกราฟีนออกไซด์ ส้าหรับ
SP มีลักษณะเป็นก้อนกระจุกตัวอย่างหนาแน่น และมีพืนที่ผิวค่อนข้างขรุขระ และเมื่อท้าการต่อติดก
ราฟีนออกไซด์ด้วยอนุภาคแมกเนติก (GO-SP) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแยกออกจากสารละลาย
ด้วยสมบัติความเป็นแม่เหล็ก พบว่าตัวกลางดูดซับที่สัง เคราะห์ขึนมีลักษณะคล้ายก้อน Fe3O4 ของ
SP มาปกคลุมทั่วทังพืนผิวของกราฟีนออกไซด์
รูปที่ 4.4 (D1-3) แสดงลักษณะสัณฐานของ SiO2-SP ซึ่งมีลักษณะเป็นเม็ดขนาดเล็กคล้ายไข่
ปลาเนื่องจากอนุภาค SP ถูกเคลือบด้วย SiO2-SP แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ NH2-SiO2-SP (E1-3) ซึ่ง
เกิดจากการต่อติดหมู่เอมีนบนพืนผิวของซิ ลิกาที่มีสมบัติซุปเปอร์พาราแมกเนติก เพื่อใช้ส้าหรับเพิ่ม
ความสามารถในการดูดซับจ้าเพาะกับมลสาร MT โดยลดการเกาะเป็นกลุ่มก้อนของ DOC พบว่ามี
ลักษณะเป็นก้อนกลมๆ คล้ายไข่ปลากระจายอยู่ทั่วเช่นกัน แต่อนุภาคของ NH2-SiO2-SP มีลักษณะ
สมบูรณ์สวยงามกว่า SiO2-SP แสดงว่าปฏิกิริยา co-condensation ของ NH2-SiO2-SP เกิดขึนดีกว่า
ของ SiO2-SP และในกรณีของ GO-NH2-SiO2-SP เป็นการต่อติดกราฟีนออกไซด์ที่ท้าการดัดแปลง
หมู่อ ะมิโ นบนพืนผิ วกับ ซิลิก าที่มี สมบั ติซุป เปอร์พ าราแมกเนติ กเพื่ อช่ว ยให้ พันธะที่เ ชื่อมระหว่า ง
กราฟีนออกไซด์กับอนุภาคแมกเนติกมีความแข็งแรงขึน นอกจากนันยังช่วยลดการเกาะกลุ่มของ DOC
ซึ่งจะเห็นเป็นแผ่นเรียบของกราฟีนออกไซด์ที่ต่อติดกับ NH2-SiO2-SP มีลักษณะเป็นก้อนกลมคล้ายไข่
ปลาบนพืนผิวของกราฟีนออกไซด์
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รูปที่ 4.4 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศ์แบบส่องกราด (SEM) ของตัวกลางดูดซับชนิดต่างๆ (A1-2) GO
(B1-3) SP (C1-3) GO-SP (D1-3) SiO2-SP (E1-3) NH2-SiO2-SP และ (F1-3) GO-NH2-SiO2-SP
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4.2 ศึกษาผลของตัวแปรที่มีต่อความสามารถในดูดซับ
4.2.1 ผลของเวลาสัมผัสต่อความสามารถในการดูดซับ
ในการศึ ก ษาผลจากเวลาสั ม ผั ส ต่ อ ความสามารถในการดู ด ซั บ นั นจะเป็ น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างมลสารที่ถูกดูดซับต่อปริมาณตัวกลางดูดซับที่ใช้ (มิลลิกรัมต่อกรัม ) ต่อเวลา
(นาที) ดังรูปที่ 4.5 พบว่า เมื่อเวลาสัมผัสเพิ่มขึน ปริมาณความเข้มข้นของ MT บนตัวกลางดูดซับ SP
ไม่ ล ดลง เนื่ อ งจาก SP ไม่ ดู ด ซั บ MT นอกจากนั นพบว่ า ตั ว กลางดู ด ซั บ GO GO-SP และ
GO-NH2-SiO2-SP จะมีความสามารถในการก้าจัด MT มากขึนเมื่อเวลาสัมผัสเพิ่มขึน (Moradi และ
คณะ, 2015) โดยเฉพาะในช่วง 10 นาทีแรกจะเกิดการดูดซับ อย่างรวดเร็ว เนื่องจากในช่วงแรกพืนที่
ผิวของกราฟีนออกไซด์ที่เป็น วงอะโรเมติกมีปริมาณเพียงพอต่อการดูดซับส่งผลให้ MT ถูกดูดซับได้
อย่างรวดเร็ว จากนันความสามารถในการดูดซับของตัว กลางดูดซับทัง 3 ชนิดจะเกิดขึนอย่างช้า ๆ
และเข้ า สู่ ค วามเข้ ม ข้ น สมดุ ล ภายใน 7 ชั่ ว โมง โดยก้ า หนดความเข้ ม ข้ น ของ MT เท่ า กั บ
15 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ซึ่ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการดู ด ซั บ MT บนตั ว กลางดู ด ซั บ GO GO-SP และ
GO-NH2-SiO2-SP เท่ ากั บ 68.47 18.67 และ 10.67 เปอร์เ ซนต์ ตามล้ าดั บ สาเหตุที่ GO-SP และ
GO-NH2-SiO2-SP มีความสามารถในการดูดซับ MT น้อยกว่า GO ทังนีเนื่องจากมีอนุภาคของ Fe3O4
จ้านวนมากปกคลุมพืนผิวและหมู่ฟัง ก์ชันของ GO ดังรูป 4.4 (C) และ 4.4 (F) ตามล้าดับ ส่ง ผลให้
GO-SP และ GO-NH2-SiO2-SP มีพืนที่ผิวของกราฟีนออกไซด์ หมู่ฟังก์ชันเอมีนและหมู่ฟังก์ชันที่อยู่
บนขอบของกราฟีนออกไซด์ มีปริมาณพืนที่ผิวลดลง จึงน้าไปสู่ค่าการดูดซับบนตัวกลางดูดซับลดลง
แต่ เ มื่ อ น้ า มาเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการดู ดซั บ กั บ PAC (Powder activated carbon) จากรู ป ที่ 4.6
พบว่ าประสิท ธิภาพของ PAC สู งกว่ าตัว กลางดูด ซับทั ง 3 ชนิด ซื่ง เป็นผลมาจากพืนผิ วของ PAC
ประกอบด้วยหมู่ฟังก์ชันที่หลากหลาย และมีพืนที่ผิวมากจึง สามารถดูด MT ได้ดี (ฉมนรี สุขเกษม,
2556)
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รูปที่ 4.5 จลนพลศาสตร์การดูดซับ บนตัวกลางดูดซับชนิดต่างๆ (GO SP GO-SP และ
GO-NH2-SiO2-SP) โดยควบคุม pH ที่ 25 องศาเซลเซียส, pH เท่ากับ 7 GO 0.05 g/L และ
ionic strength เท่ากับ 0.01 โมลต่อลิตร
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รูปที่ 4.6 จนลพลศาสตร์การดูดซับ MT ที่ความเข้มข้นสูง (ควบคุมอุณหภูมิ ที่ 25 องศาเซลเซียส,
pH เท่ากับ 7 และ ionic strength เท่ากับ 0.01 โมลต่อลิตร)
(ฉมนรี สุขเกษม, 2556)
4.2.2 การศึกษาโมเดลทางจลนพลศาสตร์
น้าข้อมูลของตัวกลางทัง 4 ชนิด มาสร้างความสัมพันธ์เชิง เส้นระหว่างประสิทธิภาพการ
ดูดซับที่เวลาใดๆ ต่อเวลาสัมผัสกับ สมการเชิงเส้น pseudo 1 order และ pseudo 2 order พบว่า
SP ไม่ ส ามารถเหมาะสมกั บ สมการใดๆ เนื่ อ งจาก SP ไม่ ส ามารถดู ด ซั บ MT ส้ า หรั บ GO และ
GO-NH2-SiO2-SP ตรงกับสมการ pseudo 2 order ซึ่งค่า k จากสมการ pseudo 2 order สามารถ
บอกถึงอัตราเร็วในการดูดซับและการเข้าสู่สมดุลการดูดซับ ดังนันค่า k ยิ่งมากจะท้าให้อัตราเร็วและ
การเข้าสู่สมดุลของการดูดซับเร็วกว่าค่า k ที่น้อยกว่า (ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล, 2558) แสดงดังตาราง
ที่ 4.4 นอกจากนียังสามารถบอกถึงปริมาณตัวกลางดูดซับที่ต้องใช้ต่อปริมาณ MT ที่ถูกดูดซับต่อเวลา
ซึ่งในการทดลองจะควบคุมปริมาณตัวกลางดูดซับดังนันถ้าค่า k น้อยจะสามารถดูดซับ MT ได้ดีกว่า
ตัวกลางดูดซับที่มีค่า k สูงกว่า จึงสรุปได้ว่า GO จะมีอัตราเร็วในการดูดซับและการเข้าสู่สมดุลการดูด
ซับช้ากว่า GO-NH2-SiO2-SP แต่มีปริมาณ MT ที่ถูกดูดซับต่อเวลาสูงกว่าจึงชีให้เห็นว่าความสามารถ
ในการดูดซับ MT บนตัวกลางดูดซับ GO สูงกว่าบนตัวกลางดูดซับ GO-NH2-SiO2-SP
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ตารางที่ 4.4 ค่ า ตั ว แปรทางจลนศาสตร์ ข องการดู ด ซั บ MT บนตั ว กลางที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น สู ง
(MT 15 ppm)
ตัวกลางดูดซับ
qe,exp (mg g-1)
จลนพลศาสตร์อันดับที่ 1 เสมือน
Kl (g mg-1 h-1)
R2
GO
102.7
4.2156
0.2139
SP
2
0.0227
0.033
GO-SP
28
0.2134
0.951
GO-NH2-SiO2-SP
16
25.748
0.6493
ตัวกลางดูดซับ

qe,exp (mg g-1)

GO
SP
GO-SP
GO-NH2-SiO2-SP

102.7
2
28
16

จลนพลศาสตร์อันดับที่ 2 เสมือน
Kl (g mg-1 h-1)
R2
13.5444
0.9986
0.24575
0.0356
12.7551
0.6833
195.313
0.9637

4.2.3 การแพร่ภายใน
จากผลการทดลอง การดูดซับที่เกิดขึนอาจจะเกิดจากการแพร่ภายในหรือกลไกที่มลสาร
แทรกตัวเข้าสู่รูพรุนและช่องว่างของตัวกลางดูดซับเพื่อให้เกิดการดูดซับ แต่เนื่องจากตัวกลางดูดซับ
สังเคราะห์ไม่มีความเป็นรูพรุนจึงท้าให้การดูดซับที่เกิดขึนมาจากปรากฏการณ์การแพร่เข้าสู่ ชันฟิลม์
ซึ่งสามารถยืนยันความเป็นไปได้ที่เกิดการแพร่ภายใน จากความชันของเส้นตรงหรือค่าคงที่การแพร่
ภายใน (K) (Ramesha และคณะ, 2011) ดั ง สมการที่ 4.1 โดยท้ า การพลอตสมการเส้ น ตรงจาก
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปริ ม าณ MT ที่ ถู ก ดู ด ซั บ ณ เวลาใดๆ ต่ อ t0.5 โดยควบคุ ม อุ ณ ภู มิ ที่ 25
องศาเซลซียส ดังสมการต่อไปนี
𝑞 = 𝐾𝑡 0.5
(4.1)
ก้าหนดให้ q คือปริมาณมลสารที่ถูกดูดซับ ณ เวลาใดๆ (mg/g)
t0.5 คือรากที่สองของเวลาสัมผัส (min0.5)
ผลอัตราการแพร่ภายในของตัวกลางดูดซับ GO มีค่าเท่ากับ 9.1094 mg/g min0.5 SP มีค่า
เท่ากับ 0.4666 mg/g min0.5 GO-SP มีค่าเท่ากับ 2.6766 mg/g min0.5 และ GO-NH2-SiO2-SP มีค่า
เท่ากับ 1.4068 mg/g min0.5 ดังรูปที่ 4.7
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รูปที่ 4.7 จลนพลศาสตร์การแพร่ภายในของ MT บนพืนผิวตัวกลางดูดซับ GO SP GO-SP และ
GO-NH2-SiO2-SP ( ความเข้มข้นเริ่มต้น 15 ppm น้าหนักตัวกลางดูดซับ 0.01 กรัม เวลาสัมผัส
24 ชั่วโมง pH 7 GO 0.05 g/L และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส )
4.3 การศึ ก ษาไอโซเทอมการดู ด ซั บ 17 แอลฟา-เมธิ ล เทสโทสเตอโรน (MT) (ผลจากความ
เข้มข้น)
ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับในตัวกลางดูดซับแต่ละชนิด โดยควบคุม
pH ของฟอสเฟตบัฟเฟอร์ที่พีเอซ 7 ท้าให้ MT มีสภาพเป็นกลางเนื่องจาก pKa ของ MT เท่ากับ 10
พ บ ว่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ที่ ไ ด้ เ ป็ น ดั ง ต่ อ ไ ป นี GO > GO-NH2-SiO2-SP > GO-SP > SiO2-SP >
NH2-SiO2-SP > SP ดังรูปที่ 4.8 โดย GO จะมีความสามารถในการดูดซับสูง สุดเนื่องจากมีพืนผิวที่
เหมาะสมต่อการดูดซับสารในกลุ่ม aromatic ส่วนความสามารถในการดูดซับของ GO-NH2-SiO2-SP
และ GO-SP ต่้า กว่า GO เนื่องจากผลของการบดบัง จากอนุภาคแมกเนติ กบนพืนผิวของตัวกลาง
ดูดซับ
จากผลการทดลองพบว่า GO GO-SP และ GO-NH2-SiO2-SP เหมาะสมต่อสมการ Langmuir
isotherm model (Gao และคณะ, 2012) ซึ่งแสดงจากพารามิเตอร์ และค่าต่างๆ ดังตารางที่ 4.5 ท้า
ให้ ท ราบว่ า ปรากฏการณ์ ก ารดู ด ซั บ ของตั ว กลางดู ด ซั บ ข้ า งต้ น มี แ นวโน้ ม เป็ น แบบชั นเดี่ ย วโดย
ปรากฏการณ์ที่ เ กิ ด ขึนมี ลั กษณะดัง ต่ อ ไปนี 1) การดู ด ซับ เกิ ด ที่บ ริ เ วณพื นผิว ของตัว กลางดู ด ซั บ
2) พืนที่ที่เกิดการดูดซับจะดูดซับกับมลสารเป้ าหมายเท่านัน 3) พลังงานที่ใช้ในการดูดซับเท่ากันทุก
ต้าแหน่งบนพืนผิวของตัวกลางดูดซับ และ 4) สมมติฐานให้ไม่มีแรงกระท้ากันระหว่างมลสารที่อยู่บน
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ตัวกลางดูดซับ และบริเวณใกล้เคียง (Xu และคณะ, 2012) (ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล, 2558) โดยค่า R2
เท่ากับ 0.9822 0.9116 และ 0.9708 ตามล้าดับ ในขณะที่ผลการค้านวณส้าหรับ SP และ SiO2-SP
และ NH2-SiO2-SP ไม่สอดคล้องกับสมการทังสองประเภท (Freundlich และ Langmuir isotherm)
จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับโดยเทียบกับปริมาณ GO ที่ต่อติดบนตัวกลาง
ดูดซับที่น้าหนักหนึ่งหน่วยจากรูปที่ 4.9 ผลที่ ไ ด้เป็นดัง ต่อไปนี GO-SP > GO-NH2-SiO2-SP > GO
เมื่อน้าเทียบกับค่า pHzpc พบว่าค่า zero point charge ของ GO-NH2-SiO2-SP เท่ากับ 4.515 ส่วน
หมู่เอมีนที่อยู่บนพืนผิวของตัวกลางดูดซับท้าให้พืนผิวแสดงความเป็นบวก จึง ท้าให้เกิดการผลักกัน
ระหว่ างอิ อ อนขั วคู่ ของ MT และ GO-NH2-SiO2-SP และอาจเกิ ดการแย่ ง จั บ กัน ของไฮโดรเนี ย ม
ไอออนในสารละลายน้า ท้าให้พืนที่สัมผัสของตัวกลางดูดซับลดลงส้าหรับ GO-SP นันมีค่า pHpzc
เท่ากับ 7.18 จึงมีสภาพเป็นกลางท้าให้ดูดซับกับมลสารได้ดีกว่า สาเหตุที่ประสิทธิภาพการดูดซับ MT
บนตั วกลางดู ดซั บ GO-SP และ GO-NH2-SiO2-SP สู ง กว่า GO อาจเนื่อ งจากการตรึ ง พื นที่ ผิว ของ
ตัวกลางดูดซับ GO-SP และ GO-NH2-SiO2-SP ด้วยอนุภาคแมกเนติก และหมู่อะมิโนท้าให้กราฟีนไม่
เกิดการรวมเป็นกลุ่มก้อนแสดงให้เห็นดังรูปที่ 4.10 พบว่าเมื่อ GO มีความเข้มข้นสูงขึนจะเกิดการ
รวมกลุ่มได้ง่ายจึงท้าให้พืนที่ผิวจ้าเพาะของตัวกลางดูดซับลดลง
การเปรียบเทียบปริมาณกราฟีนบนตัวกลางดูดซับ GO-SP และ GO-NH2-SiO2-SP ท้าได้โดย
น้าตัวกลางดูดซับทังสองชนิดมาเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที พบว่าปริมาณ
กราฟีนออกไซด์บนตัวกลางดูดซับ GO-SP และ GO-NH2-SiO2-SP เท่ากับ 9.5 และ 25 เปอร์เซนต์
ตามล้าดับ จากนันน้าไปเทียบเป็นปริมาณกราฟีน 100 เปอร์เซนต์โดยเทียบระหว่างความสัมพันธ์ของ
มลสารที่ถูกดูดซับต่อปริมาณตัวกลางดูดซับที่ใช้ต่อความเข้มข้นที่สภาวะสมดุล แสดงดังรูปที่ 4.9
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รูปที่ 4.8 ประสิทธิภาพการดูดซับ MT บนตัวกลางดูดซับชนิดต่างๆ (GO SP GO-SP SiO2-SP
NH2-SiO2-SP และ GO-NH2-SiO2-SP) โดยเทียบจากความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการดูดซับต่อ
ความเข้มข้นคงเหลือ ควบคุม pH เท่ากับ 7 ionic strength 0.01 โมลต่อลิตร GO 0.05 g/L และ
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
ตารางที่ 4.5 พารามิเตอร์ที่แสดงถึงค่าประสิทธิภาพการดูดซับจาก Langmuir และ Freundlich
isotherm model
Langmuir
q (mg/g)
B (l/mg)
R2
MPSD

GO
110
0.2224
0.9822
0.3853

SP
0.4
0.6575
0.0342
-

GO-SP
20
0.0411
0.9116
0.9076

SiO2-SP
9.45
0.5680
0.4777
-

NH2-SiO2-SP
7
0.5355
0.7956
-

GO-NH2-SiO2-SP
24.7
0.3677
0.9708
0.0878

Freundlich
KF (L/mg)
n
R2
MPSD

GO
84.9180
1.1010
0.9651
0.1019

SP
0.0236
10.8932
0.0289
-

GO-SP
0.0083
0.6135
0.8354
0.6299

SiO2-SP
58.2505
8.8028
0.2805
-

NH2-SiO2-SP
23.4963
6.0753
0.8151
-

GO-NH2-SiO2-SP
407.568
5.2798
0.9399
0.0301
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qe (mg of MT/g of GO on each
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รูปที่ 4.9 ประสิทธิภาพการดูดซับ MT บนตัวกลางดูดซับทัง 3 ชนิด (GO GO-SP และ
GO-NH2-SiO2-SP) โดยเทียบปริมาณกราฟีนออกไซด์บนตัวกลางดูดซับกับน้าหนักหนึ่งหน่วย ควบคุม
pH เท่ากับ 7, ionic strength 0.01 โมลต่อลิตร GO 0.05 g/L และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
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รูปที่ 4.10 ประสิทธิภาพการดูดซับ MT บนตัวกลางดูดซับ GO ที่ความเข้มข้น 0.05 0.1 และ 0.15
g/L ควบคุม pH เท่ากับ 7, ionic strength 0.01 โมลต่อลิตร อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
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(A)

(B)

(c)
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(D)

(E)

(F)

รูปที่ 4.11 แบบจ้าลองการดูดซับ MT บนตัวกลางดูดซับทัง 6 ชนิด (A) GO (B) SP (C) GO-SP
(D) SiO2-SP (E) NH2-SiO2-SP และ (F) GO-NH2-SiO2-SP
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4.4 การศึกษากระบวนการดูดซับสารอินทรีย์ในน้าเสียสังเคราะห์
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารอินทรีย์ด้วยตัวกลางดูดซับชนิดต่างๆ (GO SP
GO-SP SiO2-SP NH2-SiO2-SP แ ล ะ GO-NH2-SiO2-SP) ที่ ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ข อ ง DOC 0 2 5 แ ล ะ
10 mg-C/l โดยควบคุม pH เท่ากับ 7 ด้วยฟอสเฟตบัฟเฟอร์ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสประสิทธิภาพ
การดูดซับแสดงดัง รูปที่ 4.12 เป็นดังต่อไปนี (GO > NH2-SiO2-SP > GO-SP >
GONH2-SiO2-SP > SP > SiO2-SP) พบว่า GO มีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงสุดเนื่องจากโครงสร้างส่วน
ใหญ่ ข องสารอิ น ทรี ย์ ที่ ล ะลายน้ า ( DOC ) มี โ ครงสร้ า งทางเคมี ที่ ซั บ ซ้ อ น สามารถละลายน้ า
ประกอบด้วยพอลิอะโรมาติกคาร์บอน เป็นวงอะโรมาติก หลายวงต่อกัน และมีฟีโนลิกเป็นหมู่ฟังก์ชัน
ซึ่งคอนจูเกตกับพันธะคู่ในโมเลกุล (Apul และคณะ, 2013) ท้าให้สามารถดูดซับได้ดีกับตัวกลางดูดซับ
ที่มีพืนผิวเป็นวงอะโรมาติก ด้วยแรง π-π interaction ส่วนตัวดูดซับที่มี SP เป็นองค์ประกอบจะท้า
ให้ประสิทธิภาพในการดูดซับลดลงเนื่องจากเกิดการบดบัง พืนที่ผิวจ้าเพาะของกราฟีนออกไซด์ด้วย
อนุภาคของ Fe3O4
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รูปที่ 4.12 ประสิทธิภาพการดูดซับสารอินทรีย์ บนตัวกลางดูดซับ ( GO SP GO-SP SiO2-SP NH2SiO2-SP และ GO-NH2-SiO2-SP ) โดยควบคุม pH เท่ากับ 7, ionic strength 0.01 โมลต่อลิตร GO
0.05 g/L และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส)
4.5 การศึกษากระบวนการดูดซับ MT ในน้าเสียสังเคราะห์ที่มีสารอินทรีย์
จากผลการคั ด เลื อ กเฉพาะในการดู ด ซั บ MT ที่ มี DOC เป็ น องค์ ป ระกอบ โดยควบคุ ม
ความเข้ ม ข้ น ของ MT ที่ 5 10 15 20 25 และ 30 ppm และ ความเข้ ม ข้ น ของ DOC คงที่
ที่ 2 mg-C/l ที่ pH 7 ด้วยฟอสเฟตบัฟเฟอร์ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ดัง รูปที่ 4.13 พบว่า
GO มีความสามารถในการดูดซับ MT สูงสุดเนื่องจากพืนผิวที่เป็นอะโรมาติก ท้าให้เกิดแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่า ง MT และ DOC ซึ่งงานวิจัย ก่อนหน้ านี (Apul และคณะ, 2013) และ (Chen และคณะ,
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2015) ได้บ่งชีให้เห็นว่า MT สามารถยึดติดบนผิวของ DOC ได้เป็นอย่างดีเนื่องด้วยสมบัติไฟฟ้าสถิตย์
แรงอิออนขัวคู่ และ π-π interaction ส้าหรับ GO-SP และ GO-NH2-SiO2-SP นันจะมีประสิทธิภาพ
การดู ด ซั บ แบบจ้ า เพาะต่ อ MT ลดลงเนื่ อ งด้ ว ยผลจากการบดบั ง ของ Fe3O4 ที่ ชั นของ
กราฟีน ออกไซด์ซึ่งสามารถยืนยันได้จากผล XRD ดัง รูป 4.4 (C1-3) และ (F1-3) ส่วน SiO2-SP และ
NH2-SiO2-SP จะมีประสิทธิภาพในการดูดซับที่ต่้าเนื่องจากอาศัยเพียงแรงไฟฟ้าสถิตย์และอิออนขัวคู่
ในการดูดซับ ส้าหรับ SP พบว่าไม่สามารถดูดซับ MT ได้เลย โดยอธิบายได้จากผล FT-IR ดังรูปที่ 4.2
โดยคาดว่า ไฮดรอกไซด์ไอออนจากสารละลายน้ามาล้อมรอบพืนผิวของตัวกลางดูดซับ SP ท้าให้เกิด
แรงผลักของประจุระหว่างโมเลกุลของ MT กับประจุบนตัวกลางดูดซับ
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รูปที่ 4.13 ประสิทธิภาพการดูดซับ MT ในน้าเสียสังเคราะห์ที่มีสารอินทรีย์บนตัวกลางดูดซับ ( GO
SP GO-SP SiO2-SP NH2-SiO2-SP และ GO-NH2-SiO2-SP ) โดยควบคุม pH เท่ากับ 7, ionic
strength 0.01 โมลต่อลิตร GO 0.05 g/L และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส)
เมื่ อ ท้า การเปรี ยบเที ยบประสิ ท ธิภ าพการดู ดซั บ ของ MT หรื อ DOC เชิ ง เดี่ย ว และ MT
ในกรณีที่มี DOC พบว่าความสามารถในการดูดซับ MT แบบผสมสูงกว่าเชิงเดี่ยวในทุกตัวกลางดูดซับ
(ยกเว้น GO-NH2-SiO2-SP) ส่วนประสิทธิภาพในการดูดซับ DOC เชิงเดี่ยวนันให้ผลที่ใกล้เคียงกันใน
ทุ ก ตั ว กลางดู ด ซั บ เนื่ อ งจากโครงสร้ า งและหมู่ ฟั ง ก์ ชั น ที่ ซั บ ซ้ อ นของ DOC ยกเว้ น GO ที่ ใ ห้
ประสิ ทธิภ าพการดู ดซับ ที่เด่ นชัด เนื่ องจากผลของพืนที่ ผิวจ้ าเพาะที่ มีลัก ษณะเป็น วงอะโรมาติ ก
ซึ่ ง อาศั ย การจั บ กั น ด้ ว ยพั น ธะ π-π โดยจะอธิ บ ายพฤติ ก รรมของตั ว กลางดู ด ซั บ แต่ ล ะตั ว โดย
เปรียบเทียบกับรูปที่ 4.14 ได้ดังต่อไปนี
GO จากรู ป 4.14 (A) พบว่ า ความสามารถในการดู ด ซั บ DOC เชิ ง เดี่ ย วนั นเด่ น ชั ด มาก
เนื่ อ งจากลั ก ษณะพื นผิ ว ที่ เ ป็ น วงอะโรมาติ ก เกิ ด การ de-localized electron ท้ า ให้ ม ลสารที่ มี
ลักษณะเป็นวงอะโรมาติกจับกันได้ดี และยังท้าให้ประสิทธิภาพการดูดซับแบบผสมระหว่าง DOC กับ
MT มีความสามารถในการดูดซับที่สูง ขึน เมื่อเทียบกับการดูดซับ MT เชิงเดี่ยว โดยปรากฎการณ์
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ที่อาจเกิดขึนมีดังต่อไปนี ปรากฎการณ์แรกเป็นการดูดซับระหว่างโมเลกุล MT กับพืนผิวจากผลของ
หมู่ไฮดรอกซิลบนขอบของ GO ที่แสดงไดโพลโมเมนต์ที่เป็นลบ (δ-) กับพืนผิวไดโพลโมเมนต์ที่เป็น
บวก (δ+) ของ MT เกิดเป็นพันธะไฮโดรเจน ปรากฎการณ์ที่สอง เกิดการดูดซับของ DOC บนพืนผิว
GO ด้วยแรง π-π interaction (Apul และคณะ, 2013) ปรากฎการณ์ที่สามอาจเกิดจากแรงดึงดูด
ระหว่างโมเลกุลของ MT กับ DOC ผ่าน π-π electron donor-acceptor ระหว่างวงอะโรมาติกของ
MT และ DOC เกิดเป็นพันธะไฮโดรเจน แสดงกลไกที่เกิดขันดังรูปที่ 4.11 (A)
SP จากรูป 4.14 (B) พบว่ามีความสามารถในการดูดซับ DOC เชิงเดี่ยวได้ดี อาจเนื่องจาก
ความซับซ้อนของหมู่ฟังก์ชันบน DOC และ พืนผิวของของ Fe3O4 ที่ถูกล้อมรอบด้วยไฮดรอกไซด์
ไอออนในสารละลายน้า ยืน ยันรวมกับผลของ FT-IR (4.2 B) ท้าให้พื นผิวของตัวกลางดูดซับแสดง
ไดโพลโมเมนต์ที่เป็นลบ (δ-) จึงเกิดแรงกระท้าระหว่างโมเลกุลของ DOC ในบริเวณพืนผิว ที่แสดง
ไดโพลโมเมนต์เป็นบวก (δ+) ท้าให้จับกันด้วยพันธะไฮโดรเจน แต่ผลของการดูดซับแบบ MT เชิงเดี่ยว
นัน SP ไม่สามารถดูดซับ MT ได้เลยเนื่องจาก MT มีสภาพเป็นกลาง ส้าหรับการดูดซับ แบบผสม
พบว่าความสามารถในการดูดซับ MT เพิ่มขึนอาจเนื่องจากเกิดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของ MT กับ
DOC ผ่าน π-π electron donor-acceptor ระหว่างวงอะโรมาติกของ MT และ DOC ท้าให้ DOC
ที่ถูกดูดซับบนตัวกลางดูดซับอาจเกิดแรงดึงดูดกับโมเลกุลของ MT ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง แสดงกลไกที่
เกิดขันดังรูปที่ 4.11 (B)
GO-SP จากรูป 4.14 (C) พบว่ามีความสามารถในการดูดซับ DOC เชิงเดี่ยวได้ดีเนื่องจากผล
ของแรง π-π interaction ระหว่าง DOC กับตัวกลางดูดซับ และผลจากไดโพลโมเมนต์ที่เป็นลบ
(δ-) ของ SP ที่ถูกล้อมรอบด้วยไฮดรอกไซด์ ไอออนจากสารละลายน้ากับพืนผิวไดโพลโมเมนต์ที่เป็น
บวก (δ+) ของ DOC ส่วนความสามารถในการดูดซับ MT เชิงเดี่ยวนัน (Hu และคณะ, 2011) สามารถ
ดูดซับได้เพียงเล็กน้อยเนื่องจาก Fe3O4 ไปบดบังพืนที่ผิวจ้าเพาะ และชันของกราฟีนออกไซด์ จึงท้า
ให้พืนที่ผิวจ้าเพาะที่จ้าเป็นต่อการดูดซับ MT ลดลง ส้าหรับการดูดซับแบบผสมนันมีความสามารถใน
การดู ด ซั บ MT สู ง ขึ นอาจเนื่ อ งจากเกิ ด แรงดึ ง ดู ด ระหว่ า งโมเลกุ ล ของ MT กั บ DOC ผ่ า น π-π
electron donor-acceptor ระหว่างวงอะโรมาติก ของ MT และ DOC ท้าให้ DOC ที่ถูกดูดซับเกิด
แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลกับ MT บริเวณใกล้เคียง แสดงกลไกที่เกิดขันดังรูปที่ 4.11 (C)
SiO2-SP จากรู ป 4.14 (D) มี ค วามสามารถดู ด ซั บ DOC เชิ ง เดี่ ย วที่ ดี เ นื่ อ งจากผลจาก
ไดโพลโมเมนต์ที่เป็นลบ (δ-) ของพืนผิวซิลิกากับพืนผิวไดโพลโมเมนต์ที่เป็นบวก (δ+) ของ DOC ส่วน
ความสามารถในการดูดซับ MT เชิงเดี่ยวพบว่าสามารถดูดซับได้เล็กน้อยเนื่องจากความไม่ชอบน้าของ
พืนผิวซิลิกา และเมื่อเปรียบเทียบกับการดูดซับเชิงผสมความสามารถในการดูดซับสูงขึนโดยอาจจะมี
สาเหตุมาจากแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของ MT กับ DOC ผ่าน π-π electron donor-acceptor
ระหว่างวงอะโรมาติก ของ MT และ DOC ท้าให้ DOC ที่ถูกดูดซับอาจเกิดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล
กับ MT ใกล้เคียง แสดงกลไกที่เกิดขันดังรูปที่ 4.11 (D)
NH2-SiO2-SP จากรูป 4.14 (E) มีความสามารถในการดูดซับ DOC เชิง เดี่ยวได้ดี เนื่องจาก
พืนผิวที่มีไดโพลโมเมนต์ที่เป็นบวก (δ+) กับโครงสร้างโมเลกุลบางส่วนของ DOC ที่มีไดโพลโมเมนต์
ที่เ ป็น ลบ (δ -) จับ กั นด้ วยพั นธะไฮโดรเจน ส่ ว นความสามารถในการดู ดซั บ MT เชิง เดี่ย วพบว่ า
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สามารถดูดซับได้เพียงเล็กน้อยเนื่องจากผลของพืนผิวซิลิกาที่ชอบน้า (Atia และคณะ, 2009) เมื่อ
น้ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับแบบผสม พบว่าประสิทธิภาพในการดูดซับ MT เพิ่มขึน
อย่างเห็นได้ชัดซึ่งอาจเกิดจากประจุที่เป็นบวกของหมู่เอมีน เหนี่ยวน้าประจุลบของ MT ท้าให้เกิดแรง
ดึงดูดแบบไฟฟ้าสถิตย์ นอกจากนันความหนาแน่นของประจุเอมีนบนพืนผิวท้าให้ลดการเกาะกลุ่มของ
DOC บนพืนผิวของตัวกลางดูดซับเป็นผลให้หมู่ฟังก์ชันที่เหมาะสมในการดูดซับ MT คงเหลือมากขึน
ดังนันพืนผิวจ้าเพาะและหมู่ฟังก์ชันที่เหมาะสมต่อการดูดซับ MT จึงเพิ่มขึน แสดงกลไกที่เกิดขันดังรูป
ที่ 4.11 (E)
GO-NH2-SiO2-SP จากรูป 4.14 (F) พบว่ามีความสามารถในการดูดซับ DOC ได้โดยอาศัย
คุณสมบัติของพืนผิวกราฟีนออกไซด์ที่เป็นวงอะโรมาติก กับวงเบนซีนของ DOC เกิดพันธะ π-π และ
หมู่ฟัง ก์ชัน บนพื นผิว ตัวกลางสังเคราะห์ที่มี ไ ดโพลโมเมนต์ที่ เป็นบวก (δ+) กับโครงสร้า งโมเลกุ ล
บางส่ว นของ DOC ที่มีไดโพลโมเมนต์ เป็ นลบ (δ-) ส่วนความสามารถในการดูด ซับ MT เชิ ง เดี่ย ว
(Li และคณะ, 2015) และแบบผสมนันมีความสามารถในการดูดซับที่ใกล้เคียงกัน แต่เมื่อเทียบกับ GO
แล้วถือว่ายังมีความสามารถในการดูดซับที่ต่้ากว่าอย่างชัดเจนเนื่องจากอนุภาคของแมกเนติก (Fe3O4)
ที่แทรกไปในชันของกราฟีนบดบังพืนผิวที่จ้าเป็นต่อการดูดซับ MT แต่เมื่อน้ามาเปรียบเทียบปริมาณ
กราฟีน ออกไซด์ต่ อน้าหนัก แล้วพบว่ า GO-NH2-SiO2-SP มีเ ปอร์เซนต์กราฟีน ออกไซด์ เพียง 25%
ดังนันถ้าเทียบกับอัตราส่วนกราฟีนออกไซด์ที่ 100% จะได้ประสิทธิภาพการดูดซับโมเลกุลของ MT ที่
สูงกว่า กราฟีนออกไซด์สังเคราะห์ (GO) ถึงแม้ผลจากการต่อหมู่เอมีนจะช่วยท้าให้ประสิทธิภาพการ
ดูดซับ MT ดีขึนจากผลของหมู่เอมีนที่ท้าให้พืนผิวบางต้าแหน่งแสดงไดโพลโมเมนต์ที่เป็นบวก (δ+)
ไปเกิดแรงยึดเหนี่ยวกับไดโพลโมเมนต์ที่เป็นลบ (δ-) ของ MT ด้วยพันธะไฮโดรเจน ดังรูปที่4.11 (F)
แต่ประสิทธิภาพการดูดซับแบบผสมถือว่ายังต่้าเนื่องจากการบดบังของ Fe3O4 ที่พืนผิวของกราฟีน
ออกไซด์อ้างอิงจากผล XRD ดังรูป 4.4 (F1-3)
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รูปที่ 4.14 ผลของสารอินทรีย์ที่ความเข้มข้น 2 mg-C/l ต่อการดูดซับ MT ที่ความเข้มข้นต่างๆ
บนตัวกลางดูดซับ (A) GO (B) SP (C) GO-SP (D) SiO2-SP (E) NH2-SiO2-SP และ
(F) GO-NH2-SiO2-SP (ควบคุม pH เท่ากับ 7, ionic strength 0.01 โมลต่อลิตร GO 0.05 g/L
และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส)
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4.6 การศึกษากระบวนการดูดซับ MT เชิงเดี่ยวและแบบผสมในน้าเสียสังเคราะห์ที่มีสารอินทรีย์
ในระดับความเข้มข้น ไมโครกรัมต่อลิตร
4.6.1 การสกัดความเข้มข้นด้วย Solid phase extraction (SPE)
จากงานวิ จั ย ก่ อ นนี พบว่ าปริ ม าณความเข้ม ข้ น ของ MT ที่ พ บในสิ่ ง แวดล้ อ มอยู่ใ นระดั บ
นาโนกรัมต่อลิตร และไมโครกรัมต่อลิตร จึงมีความจ้าเป็นที่ต้องศึกษาในระดับความเข้มข้นที่ต่้าๆ โดย
การทดลองได้ เ ตรี ย ม MT ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 0 25 75 100 200 และ 300 µg/L ใช้ cartridge c-18
ก้าหนดให้บรรจุตัวท้าละลาย เท่ากับ 5 ml ยกเว้นสารตัวอย่างท้าการบรรจุ 80 ml ซึ่งแบ่ง ขันตอน
การสกัดออกได้เป็น 4 ขันตอน 1) condition เป็นขันตอนที่ท้าให้ cartridge อิ่มตัวด้วยตัวท้าละลาย
(ethyl acetate และ acetonitrile) แล้วล้างด้วย DI 18.2 Ω เพื่อปรับสภาพขัวบนผิวของ cartridge
ให้ เ ป็ น กลาง 2) loading เป็ น ขั นตอนที่ ใ ส่ ตั ว อย่ า งที่ ส นใจ 3) ล้ า งด้ ว ย DI 18.2 Ω เพื่ อ ก้ า จั ด
สิ่งปนเปื้อนที่ไม่ต้องการให้ออกจากระบบ 4) ขันตอนการซะล้าง (methanol) เพื่อซะ MT ให้หลุด
ออกจาก cartridge จากกระบวนการดังกล่าวจะเพิ่มความเข้มข้นของ MT 40 เท่า ท้าให้ความเข้มข้น
ของ MT อยู่ในช่วง มิลลิกรัมต่อลิตรเพื่อให้สามารถตรวจสอบด้วย HPLC ได้ จากผลการทดลองพบว่า
ได้ค่า %recovery เท่ากับ 98.03±1.03 % ดังแสดงในรูปที่ จ.1
4.6.2 การศึกษาความสามารถในการดูด ซับ MT ในน้าเสียสังเคราะห์ที่ความเข้มข้นระดับ
ไมโครกรัมต่อลิตร
จากการศึกษาความสามารถในการดูดซับ MT ที่ความเข้มข้ นต่้าระดับไมโครกรัมต่อลิต ร
บนตั วกลางดู ดซั บทั ง 3 ชนิด ได้แ ก่ GO GO-SP และ GO-NH2-SiO2-SP ด้ว ย high performance
liquid chromatography (HPLC) โ ดย ท้ า ก าร ทด ลอ ง ที่ ค ว า มเ ข้ ม ข้ น 25 75 100 200 แล ะ
300 ไมโครกรัมต่อลิตร ที่ 25 องศาเซลเซียส ควบคุม ionic strength ที่ 0.01 โมลต่อลิตร เขย่าที่
ความเร็ว 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 7 ชั่วโมง ใช้ปริมาณตัวกลางดูดซับที่ 0.01 กรัมในสารละลาย
ฟอสเฟสบั ฟ เฟอร์ ที่ pH 7 จากผลการทดลองพบว่ า GO-SP มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่ า GO และ
GO-NH2-SiO2-SP ตามล้ า ดั บ ดั ง รู ป ที่ 4.15 เนื่ อ งจาก GO-SP มี ส ภาพเป็ น กลางทางประจุ ใ น
สารละลายน้าที่ pH 7 แสดงดังตารางที่ 4.3 จึงท้าให้พืนผิวมีความเหมาะสมต่อการ ดูดซับ MT ท้าให้
ความสามารถในการดูดซับ MT สูงกว่า ส้าหรับ GO และ GO-NH2-SiO2-SP จะมีลักษะพืนผิวเป็นลบ
เนื่องจากการ protonate ไฮโดรเจนไอออนในสภาวะที่ pH ของฟอสเฟสบัฟเฟอร์เท่ากับ 7 เพราะค่า
pHzpc ของตัวกลางดูดซับทังสองชนิดมีค่าเท่ากับ 2.84 และ 4.52 ตามล้าดับ จึงเกิดแรงผลักจากไฟฟ้า
สถิตย์จากประจุบนตัวกลางดูดซับและ MT ท้าให้ความสามารถในการดูดซับต่้ากว่า GO-SP แม้จะมี
ปริ ม าณของกราฟี น ออกไซด์ ต่ อ หน่ ว ยน้ า หนั ก มากกว่ า ก็ ต าม และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ PAC
ดังรูปที่ 4.16 พบว่าตัวกลางดูดซับทังสามชนิดมีความสามารถในการดูดซับที่สูงกว่า อาจเนื่องจากหมู่
ฟังก์ชันและความเป็นรูพรุนที่หลากหลายท้าให้ไอออนในสารละลายน้าที่ล้อมรอบตัวกลางดูดซับบดบัง
การแพร่เข้าสู่รูพรุนของ PAC
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q (µg/g)

เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับ MT ที่ความเข้มข้นระดับไมโครกรัมต่อลิตรในน้าเสีย
สังเคราะห์ที่มีสารอินทรีย์แสดงประสิทธิภาพการดูดซับดังต่อไปนี GO-SP > GO > GO-NH2-SiO2-SP
ดังรูปที่ 4.18 เนื่องจาก GO-SP มีสภาพเป็นกลางในสารละลายน้า จึงท้าให้พืนผิวมีความเหมาะสมต่อ
การดูดซับ MT ท้าให้มีความสามารถในการดูดซับ MT ได้มากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการ
ดูดซับ MT เชิงเดี่ยวจะเห็นว่าความสามารถในการดูดซับลดลงเนื่องจากเกิดการแย่งจับกันของ DOC
บนพืนผิวของตัวกลางดูดซับด้วยพันธะ π-π จึงท้าให้พืนที่ผิวจ้าเพาะที่เหมาะสมต่อการดูดซับ MT
ลดลง ส้าหรับ GO พบว่าประสิทธิภาพการดูดซับสูงขึนเนื่องจาก DOC ที่มายึดติดบนผิวของกราฟีน
ออกไซด์ ดูดซับโมเลกุลของ MT ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงท้าให้ความสามารถในการดูดซับสูง ขึน ส่วน
GO-NH2-SiO2-SP นันมีประสิทธิภาพในการดูดซับเชิงเดี่ยว และแบบผสมที่ใกล้เคียงกันเพราะอนุภาค
ของ Fe3O4 ที่มาแทรกบนชันของกราฟีน ออกไซด์บดบังพืนที่ผิวจ้าเพาะในการดูดซับ อีกทังหมู่เอมีน
ยังท้าให้ความสามารถในการละลายน้าของตัวกลางดูดซับสูงขึน และเกิดการแย่งจับกันของ DOC บน
พืนผิวของตัวกลางดูดซับ ท้าให้พืนผิวจ้าเพาะต่อการดูดซับ MT ลดลง ประสิทธิภาพในการดูดซับ MT
จึงลดลงอย่างมีนัย
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GO-SP และ GO-NH2-SiO2-SP ( ควบคุม pH เท่ากับ 7, ionic strength 0.01 โมลต่อลิตร
GO 0.05 g/L และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส )
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รูปที่ 4.16 ประสิทธิภาพการดูดซับ MT ที่ระดับความเข้มข้นไมโครกรัมต่อลิตรในน้าเสียสังเคราะห์
ที่มีสารอินทรีย์บนตัวกลางดูดซับ PAC ( ควบคุม pH เท่ากับ 7 ionic strength 0.01 โมลต่อลิตร
GO 0.05 g/L และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส )
(ฉมนรี สุขเกษม, 2556)
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รูปที่ 4.17 ประสิทธิภาพการดูดซับ MT ที่ระดับความเข้มข้นไมโครกรัมต่อลิตรในน้าเสียสังเคราะห์
ที่มีสารอินทรีย์บนตัวกลางดูดซับ GO GO-SP และ GO-NH2-SiO2-SP ( ควบคุม pH เท่ากับ 7 ionic
strength 0.01 โมลต่อลิตร GO 0.05 g/L และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส )
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รูปที่ 4.18 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับ MT เชิงเดี่ยวและแบบผสมในกรณีที่มีสารอินทรีย์
ในน้าเสียสังเคราะห์ ที่ระดับความเข้มข้นไมโครกรัมต่อลิตร บนตัวกลางดูดซับ GO GO-SP และ
GO-NH2-SiO2-SP ( ควบคุม pH เท่ากับ 7 ionic strength 0.01 โมลต่อลิตร GO 0.05 g/L และ
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส )
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4.7 ประสิทธิภาพในการแยกออกด้วยแผ่นแม่เหล็ก
ผลจากการศึก ษาประสิ ทธิ ภ าพการแยกตัว กลางดู ด ซับ ด้ วยแผ่ น แม่ เ หล็ ก แล้ว วิ เคราะห์
ความขุ่ นด้ วยเครื่อ ง NTU ในกรณีที่ ท้า การอั ลต้ าโซนิ ค และ ไม่ อั ลต้ าโซนิ ค ตั วกลางดู ดซั บแสดง
ดังรูปที่ 4.19 และ 4.20 พบว่าในกรณีที่ไม่อัลต้าโซนิค ตัวกลางดูดซับทังสาม สามารถแยกออกจาก
สารละลายได้ถึง 90% เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที แต่ส้าหรับ GO-SP ในกรณีที่อัลต้าโซนิค แล้วพบว่า
เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาทีสามารถแยกตัวกลางดูดซับได้เพียง 24% เนื่องจากกราฟีนออกไซด์แยกออก
จาก SP ท้าให้ค่าความขุ่นที่วัดได้จึงมาจากกราฟีนออกไซด์
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รูปที่ 4.19 ประสิทธิภาพการแยกตัวกลางดูดซับ (GO GO-SP NH2-SiO2-SP และ GO-NH2-SiO2-SP)
ด้วยแผ่นแม่เหล็ก โดยควบคุม pH เท่ากับ 7 ionic strength 0.01 โมลต่อลิตร GO 0.05 g/L และ
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (ใช้อัลต้าโซนิค)
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รูปที่ 4.20 ประสิทธิภาพการแยกตัวกลางดูดซับ (GO GO-SP NH2-SiO2-SP และ GO-NH2-SiO2-SP)
ด้วยแผ่นแม่เหล็ก โดยควบคุม pH เท่ากับ 7 ionic strength 0.01 โมลต่อลิตร GO 0.05 g/L และ
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (ไม่ใช้อัลต้าโซนิค)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ในงานวิจัยนีได้ท้าการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับ MT บนตัวกลางดูดซับกราฟีนออกไซด์
(GO) อนุ ภ าคแมกเนติ ก (SP) กราฟี น ออกไซด์ ที่ ต่ อ ติ ด กั บ อนุ ภ าคแมกเนติ ก (GO-SP) อนุ ภ าค
แมกเนติกที่เคลือบด้วยซิลิกา (SiO2-SP) และกราฟีนออกไซด์ที่ต่อติดอนุภาคแมกเนติกที่เคลือบด้วย
ซิลิกาและต่อติด หมู่อ ะมิโ น (GO-NH2-SiO2-SP) จากนั นท้าการศึ กษาคุณสมบัติท างกายภาพและ
ทางเคมีของตัวกลางดูดซับ ศึกษาจลนพลศาสตร์และไอโซเทอมการดูดซับ MT รวมถึงประสิทธิภาพ
การดูดซับแบบคัดเลือกของตัวกลางดูดซับ กราฟีนออกไซด์ที่ท้าการดัดแปลงหมู่อะมิโนบนพืนผิวของ
ซิลิกา และความสามารถในการแยกด้วยแม่เหล็ก
5.1 สรุปผลการวิจัย
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของตัวกลางดูดซับ
จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของตัวกลางดูดซับสังเคราะห์ พบว่าผลจาก
XRD สามารถระบุว่าตัวกลางดูดซับสังเคราะห์ GO-SP มีความเป็นผลึกลดลงเนื่องจากการบดบังของ
อนุภาค Fe3O4 บนพืนผิวและชันของกราฟีนออกไซด์ ส้าหรับ GO-NH2-SiO2-SP พบว่าหมู่เอมีนไม่มี
ผลต่อโครงสร้างผลึก แต่เมื่อน้าซิลิกาที่ต่อหมู่เอมีนและมีสมบัติแมกเนติกต่อติดกับกราฟีนออกไซด์
จะท้าให้ความเป็ นผลึกของตัวกลางดูดซับสังเคราะห์เพิ่มขึน โดยสามารถยืนยันผลการต่อติดเอมีน
จากผล FT-IR นอกจากนันยังศึกษาผลของปริมาณกราฟีนออกไซด์ในตัวกลางดูดซับ GO-SP และ
GO-NH2-SiO2-SP
จลนพลศาสตร์การดูดซับ
จากการศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับ MT บนตัวกลางดูดซับทัง 4 ชนิด (GO SP GO-SP
และ GO-NH2-SiO2-SP) พบว่า SP ไม่สามารถดูดซับ MT ได้ ส้าหรับตัวกลางดูดซับ GO GO-SP และ
GO-NH2-SiO2-SP จะเกิดการดูดซั บได้อย่ างรวดเร็ว ในช่วงแรก จากนันจะเกิ ดการดู ดซั บ -คายซั บ
ในอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่สมดุล เมื่อน้าความสัมพันธ์ของสามารถในการดูดซับ ต่อเวลาใดๆ ไป
ค้ า น ว ณ ใ น ส ม ก า ร pseudo 1 order แ ล ะ pseudo 2 order พ บ ว่ า GO GO-SP แ ล ะ
GO-NH2-SiO2-SP เหมาะสมกับสมการเชิง เส้น pseudo 2 order และเมื่อวิ เคราะห์จากค่า k ของ
สมการ pseudo 2 order ท้ าให้ ทราบว่า GO จะมีอั ตราเร็วในการดูด ซับและการเข้าสู่ สมดุล การ
ดูดซับช้ากว่า GO-SP และ GO-NH2-SiO2-SP ตามล้าดับแต่มีปริมาณ MT ที่ถูกดูดซับต่อเวลาสูงกว่า
GO-SP และ GO-NH2-SiO2-SP
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การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับ
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับ MT เชิงเดี่ยวพบว่าประสิทธิภาพการดูดซับ MT
บนตัวกลางดู ดซับ GO > GO-NH2-SiO2-SP > GO-SP > SiO2-SP > NH2-SiO2-SP > SP ตามล้าดั บ
และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การดู ด ซั บ MT แบบผสมในน้ า เสี ย สั ง เคราะห์ ที่ มี ส ารอิ น ทรี ย์ พ บว่ า
ประสิทธิภาพในการดูดซับ MT บนตัวกลางดูดซับทุกชนิดจะเพิ่มขึนเนื่องจากลักษณะโครงสร้างและ
หมู่ฟังก์ชันที่ซับซ้อนของ DOC อาจท้าให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างพืนผิวหรือหมู่ฟังก์ชันบนตัวกลาง
ดูดซับกับ DOC จากนัน MT บริเวณใกล้เคียงจะเกิดการสร้างพันธะกับโครงสร้างโมเลกุลของ DOC ที่
อยู่บนตัวกลางดูดซับ ส้าหรับผลการศึกษา ประสิทธิภาพการดูดซับ MT เชิงเดี่ยวและแบบผสมที่ระดับ
ความเข้มข้นไมโครกรัมต่อลิตรพบว่าได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน และเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของ
กราฟีนออกไซด์บนตัวกลางดูดซับ GO-SP และ GO-NH2-SiO2-SP เห็นได้ว่าจะมีประสิทธิภาพการ
ดูดซับที่สูงกว่า GO เนื่องจากเมื่อความเข้มข้นของ กราฟีนออกไซด์เพิ่มขึนจะเกิดการเกาะเป็นกลุ่ม
ก้อนท้าให้พืนที่ผิวและหมู่ฟังก์ชันที่จ้าเพาะต่อการดูดซับลดลง ดังนันประสิทธิภาพการดูดซับจึงต่้าลง
ส่วนสาเหตุที่ตัวกลางดูดซับกราฟีนออกไซด์ที่ต่อ ติดบน SP หรือ NH2-SiO2-SP มีประสิทธิภาพในการ
ดูด ซับ สู งกว่ า GO เมื่อ เทีย บในสั ดส่ ว นของกราฟี น ออกไซด์ ที่เ ท่ ากั น เพราะหมู่เ อมีน หรือ อนุภ าค
แมกเนติก จะช่วยตรึงกราฟีนออกไซด์ไม่ให้เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนจึงท้าให้ความมีประสิทธิภาพ
ในการดูดซับที่เพิ่มมากขึน
การศึกษาประสิทธิภาพการแยกตัวกลางดูดซับโดยใช้สมบัติความเป็นแม่เหล็ก
จากความสามารถในการแยกด้ ว ยแผ่ น แม่ เ หล็ ก ในกรณี ที่ มี ก ารใช้ อั ล ตราโซนิ ก พบว่ า
NH2-SiO2-SP และ GO-NH2-SiO2-SP สามารถแยกออกจากสารละลายโดยใช้การเหนี่ยวน้าของแผ่น
แม่เหล็กได้ถึง 90% ภายใน 5 นาที แต่ส้าหรับ GO-SP ใช้เวลาประมาณ 1 วันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ
ในการก้าจัดถึง 90% เนื่องจากเมื่อ GO-SP ที่ผ่านการอัลตราโซนิกจะท้าให้กราฟีนออกไซด์หลุดออก
จากอนุภาคแมกเนติก ท้าให้ค่าความขุ่นที่วัดได้นันมาจากกราฟีนออกไซด์ ส่วนในกรณีที่ ไ ม่มีการใช้
อัล ตราโซนิ ก พบว่ า GO-SP และ GO-NH2-SiO2-SP สามารถแยกออกจากสารละลายได้ ถึ ง 90%
ภายใน 5 นาที เนื่องจากโครงสร้างของ GO-SP ยัง คงความเป็นผลึกอยู่ ส้าหรับ GO-NH2-SiO2-SP
ยังสามารถรักษาประสิทธิภาพในการแยกด้วยแผ่นแม่เหล็กให้คงเดิม เนื่องจากหมู่เอมีนที่ต่อติดกับ
กราฟีนออกไซด์จะช่วยในการเพิ่มความแข็ง แรงของพันธะระหว่าง GO กับ SiO2-SP ท้าให้ไ ม่เกิด
การหลุดออกของกราฟีนออกไซด์เมื่อผ่านการใช้อัลตราโซนิก
จากผลการต่ อ ติ ด กราฟี น อออกไซด์ (และ กราฟี น ออกไซด์ ที่ ป รั บ แต่ ง ด้ ว ยหมู่ อ ะมิ โ น)
บนพืนผิวของอนุภาคสมบัติซุปเปอร์ พาราแมกเนติกทังที่เคลือบ (GO-NH2-SiO2-SP) และไม่เคลือบ
ด้ ว ยซิ ลิ ก า (GO-SP) พบว่ า GO-SP จะมี ป ริ ม าณกราฟี น ออกไซด์ ม ากกว่ า GO-NH2-SiO2-SP
ในน้า หนั ก หนึ่ งหน่ วยจึง มี ประสิ ท ธิภ าพในการดู ดซั บ MT เชิง เดี่ ย วและแบบผสมได้ ดีก ว่ าแต่เ มื่ อ
ทดสอบประสิทธิภาพการแยกด้วยแผ่นแม่เหล็ก พบว่าเมื่อผ่านการอัลต้าโซนิคกราฟีนออกไซด์จะหลุด
ออกจากอนุภาคแมกเนติก ท้าให้ทราบแน่ชัดว่าเมื่อน้าไปใช้จริง กับการบ้าบัด MT ในสิ่ง แวดล้อม
จะเกิดการตกค้างของกราฟีนออกไซด์ ส่วน GO-NH2-SiO2-SP ถึงแม้จะมีประสิทธิภาพในการบาบัด
MT เชิงเดี่ยวและแบบผสมที่ต่้ากว่าเนื่องจากมีสัดส่วนของปริมาณกราฟีนออกไซด์ที่ต่้ากว่าต่อน้าหนัก
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หนึ่งหน่วยแต่มีประสิทธิภาพในการแยกด้วยแผ่นแม่เหล็กสูง กว่าทังในกรณีที่ผ่านการอัลตราโซนิก
และไม่ อั ล ตราโซนิ ก เนื่ อ งจากหมู่ เ อมี น จะช่ ว ยเพิ่ ม ความเป็ น ผลึ ก ให้ กั บ ตั ว กลางดู ด ซั บ
GO-NH2-SiO2-SP ท้า ให้พั นธะที่เ ชื่อมระหว่า ง GO กั บ SiO2-SP มี ความแข็ง แรงเพิ่ม ขึนจึ ง มีค วาม
เหมาะสมมากกว่าในการน้าไปใช้กับการบ้าบัด MT ในแหล่งน้าธรรมชาติ
5.2 ข้อเสนอแนะ
1. ศึกษาวิธีสังเคราะห์ที่ท้าให้ปริมาณกราฟีนต่อหนึ่งหน่วยน้าหนักเพิ่มขึน
2. ศึกษาการละลายของ GO ที่หลุดออกจากตัวกลางดูดซับที่สังเคราะห์
3. ศึกษาการน้าตัวกลางดูดซับสังเคราะห์มาใช้ใหม่และผลจากอนุภาคแมกเนติกที่เกิดขึนจาก
กระบวนการหลังการดูดซับ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
HPLC โครมาโตแกรมของ MT และ DOC
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ตารางที่ ก.1 ค่าพารามิเตอร์จากการวิเคราะห์ MT และ DOC ด้วยเครื่องวิเคราะห์ HPLC
มลสาร
MT
DOC
Retention Time
15.285
2.637
Detection Limit
50 ไมโครกรัมต่อลิตร
1 มิลลิกรัมต่อลิตร
* Retention time คือเวลาที่สารแต่ละชนิดใช้ในการเคลื่อนที่ผ่านคอลัมน์
**Detection limit หรือ Limit of Detection (LOD) คือความเข้มข้นต่้าสุดที่เครื่องมือสามารถ
ตรวจวัดได้

รูปที่ ก.1 โครมาโตแกรมของ MT Retention time 15.285 นาที (คอลัมน์ C8)

รูปที่ ก.2 โครมาโตแกรมของ DOC Retention time 2.637 นาที (คอลัมน์ C8)
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MT

DOC

รูปที่ ก.3 โครมาโตแกรมของ MT ในน้าเสียสังเคราะห์ที่มีสารอินทรีย์ (DOC) พบ Retention time
ของ MT และ DOC 15.341 และ 2.664 นาที ตามล้าดับ (คอลัมน์ C8)
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ภาคผนวก ข
กราฟมาตรฐาน
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การวิเคราะห์ความเข้มข้น MT จากเครื่องแยกวิเคราะห์ประสิทธิภาพสูง ด้วย HPLC UV
Detector
อุปกรณ์และสารเคมี
1. เครื่องแยกวิเคราะห์สารประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid
Chromatography: HPLC) (1100 Series, Agilent, Germany) คอลัมน์ C8
2. Stock solution MT ความเข้มข้น 2000 มิลลิกรัมต่อลิตร
3. สารละลายมาตรฐาน MT ความเข้มข้น 2 6 12 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิคร
4. เมทานอล
5. ฟอสเฟตบัฟเฟอร์
6. ขวดวัดปริมาตร
7. ไมโครปิเปต
การเตรียม stock solution ของ MT
1. ชั่ง MT หนัก 0.0026 (MT >97%, Aldamax Limited)
2. ละลาย MT ด้วยเมทานอลในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร
3. เก็บ Stock solution ในขวดสีชา
การเตรียมสารละลายมาตรฐาน MT
1. ปิเปตสารละลาย MT จาก Stock solution ตามปริมาตรในตารางที่ ข.1 ลงในขวดวัด
ปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ค้านวณจากสมการ (1)
C1V1=C2V2
(1)
2. ใช้ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ในการปรับปริมาตร
ตารางที่ ข.1 สัดส่วนปริมาตรของ MT ที่ปิเปต
ความเข้มข้นของ MT (มิลลิกรัมต่อลิตร)
2
6
12
30

ปริมาตรที่ใช้ (มิลลิลิตร)
0.10
0.30
0.60
1.50
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การสร้างกราฟมาตรฐาน
1. น้าสารละลายมาตรฐานที่เตรียมไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC UV detector ที่ความยาว
คลื่น 245 นาโนเมตร
2. สร้างกราฟระหว่างความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานกับพืนที่ใต้กราฟ
ตารางที่ ข.2 พืนที่ใต้กราฟของ MT ที่ความเข้มข้นต่างๆ
ความเข้มข้นของ MT (มิลลิกรัมต่อลิตร)
2
6
12
30

พื้นที่ใต้กราฟ
197.00
688.20
1408.20
3168.20

กราฟมาตรฐานของ MT
ความเข้มข้นของ MT (มิลลิกรัมต่อลิตร)
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y = 0.0095x - 0.4656
R² = 0.9971
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รูปที่ ข.1 กราฟมาตรฐานของ MT (วิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC)
การคานวณความเข้มข้นของตัวอย่าง MT
น้าตัวอย่าง MT จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC-UV มาแทนค่าลงในสมการ
เส้นตรงของกราฟมาตรฐาน
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การวิเคราะห์ความเข้มข้น MT ที่ความเข้มข้นต่า (ไมโครกรัมต่อลิตร) จากเครื่องแยกวิเคราะห์
ประสิทธิภาพสูง ด้วย HPLC UV Detector
อุปกรณ์และสารเคมี
1. เครื่องแยกวิเคราะห์สารประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid
Chromatography: HPLC) (1100 Series, Agilent, Germany) คอลัมน์ C8
2. Stock solution MT ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
3. สารละลายมาตรฐาน MT ความเข้มข้น 0 20 200 และ 350 มิลลิกรัมต่อลิคร
4. เมทานอล
5. ฟอสเฟตบัฟเฟอร์
6. ขวดวัดปริมาตร
7. ไมโครปิเปต
การเตรียม stock solution ของ MT
1. ดึง MT stock solution 2000 มิลลิกรัมต่อลิตร มา 0.25 มิลลิลิตรลงในขวดวัดปริมาตร
ขนาด 100 มิลลิลิตร
2. ปรับปริมาตรสารละลาย MT ด้วยฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ที่พีเอซ 7 จนได้ปริมาตรสุทธิ 100
มิลลิลิตร
3. เก็บ Stock solution ในขวดสีชา
การเตรียมสารละลายมาตรฐาน MT
1. ปิเปตสารละลาย MT จาก Stock solution ตามปริมาตรในตารางที่ ข.3 ลงในขวดวัด
ปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ค้านวณจากสมการ (1)
C1V1=C2V2
(1)
2. ใช้ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ในการปรับปริมาตร
ตารางที่ ข.3 สัดส่วนปริมาตรของ MT ที่ปิเปต
ความเข้มข้นของ MT (มิลลิกรัมต่อลิตร)
20
200
350

ปริมาตรที่ใช้ (มิลลิลิตร)
0.40
4.00
7.00
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การสร้างกราฟมาตรฐาน
1. น้าสารละลายมาตรฐานที่เตรียมไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC UV detector ที่ความยาว
คลื่น 245 นาโนเมตร
2. สร้างกราฟระหว่างความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานกับพืนที่ใต้กราฟ
ตารางที่ ข.4 พืนที่ใต้กราฟของ MT ที่ความเข้มข้นต่างๆ
ความเข้มข้นของ MT (มิลลิกรัมต่อลิตร)
20
200
350

พื้นที่ใต้กราฟ
20
36.6
52.4

กราฟมาตรฐานของ MT
ความเข้มข้นของ MT (ไมโครกรัมต่อลิตร)
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y = 10.191x - 180.26
R² = 0.9985
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รูปที่ ข.2 กราฟมาตรฐานของ MT (วิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC)
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การวิเคราะห์ความเข้มข้น MT จากการวัดค่าการดูดกลืนแสง ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์
อุปกรณ์และสารเคมี
1. เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Genesys 10 UV Scanning, Single cell holder,
Thermo Fisher Scienfic, USA)
2. Stock solution MT ความเข้มข้น 2000 มิลลิกรัมต่อลิตร
3. สารละลายมาตรฐาน MT ความเข้มข้น 0 6 12 24 และ 30 มิลลิกรัมต่อลิคร
4. เมทานอล
5. ฟอสเฟตบัฟเฟอร์
6. ขวดวัดปริมาตร
7. ไมโครปิเปต
8. คิวเวต
การเตรียม stock solution ของ MT
1. ชั่ง MT หนัก 0.0026 (MT >97%, Aldamax Limited)
2. ละลาย MT ด้วยเมทานอลในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร
3. เก็บ Stock solution ในขวดสีชา
การเตรียมสารละลายมาตรฐาน MT
1. ปิเปตสารละลาย MT จาก Stock solution ตามปริมาตรในตารางที่ ข.1 ลงในขวดวัด
ปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ค้านวณจากสมการ (1)
C1V1=C2V2
(1)
2. ใช้ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ในการปรับปริมาตร

102
การสร้างกราฟมาตรฐาน
1. น้าสารละลายมาตรฐานที่เตรียมไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC UV detector ที่ความยาว
คลื่น 245 นาโนเมตร
2. สร้างกราฟระหว่างความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานกับพืนที่ใต้กราฟ
ตารางที่ ข.5 พืนที่ใต้กราฟของ MT ที่ความเข้มข้นต่างๆ
ความเข้มข้นของ MT (มิลลิกรัมต่อลิตร)
6
12
24
30

พื้นที่ใต้กราฟ
0.293
0.615
1.226
1.524

กราฟมาตรฐานของ MT
ความเข้มข้นของ MT (มิลลิกรัมต่อลิตร)

35
30
25
20
15
10
5

y = 19.522x + 0.1474

รูปที่ ข.3 กราฟมาตรฐานของ MT (วิเคราะห์ด้วยเครื
เตอร์)
R² =่องสเปกโตรโฟโตมิ
0.9998

0
0

0.5

1

% Absorbance

1.5

2
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การวิเคราะห์ความเข้มข้น DOC จากเครื่องแยกวิเคราะห์ประสิทธิภาพสูง ด้วย HPLC UV
Detector
อุปกรณ์และสารเคมี
1. เครื่องแยกวิเคราะห์สารประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid
Chromatography: HPLC) (1100 Series, Agilent, Germany) คอลัมน์ C8
2. Stock solution DOC ความเข้มข้น 14 มิลลิกรัมคาร์บอนต่อลิตร (ค่าวิเคราะห์จากเครื่อง
TOC)
3. สารละลายมาตรฐาน DOC ความเข้มข้น 0 1 2 6 และ 12 มิลลิกรัมคาร์บอนต่อลิคร
5. ฟอสเฟตบัฟเฟอร์
6. ขวดวัดปริมาตร
7. ไมโครปิเปต
การเตรียม stock solution ของ DOC
1. น้าน้าจากบ่อเพาะเลียงปลามา 200 มิลลิลิตร
2. กรองด้วยกระดาษกรอง PTFE 0.45 µm
3. เก็บ Stock solution ในขวดสีชา
การเตรียมสารละลายมาตรฐาน DOC
1. ปิเปตสารละลาย DOC จาก Stock solution ตามปริมาตรในตารางที่ ข.6 ลงในขวดวัด
ปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ค้านวณจากสมการ (1)
C1V1=C2V2
(1)
2. ใช้ฟอสเฟตบัฟเฟอร์พีเอซ 7 ในการปรับปริมาตร
ตารางที่ ข.6 สัดส่วนปริมาตรของ DOM ที่ปิเปต
ความเข้มข้นของ DOC (มิลลิกรัมคาร์บอนต่อลิตร)
1
2
6
12

ปริมาตรที่ใช้ (มิลลิลิตร)
7.14
14.28
42.86
89.71
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การสร้างกราฟมาตรฐาน
1. น้าสารละลายมาตรฐานที่เตรียมไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC UV detector ที่ความยาว
คลื่น 260 นาโนเมตร
2. สร้างกราฟระหว่างความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานกับพืนที่ใต้กราฟ
ตารางที่ ข.7 พืนที่ใต้กราฟของ MT ที่ความเข้มข้นต่างๆ
ความเข้มข้นของ DOC (มิลลิกรัมคาร์บอนต่อลิตร)
1
2
6
12

พื้นที่ใต้กราฟ
25.90
51.30
112.30
273.00

กราฟมาตรฐานของ DOC
ความเข้มข้นของ DOC (มิลลิกรัมคาร์บอน
ต่อลิตร)

15

10

y = 0.0446x + 0.0885
R² = 0.9855

5

0
0

50

100

150

200

250

พื้นที่ใต้กราฟ

รูปที่ ข.4 กราฟมาตรฐานของ DOC (วิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC)

300
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ภาคผนวก ค
17 แอลฟา-เมธิลเทสโทสเตอโรน

106

รูปที่ ค.1 โครงสร้างของ 17 แอลฟา-เมธิลเทสโทสเตอโรน

รูปที่ ค.2 โครงสร้างของ Natural organic matter (NOM)
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ภาคผนวก ง
การศึกษากระบวนการดูดซับ
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ตารางที่ ง.1 การศึกษาจลนพลศาสตร์ในการดูดซับ MT ของตัวกลางดูดซับชนิดต่างๆ
เวลา (นาที)
0
1
2
4
8
12
30
60
120
240
480
700
960
1200
1440

ความเข้มข้นที่สภาวะสมดุลของ MT ที่ถูกดูดซับด้วยตัวกลางดูดซับชนิดต่างๆ
(mg/L)
GO
SP
GO-SP
GO-NH2-SiO2-SP
15.00
15.00
15.00
15.00
8.48
14.89
14.99
14.80
7.15
14.91
14.50
14.70
5.81
14.92
14.99
14.90
5.42
14.89
14.60
13.80
6.54
14.89
13.80
14.20
6.03
14.89
13.70
13.90
4.73
14.89
13.00
13.70
4.48
14.89
12.60
13.50
4.69
14.89
12.43
13.48
4.81
14.89
12.37
13.52
4.67
14.89
12.40
13.80
4.91
14.89
12.27
13.90
4.73
14.89
12.30
13.50
4.73
14.89
12.20
13.40
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ตารางที่ ง.2 การศึกษาไอโซเทอมในการดูดซับ MT ของตัวกลางดูดซับชนิดต่างๆ ที่พีเอซ 7
ความเข้มข้น
ปริมาณ MT ที่ถูกดูดซับด้วยตัวกลางดูดซับชนิดต่างๆ (mg/g)
เริ่มต้น
GO
SP
GO-SP
SiO2-SP
NHS*
GOF**
(mg/L)
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5
21.00
0.00
4.98
6.29
5.00
12.00
10
48.00
0.00
8.00
8.17
6.00
20.00
15
72.31
0.00
16.00
8.00
6.00
22.30
20
87.22
0.00
18.00
9.45
7.00
24.07
25
102.2
0.00
20.00
8.87
5.84
24.00
30
110.00
0.00
18.00
7.00
7.00
24.70
* NH2-SiO2-SP (NHS)
** GO-NH2-SiO2-SP (GOF)
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ตารางที่ ง.3 การศึกษาไอโซเทอมในการดูดซับ DOM ของตัวกลางดูดซับชนิดต่างๆ ที่พีเอซ 7
ความเข้มข้น
ปริมาณ DOM ที่ถูกดูดซับด้วยตัวกลางดูดซับชนิดต่างๆ (mg-C/g)
เริ่มต้น
GO
SP
GO-SP
SiO2-SP
NHS*
GOF**
(mg/L)
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
8.85
5.35
8.10
7.82
9.01
6.84
5
26.16
14.28
19.81
18.65
23.98
18.60
10
58.09
34.53
46.85
38.28
47.07
38.50
* NH2-SiO2-SP (NHS)
** GO-NH2-SiO2-SP (GOF)
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ตารางที่ ง.4 การศึกษาไอโซเทอมในการดูดซับ MT ในน้าเสียสังเคราะห์ที่มีสารอินทรีย์ (DOM) ของ
ตัวกลางดูดซับชนิดต่างๆ ที่พีเอซ 7
ความเข้มข้น
ปริมาณ MT แบบผสมที่ถูกดูดซับด้วยตัวกลางดูดซับชนิดต่างๆ (mg/g)
เริ่มต้น
GO
SP
GO-SP
SiO2-SP
NHS*
GOF**
(mg/L)
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5
38.74
5.70
17.83
5.43
6.36
5.17
10
62.55
5.44
27.63
14.76
7.84
22.39
15
74.24
5.42
29.15
18.37
15.57
28.37
20
73.89
6.61
27.40
23.13
21.76
26.09
25
75.73
4.40
25.79
24.21
30.12
27.26
30
76.48
4.93
26.60
23.00
33.78
29.10
* NH2-SiO2-SP (NHS)
** GO-NH2-SiO2-SP (GOF)
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ตารางที่ ง.5 การศึกษาไอโซเทอมในการดูดซับ MT ของตัวกลางดูดซับชนิดต่างๆ ที่ความเข้มข้นต่้า
(ไมโครกรัมต่อลิตร) ที่พีเอซ 7
ความเข้มข้นเริ่มต้น
(mg/L)
0
25
75
100
200
300

ปริมาณ MT ที่ถูกดูดซับด้วยตัวกลางดูดซับชนิดต่างๆ (µg/g)
GO
GO-SP
GO-NH2-SiO2-SP
0.00
0.00
0.00
246.10
370.00
211.29
643.32
1106.08
487.85
736.00
1459.93
488.70
1360.00
29888.66
800.00
2008.77
4562.52
1402.93
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ตารางที่ ง.6 การศึกษาไอโซเทอมในการดูดซับ MT ในน้าเสียสังเคราะห์ที่มีสารอินทรีย์ (DOC) ของ
ตัวกลางดูดซับชนิดต่างๆ ที่ความเข้มข้นต่้า (ไมโครกรัมต่อลิตร) ที่พีเอซ 7
ความเข้มข้นเริ่มต้น ปริมาณ MT แบบผสมที่ถูกดูดซับด้วยตัวกลางดูดซับชนิดต่างๆ (µg/g)
(mg/L)
GO
GO-SP
GO-NH2-SiO2-SP
0
0.00
0.00
0.00
25
227.63
365.16
148.82
75
848.92
595.84
523.20
100
1120.00
777.64
598.18
200
2140.86
2068.90
673.00
300
2415.09
3319.32
736.00
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ภาคผนวก จ
HPLC โครมาโตแกรมของ MT จากกระบวน Solid phase extraction (SPE)
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ตารางที่ จ.1 ค่า %recovery จากการวิเคราะห์ MT ด้วยเครื่องวิเคราะห์ HPLC
ชนิดของ
Area
% Recovery Average %recovery
cartridge
C-18
98.90
98.80
98.03
91.20
98.70
97.32
96.56
MIF
73.50
73.50
67.91
68.40
68.40
65.14
61.83

รูปที่ จ.1 โครมาโตแกรมของ MT (cartridge C-18)

รูปที่ จ.2 โครมาโตแกรมของ MT (cartridge MIF)

SD
1.03
7.74
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
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