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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาการดดูซบัสีย้อมเบสิคเยลโล 1 (BY1) จากสารละลายสีย้อมด้วยวสัดปุระกอบ

นาโนระหว่างมอนต์มอริลโลไนต์และแป้งแคทไอออนิก (CST-MMT) โดยแป้งแคทไอออนิก (CST) เตรียมจาก

ปฏิกิริยาระหว่างแป้งมันสําปะหลังกับ 3-คลอโร-2-ไฮดรอกซีโพรพิล-N,N,N-ไตรเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ 

(CHPTAC) วสัดปุระกอบนาโน CST-MMT ท่ีเตรียมได้นํามาตรวจพิสจูน์เอกลกัษณ์ด้วยเทคนิค XRD หลงัจากนัน้

นําวสัดปุระกอบนาโน CST-MMT ท่ีได้มาศกึษาความสามารถในการดดูซบัสีย้อม BY1 โดยทําการเปรียบเทียบ

กบัมอนต์มอริลโลไนต์ (MMT) โดยใช้ความเข้มข้นของสารละลายสีย้อมเป็น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าวสัดุ

ประกอบนาโน CST-MMT สามารถดูดซบัสีย้อมได้สูงถึง 99.7% ในขณะท่ีมอนต์มอริลโลไนต์สามารถดดูซบัสี

ย้อมได้เพียง 74.6%  นอกจากนีย้งัทําการศกึษาความสามารถในการดดูซบัสีย้อม BY1 ท่ีเวลาและความเข้มข้น

ต่างๆ และศึกษาจลนศาสตร์และไอโซเทอมของการดดูซบั  พบว่าจลนศาสตร์ของการดดูซบัเป็นไปตามสมการ 

Pseudo-second Order และพฤติกรรมของการดดูซบัเป็นไปตามสมการของแลงเมียร์ 

ABSTRACT 

This study described the use of cationic starch intercalated montmorillonite nanocomposite 

for the removal of Basic Yellow (BY1) from aqueous solution.  Cationic starch (CST) were prepared by 

the reaction of Cassava Starch and (3-chloro-2-hydroxypropyl trimethyl) ammonium chloride 

(CHPTAC) as cationizing agent. The nanocomposite was prepared and characterized by XRD.  The 

adsorption ability of BY1 from aqueous solution onto CST-MMT nanocomposite was studied and 

compared with raw montmorillonite at 500 mg/l aqueous solution concentration.  The result showed 

that the CST-MMT nanocomposite can be increasing the adsorption ability to 99.7% comparing with 

the adsorption ability of raw montmorillonite at 74.6%. The adsorption abilities of CST-MMT 

nanocomposite at different times and concentrations were also studied.  The result of the adsorption 

kinetic behavior was fit to Pseudo-second Order model and the adsorption behavior of BY1 on CST-

MMT nanocomposite indicated that the adsorption processes followed the Langmuir isotherm. 
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คาํนํา 

อตุสาหกรรมสิ่งทอเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีความสําคญัต่อประเทศไทย  เน่ืองจากสามารถทํารายได้ให้กับ

ประเทศไทยเป็นจํานวนมาก  ซึง่อตุสาหกรรมดงักลา่วมีสารเคมีหลกัท่ีใช้ในการย้อมสิ่งทอคือ สีย้อม (Dyes) และ

สารช่วยย้อม (Auxiliaries)  ซึง่ก่อให้เกิดนํา้เสีย โดยสีย้อมในอตุสาหกรรมสิ่งทอมีหลายประเภทได้แก่ สีไดเร็กต์ สี

รีแอคทีฟ สีแว็ต สีซลัเฟอร์ สีเอโซอิค สีดีสเพิร์ส สีเบสิค และสีแอซิด ซึง่เป็นสารท่ีสลายตวัได้ยาก  นอกจากนีย้ัง

พบว่าสีย้อมท่ีพบอยู่ในนํา้เสียมีลกัษณะเป็นอนุภาคคอลลอยด์ซึง่บดบงัแสงอาทิตย์ท่ีส่องผ่านลงสู่ผิวนํา้  ส่งผล

กระทบให้พืชท่ีอยู่ในนํา้ไม่สามารถสงัเคราะห์แสงได้  ทําให้ปริมาณก๊าซออกซิเจนในนํา้ลดลง  มีผลให้สิ่งมีชีวิต

ต่างๆ ท่ีอยู่ในนํา้ตาย (Mamdouh and El-Geundi, 1991; Ramakrishna and Viraraghavan, 1997; O'Neill et 

al., 1999) ดงันัน้ก่อนท่ีจะปล่อยนํา้เสียเหล่านีล้งสู่แหล่งนํา้สาธารณะจึงต้องมีกระบวนการบําบัดก่อน  ใน

ปัจจุบันการบําบัดนํา้ทิง้มีอยู่หลายวิธี เช่น การบําบัดด้วยโอโซน (Ozone  Treatment) การตกตะกอนด้วย

สารเคมี (Chemical  Coagulation) การแลกเปลี่ยนไอออน (Ion  Exchange) การกรองด้วยเย่ือเลือกผ่าน 

(Membrane  Filtration) เป็นต้น  แต่วิธีการเหล่านีมี้ความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  จึงมีการนํา

เทคโนโลยีท่ีง่ายและประหยดัมาใช้ในการบําบดัคือการนําวสัดท่ีุสามารถหาได้ง่ายและราคาถูกมาประยุกต์ใช้ใน

งานดดูซบัเพ่ือให้ประหยดัต้นทนุและยงัคงมีประสิทธิภาพในการดดูซบัสงู   

ดังนัน้ในงานวิจัยนีจ้ึงนําแป้งมันสําปะหลังและมอนต์มอริลโลไนต์ซึ่งเป็นแร่ดินเหนียวชนิดหนึ่งเป็น

วตัถุดิบพืน้ฐาน  เน่ืองจากมีราคาถูกและสามารถหาได้ง่ายในประเทศไทยมาสงัเคราะห์เป็นวสัดปุระกอบนาโน

เพ่ือใช้ในการดดูซบัสีย้อม  โดยนํามอนต์มอริลโลไนต์ (MMT) มาดดัแปรโครงสร้างด้วยแป้งแคทไอออนิก (CST) 

เป็นวสัดปุระกอบนาโน CST-MMT แล้วนํามาใช้เป็นตวัดดูซบัสีย้อมเบสิคเยลโล1 (BY1) ผลของงานวิจยันีจ้ะ

สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งในการบําบัดนํา้ทิง้ท่ีมีสีย้อมเจือปนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ราคาถูก ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ในการนําไปใช้งานในอตุสาหกรรมสิ่งทอรวมถงึอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ด้วย 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การสังเคราะห์แป้งนํา้หนักโมเลกุลตํ่า (LMW-ST) 

แขวนลอยแป้งมนัสําปะหลงัในเมทานอล (methanol) เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1 มิลลิลิตรแล้วป่ัน

กวนเป็นเวลา 24 ชัว่โมง  ปรับสารละลายให้เป็นกลางด้วยสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NaHCO3) 

เข้มข้น 1 โมลาร์ กรองตะกอนและอบให้แห้ง (Lin, Leeb and Changa, 2003) 

การสังเคราะห์แป้งแคทไอออนิก (Cationic Starch, CST)  

นํา LMW-ST มาทําปฏิกิริยากับ 3-คลอโร-2-ไฮดรอกซีโพรพิล-N,N,N-ไตรเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ 

(CHPTAC)) (อตัราสว่นโดยโมลระหวา่งหน่วยแอนไฮโดรกลโูคส (AGU) ตอ่ CHPTAC เป็น 1:2) เป็นเวลา 5 ชัว่โมง  

ตกตะกอนด้วยเอทานอล (ethanol) กรองและล้างตะกอนด้วยเอทานอล  แล้วนําไปอบให้แห้ง  (Kuo and Lai, 

2007) หลงัจากนัน้ CST ท่ีได้นําไปวิเคราะห์คา่เปอร์เซน็ต์ไนโตรเจน (%N) (Eq.1) และองศาการแทนท่ี (DS) (Eq.2) 

ด้วยเทคนิคเจลดาห์ล (Heinze et al., 2004)   

(g)weightSample

VM
%N

4.1××=     Eq.1 
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เม่ือ M คือ ความเข้มข้นของกรดซลัฟิวริก (โมลาร์) และ V คือ ปริมาตรกรดซลัฟิวริกท่ีใช้ (มิลลิลิตร) 

การดัดแปรโครงสร้างมอนต์มอริลโลไนต์ (MMT) ด้วยแป้งแคทไอออนิก (CST) 

นํามอนต์มอริลโลไนต์ (MMT) มากระจายตวัในนํา้กลัน่ เทสารละลายแป้งแคทไอออนิก (CST) เข้มข้น 0.01 

กรัมต่อมิลลิลิตร ลงในสารแขวนลอย MMT ท่ีอณุหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แล้วแยกวสัดปุระกอบนาโน CST-MMT 

ออกด้วยเคร่ืองหมนุเหว่ียงความเร็วสงู นําตะกอนท่ีได้ไปอบให้แห้งและตรวจพิสจูน์เอกลกัษณ์ด้วยเทคนิค XRD 

การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อม BY1 ของ MMT และวัสดุประกอบนาโน CST-MMT ที่ความ

เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

นําวสัดปุระกอบนาโน CST-MMT 1 กรัมใสล่งในสารละลายสีย้อม BY1 ท่ีมีความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อ

ลิตรปริมาตร 100 มิลลิลิตรป่ันกวนเป็นเวลา 24 ชัว่โมง (Monvisade and Siriphannon, 2009) หลงัจากนัน้แยก

ตะกอนออกและนําสารละลายท่ีแยกได้ไปวดัค่าดดูกลืนแสงด้วยเคร่ือง UV-VIS spectrophotometer ท่ี λmax 

412 นาโนเมตร ทําการทดลองซํา้โดยเปลี่ยนตวัดดูซบัเป็น MMT เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการดดูซบั 

การศึกษาระยะเวลาที่เข้าสู่สมดุลของการดูดซับสีย้อม BY1 ของวัสดุประกอบนาโน CST-MMT 

นําวสัดปุระกอบนาโน CST-MMT ปริมาณ 1 กรัม ใส่ลงในสารละลายสีท่ีมีความเข้มข้น 1000 มิลลิกรัม

ตอ่ลิตรปริมาตร 100 มิลลิลิตรนําไปป่ันกวนเป็นเวลา 5 นาที  นําสารท่ีได้ไปเข้าเคร่ืองหมนุเหว่ียงความเร็วสงูเพ่ือ

แยกตะกอนออก  นําสารละลายท่ีแยกได้ไปวดัค่าดดูกลืนแสงด้วยเคร่ือง UV-VIS spectrophotometer ท่ี λmax 

เท่ากบั 412 นาโนเมตร ทําการทดลองซํา้โดยเปลี่ยนระยะเวลาในการดดูซบัเป็น 10, 15, 30, 45, 60, 90, 240 

และ 1440 นาทีตามลําดบั แล้วนําคา่การดดูซบัสีย้อมท่ีได้มาสร้างกราฟตามสมการ Pseudo-First order (Eq.3) 

และ Pseudo-Second order (Eq. 4) เพ่ือศกึษาจลนศาสตร์ในการดดูซบัสีย้อม (รวินทร์และโกวิทย์, 2554; L. 

Wang and A. Wang, 2007 ) 
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เม่ือ qe คือ ปริมาณการดดูซบัสีย้อมท่ีภาวะสมดลุ (มิลลิกรัมตอ่กรัม) qt คือ ปริมาณการดดูซบัสีย้อมท่ีเวลาต่างๆ 

(มิลลิกรัมตอ่กรัม) t คือ เวลาตา่งๆ ท่ีใช้ในการดดูซบั (นาที) k1 คือ คา่คงท่ีอตัราการดดูซบัสีย้อมแบบ Psudo-first 

order (นาที-1) k2 คือ คา่คงท่ีอตัราการดดูซบัสีย้อมแบบ Psudo-second order (นาที-1)  

การศึกษาผลของความเข้มข้นเร่ิมต้นที่มีต่อความสามารถในการดูดซับสีย้อม BY1 ของวัสดุประกอบนา

โน CST-MMT 

นําวสัดปุระกอบนาโน CST-MMT 1 กรัมใสล่งในสารละลายสีย้อม BY1 ท่ีความเข้มข้น 1000 มิลลิกรัมต่อ

ลิตรปริมาตร 100 มิลลิลิตรแล้วป่ันกวนเป็นเวลา 24 ชัว่โมงหลงัจากนัน้แยกตะกอนออก  นําสารละลายท่ีแยกได้ไป

วดัค่าดดูกลืนแสงด้วยเคร่ือง UV-VIS spectrophotometer ท่ี λmax  เท่ากบั 412 นาโนเมตร ทําการทดลองซํา้โดย
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เปลี่ยนความเข้มข้นเร่ิมต้นของสีย้อมเป็น 2000, 3000, 4000, 5000 และ 6000 มิลลิกรัมต่อลิตร แล้วนําข้อมลูผล

การดดูซบัท่ีได้มาศกึษาไอโซเทอมของการดดูซบัโดยสร้างกราฟตามสมการไอโซเทอมของฟรุนดลิคช์ (Eq. 5) และ

แลงเมียร์ (Eq. 6)  (ปัทมาและอารีย์, 2552) 

log q = log K + (1/n) log Ce   Eq.5 

Ce/q = (1/bQ0) + (Ce/Q0)   Eq.6 

เม่ือ Ce คือ ความเข้มข้นของตวัถูกละลายเม่ืออยู่ในภาวะสมดลุ (มิลลิกรัมต่อลิตร) Q0 คือ ปริมาณสงูสดุของตวั

ดดูซบัท่ีสามารถดดูซบัแบบ Monolayer ต่อนํา้หนกัของตวัดดูซบั (มิลลิกรัมต่อกรัมของตวัดดูซบั) q คือ ปริมาณ

ตวัถกูดดูซบับนพืน้ท่ีผิวตวัดดูซบัตอ่ปริมาณของตวัดดูซบั (ความสามารถการดดูซบั) (มิลลิกรัม/กรัม) 

x/m = q = bQ0Ce/(1+bCe)  Eq.7 

เม่ือ x คือ ปริมาณของตวัดดูซบัท่ีถกูดดูซบั (มิลลิกรัม) m คือ ปริมาณของตวัดดูซบัท่ีใช้ (มิลลิกรัม) Ce คือ ความ

เข้มข้นของตวัถกูละลายเม่ืออยู่ในภาวะสมดลุ (มิลลิกรัมตอ่ลิตร) 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

การวิเคราะห์ค่าเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนและองศาการแทนที่ของแป้งแคทไอออนิกโดยใช้เทคนิคเจ

ลดาห์ล 

ผลการวิเคราะห์ค่าเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนและองศาการแทนท่ีของแป้งแคทไอออนิกพบว่าเปอร์เซ็นต์

ไนโตรเจน (Eq. 1) เท่ากบั 1.25 เปอร์เซน็ต์ หลงัจากนัน้นําคา่เปอร์เซน็ต์ไนโตรเจนท่ีได้มาคํานวณหาค่าองศาการ

แทนท่ี (Eq. 2) ได้ค่าเท่ากบั 0.161 ซึง่เป็นการแสดงให้เห็นว่ามีการทําปฏิกิริยาของแคทไอออนิกมอนอเมอร์ 

(CHPTAC) กบัสายโซโ่มเลกลุของแป้ง 

ผลการตรวจพสูิจน์เอกลักษณ์ MMT และวัสดุประกอบนาโน CST-MMT ด้วยเทคนิค XRD 

ผลการตรวจพิสจูน์เอกลกัษณ์ MMT และวสัดปุระกอบนาโน CST-MMT ด้วยเทคนิค XRD พบว่า MMT 

ปรากฏพีกการเลีย้วเบนของรังสีเอ็กซ์ท่ีตําแหน่ง 2θ เท่ากับ 7.12 (Figure 1a) ซึ่งสามารถนําไปคํานวณหา

ระยะห่างระหว่างระนาบ 001 (d001) จากสมการของ Braggs (Eq. 8) ได้เท่ากบั 1.24 นาโนเมตร  แต่หลงัจากการ

ดดัแปรโครงสร้างของ MMT ด้วย CST เป็นวสัดปุระกอบนาโน CST-MMT พบว่าพีกการเลีย้วเบนของรังสีพบว่า

ตําแหน่ง 2θ ลดลงเป็น 5.65 (Figure 1b) สง่ผลให้คา่ d001 ท่ีคํานวณได้เพ่ิมขึน้เป็น 1.56 นาโนเมตร  แสดงให้เห็น

ว่าการดดัแปรโครงสร้าง MMT ด้วย CST มีผลทําให้ช่องว่างระหว่างแผ่นของ MMT กว้างมากขึน้เน่ืองจากสายโซ่

โมเลกุลของ CST ท่ีเกิดการแทรกตวัเข้าไปอยู่ระหว่างชัน้ของ MMT ทําให้วสัดปุระกอบนาโน CST-MMT ท่ีเตรียม

ขึน้มีพืน้ท่ีผิวเพ่ิมมากขึน้ 

nλ = 2dsinθ      Eq. 8 

เม่ือ λ คือ ความยาวของคลื่นของรังสีเอ็กซ์เท่ากบั 1.54 องัสตรอม θ คือ มมุตกกระทบ (องศา)  d คือ ระยะห่าง

ระหวา่งระนาบของ CST-MMT และ  n คือ คา่คงท่ีจํานวนเตม็  
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Figure 1 XRD pattern of (a) MMT และ (b) CST-MMT nanocomposite 

ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อม BY1 ของ MMT และวัสดุประกอบนาโน CST-MMT ที่

ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ผลการศกึษาประสิทธิภาพในการดดูซบัสีย้อม BY1 ท่ีความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้ MMT 

และวสัดปุระกอบนาโน CST-MMT เป็นตวัดดูซบัเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการดดูซบัสีย้อม พบว่า MMT 

มีประสิทธิภาพในดดูซบัสีย้อม BY1 ได้ประมาณ 74.6% แต่หลงัจากทําการดดัแปรโครงสร้างของ MMT ด้วย 

CST เกิดเป็นวสัดปุระกอบนาโน CST-MMT แล้วพบว่าประสิทธิภาพในการดูดซบัสีย้อมเพ่ิมขึน้ถึง 99.7 % 

เน่ืองจากสีย้อมเบสิกเป็นสีท่ีละลายนํา้แล้วแตกตวัให้ประจบุวก (+) แต ่MMT มีประจสุทุธิในโครงสร้างเป็นลบ (-) 

จึงทําให้ MMT มีประสิทธิภาพในการดดูซบัสีย้อมเบสิกได้ดี  และเม่ือทําการดดัแปรโครงสร้างของ MMT ด้วย 

CST ทําให้ระยะห่างระหวา่งชัน้เคลย์ (d001) เพ่ิมมากขึน้จึงทําให้โมเลกุลของสีย้อมซึง่มีขนาดใหญ่สามารถแทรก

ตวัเข้าไปในโครงสร้างของชัน้เคลย์ได้ง่ายขึน้  สง่ผลให้ประสิทธิภาพในการดดูซบัสีย้อมเพ่ิมสงูขึน้ 

ผลการศึกษาระยะเวลาที่เข้าสู่สมดุลของการดูดซับสีย้อม BY1 ของวัสดุประกอบนาโน CST-MMT 

ผลการศกึษาระยะเวลาท่ีเข้าสู่สมดลุของการดดูซบัสารละลายสีย้อม BY1 เม่ือความเข้มข้นเร่ิมต้นของ

สารละลายสีย้อมเป็น 1000 มิลลิกรัมต่อลิตรโดยใช้ปริมาณของตวัดดูซบั 1 กรัม โดยทําการดดูซบัท่ีระยะเวลา

ต่างๆ กนัคือ 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 และ 1440 นาทีตามลําดบั  พบว่าเม่ือให้ระยะเวลาในการดดูซบั

มากขึน้ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดูดซบัสีย้อม BY1 เพ่ิมมากขึน้เร่ือยๆ จนกระทั่งระยะเวลาในการดูดซับ

ประมาณ 90 นาทีเป็นต้นไป  ค่าร้อยละของการกําจดัสีย้อมมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ดงันัน้ระยะเวลาท่ีเข้าสู่

สมดุลของการดดูซบัสีย้อม BY1 จึงเท่ากับ 90 นาที (Figure 2) หลงัจากนัน้นําผลการดูดซบัท่ีได้มาศึกษา

จลนศาสตร์ของการดดูซบัสีย้อม BY1 ของวสัดปุระกอบนาโน CST-MMT คํานวณตามสมการจลนศาสตร์ของ 

Pseudo-First order (Eq. 3) และสมการจลนศาสตร์ของ Pseudo-Second order (Eq. 4) พบว่ากราฟท่ีได้จาก

สมการจลนศาสตร์ของ Pseudo-Second Order ค่า R2 มีค่าเท่ากบั 0.995 (Figure 3(b)) ซึง่เข้าใกล้ 1 มากกว่า

สมการจลนศาสตร์ Pseudo-First order (Figure 3(b)) ซึง่ได้คา่ R2 เท่ากบั 0.950  จึงแสดงให้เห็นว่าการดดูซบัสี

ย้อม BY1 ของวสัดปุระกอบนาโนเป็นไปตามสมการจลนศาสตร์ของ Pseudo-second Order ซึง่เป็นการดดูซบัท่ี

เกิดจากแรงทางเคมี 
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Figure 2 Effect of the contact time on %removal of CST-MMT nanocomposite (Initial concentration of 

dye solution: 1000 mg/L and sample dose: 1 g) 

  

   (a)        (b) 

Figure 3 The kinetic model for BY1 adsorption of CST-MMT nanocomposite 

(a) Pseudo-First order  (b) Pseudo-Second order 

การศึกษาผลของความเข้มข้นเร่ิมต้นที่มีต่อความสามารถในการดูดซับสีย้อม BY1 ของวัสดุประกอบนา

โน CST-MMT 

การทดสอบประสิทธิภาพในการดดูซบัสีย้อม BY1 ท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นต่างๆ คือ 500, 1000, 2000, 

3000, 4000, 5000 และ 6000 มิลลิกรัมต่อลิตรของวสัดปุระกอบนาโน CST-MMT พบว่าวสัดปุระกอบนาโน 

CST มีความจุสงูสดุในการดดูซบัสีย้อมประมาณ 300 มิลลิกรัมต่อ 1 กรัมของตวัดดูซบั (Figure 4) หลงัจากนัน้

นําค่าท่ีได้ไปศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับ  โดยนําข้อมูลของการดูดซบัท่ีได้มาคํานวณและสร้างกราฟตาม

สมการแลงเมียร์ (Eq. 6) และสมการฟรุนดริคช์ (Eq. 5) เพ่ือศกึษาแบบรูปแบบของการดดูซบัท่ีเกิดขึน้ของวสัดุ

ประกอบนาโน CST-MMT โดยกราฟไอโซเทอมของการดูดซบัแบบแลงเมียร์ (Figure 5(a)) และฟรุนดลิคช์ 

(Figure 5(b)) 
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Figure 4 Effect of the initial concentration on adsorption capacity of CST-MMT nanocomposite 

           

   (a)      (b) 

Figure 5 Isotherm for the BY1 adsorption of CST-MMT nanocomposite  

(a) Langmuir Isotherm   (b) Freundlich Isotherm  

พฤติกรรมของการดดูซบัสีย้อม BY1 เม่ือใช้วสัดปุระกอบนาโน CST-MMT เป็นตวัดดูซบัสามารถอธิบาย

ได้จากคา่สหสมัพทัธ์ (R2) ท่ีได้จากกราฟไอโซเทอมพบวา่คา่ R2 ของกราฟไอโซเทอมของแลงเมียร์(Figure 5(a)) มี

ค่าเข้าใกล้ 1 มากกว่าค่า R2 ท่ีได้จากกราฟไอโซเทอมของฟรุนดลิคช์ (Figure 5(b)) ดงันัน้จึงสามารถอธิบาย

พฤติกรรมของการดดูซบัสีย้อม BY1 เม่ือใช้วสัดปุระกอบนาโน CST-MMT เป็นตวัดดูซบัได้ว่าการดดูซบัท่ีเกิดขึน้

เกิดจากแรงดงึดดูทางเคมีท่ีไม่สามารถผนักลบัได้ โดยสามารถคํานวณปริมาณสงูสดุของตวัดดูซบัท่ีสามารถดดู

ซบัแบบ Monolayer ตอ่นํา้หนกัของตวัดดูซบั (Q0) และคา่คงท่ีท่ีสมัพนัธ์กบัความแข็งแรงของพนัธะ (b) ได้เท่ากบั 

350.65 มิลลิกรัมตอ่กรัมและ 0.017 ลิตรตอ่มิลลิกรัมตามลําดบั 

สรุปผลการทดลอง 

การดดัแปรมอนต์มอริลโลไนต์ด้วยแป้งแคทไอออนิกเป็นวสัดุประกอบนาโน CST-MMT สามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการดดูซบัสีย้อม BY1 ได้มากขึน้ และพบว่าจลศาสตร์และไอโซเทอมในการดดูซบัสีย้อม BY1 

ของวสัดปุระกอบนาโน CST-MMT เป็นไปตามสมการ Pseudo-Second Order และไอโซเทอมแบบแลงเมียร์

ตามลําดบั 
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