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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาผลของสารลดแรงตึงผิวต่อประสิทธิภาพการย่อยสลายสีย้อมด้วย ZnO โดยศึกษาผลของ
ชนิดสารลดแรงตึงผิว 3 ชนิด ได้แก่ Sodium dodecyl sulfate (SDS) (ประจุลบ) Triton X-100 (ไม่มีประจุ) และ
Cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) (ประจุบวก) ต่อประสิทธิภาพการย่อยสลายสารละลายสีย้อม โดย
เลือกใช้สีย้อม 3 ประเภท ได้แก่ สีย้อม Acid dye ซึ่งมีประจุลบ (TS/Acid Fast Red N3B; Acid Red 131) สีย้อม
Basic dye ซึ่งมีประจุบวก (200% Cationic Red GTL; Basic Red 18) และสีย้อม Disperse dye ซึ่งไม่มีประจุ
(LONSPERSE Red 5 BL 100%; Disperse Red 167) โดยใช้ ZnO ความเข้มข้น 0.1 กรัมต่อมิลลิลิตรในสารละลาย
สีย้อมที่มีความเข้มข้น 10 ppm เติมสารลดแรงตึงผิว 3 ชนิดที่ความเข้มข้น 50 ppm, 0.9 เท่าของ CMC และ 1.5
เท่าของ CMC และทดสอบการย่อยสลายภายใต้แสงยูวีเอที่ความยาวคลื่น 365 nm ขนาด 10 Watt เป็นเวลา 2.50
ชั่วโมง จากนั้นตรวจสอบปริมาณสีย้อมที่เหลืออยู่โดยใช้เครื่อง Spectrophotometer จากการทดลองพบว่าการเติม
สารลดแรงตึงผิว Triton X-100 ซึ่งไม่มีประจุทั้ง 3 ความเข้มข้น จะเพิ่มประสิทธิภาพของการย่อยสลายสีย้อมทั้ง 3
ชนิด เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีไม่เติมสารลดแรงตึงผิวเลย ส่วนการเติม SDS และ CTAB ซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิวที่
มีประจุลบและบวกตามลำ�ดับนั้น ทั้ง 3 ความเข้มข้นทำ�ให้ประสิทธิภาพการย่อยสลายสีย้อม Acid dye และ Basic
dye ลดลง ส่วน Disperse dye เมื่อเติมสารลดแรงตึงผิวทั้ง 3 ชนิด ทั้ง 3 ความเข้มข้น พบว่ามีประสิทธิภาพของการ
ย่อยสลายดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีไม่เติมสารลดแรงตึงผิวเลย
คำ�สำ�คัญ : การย่อยสลายโดยแสง ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง สีย้อม สารลดแรงตึงผิว ซิงค์ออกไซด์ ความเข้มข้น
ไมเซลล์วิกฤต
Abstract

In this work, the effect of surfactants which are sodium dodecyl sulfate (SDS) (anionic surfactant), Triton X100 (nonionic surfactant) and cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) (cationic surfactant) on
photocatalytic degradation of dyes by ZnO was investigated. An Acid dye which is an anionic dye (TS/Acid
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Fast Red N3B; Acid Red 131), a basic dye which is a cationic dye (200% Cationic Red GTL; Basic Red 18)
and a disperse dye which is a nonionic dye (LONSPERSE Red 5 BL 100%; Disperse Red 167) were used as
model dyes in the test of degradation efficiencies. 0.1 g/ml ZnO was added into dye solution with dye
concentration of 10 ppm and the loading of surfactant in the dye solution was adjusted to be 50 ppm, 0.9 times
CMC and 1.5 times CMC. The experiment was done under 10 Watt power of 365 nm UV-A lamp for 2.5
hours. The remaining concentration of dyes in solution was determined by Spectrophotometer. It was verified
that adding Triton-X 100 (nonionic surfactant) at all concentrations yielded much higher photodegradation
efficiencies for all dyes compared with those without surfactant while adding SDS (anionic surfactant) and
CTAB (cationic surfactant) at all three concentrations lowered the degradation efficiencies for both acid dye
and basic dye compared with those without surfactant. In contrast, when adding all types of surfactants at all
three concentrations in disperse dye solution, photodegradation efficiencies were much boosted compared with
those without surfactant.
Keywords : Photodegradation: Photocatalyst: Dye: Surfactant: Zinc Oxide: Critical micelle concentration (CMC)
1. บทนา

ในอุตสาหกรรมฟอกย้อมมีหลายชนิ ด เช่น สี รีแอกทีฟ
(reactive dyes) สี เอซิ ด (acid dyes) สี เบสิ ก (basic
ปั จจุ บั น ทั่ ว โลกให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพัฒ นา dyes), สี ไดเร็ กท์ (direct dyes) สี แว็ต (vat dyes) และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้วกิ ฤติความต้องการ สี ดิสเพอร์ส (disperse dyes) เป็ นต้น
พลัง งานและการปรั บ ปรุ ง สิ่ ง แวดล้อ มและสุ ข ภาพ
ความเป็ นอยูข่ องมนุ ษย์ ซึ่ งมีผลกระทบเป็ นอย่างมาก
แต่ละปี ทั่วโลกมี การใช้สียอ้ มมากถึ ง 0.7 ล้านตัน
ต่ อ เศรษฐกิ จ และการแข่ ง ขัน ของประเทศ ปั ญ หา โดย 10-15% จะปนเปื้ อนในน้ าเสี ย [1] เทคโนโลยีที่ใช้
สิ่ ง แวดล้อ มโดยเฉพาะมลพิ ษ ทางน้ าที่ เ กิ ด จากการ ในการกาจัดสี ยอ้ มจากน้ าเสี ยในอุตสาหกรรมฟอกย้อม
เจริ ญเติบโตทางอุตสาหกรรมทวีความรุ นแรงมากขึ้น มีหลายวิธี ได้แก่ วิธีทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ เช่น
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่ งทอซึ่ งเป็ นอุตสาหกรรมที่มี การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ [2] การกรองด้วยเยื่อแผ่น
การขยายตัวสู ง ทาให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิต [3] การสร้ างตะกอนและการรวมตะกอนด้วยพอลิ
และการแข่ ง ขัน ที่ สูง ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณสิ น ค้า และ เมอร์ (coagulation-flocculation) [4] การรวมตะกอน
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ด้วยไฟฟ้ า (electrocoagulation) [5] การย่อ ยสลายสี
ด้วยไฟฟ้ าร่ วมกับการเติมโอโซน (ozone-electrolysis)
อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็ นอุตสาหกรรมประเภทที่ [6] นอกจากนี้ การใช้อนุ ภาคนาโนของซิ งค์ออกไซด์
มี ก ารใช้น้ าและสารเคมี จ านวนมาก น้ า เสี ย ที่ ป ล่ อ ย เพื่อย่อยสลายด้วยกระบวนการ photooxidation ยังเป็ น
ออกมามีสมบัติต่างๆ ได้แก่ สี ค่าบีโอดี ค่าซี โอดี ความ อีกวิธีหนึ่ งที่ ได้ถูกนามาศึ กษาเพื่อใช้ย่อยสลายสี ยอ้ ม
เป็ นกรด-ด่าง ปริ มาณสารแขวนลอย อุณหภูมิ และ [7] เนื่ องจากอนุ ภาคนาโนมี พ้ืนที่ ผิวสัมผัสต่อหนึ่ ง
อื่นๆ และด้วยบางเทคนิคมีการใช้สารลดแรงตึงผิวร่ วม หน่ วยปริ มาตรสู ง จึงส่ งผลให้สามารถเร่ งปฏิ กิริยาใน
ด้ ว ยเพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารย้อ มติ ด สี กั บ ผิ ว ของเส้ น ใย การย่อยสลายสี ยอ้ มได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สัง เคราะห์ เ กิ ด ขึ้ น ได้ดี ยิ่ง ขึ้ น ปั จ จัย เหล่ า นี้ ส่ ง ผลต่ อ
สิ่ งมีชีวิตในแหล่งน้ า ทาลายทัศนี ยภาพและทาให้น้ า
กระบวนการ photooxidation เป็ นปฏิกิริยาการย่อย
เน่ า เหม็ น สารส่ ว นใหญ่ ที่ ป นเปื้ อนในน้ าเสี ย จาก สลายที่ใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาพร้อมด้วยแสง กล่าวคือ เป็ น
โรงงานฟอกย้อ มนั้ นมาจากกระบวนการย้อ มสี กระบวนการดูดซับโฟตอนที่มีพลังงานมากกว่าความ
(dyeing) และการตกแต่งสาเร็ จ (finishing) สี ยอ้ มที่ใช้ แตกต่างของระดับพลังงานของแถบพลังงาน (Band

16

Thammasat Engineering Journal, Vol.3 No. 1, January-June 2015

Thammasat ENGINEERING JOURNAL. 2012; 39(1):

gap) ของสารกึ่ งตัวนา จึ งกระตุน้ ให้อิเล็กตรอนของ
แถบวาเลนซ์ (valance band) กระโดดไปยังแถบตัวนา
(conduction band) ทาให้อิเล็กตรอนเป็ นอิสระพร้อม
กับ เกิ ด เป็ นโฮล (hole) ขึ้ น โฮลซึ่ งเป็ นบวกและ
อิ เ ล็ ก ตรอนซึ่ งเป็ นลบจะกลั บ มารวมตั ว กั น และ
ปลดปล่ อ ยพลัง งานความร้ อ นออกมาท าให้ อ ะตอม
ข้า งเคี ย งหรื ออะตอมที่ เ ข้า มาใกล้ส ารกึ่ งตัว น าท า
ปฏิกิริยากัน [8] สารกึ่งตัวนาที่นิยมใช้ในปฏิกิริยาการ
ย่อยสลายด้วยแสง ได้แก่ ZnO หรื อ TiO2 และเมื่อสาร
กึ่ งตัวนาทาปฏิ กิริ ยากับอะตอมของสี ยอ้ มจะทาให้สี
ย้อมเปลี่ยนองค์ประกอบเป็ นสารประกอบที่ไม่เป็ นพิษ
รุ น แรง เช่ น CO2 HCl และ น้ า อย่างไรก็ต ามใน
โรงงานอุตสาหกรรมย้อมสี จาเป็ นต้องใช้ผงซักฟอก
หรื อสารลดแรงตึงผิวเพื่อทาความสะอาดอุปกรณ์หรื อ
ภาชนะที่ ใ ช้ใ นการย้อ มสี จึ ง เป็ นเรื่ อ งน่ า สนใจที่ จ ะ
ศึกษาผลของสารลดแรงตึงผิวเมื่อปะปนไปกับสี ยอ้ ม
ต่อประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายสี ยอ้ ม และในงานวิจยั
ของ Oliveira และคณะ (2011) พบว่าการใช้ TiO2 ย่อย
สลายสี ยอ้ ม rhodamine B เมื่อมีการเติมสารลดแรงตึง
ผิว sodium dodecyl sulfate (SDS) นั้น SDS จะช่วย
ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายสี ยอ้ ม rhodamine
B [7] ในปี ต่อมา Madeco และคณะ (2012) พบว่าการ
เพิ่มความเข้มข้นของ SDS ให้สูงกว่าค่า CMC ส่ งผล
ให้ประสิ ทธิภาพการย่อยสลาย rhodamine B ด้วย TiO2
ลดลงเทียบกับการไม่เติมสาร SDS [9]

GTL, TS/Acid Fast Red N3B และ LONSPERSE Red
5 BL 100% ซึ่งยังไม่มีผใู ้ ดศึกษาระบบดังกล่าวมาก่อน
2. วิธีการการวิจยั

2.1. สารเคมี
ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ชนิ ด white seal ขนาดอนุภาค
เฉลี่ ย 161 nm ได้รับความอนุ เคราะห์ จาก Loxley
Public Co., Ltd. ดังแสดงในรู ปที่ 1 สี ยอ้ ม acid dye ซึ่ ง
มีประจุลบ (TS/Acid Fast Red N3B; Acid Red 131) สี
ย้อม basic dye ซึ่ งมีประจุบวก (200% Cationic Red
GTL; Basic Red 18) และสี ยอ้ ม disperse dye ซึ่ งไม่มี
ประจุ (LONSPERSE Red 5 BL 100%; Disperse Red
167) ได้รับความอนุเคราะห์จากบริ ษทั แฮนสันเคมีเคิล
จากัด โครงสร้างของสี ยอ้ ม acid dye, basic dye และ
disperse dye ที่ ใ ช้ใ นงานวิจัย นี้ แ สดงดัง รู ป ที่ 2-4
ตามลาดับ สารลดแรงตึ งผิวชนิ ด ไทรทัน เอ็กซ์ 100
(Triton X-100) (C14H22O(C2H4O)n) จากบริ ษ ัท
Panreac Quimica S.A.U. ซึ่ งมีค่า CMC เท่ากับ 120
ppm, สารลดแรงตึงผิวชนิ ด sodium dodecyl sulfate
(SDS) (CH3(CH2)11SO4-Na+) จากบริ ษัท Ajax
Finechem Pty Ltd. ซึ่ งมีค่า CMC เท่ากับ 1,728 ppm
และสารลดแรงตึงผิวชนิ ด Cetyltrimethyl ammonium
bromide (CTAB) (C16H33N(CH3)3+Br-) จากบริ ษ ัท
Fluka Analytical ซึ่งมีค่า CMC เท่ากับ 328 ppm ถูกใช้
เพื่อศึกษาผลของสารลดแรงตึงผิวต่อประสิ ทธิ ภาพการ
งานวิจยั นี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาผลของสารลดแรงตึง ย่อยสลายสี ยอ้ มในงานวิจยั นี้ โดยโครงสร้างทางเคมี
ผิวที่ความเข้มข้นต่างๆ ต่อประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลาย ของ Triton X-100, SDS และ CTAB แสดงดังรู ปที่ 5-7
สี ยอ้ มด้วย ZnO โดยเลื อกสารลดแรงตึ งผิว 3 ชนิ ด ตามลาดับ
ได้แก่ Sodium dodecyl sulphate หรื อ SDS, Triton Xและ Cetyltrimethyl ammonium bromide หรื อ CTAB
ซึ่ งเป็ นสารลดแรงตึ งผิวที่ ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เป็ น
ตัวแทนสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบ ที่ไม่มีประจุ และ
ที่มีประจุบวก ตามลาดับ โดยศึกษาประสิ ทธิ ภาพการ
รู ปที่ 1 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด
ย่อยสลายสี ยอ้ ม 3 ประเภท ได้แก่ 200% Cationic Red
(SEM) ของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่กาลังขยาย
10,000 เท่า
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รู ปที่ 7 โครงสร้างของ CTAB
รู ปที่ 2 โครงสร้างของ Acid red 131

2.2. การเตรี ยมสารละลายสี ย้อม acid dye , basic dye
และ disperse dye
เตรี ย มสารละลายสี ย อ้ มทั้ง สามชนิ ด ให้ มี ค วาม
เข้มข้นของสี ยอ้ มเท่ากับ 10 ppm และเตรี ยมสารลด
แรงตึงผิว SDS, Triton X-100 และ CTAB ให้มีความ
เข้มข้น 3 ค่า ได้แก่ 50 ppm, 0.9 เท่าของ CMC และ 1.5
เท่า CMC ของสารลดแรงตึงผิวแต่ละชนิด

รู ปที่ 3 โครงสร้างของ Basic red 18

รู ปที่ 4 โครงสร้างของ Disperse red 167

รู ปที่ 5 โครงสร้างของ Triton X-100

รู ปที่ 6 โครงสร้างของ SDS
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2.3 ทดสอบสมบัติทางโฟโตแคตาไลติก
ทดสอบการย่ อ ยสลายสารละลายสี ย อ้ มโดยใช้
หลอดยูวีเอที่ความยาวคลื่น 365 nm ขนาด 10 Watt
โดยนาผง ZnO ซึ่งเป็ นตัวเร่ งปฎิกิริยาจานวน 0.01 กรัม
ใส่ ในสารละลายสี ยอ้ ม 10 มิ ลลิ ลิตร (ความเข้มข้น
ZnO เท่ากับ 0.1 กรัมต่อมิลลิลิตร) ผสมให้เข้ากันด้วย
เครื่ อง vortex mixer จน ZnO กระจายตัว และนาเข้า
UV-Box ที่มีขนาดกว้าง 13 cm ยาว 49 cm สู ง 10.5 cm
และมีฝาเปิ ด-ปิ ด ดังรู ปที่ 8 เป็ นเวลา 0.5, 1.0, 1.5, 2.0
และ 2.5 ชัว่ โมง จากนั้นเก็บตัวอย่างจากแต่ละช่วงเวลา
มาเข้าเครื่ องปั่ นเหวี่ยง ที่ความเร็ ว 3000 rpm เป็ นเวลา
1 นาทีเพื่อให้ ZnO ตกตะกอน จากนั้นเก็บตัวอย่างมา
วัด ค่ า การดู ด กลื น แสงด้วยเครื่ อ ง spectrophotometer
UNICO รุ่ น UV-1200 ที่ความยาวคลื่น 560, 490 และ
465 นาโนเมตรสาหรับ acid dye (Acid Red 131),
basic dye (Basic Red 18), และ disperse dye (Disperse
Red 167) ตามลาดับ

รู ปที่ 8 UV-Box ที่ใช้ในการทดลอง
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จากนั้นคานวณประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายสี ยอ้ มจาก ที่ไม่มีสารลดแรงตึงผิวของสี ยอ้ ม basic dye มีค่ามาก
สมการที่ (1)
ที่ สุด รองลงมาคื อ acid dye และ disperse dye
ตามลาดับ การที่ อตั ราการเกิ ดปฏิ กิริยาหรื ออัตราการ
C0  Ct
% Degradation 
 100
(1) ย่อยสลายสี ยอ้ ม disperse dye ช้าสุ ด น่าจะเนื่ องมาจาก
C0
สี ยอ้ ม disperse dye กระจายตัวในน้ าได้ไม่ดีน่นั เอง
นอกจากนี้ยงั พบว่า เมื่อเติมสารลดแรงตึงผิว Triton Xเมื่อ C0 และ Ct คือ ความเข้มข้นสี ยอ้ มเริ่ มต้น (ppm) 100 ซึ่ งไม่มีประจุ จะทาให้อตั ราการย่อยสลายเร็ วกว่า
และความเข้มข้นสี ยอ้ ม ณ เวลาใดๆ (ppm) ตามลาดับ กรณี ที่ไม่เติมในสารละลายสี ยอ้ มทั้ง 3 ชนิ ด ส่ วนการ
เติมสารลดแรงตึงผิว SDS ที่มีประจุลบหรื อ CTAB ที่มี
และเมื่ อศึ กษาจลนพลศาสตร์ ของการย่อยสลายสี ประจุ บ วกนั้น จะทาให้อ ัต ราการย่อ ยสลายต่ าลงใน
ย้อม โดยเปรี ยบเที ยบผลการทดลองกับกฎอัตราการ สารละลาย acid dye และ basic dye เมื่อเทียบกับการ
เกิดปฏิกิริยา (rate law) อันดับหนึ่ งและอันดับสอง ซึ่ ง ไม่ เ ติ ม และการเติ ม สารลดแรงตึ ง ผิ ว ทั้ง 3 ชนิ ด ใน
แสดงดังสมการที่ 2 และ 3 ตามลาดับจะสามารถ สารละลาย disperse dye ทาให้อตั ราการย่อยสลายสู ง
คานวณค่าคงที่อตั ราการเกิดปฏิกิริยา (k) ได้
กว่าการไม่เติมสารลดแรงตึงผิว
(2)

ประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายสี ยอ้ มที่มีการผสมสาร
1
1

 k2 t
(3) ลดแรงตึงผิวที่มีประจุต่างกัน ที่เวลาการย่อยสลาย 2.50
Ct C0
ชัว่ โมงของสี ยอ้ ม acid dye, basic dye และ disperse
dye แสดงดังรู ปที่ 9-11 ตามลาดับ
เมื่อ k1 และ k2 คือ ค่าคงที่อตั รา (rate constant) ของ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาอันดับที่หนึ่งและสองตามลาดับ
ln Ct  ln C0  k1t

3. ผลการวิจยั และอภิปราย
ผลการคานวณค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยา k1 และ k2
ของอัตราการเกิ ดปฏิ กิริยาอัน ดับที่ หนึ่ งและสอง ดัง
แสดงในตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาค่า R2 จากตารางพบว่า
อัต ราการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาการย่อ ยสลายสี ย อ้ มมี ค วาม
สอดคล้องกับปฏิ กิริยาอันดับหนึ่ งยกเว้นตัวอย่าง ASDS 50 ppm, A-TX 50ppm, A-TX 1.5C, B-CTAB
0.9C, B-SDS 0.9C, B-SDS 1.5C, D-CTAB 1.5C, DTX 50 ppm, D-TX 0.9C และ D-TX 1.5C มีความ
สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสอง เมื่อพิจารณาจากค่า
R2 ที่มีค่าใกล้เคียง 1 มากกว่า และเมื่อพิจารณาเฉพาะ
ค่า k1 พบว่าค่า k1 ของการย่อยสลายสี ยอ้ มในสภาวะ

รู ปที่ 9 ประสิ ทธิภาพการย่อยสลายสี ยอ้ ม acid dye เมื่อ
เติมและไม่เติมสารลดแรงตึงผิวโดยใช้ ZnO ภายใต้
UV-A เป็ นเวลา 2.50 ชัว่ โมง
ในรู ปดังกล่าว w/o ZnO แทนตัวอย่างสี ยอ้ มที่ถูกย่อย
สลายด้วยแสงยูวีแต่ไม่ได้ใช้ ZnO ร่ วมด้วย ในขณะที่
w/o surfactant แทนตัวอย่างที่ ใช้ ZnO ร่ วมกับ UV
โดยไม่มีการเติมสารลดแรงตึงผิว
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ZnO ในสภาวะที่มีสารลดแรงตึงผิวที่ไม่มีประจุดงั รู ป
ที่ 12
ดังแสดงในรู ปที่ 12 สาหรั บการย่อยสลายสี ยอ้ ม
acid dye, basic dye และ disperse dye ด้วยอนุภาค
ZnO ในสภาวะที่ มีสารลดแรงตึงผิวที่ ไม่มีประจุน้ ัน
อาจเป็ นไปได้วา่ สารลดแรงตึงผิวที่ไม่มีประจุสามารถ
แทรกผ่านสี ยอ้ มทั้ง 3 ชนิ ดได้ง่ายเนื่ องจากไม่มีแรง
รู ปที่ 10 ประสิ ทธิภาพการย่อยสลายสี ยอ้ ม basic dye ดึ ง ดู ด หรื อ แรงผลัก จากประจุ มากระท า จึ งช่ ว ยให้สี
เมื่อเติมและไม่เติมสารลดแรงตึงผิวโดยใช้ ZnO ภายใต้ กระจายในน้ าได้ดีข้ ึน ทาให้ ZnO ดูดซับสี ยอ้ มได้ดีข้ ึน
ก่อนที่จะถูกย่อยสลายโดยไฮดรอกซิลแรดิคอลที่อยูใ่ น
UV-A เป็ นเวลา 2.50 ชัว่ โมง
น้ าสามารถแทรกเข้าหาอนุภาคสี ยอ้ มได้ง่ายขึ้น

รู ปที่ 11 ประสิ ทธิภาพการย่อยสลายสี ยอ้ ม disperse
dye เมื่อเติมและไม่เติมสารลดแรงตึงผิวโดยใช้ ZnO
ภายใต้ UV-A เป็ นเวลา 2.50 ชัว่ โมง
ผลการทดลองแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ZnO ช่วยให้
ประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายสี โดย UV ดีข้ ึนอย่างมาก
เนื่ องจาก ZnO เป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยาในกระบวนการ
photocatalytic oxidation ดังคาอธิ บายข้างต้น และ
พบว่าสี basic dye ถูกย่อยสลายได้ดีที่สุด ตามด้วย acid
dye และ disperse dye นอกจากนี้ ยงั พบว่าประเภทของ
สารลดแรงตึงผิวส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการย่อย
สลายสี ยอ้ มที่มีประจุต่างกัน โดยการเติม Triton X-100
ซึ่ งไม่มีประจุท้ งั 3 ความเข้มข้น จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของการย่อยสลายสี ยอ้ มทั้ง 3 ชนิ ด เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
กรณี ที่ไ ม่เติ ม สารลดแรงตึ งผิวเลย ซึ่ ง อาจอธิ บายได้
จากแบบจาลองกลไลการย่อยสลายสี ยอ้ มด้วยอนุภาค
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รู ปที่ 12 ภาพจาลองกลไกของการย่อยสลายสี ยอ้ มด้วย
อนุภาค ZnO ในสภาวะที่มีสารลดแรงตึงผิวที่ไม่มี
ประจุ
ส่ วนกรณี การเติม CTAB และ SDS ซึ่ งเป็ นสารลด
แรงตึ ง ผิ ว ที่ มี ป ระจุ บ วกและลบตามล าดับ นั้น ทั้ง 3
ความเข้มข้นทาให้ประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายสี ยอ้ ม
acid dye และ basic dye ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรณี
ไม่ เ ติ ม สารลดแรงตึ ง ผิ ว เลย ซึ่ งอาจอธิ บ ายได้จ าก
แบบจาลองกลไลการย่อยสลายสี ยอ้ มด้วยอนุภาค ZnO
ในสภาวะที่มีสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุบวกและลบดัง
รู ปที่ 13 และ 14 ตามลาดับ
รู ปที่ 13 แสดงการย่อยสลายสี ยอ้ ม acid dye, basic
dye และ disperse dye ด้วยอนุภาค ZnO ในสภาวะที่มี
สารลดแรงตึ ง ผิวที่ มี ป ระจุ บ วก อาจอธิ บ ายได้ว่า ใน
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กรณี สียอ้ ม acid dye ซึ่งมีประจุลบ ประจุลบของสี ยอ้ ม
จะดึงดูดให้สารลดแรงตึงผิวซึ่ งมีประจุบวกเข้ามาใกล้
และห้อมล้อมโมเลกุลของสี ยอ้ มไว้ ประกอบกับสาร
ลดแรงตึ ง ผิวประจุ บวกได้ไปห้อมล้อมอนุ ภาค ZnO
เช่นเดียวกัน จึงทาให้เกิดแรงผลักระหว่างประจุบวกที่
ห้อมล้อมสี ยอ้ มและอนุภาค ZnO ดังกล่าว และส่ งผล
ให้อนุ ภาค ZnO และไฮดรอกซิ ลแรดิ คอลที่ อยู่ในน้ า
เข้าถึ งอนุ ภาคสี ยอ้ มได้ยากขึ้น ประสิ ทธิ ภาพการย่อย
สลายสี จึงลดลง อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ
สารลดแรงตึงผิวกลับเพิ่มประสิ ทธิภาพการย่อยสลายสี
ได้เล็กน้อยซึ่ งอาจจะเป็ นเพราะประสิ ทธิ ภาพการลด
แรงตึงผิวทาให้ ZnO สัมผัสกับน้ าได้ดียิ่งขึ้น ส่ วนใน
กรณี สียอ้ ม basic dye ซึ่ งมีประจุบวก ประจุบวกของสี
ย้อ มจะผลัก สารลดแรงตึ ง ผิ วประจุ บ วกที่ ห้อ มล้อ ม
อนุภาค ZnO ไว้ ส่ งผลให้อนุภาค ZnO เข้าใกล้สียอ้ ม
ได้ยากขึ้ น ประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายสี จึงลดลง ผล
ดังกล่าวชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารลด
แรงตึงผิว

จะผลักสารลดแรงตึงผิวประจุลบที่ ห้อมล้อมอนุ ภาค
ZnO ไว้ ส่งผลให้อนุภาค ZnO เข้าใกล้สียอ้ มได้ยากขึ้น
ประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายสี จึงลดลง ในกรณี สียอ้ ม
Basic dye ซึ่ งมีประจุ บวก ประจุ บวกของสี ยอ้ มจะ
ดึงดูดให้สารลดแรงตึงผิวซึ่ งมีประจุลบเข้ามาใกล้และ
ห้อมล้อ มโมเลกุลของสี ย อ้ มไว้ ประกอบกับ สารลด
แรงตึงผิวประจุลบได้ไปห้อมล้อมอนุภาค ZnO ไว้ ทา
ให้เ กิ ด แรงผลัก ระหว่า งประจุ ล บดัง กล่ า ว ส่ ง ผลให้
อนุภาค ZnO และไฮดรอกซิลแรดิคอลที่อยูใ่ นน้ าเข้าถึง
อนุภาคสี ยอ้ มได้ยากขึ้น ประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายสี
จึ งลดลง ในกรณี น้ ี พบว่าการเพิ่มความเข้มข้นสารลด
แรงตึงผิวส่ งผลให้ผลกระทบของกลไกที่ นาเสนอทั้ง
ของสี ประจุลบและประจุบวกเพิ่มมากขึ้น

รู ปที่ 14 ภาพจาลองกลไกของการย่อยสลายสี ยอ้ มด้วย
อนุภาค ZnO ในสภาวะที่มีสารลดแรงตึงผิว
ชนิดประจุลบ

รู ปที่ 13 ภาพจาลองกลไกของการย่อยสลายสี ยอ้ มด้วย
อนุภาค ZnO ในสภาวะที่มีสารลดแรงตึงผิว
ชนิดประจุบวก
รู ปที่ 14 แสดงการย่อยสลายสี ยอ้ ม acid dye, basic
dye และ disperse dye ด้วยอนุภาค ZnO ในสภาวะที่มี
สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบนั้น อาจอธิ บายได้ว่าใน
กรณี สียอ้ ม acid dye ซึ่งมีประจุลบ ประจุลบของสี ยอ้ ม

ส่วนในกรณี ของ disperse dye เมื่อมีการเติมสารลด
แรงตึงผิวทั้ง 3 ชนิ ด พบว่าประสิ ทธิ ภาพของการย่อย
สลายดี ข้ ึ นเมื่ อ ความเข้ม ข้น ของสารลดแรงตึ ง ผิ ว
เพิ่มขึ้ น ทั้งนี้ น่าจะเป็ นเพราะสารลดแรงตึ งผิวที่ ไม่มี
ประจุ มี ป ระจุ บ วก และประจุ ล บ ล้ว นช่ ว ยท าให้
โมเลกุลของ disperse dye แยกออกจากกันจึงกระจาย
ตัวในน้ าได้ดีข้ ึน ทาให้อนุภาค ZnO รวมถึงน้ าที่มีไฮด
ร อ ก ซิ ล แ ร ดิ ค อ ล เ ข้ า ถึ ง โ ม เ ล กุ ล สี ไ ด้ ง่ า ย ขึ้ น
ประสิ ท ธิ ภาพการย่อ ยสลายจึ ง เพิ่ ม ขึ้ น ดัง แสดงใน
แบบจาลองรู ปที่ 9 – 12 ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 ค่า k1 และ k2 ที่ได้จากการเทียบผลการทดลองกับกฎอัตราการเกิดปฏิกิริยา (Rate Law) อันดับหนึ่งและอันดับสอง
สารละลาย

first-order kinetics
k1 (hr )
R2
0.2226
0.985
0.0632
0.936
0.0731
0.983
0.0750
0.981
0.0974
0.983
0.0405
0.946
0.0255
0.958
0.3209
0.976
0.2766
0.942
0.3159
0.974
0.3094
0.983
0.2123
0.983
0.0900
0.989
0.0918
0.993
0.2673
0.954
0.1669
0.908
0.0602
0.953
0.3482
0.972
0.3024
0.984
0.3305
0.981
0.0441
0.928
0.0998
0.943
0.1837
0.935
0.2652
0.960
0.0552
0.957
0.1143
0.940
0.0589
0.965
0.0637
0.951
0.1191
0.928
0.1590
0.938
-1

A (acid dye)
A-CTAB 50ppm
A-CTAB 0.9C
A-CTAB 1.5C
A-SDS 50ppm
A-SDS 0.9C
A-SDS 1.5C
A-TX 50ppm
A-TX 0.9C
A-TX 1.5C
B (Basic Dye)
B-CTAB 50ppm
B-CTAB 0.9C
B-CTAB 1.5C
B-SDS 50ppm
B-SDS 0.9C
B-SDS 1.5C
B-TX 50ppm
B-TX 0.9C
B-TX 1.5C
D (Disperse Dye)
D-CTAB 50ppm
D-CTAB 0.9C
D-CTAB 1.5C
D-SDS 50ppm
D-SDS 0.9C
D-SDS 1.5C
D-TX 50ppm
D-TX 0.9C
D-TX 1.5C
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second-order kinetics
k2 (L mg hr-1)
R2
0.0288
0.977
0.0074
0.929
0.0062
0.979
0.0085
0.973
0.0120
0.990
0.0004
0.945
0.0027
0.955
0.0537
0.994
0.0461
0.938
0.0426
0.984
0.0470
0.956
0.0252
0.965
0.0102
0.991
0.0098
0.989
0.0273
0.935
0.0237
0.970
0.0055
0.957
0.0497
0.929
0.0464
0.944
0.0493
0.979
0.0050
0.923
0.0100
0.939
0.0236
0.938
0.0389
0.987
0.0056
0.952
0.0133
0.928
0.0064
0.959
0.0070
0.955
0.0132
0.939
0.0229
0.950
-1
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4. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองพบว่าในสภาวะที่ไม่มีสารลดแรงตึง
ผิวสี basic dye ถูกย่อยสลายได้ดีที่สุด รองลงมาคือ
acid dye และ disperse dye ตามลาดับ และพบว่า
ประเภทของสารลดแรงตึ งผิวส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ของการย่อยสลายสี ยอ้ มที่มีประจุต่างกัน ในการศึกษา
พบว่าการเติมสารลดแรงตึงผิว Triton X-100 ซึ่ งไม่มี
ประจุ ทั้ง 3 ความเข้มข้น จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการ
ย่อยสลายสี ยอ้ มทั้ง 3 ชนิ ด เมื่อเปรี ยบเทียบกับกรณี ไม่
มีสารลดแรงตึงผิว ส่ วนการเติม CTAB และ SDS ซึ่ ง
เป็ นสารลดแรงตึงผิวที่ มีประจุบวกและลบตามลาดับ
นั้น ทั้ง 3 ความเข้มข้นทาให้ประสิ ทธิ ภาพการย่อย
สลายสี ย อ้ ม acid dye และ basic dye ลดลงเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับกรณี ไม่มีสารลดแรงตึงผิว ส่วนในกรณี
ของ disperse dye เมื่ออยูร่ ่ วมกับสารลดแรงตึงผิวทั้ง 3
ชนิด ทั้ง 3 ความเข้มข้น พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพของการ
ย่อยสลายดี ข้ ึน อัตราการเกิ ดปฏิ กิริยาการย่อยสลายสี
ย้อมมี ความสอดคล้องกับปฏิ กิริยาอันดับหนึ่ งยกเว้น
Acid dye-TX-100, Disperse dye-SDS และ Basic dye
มี ความสอดคล้องกับปฏิ กิริยาอันดับสอง และพบว่า
ค่าคงที่ อ ัตราการเกิ ดปฏิ กิ ริยาการย่อ ยสลายสี ยอ้ ม มี
ความความสอดคล้องกับผลของประสิ ทธิ ภาพการย่อย
สลายสารละลายสี ยอ้ ม
5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูท้ าการวิจยั ขอขอบคุณบริ ษทั Loxley Public
Co., Ltd. ที่ ให้ความอนุเคราะห์อนุภาคซิ งค์ออกไซด์
และบริ ษั ท แฮนสั น เคมี เคิ ล จ ากั ด ที่ ให้ ค วาม
อนุเคราะห์ สี ยอ้ ม TS/Acid Fast Red N3B (Acid dye;
AR131), สี ยอ้ ม 200% Cationic Red GTL (Basic dye,
BR18), สี ยอ้ ม LONSPERSE Red 5 BL 100%
(Disperse dye; DR167)
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