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บทคัดยอ
ศึกษาเสถียรภาพการกระจายตัวของอนุภาคในน้ําเคลือบเซรามิกรวมกัน 4 อนุภาค ไดแก เกาลิน หินปูน
ควอรทซ และเฟลดสปาร ที่ไดจากการดูดซับสารพอลิเมอรชนิดที่ไมมีประจุ ไดแก พอลิไวนิลแอลกอฮอล (พีวีเอ)
และสารลดแรงตึงผิวชนิดไอออนลบ ไดแก โซเดียมโดเดซิลเบนซีนซัลโฟเนต (เอสดีบีเอส) ทั้งแบบเดี่ยว ๆ และแบบ
ผสม ใชการศึกษาไอโซเทอรมการดูดซับและศักยซีตาที่คาความเขมขนของสารพอลิเมอรและสารลดแรงตึงผิว
ตางๆกันเพื่อใหเขาใจเสถียรภาพการกระจายตัวของน้ําเคลือบเซรามิกที่กําหนดคาความแรงไอออนคงที่เปน 0.01
โมลารโซเดียมคลอไรด และพีเอชเทากับ 9 ผลการศึกษา พบวา การดูดซับพีวีเอบนอนุภาคในน้ําเคลือบเซรามิกมี
คาศักยซีตาลดลงและมีคาเสถียรภาพการกระจายตัวต่ํา สวนการดูดซับพีวีเอเมื่อผสมกับเอสดีบีเอสมีปริมาณสูงกวา
การดูดซับพีวีเอเดี่ยว ๆ และมีผลทําใหคาเสถียรภาพการกระจายตัวสูงขึ้น โดยเปนการเพิ่มประจุลบของสายโซพอลิ
เมอรทําใหเกิดแรงผลักประจุชั้นซอนพิเศษเพิ่มขึ้นจากแรงความเกะเกะระหวางอนุภาคในน้ําเคลือบเซรามิก สําหรับ
สิ่งที่นาสนใจในการดูดซับเอสดีบีเอสคือปริมาณการดูดซับบนอนุภาคในน้ําเคลือบเซรามิกที่ดูดซับพีวีเอไวแลว (PVA
+SDBS) จะต่ํากวาปริมาณการดูดซับเอสดีบีเอสแบบเดี่ยวๆ แตคาเสถียรภาพการกระจายตัวมีคาสูงกวาการดูดซับ
แบบเดี่ ย วๆ ซึ่ ง อาจเกิ ด จากการดู ด ซั บ ร ว มกั น ของสารเชิ ง ซ อ นระหว า งพี วี เ อกั บ เอสดี บี เ อส (PVA-SDBA
complexes) สามารถสรุปไดวา สภาวะที่เหมาะสมในการเติมสารพอลิเมอรและสารลดแรงตึงผิวในแบบผสมกัน
ระหวางพีวีเอกับเอสดีบีเอส มีผลทําใหเกิดเสถียรภาพการกระจายตัวสูงกวาในแบบเดี่ยวๆ โดยแรงผลักจากชั้นซอน
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ของประจุและแรงผลักจากความเกะกะจากการดูดซับสารเชิงซอนพีวีเอกับเอสดีบีเอสสามารถเพิ่มเสถียรภาพการ
กระจายตัวไดซึ่งขึ้นอยูกับความเขมขนสารพอลิเมอรและสารลดแรงตึงผิวที่เติม

ABSTRACT
The dispersion stability of ceramic glaze particles, including kaolin, limestone, quartz
and feldspar suspension, achieved through adsorption of single and mixed of uncharged
polymer polyvinyl alcohol (PVA) and anionic surfactant sodium dodecylbenzene sulfonate
(SDBS) were investigated. Both adsorption isotherms and the zeta potential were studied in
order to understand the dispersion stability as a function of polymer and surfactant
concentration at pH 9 and 0.01 M NaCl. It was found that the PVA strongly adsorbed on the
ceramic glaze and the zeta-potential decreased slowly upon addition. The stability of these
dispersions is relatively poor. The higher adsorption of PVA onto ceramic glaze particles was
obtained using pre-adsorbed SDBS ceramic glaze particles. This lead to improve stability by
introducing additional negative charges on the polymer chain giving rise to an extra electrical
double layer repulsive force in addition to the steric force between ceramic glaze particles. It
was interesting that the adsorption of SDBS on ceramic glaze particles in the pre-adsorbed PVA
(PVA+SDBS) was lower than that of single SDBS, but the dispersion stability was higher than the
single SDBS adsorption. It was probably due to cooperative adsorption of PVA-SDBS complexes.
It can be concluded that the optimum condition for addition of PVA and SDBS influenced the
dispersion stability of ceramic glaze component suspensions. Either electrical double layer
repulsion or steric repulsion from PVA-SDBS complexes adsorption can increase dispersion
stability depending on the concentration of surfactant or polymer added.
คําสําคัญ: โซเดียมโดเดซิลเบนซีนซัลโฟเนต พอลิไวนิลแอลกอฮอล เสถียรภาพการกระจายตัว การดูดซับ
น้ําเคลือบเซรามิก
Keywords: Sodium dodecylbenzene sulfonate, Polyvinyl alcohol, Dispersion stability,
Adsorption, Ceramic glaze

1. บทนํา
อุตสาหกรรมเซรามิก เปนอุ ตสาหกรรมที่ใ ช
วัตถุดิ บจากแหลง ทรัพยากรภายในประเทศและเป น
อุตสาหกรรมพื้น ฐานที่ร องรับ อุต สาหกรรมอื่น ๆ ใน
ปจจุบันอุตสาหกรรมเซรามิกไดถูกพัฒนาการผลิตจาก

อุ ต สาหกรรมภายในครอบครั ว ขนาดเล็ ก จนถึ ง
ระดับประเทศเพื่อไดผลิตภัณฑสําหรับการสงออก การ
พัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกในปจจุบันไดมีการศึกษาและ
วิ จั ย เกี่ ย วกั บ กระบวนการผลิ ต ที่ ป ระกอบด ว ย 5
ขั้นตอนหลัก ไดแ ก การเตรี ยมวัต ถุดิบ การผสมเป น
รูปราง การขึ้นรูป การเคลือบ และการเผา โดยขั้นตอน

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 44 เลมที่ 3

การเคลือบ (glazing) เปนขั้นตอนที่สําคัญมาก เพราะ
เปนการเคลือบรูปรางเซรามิกใหไดผลิตภัณฑที่ตองการ
ในกระบวนการทําน้ําเคลือบ มีองคประกอบที่แตกตาง
กันตามแตผลิตภัณฑที่ตองการ โดยองคประกอบหลักที่
สํ า คั ญ ได แ ก เฟลด ส ปาร หิ น ปู น ควอร ท ซ และดิ น
เกาลิน ซึ่ง บดผสมกัน เปนผงละเอียด และรวมกับน้ํ า
ผสมใหเขากันเพื่อนําไปเคลือบบนรูปเซรามิก แลวทําให
แหง กอนที่จะนําไปเผาเปนผลิตภัณฑตอไป (Panya et
al., 2005)
ผลิตภัณฑ เซรามิก สวนมากจะมีการเคลือบ
เพื่อใหเกิดความสวยงามและงายตอการทําความสะอาด
ซึ่งน้ําเคลือบที่ใชตองเหมาะสมกับชนิดและสมบัติของ
เนื้อดินปน มิฉะนั้น จะเกิดตําหนิบนผลิตภัณฑได ไมวา
จะเปนเคลือบไมสุก ผิวดาน เคลือบหลุดรอนออกจาก
ผิ ว ผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ หากเคลื อ บสุ ก ตั ว ที่ มี ค วามมั น วาว
สดใสก็อาจจะแตกราว ที่เรียกวาเคลือบรานหรือเคลือบ
แตกลายงาได โดยสาเหตุ ที่สํ า คัญ คื อ อนุ ภาคในน้ํ า
เคลือบจะเกิด การนอนกน (sedimentation) อยู ที่
ส ว นล า งของน้ํ า เคลื อ บอย า งรวดเร็ ว หรื อ เกิ ด การ
กระจายตัว (dispersion) ต่ําภายใตแรงโนมถวงของ
โลก และทํ า ให ก ระจายตั ว กลั บ คื น ได ย าก ทํ า ให ใ น
กระบวนการเคลื อบเกิ ดไดไ มดี พื้ นผิวที่ เคลือ บจะไม
เรียบและไมเปนเนื้อเดียวกัน จึงไดผลิตภัณฑเซรามิกที่
มี คุ ณ ภ า พ ต่ํ า เ ป น ป ญ ห า ที่ สํ า คั ญ อ ย า ง ยิ่ ง ใ น
อุตสาหกรรมเซรามิก จึงมีงานวิจัยที่พยายามคนควาหา
วิธีการแกปญหาเพื่อควบคุมกระบวนการกระจายตัวใน
น้ําเคลือบ เพื่อใหไดผลิตภัณฑเซรามิกที่มีคุณภาพสูง
โดยการเติ ม สารที่ ช ว ยทํ า ให เ กิ ด กระจายตั ว ได ดี
(dispersant) ไดแก สารพอลิเมอร สารอนินทรีย และ
สารลดแรงตึงผิว เปนตน (Panya et al., 2005) ซึ่งสาร
จําพวกนี้จะถูกดูดซับอยูบนอนุภาคของน้ําเคลือบ ทําให
เ กิ ด ผ ล ขอ งแ ร ง ผ ลั ก จ า ก ค ว า ม เ ก ะ ก ะ ( steric
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repulsion) ของโมเลกุลสารที่ถูกดูดซับ และแรงผลัก
จากประจุ ชั้ น ซ อ น (electrical double layer
repulsion) จะชวยทําใหอนุภาคในน้ําเคลือบเซรามิก
เกิดเสถียรภาพการกระจายตัว (dispersion stability)
คือกระจายตัวไดดีขึ้ นหรือ นานขึ้นในน้ําเคลือบ แต ที่
ผานมายังไมมีงานวิจัยที่สามารถอธิบายกลไกของการ
เกิดเสถียรภาพนี้ไดอยางชัดเจน (Satchawan et al.,
2014)
ที่ผานมาผูวิจัยไดทําการศึกษาการดูดซับสาร
ลดแรงตึงผิวไอออนิกที่มีตอเสถียรภาพการกระจายตัว
ของน้ําเคลือบเซรามิกที่มีสวนประกอบรวมกัน 4 ตัว
ไดแก เฟลดสปาร หินปูน ควอรทซ และเกาลิน โดย
ศึกษาการดูดซับสารลดแรงตึงผิวชนิดไอออนบวก ไดแก
เซททิลพิริดิเนีย มคลอไรด (CPC) บนอนุภาคในน้ํ า
เคลื อ บเซรามิ ก ที่ มี อ งค ป ระกอบรวมกั น ได แ ก
เฟลดสปาร หินปูน ควอรทซ และเกาลิน พบวาการดูด
ซับ CPC เกิดไดดีบนประจุลบของอนุภาคในน้ําเคลือบ
ทําใหเกิดเสถียรภาพการกระจายตัวของอนุภาคดีขึ้นที่
ความเขมขนของสารลดแรงตึงผิวสอดคลองกับปริมาณ
การดูดซับสูงสุด (Panya et al., 2004) และตอมาได
ศึกษาผลของสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบไดแก SDBS
ที่มีผลตอเสถียรภาพการกระจายตัวของน้ําเคลือบเซรา
มิก พบวาการเติม SDBS สามารถเพิ่มเสถียรภาพการ
กระจายตัวไดซึ่งขึ้นอยูกับความเขมขนของ SDBS ที่
เติม (Satchawan et al., 2014)
สําหรับการดูดซับสารลดแรงตึงผิวไอออนลบ
ผสมกับสารพอลิเมอรนั้น ไดมีรายงานการศึกษาการดูด
ซับ SDBS ผสมสารพอลิเมอรประจุลบ ไดแก โซเดียม
โพลิ-อะครีเลต (NaPAA) บนเกาลิน พบวา ปริมาณการ
ดูดซับ SDBS ลดลงจากผลของการดูดซับ NaPAA กอน
(pre-adsorbed) เนื่องจากทั้งคูมีประจุลบเหมือนกัน
ทําใหเกิดการแขงขันในการดูดซับ เมื่อเติม NaPAA ลง
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ไปกอน ทําใหปริมาณการดูดซับ SDBS ที่เติมทีหลัง
ลดลง (Sjöberg et al., 1999) สวนการศึกษาการดูด
ซับสารพอลิเมอรไมมีประจุ ไดแก พอลิไวนิลไพโรลิโดน
(PVP) ผสมกับสารลดแรงตึงผิว SDBS บนอนุภาค
เกาลิน พบวากลไกการดูดซับ SDBS ที่มีผลของ PVP
จะเกิดโดยการแลกเปลี่ยนประจุที่ขอบ (edges) ของ
อนุ ภาคเกาลิ น โดยการรวมตัว ของสารเชิง ซอ นพอลิ
เมอรกับสารลดแรงตึงผิว (Torn et al., 2003) ตอมา
ไดมีรายงานการดูดซับสารพอลิเมอร ไดแก PVA กับ
สารลดแรงตึงผิว ไดแก SDBS ที่ผิวสัมผัสของเหลวน้ํา
กับน้ํามัน พบวา เกิดการดูดซับสารเชิงซอนระหวางสาร
พอลิ เ มอร กั บ สารลดแรงตึ ง ผิ ว ที่ ห ยดของอิ มั ล ชั น
ระหวางน้ํากับน้ํามัน ทําใหคาของศักยซีตามีคาเพิ่มขึ้น
(Nambam and Philip, 2012)
ดังนั้น เพื่อเป นการศึกษาการดู ดซับที่ทําให
เกิดเสถียรภาพการกระจายตัวไดดียิ่งขึ้น ในครั้งนี้ผูวิจัย
จึงไดศึกษาการดูดซับสารผสมระหวางสารลดแรงตึงผิว
ชนิดไอออนลบไดแก SDBS และสารพอลิเมอร ไดแก
PVA ที่ มี ผ ลต อ การเกิ ด เสถี ย รภาพของน้ํ า เคลื อ บที่ มี
อนุ ภ าค 4 ตั ว รวมกั น ได แ ก เฟลด ส ปาร หิ น ปู น
ควอรทซ และเกาลิน เพื่อที่จะหาสภาวะที่เหมาสมที่ดี
ที่สุด ในการเกิดเสถีย รภาพของน้ํา เคลื อบซึ่ งสามารถ
นํ า ไ ป ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ทํ า น้ํ า เ ค ลื อ บ ใ น
อุตสาหกรรมเซรามิกตอไป

2. วิธีดําเนินการวิจัย
2.1 สารเคมีที่ใชในการทดลอง
สารลดแรงตึ ง ผิ ว ชนิ ด ไอออนลบ ได แ ก
โ ซ เ ดี ย ม โ ด เ ด ซิ ล เ บ น ซี น ซั ล โ ฟ เ น ต (sodium
dodecylbenzene sulfonate, SDBS (>98%) จาก
บริษัท Fluka ประเทศ Switzerland สารพอลิเมอร
ไดแก พอลิไวนิลแอลกอฮอล (Polyvinyl alcohol,
PVA) (>98%) มีมวลโมเลกุลเฉลี่ย 18,000 g/mol
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บริษัท Aldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับสารที่ใช
เป น ส ว นประกอบน้ํ า เคลื อ บเซรามิ ก ทุ ก ตั ว ใช เ กรด
วิ เ ค ร า ะ ห ไ ด แ ก เ ฟ ล ด ส ป า ร ( feldspar,
KNa.Al2O3.6SiO2)
98%
หิ น ปู น (calcium
carbonate, CaCO3) 96% ควอรทซ (quartz, SiO2)
99% และเกาลิน (kaolin, Al2O3.2SiO2.2H2O) >99%
2.2 การหาคาความเขมขนวิกฤติของไมเซลล
การศึกษาคาความเขมขนวิกฤติของไมเซลล
(critical micelle concentration, cmc) ของ SDBS
โดยเตรียมสารละลาย SDBS ความเขมขนตางๆ ที่มี
สภาวะของสารละลายที่ควบคุมความแรงไอออนเทากับ
0.01 M NaCl และ pH = 9 แลวนําไปวัดคาการนํา
ไฟฟา นําคาการนําไฟฟาที่ไดไปเขียนกราฟกับคาความ
เขมขนของสารลดแรงตึงผิว แลวหาจุดที่เสนกราฟเกิด
การหั ก เหไป เป น ค า ของ cmc จากนั้ น เตรี ย ม
สารละลาย SDBS ความเขมขนตางๆ เหมือนเดิม แต
เติมสารละลาย PVA เขมขน 50 100 และ 200 mg/L
เพื่อดูผลของ PVA มีตอคา cmc
2.3 การศึกษาไอโซเทอรมการดูดซับ
การศึกษาการดูดซับ SDBS และ PVA แบบ
เดี่ยวๆ บนพื้นผิวของอนุภาคในน้ําเคลือบเซรามิก โดย
ควบคุมคาพีเอชเทากับ 9 และความแรงไอออนที่มีผล
ตอการดูดซับเทากับ 0.01 M NaCl ในการศึกษาการ
ดูดซับใชวิธี Depletion Method (Lo et al., 2012)
โดยคํานวณจากสมการ (1)
C -C  ×V(mL)
in e 
qe = 
1000×w

เมื่อ

และ

(1)

qe = ปริมาณการดูดซับ
Cin = ความเขมขนเริ่มตน
Ce = ความเขมขนที่สมดุล
V = ปริมาตรสารละลายที่ใช
w = มวลของน้ําเคลือบเซรามิกที่ใช
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โดยหาความแตกต า งระหว า งความเข ม ข น
ของสารกอนและหลังการดูดซับโดยใชเครื่อง UV –
Visible Spectrophotometer (Perkins Elmer,
USA) ในการวัดคาการดูดกลืนแสงแลวนํามาเขียน
กราฟมาตรฐานเพื่ อ วิ เ คราะห ห าปริ ม าณสารโดยใช
เทคนิคเขียนกราฟมาตรฐาน (Calibration curve)
สําหรับความยาวคลื่นที่ใชสําหรับวัดคาการดูดกลืนแสง
ของ SDBS เทากับ 223 นาโนเมตร (Panya et al.,
2004) สว นการวิเคราะหป ริมาณการดู ดซับสารพอลิ
เมอร PVA จะใชวิธี colorimetry โดยทําใหเกิดสาร
เชิงซอนที่มีสีกับ I2 และ Boric acid แลวนําไปวัดคา
การดู ดกลืน แสงที่ 690 นาโนเมตร (Silvia et al.,
2005)
สําหรับการหาปริม าณการดูดซั บสู งสุด ของ
SDBS และ PVA แบบเดี่ยวๆ จะนําขอมูลการดูดซับ
ตามสมการ (1) มาเขียนกราฟตามไอโซเทอรมแบบแลง
เมียร ดังสมการที่ (2) (Satchawan et al., 2014)
 1   Ce 
Ce
=
 +

qe
 qmb   qm 

(2)

เมื่อ qm =ปริมาณการดูดซับสูงสุดแบบชั้นเดียว
b = คาคงที่ของการดูดซับแบบแลงเมียร
เมื่อเขียนกราฟความสัมพันธโดยให Ce /q m เปนแกน
y และ Ce เปนแกน x จะไดคาความชันเทากับ 1/q m
และจุดตัดแกน y เทากับ 1/b.q m
สําหรับการศึกษาการดูดซับ PVA ผสมกับ
SDBS บนพื้นผิ วอนุภ าคในน้ําเคลือบเซรามิ ก จะมี
วิธีก ารทดลองเช นเดียวกับ การศึก ษาการดูด ซับ แบบ
เดี่ยว ๆ แตปริมาณการเติม PVA หรือ SDBS ตัวที่ 1
กอนที่จะเติม PVA หรือ SDBS ตัวที่ 2 ผสมลงไปนั้น
จะใชปริมาณการเติม PVA หรือ SDBS ตัวที่ 1 ใน
หนวย mg/g หรื อ μmol/g ที่ตองสอดคลองกั บ
ปริมาณการดูดซับสูงสุด (qm) ของ PVA หรือ SDBS
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แบบเดี่ยวๆ ที่ไดจากการคํานวณตามสมการแบบแลง
เมียร (ตารางที่ 3)
2.4 การศึกษาเสถียรภาพการกระจายตัวของอนุภาค
ในน้ําเคลือบเซรามิก
การศึ ก ษาเสถี ย รภาพการกระจายตั ว ของ
อนุภาคในน้ําเคลือบเซรามิก ใชวิธกี ารวัดคาการดูดกลืน
แสงที่ 500 nm เพื่อบอกคาเสถียรภาพการกระจายตัว
โดยใชชุดการทดลองเหมือนกับการศึกษาไอโซเทอรม
การดูดซับสารพอลิเมอรและสารลดแรงตึงผิวในหัวขอที่
2.3 นําสารละลายที่ ไดจากการดูดซับ ไปวัด คาการ
ดูดกลืนแสงดวยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer
ที่ 500 นาโนเมตร บันทึกผลคาการดูดกลืนแสงเริ่มตน
(A1) และที่เวลาใดๆ (A2) สําหรับคา A2/A1 เรียกวา คา
การดูดกลืนแสงสัมพัทธ (relative absorbance) ซึ่งถา
คาการดูดกลืนแสงสัมพัทธมีคามากแสดงวาสารละลาย
แขวนลอยมีเสถียรภาพการกระจายตัวสูง แตถาคาการ
ดูดกลืนแสงสัมพัทธมีคานอยแสดงวามีเสถียรภาพการ
กระจายตัวต่ํา คือมีแนวโนมนอนกนเร็วกวา (Esumi et
al., 1998 ; Satchawan et al., 2014)
2.5 การศึกษาศักยซีตา (zeta potential) ของ
อนุภาคในน้ําเคลือบเซรามิก
เตรี ย มสารแขวนลอยน้ํ า เคลื อ บเซรามิ ก
10 wt% โดยเติม PVA หรือ SDBS ใหสอดคลองกับ
ปริมาณการดูดซับในหนวย mg/g และ μmol/g ของ
อนุ ภ าคในน้ํ า เคลื อ บเซรามิ ก จากนั้ น คนด ว ยแท ง
แมเหล็กเปนเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นจึงนําสารละลาย
แขวนลอยผสมที่ ไ ด ไ ปวั ด ค า ศั ก ย ซี ต าโดยใช เ ครื่ อ ง
AcoustoSizer II ยี่หอ Colloidal Dynamics ประเทศ
ออสเตรเลีย ตามวิธีการของ Franks (2002) โดยคา
ศั ก ย ซี ต าเฉลี่ ย คํ า นวณได จ ากทฤษฎี แ บบสองชั้ น
(O’Brien, 1990)
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3. ผลการวิจัย
3.1. ผลการศึกษาสมบัติของอนุภาคที่ใชทําน้ําเคลือบ
เซรามิก
สมบัติของน้ําเคลือบเซรามิกและอนุภาคที่ใช
ทํา เป น น้ํา เคลื อบเซรามิ ก ไดแ ก เฟลด ส ปาร หิ น ปู น
ควอร ท ซ และเกาลิ น ได แ ก ความหนาแน น โดยใช
เทคนิคพิคโนเมตรี (pycnometry) การหาพื้นที่ผิวของ
อนุภาคโดยใชสมการบีอีที (BET) และการหาขนาด
อนุภาคโดยใชเทคนิค laser particle sizers ของ
เครื่อง Mastersizer ไดผลการทดลองดังตารางที่ 1

3.2 การหาคาความเขมขนวิกฤติของไมเซลลของสาร
ลดแรงตึงผิวเนื่องจากผลของการเติมสารพอลิเมอร
ผลการศึกษาคาความเขมขนวิกฤติของไมเซลล (cmc)
ของ SDBS เนื่องจากผลของการเติม PVA ที่ความ
เขมข นตา ง ๆ โดยมีสภาวะของสารละลายที่ค วบคุ ม
ความแรงไอออนเทากับ 0.01 M NaCl และ pH = 9
โดยใชเทคนิค Conductometry ดวยเครื่องวัดคาการ
นําไฟฟา รุน 4071 ยี่หอ Jenway ประเทศอังกฤษ
ไดผลดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 สมบัติของอนุภาคแตละชนิดในน้ําเคลือบเซรามิก และน้ําเคลือบเซรามิกที่มีองคประกอบรวมกัน
อนุภาค

wt%

เกาลิน
หินปูน
ควอรทซ
เฟลดสปาร
น้ําเคลือบเซรามิก

27
28
20
25
100

ตารางที่ 2

ความหนาแนน
(g/mL)
2.6
2.8
2.6
2.5
2.8

พื้นที่ผิวจําเพาะ
(m2/g)
16.5
2.6
2.7
1.1
9.7

ขนาดอนุภาค (m)
15.89
13.11
23.43
16.53
15.33

คาความเขมขนวิกฤติของไมเซลล (cmc) ของ SDBS เมื่อเติม PVA ที่ความเขมขนตาง ๆ

ตัวทําละลาย
น้ําปราศจากไอออน
0.01 M NaCl และ pH = 9
0.01 M NaCl และ pH = 9
0.01 M NaCl และ pH = 9
0.01 M NaCl และ pH = 9

ความเขมขน PVA ที่เติม (mg/L)
0
0
50
100
200

3.3. การศึกษาไอโซเทอรมการดูดซับ
3.3.1 พอลิไวนิลแอลกอฮอล (PVA)
รูปที่ 1 แสดงการดูดซับ PVA บนอนุภาคของ
น้ําเคลือบเซรามิก โดยศึกษาผลของความเขมขนของ
สารพอลิเมอรที่มีตอการดูดซับ พบวาปริมาณการดูดซับ
PVA เดี่ยวๆจะต่ํากวาปริมาณการดูดซับ PVA บน

คา cmc (mM)
2.00
0.90
0.60
0.42
0.20

อนุภาคในน้ําเคลือบเซรามิกที่ดูดซับ SDBS ไวแลว (ใช
สัญลักษณ SDBS+PVA) สําหรับคาเสถียรภาพการ
กระจายตัวของอนุภาคของน้ําเคลือบเซรามิก เนื่องจาก
ผลของการดู ด ซั บ PVA พบว า คา เสถีย รภาพการ
กระจายตัวของอนุภาคของน้ําเคลือบเซรามิกที่ไดจาก
ผลของการดูดซับ PVA เดี่ยวๆ จะต่ํากวาคาเสถียรภาพ
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การกระจายตัวของอนุภาคในน้ําเคลือบเซรามิกที่ดูดซับ
SDBS ไวแลว (SDBS+PVA) แสดงวาผลของการเติม
SDBS มีผลทําใหปริมาณการดูดซับ PVA เพิ่มสูงขึ้น
และมีผลทําใหเกิดเสถียรภาพการกระจายตัวที่เพิ่มขึ้น
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ดวย สวนรูปที่ 2 แสดงคาศักยซีตาของบนอนุภาคน้ํา
เคลือบเซรามิกที่ไดจากการดูดซับ PVA และการดูดซับ
SDBS ผสมกับ PVA (SDBS+PVA) พบวาคาศักยซีตามี
คาเปนลบลดลงจากเดิมทั้งสองกรณี
1

5

ปริมาณการดูดซับ (mg/g )

0.8

4
0.6

3

Adsorbed PVA
Adsorption of SDBS+PVA
Dispersion of PVA
Dispersion of SDBS+PVA

2

0.4
0.2

1
0

คาการดูดกลืนแสงสัมพัทธ

6

0
0

50

100

150
Ce (mg/L)

200

250

300

รูปที่ 1 เสถียรภาพการกระจายตัวที่เกิดจากการดูดซับ PVA แบบเดี่ยวๆ และแบบผสม (SDBS+PVA)

ศักยซีตา (mV)

-20

-30

Zeta potential PVA
Zeta potential SDBS+PVA

-40

-50
0

2

4

6

PVA ที่เติม

8

10

12

14

(g/g)

รูปที่ 2 คาศักยซีตาของอนุภาคน้ําเคลือบเซรามิกที่ไดจากการดูดซับ PVA และแบบเดี่ยวๆ และแบบผสม
(SDBS+PVA)
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3.3.2 โซเดียมโดเดซิลเบนซีนซัลโฟเนต (SDBS)
รูปที่ 3 แสดงผลการดูดซับ SDBS บนอนุภาค
ของน้ําเคลือบเซรามิก พบวา เมื่อเริ่มตนความเขมขน
SDBS ต่ําๆ การดูดซับ SDBS แบบเดี่ยวๆ จะเกิดขึ้นได
เร็วกวาการดูดซับ SDBS แบบผสม (PVA +SDBS)
จากนั้นเมื่อความเขมขน SDBS เพิ่มขึ้น ปริมาณการดูด
ซับ SDBS บนอนุภาคในน้ําเคลือบเซรามิก จะมีปริมาณ
สูงสุดที่บริเวณใกลเคียงกับจุด cmc (ตารางที่ 2) และ
พบว า ปริ ม าณการดู ด ซั บ SDBS แบบผสมจะต่ํ า กว า
ปริมาณการดูดซับ SDBS เดี่ยว ๆ โดยปริมาณการดูด
ซับ SDBS สูงสุดแบบผสมจะคงที่กอนการดูดซับ SDBS
สูงสุดเดี่ยว ๆ เนื่องจากคา cmc ของ SDBS ที่มีผลของ
PVA มีคาต่ํากวา
การศึกษาคาเสถียรภาพการกระจายตัวของ
บนอนุภาคของน้ําเคลือบเซรามิกเนื่องจากการดูดซับ
SDBS (รูปที่ 3) พบวา การดูดซับ SDBS จะมีผลตอคา
เสถียรภาพการกระจายตัวของอนุภาคในน้ําเคลือบเซรา
มิก โดยเริ่มตนที่ความเขมขนของ SDBS ต่ําๆ คาการ
ดูดกลืนแสงจะเพิ่มขึ้นเล็กนอยอยางชา ๆ จนกระทั่ง

เมื่อความเขมขนของ SDBS เพิ่มขึ้นคาการดูดกลืนแสง
จะค อ ยๆ เพิ่ ม ขึ้ น และเพิ่ ม ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว ที่ จุ ด
ใกลเคียงกับจุด cmc จากนั้นคาการดูดกลืนแสงจะคงที่
สอดคลองกับคาปริมาณการดูดซับสูงสุด พฤติกรรมนี้
จะเหมือนกันทั้งการดูดซับ SDBS แบบเดี่ยวๆ และแบบ
ผสม (PVA +SDBS) สิ่งนาสนใจคือ แมวาปริมาณการ
ดู ด ซั บ SDBS แบบผสมจะต่ํ า กว า ปริ ม าณการดู ด ซั บ
SDBS เดี่ย วๆ แต สามารถทํ าให คา เสถี ยรภาพการ
กระจายตัวของอนุภาคในน้ําเคลือบเซรามิกมีคาสูงกวา
ผลของการดูดซับ SDBS เดี่ยวๆ
สวนรูปที่ 4 แสดงคาศักยซีตาของบนอนุภาค
น้ําเคลือบเซรามิกที่ไดจากการเติมสาร SDBS และการ
ดูดซับ PVA ผสมกับ SDBS (PVA+SDBS) พบวาคา
ศักยซีตามีคาเปนลบเพิ่มขึ้นจากเดิมทั้งสองกรณี
เมื่อนําผลการทดลองมาเขียนไอโซเทอรมการ
ดูดซับตามแบบแลงเมียร (สมการที่ 2) พบวาทั้งการดูด
ซับ PVA และการดูดซับ SDBS บนอนุภาคน้ําเคลือบ
เซรามิ ก เป น ไปตามสมการแบบแลงเมี ย ร โดยมี
คาพารามิเตอรตางๆ ดังตารางที่ 3

ปริมาณการดูดซับ (µmoles/g )

20

0.8
0.7

15

0.6
0.5

10

0.4
0.3
Adsorption of SDBS
Adsorption of PVA+SDBS
Dispersion of SDBS
Dispersion of PVA+SDBS

5

0.2
0.1

0

คาการดูดกลืนแสงสัมพัทธ
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0
0

1

2
Ce(mM)

3

4

รูปที่ 3 เสถียรภาพการกระจายตัวที่เกิดจากการดูดซับ SDBS แบบเดี่ยวๆ และแบบผสม (PVA+SDBS)
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ตารางที่ 3 คาพารามิเตอรจากไอโซเทอรมแบบแลงเมียร
คาพารามิเตอรของแลงเมียร

สารชวยกระจายตัว

qm
3.66 (mg/g)
4.43 (mg/g)
10.66 (mol/g)
6.90 (mol/g)

PVA
SDBS+PVA
SDBS
PVA+SDBS

r2
0.9996
0.9805
0.9970
0.9982

0
-10

Zeta potential SDBS
Zeta potential PVA+SDBS

ศักยซีตา (mV)

-20
-30
-40
-50
-60
0

10

20

30

40

50

60

รูปที่ 4 คา ศั ก ยซี ต าของบนอนุ ภ าคน้ํ า เคลือ บเซรามิ ก ที่ไ ด จ ากการดูด ซั บ
(PVA+SDBS)

SDBS

SDBS ที่เติม (umole/g)

รูปที่ 5 และ 6 แสดงคา การดู ดกลืน แสง
สัมพัทธที่เวลาตางๆ ของสารแขวนลอยน้ําเคลือบเซรา
มิก เนื่องจากผลของการเติม PVA และ SDBS แบบ
เดี่ยวๆ และแบบผสมระหวาง PVA กับ SDBS โดย
เปรี ย บเที ย บกั บ ที่ ไ ม ไ ด เ ติ ม สารใดๆ พบว า สาร
แขวนลอยของอนุภาคในน้ําเคลือบเซรามิกที่ไมไดเติม
สารใด ๆ จะมีคาการดูด กลืนแสงสัมพัทธลดลงอยา ง
รวดเร็ว โดยมีคาลดลงครึ่ งหนึ่ง จากคา เริ่มตนภายใน
เวลา 8 นาที เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การเติ ม SDBS

เดี่ ย วๆและแบบผสม

PVA+SDBS และ SDBS+PVA ค า การดู ด กลื น แสง
สัมพัทธจะลดลงอยางชาๆ โดยเวลาที่ใชในการลดลง
ครึ่งหนึ่งเกินกวา 3 ชั่วโมง (ตารางที่ 4) สําหรับการ
เติม PVA เพียงอยางเดียวทําใหคาการดูดกลืนแสง
สัมพัทธลดลงครึ่งหนึ่งภายในเวลา 28 นาที แตเมื่อผสม
กับ SDBS มีผลทําใหคาการดูดกลืนแสงจะลดลงชากวา
โดย ใหคาการดูดกลืนแสงลดลงครึ่งหนึ่งภายในเวลา
ประมาณ 4 ชั่วโมง
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1.2
No Dispersant
PVA

คาการดูดกลืนแสงสัมพัทธ

1

SDBS+PVA

0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

15
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45

60

75

เวลา (นาที)

90

105 120 135

รูปที่ 5 คาการดูดกลืนแสงสัมพัทธที่เวลาตางๆ จากการเติมสาร PVA และ SDBS+PVA และทีไ่ มไดเติม

1.2

คาการดูดกลืนแสงสัมพัทธ

1
0.8
0.6

No Dispersant
SDBS

0.4

PVA+SDBS
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เวลา (นาที)
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รูปที่ 6 คาการดูดกลืนแสงสัมพัทธที่เวลาตางๆ จากการเติมสาร SDBS และ PVA+SDBS และที่ไมไดเติม
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ตารางที่ 4 คาเสถียรภาพการกระจายตัวของอนุภาคในน้ําเคลือบเซรามิก เนื่องจากการดูดซับ PVA และ SDBS
ขวดที่ สารชวยกระจายตัว

หลังเขยา
(เริ่มจับเวลา)

คาการดูดกลืนแสงที่ 500 nm
ครึ่งหนึ่งของคา
เวลาที่คาการดูดกลืนแสง
การดูดกลืนแสงหลังเขยา
ลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง

คาการดูดกลืนแสง
หลังทิ้งไว 2 ชั่วโมง

1

ไมเติม

3.050

1.525

8 นาที

0.112

2

PVA

3.080

1.540

28 นาที

0.354

3

SDBS+PVA

3.204

1.602

243 นาที

2.354

4

SDBS

3.310

1.655

190 นาที

1.880

5

PVA+SDBS

3.144

1.572

223 นาที

2.487

4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 การดูดซับเดี่ยวและคาเสถียรภาพการกระจายตัว
การดูดซับ PVA บนอนุภาคในน้ําเคลือบเซรา
มิก พบวา สามารถเกิดขึ้นไดบนพื้นผิวของอนุภาคในน้ํา
เคลือบเซรามิก ยืนยันไดจากคาศักยซีตาเปนลบลดลง
(รูปที่ 2) เนื่องจากการดูดซับ PVA ซึ่งเปนพอลิเมอรที่
ไมมี ประจุ จึง มีผ ลทํา ให ที่ผิ วของอนุภ าคในน้ํา เคลือ บ
เซรามิ ก ที่ มี ป ระจุ ล ดลง โดยกลไกการดู ด ซั บ PVA
สามารถดูดซับไดทั้ง hydrophobic siloxane groups
ของพื้นผิวซิลิกากับกลุม OH- ของสายโมเลกุล PVA ที่
ขอบของพื้นผิวเกาลิน และที่ผิวควอรทซกับเฟลสปาร
ในน้ํ าเคลือ บเซรามิ ก สอดคล องกั บการศึ กษาของ
Tadros (1974) และ Sjöberg et al. (1999) และ
Silvia et al. (2005) ที่รายงานไววากลไกการดูดซับ
PVA เนื่องจากเกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางหมู OHของสายโมเลกุล PVA กับกลุม silanol อิสระของซิลิกา
และดินเกาลิน
การศึ ก ษาการดู ด ซั บ สารลดแรงตึ ง ผิ ว ที่ มี
ประจุลบ ไดแก SDBS บนอนุภาคในน้ําเคลือบเซรามิก
พบวา การดูดซับ SDBS เกิดไดบนอนุภาคที่มีประจุบวก
ในน้ํ า เคลื อ บเซรามิ ก ได แ ก หิ น ปู น และที่ ข อบของ
อนุภาคเกาลิน (Sjöberg et al., 1999) นอกจากนี้ ยัง

สามารถเกิดอันตรกิริยาของสวนที่ไมมีประจุกับผิวของ
อ นุ ภ า ค ใ น น้ํ า เ ค ลื อ บ เ ซ ร า มิ ก ( hydrophobic
interactions) (Torn et al., 2003) การดูดซับ SDBS
สามารถยืนยันไดจากการศึกษาคาศักยซีต า กลาวคือ
การดูดซับ SDBS ทําใหคาศักยซีตาสูงขึ้นถึง -50 mV
(รูปที่ 4) ซึ่งทําใหเกิดเสถียรภาพการกระจายตัวไดดี
เนื่องจากเกิดแรงผลักจากประจุชั้นซอนของโมเลกุลที่
ดูดซับ สอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมา (Panya et al.,
2004 ; Panya et al., 2005) โดยที่คาเสถียรภาพการ
กระจายตัวจะเพิ่มขึ้นสูงสุดที่จุดสอดคลองกับปริมาณ
การดูดซับสูงสุด (รูปที่ 3)
4.2 การดูดซับผสมและคาเสถียรภาพการกระจายตัว
ปริมาณการดูดซับ PVA บนอนุภาคในน้ํา
เคลือบเซรามิกที่ดูดซับแบบผสม (SDBS+PVA) จะมี
ปริมาณสูงกวาการดูดซับ PVA เดี่ยว ๆ (รูปที่ 1) และ
พบว า ค า เสถี ย รภาพการกระจายตั ว ของอนุ ภ าคน้ํ า
เคลือบเซรามิก สูงกวาผลของการดูดซับ PVA แบบ
เดี่ยวๆ เชนกัน การดูดซับ PVA บนอนุภาคในน้ําเคลือบ
เซรามิ ก มี ค า ศั ก ย ซี ต าลดลง (รู ป ที่ 2) และมี ค า
เสถียรภาพการกระจายตัวต่ํา สวนการดูดซับ PVA เมื่อ
ผสมกับ SDBS มีปริมาณสูงกวาการดูดซับ PVA เดี่ยว
ๆ และมีผลทําใหคาเสถียรภาพการกระจายตัวสูงขึ้น
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โดยอาจเปนการเพิ่มประจุลบของสายโซพอลิเมอรทํา
ใหเกิดแรงผลักประจุชั้นซอนพิเศษเพิ่มขึ้นจากแรงความ
เกะระหวางอนุภาคในน้ําเคลือบเซรามิก (Torn et al.,
2003 ; Song et al., 2011)
จากการทดลองศึกษาสภาวะที่เหมาะสมใน
การเติ ม สารพอลิ เ มอร ผ สมกั บ สารลดแรงตึ ง ผิ ว โดย
เลือกเติมที่ความเขมขนที่สอดคลองกับปริมาณการดูด
ซับสูงสุดตามสมการแบบแลงเมียร (ตารางที่ 3) มีผลทํา
ใหเกิดเสถียรภาพการกระจายตัวของน้ําเคลือบเซรามิก
ไดแก เมื่อผสม SDBS กับ PVA มีผลทําใหคาการ
ดูดกลืนแสงสัมพัทธจะลดลงชากวา (รูปที่ 5) กรณีไมได
เติ ม หรื อ กรณี ก ารเติ ม แบบเดี่ ย วๆ โดยผลของ
SDBS+PVA มีเสถียรภาพสูงสุดประมาณ 4 ชั่วโมง
อธิบายไดวาเมื่อความเขมขนของสารพอลิเมอรและสาร
ลดแรงตึ ง ผิ ว เพิ่ ม ขึ้ น ค า การดู ด กลื น แสงจะค อ ย ๆ
เพิ่มขึ้นอยางชา ๆ และเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วที่จุด cmc
หรือสูงกวาจากนั้นคาการดูดกลืนแสงจะคงที่สอดคลอง
กั บ ค า ปริ ม าณการดู ด ซั บ สู ง สุ ด พฤติ ก รรมนี้ จ ะ
เหมือนกันทั้งการดูดซับ PVA บนอนุภาคในน้ําเคลือบ
เซรามิกที่ดูดซับแบบผสม (SDBS+PVA) และการดูดซับ
SDBS บนอนุภาคในน้ําเคลือบเซรามิกที่ดูดซับแบบผสม
(PVA+SDBS) โดยสอดคลอ งกับรายงานที่วา ในการ
รวมกันของสารพอลิเมอรและสารลดแรงตึงผิวที่เกิดไม
เซลลจะเริ่มเกิดขึ้นที่จุดความเขมขันของสารลดแรงตึง
ผิวเทากับหรือสูงกวาคา cmc (Mateos et al., 1997)
สําหรับสิ่งที่นาสนใจในการดูดซับ SDBS คือ
ปริมาณการดูดซับบนอนุภาคในน้ําเคลือบเซรามิกที่ดูด
ซับแบบผสม(PVA+SDBS) มีคาต่ํากวาการดูดซับ SDBS
แบบเดี่ยวๆ เนื่องจากเมื่อเกิดการดูดซับ PVA เปน
ลํ า ดั บ แรกไว ที่ ผิ ว แล ว ทํ า ให มี เ ฉพาะโมเลกุ ล SDBS
บางสวนที่เกิดการดูดซับที่ผิวประจุบวกไดแก ผิวหินปูน
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และที่ขอบของเกาลิน และที่ผิวที่ดูดซับ PVA ไวโดยเกิด
สารเชิงซอนกับ PVA ได แตมีโมเลกุล SDBS อีกสวน
หนึ่งไมสามารถเกิดการดูดซับบนอนุภาคประจุบวกของ
น้ําเคลือ บเซรามิ กได เนื่ องจากที่ผิว ของเกาลินในน้ํ า
เคลือบมีประจุบวกที่ลดลงไปเนื่องจากการเกิดการดูด
ซับ PVA (ที่ไมมีประจุ) ทําใหปริมาณการดูดซับลดลง
สอดคลองกับการศึกษาของ Torn et al. (2003) ที่
รายงานไววา กลไกการดูดซับ SDBS ที่ผิวของเกาลิน
ลดลงเนื่องจากผลของสารพอลิเมอรพอลิไวนิลไพโรลิ
โดน (PVP) และตามการอธิบายของ Borush et al.
(2010) ที่วา ในระบบที่มี PVA กับสารโซเดียมโดเดซิล
ซัลเฟต (SDS) พบวา ไมเซลลของ SDS ทั้งหมดเกิดการ
รวมกับสายโซของ PVA สวนสายโซ PVA สวนที่เหลือ
อาจจะอยูลอมรอบไมเซลล ทําใหเกิดการบดบังโมเลกุล
SDS ได
อยางไรก็ตาม แมวาปริมาณการดูดซับ SDBS
แบบผสม (PVA +SDBS) จะต่ํากวาการดูดซับ SDBS
แบบเดี่ยวๆ แตคาเสถียรภาพการกระจายตัวกลับมีคา
สูงกวา และคาศักยซีตาเปนลบเพิ่มขึ้นจาก -28 mV
เปน -40 mV (รูปที่ 4) ซึ่งอาจเกิดจากการดูดซับ
รวมกันของสารเชิงซอนระหวาง PVA กับ SDBS (PVASDBA complexes) ตามการอธิบายของ Negim et
al. (2014) ที่รายงานไววา SDBS สามารถเกิดอันตร
กิริยากับ PVA โดยสรางพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรงขึ้น
ในปู น ซี เ มนต ไ ด (รู ป ที่ 7) และตามการอธิ บ ายของ
Nambam and Philip (2012) ที่วา การดูดซับ PVA
กับ SDBS ที่ผิวสัมผัสของเหลวน้ํากับน้ํามันนั้น จะเกิด
การดู ด ซั บ ในรู ป ของสารเชิ ง ซ อ นระหว า ง PVA กั บ
SDBS ที่หยดของอิมัลชันระหวางน้ํากับน้ํามัน โดยคา
ของศักยซีตามีคาเพิ่มขึ้น
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รูปที่ 7 การเกิดพันธะไฮโดรเจนระหวาง PVA กับ SDBS ที่มา (Negim et al., 2014)
จึงสามารถสรุปไดวา สภาวะที่เหมาะสมใน
การเติมสารพอลิเมอรและสารลดแรงตึงผิวในแบบผสม
กันระหวาง PVA กับ SDBS มีผลทําใหเกิดเสถียรภาพ
การกระจายตัวสูงกวาในแบบเดี่ยวๆ โดยแรงผลักจาก
ชั้นซอนของประจุและแรงผลักจากความเกะกะจากการ
ดูดซับสารเชิงซอน PVA กับ SDBS สามารถเพิ่ ม
เสถียรภาพการกระจายตัวไดซึ่งขึ้นอยูกับความเขมขน
สารพอลิเมอรและสารลดแรงตึงผิวที่เติม

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณศาสตราจารย จอรจ วี แฟรงคส
แ ห ง ภ า ค วิ ชา วิ ศ ว ก ร ร ม เ ค มี แ ล ะ ชี ว ะ โ ม เ ล กุ ล
มหาวิทยาลัยเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย สําหรับ
การวัดคาศักยซีตาโดยใชเครื่อง Colloidal Dynamics,
AcoustoSizer II และขอขอบคุณสํานักงานคณะ
กรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและสํ า นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัยที่สนับสนุนทุนอุดหนุนในการทําวิจัย
ในครั้งนี้
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