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บทคัดยอ
ศึกษาเสถียรภาพการกระจายตัวของอนุภาคในนํ้าเคลือบเซรามิกรวมกัน 4 อนุภาค ไดแก เกาลิน หินปูน

ควอรทซ และเฟลดสปาร ท่ีไดจากการดูดซับสารพอลิเมอรชนิดท่ีไมมีประจุ ไดแก พอลิไวนิลแอลกอฮอล (พีวีเอ)
และสารลดแรงตึงผิวชนิดไอออนลบ ไดแก โซเดียมโดเดซิลเบนซีนซัลโฟเนต (เอสดีบีเอส) ท้ังแบบเดี่ยว ๆ และแบบ
ผสม ใชการศึกษาไอโซเทอรมการดูดซับและศักยซีตาท่ีคาความเขมขนของสารพอลิเมอรและสารลดแรงตึงผิว
ตางๆกันเพ่ือใหเขาใจเสถียรภาพการกระจายตัวของนํ้าเคลือบเซรามิกท่ีกําหนดคาความแรงไอออนคงท่ีเปน 0.01
โมลารโซเดียมคลอไรด และพีเอชเทากับ 9 ผลการศึกษา พบวา การดูดซับพีวีเอบนอนุภาคในนํ้าเคลือบเซรามิกมี
คาศักยซีตาลดลงและมีคาเสถียรภาพการกระจายตัวต่ํา สวนการดูดซับพีวีเอเมื่อผสมกับเอสดีบีเอสมีปริมาณสูงกวา
การดูดซับพีวีเอเดี่ยว ๆ และมีผลทําใหคาเสถียรภาพการกระจายตัวสูงข้ึน โดยเปนการเพ่ิมประจุลบของสายโซพอลิ
เมอรทําใหเกิดแรงผลักประจุช้ันซอนพิเศษเพ่ิมข้ึนจากแรงความเกะเกะระหวางอนุภาคในนํ้าเคลือบเซรามิก สําหรับ
สิ่งท่ีนาสนใจในการดูดซับเอสดีบีเอสคือปริมาณการดูดซับบนอนุภาคในนํ้าเคลือบเซรามิกท่ีดูดซับพีวีเอไวแลว (PVA
+SDBS) จะต่ํากวาปริมาณการดูดซับเอสดีบีเอสแบบเดี่ยวๆ แตคาเสถียรภาพการกระจายตัวมีคาสูงกวาการดูดซับ
แบบเดี่ยวๆ ซึ่งอาจเกิดจากการดูดซับรวมกันของสารเชิงซอนระหวางพีวีเอกับเอสดีบีเอส (PVA-SDBA
complexes) สามารถสรุปไดวา สภาวะท่ีเหมาะสมในการเติมสารพอลิเมอรและสารลดแรงตึงผิวในแบบผสมกัน
ระหวางพีวีเอกับเอสดีบีเอส มีผลทําใหเกิดเสถียรภาพการกระจายตัวสูงกวาในแบบเดี่ยวๆ โดยแรงผลักจากช้ันซอน
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ของประจุและแรงผลักจากความเกะกะจากการดูดซับสารเชิงซอนพีวีเอกับเอสดีบีเอสสามารถเพ่ิมเสถียรภาพการ
กระจายตัวไดซึ่งข้ึนอยูกับความเขมขนสารพอลิเมอรและสารลดแรงตึงผิวท่ีเติม

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
นํ้าเคลือบเซรามิก

Keywords: Sodium dodecylbenzene sulfonate, Polyvinyl alcohol, Dispersion stability,
Adsorption, Ceramic glaze

1. บทนํา
อุตสาหกรรมเซรามิกเปนอุตสาหกรรมท่ีใช

วัตถุดิบจากแหลงทรัพยากรภายในประเทศและเปน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานท่ีรองรับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ใน
ปจจุบันอุตสาหกรรมเซรามิกไดถูกพัฒนาการผลิตจาก

อุตสาหกรรมภายในครอบครั วขนาดเล็ กจนถึง
ระดับประเทศเพ่ือไดผลิตภัณฑสําหรับการสงออก การ
พัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกในปจจุบันไดมีการศึกษาและ
วิจัยเ ก่ียวกับกระบวนการผลิตท่ีประกอบดวย 5
ข้ันตอนหลัก ไดแก การเตรียมวัตถุดิบ การผสมเปน
รูปราง การข้ึนรูป การเคลือบ และการเผา โดยข้ันตอน
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การเคลือบ (glazing) เปนข้ันตอนท่ีสําคัญมาก เพราะ
เปนการเคลือบรูปรางเซรามิกใหไดผลิตภัณฑท่ีตองการ
ในกระบวนการทํานํ้าเคลือบ มีองคประกอบท่ีแตกตาง
กันตามแตผลิตภัณฑท่ีตองการ โดยองคประกอบหลักท่ี
สําคัญไดแก เฟลดสปาร หินปูน ควอรทซ และดิน
เกาลิน ซึ่งบดผสมกันเปนผงละเอียด และรวมกับนํ้า
ผสมใหเขากันเพ่ือนําไปเคลือบบนรูปเซรามิก แลวทําให
แหง กอนท่ีจะนําไปเผาเปนผลิตภัณฑตอไป (Panya et
al., 2005)

ผลิตภัณฑ เซรามิก สวนมากจะมีการเคลือบ
เพ่ือใหเกิดความสวยงามและงายตอการทําความสะอาด
ซึ่งนํ้าเคลือบท่ีใชตองเหมาะสมกับชนิดและสมบัติของ
เน้ือดินปน มิฉะน้ัน จะเกิดตําหนิบนผลิตภัณฑไดไมวา
จะเปนเคลือบไมสุก ผิวดาน เคลือบหลุดรอนออกจาก
ผิวผลิตภัณฑหรือหากเคลือบสุกตัวท่ีมีความมันวาว
สดใสก็อาจจะแตกราว ท่ีเรียกวาเคลือบรานหรือเคลือบ
แตกลายงาได โดยสาเหตุท่ีสําคัญ คือ อนุภาคในนํ้า
เคลือบจะเกิดการนอนกน (sedimentation) อยูท่ี
สวนลางของนํ้าเคลือบอยางรวดเร็ว หรือเกิดการ
กระจายตัว (dispersion) ต่ําภายใตแรงโนมถวงของ
โลก และทําใหกระจายตัวกลับคืนไดยาก ทําใหใน
กระบวนการเคลือบเกิดไดไมดี พ้ืนผิวท่ีเคลือบจะไม
เรียบและไมเปนเน้ือเดียวกัน จึงไดผลิตภัณฑเซรามิกท่ี
มี คุ ณ ภ า พ ต่ํ า  เ ป น ป ญ ห า ท่ี สํ า คั ญ อย า ง ยิ่ ง ใ น
อุตสาหกรรมเซรามิก จึงมีงานวิจัยท่ีพยายามคนควาหา
วิธีการแกปญหาเพ่ือควบคุมกระบวนการกระจายตัวใน
นํ้าเคลือบ เพ่ือใหไดผลิตภัณฑเซรามิกท่ีมีคุณภาพสูง
โดยการเติมสาร ท่ีชวยทําให เ กิดกระจายตัวไดดี
(dispersant) ไดแก สารพอลิเมอร สารอนินทรีย และ
สารลดแรงตึงผิว เปนตน (Panya et al., 2005) ซึ่งสาร
จําพวกน้ีจะถูกดูดซับอยูบนอนุภาคของนํ้าเคลือบ ทําให
เ กิ ด ผล ขอ งแ ร ง ผลั ก จ า กค วา ม เ กะ กะ ( steric

repulsion) ของโมเลกุลสารท่ีถูกดูดซับ และแรงผลัก
จากประจุช้ันซอน (electrical double layer
repulsion) จะชวยทําใหอนุภาคในนํ้าเคลือบเซรามิก
เกิดเสถียรภาพการกระจายตัว (dispersion stability)
คือกระจายตัวไดดีข้ึนหรือนานข้ึนในนํ้าเคลือบ แตท่ี
ผานมายังไมมีงานวิจัยท่ีสามารถอธิบายกลไกของการ
เกิดเสถียรภาพน้ีไดอยางชัดเจน (Satchawan et al.,
2014)

ท่ีผานมาผูวิจัยไดทําการศึกษาการดูดซับสาร
ลดแรงตึงผิวไอออนิกท่ีมีตอเสถียรภาพการกระจายตัว
ของนํ้าเคลือบเซรามิกท่ีมีสวนประกอบรวมกัน 4 ตัว
ไดแก เฟลดสปาร หินปูน ควอรทซ และเกาลิน โดย
ศึกษาการดูดซับสารลดแรงตึงผิวชนิดไอออนบวก ไดแก
เซททิลพิริดิเนียมคลอไรด (CPC) บนอนุภาคในนํ้า
เคลื อบเซรามิ ก ท่ีมี องคประกอบรวม กัน ได แก
เฟลดสปาร หินปูน ควอรทซ และเกาลิน พบวาการดูด
ซับ CPC เกิดไดดีบนประจุลบของอนุภาคในนํ้าเคลือบ
ทําใหเกิดเสถียรภาพการกระจายตัวของอนุภาคดีข้ึนท่ี
ความเขมขนของสารลดแรงตึงผิวสอดคลองกับปริมาณ
การดูดซับสูงสุด (Panya et al., 2004) และตอมาได
ศึกษาผลของสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบไดแก SDBS
ท่ีมีผลตอเสถียรภาพการกระจายตัวของนํ้าเคลือบเซรา
มิก พบวาการเติม SDBS สามารถเพ่ิมเสถียรภาพการ
กระจายตัวไดซึ่งข้ึนอยูกับความเขมขนของ SDBS ท่ี
เติม (Satchawan et al., 2014)

สําหรับการดูดซับสารลดแรงตึงผิวไอออนลบ
ผสมกับสารพอลิเมอรน้ัน ไดมีรายงานการศึกษาการดูด
ซับ SDBS ผสมสารพอลิเมอรประจุลบ ไดแก โซเดียม
โพลิ-อะครีเลต (NaPAA) บนเกาลิน พบวา ปริมาณการ
ดูดซับ SDBS ลดลงจากผลของการดูดซับ NaPAA กอน
(pre-adsorbed) เน่ืองจากท้ังคูมีประจุลบเหมือนกัน
ทําใหเกิดการแขงขันในการดูดซับ เมื่อเติม NaPAA ลง
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ไปกอน ทําใหปริมาณการดูดซับ SDBS ท่ีเติมทีหลัง
ลดลง (Sjöberg et al., 1999) สวนการศึกษาการดูด
ซับสารพอลิเมอรไมมีประจุ ไดแก พอลิไวนิลไพโรลิโดน
(PVP) ผสมกับสารลดแรงตึงผิว SDBS บนอนุภาค
เกาลิน พบวากลไกการดูดซับ SDBS ท่ีมีผลของ PVP
จะเกิดโดยการแลกเปลี่ยนประจุท่ีขอบ (edges) ของ
อนุภาคเกาลิน โดยการรวมตัวของสารเชิงซอนพอลิ
เมอรกับสารลดแรงตึงผิว (Torn et al., 2003) ตอมา
ไดมีรายงานการดูดซับสารพอลิเมอร ไดแก PVA กับ
สารลดแรงตึงผิว ไดแก SDBS ท่ีผิวสัมผัสของเหลวนํ้า
กับนํ้ามัน พบวา เกิดการดูดซับสารเชิงซอนระหวางสาร
พอลิเมอร กับสารลดแรงตึงผิวท่ีหยดของอิมัลชัน
ระหวางนํ้ากับนํ้ามัน ทําใหคาของศักยซีตามีคาเพ่ิมข้ึน
(Nambam and Philip, 2012)

ดังน้ัน เพ่ือเปนการศึกษาการดูดซับท่ีทําให
เกิดเสถียรภาพการกระจายตัวไดดียิ่งข้ึน ในครั้งน้ีผูวิจัย
จึงไดศึกษาการดูดซับสารผสมระหวางสารลดแรงตึงผิว
ชนิดไอออนลบไดแก SDBS และสารพอลิเมอร ไดแก
PVA ท่ีมีผลตอการเกิดเสถียรภาพของนํ้าเคลือบท่ีมี
อนุภาค 4 ตัวรวมกัน ไดแก  เฟลดสปาร หินปูน
ควอรทซ และเกาลิน เพ่ือท่ีจะหาสภาวะท่ีเหมาสมท่ีดี
ท่ีสุดในการเกิดเสถียรภาพของนํ้าเคลือบซึ่งสามารถ
นํ า ไ ป ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ทํ า นํ้ า เ ค ลื อ บ ใ น
อุตสาหกรรมเซรามิกตอไป

2. วิธีดําเนินการวิจัย
2.1 สารเคมท่ีีใชในการทดลอง
สารลดแรงตึงผิ วชนิดไอออนลบ ไดแก

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

บริษัท Aldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับสารท่ีใช
เปนสวนประกอบนํ้าเคลือบเซรามิกทุกตัวใชเกรด
วิ เ ค ร า ะ ห ไ ด แ ก เ ฟ ล ด ส ป า ร ( feldspar,
KNa.Al2O3.6SiO2) 98% หินปูน (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 ท่ีมี
สภาวะของสารละลายท่ีควบคุมความแรงไอออนเทากับ
0.01 M NaCl และ pH = 9 แลวนําไปวัดคาการนํา
ไฟฟา นําคาการนําไฟฟาท่ีไดไปเขียนกราฟกับคาความ
เขมขนของสารลดแรงตึงผิว แลวหาจุดท่ีเสนกราฟเกิด
การหักเหไป เปนคาของ cmc จากน้ันเตรียม
สารละลาย SDBS ความเขมขนตางๆ เหมือนเดิม แต
เติมสารละลาย PVA เขมขน 50 100 และ 200 mg/L
เพ่ือดูผลของ PVA มีตอคา cmc
2.3 การศึกษาไอโซเทอรมการดูดซับ

การศึกษาการดูดซับ SDBS และ PVA แบบ
เดี่ยวๆ บนพ้ืนผิวของอนุภาคในนํ้าเคลือบเซรามิก โดย
ควบคุมคาพีเอชเทากับ 9 และความแรงไอออนท่ีมีผล
ตอการดูดซับเทากับ 0.01 M NaCl ในการศึกษาการ
ดูดซับใชวิธี Depletion Method (Lo et al., 2012)
โดยคํานวณจากสมการ (1)

C -C ×V(mL)in eq   =e 1000×w

 
  (1)

เมื่อ qe = ปริมาณการดูดซับ
Cin = ความเขมขนเริ่มตน
Ce = ความเขมขนท่ีสมดุล
V = ปริมาตรสารละลายท่ีใช

และ w = มวลของนํ้าเคลือบเซรามิกท่ีใช
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โดยหาความแตกตางระหวางความเขมขน
ของสารกอนและหลังการดูดซับโดยใชเครื่อง UV –
Visible Spectrophotometer (Perkins Elmer,
USA) ในการวัดคาการดูดกลืนแสงแลวนํามาเขียน
กราฟมาตรฐานเพ่ือวิเคราะหหาปริมาณสารโดยใช
เทคนิคเขียนกราฟมาตรฐาน (Calibration curve)
สําหรับความยาวคลื่นท่ีใชสําหรับวัดคาการดูดกลืนแสง
ของ SDBS เทากับ 223 นาโนเมตร (Panya et al.,
2004) สวนการวิเคราะหปริมาณการดูดซับสารพอลิ
เมอร PVA จะใชวิธี colorimetry โดยทําใหเกิดสาร
เชิงซอนท่ีมีสีกับ I2 และ Boric acid แลวนําไปวัดคา
การดูดกลืนแสงท่ี 690 นาโนเมตร (Silvia et al.,
2005)

สําหรับการหาปริมาณการดูดซับสูงสุดของ
SDBS และ PVA แบบเดี่ยวๆ จะนําขอมูลการดูดซับ
ตามสมการ (1) มาเขียนกราฟตามไอโซเทอรมแบบแลง
เมียร ดังสมการท่ี (2) (Satchawan et al., 2014)

e e

e m m

C C1
 =  +

q q b q

   
   
   

(2)

เมื่อ qm =ปริมาณการดดูซับสูงสดุแบบช้ันเดียว
b = คาคงท่ีของการดูดซับแบบแลงเมียร

เมื่อเขียนกราฟความสัมพันธโดยให
e mC /q เปนแกน

y และ
eC เปนแกน x จะไดคาความชันเทากับ

m1/q

และจุดตัดแกน y เทากับ
m1/b.q

สําหรับการศึกษาการดูดซับ PVA ผสมกับ
SDBS บนพ้ืนผิวอนุภาคในนํ้าเคลือบเซรามิก จะมี
วิธีการทดลองเชนเดียวกับการศึกษาการดูดซับแบบ
เดี่ยว ๆ แตปริมาณการเติม PVA หรือ SDBS ตัวท่ี 1
กอนท่ีจะเติม PVA หรือ SDBS ตัวท่ี 2 ผสมลงไปน้ัน
จะใชปริมาณการเติม PVA หรือ SDBS ตัวท่ี 1 ใน
หนวย mg/g หรือ μmol/g ท่ีตองสอดคลองกับ
ปริมาณการดูดซับสูงสุด (qm) ของ PVA หรือ SDBS

แบบเดี่ยวๆ ท่ีไดจากการคํานวณตามสมการแบบแลง
เมียร (ตารางท่ี 3)
2.4 การศึกษาเสถียรภาพการกระจายตัวของอนุภาค
ในน้ําเคลือบเซรามิก

การศึกษาเสถียรภาพการกระจายตัวของ
อนุภาคในนํ้าเคลือบเซรามิก ใชวิธีการวัดคาการดูดกลืน
แสงท่ี 500 nm เพ่ือบอกคาเสถียรภาพการกระจายตัว
โดยใชชุดการทดลองเหมือนกับการศึกษาไอโซเทอรม
การดูดซับสารพอลิเมอรและสารลดแรงตึงผิวในหัวขอท่ี
2.3 นําสารละลายท่ีไดจากการดูดซับไปวัดคาการ
ดูดกลืนแสงดวยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer
ท่ี 500 นาโนเมตร บันทึกผลคาการดูดกลืนแสงเริ่มตน
(A1) และท่ีเวลาใดๆ (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

เตรียมสารแขวนลอยนํ้าเคลือบเซรามิก
10 wt% โดยเติม PVA หรือ SDBS ใหสอดคลองกับ
ปริมาณการดูดซับในหนวย mg/g และ μmol/g ของ
อนุภาคในนํ้าเคลือบเซรามิก จากน้ันคนดวยแทง
แมเหล็กเปนเวลา 12 ช่ัวโมง จากน้ันจึงนําสารละลาย
แขวนลอยผสมท่ีไดไปวัดคาศักยซีตาโดยใชเครื่อง
AcoustoSizer II ยี่หอ Colloidal Dynamics ประเทศ
ออสเตรเลีย ตามวิธีการของ Franks (2002) โดยคา
ศักยซีตาเฉลี่ยคํานวณไดจากทฤษฎีแบบสองช้ัน
(O’Brien, 1990)
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3. ผลการวิจัย
3.1. ผลการศึกษาสมบัติของอนุภาคท่ีใชทําน้ําเคลือบ
เซรามิก

สมบัติของนํ้าเคลือบเซรามิกและอนุภาคท่ีใช
ทําเปนนํ้าเคลือบเซรามิก ไดแก เฟลดสปาร หินปูน
ควอรทซ และเกาลิน ไดแก ความหนาแนนโดยใช
เทคนิคพิคโนเมตรี (pycnometry) การหาพ้ืนท่ีผิวของ
อนุภาคโดยใชสมการบีอีที (BET) และการหาขนาด
อนุภาคโดยใชเทคนิค laser particle sizers ของ
เครื่อง Mastersizer ไดผลการทดลองดังตารางท่ี 1

3.2 การหาคาความเขมขนวิกฤติของไมเซลลของสาร
ลดแรงตึงผิวเนื่องจากผลของการเติมสารพอลิเมอร
ผลการศึกษาคาความเขมขนวิกฤติของไมเซลล (cmc)
ของ SDBS เน่ืองจากผลของการเติม PVA ท่ีความ
เขมขนตาง ๆ โดยมีสภาวะของสารละลายท่ีควบคุม
ความแรงไอออนเทากับ 0.01 M NaCl และ pH = 9
โดยใชเทคนิค Conductometry ดวยเครื่องวัดคาการ
นําไฟฟา รุน 4071 ยี่หอ Jenway ประเทศอังกฤษ
ไดผลดังแสดงในตารางท่ี 2

ตารางท่ี 1 สมบัติของอนุภาคแตละชนิดในนํ้าเคลือบเซรามิก และนํ้าเคลอืบเซรามิกท่ีมีองคประกอบรวมกัน

อนุภาค wt%
ความหนาแนน

(g/mL)
พ้ืนที่ผิวจําเพาะ

(m2/g) ขนาดอนุภาค (m)

เกาลิน
หินปูน

ควอรทซ
เฟลดสปาร

น้ําเคลือบเซรามิก

27
28
20
25
100

2.6
2.8
2.6
2.5
2.8

16.5
2.6
2.7
1.1
9.7

15.89
13.11
23.43
16.53
15.33

ตารางท่ี 2 คาความเขมขนวิกฤติของไมเซลล (cmc) ของ SDBS เมื่อเตมิ PVA ท่ีความเขมขนตาง ๆ
ตัวทําละลาย ความเขมขน PVA ที่เติม (mg/L) คา cmc (mM)

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

0
0
50
100
200

2.00
0.90
0.60
0.42
0.20

3.3. การศึกษาไอโซเทอรมการดูดซับ
3.3.1 พอลิไวนิลแอลกอฮอล (PVA)

รูปท่ี 1 แสดงการดูดซับ PVA บนอนุภาคของ
นํ้าเคลือบเซรามิก โดยศึกษาผลของความเขมขนของ
สารพอลิเมอรท่ีมีตอการดูดซับ พบวาปริมาณการดูดซับ
PVA เดี่ยวๆจะต่ํากวาปริมาณการดูดซับ PVA บน

อนุภาคในนํ้าเคลือบเซรามิกท่ีดูดซับ SDBS ไวแลว (ใช
สัญลักษณ SDBS+PVA) สําหรับคาเสถียรภาพการ
กระจายตัวของอนุภาคของนํ้าเคลือบเซรามิก เน่ืองจาก
ผลของการดูดซับ PVA พบวา คาเสถียรภาพการ
กระจายตัวของอนุภาคของนํ้าเคลือบเซรามิกท่ีไดจาก
ผลของการดูดซับ PVA เดี่ยวๆ จะต่ํากวาคาเสถียรภาพ
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การกระจายตัวของอนุภาคในนํ้าเคลือบเซรามิกท่ีดูดซับ
SDBS ไวแลว (SDBS+PVA) แสดงวาผลของการเติม
SDBS มีผลทําใหปริมาณการดูดซับ PVA เพ่ิมสูงข้ึน
และมีผลทําใหเกิดเสถียรภาพการกระจายตัวท่ีเพ่ิมข้ึน

ดวย  สวนรูปท่ี 2 แสดงคาศักยซีตาของบนอนุภาคนํ้า
เคลือบเซรามิกท่ีไดจากการดูดซับ PVA และการดูดซับ
SDBS ผสมกับ PVA (SDBS+PVA) พบวาคาศักยซีตามี
คาเปนลบลดลงจากเดิมท้ังสองกรณี

รูปท่ี 1 เสถียรภาพการกระจายตัวท่ีเกิดจากการดูดซับ PVA แบบเดี่ยวๆ และแบบผสม (SDBS+PVA)

รูปท่ี 2 คาศักยซีตาของอนุภาคนํ้าเคลือบเซรามิกท่ีไดจากการดูดซับ PVA และแบบเดี่ยวๆ และแบบผสม
(SDBS+PVA)
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3.3.2 โซเดียมโดเดซิลเบนซีนซัลโฟเนต (SDBS)
รูปท่ี 3 แสดงผลการดูดซับ SDBS บนอนุภาค

ของนํ้าเคลือบเซรามิก พบวา เมื่อเริ่มตนความเขมขน
SDBS ต่ําๆ การดูดซับ SDBS แบบเดี่ยวๆ จะเกิดข้ึนได
เร็วกวาการดูดซับ SDBS แบบผสม (PVA +SDBS)
จากน้ันเมื่อความเขมขน SDBS เพ่ิมข้ึน ปริมาณการดูด
ซับ SDBS บนอนุภาคในนํ้าเคลือบเซรามิก จะมีปริมาณ
สูงสุดท่ีบริเวณใกลเคียงกับจุด cmc (ตารางท่ี 2) และ
พบวาปริมาณการดูดซับ SDBS แบบผสมจะต่ํากวา
ปริมาณการดูดซับ SDBS เดี่ยว ๆ โดยปริมาณการดูด
ซับ SDBS สูงสุดแบบผสมจะคงท่ีกอนการดูดซับ SDBS
สูงสุดเดี่ยว ๆ เน่ืองจากคา cmc ของ SDBS ท่ีมีผลของ
PVA มีคาต่ํากวา

การศึกษาคาเสถียรภาพการกระจายตัวของ
บนอนุภาคของนํ้าเคลือบเซรามิกเน่ืองจากการดูดซับ
SDBS (รูปท่ี 3) พบวา การดูดซับ SDBS จะมีผลตอคา
เสถียรภาพการกระจายตัวของอนุภาคในนํ้าเคลือบเซรา
มิก โดยเริ่มตนท่ีความเขมขนของ SDBS ต่ําๆ คาการ
ดูดกลืนแสงจะเพ่ิมข้ึนเล็กนอยอยางชา ๆ จนกระท่ัง

เมื่อความเขมขนของ SDBS เพ่ิมข้ึนคาการดูดกลืนแสง
จะคอยๆ เ พ่ิมข้ึน และเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วท่ีจุด
ใกลเคียงกับจุด cmc จากน้ันคาการดูดกลืนแสงจะคงท่ี
สอดคลองกับคาปริมาณการดูดซับสูงสุด พฤติกรรมน้ี
จะเหมือนกันท้ังการดูดซับ SDBS แบบเดี่ยวๆ และแบบ
ผสม (PVA +SDBS) สิ่งนาสนใจคือ แมวาปริมาณการ
ดูดซับ SDBS แบบผสมจะต่ํากวาปริมาณการดูดซับ
SDBS เดี่ยวๆ แตสามารถทําใหคาเสถียรภาพการ
กระจายตัวของอนุภาคในนํ้าเคลือบเซรามิกมีคาสูงกวา
ผลของการดูดซับ SDBS เดี่ยวๆ

สวนรูปท่ี 4 แสดงคาศักยซีตาของบนอนุภาค
นํ้าเคลือบเซรามิกท่ีไดจากการเติมสาร SDBS และการ
ดูดซับ PVA ผสมกับ SDBS (PVA+SDBS) พบวาคา
ศกัยซีตามีคาเปนลบเพ่ิมข้ึนจากเดิมท้ังสองกรณี

เมื่อนําผลการทดลองมาเขียนไอโซเทอรมการ
ดูดซับตามแบบแลงเมียร (สมการท่ี 2) พบวาท้ังการดูด
ซับ PVA และการดูดซับ SDBS บนอนุภาคนํ้าเคลือบ
เซรามิกเปนไปตามสมการแบบแลงเมียร โดยมี
คาพารามิเตอรตางๆ ดังตารางท่ี 3

รูปท่ี 3 เสถียรภาพการกระจายตัวท่ีเกิดจากการดูดซับ SDBS แบบเดี่ยวๆ และแบบผสม (PVA+SDBS)
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ตารางท่ี 3 คาพารามิเตอรจากไอโซเทอรมแบบแลงเมียร

สารชวยกระจายตัว
คาพารามิเตอรของแลงเมียร

qm r2

PVA 3.66 (mg/g) 0.9996
SDBS+PVA 4.43 (mg/g) 0.9805

SDBS 10.66 (mol/g) 0.9970
PVA+SDBS 6.90 (mol/g) 0.9982

รูปท่ี 4 คาศักยซีตาของบนอนุภาคนํ้าเคลือบเซรามิกท่ีไดจากการดูดซับ SDBS เดี่ยวๆและแบบผสม
(PVA+SDBS)

รูปท่ี 5 และ 6 แสดงคาการดูดกลืนแสง
สัมพัทธท่ีเวลาตางๆ ของสารแขวนลอยนํ้าเคลือบเซรา
มิก เน่ืองจากผลของการเติม PVA และ SDBS แบบ
เดี่ยวๆ และแบบผสมระหวาง PVA กับ SDBS โดย
เปรียบเทียบกับท่ีไมได เติมสารใดๆ พบวา  สาร
แขวนลอยของอนุภาคในนํ้าเคลือบเซรามิกท่ีไมไดเติม
สารใด ๆ จะมีคาการดูดกลืนแสงสัมพัทธลดลงอยาง
รวดเร็ว โดยมีคาลดลงครึ่งหน่ึงจากคาเริ่มตนภายใน
เวลา 8 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับการเติม SDBS

PVA+SDBS และ SDBS+PVA คาการดูดกลืนแสง
สัมพัทธจะลดลงอยางชาๆ โดยเวลาท่ีใชในการลดลง
ครึ่งหน่ึงเกินกวา 3 ช่ัวโมง (ตารางท่ี 4) สําหรับการ
เติม PVA เพียงอยางเดียวทําใหคาการดูดกลืนแสง
สัมพัทธลดลงครึ่งหน่ึงภายในเวลา 28 นาที แตเมื่อผสม
กับ SDBS มีผลทําใหคาการดูดกลืนแสงจะลดลงชากวา
โดย ใหคาการดูดกลืนแสงลดลงครึ่งหน่ึงภายในเวลา
ประมาณ 4 ช่ัวโมง

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0 10 20 30 40 50 60

ศัก
ยซ

ีตา
(m

V
)

SDBS ท่ีเติม (umole/g)

Zeta potential SDBS

Zeta potential PVA+SDBS



588 KKU Science Journal Volume 44 Number 3 Research

รูปท่ี 5 คาการดดูกลืนแสงสัมพัทธท่ีเวลาตางๆ จากการเตมิสาร PVA และ SDBS+PVA และท่ีไมไดเติม

รูปท่ี 6 คาการดูดกลืนแสงสัมพัทธท่ีเวลาตางๆ จากการเตมิสาร SDBS และ PVA+SDBS และท่ีไมไดเติม
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ตารางท่ี 4 คาเสถียรภาพการกระจายตัวของอนุภาคในนํ้าเคลือบเซรามิก เน่ืองจากการดูดซับ PVA และ SDBS

ขวดที่ สารชวยกระจายตัว
คาการดูดกลืนแสงที่ 500 nm

หลังเขยา
(เริ่มจับเวลา)

ครึ่งหน่ึงของคา
การดูดกลืนแสงหลังเขยา

เวลาที่คาการดูดกลืนแสง
ลดลงเหลือครึ่งหน่ึง

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 การดูดซับเด่ียวและคาเสถียรภาพการกระจายตัว

การดูดซับ PVA บนอนุภาคในนํ้าเคลือบเซรา
มิก พบวา สามารถเกิดข้ึนไดบนพ้ืนผิวของอนุภาคในนํ้า
เคลือบเซรามิก ยืนยันไดจากคาศักยซีตาเปนลบลดลง
(รูปท่ี 2) เน่ืองจากการดูดซับ PVA ซึ่งเปนพอลิเมอรท่ี
ไมมีประจุจึงมีผลทําใหท่ีผิวของอนุภาคในนํ้าเคลือบ
เซรามิกท่ีมีประจุลดลง  โดยกลไกการดูดซับ PVA
สามารถดูดซับไดท้ัง hydrophobic siloxane groups
ของพ้ืนผิวซิลิกากับกลุม OH- ของสายโมเลกุล PVA ท่ี
ขอบของพ้ืนผิวเกาลิน และท่ีผิวควอรทซกับเฟลสปาร
ในนํ้าเคลือบเซรามิก สอดคลองกับการศึกษาของ
Tadros (1974) และ Sjöberg et al. (1999) และ
Silvia et al. (2005) ท่ีรายงานไววากลไกการดูดซับ
PVA เน่ืองจากเกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางหมู OH-

ของสายโมเลกุล PVA กับกลุม silanol อิสระของซิลิกา
และดินเกาลิน

การศึกษาการดูดซับสารลดแรงตึงผิวท่ีมี
ประจุลบ ไดแก SDBS บนอนุภาคในนํ้าเคลือบเซรามิก
พบวา การดูดซับ SDBS เกิดไดบนอนุภาคท่ีมีประจุบวก
ในนํ้าเคลือบเซรามิก ไดแก หินปูน และท่ีขอบของ
อนุภาคเกาลิน (Sjöberg et al., 1999) นอกจากน้ี ยัง

สามารถเกิดอันตรกิริยาของสวนท่ีไมมีประจุกับผิวของ
อ นุ ภ า ค ใ น นํ้ า เ ค ลื อ บ เ ซ ร า มิ ก ( hydrophobic
interactions) (Torn et al., 2003) การดูดซับ SDBS
สามารถยืนยันไดจากการศึกษาคาศักยซีตา กลาวคือ
การดูดซับ SDBS ทําใหคาศักยซีตาสูงข้ึนถึง -50 mV
(รูปท่ี 4) ซึ่งทําใหเกิดเสถียรภาพการกระจายตัวไดดี
เน่ืองจากเกิดแรงผลักจากประจุช้ันซอนของโมเลกุลท่ี
ดูดซับ สอดคลองกับงานวิจัยท่ีผานมา (Panya et al.,
2004 ; Panya et al., 2005) โดยท่ีคาเสถียรภาพการ
กระจายตัวจะเพ่ิมข้ึนสูงสุดท่ีจุดสอดคลองกับปริมาณ
การดูดซับสูงสุด (รูปท่ี 3)
4.2 การดูดซับผสมและคาเสถียรภาพการกระจายตัว

ปริมาณการดูดซับ PVA บนอนุภาคในนํ้า
เคลือบเซรามิกท่ีดูดซับแบบผสม (SDBS+PVA) จะมี
ปริมาณสูงกวาการดูดซับ PVA เดี่ยว ๆ (รูปท่ี 1) และ
พบวาคาเสถียรภาพการกระจายตัวของอนุภาคนํ้า
เคลือบเซรามิก สูงกวาผลของการดูดซับ PVA แบบ
เดี่ยวๆ เชนกัน การดูดซับ PVA บนอนุภาคในนํ้าเคลือบ
เซรามิกมีค าศักยซีตาลดลง (รูป ท่ี 2) และมีค า
เสถียรภาพการกระจายตัวต่ํา สวนการดูดซับ PVA เมื่อ
ผสมกับ SDBS มีปริมาณสูงกวาการดูดซับ PVA เดี่ยว
ๆ และมีผลทําใหคาเสถียรภาพการกระจายตัวสูงข้ึน
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โดยอาจเปนการเพ่ิมประจุลบของสายโซพอลิเมอรทํา
ใหเกิดแรงผลักประจุช้ันซอนพิเศษเพ่ิมข้ึนจากแรงความ
เกะระหวางอนุภาคในนํ้าเคลือบเซรามิก (Torn et al.,
2003 ; Song et al., 2011)

จากการทดลองศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมใน
การเติมสารพอลิเมอรผสมกับสารลดแรงตึงผิว โดย
เลือกเติมท่ีความเขมขนท่ีสอดคลองกับปริมาณการดูด
ซับสูงสุดตามสมการแบบแลงเมียร (ตารางท่ี 3) มีผลทํา
ใหเกิดเสถียรภาพการกระจายตัวของนํ้าเคลือบเซรามิก
ไดแก เมื่อผสม SDBS กับ PVA มีผลทําใหคาการ
ดูดกลืนแสงสัมพัทธจะลดลงชากวา (รูปท่ี 5) กรณีไมได
เ ติ มหรื อกรณีการ เติ มแบบ เดี่ ย วๆ โดยผลของ
SDBS+PVA มีเสถียรภาพสูงสุดประมาณ 4 ช่ัวโมง
อธิบายไดวาเมื่อความเขมขนของสารพอลิเมอรและสาร
ลดแรงตึงผิวเพ่ิมข้ึนคาการดูดกลืนแสงจะคอย ๆ
เพ่ิมข้ึนอยางชา ๆ และเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วท่ีจุด cmc
หรือสูงกวาจากน้ันคาการดูดกลืนแสงจะคงท่ีสอดคลอง
กับคาปริมาณการดูดซับสูงสุด พฤติกรรมน้ีจะ
เหมือนกันท้ังการดูดซับ PVA บนอนุภาคในนํ้าเคลือบ
เซรามิกท่ีดูดซับแบบผสม (SDBS+PVA) และการดูดซับ
SDBS บนอนุภาคในนํ้าเคลือบเซรามิกท่ีดูดซับแบบผสม
(PVA+SDBS) โดยสอดคลองกับรายงานท่ีวา ในการ
รวมกันของสารพอลิเมอรและสารลดแรงตึงผิวท่ีเกิดไม
เซลลจะเริ่มเกิดข้ึนท่ีจุดความเขมขันของสารลดแรงตึง
ผิวเทากับหรือสูงกวาคา cmc (Mateos et al., 1997)

สําหรับสิ่งท่ีนาสนใจในการดูดซับ SDBS คือ
ปริมาณการดูดซับบนอนุภาคในนํ้าเคลือบเซรามิกท่ีดูด
ซับแบบผสม(PVA+SDBS) มีคาต่ํากวาการดูดซับ SDBS
แบบเดี่ยวๆ เน่ืองจากเมื่อเกิดการดูดซับ PVA เปน
ลําดับแรกไวท่ีผิวแลวทําใหมีเฉพาะโมเลกุล SDBS
บางสวนท่ีเกิดการดูดซับท่ีผิวประจุบวกไดแก ผิวหินปูน

และท่ีขอบของเกาลิน และท่ีผิวท่ีดูดซับ PVA ไวโดยเกิด
สารเชิงซอนกับ PVA ได แตมีโมเลกุล SDBS อีกสวน
หน่ึงไมสามารถเกิดการดูดซับบนอนุภาคประจุบวกของ
นํ้าเคลือบเซรามิกได เน่ืองจากท่ีผิวของเกาลินในนํ้า
เคลือบมีประจุบวกท่ีลดลงไปเน่ืองจากการเกิดการดูด
ซับ PVA (ท่ีไมมีประจุ) ทําใหปริมาณการดูดซับลดลง
สอดคลองกับการศึกษาของ Torn et al. (2003) ท่ี
รายงานไววา กลไกการดูดซับ SDBS ท่ีผิวของเกาลิน
ลดลงเน่ืองจากผลของสารพอลิเมอรพอลิไวนิลไพโรลิ
โดน (PVP) และตามการอธิบายของ Borush et al.
(2010) ท่ีวา ในระบบท่ีมี PVA กับสารโซเดียมโดเดซิล
ซัลเฟต (SDS) พบวา ไมเซลลของ SDS ท้ังหมดเกิดการ
รวมกับสายโซของ PVA สวนสายโซ PVA สวนท่ีเหลือ
อาจจะอยูลอมรอบไมเซลล ทําใหเกิดการบดบังโมเลกุล
SDS ได

อยางไรก็ตาม แมวาปริมาณการดูดซับ SDBS
แบบผสม (PVA +SDBS) จะต่ํากวาการดูดซับ SDBS
แบบเดี่ยวๆ แตคาเสถียรภาพการกระจายตัวกลับมีคา
สูงกวา และคาศักยซีตาเปนลบเพ่ิมข้ึนจาก -28 mV
เปน -40 mV (รูปท่ี 4) ซึ่งอาจเกิดจากการดูดซับ
รวมกันของสารเชิงซอนระหวาง PVA กับ SDBS (PVA-
SDBA complexes) ตามการอธิบายของ Negim et
al. (2014) ท่ีรายงานไววา SDBS สามารถเกิดอันตร
กิริยากับ PVA โดยสรางพันธะไฮโดรเจนท่ีแข็งแรงข้ึน
ในปูนซีเมนตได (รูปท่ี 7) และตามการอธิบายของ
Nambam and Philip (2012) ท่ีวา การดูดซับ PVA
กับ SDBS ท่ีผิวสัมผัสของเหลวนํ้ากับนํ้ามันน้ัน จะเกิด
การดูดซับในรูปของสารเชิงซอนระหวาง PVA กับ
SDBS ท่ีหยดของอิมัลชันระหวางนํ้ากับนํ้ามัน โดยคา
ของศักยซีตามีคาเพ่ิมข้ึน
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รูปท่ี 7 การเกิดพันธะไฮโดรเจนระหวาง PVA กับ SDBS ท่ีมา (Negim et al., 2014)

จึงสามารถสรุปไดวา สภาวะท่ีเหมาะสมใน
การเติมสารพอลิเมอรและสารลดแรงตึงผิวในแบบผสม
กันระหวาง PVA กับ SDBS มีผลทําใหเกิดเสถียรภาพ
การกระจายตัวสูงกวาในแบบเดี่ยวๆ โดยแรงผลักจาก
ช้ันซอนของประจุและแรงผลักจากความเกะกะจากการ
ดูดซับสารเชิงซอน PVA กับ SDBS สามารถเพ่ิม
เสถียรภาพการกระจายตัวไดซึ่งข้ึนอยูกับความเขมขน
สารพอลิเมอรและสารลดแรงตึงผิวท่ีเติม
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