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บทคัดย่อ
วัสดุที่มีรูพรุนถูกสังเคราะห์โดยมีเตตระเอธิ ลออโทซิ ลิ
เกตเป็ นแหล่งซิ ลิกาและไคโตซานเป็ นสารแม่แบบ ภายใต้ส ภาวะ
ที่ปลอดภัย ผลของอัตราส่วนระหว่างไคโตซานต่อซิ ลิกา ค่าความ
เป็ นกรด-เบสและอุณ หภูมิ ใ นการเกิ ดปฏิ กิริ ยาที่ มี ต่อ การเกิ ด
โครงสร้างของซิ ลิกาและการควบคุม ขนาดของอนุภ าคซิ ลิกาถูก
วิ เคราะห์โดยเครื่ อ งวิ เ คราะห์ การสู ญเสี ยน้ าหนักเมื่ อ ได้รับ ความ
ร้อน เครื่ องถ่ายภาพด้ว ยเทคนิ คการถ่ายภาพด้ว ยอิ เ ล็คตรอนแบบ
ส่ อ งกราดและเครื่ องวิ เ คราะห์ ด้ว ยเทคนิ ค การดูด ซับ ด้ว ยก๊ า ซ
ไนโตรเจน โดยจากผลการวิเคราะห์พบว่า ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ สังเคราะห์
ที่ ค่า ความเป็ นกรด-เบสเท่ ากับ 5 และ 6 โดยมี อุ ณ หภู มิ ในการ
เกิดปฏิกิริยาเท่ากับ 60 องศาเซลเซี ยสพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์
ที่ค่าความเป็ นกรด-เบสอยูใ่ นช่วงที่เป็ นกรดโดยมีการใส่ ไคโตซาน
ลงไป มีรูพรุนขนาดใหญ่กว่าผลิ ตภัณ ฑ์ที่ สังเคราะห์โดยไม่มี การ
ใส่ ไคโตซาน เนื่ องจากไคโตซานนั้นสามารถเปลี่ ยนกลไกการเกิ ด
โครงสร้างของอนุภาคซิ ลิกาจาก คลัส เตอร์ -คลัส เตอร์ เป็ น มอนอ
เมอร์ -คลัส เตอร์ เมื่ อ เพิ่ ม ค่ าความเป็ นกรด-เบสเป็ น 6.5-8 พบว่า
การใส่ ไคโตซานลงเป็ นสารแม่แบบท าให้เ กิ ดผลในทางตรงกัน
ข้าม เนื่องจาก ค่าความเป็ นกรด-เบสในช่ ว งนี้ ท าให้ส ายโซ่ ไคโต
ซานพัน กัน และท าให้การขยายขนาดของอนุ ภ าคถูก จ ากัด โดย
คุณสมบัติดงั กล่าว เมื่อพิจ ารณาผลิ ตภัณ ฑ์ที่ สังเคราะห์ที่ ค่าความ
เป็ นกรด-เบสเท่ากับ 9 พบว่า การใช้ไคโตซานเป็ นสารแม่ แบบนั้น
ไม่ส่งผลต่อการเกิ ดโครงสร้างของอนุภ าคซิ ลิกา เนื่ องจากประจุ
บวกของหมู่อะมิโนบนสายโซ่ ไคโตซานนั้นไม่ แสดงประจุ ท าให้
ไคโตซานตกตะกอนออกมาจากสารละลายก่อนที่ ป ฏิ กิริยาการเกิ ด
เป็ นเจลจะเกิ ดขึ้ น การเพิ่มขึ้ นของอุ ณ หภู มิ ในการเกิ ดปฏิ กิริยานั้น
ไม่ เ พี ย งแต่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม อั ต ราการเกิ ด เป็ นโครงสร้ างเนื่ อ งจาก
ปฏิ กิริยาที่ ข้ ึ นกับอุณหภูมิ แต่ การเพิ่ ม ขึ้ นของอุ ณ หภู มิ ยงั ส่ งผลถึ ง
ความสามารถในการละลายของไคโตซานและคุณ สมบัติในการ
พันกันของสายโซ่ ไคโตซานอี กด้ว ย การใส่ ไคโตซานลงไปใน
สารละลายกรณี ที่อุณหภูมิในการเกิ ดปฏิ กิริยามี ค่าสู งขึ้ นท าให้การ
พันกันของสายโซ่ ไคโตซานจะเกิ ดขึ้ นที่ ค่าความเป็ นกรด-เบสที่ มี
ค่าต่ าลง เพราะฉะนั้นขนาดของรู พรุ นที่ ถูกควบคุมเนื่ องจาก

การใส่ ไคโตซานจึ งเริ่ มเกิ ดขึ้ นตั้งแต่ค่าความเป็ นกรด-เบสเท่ากับ 6
เป็ นต้นไป
คาสาคัญ ไคโตซาน, วัสดุที่ มี รูพรุ น , อุณ หภูมิ ในการเกิ ดปฏิ กิริยา,
ค่าความเป็ นกรด-เบส, อัตราส่วนระหว่างไคโตซานต่อซิ ลิกา

Abstract
In this work, the porous silicas were synthesized
using tetraethylorthosilicate(TEOS) as a silica source and
chitosan as a template under mild conditions. Effects of
chitosan/silica ratio, pH value and aging temperature on the
formation and the control of porous silica were investigated by
using thermal gravimetric analysis (TGA), scanning electron
microscopy (SEM), N2-sorption measurement. At pH value of 5
– 6 and aging temperature of 60 oC, the pore size of the porous
silica products synthesized with chitosan was larger than those
synthesized without chitosan since the existence of the chitosan
molecules could change the mechanism of silica particle growth
from cluster-cluster growth to be monomer-cluster growth. With
increasing the pH value in the range of 6.5 – 8, the opposite trend
of the pore size was found because those pH values promoted the
aggregated structure of the chitosan molecules and therefore the
growth of the silica particle was limited by them. At pH value of
9, there was no effect of chitosan on the structure of silica
because the amino group on chitosan chain no longer exhibited
its positive charge. As a result, the chitosan molecules
precipitated themselves before gelation occurred. The increase of
aging temperature not only increased rate of silica particles
growth, but also affected the chitosan solubility and
entanglement property. The addition of the chitosan molecule at
higher temperature resulted in the entanglement of its chain at
lower pH value. Therefore, the growth of silica particles was
controlled by the chitosan molecules since the pH value was 6.

Keywords: Chitosan; Porous silica; Aging temperature; pH
value; Chitosan/silica ratio

1. บทนา
วั ส ดุ ที่ มี รู พรุ น ส า ม าร ถ ใ ช้ ป ร ะโ ย ชน์ ไ ด้ อ ย่ า ง
หลายหลาก เช่น สามารถใช้เ ป็ นตัว ดูดซับ ในเทคนิ คโครมาโทรก
ราฟี ซึ่ งใช้หลักการที่สารมีขนาดโมเลกุลและความสามารถในการ
ถูกดูดซับที่แตกต่างกันในการแยกสาร อย่างไรก็ตามการใช้ว ัส ดุ ที่
มี รูพรุ นขนาดเล็ กเพี ยงขนาดเดี ยวเป็ นสารดู ดซั บ ในคอลัม น์ น้ ั น
อาจส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการแยกสารให้ลดลงได้เ มื่ อต้องการ
แยกสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กออกจากสารที่ มี โมเลกุลขนาดใหญ่
เนื่ อ งจากสารที่ มี โ มเลกุ ล ขนาดใหญ่ น้ นั จะไปเคลื่ อ นที่ เ ข้า ไป
ภายในรู พ รุ น ได้ช้า มาก ท าให้รูพ รุ น ของวัส ดุ ตัน และส่ งผลให้
คอลัมน์มีความดันลดสู งขึ้ น ส่ ว นการใช้ป ระโยชน์ ของวัส ดุ ที่ มี รู
พรุ นอี กอย่างหนึ่ งคื อ เป็ นตัว รองรั บ ตัว เร่ ง ปฏิ กิริยานั้นก็ อ าจเกิ ด
ปัญหาที่มีลกั ษณะคล้ายกับกรณี แรกคือ เมื่อใช้วสั ดุที่ มี รูพรุ นขนาด
เล็ ก เพีย งขนาดเดี ยวเป็ นตัว รองรับ ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริย า เมื่ อ สารที่
ต้องการเร่ งปฏิ กิริยานั้นมี โมเลกุลขนาดใหญ่ จ ะส่ งผลให้เ กิ ดความ
ต้านทานในการแพร่ ที่ สู งท าให้โมเลกุลไม่ส ามารถแพร่ เ ข้า -ออก
จากจุ ดที่ ว่อ งไวปฏิ กิริ ยาได้อย่า งเต็ม ที่ ซึ่ งนอกจากจะท าให้ไ ด้
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเร่ งปฏิ กิริย าที่ ต่ าลงแล้ว ยังอาจจะท าให้ไ ด้
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตอ้ งการอีกด้วย
ในปั จ จุบ ันวัส ดุที่ มี รูพรุ น 2 ขนาดซึ่ งประกอบด้ว ยรู
พรุ นระดับ ไมโครพอร์ (< 2 นาโนเมตร) และรู พรุ นระดับ เมโซ
พอร์ (> 50 นาโนเมตร) กาลังได้รับความสนใจอย่างมากเนื่ องจากรู
พรุ นขนาดเล็กจะมี พ้ นื ที่ ผิวสู งช่ ว ยในการเกิ ดปฏิ กิริยาและการคัด
แยกสาร ในขณะที่รูพรุนระดับมาโครพอร์ จ ะช่ว ยในเรื่ องการแพร่
ผ่านของสารเข้า-ออกเพื่อให้ส ารได้เ ข้าท าปฏิ กิริยาที่ รูพรุ นขนาด
เล็กได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้วสั ดุที่มีรูพรุน 2 ขนาดสามารถนาไป
ประยุก ต์ใช้ไ ด้ในงานหลายประเภท เช่น การใช้เ ป็ นตัว รองรั บ
ตัวเร่งปฏิกิริยา (Takahashi และคณะ, 2007); Chiuและคณะ, 2004)
การใช้ในกระบวนการดูดซับ (Wen, 2010; Chenและคณะ, 2009)
วัสดุซิลิกาที่มีรูพรุน 2 ขนาดสามารถสังเคราะห์ได้โดย
ผ่านกระบวนการโซล-เจล และกระบวนการแยกเฟสโดยการเติ ม
พอลิเ มอร์ ลงไป ในงานวิ จ ัยที่ ผ ่านมาได้มี การใช้พอลิ เ มอร์ หลาย
ชนิ ดเช่น พอลิ โซเดี ยมโฟร์ ส ไตรลี นซัลโฟเนท (Poly sodium-4styrene sulfonate) โพลี อะคริ ลิค แอซิ ท (Poly acrylic acid) และ
โพลี เ อธิ ลีน ออกไซด์ (Poly ethylene oxide) ซึ่ งมี ราคาแพงและ
บางตัว ยังเป็ นพิ ษ ต่ อ สิ่ งแวดล้อ มอี กด้ว ย ดังนั้นการใช้พอลิ เ มอร์
จากวัตถุดิบธรรมชาติแทนการใช้พอลิ เ มอร์ จ ากการสั งเคราะห์ใน
การสังเคราะห์ว ัส ดุที่ มี รูพรุ น 2 ขนาดจึ งเป็ นงานที่ น่าสนใจอย่าง
มาก โดยโครงสร้ า งของซิ ลิ กาที่ ไ ด้ จ ะขึ้ นอยู่ กั บ ปั จ จั ย หลาย
อย่างเช่น สัดส่วนปริ มาณของพอลิ เ มอร์ ต่อซิ ลิกา อุณ หภูมิ ในการ

เกิดปฏิกิริยา ค่าความเป็ นกรด-เบส และน้ าหนักโมเลกุลของพอลิ
เมอร์ที่ใช้ เป็ นต้น
โครงงานวิ จ ัย นี้ ได้ ท าการศึ ก ษาการเตรี ยมวัส ดุ ที่ มี รู
พรุน 2 ขนาด โดยใช้ไคโตซานเป็ นสารแม่แบบในการสังเคราะห์
แทนพอลิ เ มอร์ ที่ กล่ าวมาแล้ว ข้างต้น เนื่ องจากไคโตซานเป็ น
สารอินทรี ยท์ ี่มีราคาถูกสามารถสกัดได้จ ากธรรมชาติ และไม่เ ป็ น
พิษต่อสิ่ งแวดล้อม โดยตัวแปรที่ จะศึ กษาคือ อัตราส่ ว นระหว่างไค
โตซานต่ อ ซิ ลิ ก า ค่ า ความเป็ นกรด-เบสและอุ ณ หภู มิ ใ นการ
เกิ ดปฏิ กิริยา ที่ มีผลต่อการหายไปของน้ าหนักของผลิ ตภัณ ฑ์ การ
กระจายตัวของรูพรุนที่ระดับต่างๆและลักษณะของโครงสร้างของ
ซิ ลิกา โดยผลิ ตภัณ ฑ์ที่ สัง เคราะห์ ได้จ ะถูกน าไปวิ เ คราะห์ด้ว ย
เครื่ องวิ เ คราะห์ การสู ญเ สี ยน้ าหนั ก เ มื่ อได้ รั บ คว ามร้ อ น
(Thermogravimetric Analyzer) เทคนิคการถ่ายภาพด้ว ยอิ เ ล็คตรอ
นแบบส่ องกราด(Scanning Electron Microscopy) เพื่อจะศึ กษา
ลักษณะโครงสร้างและพื้นผิวของผลิ ตภัณฑ์ ในขณะที่ การกระจาย
ตัว ของรู พ รุ น จะถู ก วิ เ คราะห์ ด้ว ยเทคนิ ค การดู ด ซั บ ด้ว ยก๊ าซ
ไนโตรเจน (N2-sorption)

2. วิธีการทดลอง
สารเคมีที่ใช้ในการเตรี ยมซิ ลิกาซี โรเจล ได้แก่ เตตระ
เอธิ ลออโธซิ ลิเกท (TEOS) น้ าปราศจากไอออน (Deionized water)
กรดอะซิ ติก (CH3COOH) ความเข้ม ข้น 100 % ไคโตซาน (85 %
deacetylation) แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ (NH4OH) ความเข้ม ข้น
30 %
2.1 วิธีการเตรี ยมวัสดุที่มีรูพรุน 2 ขนาด
การสั งเคราะห์ ซิ ลิกาที่ มี รูพรุ นสองขนาด เริ่ ม ต้นจาก
การผสมไคโตซานปริ มาณ x กรัม กับน้ าปราศจากไอออนปริ ม าณ
60 มิลลิลิตร ตามด้วยกรดอะซี ติกปริ มาตร 1 มิ ลลิ ลิตร หลังจากนั้น
กวนทิ้ งไว้ดว้ ยความเร็ วรอบ 500 รอบต่อนาที ที่ อุ ณ หภูมิ ห้อง เป็ น
เวลา 60 นาที จากนั้นเติ ม เตตระเอธิ ลออโธซิ ลิเ กตลงไปปริ ม าณ
3.76 มิ ลลิ ลิ ต ร และท าการปรั บ ค่ า ความเ ป็ นกรด -เบส ด้ว ย
แอมโมเนี ย มไฮดรอกไซด์ ท าการปิ ดผนึ ก ปากบี ก เกอร์ โ ดย
พาราฟิ น ทาการกวนที่ อุณ หภูมิ 40 องศาเซลเซี ยส ความเร็ ว 500
รอบต่อนาที เป็ นเวลา 24 ชั่งโมง เมื่ อครบกาหนด จะท าการแบ่ง
สารละลายที่ได้เป็ นสองส่วนโดยส่วนแรกจะเทลงขวด แล้ว ท าการ
ปิ ดฝาขวด และนาเข้าตูอ้ บที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส ส่ ว นที่ ส อง
จะนาไปใส่หม้อนึ่ งด้ว ยแรงดันสู งที่ อุณ หภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 24 ชัง่ โมง จากนั้นนาผลิ ตภัณฑ์จากทั้งสองส่ ว นมาท าการ
ล้าง โดยส่ ว นที่ หนึ่ งจะดู ดชั้นสารละลายใสออกให้หมด แล้ว เท
ผลิตภัณฑ์ลงในบีกเกอร์ 250 มิ ลลิ ลิตรที่ มี น้ าปราศจากไอออนอยู่
เต็มบีกเกเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เมื่ อ ครบตามกาหนดเวลา จะท าการ
เทน้ าออกให้เหลื อแต่ผลิ ตภัณฑ์ แล้วจึ งนาไปเข้าตูอ้ บที่ อุ ณ หภู มิ 60
องศาเซลเซี ยส และอุณ หภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส อย่า งละ 24

3. ผลการดาเนินโครงงานและวิจารณ์ผล
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pH 5
(a)

การเปลี่ ยนแปลงของน้ าหนักของผลิ ตภัณ ฑ์ สั งเคราะห์
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยสที่ คา่ ความเป็ นกรด-เบสอยู่ในช่ว ง 5-9
อัตราส่วนระหว่างไคโตซานต่อซิ ลิกาเท่ากับ 0.4 ดังรู ป ที่ 1 แสดง
ให้เ ห็ นถึ งปริ ม าณไคโตซาน น้ าและหมู่ ไ ฮดรอกซิ ลที่ อ ยู่ภ ายใน
โครงสร้างของซิ ลิกาหลังจากการอบแห้ง จากรู ป ที่ 2 เมื่ อพิจ ารณา
สภาวะการสังเคราะห์ที่ค่าความเป็ นกรด-เบสเท่ากับ 5 พบว่า ใน
กรณี ไม่ มี ไคโตซานเป็ นสารแม่ แบบในการสั งเคราะห์ น้ นั ที่ ค่ า
ความเป็ นกรด-เบสเท่ากับ 5 ลักษณะของโครงสร้างของผลิ ตภัณ ฑ์
ก่ อ นท าการอบแห้ ง นั้ นจะเ ป็ นแบบ cluster-cluster ซึ่ งเ ป็ น
ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ มี ความหนาแน่นต่ า เมื่ อท าการอบแห้ง ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส โครงสร้างของซิ ลิกาจะมี การยุบ ตัว
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รูปที่ 2 การกระจายของตัวของขนาดรูพรุนที่สภาวะการสังเคราะห์
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยสที่ ค่าความเป็ นกรด-เบสอยู่ในช่ว ง 5-7
อัตราส่วนระหว่างไคโตซานต่อซิ ลิกาเท่ากับ 0, 0.1 และ 0.4
ในกรณี ที่มีการใส่ ไคโตซานเป็ นสารแม่แบบลงไปในอัตราส่ ว น
ระหว่างไคโตซานต่อซิ ลิกาเท่ากับ 0.1 ดังรู ป ที่ 2(d) พบว่า รู พรุ น
ระดับไมโครพอร์ยงั มีการกระจายตัวสูงเช่นเดี ยวกับ กรณี ที่ ไม่มี ไค
โตซาน แต่รูพรุ นระดับ เมโซพอร์ น้ นั มี การกระจายตัว สู งที่ ขนาด
ใหญ่ข้ ึ น เนื่องจากการใส่ไคโตซานเป็ นสารแม่แบบท าให้ลักษณะ
การเกิดโครงสร้างของซิ ลิกาเปลี่ ยนแปลงจากแบบ cluster-cluster
เป็ น monomer-cluster โดยเมื่ อปฏิ กิริยาไฮโดรไลซิ ส ของซิ ลิก า
เกิ ดขึ้ น ซิ ลิกาจะอยูใ่ นสภาพไอออนลบและสามารถสร้างพันธะไอ
ออนิคกับประจุบวกของหมู่อะมิโนได้ท ันที จนกระทั่งโครงสร้าง
ของซิ ลิกาแยกตัว ออกจากสายโซ่ ไคโตซานและเกิ ดเป็ นเจลใน
ที่สุด
pH 7

pH 7.5

pH 8

(a)

pH 9
(b)
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Silica = 0

( /

รูปที่ 1 การเปลี่ ยนแปลงของน้ าหนักของผลิ ตภัณ ฑ์ สังเคราะห์ ที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยสที่ ค่าความเป็ นกรด-เบสอยู่ในช่ว ง 5-9
อัตราส่วนระหว่างไคโตซานต่อซิ ลิกาเท่ากับ 0.4

มากทาให้มีระยะห่างระหว่างอนุภาคของซิ ลิกาน้อย รู พรุ นระดับ เม
โซพอร์ที่ได้จึงมีขนาดเล็กซึ่ งมีขนาดประมาณ 10 นาโนเมตร

)

ชัว่ โมง และเตรี ยมบดผลิ ตภัณฑ์ให้เป็ นผง ส่ วนที่ สองนั้นจะท าการ
ล้างโดยเครื่ องกรองสุ ญญากาศ เมื่ อล้างจนค่าความเป็ นกรด-เบส
เป็ นค่าเดี ยวกับน้ าปราศจากไอออน จะนาผลิ ตภัณ ฑ์ ไปเข้าตู ้อ บที่
อุณ หภูมิ 100 องศาเซลเซี ยสและเตรี ยมบดผลิ ตภัณ ฑ์ให้ เ ป็ นผง
เช่ น กั น น าผลิ ต ภัณ ฑ์ ท้ ั ง สองส่ ว นไปวิ เ คราะห์ ด้ว ยเครื่ องมื อ
วิเคราะห์การสู ญเสี ยน้ าหนักเมื่ อได้รับความร้ อ น จากนั้นนาไปเผา
ที่ อุณ หภูมิ 600 องศาเซลเซี ยส อัตราการเพิ่ ม ขึ้ นของอุ ณ หภู มิ 2
องศาเซลเซี ยสต่อนาที เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง เพื่อกาจัดไคโตซานออก
จากจากวัสดุ
2.2 การวิเคราะห์ วัสดุที่มีรูพรุน 2 ขนาด
ท าการวิ เ คราะห์ ว ัส ดุ โดยเครื่ องวิ เ คราะห์การสู ญเสี ย
น้ าหนักเมื่ อได้รับ ความร้ อ นเพื่ อ ยื นยันปริ ม าณน้ า ไคโตซานและ
หมู่ไฮดรอกซิ ลภายในผลิตภัณ ฑ์ กราฟที่ ได้จ ากการวิ เ คราะห์โดย
เทคนิคการดูดซับก๊าซไนโตรเจนใช้ในการวิเคราะห์การกระจายตัว
ของขนาดรูพรุนภายในช่วงรูพรุนระดับไมโครพอร์ เมโซพอร์ และ
มาโครพอร์ ด้ว ยเทคนิ ค BJH Pore Size Distribution นอกจากนี้ ใช้
ภาพถ่า ยโดยใช้กล้องจุล ทรรศน์อิเ ล็ก ตรอนแบบส่ องกราดเพื่ อ
ยืนยันลักษณะของโครงสร้างของผลิตภัณฑ์อีกด้วย
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รูปที่ 3 การกระจายของตัวของขนาดรูพรุนที่สภาวะการสังเคราะห์
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยสที่ค่าความเป็ นกรด-เบสอยู่ในช่ว ง 7-9
อัตราส่วนระหว่างไคโตซานต่อซิ ลิกาเท่ากับ 0, 0.1 และ 0.4
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(b)
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รู ป ที่ 4 ภาพถ่ายด้ว ยเครื่ องถ่ายภาพอิ เ ล็ค ตรอนแบบส่ องกราดที่
กาลังขยาย 50,000 เท่ าบนพิ้ นผิ ว ของผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ สั งเคราะห์ ที่
อุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยา 60 องศาเซลเซี ยสค่าความเป็ นกรดเบสอยูใ่ นช่ว ง 5-7 อัตราส่ ว นระหว่างไคโตซานต่อซิ ลิกาเท่ากับ
0.1 และ 0.4
เมื่ อ น าผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ปอบแห้ง ที่ อุ ณ หภู มิ 100 องศาเซลเซี ยส
โครงสร้างจึงมีการยุบตัวน้อยลงทาให้รูพรุ นมี ขนาดใหญ่ ข้ ึ นดังรู ป
ที่ 4(a) เมื่ อทาการเพิ่ ม อัตราส่ ว นระหว่างไคโตซานต่อซิ ลิกาเป็ น
0.4 ดังรูปที่ 2(h) พบว่าการกระจายตัวของรูพรุ นมี การกระจายตัว ที่
ขนาดใหญ่ข้ ึ นเป็ น 30 นาโนเมตร การเพิ่มอัตราส่ ว นระหว่ างไคโต
ซานต่อซิ ลิกาทาให้โอกาสในการเกิดพันธะไอออนิคระหว่างประจุ
ลบของซิ ลิกาและประจุบวกของหมู่อะมิโนบนสายโซ่ ไคโตซานมี
เพิม่ มากขึ้ น โครงสร้างของซิ ลิกาจึ งความหนาแน่ นมากขึ้ นดังรู ป ที่
4(b) เมื่ อพิจ ารณาสภาวะการสังเคราะห์ที่ ค่าความเป็ นกรด-เบส
เท่า กับ 6 พบว่ า กรณี ที่ ไม่ มี ไ คโตซานเป็ นสารแม่แ บบในการ
สังเคราะห์ดงั รูปที่ 2(b)นั้น ผลิ ตภัณฑ์ที่ได้มี การกระจายตัว ในช่ ว ง
รู พรุ นระดับ ไมโครพอร์ น้อยมาก เนื่ อ งจากขนาดของอนุภ าคที่
หนาแน่ น ขึ้ นท าให้รู พ รุ น ระดับ ไมโครพอร์ ห ายไป โดยมี ก าร
กระจายตัว สู งสุ ดในช่ว งรู พรุ นระดับ เมโซพอร์ ข นาด 30 นาโน
เมตร จะเห็นได้ว่าผลิ ตภัณ ฑ์ที่ สังเคราะห์ได้ที่ ค่าความเป็ นกรดเบสเท่า กับ 6 ในกรณี ที่ ไม่มี ไคโตซานเป็ นสารแม่แบบในการ
สังเคราะห์น้ นั มีรูพรุนขนาดใหญ่กว่าผลิ ตภัณ ฑ์ที่ สังเคราะห์ได้ที่
ค่าความเป็ นกรด-เบสเท่ากับ 5 ในกรณี ที่ ไม่มี ไคโตซานเป็ นสาร
แม่แบบในการสังเคราะห์ดัง รู ป ที่ 2(b) และ 5.2(a) ตามลาดับ
สาเหตุที่รูพรุ นของผลิ ตภัณฑ์มีขนาดใหญ่ข้ ึ นนั้น เนื่ องมาจากอัตรา
การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาคอนเดนเซชั่น เร็ ว ขึ้ นนั้ น ซึ่ งหมายความว่ า
โครงสร้ า งของอนุ ภ าคจะมี ค วามหนาแน่ น ขึ้ น ท าให้อ นุ ภ าคมี

ขนาดใหญ่ ข้ ึ น นั่ น เอง เพราะฉะนั้น รู พ รุ น ที่ เ กิ ด จากระยะห่ า ง
ระหว่างอนุภาคของซิ ลิกาหลังการอบแห้งจึ งมี ขนาดใหญ่ ข้ ึ น เมื่ อ
พิจารณารูปที่ 2 (e)ซึ่ งเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ที่ สังเคราะห์โดยมี ไคโตซาน
ในอัตราส่วนไคโตซานต่อซิ ลิกาเท่ากับ 0.1 พบว่า การกระจายตัว
ของรู พรุ น ระดับ เมโซพอร์ ห ายไปและเกิ ดการกระจายตัว ของรู
พรุ นระดับ ไมโครพอร์ แ ละระดับ มาโครพอร์ เ กิ ดขึ้ น โดยรู พรุ น
ระดับมาโครพอร์มีขนาดประมาณ 60 นาโนเมตรเป็ นต้นไป มี การ
กระจายตัวสูงสุดที่รูพรุ นขนาด 110 นาโนเมตร การเกิ ด ขึ้ นของรู
พรุ นระดับ ไมโครพอร์ น้ นั เกิ ดจากการที่ ป ระจุ ล บของซิ ลิกาเกิ ด
พันธะไอออนิคกับประจุบวกบนสายโซ่ไคโตซานเป็ นจ านวนมาก
โดยมี ลกั ษณะที่ ประจุลบเข้าล้อมประจุบวกท าให้เ กิ ดรู พรุ นขึ้ นบน
พื้นผิวของอนุภาคซิ ลิกา ในกรณี ที่มีการใส่ ไคโตซานในอัตราส่ ว น
ระหว่างไคโตซานกับ ซิ ลิกาเท่ ากับ 0.4 ดังรู ป ที่ 2(d) นั้นรู พรุ นมี
ขนาดใหญ่ ข้ ึ นอี ก การขยายขนาดของรู พรุ นนั้นเนื่ อ งจากเหตุ ผ ล
เดียวกับที่กรณี ค่าความเป็ นกรด-เบสเท่ากับ 5 ในกรณี ที่ ผ ลิ ตภัณ ฑ์
สังเคราะห์ที่ค่าความเป็ นกรด-เบสเท่ากับ 6.5, 7, 7.5 และ 8 โดยมี
อัตราส่วนระหว่างไคโตซานต่อซิ ลิกาเท่ากับ 0.1 พบการกระจาย
ตัวของรูพรุนสูงในทุกระดับ ของรู พรุ น แต่เ มื่ อเปรี ยบเที ยบขนาด
ของรูพรุนระดับ มาโครพอร์ กับ ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ สังเคราะห์ที่ ค่าความ
เป็ นกรด-เบสเท่ากับ 6 โดยมีอตั ราส่วนระหว่างไคโตซานต่อซิ ลิกา
เท่ากับ 0.1 ดังรู ป ที่ 2(e)พบว่ารู พรุ นมี ขนาดเล็กลงเป็ น 90 นาโน
เมตร เนื่ องมาจากว่ า ในสภาวะที่ เ ป็ นกลางนั้น สายโซ่ ของไคโต
ซานจะมี การพันกันมากขึ้ น (Berger(2003)) ซึ่ งการพันกันของสาย
โซ่ ไคโตซานนั้นส่ งผลอย่างมากต่อลักษณะการเกิ ดโครงสร้ างของ
ซิ ลิกา เนื่ องจากการพันกันของสายโซ่ ไคโตซานนั้นไปจ ากัดการ
ขยายตัวของอนุภาคซิ ลิกาท าให้อนุภ าคซิ ลิกาไม่ส ามารถขยายตัว
ใหญ่ ข้ ึ นได้ดัง รู ป ที่ 4(e) เมื่ อท าการใส่ ไ คโตซานในอัตราส่ ว น
ระหว่างไคโตซานต่อซิ ลิกาเท่ากับ 0.4 ดังรู ป ที่ 2(j) พบว่า รู พรุ นมี
ขนาดเล็กลงเมื่ อเที ยบกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ใส่ ไคโตซานในอัตราส่ ว น
ระหว่างไคซานต่อซิ ลิกาเท่ากับ 0.1 โดยรูพรุ นมี ขนาดประมาณ 10
นาโนเมตร ซึ่ งการเพิ่มปริ ม าณไคโตซานในสารละลายนั้น ท าให้
โอกาสในการขยายขนาดของอนุภ าคซิ ลิกามี น้อยลงอี กเนื่ องจาก
ถูกสายโซ่ ของไคโตซานซึ่ งมี การพันกันจานวนมากขึ้ นขัดขวางไว้
ดังรูปที่ 4(f) เมื่อพิจารณารูปที่ 3(b) ซึ่ งเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ที่ สังเคราะห์
ที่ค่าความเป็ นกรด-เบสเท่ากับ 9 โดยไม่มี ไคโตซานเป็ นแม่แบบ
ในการสังเคราะห์ พบว่า ไม่มีการกระจายตัวของรู พรุ นระดับ ไมโค
รพอร์และพบว่ารูพรุ นมี การกระจายตัว สู งสุ ดในช่ว งรู พรุ นระดับ
มาโครพอร์ ที่ รู พ รุ น ขนาด 110 นาโนเมตร เช่ น เดี ย วกับ การ
ผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ที่ค่าความเป็ นกรด-เบสเท่ากับ 7 ซึ่ งลักษณะ
และขนาดของรู พรุ นนั้นสามารถอธิ บ ายได้ ในกรณี เ ดี ย วกันกั บ
ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ สั ง เคราะห์ ที่ ค่ า ความเป็ นกรด-เบสเท่ ากับ 7 เมื่ อ
พิจารณากรณี ที่มีการใส่ไคโตซานในอัตราส่ ว นระหว่างไคโตซาน
ต่อซิ ลิกาเท่ากับ 0.1 ดังรูปที่ 3(f) พบว่า การกระจายตัว ของรู พรุ นมี

ลักษณะเดี ยวกันกับ กรณี ที่ ไม่ใส่ ไคโตซานในสารละลายซิ ลิก า
เนื่ อ งจาก ที่ ค่ าความเป็ นกรด-เบสเท่ า กับ 9 นั้ น ไคโตซานไม่
สามารถละลายได้แล้วเนื่องจากหมู่อะมิโนบนสายโซ่ ไคโตซานไม่
แสดงประจุบวกทาให้ไคโตซานไม่ส ามารถท าหน้าที่ ควบคุม การ
ขยายขนาดของอนุภาคซิ ลิกาได้ การใส่ ไคโตซานลงไปจึ งไม่มี ผ ล
ต่อโครงสร้างของซิ ลิกา
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รูปที่ 5 การกระจายของตัวของขนาดรูพรุนที่ สภาวะการสังเคราะห์
ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยสที่ค่าความเป็ นกรด-เบสอยู่ในช่ว ง 57 อัตราส่วนระหว่างไคโตซานต่อซิ ลิกาเท่ากับ 0, 0.1 และ 0.4
เมื่ อทาการเพิ่มอุณหภูมิในการเกิ ดปฏิ กิริยาจาก 60 องศาเซลเซี ยส
เป็ น 100 องศาเซลเซี ยสนั้นท าให้รูพรุ นมี ขนาดใหญ่ ข้ ึ น ในทุก ค่า
ความเป็ นกรด-เบสดังรูปที่ 5 การที่ รูพรุ นมี การกระจายตัว ที่ ขนาด
ที่ ใหญ่ข้ ึ นนั้นเนื่ องมาจากการเพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ในการเกิ ดปฏิ กิริยาท า
ให้ อ นุ ภ าคของซิ ลิ กามี ขนาดใหญ่ ข้ ึ นเ นื่ องจากอั ต ราการ
เกิดปฏิกิริยาคอนเดนเซชัน่ นั้นขึ้ นกับอุณหภูมิ นอกจากนี้ จ ะเห็ นได้
ว่า การควบคุมการขยายขนาดของโครงสร้างของซิ ลิกาที่ อุณ หภูมิ
ในการเกิดปฏิกิริยา 100 องศาเซลเซี ยสนั้นจะเกิ ดขึ้ นที่ ค่าความเป็ น
กรด-เบสเท่ากับ 6 เนื่ องจากการแสดงประจุบ วกของหมู่อะมิ โน
บนสายโซ่ ไคโตซานนั้นจะขึ้ น อยู่กับ อุ ณ หภูมิ โดยเมื่ ออุณ หภู มิ
สู งขึ้ น หมู่อะมิ โนจะเริ่ มไม่มีประจุบวกที่ค่าความเป็ นกรด-เบสที่ มี
ค่าน้อยลง

4. สรุ ปผลการทดลอง
การใส่ไคโตซานลงไปในสารละลายซิ ลิกาที่ ค่าความ
เป็ นกรด-เบสเท่ ากับ 5 และ 6 ท าให้รู พ รุ น ที่ เ กิ ด จากช่ อ งว่ า ง
ระหว่างอนุภาคของซิ ลิกามี ขนาดใหญ่ข้ ึ น เนื่ องจากประจุบ วกของ
หมู่อะมิ โนบนสายโซ่ ไคโตซานสามารถเปลี่ ยนแปลงกลไกการ
เกิดอนุภาคของซิ ลิกาจาก cluster-cluster เป็ น monomer-cluster ได้
ซึ่ งส่ งผลให้โครงสร้ างของซิ ลิกามี ความหนาแน่ นเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ท า
การอบแห้ง โครงสร้ า งของซิ ลิ ก าจึ งมี ก ารยุบ ตัว น้อ ยลงท าให้
อนุภาคของซิ ลิกามี ขนาดใหญ่ข้ ึ น และเมื่ ออัตราส่ ว นระหว่ างไคโต

ซานต่อซิ ลิกามี ค่าเพิ่ ม ขึ้ น รู พรุ นที่ ได้ก็จ ะมี ขนาดใหญ่ ข้ ึ นอี ก การ
ใส่ ไคโตซานที่ ค่า ความเป็ นกรด-เบสเท่ ากับ 6.5, 7, 7.5 และ 8
อุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยา 60 องศาเซลเซี ยส รู พรุ นที่ ได้มี ขนาด
เล็กลง เนื่องจากคุณสมบัติในการพันกันของไคโตซานท าให้ไคโต
ซานสามารถควบคุม การขยายขนาดของโครงสร้างของซิ ลิกาได้
และเมื่ อเพิ่มอัตราส่ วนระหว่างไคโตซานต่ อ ซิ ลิกา รู พรุ นที่ ได้ก็จ ะ
มี ขนาดเล็กลงอี ก ในกรณี ที่ เ พิ่ ม อุ ณ หภู มิ ในการเกิ ดปฏิ กิริยาเป็ น
100 องศาเซลเซี ย ส ส่ งผลให้ไคโตซานสามารถพันกันได้ที่ ค่ า
ความเป็ นกรด-เบสที่ มี ค่า น้อ ยลง เพราะฉะนั้น ส าหรั บ กรณี ที่
สังเคราะห์ที่อุณหภูมิในการเกิ ดปฏิ กิรยา 100 องศาเซลเซี ยส การ
ควบคุมการขยายขนาดของโครงสร้างของซิ ลิกาเนื่ องจากการพัน
กันของไคโตซานในสารละลายจะเกิ ดขึ้ นที่ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ที่ สั งเคราะห์
ที่ค่าความเป็ นกรด-เบส 6, 6.5, 7, 7.5, 8
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