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บทคัดย่อ

Abstract

โครงงานนี้ ท าการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และการเกิดปฏิกิริยาของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บน
ซิ ลิ ก าเมโซพอร์ ช นิ ด SBA-15 ที่ ป รั บ ปรุ ง ด้ ว ยคลอโรฟิ ล ล์ ส าหรั บ
คลอโรฟิลล์ที่ใช้ในการศึกษาได้มาจาก 3 แหล่ง คือ สาหร่ายเกลียวทอง ใบ
หญ้าขน และใบนนทรี จากการศึกษาผลของซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15
แสงแดด และน้า ที่มีต่อปฏิกิริยาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พบว่า
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดูดซับโดยซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA15 ที่อิ่มตัวด้วยน้า เพิ่มขึ้นเป็น 1.22 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับซิลิกาเมโซพอร์
ที่แห้งสนิท และเมื่อทาการศึกษาผลของการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
โดยคลอโรฟิลล์ของพืชต่างชนิดกันบนซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15 ที่
ความเข้มแสงคงที่ เห็นได้ชัดว่าคลอโรฟิลล์แต่ละแหล่งมีความสามารถใน
การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูก
ดูดซับมากที่สุดเกิดขึ้นจากคลอโรฟิลล์ที่ได้จากสาหร่ายเกลียวทอง (39.0%)
บนซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15 การตรวจสอบชนิดของสารผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการสังเคราะห์แสงของคลอโรฟิลล์ บนซิลิก าเมโซพอร์ชนิด SBA-15
พบว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงนี้เป็นสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ จาพวกคาร์บอกซิลิก ได้แก่
กรดอะซิติ ก และกรดออกซาลิ ก ซึ่ ง สารผลิต ภั ณฑ์ นี้ พบในปฏิ กิริ ย าการ
สัง เคราะห์ แ สงของคลอโรฟิล ล์จ ากสาหร่ายเกลี ยวทองมากที่สุด โดยมี
กรดอะซิติกปริมาณ 0.13% และกรดออกซาลิกปริมาณ 0.16%

In this project, the possibility for CO2 adsorption and reaction
(reactive adsorption) over chlorophyll-modified SBA-15 mesoporous
silica have been investigated. The sources of chlorophyll were spirulina
(Spirulina platensis), buffalo grass (Brachiari mutica), and yellow flame
(Peltophorum pterocarpum) leaves. The roles of SBA-15 mesoporous
silica, sunlight, and water on CO2 reactive adsorption were examined. It
was found that the amount of CO2 adsorption was increased 1.22 times
when the wet SBA-15 support was applied compared to that of dried one.
After that, the effect of chlorophyll sources on CO2 reactive adsorption
over the modified SBA-15 mesoporous silica was investigated at constant
of light intensity. It was clearly seen that each sources of chlorophyll had
the ability for CO2 adsorption. The highest CO2 adsorption was found
with SBA-15 mesoporous silica modified with chlorophyll from spirulina
(39.0%). The types of product formed over SBA-15 mesoporous silica
modified with various sources of chlorophyll were investigated. It was
found that the products from this reaction were carboxylic hydrocarbons
(acetic acid and oxalic acid). The highest product yield found with SBA15 mesoporous silica modified with chlorophyll from spirulina were acetic
acid 0.13% and oxalic acid 0.16%.
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1. บทนา
ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกให้ความสาคัญและตระหนัก
ถึง คือ ปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และกิจกรรม
ต่ า งๆของมนุ ษ ย์ ที่ มี ก ารใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล เช่ น ถ่ า นหิ น น้ ามั น ก๊ า ซ
ธรรมชาติ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น ส่งผลให้ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้น โดยพบว่าในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2553
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ ป ล่ อ ยออกมามี ป ริ ม าณมากถึ ง 392 ppm
(Michael, 2007) และจากการคาดการณ์ต่อไปถึงปี พ.ศ. 2643 ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จะมีมากถึง 570 ppm ซึ่งส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น
อีก 1.9oC และระดับน้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น 3.8 เมตร การเพิ่มขึ้นของปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
จากข้อมูลของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ของ
สหประชาชาติ แสดงให้เห็นว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2490 ทาให้โลกมีลักษณะเป็นฉนวนเก็บความร้อน อันเป็น
สาเหตุ ข องภาวะโลกร้ อ น อย่ า งไรก็ ต าม มี ก ารรายงานการดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ โดยพบว่าต้นสัก 1 ต้น สามารถดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ปริมาณ 0.329 ตันในเวลา 15 ปี และตลอดอายุของ
ต้นไม้โดยทั่วไป 1 ต้น โดยประมาณอายุเ ฉลี่ยของต้นไม้เท่ากับ 50 ปี
สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1 ตัน (เพ็ญศิริ, 2548) ปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถู กดูดซับนั้น ต้นไม้จะนาไปใช้ในกระบวนการ
สังเคราะห์แสง (Photosynthesis) เพื่อให้ได้สารอาหารที่พืชต้องการ ดังนั้น
การลดปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสง
ของพืช จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สะอาดและเหมาะแก่การนาไปใช้เพื่อลด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ
ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ แสงของพืช เกิดขึ้ นเมื่อคลอโรฟิลล์ในพืช
ดูดกลืนพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ในกระบวนการสร้างอาหาร โดยใช้น้า
และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่ง เป็นสารอนินทรีย์โมเลกุลเล็ก มาใช้ใ น
กระบวนการสังเคราะห์แสงเช่นกัน สิ่งที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสง
ของพืช คือ ก๊าซออกซิเจนและสารประกอบจาพวกคาร์โบไฮเดรต โดยก๊าซ
ออกซิเจนที่พืช ปล่อยออกมาจากกระบวนการสัง เคราะห์แ สง มนุษย์และ
สั ต ว์ จ ะน าไปใช้ ใ นกระบวนการหายใจ ส่ ว นสารประกอบจ าพวก
คาร์โบไฮเดรตนั้น พืชจะนาไปใช้ในกระบวนการเจริญเติบโต และยังเป็น
การผลิตอาหารเพื่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลกอีกด้วย
การนาคลอโรฟิลล์มาใช้ในปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสง จึงจาเป็นต้อง
ใช้วัสดุที่มีความพรุนสูงเป็นตัวรองรับคลอโรฟิลล์ที่เติมลงไป เพื่อเพิ่มพื้นที่
ผิ ว ในการดู ด ซั บ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ดั ง นั้ น ซิ ลิ ก าเมโซพอร์

(Mesoporous silica) จึงถูกนามาใช้เป็นตัวรองรับคลอโรฟิลล์ เพื่อช่วยให้
คลอโรฟิลล์สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในปริมาณที่มากขึ้น
สาหรับซิลิกาเมโซพอร์ ซึ่งเป็นสารประกอบที่ไม่มีโครงสร้างผลึก มี
ความเป็นรูพรุนสูง มีพื้นที่ผิวมาก และรูพรุนมีขนาดใหญ่กว่าซีโอไลต์มาก
เป็นวัสดุที่มีประโยชน์มากในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยเฉพาะในปฏิกิริยา
เคมี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สารโมเลกุ ล ใหญ่ (Rungsirisakun, 2005) เช่ น
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจาพวกน้ามันดีเซล เป็นต้น
โครงงานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เพื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูปสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และเพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ในการทาให้เกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสง ซึ่งในการทดลองใช้
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทาปฏิกิริยากับน้าบนซิลิกาเมโซพอร์ที่มีการเติม
คลอโรฟิลล์ของสาหร่ายเกลียวทองและใบหญ้าขน และวัดอัตราการดูดซับ
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าไปเป็ น สารผลิ ต ภั ณ ฑ์ การ
เปรี ย บเที ย บผลของความเข้ ม แสงที่ มี ผ ลต่ อ อั ต ราการดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และการตรวจสอบสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นด้วยเทคนิค
ที่เป็นไปได้

2. วิธีดาเนินโครงงาน
2.1 การศึกษาปัจจัยเบื้องต้นที่มีผลต่อการดูดซับและการเร่งปฏิกิริยาการ
สังเคราะห์แสง
การตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระเปาะแก้วเก็บก๊าซ
โดยทาการ บรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ล งในกระเปาะแก้วเก็บก๊าซ
ปริมาตรเฉลี่ย 165 มิลลิลิตร ที่ความดัน 0.17 atm และอัตราการไหล 33
ลูกบาศก์เซนติเมตร/ วินาที ครั้งแรกจะปล่อยให้ก๊าซคาร์บอนไดออก ไซด์
ผ่านกระเปาะแก้วเก็บก๊าซก่อน จากนั้นจับเวลา 5 วินาที แล้วจึงหมุนวาล์ว
ปิ ด พร้ อ มกั น เพื่ อ กั ก เก็ บ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ และไล่ ก๊ า ซอื่ น ใน
กระเปาะแก้วเก็บก๊าซ ใช้เข็มฉีดสาหรับเก็บก๊าซ เก็บก๊าซปริมาตร 1.0
มิลลิลิตร จากกระเปาะแก้วเก็บก๊าซ จากนั้นนามาฉีดในเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ
เพื่อทาการวิเคราะห์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยในแต่ละ 1 batch
ทาการฉีดทุกๆ 2 นาที เป็นเวลาต่อเนื่องกัน 3 ครั้ง ซึ่งฉีดทั้งหมด 6 batch
และทาการทดลองโดยโหลดคลอโรฟิลล์จากสาหร่ายเกลียวทอง และใบ
หญ้าขนลงบนซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15 จานวน 2.0 กรัม และบรรจุก๊าซ
คาร์บ อนไดออกไซด์ เพื่ อตรวจวัด ปริ ม าณก๊า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ ใ น
กระเปาะแก้วเก็บก๊าซ
2.2 การศึกษาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการเกิดปฏิกิริยาการ
สังเคราะห์แสง

บน ซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15 ปริมาณ 2.0 กรัม เติมน้า 5 มิลลิลิตร
และบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระเปาะแก้วเก็บก๊าซ จากนั้นนาไป
วางไว้ในบริเวณที่มีแสงแดด โดยตรวจวัดความเข้มแสงทุกครั้ง และทาการ
ทดลองโดยเลือกคลอโรฟิลล์จาก สาหร่ายเกลียวทอง ใบหญ้าขน โหลดลง
บน ซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15 ปริมาณ 2.0 กรัม โดยในกรณีนี้จะนา
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วิเคราะห์ก๊าซเพื่อทาการวิเคราะห์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสาร
ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ โดยในแต่ ล ะ 1 batch ทาการฉี ดทุก ๆ 2 นาที เป็นเวลา
ต่อเนื่องกัน 3 ครั้ง ซึ่งฉีดทั้งหมด 7 batch นาซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15
ที่มีคลอโรฟิลล์จากสาหร่ายเกลียวทอง และใบหญ้าขน มาล้างด้วยอะซิโตน
ปริมาตร 150 มิลลิลิตร โดยทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นกรองเอาซิลิกาเมโซพอร์
ชนิด SBA-15 ออก นาสารละลายที่กรองได้ไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง UV
spectrophotometer ด้วย Mode scan spectrum เพื่อตรวจสอบชนิดของสาร
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาการเลียนแบบการสังเคราะห์แสง และวัดค่า
absorbance ของสารละลาย เพื่อนาไปคานวณหาปริมาณสารผลิตภัณฑ์ที่

3.1 ผลการศึกษาปัจจัยเบื้องต้นที่มีผลต่อการดูดซับและการเร่งปฏิกิริยาการ
สังเคราะห์แสง
จากการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับปริมาณก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ และการเกิ ดสารผลิ ตภั ณฑ์ช นิดอื่ น โดยปฏิกิ ริย า
เลียนแบบการสังเคราะห์แสงบนตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาซิลิกาเมโซพอร์
ชนิด SBA-15 ที่มีค วามแตกต่างกันของสารคลอโรฟิลล์ที่ถูก เติมเข้าไป
ได้แก่ สาหร่ายเกลียวทอง ใบหญ้าขน และใบนนทรี เพื่อศึกษาปริมาณก๊าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ ถู ก น าไปใช้ ใ นการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเลี ย นแบบการ
สังเคราะห์แสงเพื่อวิเคราะห์หาสารผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่เกิดขึ้น
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีก ารเติม คลอโรฟิล ล์จ าก
สาหร่ายเกลียวทอง และใบหญ้าขนลงบนซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15

SPR+CO2+H2O
BG+CO2+H2O

R² = 0.9795

BG+CO2

R² = 0.9235
50

100
Time (min)

150

รูปที่ 1 เปอร์เซ็นต์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดูดซับบนซิลิกาเม
โซพอร์ชนิด SBA-15 ที่ความเข้มแสงคงที่ 37 lux
3.2 การศึกษาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการเกิดปฏิกิริยาการ
สังเคราะห์แสง บนตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15 ที่
ปรับปรุงคุณภาพด้วยคลอโรฟิลล์จากสาหร่ายเกลียวทอง ใบหญ้าขน และใบ
นนทรี
ตารางที่ 1 ปริ ม าณก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ เ วลาต่ า งๆ กั น เมื่ อ ใช้
คลอโรฟิลล์จากแหล่งต่างๆ ณ ที่ความเข้มแสงแตกต่างกัน
เวลา
(นาที)

เกิดขึ้น

3. ผลการดาเนินโครงงานและวิจารณ์

SPR+CO2

R² = 0.7548

0

กระเปาะแก้วเก็บก๊าซ ไปวางไว้ที่ความเข้มแสงจากโคมไฟคงที่ที่ 37 lux
จากนั้นใช้เข็มฉีดก๊าซเก็บก๊าซปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร และนามาฉีดในเครื่อง

R² = 0.9668
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ความเข้ม
ปริมาณ CO2 ที่มีอยู่ / ที่ถูกดูดซับ (โมล×10-3)
แสง
ใบหญ้าขน
ใบนนทรี
(Lux) สาหร่ายเกลียว
ทอง
100
105
8.74/ 0.66
75
9.07/ 0.33
216
9.32 / 0.01
100
8.55 / 0.86
58
8.83/ 0.58
38
10.33/ -0.92
61
9.67/ - 0.26
74
8.50/ 0.91
77
8.89/0.52
74
9.34/ 0.07
2
7.27/ 2.13
3
8.29/ 1.12

ในกรณีที่มีความเข้มแสงต่า (200 – 2 lux) คลอโรฟิลล์จากสาหร่ายเกลียว
ทองจะท างาน (เร่ ง กลไกการดู ด ซับ ก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ และการ
เกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสง) ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ ใบหญ้าขน และใบ

พบว่าสเปคตรัม ของสารละลายจากการล้างด้วยอะซิโตนของซิลิ
กาเมโซพอร์ชนิด SBA-15 ที่มีการเติมคลอโรฟิลล์จากสาหร่ายเกลียวทอง
และใบหญ้าขน มีการดูดกลืนคลื่นแสง หรือเกิด peak ที่ความยาวคลื่น 208210, 400-450, 600-680 นาโนเมตร ตามลาดับ ซึ่งช่วงความยาวคลื่น 400500 และ600-680 นาโนเมตรเป็นช่วงการดูดกลืนแสงของคลอโรฟิลล์ โดย
คลอโรฟิลล์เอมี peak หลักที่ 420 นาโนเมตรและ 680 นาโนเมตร และยังมี
พีค เล็กๆที่ตาแหน่งอื่นๆปรากฏด้วย ส่วนคลอโรฟิลล์บี จะมี พีค หลักที่ 470
นาโนเมตร และ 640 นาโนเมตร มี พีค เล็กอื่น ๆ ตามสัดส่วนความเข้มข้น
ของแต่ละตัว สาหรับสเปคตรัมของแคโรทีนอยด์มี พีค หลักอยู่ที่ 420, 470
และ 500 นาโนเมตร สาหรับ พีคที่เกิดในช่วงความยาวคลื่น 208-210 นาโน
เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการดูดกลืนคลื่นแสงจากหมู่ฟังก์ชันต่างๆ
พบว่ามีช่วงความยาวคลื่นใกล้เคียงกับกรดคาร์บอกซิลิก ซึ่งมีช่วงความยาว
คลื่ น ที่ เ กิ ด จากการดู ด กลื น คลื่ น แสง ในช่ ว ง 208-210 นาโน จึ ง คาดว่ า
ผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ เ กิ ดจากการกระบวนการสั ง เคราะห์ แ สง คื อ สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนในหมู่กรดคาร์บอกซิลิก จาพวก กรดอะซิติก และกรดออก
ซาลิก
ปริมาณกรดอะซิติก และกรดออกซาลิก วัดจากค่าการดูดกลืน
แสง แล้วนาไปคานวณจาก Calibration curve ดังกราฟรูปที่ 4-5

ความเข้มขั้นของกรดอะซิติค
(โมล/ 150 มิลลิลิตร)

นนทรี โดยล าดั บ และเพื่ อ ให้ ส ามารถเร่ ง กลไกการดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และการเกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงได้ดีที่สุด จึง
ปรับปรุงการทดลองโดยใช้ความเข้มแสงคงที่ที่ 37 lux ปริมาณการดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แสดงไว้ในรูปที่ 1
จากการทดลองเมื่อทาการวิเคราะห์ก๊าซจากกระเปาะแก้วเก็บ
ก๊าซ ที่มีการเติมคลอโรฟิลล์จาก สาหร่ายเกลียวทอง และใบหญ้าขน ขณะที่
เกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงพบว่า มีก๊าซออกซิเจน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่
เกิ ดขึ้ นจากปฏิ กิริ ย าการสัง เคราะห์ แ สง โดยเกิด ขึ้ นจากปฏิ กิริ ยา Hill
reaction ซึ่ง คลอโรฟิล ล์จ ะดูดกลืนแสงไว้ แล้วทาให้ น้าแตกตัวได้เ ป็ น
อิเล็กตรอน และ ออกซิเจน โดยปริมาณก๊าซออกซิเจนที่เกิดจากปฏิกิริยาการ
สัง เคราะห์ แ สงจากการเติมคลอโรฟิล ล์จากสาหร่ายเกลียวทองลงบนตัว
รองรับตัวเร่ง ปฏิกิริยาซิลิกาเมโซพอร์ช นิด SBA- 15 มีปริมาณมากกว่า
คลอโรฟิลล์จากใบหญ้าขนที่เติมลงบนตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาซิลิกาเมโซ
พอร์ชนิด SBA-15 อยู่ร้อยละ 3×10 - 4 หรือคิดเป็น 1.9 เท่า
เมื่อนาสารละลาย หลัง ผ่านกระบวนการสัง เคราะห์แ สง ไป
ตรวจสอบด้วยเครื่อง UV spectrophotometer ด้วย Mode scan spectrum
(Bajrachaya, 1999) เพื่อดูช่วงความยาวคลื่นที่มีการดูดกลืนแสงว่าเกิดที่
ความยาวคลื่นใดในช่วง 200-700 นาโนเมตร และนาไปเปรียบเทียบกับช่วง
ความยาวคลื่นที่มีการดูดกลืนแสงของหมู่ฟังก์ชันต่างๆเพื่อตรวจสอบชนิด
สารผลิตภัณฑ์ แสดงดังรูปที่ 2 และ 3

รูปที่ 3 สเปคตรัมของสารละลายที่มีการโหลดคลอโรฟิลล์จากใบหญ้าขนที่
เวลา 120 นาที
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รูปที่ 4 ปริมาณกรดอะซิติกในสารละลายจากแหล่งคลอโรฟิลล์ปริมาตร 150
มิลลิลิตร
ความเข้มข้นของกรดออกซาลิค
(โมล/ 150 มิลลิลิตร)

รูปที่ 2 สเปคตรัมของสารละลายที่มีการโหลดคลอโรฟิลล์จากสาหร่าย
เกลียวทองที่เวลา 120 นาที
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รูปที่ 5 ปริมาณกรดออกซาลิก ในสารละลายจากแหล่งคลอโรฟิลล์ปริมาตร
150 มิลลิลิตร

จากรูปที่ 4 และ 5 พบว่าปริมาณกรดอะซิติกและกรดออกซาลิก
เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาที่ใช้มากขึ้น นั่นคือ หากปล่อยให้เกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์
แสงเป็ น เวลานานๆ จะท าให้ ไ ด้ ส ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม มากขึ้ น ในที่ นี้ คื อ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนในหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลิก ที่เวลา 120 นาที
พบว่าสารละลายที่ล้างด้วยอะซิโตนของซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15 ที่มี
การเติมคลอโรฟิลล์จากสาหร่ายเกลียวทองหลังผ่านกระบวนการสังเคราะห์
แสงมีปริมาณกรดอะซิติก 0.20 มิลลิโมล และกรดออกซาลิก 0.24 มิลลิโมล
ซึ่งมากกว่าสารละลายที่ล้างด้วยอะซิโตนจากซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15
ที่มีการเติมคลอโรฟิลล์จากใบหญ้าขน โดยมีปริมาณกรดอะซิติก 0.13 มิลลิ
โมล และกรดออกซาลิก 0.15 มิลลิโมล แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการ
ทางานของคลอโรฟิลล์จากสาหร่ายเกลียวทองดีกว่าคลอโรฟิลล์จากใบหญ้า
ขน

4. สรุปผลการทดลอง
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ปั จ จั ย เ บื้ อ ง ต้ น ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร ดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์บนตัวรองรับปฏิกิริยาซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15 ที่
สภาวะต่างกัน พบว่า
1 สภาวะที่ไม่มีการเติมสารใดๆลงบนตัวรองรับปฏิกิริยาซิลิกาเม
โซพอร์ ช นิ ด SBA-15

เมื่ อ เวลาผ่ า นไป ปริ ม าณของก๊ า ซ

คาร์บอนไดออกไซด์มีปริ มาณลดลง และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มต้น สามารถหาปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดูดซับด้วยตัวรองรับปฏิกิริยาซิลิ
กาเมโซพอร์ชนิด SBA-15 ที่ไม่มีการเติมสารใดๆ เฉลี่ยได้เท่ากับ
8.5x10-4 โมล (คิดเป็น 8.8%)
2

สภาวะที่มีการเติมน้าลงบนตั วรองรับปฏิกิริยาซิลิกาเมโซพอร์
ชนิด SBA-15 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูก ดูดซับไว้
ด้วยตัวรองรับปฏิกิริยาซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15 ที่สภาวะนี้มี
ค่าเท่ากับ 8.4x10-4 โมล (คิดเป็น 10.5%)

สภาวะที่มีการเติมคลอโรฟิลล์จากสาหร่ายเกลียวทอง ลงบนตัวรองรับ
ปฏิกิริยาซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15 และมีน้าร่วมด้วย โดยวางไว้ที่ความ
เข้มแสงคงที่ เมื่อเวลาผ่านไปพบว่า ปริมาตรก๊าซที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้ง
เมื่อมีการเก็บตัวอย่างก๊าซเพื่อนามาวิเคราะห์ พบว่า SBA-15 ที่มีการเติม
คลอโรฟิลล์จากสาหร่ายเกลียวทองสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้มากกว่า SBA-15 ที่ไม่มีการเติมคลอโรฟิลล์ถึง 3.08 เท่า
จากการตรวจสอบสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเลียนแบบปฏิกิริยาการ
สังเคราะห์แสงด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ UV-visible spectrophotometer โดย

ทาการเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารในหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลิก
ได้ แ ก่ กรดอะซิ ติก และกรดออกซาลิ ค พบว่า กราฟที่ ได้ จ ากการนาสาร
ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการสังเคราะห์แสงมาตรวจสอบมีลักษณะเดียวกัน
กับกราฟมาตรฐาน จึงสรุปได้ว่า สารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสารในหมู
ฟั ง ก์ ชั น คาร์ บ อกซิ ลิ ก โดยปริ ม าณสารผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ พ บในปฏิ กิ ริ ย าการ
สัง เคราะห์ แ สงของคลอโรฟิล ล์จ ากสาหร่ายเกลี ยวทองมากที่สุด โดยมี
กรดอะซิติกปริมาณ 0.2 มิลลิโมล และกรดออกซาลิคปริมาณ 0.24 มิลลิโมล
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เกษตรศาสตร์ ผูใ้ ห้การสนับสนุนทุนในการทาวิจัยนี้
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