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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ทาการศึกษาพฤติกรรมการบวมตัวและความสามารถในการอุ้มน้าของคอมโพสิตไฮโดรเจลเพื่ อ
ประยุกต์ใช้ เป็ นตัวดูดซับโลหะหนักในนา้ เสีย โดยคอมโพสิตไฮโดรเจลที่ใช้ เตรียมได้ จาก พอลิไวนิลแอลกอฮอล์คอมโพ
สิตกับคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้น และพอลิไวนิลแอลกอฮอล์คอมโพสิตกับคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลาย
ชั้นที่ผ่านการดัดแปลงผิวหน้ า โดยใช้ สารละลายกลูตารัลดีไฮด์เป็ นสารเชื่อมขวาง จากการทดลองพบว่าสามารถเตรียม
ฟิ ล์มคอมโพสิตไฮโดรเจลได้ สาเร็จ และพบว่าคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้นมีผลต่อความสามารถในการอุ้มนา้ ของ
คอมโพสิตไฮโดรเจล คอมโพสิตไฮโดรเจลที่เติมคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้นที่ผ่านการดัดแปลงผิวหน้ าจะมี
อัตราการบวมตัวและอัตราการอุ้มนา้ ได้ สงู สุดถึงร้ อยละ 426 และร้ อยละ 80 ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็ นผลมาจากโมเลกุลมี
สมบัตชิ อบนา้ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังทาการศึกษาจลนศาสตร์และกลไกของพฤติกรรมการบวมตัวของคอมโพสิตไฮโดรเจล
และพบว่าคอมโพสิตไฮโดรเจลทุกชนิด มีจลนศาสตร์การบวมตัว ตามแบบจาลองปฏิกริ ิยาอันดับสอง และกลไกการบวม
ตัวเป็ นการแพร่แบบ quasi-Fickian ตามลาดับ
คาสาคัญ: ไฮโดรเจล พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ คาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้น การบวมตัว จลนศาสตร์และกลไก

74

Abstract
In this paper, the swelling behavior of composite hydrogel for used as an adsorbents for remove heavy
metal in wastewater was studied. The hydrogels were prepraed from poly(vinyl) alcohol (PVA), PVA composited
with multiwall carbon nanotube (MWCNT) and PVA composited with the modified multiwall carbon nanotube
(MWCNT(mod.)) by using glutraldehyde as a crosslinking agent. It was found that the MWCNT has effecting to
the swelling behaviour of hydrogel. We found that the PVA/MWCNT(mod.) highly exhibited the equilibrium
swelling ratio and equilibrium water content due to its hydrophilicity property. The swelling ratio (%SR) and and
equilibrium water content (%EWC) of PVA/MWCNT(mod.) hydrogel shows up to 426 and 80, respectively. In
addition, the kinetic and mechanism of swelling also were investigated, It was found that the all of composite
hygrogel followed the pseudo-second order model and quasi-fickian diffusion, respectively.
Keywords: Hydrogel, Poly(vinyl) alcohol, Multiwall carbon nanotube, Swelling, Kinetics and mechanisms
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บทนา
พอลิเมอร์ไฮโดรเจล คือ พอลิเมอร์ท่มี โี ครงสร้ างที่เชื่อมกันเป็ นโครงร่างตาข่ายสามมิตสิ ามารถเกิดผ่านปฏิกริ ิยา
ทางเคมีหรือ แรงกระทาเชิงกล (Omidian et al., 2008; Hennink et al., 2012) ไฮโดรเจลสามารถดูดซับและกักเก็บ
สารละลายภายในโครงสร้ างได้ สูง ทาให้ ไฮโดรเจลเกิดการบวมตัวและมีความยืดหยุ่น ได้ (Ahmed, 2015) นอกจากนี้
พบว่าเมื่อมีการสูญเสียนา้ หรือสารละลายไฮโดรเจลก็สามารถหดตัวและกลับสู่สภาพเดิมได้ อีกทั้งยังสามารถนากลับมา
ประยุกต์ใช้ งานได้ อกี ครั้ง (Wang et al., 2011) ด้ วยเหตุน้ ีจึงทาให้ ไฮโดรเจลได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมากในการนาไป
ประยุกต์ใช้ ในการงานในด้ านต่าง ๆ เช่น การนาไฮโดรเจลมาใช้ เป็ นวัสดุในการนาส่งยาไปยังอวัยวะเป้ าหมาย (Hamidi et
al., 2008) ผลิตเป็ นเนื้อเยื่อวิศวกรรมเพื่อทดแทนเนื้อเยื่อ (Stamatialis et al., 2008)นอกจากนี้ ไฮโดรเจลยังสามารถ
ประยุกต์ใช้ งานทางด้ านการเกษตรและสิ่งแวดล้ อม เช่ น ใช้ เป็ นวัสดุท่สี ามารถอุ้มนา้ เพื่อช่ วยรักษาความชุ่มชื้นในดินได้
(Abedi-Koupai et al., 2008) และใช้ เป็ นตัวดูดซับโลหะหนักในนา้ เสีย (Ngah et al., 2011) เป็ นต้ น
เป็ นที่ท ราบกัน ดี ว่ า ปั จ จุ บั น ไฮโดรเจลสามารถเตรี ย มได้ จ ากสารหลายชนิ ด เช่ น พอลิ ไ วนิ ล แอลกอฮอล์
(Poly(vinyl) alcohol, PVA( (Ruiz et al., 2001) ไคโตซาน (Chitosan) (Berger et al., 2004) และพอลิ อะคริ เลต
(Polyacrylate( )Hua et al., 2001) เป็ นต้ น จากการศึกษาพบว่าการเตรียมไฮโดรเจลจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ได้ รับ
ความนิยมอย่ างมาก เนื่องจากเป็ นสารที่สามารถละลายในน้าได้ (Ruiz et al., 2001) และไม่ เป็ นพิ ษต่ อ มนุ ษย์และ
สิ่งแวดล้ อม อีกทั้งยังสามารถย่ อยสลายได้ โดยวิธชี ีวภาพ )Salehi et al., 2011( จึงทาให้ นักวิจัยส่วนใหญ่นาพอลิไวนิล
แอลกอฮอล์มาใช้ ทาเป็ นไฮโดรเจลเพื่ อประยุ กต์ใช้ งานต่ าง ๆ (Sakai et al., 2013) อย่ างไรก็ตามพบว่ าไฮโดรเจลที่
เตรียมจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์มคี วามแข็งแรงเชิงกลค่อนข้ างต่า (Varshney, 2007) จึงนิยมไปผสมกับพอลิเมอร์หรือ
ส า ร ช นิ ด อื่ น ๆ เ ช่ น poly(vinyl) pyrrolidone (Razzak et al., 1999) Clay (Yeh et al., 2003) ZnO nanoparticle
(Mallakpour et al., 2016) และเส้ นใยเซลลูโลส (Peresin et al., 2010) เป็ นต้ น
นอกจากสารที่ ก ล่ า วมาแล้ วนั้ น พบว่ า คาร์ บ อนนาโนนาทิ ว บ์ แ บบผนั ง หลายชั้ น )Multi-walled carbon
nanotubes, MWCNT( เป็ นอีกหนึ่งวัสดุท่นี ่าสนใจในการนามาคอมโพสิตกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ เนื่องจากสามารถเพิ่ม
สมบัติเชิงกลของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ไฮโดรเจลได้ อีกทั้งลักษณะโครงสร้ างของคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้น
สามารถทานายสมบัตติ ่าง ๆ ได้ เช่น ความสามารถในการบวมตัว และความสามารถในการดูดซับ เป็ นต้ น
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการเตรียมไฮโดรเจลจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และพอลิไวนิลแอลกอฮอล์คอมโพสิต กับ
คาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้น โดยใช้ สารละลายกลูตารัลดีไฮด์เป็ นสารเชื่อมขวาง และศึกษาอิทธิพลของการเติม
คาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้นที่มีต่อความสามารถในการบวมตัวและการอุ้มนา้ ของไฮโดรเจล เพื่ อใช้ ทานาย
ความสามารถในการนาไปประยุกต์ใช้ งานในด้ านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาจลนศาสตร์และกลไกการบวมตัวของ
คอมโพสิตไฮโดรเจลต่อสมบัตดิ งั กล่าวอีกด้ วย

2.1 สารเคมี
พอลิ ไ วนิ ล แอลกอฮอล์ (Poly vinyl alcohol, PVA) น้า หนั กโมเลกุ ล 85000-124000 จากบริ ษั ท SigmaAldrich ประเทศเยอรมนี คาร์ บอนนาโนทิว บ์แ บบผนั ง หลายชั้ น (Multiwall carbon nanotube, MWCNT) เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 10-25 นาโนเมตร จากบริษัท Iljin nanotech ประเทศเกาหลีใต้ สารละลายกลูตารัลดีไฮด์เข้ มข้ นร้ อยละ 1.2
โดยน้าหนักต่ อปริมาตร จากบริษัท Sigma-Aldrich ประเทศเยอรมนี กรดอะซิติกและกรดซัลฟู ริก จากบริษัท QRë C
ประเทศนิวซีแลนด์ เมทานอลเข้ มข้ นร้ อยละ 98 และกรดไนตริกเข้ มข้ นร้ อยละ 69 จากบริษัท Carlo Erba ประเทศอิตาลี
2.2 การดัดแปลงผิวหน้าของคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้น
การดัดแปลงผิวหน้ าของ MWCNT ทาได้ โดยการนา MWCNT 0.1 กรัม มารีฟลักซ์ )Reflux( กับสารผสมของ
กรดซัลฟิ วริกเข้ มข้ นร้ อยละ 10 และกรดไนตริกเข้ มข้ นร้ อยละ 10 ที่อตั ราส่วน 3:1 (กรดซัลฟิ วริก:กรดไนตริก) เป็ นเวลา
7.5 ชั่วโมง หลังจากนั้นนาสารละลายไปปั่ นเหวี่ยง (Centrifuge) ด้ วยเครื่องปั่ นเหวี่ยงเพื่อให้ สารตกตะกอนเป็ นเวลา 1
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ชั่วโมง ทาการล้ างตะกอนให้ เป็ นกลางโดยใช้ นา้ ปราศจากไอออน โดยการปั่ นเหวี่ยงอีกครั้ง ทาซา้ จนกระทั่งตะกอนมี
สมบัตเิ ป็ นกลาง จากนั้นนาตะกอนที่ได้ ไปอบด้ วยตู้อบสูญญากาศที่อณ
ุ หภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง จะได้
คาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้นที่ผ่านการดัดแปลงผิวหน้ า(Multiwallcarbon nanotube modified,MWCNT(mod.))
2.3 การเตรียมสารละลายคอมโพสิตของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กบั คาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้น
เติ ม MWCNT จ านวน 0.01 กรั ม ลงในสารละลาย PVA เข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ 10 โดยน้า หนั ก ปริ ม าตร 100
มิลลิลิตร จากนั้นทาการกวน )Stir( เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นนาสารละลายผสม
ดังกล่าวไปให้ คลื่นความถี่สงู )Sonicate) โดยเครื่องอัลตราโซนิก (Ultrasonic) ชนิดอ่าง ด้ วยความถี่ 40 กิโลเฮิรตซ์ เป็ น
เวลา 30 นาที เพื่ อให้ สารผสมเข้ ากันได้ ดี ทาการกวนต่ อ ที่อุณ หภูมิ 80 องศาเซลเซีย สเป็ นเวลาอีก 1 ชั่ ว โมงจะได้
สารละลายผสมของ PVA กับ MWCNT
ในกรณีสารละลายผสมของ PVA กับ MWCNT(mod.) จะทาการเตรียมเช่นเดียวกันกับการเตรียมสารละลาย
ผสมของ PVA กับ MWCNT
2.4 การเตรียมคอมโพสิตไฮโดรเจล
การศึกษานี้จะทาการเตรียมไฮโดรเจล 3 ชนิด คือ พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ไฮโดรเจล (PVA hydrogel) พอลิไว
นิลแอลกอฮอล์คอมโพสิตกับคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้นไฮโดรเจล (PVA/MWCNT hydrogel) และพอลิไวนิล
แอลกอฮอล์ ค อมโพสิ ต กั บ คาร์ บ อนนาโนทิ ว บ์ แ บบผนั ง หลายชั้ นที่ ผ่ า นการดั ด แปลงผิ ว หน้ าไฮโดรเจล
(PVA/MWCNT(mod.) hydrogel) ซึ่งสามารถเตรียมได้ โดยนาสารละลาย PVA หรือสารละลายผสม PVA/MWCNT
หรือสารละลายผสม PVA/MWCNT(mod.) ปริมาตร 10 มิ ลลิลิตร ผสมเข้ ากับสารละลายเชื่อมขวาง (Crosslinking
solution) ปริมาตร 16.80 มิลลิลิตร (สารละลายเชื่อมขวางประกอบด้ วย เมทานอล (50 %w/v) : กรดแอซิติก (10
%w/v) : กลูตารัลดีไฮด์ (1.2 %w/v) : กรดซัลฟิ วริก (10 %w/v) ในอัตราส่วน 3 : 2 : 1 : 1) โดยใช้ เครื่องกวนแบบ
ใช้ แม่เหล็ก เมื่อผสมเข้ ากันดีแล้ ว เทสารผสมลงบนจานเพาะเชื้อ (Petri dish) ทิ้งไว้ 30 นาที ที่อณ
ุ หภูมหิ ้ องจะได้ คอมโพ
สิตไฮโดรเจล จากนั้นนาคอมโพสิตไฮโดรเจลที่ได้ ไปอบด้ วยตู้อบสูญญากาศที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48
ชั่วโมง จะได้ ไฮโดรเจลในสภาวะแห้ งพร้ อมนาไปทดสอบสมบัตติ ่าง ๆ ต่อไป
2.5 การศึกษาโครงสร้างทางเคมีของคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้นและคอมโพสิตไฮโดรเจล
โครงสร้ างทางเคมีของคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้น และคอมโพสิตไฮโดรเจลสามารถตรวจสอบด้ วย
เทคนิคฟูเรียทรานสฟอร์มอินฟาเรดสเปกโทรสโคปี (FT-IR spectroscopy) (รุ่น FTIR-4100, Jasco, Japan) โดยการ
เตรียมตัวอย่ างสาหรับ MWCNT และคอมโพสิตไฮโดรเจลจะใช้ วิธี KBr pellet และเทคนิคฟิ ล์มบาง (Film casting)
ตามลาดับ ทาการตรวจวัดที่ช่วงเลขคลื่น (Wavenumber) ระหว่าง 4000-400 cm-1
2.6 ความสามารถการบวมตัวของคอมโพสิตไฮโดรเจล
ความสามารถในการบวมตัวถือเป็ นสมบัติท่ีสาคัญอย่ างหนึ่ง ของไฮโดรเจล คือ สามารถนาไปวิเคราะห์เพื่อ
นาไปใช้ งานด้ านต่าง ๆ เช่น การควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ ย )Han et al., 2009( และการใช้ เป็ นตัวดูดซับโลหะหนักในนา้
เสีย )Salehi et al., 2012( เป็ นต้ น จึงได้ ทาการทดสอบสมบัตดิ งั กล่าว โดยมีการศึกษาผลของชนิดของสารไฮโดรเจล ต่อ
ความสามารถในการบวมตัวที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส โดยชนิดที่นามาทดสอบ คือ PVA hydrogel PVA/MWCNT
hydrogel และ PVA/MWCNT(mod.) hydrogel โดยในขั้นแรกของการทดสอบจะทาการตัดแผ่นฟิ ล์มที่อยู่ในสภาวะแห้ ง
ให้ อยู่ในขนาดประมาณ 1 x 1 ตารางเซนติเมตร จากนั้นนามาชั่งนา้ หนัก บันทึกนา้ หนักเป็ นนา้ หนักของไฮโดรเจลขณะ
แห้ ง (ระบุเป็ น Wd) หลังจากนั้นนาคอมโพสิตไฮโดรเจลดังกล่าวไปแช่ ในนา้ ปราศจากไอออนที่ช่วงเวลาต่าง ๆ เมื่อถึง
เวลาตามที่กาหนดนาไฮโดรเจลออกมาจากนา้ จากนั้นทาการซับนา้ ส่วนเกินบริเวณพื้นผิวด้ วยกระดาษกรอง หลังจากนั้น
นามาชั่งแล้ วบันทึกนา้ หนักเป็ นนา้ หนักของไฮโดรเจลที่ช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ระบุเป็ น Ws ทาการคานวณร้ อยละอัตราการ
บวมตัว (Swelling ratio, %SR) ของคอมโพสิตไฮโดรเจล ดังสมการที่ (1) (Stamatialis et al., 2008)
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% SR 

W s  Wd
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1

Ws คือ นา้ หนักของไฮโดรเจลในสภาวะบวมตัวที่เวลาใด ๆ หน่วย กรัม
Wd คือ นา้ หนักของไฮโดรเจลในสภาวะแห้ ง หน่วย กรัม
ทาการทดลอง ซา้ 3
นอกจากนี้ยังทาการศึกษาความสามารถในการอุ้มนา้ (Equilibrium water content, %EWC) ของคอมโพสิต
ไฮโดรเจล ซึ่งเป็ นการศึกษาความสามารถในการกักเก็บนา้ ไว้ ในโครงสร้ างของคอมโพสิตไฮโดรเจลดังสมการ (2) โดย
ทาการศึกษาได้ ในลักษณะเดียวกันกับการทดสอบความสามารถในการบวมตัวของคอมโพสิตไฮโดรเจล
เมื่อ

% EWC 

Ws  Wd
 100
Ws

2

ทาการทดลอง 3 ซา้ เช่นเดียวกันกับความสามารถในการบวมตัวของไฮโดรเจล
ผลและอภิปรายการทดลอง
3.1 โครงสร้างทางเคมีของคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้นและคอมโพสิตไฮโดรเจล
การศึกษาโครงสร้ างทางเคมีของคาร์บอนนาโนทิวบ์ แบบผนังหลายชั้นและคอมโพสิตไฮโดรเจลเป็ นการศึกษา
เพื่อยืนยันโครงสร้ างและปฏิกริ ิยาทางเคมีท่เี กิดขึ้นภายในโครงสร้ างของไฮโดรเจลชนิดต่าง ๆ

จากการศึกษาโครงสร้ างทางเคมีพบว่า ไฮโดรเจลทุกชนิดปรากฏพีคขนาดกว้ าง )Broad band( เกิดขึ้นที่บริเวณ
ประมาณ 3337 cm-1 และ 2936 cm-1 ซึ่งแสดงถึงหมู่ -OH stretching และหมู่ C-H stretching ภายในโครงสร้ างของ
PVA (Farida et al., 2016) ตามลาดับ ดังแสดงในรูปที่ 1 และพบพีคที่บริเวณ 1655 cm-1 และ 1088 cm-1 ซึ่งแสดง
ถึงหมู่ C=O stretching ที่เกิดจากหมู่ acetate และหมู่ -C-OH ในโมเลกุลของ PVA (Farida et al., 2016) นอกจากนี้ยัง
พบพีคที่ประมาณ 1145 cm-1 ของไฮโดรเจลทั้ง 3 ชนิด )รูป 1b, 1c, 1d( ซึ่งแสดงถึงหมู่ C-O-C stretching ที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาการเชื่อมขวาง (Crosslinked) ผ่าน acetal bridges ภายในโครงสร้ างของคอมโพสิตไฮโดรเจล (Mansur et al.,
2008) นอกจากนี้ในโครงสร้ างของ PVA/MWCNT hydrogel และ PVA/MWCNT(mod.) hydrogel จะมีพีคเกิดขึ้น
บริเวณ 3337 cm-1 และบริเวณ 1655 cm-1 มีความกว้ างมากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากหมู่ไฮดรอกซิลและหมู่คาร์บอกซิลิก
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รูปที่ 1 FT-IR spectra ของ (a) PVA (b) PVA hydrogel (c) PVA/MWCNT hydrogel (d) PVA/MWCNT(mod.) hydrogel
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ในโครงสร้ าง MWCNT และ MWCNT(mod.) (Salehi et al., 2012) ซึ่งสอดคล้ องกับผลการทดสอบโครงสร้ างเคมีของ
MWCNT และ MWCNT (mod.) ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 FT-IR spectra (a) MWCNT (b) MWCNT(mod.)
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จากการศึกษาโครงสร้ างทางเคมีของ MWCNT และ MWCNT(mod.) พบว่าจะมีพีคที่มลี ักษณะคล้ ายกันที่บริเวณ 1614
cm-1 ซึ่งแสดงถึงหมู่ C=O stretching ที่เกิดจากวงอะโรมาติกของ MWCNT (Salehi et al., 2012) พีคที่บริเวณ 3440
cm-1 แสดงถึ ง หมู่ -OH stretching ที่ อ ยู่ บริ เ วณผิ ว หน้ าของ MWCNT และพบว่ าพี ค ที่ บ ริ เ วณดั ง กล่ า วของ
MWCNT(mod.) จะมีลักษณะขนาดกว้ าง (Broad) ขึ้นซึ่งอาจเกิดจากการดัดแปลงผิวหน้ า ของ MWCNT เนื่องมาจาก
ปริมาณของหมู่ OH ที่เพิ่ มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบพี คที่บริเวณ 1725 cm-1 และ 1026 cm-1 ซึ่งแสดงถึงหมู่ C=O
stretching และหมู่ C-O stretching ของหมู่คาร์บอกซิลิกภายในโครงสร้ างของ MWCNT(mod.) (Salehi et al., 2012)
อีกด้ วย
3.2ลักษณะพื้ นผิวของคอมโพสิตไฮโดรเจล
เป็ นที่ทราบกันดีว่าการกระจายตัวของ MWCNT ใน PVA มีความสาคัญต่อสมบัติของคอมโพสิตไฮโดรเจล
หากกระจายตัวไม่ ดีหรือเกิดการรวมกลุ่ม )Aggregate( จะมีผลทาให้ บริเวณที่เกิดปฎิกริยา (Active site) ลดน้ อยลง
(Swain et al., 2010) ดังนั้นผู้วิจัยจึงทาการตรวจสอบการกระจายตัวของ MWCNT และ MWCNT(mod.) ใน PVA
โดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy, SEM) โดยตัวอย่างคอมโพสิตไฮโดร
เจลจะต้ องทาการเคลือบ )Coat( ทองก่อนทาการวิเคราะห์ลักษณะทางพื้นผิว
จากการศึกษาพบว่ า พื้นผิวของ PVA จะมีลักษณะเรียบ )รูป 3a( ซึ่งมีความแตกต่างไปจาก PVA/MWCNT
hydrogel และ PVA/MWCNT(mod.) hydrogel )รู ป 3b และ 3c( และพบว่ า บริ เ วณพื้ นผิ ว ของ PVA/MWCNT
hydrogel และ PVA/MWCNT(mod.) hydrogel จะมีอนุภาคของ MWCNT )จุดสีขาว( กระจายอยู่ท่วั พื้นผิวของคอมโพ
สิ ต ไฮโดรเจล อย่ า งไรก็ต ามพบว่ า MWCNT(mod.) จะมี ข นาดเล็ก และกระจายตั ว ได้ ดี ก ว่ า MWCNT ทั้ ง นี้ อาจ
เนื่องมาจากโครงสร้ างของ MWCNT(mod.) จะมีหมู่ COOH และหมู่ OH ที่มีสมบัติชอบนา้ จึงทาให้ สามารถกระจายตัว
ใน PVA ได้ ดี

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

(a)

(b)

รูปที่ 3 ลักษณะพื้นผิวของ (a) PVA hydrogel (b) PVA/MWCNT hydrogel (c) PVA/MWCNT(mod.) hydrogel
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3.3 ความสามารถในการบวมตัวของคอมโพสิตไฮโดรเจล
จากการศึ ก ษาความสามารถในการบวมตั ว ของไฮโดรเจลชนิ ด ต่ า ง ๆ พบว่ า การเติ ม MWCNT มี ผ ลต่ อ
ความสามารถในการบวมตัว ดังแสดงในรูปที่ 4(a) พบว่าไฮโดรเจลชนิดต่าง ๆ จะมีอตั ราการบวมตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในช่วงแรก จากนั้นเริ่มเพิ่งขึ้นอย่างช้ า ๆ และคงที่ เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที นอกจากนี้ยังพบว่า PVA/MWCNT(mod.)
hydrogel จะมีอัตราการบวมตัวสูงมากกว่า PVA/MWCNT hydrogel และ PVA hydrogel ตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องมาจาก
MWCNT ที่ผ่านการดัดแปลงผิวหน้ ามาแล้ วนั้น มีผลทาให้ ผิวหน้ าของ MWCNT มีหมู่ฟังก์ชันที่มีสมบัติความชอบนา้
)Hydrophilic( มากยิ่งขึ้น ทาให้ มีความสามารถในการบวมตัวสูงขึ้น ซึ่งผลการทดลองดังกล่ าวสอดคล้ องกับ ผลของ
การศึ กษาโครงสร้ า งทางเคมี ข องคอมโพสิต ไฮโดรเจล ขณะเดีย วกัน PVA ก็มีห มู่ ไ ฮดรอกซิ ล อยู่ ภ ายในโครงสร้ าง
(Shirazi et al., 2011) จึงส่งผลให้ PVA/MWCNT(mod.) hydrogel มีความสามารถในการบวมตัวได้ มากกว่ าไฮโดร
เจลทั้ง 2 ชนิดนั่นเอง
3.4 ความสามารถในการอุม้ น้ าของคอมโพสิตไฮโดรเจล
ความสามารถในการอุ้มน้าของไฮโดรเจลชนิดต่าง ๆ จะมีแนวโน้ มที่มีความคล้ ายกับพฤติกรรมการบวมตัว
กล่าวคือ ในช่วงแรกไฮโดรเจลจะมีความสามารถในการอุ้มนา้ ได้ อย่างรวดเร็ว จากนั้นจะคงที่และค่อย ๆ เข้ าสู่สมดุลเมื่อ
ระยะเวลาผ่านไปประมาณ 30 นาที ดังรูปที่ 4(b)
จากรูป ที่ 4(b) พบว่ า ไฮโดรเจลที่มีร้ อ ยละความสามารถในการอุ้ม น้า สูง ที่สุด คือ PVA/MWCNT(mod.)
hydrogel สูงถึงร้ อยละ 79 ในขณะที่ PVA มีร้อยละความสามารถในการอุ้มนา้ ต่าที่สุดประมาณร้ อยละ 54 จากผลการ
ทดลองดังกล่ าวสามารถชี้ให้ เห็นได้ ว่าโครงสร้ างทางเคมีของไฮโดรเจลมีผลต่อความสามารถในการอุ้มนา้ เช่นเดียวกับ
ความสามารถในการบวมตัว
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(b)
รูปที่ 4 ร้ อยละการบวมตัว (a) และความสามารถในการอุ้มนา้ (b) ของไฮโดรเจลที่ชนิดต่าง ๆ

3.5 จลนศาสตร์การบวมตัวของคอมโพสิตไฮโดรเจล
ความเร็วในการบวมตัวหรือจลนศาสตร์การบวมตัวของคอมโพสิตไฮโดรเจล ถือว่าเป็ นปัจจัยสาคัญในการศึกษา
พฤติกรรมการบวมตัวของคอมโพสิตไฮโดรเจล โดยทั่วไปแล้ วจลนศาสตร์การบวมตัวสามารถตรวจสอบได้ จาก Pseudofirst order model และ Pseudo-second order model ดังสมการที่ (3( และ )4) ตามลาดับ (Abdeen et al., 2015)
log(Weq  Wt )  log(Weq ) 

K1
(t )
2.303

t
1
1


(t )
Wt K 2Weq2 Weq

(4)

Wt คือ นา้ หนักของไฮโดรเจลที่เวลาใด ๆ หน่วย กรัม
Wqe คือ นา้ หนักของไฮโดรเจลที่สภาวะสมดุล หน่วย กรัม
K1 คือ first order reaction rate constant หน่วย นาที-1
K2 คือ second order reaction rate constant หน่วย กรัม-1∙นาที-1
t คือ เวลา หน่วย นาที
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(3)
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พฤติกรรมการบวมตัวแบบ Pseudo-first order model และ Pseudo-second order model สามารถทาการศึกษา
โดยการพล็อตกราฟระหว่ า ง log (Weq-Wt) กับ t และ t/Wt กับ t แล้ ว พิ จ ารณาค่ า ความเป็ นเส้ น ตรง (Correlation
coefficient, R2) จากการทดลองพบว่า คอมโพสิตไฮโดรเจลชนิดต่าง ๆ จะมีลักษณะจลนศาสตร์การบวมตัวดังรูปที่ 5(a)
และ 5(b) ตามลาดับ

(a)
(b)
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รูปที่ 5 Pseudo-first order model (a) และ Pseudo-second order model (b) ของไฮโดรเจลชนิดต่าง ๆ
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จากการศึกษา (รูปที่ 5a และ 5b) สามารถนามาคานวณหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้ ดงั ตารางที่ 1 พบว่าพิจารณา
ค่า R ของไฮโดรเจลทั้ง 3 ชนิด ค่า R2 ของกราฟ Pseudo-first order model ของ PVA มีค่าเข้ าใกล้ 1 มากกว่า Pseudosecond order model แ ส ด ง ถึ ง ว่ า PVA มี จ ล น ศ า ส ต ร์ ก า ร บ ว ม ตั ว แ บ บ Pseudo-first order model ใ น ข ณ ะ ที่
PVA/MWCNT hydrogel และ PVA/MWCNT(mod.) hydrogel ปรากฎว่ ากราฟของ Pseudo-second order model มี
ความเป็ นเส้ นตรงมากกว่า Pseudo-first order model (พิจารณาจากค่า R2) จึงสรุปได้ ว่า PVA/MWCNT hydrogel และ
2
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PVA/MWCNT(mod.) hydrogel มีจลนศาสตร์การบวมตัวแบบ Pseudo-second order model ดังนั้นจากการตรวจสอบ
พบว่า MWCNT จะมีผลต่อความสามารถในการบวมตัวของ PVA hydrogel
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ท่ไี ด้ จากการศึกษาจลนศาสตร์การบวมตัวของคอมโพสิตไฮโดรเจลชนิดต่าง ๆ
Composite hydrogel
PVA hydrogel
PVA/MWCNT hydrogel
PVA/MWCNT(mod.) hydrogel

Pseudo-first order model
K1
R2
(min-1)
3.8826
0.9965
4.1860
0.9029
5.4205
0.9817

Pseudo-second order model
K2
R2
(g-1 min-1)
5.38x10-4
0.9722
-4
3.55x10
0.9651
-4
5.57x10
0.9981

3.6 กลไกพฤติกรรมการบวมตัว
การศึกษากลไกพฤติกรรมการบวมตัวของไฮโดรเจลเป็ นการศึกษาเพื่อนามาอธิบายพฤติกรรมการแพร่กระจาย
ของโมเลกุลนา้ เข้ าสู่ภายในโครงสร้ างไฮโดรเจล โดยสามารถอธิบายได้ จาก Fick’s law ดังสมการที่ 5 โดยสามารถทานาย
กลไกพฤติกรรมการแพร่ กระจายของน้าได้ จ ากการพิ จ ารณาจากค่ า เอ็กโพแนนท์การแพร่ กระจาย (Exponential of
diffusion, n) (Bajpai, 2006)
Wt
 kt n
Weq

(5)

จากสมการที่ 5 สามารถจัดสมการให้ อยู่ในรูปสมการเส้ นตรง ได้ ดงั สมการที่ (6)
log(

Wt
)  log k  n log t
Weq

( 6)

k คือ ค่าคงที่การแพร่กระจาย (Diffusion constants)
n คือ ค่าเอ็กโพแนนท์การแพร่กระจาย (Exponential of diffusion)
เป็ นที่ทราบกันดีว่าหากค่า n ที่ได้ มีค่าน้ อยกว่ า 0.5 จะเป็ นการแพร่ แบบ quasi-Fickian ถ้ าค่า n มีค่าเท่ากับ
0.5 จะเป็ นการแพร่แบบ Fickian แต่เมื่อ n อยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 1.0 จะเป็ นแพร่แบบ non- Fickian หรือ anomalus และ
ถ้ าค่า n มีค่าเท่ากับ 1 จะเป็ นการแพร่แบบ Case II transport (Singh, 2007)
ค่ าพารามิเตอร์ต่าง ๆ สามารถคานวณได้ จากการพล็อตกราฟระหว่ าง log Wt/Weq และ log t (ดังรูปที่ 6)
พบว่ าค่ า n และ k ของคอมโพสิต ไฮโดรเจลชนิดต่ าง ๆ สามารถหาได้ จากความชัน (Slope) และจุ ดตัดแกน y (yintercept) ของกราฟ ตามลาดับ ซึ่งค่าของ n, k และ R2 ของกลไกพฤติกรรมการบวมตัวของคอมโพสิตไฮโดรเจลแสดง
ในตารางที่ 2
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เมื่อ
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รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง log Wt/Weq และ log t ของไฮโดรเจลชนิดต่าง ๆ

ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ท่ไี ด้ จากการศึกษากลไกการบวมตัวของคอมโพสิตไฮโดรเจลชนิดต่าง ๆ
Composite hydrogels
PVA hydrogel
PVA/MWCNT hydrogel
PVA/MWCNT(mod.) hydrogel

n
0.1024
0.1256
0.1532

k
0.7413
0.6826
0.5771

R2
0.9154
0.9181
0.9435
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จากตารางที่ 2 พบว่ า ค่ า n ของคอมโพสิต ไฮโดรเจลทั้ง 3 ชนิ ด มีค่ า น้ อยกว่ า 0.5 สรุป ได้ ว่ า ไฮโดรเจลมี
พฤติกรรมการแพร่ ของโมเลกุลของนา้ เข้ าสู่โครงสร้ างเป็ นแบบ quasi-Fickian diffusion แสดงให้ เห็นว่ า การแพร่ ข อง
โมเลกุลน้าขึ้นอยู่ กับอัตราการบวมตัว (Swelling ratio) และลักษณะของการแพร่ จะสามารถเกิดขึ้ นได้ เฉพาะบริเวณ
บางส่วน (Partially diffusion) ของคอมโพสิตไฮโดรเจลเท่านั้น (Jamnongkan et al., 2010)
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สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่าสามารถเตรียมคอมโพสิตไฮโดรเจลได้ จาก PVA และ MWCNT โดยใช้ สารละลายของก
ลูตารัลดีไฮด์เป็ นสารเชื่อมขวางได้ สาเร็จ พบว่ า MWCNT มีผลต่ออัตราการบวมตัวและอัตราการอุ้มนา้ ของคอมโพสิต
ไฮโดรเจล โดยพบว่ า PVA/MWCNT(mod.) hydrogel จะมี ค วามสามารถในการบวมตั ว และอุ้ ม น้า ได้ ม ากกว่ า
PVA/MWCNT hydrogel และ PVA hydrogel ตามล าดั บ ทั้ ง นี้ อาจเนื่ อ งจากปริ ม าณของหมู่ ท่ี ช อบน้า หรื อ สมบั ติ
ความชอบบน้า ของคอมโพสิ ต ไฮโดรเจลเพิ่ ม สู ง ขึ้ น จากการศึ ก ษาจลนศาสตร์ ข อง คอมโพสิ ต ไฮโดรเจลพบว่ า
PVA/MWCNT hydrogel และ PVA/MWCNT(mod.) hydrogel มีจลนศาสตร์การบวมตัวแบบ Pseudo-second order
model ส่วน PVA hydrogel มีจลนศาสตร์การบวมตัวแบบ Pseudo-first order model สรุปได้ ว่า MWCNT ที่เติมลงไปมี
ส่งผลต่อจลนศาสตร์การบวมตัวของ PVA hydrogel อย่างไรก็ตามพบว่ากลไกการบวมตัวของไฮโดรเจลทั้ง 3 ชนิดเป็ น
แบบ quasi-Fickian diffusion
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้ รับการสนับสนุ นทุนอุดหนุ นวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากสถาบันวิจัยและพั ฒนา แห่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ รหั ส โครงการวิ จั ย ว-ท (ด) 143.59 และได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น วิ จั ย บางส่ ว นจากคณะ
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