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การเตรียมซิลิกาโมโนลิทที่มีหมู เอมีนทําไดโดยวิธี Co-Condensation ระหวาง
Tetraethyl Orthosilicate (TEOS) และ N-[3-(trimethoxysilyl) propyl] ethylenediamine 
(L2) โดยเกิดจากสารละลายผสมของเอทานอล , น้ํา, TEOS, L2 และสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
เขมขน 1 M กวนสารละลายผสมเปนเวลาหนึ่งช่ัวโมงทีอุ่ณหภูมิหองจะเกดิเปนซิลิกาโซล ช่ังซิลิกาโซล
หนัก 1.2 กรัม ลงใน plastic vial ปดฝาเก็บไวเปนเวลา 2 วันเพื่อใหเกิดเจล เจลที่ไดจะนําไปอบท่ี
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 ช่ัวโมง นําซิลิกาโมโนลิทที่ไดไปศึกษาสมบัติทางกายภาพ
โดยใชเทคนิค IR, BET Method, SEM/EDX, NMR, Zeta Potential และ TGA จากนั้นนําซิลิกา   
โมโนลิทมาศึกษาการดูดซับคอปเปอรไอออนซ่ึงสามารถติดตามปริมาณการดูดซับ Cu2+ ได 2 วิธี คือ 
Visible Absorption Spectroscopy และ Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) สําหรับวิธี
แรกเปนการดูดซับ Cu2+ ของซิลิกาโมโนลิทที่ความเขมขน 10-1, 10-2 และ 10-3 M ที่ pH ตางๆ 
พบวาเมื่อซิลิกาโมโนลิทดูดซับ Cu2+ จะเกิดสารประกอบเชิงซอนสีน้ําเงินท่ีเกิดจาก Cu2+ จับกับหมู 
เอมีนในซิลิกาโมโนลิท ซึ่งมี Characteristic Absorption ที่ความยาวคลื่น 583 นาโนเมตร โดยท่ี
ความเขมขนของ Cu2+ สูงจะมีคาการดูดกลืนแสงสูง แตที่ความเขมขน 10-1 และ 10-2 M พบวามีคา
การดูดกลืนแสงใกลเคียงกัน เนื่องจากท่ีความเขมขน 10-2 M มีปริมาณ Cu2+ พอดีกับปริมาณหมู    
เอมีนที่มีอยูในซิลิกาโมโนลิท ทําใหการเพิ่มปริมาณ Cu2+ เปน 10-1 M ไมทําใหคาการดูดกลืนแสง
เปลี่ยนแปลง และการดูดซับ Cu2+ เมื่อมี Cd2+ และ Ni2+ พบวาในทุก pH จะมีคาการดูดกลืนแสง
ลดลง สําหรับการติดตามปริมาณการดูดซับดวยเทคนิค AAS โดยทําการดูดซับ Cu2+ ที่ความเขมขน 
10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 และ 10-6 M ที่ pH ตางๆ พบวาที่ความเขมขนสูง  ซิลิกาโมโนลิทสามารถ
ดูดซับ Cu2+ ไดดีที่ pH ต่ํา ในขณะที่ความเขมขนตํ่าซิลิกาโมโนลิทสามารถดูดซับ Cu2+ ไดดีที่ pH สูง 
เพราะที่ความเขมขนสูงจะมีปริมาณ Cu2+ มากพอที่จะแขงขันกับโปรตอนในปริมาณมากที่ pH ต่ํา ใน
กรณีของ Cd2+ และ Ni2+ พบวามีผลตอการดูดซับ Cu2+ แตกตางกันข้ึนอยูกับ pH และทําการคายซับ 
Cu2+- ซิลิกาโมโนลิท โดยใชสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.1 และ 0.2 M พบวาท่ีความเขมขน     
0.2 M สามารถคายซับ Cu2+ ไดดีกวาสารละลายที่ความเขมขน 0.1 M ในการดูดซับ Cu2+ ของซิลิกา       
โมโนลิท พบวาผลการวิจัยในครั้งนี้มีความสอดคลองกับ Langmuir Isotherm แสดงวาการดูดซับ 
Cu2+ ของซิลิกาโมโนลิทเปนการดูดซับทางเคมีซึ่งเปนการดูดซับแบบช้ันเดียว และการดูดซับ Cu2+ ยัง
สอดคลองกับ Pseudo-Second Order Model  
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Amine-functionalized silica monoliths were prepared by co-condensation 
between tetraethyl orthosilicate (TEOS) and N-[3-(trimethoxysilyl) propyl] ethylene- 
diamine (L2). The mixture between ethanol, H2O, TEOS, L2 and 1M HCl was stirred for 1 
hour at room temperature to obtain a clear silica sol. 1.2 g of the sol was poured into 
plastic vial with the paraffin cover and left for 2 days to obtain the gel. The disc-shape gel 
was dried at 50 °C for 10 hours. The silica monolith obtained was weighed and analyzed by 
IR, BET Method, SEM/EDX, NMR, Zeta Potential and TGA. The silica monoliths were further 
used for copper ion adsorption studies. The Cu2+ quantity in monolith was determined by 
two methods : visible absorption spectroscopy and atomic absorption spectroscopy (AAS). 
For the first method, three different concentrations, 10-1, 10-2 and 10-3 M, at various pHs 
were attempted. The complex between copper ion and amine groups in the monolith has 
the intense blue colour with characteristic absorption at 583 nm. The higher the 
concentration of Cu2+ was used, the higher the absorbance at 583 nm was obtained. 
However at 10-1 and 10-2 M, the absorbance is similar. At 10-2 M, the number of copper 
ions matches the number of amine in the monolith so the increase in the amount of 
copper ion does not affect the absorbance. For all pHs, the absorbance was decreased 
when Cu2+ adsorption was performed in the presence of Cd2+ and Ni2+. For AAS method, 
10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 and 10-6 M, at various pHs were attempted. At higher 
concentration, the best adsorption was obtained at low pH. While at lower concentration, 
the best adsorption was obtained at high pH. At higher concentration, the number of 
copper ions is enough for competing with high amount of H+ at low pH. The interference 
ions like Cd2+ and Ni2+ affect the Cu2+ adsorption at different degree depending on pH. The 
desorption was performed using two different concentrations of HCl solution 0.1 and     
0.2 M. Cu2+ was desorbed more effectively by 0.2 M HCl. The adsorption isotherm of Cu2+ 
on silica monolith fits to the Langmuir model indicating the chemical adsorption with one 
layer of Cu2+. The adsorption kinetics follows pseudo-second order.  
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งานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยหลายๆ ทาน 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่กรุณาให
โอกาส ใหคําปรึกษา และแกไขขอบกพรองตางๆ ในการทําวิทยานิพนธจนสําเร็จลงไดอยางสมบูรณ 
พรอมทั้งขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภวรรณ รัตสุข ที่กรุณาเปนประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธวัศ สัมพันธพานิช ที่ไดกรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิ    
ที่ใหคําช้ีแนะและมุมมองที่ดีที่ทําใหการดําเนินงานวิจัยประสบผลสําเร็จและทําใหวิทยานิพนธมีความ
สมบูรณมากยิ่งข้ึน  

ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี ที่ใหการสนับสนุนและใหความรู
ในดานการวิเคราะหโดยใชเทคนิค Inductively Coupled Plasma Optical Emission 
Spectroscopy (ICP-OES) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดลฤดี ฉิมพาลี ที่ใหการสนับสนุนและใหความรูใน
ดานการวิเคราะหโดยใชเทคนิค Atomic  Absorption Spectroscopy (AAS) ขอขอบพระคุณ
คณาจารยภาควิชาเคมีทุกทานที่ไดใหความรูและความชวยเหลือผูวิจัยตลอดระยะเวลาในการศึกษา 
ตลอดจนเจาหนาที่ภาควิชาเคมีทุกทานที่อํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัยมาโดยตลอดและ
ขอขอบคุณทุกคนท่ีใหความชวยเหลือในงานวิจัยช้ินน้ี  

สุดทายนี้คุณคาและคุณประโยชนของวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเพ่ือตอบแทน
พระคุณของคุณพอพิสิษฐ ประมวลและคุณแมมัลนิกา ประมวล ที่ใหการสนับสนุนและสงเสริมการ
ทํางานของผูวิจัยในทุกๆ ดาน 
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