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		 วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์บริการ Bulletin of Applied Sciences ได้มกี ารตีพมิ พ์อย่างต่อเนือ่ งเป็น
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ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป มุ่งเน้นให้สามารถน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ ตลอดจนอ้างอิงในการ
ประกอบกิจการภาคการผลิตและอุตสาหกรรมได้ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 11 ปี พ.ศ. 2565 เนื้อหาสาระยังคงความน่าสนใจอัน
หลากหลายครอบคลุมสาขาเคมี ฟิสกิ ส์ เทคโนโลยีชวี ภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วัสดุศาสตร์ มาตรวิทยา
วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยในฉบับนี้มีเนื้อหาบทความวิชาการที่ให้ความรู้และน่าสนใจรวม 13
บทความ ได้แก่ การเตรียมผงสีเซรามิกจากเศษหนังฟอกเหลือทิ้ง, การทดสอบหาปริมาณสารอะคริลาไมด์ในตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์อาหารทอดด้วยเทคนิคเมทริกซ์ โซลิด ดิสเพอชั่นและอัลตราไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิด โครมาโทกราฟี-แทนเดม
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และนวัตกรรมของประเทศ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านส�ำหรับการพิจารณาบทความ (Peer review) โดยได้ให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความต่าง ๆ ให้มคี วามถูกต้องทางวิชาการและอ่านได้เข้าใจง่ายขึน้ และขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่มีส่วนในการจัดทําวารสารฉบับนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะ
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จัดท�ำขึน้ เพือ่ เผยแพร่บทความวิจยั บทความวิชาการในสาขาเคมี ฟิสกิ ส์ เทคโนโลยีชวี ภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร วัสดุศาสตร์ มาตรวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมใน
การตีพมิ พ์สงู สุด และให้การเผยแพร่เป็นไปอย่างถูกต้อง มีคณ
ุ ภาพ และความโปร่งใสตามมาตรฐานการตีพมิ พ์ทเี่ ป็นทีย่ อมรับ
กันในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บรรณาธิการ (Editor) ผู้นิพนธ์ (Authorship) และ
ผูป้ ระเมินบทความ (Reviewer) จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักการและมาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพมิ พ์อย่างเคร่งครัด
บทบาทและหน้าทีข่ องกองบรรณาธิการ
1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณา คัดกรอง ตรวจสอบ บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ ให้เหมาะสม สอดคล้องตรงกับ
วัตถุประสงค์และขอบเขต (Aim and scope) ของวารสาร รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพบทความในกระบวนการ
ประเมินและคุณภาพบทความก่อนการตีพมิ พ์ ในกรณีทเี่ นือ้ หาบทความไม่เหมาะสม สอดคล้องกับวารสาร บรรณาธิการ
ต้องรีบแจ้งให้ผนู้ พิ นธ์ได้รบั ทราบ
2. บรรณาธิการเป็นผูส้ ง่ ต้นฉบับบทความให้กองบรรณาธิการวารสาร เพือ่ ช่วยพิจารณาคุณภาพเบือ้ งต้นของบทความที่
ส่งเข้ามาว่าอยูใ่ นระดับเหมาะสมทีจ่ ะส่งต่อให้ผทู้ รงคุณวุฒปิ ระเมินบทความไม่นอ้ ยกว่า 2 ท่าน อ่านพิจารณาในขัน้
ตอนต่อไปหรือไม่
3. บรรณาธิการต้องใช้เหตุผลทางวิชาการในการพิจารณาบทความทุกครัง้ โดยปราศจากอคติทมี่ ตี อ่ บทความของผูน้ พิ นธ์
ในด้านเชือ้ ชาติ เพศ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง และสังกัดของผูน้ พิ นธ์ หรือหากบรรณาธิการไม่แน่ใจเกีย่ วกับเนือ้ หา
และคุณภาพเบือ้ งต้นของบทความเรือ่ งใด ๆ บรรณาธิการต้องไม่พจิ ารณาปฏิเสธบทความเรือ่ งนัน้ ๆ ทันทีดว้ ยใจอคติ
โดยอาจพิจารณาขอความเห็นเพิม่ เติมจากกองบรรณาธิการทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านเกีย่ วกับเนือ้ หาบทความ
นัน้ ๆ ก่อนเสมอ
4. บรรณาธิการต้องไม่มสี ว่ นได้สว่ นเสียกับผูน้ พิ นธ์ หรือผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินบทความ ไม่นำ� บทความหรือวารสารไปใช้
ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ หรือน�ำไปเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง
5. บรรณาธิการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ในการประเมิน
บทความเรือ่ งนัน้ ๆ และส่งบทความให้ผทู้ รงคุณวุฒปิ ระเมินบทความ โดยจะไม่เปิดเผยชือ่ ของผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมิน
บทความหรือผูน้ พิ นธ์ให้อกี ฝ่ายหนึง่ ได้ทราบโดยเด็ดขาด (Double blind) รวมทัง้ บุคคลอืน่ ทีไ่ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องด้วย
6. เมือ่ เกิดกรณีทขี่ อ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินบทความทัง้ 2 ท่าน มีความขัดแย้งกัน บรรณาธิการ
จะเป็นผูต้ ดั สินใจว่าจะด�ำเนินการในขัน้ ตอนถัดไปกับบทความเรือ่ งนัน้ ๆ อย่างไรต่อไป เช่น อิงตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินบทความท่านใดท่านหนึง่ หรือพิจารณาคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินบทความท่านที่ 3 ต่อไป
7. บรรณาธิการต้องไม่แก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงเนือ้ หาบทความและผลประเมินของผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินบทความ รวมถึง
ไม่ปดิ กัน้ หรือแทรกแซงข้อมูลทีใ่ ช้แลกเปลีย่ นระหว่างผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินบทความ และผูน้ พิ นธ์
8. บรรณาธิการส่งผลการประเมินให้ผนู้ พิ นธ์แก้ไข และพิจารณา ตรวจสอบการแก้ไขของผูน้ พิ นธ์อย่างเคร่งครัด
9. บรรณาธิการเป็นผูจ้ ดั สรรบทความทีผ่ า่ นกระบวนการประเมินบทความและอยูใ่ นสถานะพร้อมตีพมิ พ์เผยแพร่ โดยจะ
พิจารณาจากเหตุผลหลัก คือ ล�ำดับก่อนหน้าของการส่งบทความ (Queue) และความน่าสนใจ/ความหลากหลายของ
เนือ้ หาบทความ (Content) รวมถึงเหตุผลในด้านความเหมาะสมอืน่ ๆ (Suitability) เป็นส�ำคัญ
10. ในกรณีทมี่ เี หตุผลส�ำคัญ ทีอ่ าจจะไม่นำ� บทความของผูน้ พิ นธ์เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ลงตีพมิ พ์ในวารสารผลงานวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฉบับตามทีร่ ะบุในหนังสือตอบรับให้ได้นนั้ บรรณาธิการขอสงวนสิทธิใ์ นการน�ำบทความ
ดังกล่าว ลงตีพมิ พ์ในวารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการในฉบับต่อ ๆ ไป ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยบรรณาธิการ
จะต้องแจ้งให้ผนู้ พิ นธ์เรือ่ งนัน้ ๆ ได้รบั ทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ
11. บรรณาธิการเป็นผูค้ วบคุมและให้ความส�ำคัญต่อการตีพมิ พ์เป็นรูปเล่มของวารสารในแต่ละฉบับ รวมถึงการเผยแพร่
ทางเว็บไซต์วารสาร ให้มคี วามถูกต้อง สมบูรณ์ และออกตรงตามก�ำหนดเวลา อย่างเคร่งครัด
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บทบาทและหน้าทีข่ องผูน้ พ
ิ นธ์ (Duties of authorship)
1. ผูน้ พิ นธ์ตอ้ งรับรองว่าบทความทีส่ ง่ มาตีพมิ พ์นนั้ ยังไม่เคยได้รบั การเผยแพร่ทใ่ี ดมาก่อน หรืออยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ตีพมิ พ์ในวารสารอืน่ การละเมิดลิขสิทธิถ์ อื เป็นความรับผิดชอบของผูน้ พิ นธ์โดยตรง
2. ผูน้ พิ นธ์ตอ้ งไม่คดั ลอกผลงานของผูอ้ นื่ และต้องอ้างอิงทุกครัง้ เมือ่ น�ำผลงานของผูอ้ นื่ มาน�ำเสนอหรืออ้างอิงในเนือ้ หา
บทความของตนเอง รวมทัง้ ต้องท�ำเอกสารอ้างอิงไว้ทา้ ยบทความโดยจัดรูปแบบการอ้างอิงตามทีก่ องบรรณาธิการฯ
ได้กำ� หนดไว้อย่างเคร่งครัด
3. ผูน้ พิ นธ์ตอ้ งเขียนบทความให้ถกู ต้องตามรูปแบบทีว่ ารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ก�ำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด
4. ผูน้ พิ นธ์ยนิ ดีแก้ไขปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของบทความ ให้ถกู ต้องและเหมาะสมตามข้อเสนอแนะเบือ้ งต้นจาก
กองบรรณาธิการฯ ก่อนเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาในขัน้ ตอนของผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินบทความไม่นอ้ ยกว่า 2 ท่าน
ในล�ำดับต่อไป
5. ข้อคิดเห็นทีป่ รากฏและแสดงในเนือ้ หาบทความต่าง ๆ ในวารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการถือเป็นความ
เห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผูน้ พิ นธ์นนั้ ๆ มิใช่เป็นความเห็นและความรับผิดชอบใด ๆ ของกองบรรณาธิการฯ
และกรมวิทยาศาสตร์บริการ แต่อย่างใด
6. ผูน้ พิ นธ์ตอ้ งรับทราบและยอมรับถึงข้อกาํ หนด และนโยบายในการรับพิจารณาตีพมิ พ์บทความจากวารสารผลงาน
วิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นอย่างดีแล้ว
7. ผูน้ พิ นธ์ตอ้ งรับทราบว่าบทความ ข้อมูล เนือ้ หา รูปภาพ ฯลฯ ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ถือเป็นลิขสิทธิเ์ ฉพาะของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มิใช่เป็นลิขสิทธิข์ องผูน้ พิ นธ์บทความแต่อย่างใด และไม่นำ�
ผลงานไปเผยแพร่หรือตีพมิ พ์กบั แหล่งอืน่ อีกหลังจากได้รบั การตีพมิ พ์กบั วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์
บริการ แล้ว
บทบาทและหน้าทีข่ องผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินบทความ (Duties of reviewers)
1. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความพิจารณาความถูกต้อง คุณภาพและความน่าสนใจของเนื้อหาบทความภายใต้
หลักการและเหตุผลทางวิชาการ ด้วยใจเป็นกลาง และปราศจากอคติ หรือความคิดเห็นส่วนตัว ตลอดจนประโยชน์ที่
ผูอ้ า่ นบทความจะได้รบั และพร้อมจะให้คำ� ติชม ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปรับปรุงบทความทีส่ ร้างสรรค์และ
ชัดเจนในเชิงประจักษ์ รวมทัง้ ไม่มสี ว่ นได้สว่ นเสียกับผูน้ พิ นธ์
2. ผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินบทความต้องตระหนักว่าตนเองมีความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาของผลงานทางวิชาการทีป่ ระเมิน
อย่างแท้จริง หากไม่มีความเชี่ยวชาญเนื้อหาในระดับที่มากพอจะวิจารณ์บทความเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ
ผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินบทความควรแจ้งปฏิเสธการประเมินบทความให้กองบรรณาธิการได้ทราบ
3. ผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินบทความต้องรักษาระยะเวลาประเมินตามกรอบเวลาทีก่ ำ� หนด หากไม่สามารถส่งข้อเสนอแนะ
บทความได้ทนั ตามเวลาทีก่ องบรรณาธิการได้กำ� หนดไว้ ผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินบทความควรแจ้งให้กองบรรณาธิการ
ได้ทราบ พร้อมทัง้ ควรแจ้งก�ำหนดเวลาใหม่ในการส่งคืนข้อเสนอแนะบทความ
4. ผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินบทความต้องไม่แสวงหาประโยชน์จากบทความทีต่ นเองได้ประเมิน และไม่เปิดเผยข้อมูลบทความ
ให้ผทู้ ไี่ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องได้รบั รู้
5. หากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความตรวจสอบพบว่าบทความที่ประเมินมีการคัดลอกผลงานชิ้นอื่น ๆ ต้องแจ้งให้
บรรณาธิการทราบทันที
6. ภายหลังจากการประเมินบทความและให้ขอ้ เสนอแนะในรอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมือ่ ผูน้ พิ นธ์ได้แก้ไขปรับปรุงบทความ
(พร้อมเหตุผลและค�ำชีแ้ จง) กลับมาเพือ่ พิจารณาอีกครัง้ หนึง่ กองบรรณาธิการจะขอความอนุเคราะห์ในการประเมิน
บทความรอบที่ 2 ซึง่ ผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินบทความจะเป็นผูพ้ จิ ารณาการแก้ไขปรับปรุงบทความดังกล่าว เมือ่ พิจารณา
แล้วเสร็จ ผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินบทความควรแจ้งผลการพิจารณาสุดท้ายให้กองบรรณาธิการได้รบั ทราบต่อไป เช่น
แจ้งเห็นควรตอบรับการตีพมิ พ์ หรือแจ้งปฏิเสธการตีพมิ พ์ หรือแจ้งข้อเสนอแนะเพิม่ เติมส�ำหรับการแก้ไขปรับปรุงใน
รอบที่ 2
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
1. วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะเคร่งครัดกรณีบทความมีการคัดลอก การน�ำเสนอรูปภาพ หรือ
การน�ำผลงานผูอ้ นื่ มาเป็นส่วนหนึง่ ของบทความเพือ่ ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสาร
2. วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะไม่เปิดเผยรายชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินบทความให้แก่ผนู้ พิ นธ์หรือ
บุคคลอืน่
6

Bulletin of Applied Sciences, Vol.11 No.11, 2022

สา ร บั ญ

วารสารผลงานวิ ช าการ กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 11 สิ ง หาคม 2565

1

การเตรียมผงสีเซรามิกจากเศษหนังฟอกเหลือทิ้ง
ปราณี จันทร์ลา, นิธิวัชร์ นวอัครฐานนท์, อรวรรณ ศรีคุ้มวงษ์

11

2

การทดสอบหาปริมาณสารอะคริลาไมด์ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารทอดด้วย
เทคนิคเมทริกซ์ โซลิด ดิสเพอชั่นและอัลตราไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิด โครมา
โทกราฟี-แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี
จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข, สมภพ ลาภวิบูลย์สุข

21

3

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบหาปริมาณซูคราโลสในเครื่องดื่ม
โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
นันทิดา จิตแก้ว, สวรินทร์ สินะวิวัฒน์

35

4

การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมเมทิลลีน บลู ในน�้ำด้วยถ่านกัมมันต์ที่มี
รูพรุนเมโซพอร์จากเหง้ามันส�ำปะหลังที่เตรียมด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์
มอลคาร์บอไนเซชันแบบหม้อเดียว
เจนจิรา ภูริรักษ์พิติกร, กิตติยา ปลื้มใจ, วรินดา เฟื่องชูนุช, แหลมทอง ชื่นชม

45

5

การพัฒนาสูตรยางคอมพาวนด์ส�ำหรับการวัลคาไนซ์ด้วยล�ำอิเล็กตรอน
ภัณฑิลา ภูมิระเบียบ, อรวรรณ ปิ่นประยูร, นิชาภา บัวสุวรรณ, เกศินี เหมวิเชียร

57

6

การพัฒนาระบบเซนเซอร์แบบกระจายอย่างง่ายส�ำหรับการเฝ้าติดตามและแจ้งเตือน
อัตโนมัติผ่านระบบออนไลน์ : กรณีศึกษาการพัฒนาต้นแบบระบบอุปกรณ์โครงข่าย
เซนเซอร์ TVOC ส�ำหรับเฝ้าติดตามและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
แบบเรียลไทม์
ชนก ท่วมจร

67

http://bas.dss.go.th

7

ส าร บั ญ

8

วารสารผลงานวิ ช าการ กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 11 สิ ง หาคม 2565

7

การพัฒนาชุดป้องกันการติดเชื้อส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับ
สถานการณ์เร่งด่วนการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 ในประเทศไทย
กนิษฐ์ ตะปะสา, สมจิตต์ ตั้งชัยวัฒนา, สมพงษ์ ค�ำวงเวียน, สุวรรณี เทพบุตรดี

77

8

การสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณลักษณะคาร์บอนนาโนสเฟียร์ที่มีรูพรุนจาก
อนุพันธ์ชีวมวล
ฐิติพร วัฒนกุล, ลลิตา บึงกิจเจริญ, อาทิตย์ อัศวสุขี

87

9

การทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรดด้วยเพลเธียร์เทคนิค
วีระชัย วาริยาตร์, วันชัย ชินชูศักดิ์

101

10

ผลกระทบของระบบปรับตัง้ ต่อประสิทธิภาพของเครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนักอิเล็กทรอนิกส์
จิตตกานต์ อินเที่ยง

105

11

สมบัติการป้องกันรังสียูวีของกระดาษหัตถกรรมปอสา
ฐิตารินีย์ สุโรพันธ์, ก่อพงศ์ หงษ์ศรี

113

12

คุณลักษณะทางเคมีกายภาพและปริมาณสารแคปไซซินอยด์ของสายพันธุ์พริกที่ใช้
ในการผลิตเครื่องแกงส้มปักษ์ใต้
ขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์, ลลิตา ชูแก้ว, เจนจิรา สุขสวัสดิ์, สุทธชยา ชื่นวัฒนา

121

13

เตียงพลิกผู้ป่วยอัตโนมัติราคาประหยัด
สมพล โคศรี, ศักดิ์สิทธิ์ ดีอ�่ำ

133

Bulletin of Applied Sciences, Vol.11 No.11, 2022

CONT E N T S

Bulletin of Applied Sciences
Vol. 11 No. 11 August 2022

1

Preparation of ceramic pigment from tanned leather waste

11

2

Determination of acrylamide in fried food product by matrix solid dispersion
with ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass
spectrometry

21

3

Method validation for determination of sucralose in beverage
by high performance liquid chromatography

35

4

Enhancing adsorption efficiency of methylene blue from water using
cassava rhizome-derived mesoporous activated carbons prepared via
one-pot hydrothermal carbonization

45

5

Development of compound rubber formula for electron beam vulcanization

57

6

Developing a simple distributed sensor system for automated online monitoring
and alerting:Case study of TVOC sensor network system prototype development
for real-time monitoring and alerting of air quality in operations

67

Pranee Junlar, Nithiwach Nawaukkaratharnant, Orawan Srekumwong

Jutathip Lapviboonsuk, Sompop Lapviboonsuk

Nantida Jitkaew, Savarin Sinaviwat

Jenjira Phuriragpitikhon, Kittiya Pluamjai, Warinda Fuangchoonuch,
Laemthong Chuenchom
Pantila Bhumirabiab, Orawan Pinprayoon, Nichapa Buasuwan,
Kasinee Hemvichian

Chanok Thuamjorn

http://bas.dss.go.th

9

CONTENTS

Bulletin of Applied Sciences
Vol. 11 No. 11 August 2022

7

Development of protection suits for bloodborne pathogen safety for
the emergency use during the pandemic of COVID-19 in Thailand

77

8

Synthesis and characterization of porous carbon nanospheres
from biomass derived compounds

87

9

Verification of IRT with the peltier technique

101

10

The effect of adjustment system to the electronic balance performance

105

11

UV-Protection property of mulberry craft paper

113

12

Physicochemical properties and capsicinoids content of Thai chili cultivars
used in southern sour curry paste (Kaeng som)

121

13

A Low-cost automatic flipping patient bed

133

10

Kanit Tapasa, Somjit Tungchaiwattana, Sompong Kamwongwian,
Suwannee Thepbutdee

Titiporn Wattanakul, Lalita Buengkitcharoen, Artit Ausavasukhi

Weerachai Variyart, Wanchai Chinchusak

Jittakant Intiang

Thitarini Suropan, Korpong Hongsri

Khanittha Inprasit, Lalita Chookaew, Janejira Suksawad, Sutachaya Chuenwatthana

Sompol Kosri, Saksit Deeum

Bulletin of Applied Sciences, Vol.11 No.11, 2022

Bulletin of Applied Sciences, Vol.11 No.11, 2022 : 11-20

การเตรียมผงสีเซรามิกจากเศษหนังฟอกเหลือทิ้ง
Preparation of ceramic pigment from tanned leather waste
ปราณี จันทร์ลา1*, นิธิวัชร์ นวอัครฐานนท์2, อรวรรณ ศรีคุ้มวงษ์1
Pranee Junlar1*, Nithiwach Nawaukkaratharnant2, Orawan Srekumwong1
รับบทความ: 1 มีนาคม 2565 แก้ไขบทความ: 17 พฤษภาคม 2565 ยอมรับตีพิมพ์: 6 มิถุนายน 2565

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีไ้ ด้ศกึ ษาการน�ำเศษหนังฟอกเหลือทิง้ ทีเ่ กิดขึน้
จากอุตสาหกรรมฟอกหนังซึง่ มีโครเมียม (Cr) เป็นส่วนประกอบ
มาใช้ผลิตเป็นผงสีเซรามิก โดยเริ่มจากน�ำเศษหนังฟอก
เหลือทิง้ มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และองค์ประกอบ
ทางเฟสด้วยเครื่อง X-ray fluorescence (XRF) และ X-ray
diffraction (XRD) ตามล�ำดับ จากนัน้ น�ำเศษหนังฟอกเหลือ
ทิ้งเผาที่ 1,100 ºC พบเฟสหลักคือ โครเมียม (II) ออกไซด์
(Cr2O3) ถูกใช้เป็นแหล่งของโครเมียมส�ำหรับการผลิตผงสี
น�ำเศษหนังหลังเผามาบดผสมแบบเปียกกับซิงค์ออกไซด์
(ZnO) อะลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์ (Al(OH)3) เพือ่ ผลิตผงสีชมพู
ในระบบ Zn- Al-Cr และผสมกับซิงค์ออกไซด์และเฟอร์ริก
ออกไซด์ (Fe2O3) เพื่อผลิตผงสีน�้ำตาลในระบบ Zn-Fe-Cr
น�ำส่วนผสมไปเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 1,200 ºC ก่อนน�ำไปใช้เป็นผง
สีในเคลือบของสโตนแวร์ จากนัน้ เติมเศษหนังหลังเผาและ
ผงสีที่เตรียมได้ 10 wt% ลงในเคลือบเซรามิกใส เคลือบลง
บนเนื้อดินบิสกิตแล้วน�ำไปเผาที่อุณหภูมิ 1,200 ºC ผลการ
ทดลองพบว่าชิ้นทดสอบหลังเผาให้สีเขียว สีชมพู และ
สีนำ�้ ตาล ดังนัน้ เศษหนังฟอกเหลือทิง้ สามารถเป็นแหล่งให้
โครเมียมทีน่ ำ� ไปผลิตเป็นผงสีเซรามิกได้ นอกจากนัน้ ยังได้
ทดสอบหาปริมาณสารตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) และ
โครเมียม (Cr) ที่ละลายออกจากเคลือบ

1

Abstract
This research studies on the utilization of tanned
leather waste from tannery industries composed of
chromium for producing the ceramic pigment.Firstly,
the chemical composition and phase composition of
the waste were characterized using X-ray fluorescence
(XRF)and X-ray diffraction (XRD), respectively. The
waste fired at 1,100 ºC, which the main phase was
chromium (II) oxide (Cr2O3), was used as chromium
source to create the ceramic pigment. The fired waste
was wet-mixed with ZnO and Al(OH)3 to create the
pink pigment (Zn-Al-Cr system) and with ZnO and
Fe2O3 to create the brown pigment (Zn-Fe-Cr system).
The mixtures were then fired at 1,200°C before using
as ceramic pigment in a glazed stoneware. 10 wt%of
the fired waste and the prepared pigments were
separately added into the transparent glaze and were
then coated on the biscuit samples before firing at
1,200 ºC. The results shown that the glazed samples
(green, pink, and brown) were successfully produced
the ceramic pigment using the tanned leather waste
as chromium source. Moreover, the leaching of Lead
(Pb), Cadmium (Cd) and Chromium (Cr) from glazed
product were detected.
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1. บทน�ำ (Introduction)

อุตสาหกรรมฟอกหนังเป็นอุตสาหกรรมทีม่ คี วามส�ำคัญ
อุตสาหกรรมหนึง่ ของประเทศไทย ซึง่ สามารถผลิตแผ่นหนัง
ส�ำเร็จรูป เพื่อจ�ำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่าง
ประเทศ โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็น
จ�ำนวนมาก แผ่นหนังส�ำเร็จรูปจะถูกน�ำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ เช่น เครื่องหนังประเภทต่าง ๆ เฟอร์นิเจอร์ และ
เบาะหนังรถยนต์ เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้ประกอบการมากกว่า
100 โรงงาน ส่วนใหญ่ตงั้ อยูใ่ นจังหวัดสมุทรปราการ ส�ำหรับ
โรงงานขนาดกลาง พบว่าในกระบวนการผลิตแผ่นหนัง
ส�ำเร็จรูป วัสดุเหลือทิ้งที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการตัดแต่งหนัง
ส่วนเกิน ปรับแต่งความหนา และตกแต่งขอบ มีประมาณ
10-20 ตัน/เดือน/โรงงาน โดยวัสดุเหลือทิง้ ดังกล่าวถูกน�ำไป
ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น สกัดคอลลาเจนเพื่อใช้งาน
ในด้านการเกษตร เป็นต้น แต่พบว่ายังคงมีวัสดุเหลือทิ้ง
บางส่วนที่ไม่ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ เศษหนังฟอก
เหลือทิ้งจากการขัดตกแต่งด้วยกระดาษทรายเพื่อปรับ
ความหนา ซึง่ มีจำ� นวนประมาณ 2-3 ตัน/ปี/โรงงาน ปัจจุบนั
โรงงานต้องจ้างบริษัทเอกชนเพื่อน�ำไปก�ำจัดในราคาสูง
เศษหนังดังกล่าวมีส่วนผสมของโครเมียม เนื่องจากใน
กระบวนการฟองหนังจะต้องใช้เกลือของโครเมียมเป็นสาร
เคมีในการฟอกหนัง เพื่อป้องกันการเน่าเสียของแผ่นหนัง
[1-3] ซึ่งเกลือดังกล่าวมีส่วนประกอบหลักเป็นโครเมียม
มากกว่า 50 % ดังนั้น การใช้เศษหนังฟอกเหลือทิ้งดังกล่าว
เป็นแหล่งของโครเมียมจึงมีความน่าสนใจ
สีเซรามิก คือ สีทไี่ ด้จากการน�ำวัตถุดบิ ทีม่ สี ว่ นประกอบ
ของสารประกอบออกไซด์ของโลหะมาบดผสมและเผาให้อยู่
ในรูปของผลึกทีม่ คี วามเสถียรของโครงสร้าง เมือ่ น�ำไปผสม
ในเคลือบจะให้สีที่สม�่ำเสมอและถูกต้อง ท�ำให้สะดวกใน
การใช้งานและควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก
ได้ดี ส่วนใหญ่แล้วผลึกจะอยูใ่ นรูปของสารประกอบออกไซด์
โดยวัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาใช้ผลิตผงสีเซรามิก คือ ออกไซด์ของโลหะ
ต่าง ๆ ได้แก่ ดีบกุ (Sn), โคบอล (Co), นิกเกิล (Ni), วาเนเดียม
(Va), เหล็ก (Fe) และ โครเมียม (Cr) เป็นต้น ด้วยการน�ำ
ออกไซด์ทใี่ ห้สตี า่ ง ๆ มาผสมกันในอัตราส่วนต่าง ๆ และน�ำ
ไปเผาที่อุณหภูมิในช่วง 1,100-1,300 ºC ซึ่งจะท�ำให้เกิดสี
หลังเผาทีแ่ ตกต่างกัน เพือ่ ผลิตสีทหี่ ลากหลายและน�ำไปใช้
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีสีสันที่สวยงาม [4-6]
จากงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการผลิตสีเซรามิก พบว่าการ
ผลิตผงสีเซรามิกสีแดงและสีเปลือกมังคุด (Sn-Ca-Si-Cr)
เป็นสีเซรามิกทีไ่ ด้มาจากการผสมของดีบกุ ออกไซด์ (SnO2)
โคบอลออกไซด์ (Co2O) ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2 ) และ
โครเมียมออกไซด์ (Cr2O3 ) จากนั้นน�ำไปเผาที่อุณหภูมิ
1,250-1,300 ºC พบว่าผงสีหลังเผาเกิดเป็นสีแดง จนถึง
สีเปลือกมังคุด ซึง่ เกิดจากการแพร่ของไอออนโครเมียมเข้าไป
ในโครงสร้างของผลึกที่อุณหภูมิสูง ท�ำให้สีเกิดความเสถียร
12
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และไม่ละลายออกจากโครงสร้างในสภาวะบรรยากาศออก
ซิเดซัน่ และยังพบว่าองค์ประกอบทางเคมีของสารตัง้ ต้นเป็น
สิ่งส�ำคัญ โดยจ�ำเป็นต้องควบคุมไม่ให้มีส่วนประกอบของ
เหล็กปนเปื้อนในปริมาณสูง [4-7]
นอกจากนัน้ ส�ำหรับการผลิตผงสีเซรามิกสีเขียว (Cr-CoZn-Al) เป็นสีเซรามิกที่ได้มาจากการผสมโคบอลออกไซด์
โครเมียมออกไซด์ ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) อะลูมินา (Al2O3)
เผาที่อุณหภูมิ 1,250-1,280 ºC พบว่าได้ผงสีหลังเผาเป็น
สีเขียวทีเ่ สถียรทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู เนือ่ งจากวัตถุดบิ ส่วนใหญ่ทนไฟ
สามารถใช้เป็น Body stain ได้ [4-8]
ยิ่งไปกว่านั้น โครเมียมออกไซด์ ยังสามารถน�ำมาผสม
กับชิงค์ออกไซด์ และเหล็กออกไซด์ ให้ผงสีเซรามิกสีนำ�้ ตาล
เมือ่ เผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 1,200-1,300 ºC และได้ผงสีชมพูเมือ่ น�ำ
โครเมียมออกไซด์มาผสมกับอะลูมินา ชิงค์ออกไซด์ และ
กรดบอริก เผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 1,200-1,300 ºC โดยการเกิดสีนนั้
จะขึ้นอยู่กับปริมาณโครเมียมออกไซด์ที่เติมลงในส่วนผสม
หลัก ในกรณีทเี่ ติมปริมาณโครเมียมออกไซด์ไม่เกิน 1 wt%
พบว่าสีหลังเผาจะไม่ปรากฏเป็นสีชมพู แต่จะออกเป็น
สีเหลืองอมส้ม ซึง่ ถ้าต้องการให้เกิดสีชมพูจะต้องใส่ในปริมาณ
มากกว่าหรือเท่ากับ 5 wt% [4-8]
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ส่วนตะกอน
น�้ำทิ้ง (sludge) จากอุตสาหกรรมฟอกหนัง สามารถเป็น
แหล่งให้โครเมียม ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในเตรียมผงสีด�ำเพื่อใช้
ในอุตสาหกรรมเซรามิกได้ ด้วยการน�ำตะกอนดังกล่าวไป
เผาที่อุณหภูมิ 1,100 ºC จากนั้นน�ำไปผสมเหล็กออกไซด์
(Fe2O3) 35-55 wt% คอปเปอร์ออกไซด์ (CuO) 10-15 wt%
นิกเกิลออกไซด์ (Ni2O3) 20-25 wt% เผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 1,200 ºC
จะได้ผงสีดำ� ทีส่ ามารถน�ำไปใช้เป็นผงสีเซรามิกได้ [9] หรือ
น�ำส่วนเศษหนัง (Leather waste) ที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจาก
โรงงานฟอกหนัง เผาแคลไซด์ที่อุณหภูมิ 900 ºC ผสมกับ
ซิงค์ออกไซด์ 1 โมล อะลูมนิ า 0.95 โมล และ เศษหนังแคลไซด์
0.05 โมล เผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 1,200 ºC เกิดเป็นโครงสร้างสปิเนล
ZnAl0.95Cr 0.05O4 ผงสีชมพู สามารถใช้เป็นผงสีเซรามิกได้
[10]
เพื่อตอบโจทย์ของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
economy) การน�ำวัสดุเหลือทิง้ ทีเ่ ป็นขยะกลับมาสร้างคุณค่า
ใหม่ โดยน� ำ มาเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ชนิดใหม่จงึ เป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจ ดังนัน้ คณะวิจยั จึงสนใจศึกษา
ความเป็นไปได้ในการน�ำเศษหนังฟอกที่มีส่วนประกอบ
ของโครเมียม ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการปรับ
ความหนาของแผ่ น หนั ง ด้ ว ยการขั ด กระดาษทรายจาก
อุ ต สาหกรรมฟอกหนั ง กลั บ มาใช้ ใ หม่ ใ นการผลิ ต ผงสี
เซรามิกซึง่ เป็นวัสดุทสี่ ำ� คัญในอุตสาหกรรมเซรามิก ส�ำหรับ
ใช้ในการตกแต่งลวดลายให้ผลิตภัณฑ์เซรามิกมีสสี นั สวยงาม
และน่าใช้ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มจาก
การน� ำ เศษหนั ง ฟอกเหลื อทิ้ ง ที่ เ กิ ดขึ้ น จากอุ ตสาหกรรม

ฟอกหนังมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีดว้ ยเทคนิค X-ray
fluorescence (XRF) องค์ประกอบทางเฟสด้วยเทคนิค
X-raydiffraction (XRD) ศึกษาอุณหภูมิเผาที่เหมาะสม
โดยเผาเศษหนังที่อุณหภูมิ 800-1,100 ºC ในบรรยากาศ
ปกติ จากนั้นน�ำไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและองค์
ประกอบทางเฟส ศึกษาผลของการใช้เศษหนังหลังเผาที่
เตรียมได้ในการใช้เป็นแหล่งของโครเมียมออกไซด์ส�ำหรับ
การผลิตผงสีเซรามิกสีชมพู (ระบบ Zn- Al-Cr) และสีนำ�้ ตาล
(ระบบ Zn-Fe-Cr) น�ำเศษหนังหลังเผาที่เตรียมได้และผงสี
เซรามิกvทั้ง 2 สี มาทดลองใช้งานเป็นแหล่งให้สีในเคลือบ
ใสบนชิ้นทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก

		 2.2.3 คัดเลือกเศษหนังหลังเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมทิ เี่ หมาะ
สม โดยพิจารณาจากองค์ประกอบทางเฟส มาทดลองใช้
งานในเคลือบใส โดยน�ำเศษหนังหลังเผาทีเ่ ตรียมได้ปริมาณ
10 wt% ผสมกับเคลือบใสส�ำเร็จรูป และบดผสมแบบเปียก
ด้วยลูกบดอะลูมนิ าในหม้อบดเป็นเวลา 8 ชัว่ โมง โดยก�ำหนด
เป็นชื่อสูตร C1 จากนั้นน�ำไปเคลือบด้วยวิธีการชุบบนชิ้น
ทดสอบเนือ้ ดินบิสกิตทีเ่ ตรียมจากเนือ้ ดินเซรามิกชนิดสโตน
แวร์ และน�ำไปเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,200 ºC ยืนไฟเป็น
เวลา 30 นาที ตรวจพินิจสีที่ได้หลังเผา ขั้นตอนการทดลอง
และลักษณะของเศษหนังก่อนเผาแสดงดังรูปที่ 1

2. วิธีการวิจัย (Experimental methods)

2.1 สารเคมี
		 - เศษหนังฟอกเหลือทิง้ จากโรงงานฟอกหนัง ของ
บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังสงวนกิจ จ�ำกัด
		 - ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ของบริษัท เซอร์นิค จ�ำกัด
		 - อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (Al(OH)3) ของบริษัท
ไฮมีเดีย (Himedia) จ�ำกัด
		 - เฟอร์ริกออกไซด์ (Fe2O3) ของบริษัท พ็อททารี่
เคลย์ จ�ำกัด
		 - กรอบอริก (H2BO3) ของบริษัท พ็อททารี่ เคลย์
จ�ำกัด
		 - เคลือบใสส�ำเร็จรูป ของบริษัท เซอร์นิค จ�ำกัด
2.2 วิธีด�ำเนินงาน
		 2.2.1 น�ำเศษหนังฟอกเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
ฟอกหนังที่ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น มาอบที่อุณหภูมิ 110 ºC
เป็นเวลา 24 ชัว่ โมง เพือ่ ก�ำจัดความชืน้ และน�ำไปวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่อง XRF (ยี่ห้อ Bruker รุ่น S8
Tiger) และองค์ประกอบทางเฟสด้วยเครื่อง XRD (ยี่ห้อ
Bruker รุน่ D8 Advance) ใช้ Cu-Kα radiation ที่ scanning
speed 2 องศาต่อนาที ในช่วงมุม 2-theta ตั้งแต่ 5 ถึง 80º
		 2.2.2 ศึกษาอุณหภูมกิ ารเผาทีเ่ หมาะสมด้วยการน�ำ
เศษหนังฟอกเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกหนังไปเผาที่
อุณหภูมิ 800-1,100 ºC ยืนไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อให้ได้
เศษหนังหลังเผาซึ่งมีองค์ประกอบของโครเมียมออกไซด์ที่
สามารถน�ำไปใช้ท�ำเป็นผงสีเซรามิกได้ และวิเคราะห์องค์
ประกอบทางเคมีดว้ ยเครือ่ ง XRF และองค์ประกอบทางเฟส
ด้วยเครื่อง XRD

รูปที่ 1 ขั้นตอนการทดลองเตรียมเศษหนังหลังเผาและการทดลอง
ใช้งานร่วมกับเคลือบใส

		 2.2.4 ศึกษาการเตรียมผงสีเซรามิกสีชมพูและ
สีนำ�้ ตาล ด้วยการคัดเลือกเศษหนังหลังเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมเิ หมาะ
สมทีส่ ดุ มาผสมกับวัตถุดบิ ชนิดอืน่ ๆ โดยผสมกับซิงค์ออกไซด์
อะลูเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดบอริก เพื่อสังเคราะห์ผง
สีชมพู และน�ำเศษหนังหลังเผาผสมกับซิงค์ออกไซด์ และ
เฟอร์รกิ ออกไซด์ เพือ่ สังเคราะห์ผงสีนำ�้ ตาล โดยการบดผสม
แบบแห้งในเครื่องบดโกร่งเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นน�ำผง
ที่บดได้บรรจุในเบ้าอะลูมินาและเผาที่อุณหภูมิ 1,200 ºC
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในบรรยากาศปกติ ในการทดลองนี้ใช้
สูตรส่วนผสมผงสีเซรามิกทั้ง 2 สี ตามเอกสารทางวิชาการ
ของวรรณา [5] ซึง่ มีสตู รโครงสร้างและส่วนผสมตามตาราง
ที่ 1 และมีขั้นตอนการทดลองเตรียมผงสีเซรามิกดังรูปที่ 2
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ตารางที่ 1 สูตรและโครงสร้างผงสีเซรามิกสีชมพูและสีน�้ำตาล [5]
ชื่อ

โครงสร้าง

สูตร-ส่วนผสม

A3

Zinc Chrome alumina pink spinel
Zn(Al,Cr)2O4

ZnO (0.8 Al,0.2 Cr)2O3
ส่วนผสม
31.3 wt%
1. ซิงค์ออกไซด์
47.9 wt%
2. อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์
9.1 wt%
3. กรดบอริก
4. เศษหนังหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,100 ºC 11.7 wt%

สีชมพู

B2

Zinc Iron Chromite brown spinel
(Zn,Fe)(Fe,Cr2)O4

ZnO (0.4 Fe,0.6 Cr)2O3
ส่วนผสม
34.3 wt%
1. ซิงค์ออกไซด์
27.1 wt%
2. เหล็กออกไซด์
3. เศษหนังหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,100 ºC 38.6 wt%

สีน�้ำตาล

เศษหนังหลังเผาที่อุณหภูมิที่เหมาะสม

สีหลังเผา

วัตถุดิบต่าง ๆ (ZnO, AI(OH3), Fe2O3)

บดผสมด้วยโกร่ง 30 นาที
เผาที่อุณหภูมิ 1,200 °C
ผงสีเซรามิก (ชมพูและน�้ำตาล)
ผงสีเซรามิก 10 wt%

- วิเคราะห์องค์ประกอบทางเฟส (XRD
- ตรวจพินิจสีหลังเผา

ผงเคลือบใส

บดผสม 8 ชั่วโมง ในหม้อบด
ชุดเคลือบบนชิ้นทดสอบ
เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,200 °C
ตรวจพินิจสีหลังเผา
รูปที่ 2 ขั้นตอนการทดลองเตรียมผงสีเซรามิก (สีชมพูและน�้ำตาล) และการทดลองใช้งานร่วมกับเคลือบใส

3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเศษหนังฟอกเหลือทิง้ จากอุตสาหกรรมฟอกหนัง พบว่าส่วนใหญ่
เป็นค่าการสูญเสียน�้ำหนักหลังเผา (Loss of ignition หรือ LOI) ซึ่งมีค่ามากถึง 91 % เนื่องจากองค์ประกอบหลักของวัสดุ
เหลือทิ้งเป็นสารประกอบอินทรีย์ ส่วนองค์ประกอบที่เหลืออยู่คือ โครเมียมออกไซด์ (Cr2O3) 4.66 % ส่วนองค์ประกอบอื่น
ๆ ที่พบ เช่น SiO2 SO3 ZnO และ Cl เกิดจากการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต [11-12]
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของเศษหนังฟอกเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกหนัง
องค์ประกอบ
ทางเคมี
(wt%)

Cr2O3

SiO2

SO3

Al2O3

ZnO

Na2O

MgO

P2O5

Cl

อื่น ๆ

LOI

4.66

0.69

1.85

0.31

0.11

0.07

0.11

0.31

0.53

0.89

91.00

แผนภาพ XRD ของเศษหนังฟอกเหลือทิง้ จากอุตสาหกรรมฟอกหนังก่อนเผาและหลังเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมติ า่ ง ๆ แสดงดังรูป
ที่ 3 โดยเห็นได้ว่าเศษหนังฟอกเหลือทิ้งก่อนเผา (อบ 110 ºC) มีโครงสร้างแบบอสัณฐาน (Amorphous) และมีโครงสร้าง
ที่เป็นผลึกบางส่วน ประกอบด้วย 2 เฟส คือ โซเดียมโครเมียมออกไซด์ (Sodium chromium oxide: Na4CrO4) และ
โซเดียมโครเมียมซัตเฟต (Sodium chromium sulfate: NaCr5SO4) ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างหนังและสารเคมีที่ใช้
ในการฟอกหนัง เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 800 ºC พบว่าเกิดเฟสโครเมียม (III) ออกไซด์ (Chromium (III) oxide: Cr2O3)
เป็นเฟสหลัก และเฟสรองเป็น ซิงค์โครเมียมออกไซด์ (Zinc chromium oxide: ZnCrO4) และพบเฟสโครเมียมออกไซด์
(Chromium oxide: Cr5O12) เหลืออยู่เพียงเล็กน้อย รวมถึงพบควอตซ์ (Quartz: SiO2) บางส่วน เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 900 ºC
และ 1,000 ºC พบว่าเฟสหลักยังคงเป็น Cr2O3 และยังคงมีเฟส Cr5O12 และพบเฟสควอตซ์เพียงเล็กน้อย จากนั้นเมื่อเผา
ที่สูงขึ้นที่อุณหภูมิ 1,100 ºC พบว่า Cr2O3 ยังคงเป็นเฟสหลักและมีความเข้มของพีคที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน และยังคงพบ
เฟสรองคือ ควอตซ์ และพบพีคของซิงค์โครเมียมออกไซด์ที่อยู่ในรูปโครงสร้าง ZnCr2O4 เล็กน้อย
ในเศษหนังหลังเผาทุกอุณหภูมิตรวจพบเฟสควอตซ์ รวมทั้งสารประกอบของซิงค์ เนื่องจากวัสดุเหลือทิ้งที่น�ำมาใช้ใน
การทดลองนี้มาจากขั้นตอนการตกแต่งหนังด้วยกระดาษทรายซึ่งผ่านกระบวนการฟอกและย้อมสีมาแล้ว เมื่อพิจารณา
เศษหนังหลังเผาที่ 1,100 ºC ไม่พบโครงสร้างผลึกแบบ Cr5O12 เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงเฟสไปเป็น Cr2O3
การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถเกิดได้เมื่ออยู่ในสภาวะการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงมากขึ้น โดยอุณหภูมิในการเปลี่ยนเฟส
จะขึ้นกับองค์ประกอบทางเคมีของสารร่วมอื่น ๆ ตามสภาวะแวดล้อม เส้นทางการเปลี่ยนเฟสมีดังนี้ [13-14]
CrO3  Cr8O21  Cr6O15, Cr2O5, Cr5O12  Cr2O3
ส่วนเฟสซิงค์โครเมียมออกไซด์ ZnCr2O4 เกิดจากการเกิดปฏิกิริยาการละลายของของแข็งระหว่าง ZnO และ Cr2O3
ในขณะเผา ท�ำให้เกิดไอออน Zn2+ ละลายเข้าไปในต�ำแหน่ง Octahedral แทนที่ไอออน Cr3+ บางต�ำแหน่งแบบสุ่ม เกิด
เป็นโครงสร้างแบบสปิเนลของ ZnO/Cr2O3 ดังนั้น การเผาที่อุณหภูมิ 1,100 ºC จึงเป็นอุณหภูมิการเผาที่ดีที่สุดต่อการเผา
เศษหนังฟอกเหลือทิ้งเพื่อผลิตเศษหนังหลังเผาซึ่งมีองค์ประกอบเป็นเฟสโครเมียมออกไซด์ทั้ง Cr2O3 และ ZnCr2O4 ที่มี
ความเสถียรและไม่เป็นพิษ รวมทัง้ เกิดเฟสร่วมทีส่ ง่ ผลดีตอ่ การสังเคราะห์ผงสีเซรามิกในการทดลองขัน้ ต่อไป นอกจากนัน้
ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเฟสยังสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีดว้ ยเครือ่ ง XRF ของเศษหนังหลัง
เผาที่ 1,100 ºC ดังตารางที่ 3 อย่างไรก็ตาม จากแผนภาพ XRD อาจไม่แสดงเฟสทีม่ อี งค์ประกอบทางเคมีบางชนิด เนือ่ งจาก
อาจอยู่ในรูปของอสัณฐาน (Amorphous) หรืออยู่ในรูปผลึกที่มีปริมาณน้อยมากซึ่งท�ำให้เครื่อง XRD ไม่สามารถตรวจ
สอบได้
ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของเศษหนังฟอกเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกหนังหลังเผาที่ 1,100ºC
องค์ประกอบ
ทางเคมี
(wt%)

Cr2O3

SiO2

SO3

Al2O3

ZnO

Na2O

MgO

P2O5

Cl

อื่น ๆ

64.96

9.60

0.26

4.28

1.47

0.93

1.55

4.31

7.39

5.25
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15

รูปที่ 3 องค์ประกอบทางเฟสของเศษหนังฟอกเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกหนังทั้งก่อนเผาและหลังเผาที่อุณหภูมิ 800-1,100 ºC

รูปที่ 4 แสดงสีของเศษหนังฟอกเหลือทิง้ จากอุตสาหกรรมฟอกหนังทัง้ ก่อนเผาและเศษหนังหลังเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 800-1,100ºC
พบว่าสีของผงตัวอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสีด�ำ (หลังอบที่ 110 ºC) ไปเป็นสีเขียวหลังเผาในทุกอุณหภูมิ จะเห็นได้
ว่าเมื่ออุณหภูมิการเผาสูงขึ้น ความชัดเจนของสีเขียวจะเพิ่มขึ้น ดังรูปที่ 5 ซึ่งสอดคล้องกับผลวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
เฟส โดยเฟส Cr2O3 เป็นเฟสที่ให้สีเขียว ดังนั้น เมื่อพบเฟส Cr2O3 มากขึ้น จึงท�ำให้เศษหนังหลังเผามีสีเขียวที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
110 ºC

800 ºC

900 ºC

1,000 ºC

1,100 ºC

สีด�ำ

สีเขียว

สีเขียว

สีเขียว

สีเขียวเข้ม

รูปที่ 4 สีหลังเผาของเศษหนังฟอกเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกหนังที่เผาตั้งแต่อุณหภูมิ 800-1,100 ºC

ในส่วนของผลจากการสังเคราะห์ผงสีเซรามิกสีชมพู (A3) และสีน�้ำตาล (B2) และใช้เศษหนังหลังเผาที่อุณหภูมิ
1,100 ºC (C1) แสดงดังรูปที่ 5 เป็นแหล่งของโครเมียมออกไซด์ น�ำมาผสมร่วมกับวัตถุดิบอื่น ๆ โดยในสูตร A3 เตรียมได้
จากการน�ำเศษหนังหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,100 ºC ผสมกับซิงค์ออกไซด์ อะลูเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดบอริกตามสูตรเคมี
ZnO (0.8 Al,0.2 Cr)2O3 เพือ่ ให้เกิดโครงสร้างสปิเนล Zn(Al,Cr)2O4 และเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 1,200 ºC สามารถให้สหี ลังเผาเป็น
ผงสีชมพู ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเฟส พบว่าสูตร A3 ก่อนเผา พบเพียง 2 เฟสหลัก คือ ซิงค์ออกไซด์ และโครเมียม
16
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ออกไซด์ ส่วนอะลูเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดบอริก อยู่ในรูปอสัณฐานจึงท�ำให้ไม่ปรากฏพีคและเฟสหลังเผาที่อุณหภูมิ
1,200 ºC พบเฟสหลักเพียงเฟสเดียว คือ ซิงค์อะลูมิเนียมโครเมียมออกไซด์ Zinc Aluminum chromium oxide (Zn((Al1.6
Cr0.4)O4) ดังรูปที่ 6 และพบว่าในสูตร B2 เตรียมได้จากการน�ำเศษหนังหลังเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 1,100 ผสมกับซิงค์ออกไซด์ และ
เฟอร์รกิ ออกไซด์ ตามสูตรเคมี ZnO (0.4 Fe,0.6 Cr)2O3 เพือ่ ให้เกิดโครงสร้างสปิเนล (Zn,Fe)(Fe,Cr2)O4 และเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
1,200 ºC ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเฟส พบว่าสูตร B2 ก่อนเผา พบเฟสหลัก 3 เฟส คือ ซิงค์ออกไซด์ เฟอร์ริก
ออกไซด์ (Hematite) และโครเมียมออกไซด์ และเฟสหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,200 ºC พบเฟสหลักเพียงเฟสเดียว คือ ซิงค์
โครเมียมไอเอิร์นออกไซด์ Zinc chromium iron oxide (Zn((Fe1.5 Cr0.5)O4) ซึ่งท�ำให้เกิดสีหลังเผาเป็นสีน�้ำตาล ดังรูปที่ 7
[15-17]
C1 (1,100 ºC)
สีเขียว

A3 (1,200 ºC)
สีชมพู

B2 (1,200 ºC)
สีน�้ำตาล

C1 (1,100 ºC) 			
A3 (1,200 ºC)			
B2 (1,200 ºC)
เศษหนังหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,100 ºC
ผงสีเซรามิกสีชมพู ZnO (0.8 AI,0.2 Cr)2O3 ผงสีเซรามิกสีนำ�้ ตาล ZnO (0.4 Fe,0.6 Cr)2O3
					
รูปที่ 5 สีหลังเผาของการสังเคราะห์ผงสีเซรามิกสีชมพูและสีน�้ำตาลที่อุณหภูมิ 1,200 ºC

รูปที่ 6 แผนภาพ XRD ของการสังเคราะห์ผงสีเซรามิกสีชมพูสูตร A3 ก่อนเผาและหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,200 ºC
http://bas.dss.go.th
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รูปที่ 7 แผนภาพ XRD ของการสังเคราะห์ผงสีเซรามิกสีน�้ำตาลสูตร B2 ก่อนเผาและหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,200 ºC

รูปที่ 8 แสดงส่วนผสมของผงสีและเคลือบ และลักษณะ
ชิ้นทดสอบหลังเผาเคลือบอุณหภูมิ 1,200 ºC ส�ำหรับ
การทดลองใช้แหล่งของโครเมียมที่ได้จากการใช้เศษหนัง
หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,100 ºC ในปริมาณ 10 wt% ผสมใน
เคลื อ บใส แล้ ว น� ำ ไปชุ บ เคลื อ บบนชิ้ น ทดสอบเนื้ อ ดิ น
สโตนแวร์ จากนั้นน�ำไปเผาที่อุณหภูมิ 1,200 ºC พบว่าให้สี
หลังเผาเป็นสีเขียวเข้มผิวเคลือบมีลกั ษณะมันวาวไม่เกิดราน
ตัวหลังเผา ส่วนการน�ำผงสีเซรามิกสีชมพูสูตร A3 ปริมาณ
10 wt% และ ผงสีเซรามิกสีน�้ำตาลสูตร B2 ที่สังเคราะห์ได้
ในปริมาณ 10 wt% ผสมลงเคลือบใส แล้วน�ำไปชุบเคลือบ
บนชิน้ ทดสอบเนือ้ ดินสโตนแวร์ จากนัน้ น�ำไปเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
1,200 ºC พบว่าสามารถให้สเี คลือบหลังเผาเป็นสีชมพูออ่ น
และสีน�้ำตาลเข้ม ตามล�ำดับ โดยผิวเคลือบมีความมันวาว
ไม่เกิดรานตัวหลังเผา นอกจากนั้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเศษหนังหลังเผา
ในปริมาณ 10 wt% (สูตร C1) จึงได้ทำ� การเตรียมชิน้ ทดสอบ
รูปทรงถ้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.5 เซนติเมตร จ�ำนวน
3 ใบ ดังรูปที่ 9 ทดสอบสารตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม
ที่ละลายจากภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร ตามมาตรฐาน
มอก.32-2546 [18] ทดสอบโดยใช้วิธีการสกัดผิวภาชนะ
ด้วยสารละลายกรดแอซีติก 4 % (v/v) ที่ตู้ควบคุมอุณหภูมิ
22 ± 2 ºC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน�ำไปทดสอบด้วย
เครื่ อ งอะตอมมิ ก แอบซอร์ ป ชั่ น สเปกโทรโฟโตมิ เ ตอร์
18
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ชนิดเฟลม (Flame atomic absorption spectrometry FAAS
: ยี่ห้อ Varian รุ่น AA280FS ) ผลการทดสอบพบว่าไม่พบ
ปริมาณสารตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม
สูตร

ส่วนผสม

สี

1

เคลือบใส + เศษหนัง
หลังเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
1,100 ºC (C1) 10 wt%

สีเขียว

2

เคลือบใส + ผงสีชมพู
(A3) 10 wt%

สีชมพู

3

ชิ้นทดสอบ
หลังเผา
1,200 ºC

เคลือบใส + ผงสีน�้ำตาล สีน�้ำตาล
เข้ม
(B2) 10 wt%

รูปที่ 8 ส่วนผสมเคลือบและลักษณะชิ้นทดสอบเคลือบหลังเผา
ที่อุณหภูมิ 1,200 ºC

6. เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 9 ชิน้ ทดสอบรูปถ้วยเคลือบสูตร C1 ทดสอบสารตะกัว่ แคดเมียม
และโครเมียมทีล่ ะลายจากภาชนะเซรามิกทีใ่ ช้กบั อาหาร ตาม
มาตรฐาน มอก.32-2546

4. สรุป (Conclusion)

ผลการทดลองน�ำเศษหนังฟอกเหลือทิง้ จากอุตสาหกรรม
ฟอกหนังมาเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมติ า่ ง ๆ พบว่าการเผาที่ 1,100 ºC
เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเตรียมเศษหนังหลังเผาที่มี
ความเสถียร โดยให้สผี งหลังเผาเป็นผงสีเขียวเข้ม ซึง่ ประกอบ
ไปด้วยเฟสหลักคือ โครเมียม (III) ออกไซด์ และเมือ่ น�ำมาผสม
เคลือบใส และเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,200 ºC พบว่าให้สี
เคลือบหลังเผาเป็นสีเขียวเข้มและผิวเคลือบมีความมันวาวไม่
เกิด รานตัว และเมือ่ น�ำชิน้ งานหลังเคลือบมาท�ำการทดสอบ
หาสารตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียมทีล่ ะลายจากภาชนะ
เซรามิกทีใ่ ช้กบั อาหารตามมาตรฐาน มอก.32-2546 ไม่พบ
ปริมาณสารตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียม ในส่วนของการน�ำ
เศษหนังหลังเผามาใช้เป็นแหล่งของโครเมียมในส่วนผสมใน
การสังเคราะห์ผงสีเซรามิกสีชมพูทมี่ โี ครงสร้าง Zn((Al1.6 Cr0.4)
O4) และสีนำ�้ ตาลทีม่ โี ครงสร้าง Zn((Fe1.5 Cr0.5)O4) หลังเผาที่
อุณหภูมิ 1,200 ºC พบว่าสามารถให้สหี ลังเผาตามต้องการ
คือ สีชมพูและสีนำ�้ ตาล ตามล�ำดับ และเมือ่ น�ำผงสีเซรามิก
ดังกล่าวมาผสมกับเคลือบใส ทดลองเผาเคลือบที่อุณหภูมิ
1,200ºC พบว่าสามารถให้สเี คลือบหลังเผาเป็นสีชมพูและ
สีนำ�้ ตาลตามต้องการ โดยผิวเคลือบมีความมันวาวไม่เกิดราน
ตัวหลังเผา ดังนัน้ เศษหนังหลังเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 1,100 ºC จึงมี
แนวโน้มทีจ่ ะสามารถน�ำมาใช้เป็นแหล่งของโครเมียมออกไซด์
เพือ่ เป็นผงสีเขียวใส่ผสมเคลือบเซรามิก และเพือ่ สังเคราะห์
ผงสีเซรามิกสีชมพูและสีนำ�้ ตาลได้
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การทดสอบหาปริมาณสารอะคริลาไมด์ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร
ทอดด้วยเทคนิคเมทริกซ์ โซลิด ดิสเพอชั่นและอัลตราไฮเพอร์ฟอร์
แมนซ์ลิควิด โครมาโทกราฟี-แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี
Determination of acrylamide in fried food product
by matrix solid dispersion with ultra-high performance
liquid chromatography-tandem mass spectrometry
จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข , สมภพ ลาภวิบูลย์สุข
Jutathip Lapviboonsuk1* , Sompop Lapviboonsuk1
รับบทความ: 15 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขบทความ: 30 พฤษภาคม 2565 ยอมรับตีพิมพ์: 13 มิถุนายน 2565
1*

บทคัดย่อ
การตรวจวัดปริมาณสารอะคริลาไมด์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ทอด ด�ำเนินการโดยศึกษาความเหมาะสมของเทคนิคลิควิด
โครมาโทกราฟี-แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรีและเทคนิค
การเตรียมตัวอย่างเมทริกซ์ โซลิด ดิสเพอชั่น (Matrix solid
dispersion) หรือเทคนิค QuEChERS ซึ่งได้ด�ำเนินการ
ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีมีความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับตาม EU Commission regulation 2017/2158 ได้
ค่าร้อยละการคืนกลับเฉลีย่ ร้อยละ 100.7 95.3 และ 103.8
ที่ระดับความเข้มข้น 20 500 และ 1,000 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามล�ำดับ ความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ
3.82-8.00 นอกจากนี้ ขี ด จ� ำ กั ด ของการตรวจวั ด และ
ขีดจ�ำกัดของการหาปริมาณ เท่ากับ 5 และ 20 ไมโครกรัม
ต่ อ กิ โ ลกรั ม ตามล� ำ ดั บ จากผลการวิ จั ย แสดงว่ า วิ ธี นี้ มี
ความน่าเชื่อถือ และเหมาะสมส�ำหรับการใช้หาปริมาณ
สารอะคริลาไมด์ในผลิตภัณฑ์อาหารทอด

1

2

Abstract
The determination of acrylamide in fried food
products was studied the suitability of liquid
chromatography-tandem mass spectrometry and also
performed sample preparation technique: matrix solid
dispersion or QuEChERS. The method validation was
performed and fell in acceptable range as following
the EU Commission regulation 2017/2158. The averages
of recoveries were 100.7, 95.3 and 103.8 % at the
concentration level of 20, 500 and 1,000 µg kg-1,
respectively. The precision was also in the acceptable
range. The relative standard deviations (RSDs) were
in the range of 3.82%-8.00%. Moreover, the detection
limit and quantitation limit were 5 and 20 µg kg-1,
respectively. These results demonstrated that the
method was reliable and suitable for the measurement
of acrylamide content in fried food products.
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1. บทน�ำ (Introduction)

สารอะคริ ล าไมด์ (Acrylamide) เป็ น สารที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง (Carbohydrate-rich food)
เช่น เมล็ดธัญชาติ (Cereal grain) และ มันฝรั่ง เป็นต้น
โดยสามารถเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการแปรรูปอาหาร
ที่มีความชื้นต�่ำและขณะที่ให้ความร้อนสูง คือ อุณหภูมิ
สูงกว่า 120°C โดยผ่านกระบวนการผลิตทีม่ คี วามชืน้ ต�ำ่ ดังนี้
การทอด (Frying) การอบ (Baking) การคั่ว (Roasting)
การปิ้ง (Toasting) การย่าง (Grilling) [1] และเนื่องด้วย
สารอะคริลาไมด์ จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง
ทีม่ คี วามเสีย่ งจะท�ำให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ ดังนัน้ จึงมีความ
จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งศึ ก ษาหาวิ ธี ต รวจวั ด สารอะคริ ล าไมด์
ที่เหมาะสม เพื่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มี
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ สารอะคริลาไมด์
จัดเป็นกลุ่มที่มีความเป็นไปได้สูงในการก่อมะเร็งในคน
(กลุ ่ ม 2A) โดยหน่ ว ยงานวิ จั ย มะเร็ ง ระหว่ า งประเทศ
(International Agency for Research on Cancer; IARC)
และในปี 2554 หน่วยงาน FAO/WHO ได้ประเมินค่า NOAEL
(No observe adverse effect level) ของสารนี้ในการเกิด
พิษต่อระบบประสาทเท่ากับ 0.2 ไมโครกรัมต่อน�ำ้ หนักตัว 1
กิโลกรัมต่อวัน [2-3] เมื่อสารอะคริลาไมด์เข้าสู่ร่างกาย จะ
ถูกเอนไซม์ในร่างกายเปลี่ยนเป็นไกลซิดาไมด์ ซึ่งสามารถ
ก่อความเป็นพิษต่อร่างกายได้โดยการไปจับกับดีเอ็นเอ หรือ
โปรตีนในร่างกาย [4-5] อย่างไรก็ตาม ร่างกายมีกลไกใน
การขจัดพิษจากสารอะคริลาไมด์และสารไกลซิดาไมด์โดย
ใช้ สารกลูตาไธโอน ซึง่ เป็นเปปไทด์ทอี่ ยูใ่ นตับไปจับกับสาร
ทั้งสองตัว แล้วขับออกทางปัสสาวะ ในแต่ละวันร่างกาย
สามารถขับสารอะคริลาไมด์และไกลซิดาไมด์ ทีร่ ะดับปริมาณ
ต�่ำกว่า 50 ไมโครกรัมออกทางปัสสาวะได้อย่างรวดเร็ว [6]
แต่เมื่อร่างกายได้รับสารอะคริลาไมด์ในปริมาณสูงเข้าไป
อย่างเฉียบพลัน ร่างกายจะสะสมสารอะคริลาไมด์และ
ส่งผลต่อการเคลือ่ นตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดงและฮีโมโกบิน
ในคน [7-8] และเกิดความผิดปกติโดยตรงต่อระบบประสาท
สันหลังส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก [9-12]
วิทยาการสมัยใหม่ในปัจจุบนั ท�ำให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ
มากขึ้นเกี่ยวกับสารปนเปื้อนที่มากับอาหาร ข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์สามารถระบุชนิดของสารที่ท�ำให้ก่อมะเร็งได้
เช่น สารอะคริลาไมด์ ซึ่งมีการตรวจพบสารอะคริลาไมด์ใน
อาหารหลายชนิด และมีกลุ่มนักวิจัยศึกษาปริมาณการปน
เปื้อนสารอะคริลาไมด์ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย
โดยสังเขป ดังนี้
• ประเทศสมาชิกในกลุม่ สหภาพยุโรปมีการตรวจพบ
สารอะคริลาไมด์ในปริมาณที่สูงในช่วงปี พ.ศ.
2552-2560 โดยมี ค ่ า อยู ่ ร ะหว่ า ง 655-5,900
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ในอาหารประเภทบิสกิต
และมันฝรั่งทอด [13]
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•

พ.ศ. 2561 ผู้พิพากษาศาลนครลอสแองเจลิส
ในรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
ได้มคี ำ� สัง่ ให้รา้ นกาแฟแบรนด์ดงั และผูผ้ ลิตกาแฟ
ยี่ ห ้ อ อื่ น ๆ ต้ อ งติ ด ฉลากค� ำ เตื อ นเกี่ ย วกั บ
สารก่อมะเร็งที่ผลิตภัณฑ์ (สารก่อมะเร็งในที่นี้
หมายถึงสารอะคริลาไมด์) [14]
• พ.ศ. 2551 ได้มกี ารตรวจพบปริมาณสารอะคริลาไมด์
ในอาหารไทย ในตัวอย่างแกงเขียวหวาน แกงกระหรี่
แกงแดง แกงมัสมั่น และฉู่ฉี่ปลา ที่มีการจ�ำหน่าย
ในรูปอาหารกระป๋อง อาหารแช่แข็ง และอาหาร
ถุ ง ปรุ ง ส� ำ เร็ จ ซึ่ ง ปริ มาณที่ ตรวจพบมี ค่ า ตั้ ง แต่
น้อยกว่า 60 นาโนกรัมต่อกรัมของน�ำ้ หนักแห้งของ
อาหาร จนถึง 606 นาโนกรัมต่อกรัมของน�้ำหนัก
แห้งของอาหาร [15]
• พ.ศ. 2555 สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้สุ่มตัวอย่างส�ำรวจในคุกกี้ จ�ำนวน 5 แหล่ง
ผลแสดงว่า ไม่พบอะคริลาไมด์ในทุกตัวอย่าง
ในหน่วย ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ซึง่ ในปี พ.ศ. 2558
ประเทศไทยโดยสถาบันอาหาร ได้ด�ำเนินการสุ่ม
ตั ว อย่ า งคุ ก กี้ ส� ำ รวจอี ก ครั้ ง จ� ำ นวน 5 ยี่ ห ้ อ
พบปริมาณอะคริลาไมด์ ตั้งแต่ ไม่พบ ถึง 156.60
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และตรวจพบอะคริลาไมด์
จากจ�ำนวน 3 ใน 5 ตัวอย่าง [16]
• กลุม่ นักวิจยั ได้ทำ� การส�ำรวจปริมาณสารอะคริลาไมด์
ในตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 2555
พบว่ า ในกลุ ่ ม ของอาหารทอด เช่ น มั น ฉาบ
เผือกฉาบ ขนมไข่หงส์ กล้วยแขก ทุเรียนทอด
ปอเปีย๊ ทอดมีปริมาณอยูใ่ นช่วง 150-500 ไมโครกรัม
ต่อกิโลกรัม และพบสารอะคริลาไมด์ ที่ระดับ
น้อยกว่า 150 ไมโครกรัม/กิโลกรัมในข้าวหลาม
ปาท่องโก๋ ขนุนทอด กล้วยฉาบ เกีย๊ วหมูทอด ขนม
หม้อแกง และเครปช็อคโกแลต แต่อาหารทีม่ สี ว่ น
ประกอบเป็นโปรตีนสูง เช่น ปลาเส้นอบแห้ง ข้าว
เกรียบกุ้ง ฮ่อยจ๊อและทอดมันปลากราย มีการ
ตรวจพบในปริมาณที่น้อยกว่า 15 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัม [17]
จากข้อมูลการตรวจพบอะคริลาไมด์ในประเทศต่าง ๆ
แสดงให้เห็นว่า อะคริลาไมด์ เป็นภัยเงียบทีส่ ามารถแฝงมา
กับอาหารชนิดต่าง ๆ ซึง่ ประเทศไทยยังมีขอ้ จ�ำกัดเรือ่ งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนของสารอะคริลาไมด์ในอาหาร
[15-18] การได้มาซึง่ ข้อมูลการตรวจสอบต่าง ๆ จ�ำเป็นต้อง
มีวิธีการตรวจหาปริมาณสารอะคริลาไมด์ที่มีความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือในผลการทดสอบดังกล่าว โดยเทคนิคการ
ตรวจวัดทีไ่ ด้รบั ความนิยมแพร่หลายคือ เทคนิคลิควิดโครมา
โทกราฟี-เทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี (Liquid chromatography
tandem mass spectrometry; LC-MS/MS) [19-23] ซึ่งมี

ประสิทธิภาพสูงในการตรวจวัดหาปริมาณในระดับต�ำ่ ได้ถงึ
พีพีที (ppt) และสามารถยืนยันชนิดของสารได้ด้วยการ
แตกตัวของสารภายในเครือ่ งแมสสเปกโทรมิเตอร์ นอกจาก
นี้เทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิด โครมาโทกราฟี (High
performance liquid chromatography; HPLC) [24-26]
แก๊สโครมาโทกราฟี (Gas chromatography; GC) [27-29]
และแก๊ ส โครมาโทกราฟี แมสสเปกโทรเมตรี (Gas
chromatography-mass spectrometry; GC-MS) [30-31]
สามารถใช้หาปริมาณสารอะคริลาไมด์ได้อย่างถูกต้องได้
เช่นกัน โดยเทคนิค GC จ�ำเป็นต้องมีการท�ำให้เกิดสารอนุพนั ธ์
(Derivatization) เพือ่ ให้สารทีท่ ำ� การทดสอบมีสมบัตเิ หมาะ
สมต่อการตรวจวัดในสภาวะแก๊ส ซึ่งการท�ำปฏิกิริยากับ
โพแทสเซียมโบรไมด์และโพแทสเซียมโบรเมทสามารถทีจ่ ะ
ผลิต 2,3-dibromopropanamide ภายใต้สภาวะที่เป็นกรด
จะช่วยเพิ่มความไวในการตรวจวัดด้วยเครื่อง GC [31]
รวมทั้งการสกัดตัวอย่างก็มีบทบาทส�ำคัญต่อความถูกต้อง
ของผลการทดสอบในการลดการรบกวนของเมทริกซ์ตวั อย่าง
เช่น เทคนิคการท�ำความสะอาดตัวอย่างด้วย Solid phase
extraction (SPE) [26] โดยตาม EU Commission regulation
2017/2158 ก�ำหนดให้วธิ ตี รวจวัดสารอะคริลาไมด์มคี า่ ร้อย
ละการคืนกลับที่ยอมรับเท่ากับ 75-110 และก�ำหนดให้ค่า
การท�ำซ�ำ้ ทีย่ อมรับ (Repeatability; RSDr) คือ 0.66 เท่าของ
ค่าความสามารถในการท�ำซ�้ำ (Reproducibility; RSDR)
จากการค�ำนวณด้วยสมการ Horwitz ค่าขีดจ�ำกัดของการ
ตรวจวัด (Limit of detection; LOD) เท่ากับ 3 ใน 10 ของ
ค่าขีดจ�ำกัดของการหาปริมาณ (Limit of quantitation; LOQ)
ซึ่ ง มี ค ่ า มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 20 ไมโครกรั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม
งานวิจัยนี้จึงพัฒนาวิธีที่เหมาะสมของการตรวจวัดปริมาณ
สารอะคริลาไมด์ในผลิตภัณฑ์อาหารทอด เพือ่ ความถูกต้อง
แม่นย�ำของผลการทดสอบ รวมทั้งพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธี
การทดสอบว่ า มี ค วามเหมาะสมตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค์
การใช้งาน

2. วิธีการวิจัย (Experimental methods)

2.1 สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์
		 สารอะคริลาไมด์ที่มีความบริสุทธิ์ ร้อยละ 99 ผลิต
โดย Sigma และสารมาตรฐานภายใน (Internal standard)
คือ อะคริลาไมด์ไอโซโทป (2,3,3-D3) ที่มีความบริสุทธิ์ร้อย
ละ 98 ผลิตโดย Cambridge Isotope Laboratories, Inc.
รวมทัง้ อะซิโตรไนไตรล์ (Acetonitrile; ACN) และเมทานอล
(Methanol; MeOH) มีชนั้ คุณภาพเกรด LC ผลิตโดย Merck
ส่ ว นเฮกเซน (hexane; C 6H 14) แมกนี เ ซี ย มซั ล เฟต
(Magnesium sulfate; MgSO4) โซเดียมคลอไรด์ (Sodium
chloride; NaCl) ไพรมารี เซกั น ดารี เอมี น (Primary
secondary amine; PSA) ซิงค์ ซัลเฟต เฮพตะไฮเดรต (Zinc
sulfate heptahydrate; ZnSO4 • 7H2O ) และโพแทสเซียม

เฮกซะไซยาโนเฟอเรต (II) ไตรไฮเดรต (Potassium
hexacyanoferrate (II) trihydrate; K4Fe(CN)6 • 3H2O)
มีชั้นคุณภาพส�ำหรับการวิเคราะห์ (Analytical grade; AR)
ผลิตโดย Merck และน�้ำบริสุทธิ์ปราศจากไอออน มีความ
ต้านทานไม่น้อยกว่า 18.2 เมกะโอห์ม-เซนติเมตร ส�ำหรับ
ใช้เตรียมสารละลายและเฟสเคลือ่ นที่ คอลัมน์สำ� หรับเครือ่ ง
LC-MS/MS เป็นของยี่ห้อ Agilent รุ่น ZORBAX SB-C18
ขนาด 3.0 x 250 มิลลิเมตร 5 ไมครอน พร้อมการ์ดยี่ห้อ
Agilent รุน่ ZORBAX SB-C18 ขนาด 4.6 x 12.5 มิลลิเมตร
5 ไมครอน และตัวกรองชนิด PTFE ขนาด 13 มิลลิเมตร
0.2 ไมโครเมตร
2.2 การเตรียมสารละลาย
		 2.2.1 Carrez I: ชั่ง K4Fe(CN)6 • 3H2O 15 กรัม
ละลายด้วยน�้ำและปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
		 2.2.2 Carrez II: ชัง่ ZnSO4 • 7H2O 30 กรัมละลาย
ด้วยน�้ำและปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร
2.3 การเตรียมตัวอย่าง โดยอ้างอิงตามวิธี Analysis
of acrylamide in french fries using agilent sampliQ
QuEChERS AOAC kit and LC/MS/MS, food Application:
agilent technologies. [32]
		 ชัง่ ตัวอย่าง 1 กรัม น�ำมาเติมสารมาตรฐานภายใน
ทีร่ ะดับความเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร ปริมาตร 80
ไมโครลิตร แล้วเติมเฮกเซน 5 มิลลิลิตรของและเขย่าด้วย
เครือ่ งผสมสารละลาย (Vortex mixer) เป็นเวลา 1 นาที หลัง
จากนั้นเติมน�้ำและอะซิโตรไนไตรล์ อย่างละ 10 มิลลิลิตร
เติมเกลือในการสกัดแบบ QuEChERS ซึ่งได้แก่ MgSO4
จ�ำนวน 4 กรัม และ NaCl 0.5 กรัม แล้วเขย่าเป็นเวลา 1
นาที และท�ำการหมุนเหวีย่ งเพือ่ ตกตะกอนที่ 5,000 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 1 นาที แล้วแยกชัน้ เฮกเซนและปิเปตจ�ำนวน
4 มิลลิลิตร เพื่อน�ำไประเหยด้วยเครื่องเป่าลมไนโตรเจนที่
มีการควบคุมอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และเติมน�ำ้ จ�ำนวน
2 มิลลิลิตรแล้วเขย่าด้วยเครื่องผสมสารละลาย เป็นเวลา 1
นาที และกรองด้วย PTFE ขนาด 0.2 ไมครอนเพื่อตรวจวัด
ปริมาณด้วยเครื่อง LC-MS/MS
2.4 การตรวจวัดด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี-แมส
สเปกโทรเมตรี
		 สภาวะการฉีดเข้าเครื่อง LC-MS/MS ด�ำเนินการ
ตามวิธี Analysis of acrylamide in french fries using
agilent sampliQ QuEChERS AOAC kit and LC/MS/MS,
food application: agilent technologies. ซึง่ มีรายละเอียด
โดยสังเขป ดังนี้

http://bas.dss.go.th
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สภาวะโครมาโทกราฟี

เฟสเคลื่อนที่: 2.5% เมทานอล/
97.5% ของกรดฟอร์มิค ร้อย
ละ 0.1 ชนิด Isocratic elution
อัตราการไหล: 0.20 มิลลิลิตร
ต่อนาที

สภาวะแมสสเปกโทรเมตรี

อะคริลาไมด์ 72.1  55.0
และ 72.1  27.0
อะคริลาไมด์ [2d3] (Internal
standard) 75.1  58.2

ชัง่ ตัวอย่าง 1 กรัม เติมสารมาตรฐานภายใน 40 ไมโครลิตรของ
10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรและเติม 10 มิลลิลิตรของ 70%
MeOH:H2O แล้วผสมด้วยเครือ่ งผสมสารละลาย เป็นเวลา 1 นาที
เติม Carrez I ปริมาณ 100 ไมโครลิตร (เขย่า) และเติม Carrez
II ปริมาณ 100 ไมโครลิตร (เขย่า) แล้วเขย่าด้วยเครื่องเขย่า
(shaker) เป็นเวลา 30 นาที
ปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยง 3,500 รอบต่อนาที เป็นเวลา
30 นาที

2.5 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
		 การทดสอบตั ว อย่ า งแบลงค์ แ ละตั ว อย่ า งที่ มี ปิเปตส่วนใสปริมาตร 1 มิลลิลติ ร แล้วระเหยแห้งด้วยไนโตรเจน
การเติมสารละลายมาตรฐานทีร่ ะดับความเข้มข้นต�ำ่ ๆ หรือ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
ใกล้เคียงศูนย์ จ�ำนวน 10 ซ�้ำ เพื่อประมาณค่าขีดจ�ำกัดของ
การตรวจพบและขีดจ�ำกัดของการหาปริมาณ ซึง่ ในทีน่ ที้ ำ� การ ละลายด้วยน�้ำ 1 มิลลิลิตร แล้วเขย่าด้วยเครื่องผสมสารละลาย
นเวลา 1 นาที แล้วกรองด้วยเมมเบรน PTFE และฉีดเข้าเครือ่ ง
เติมที่ระดับความเข้มข้น 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และ เป็
LC-MS/MS
เตรียมตัวอย่างทีเ่ ติมสารมาตรฐานอีก 2 ระดับความเข้มข้น
คือ 500 และ 1,000 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม เพื่อทดสอบ
ความเข้มข้นทีร่ ะดับกลางและสูงของช่วงการวัด แล้วค�ำนวณ วิธที ี่ 2) Quantification of acrylamide in a variety of food
ร้อยละการคืนกลับและค่าความเบีย่ งเบนสัมพัทธ์เพือ่ พิสจู น์ matrices by LC/MS/MS triple quadrupole, application
ความถูกต้องและความเที่ยงของวิธีทดสอบ นอกจากนี้ note: agilent technologies. [34]
ได้ด�ำเนินการทดสอบช่วงความเป็นเส้นตรง โดยทดสอบที่
ความเข้มข้น 6 ระดับ ดังนี้ 2, 5, 10, 20, 40 และ 80 ไมโครกรัม ชัง่ ตัวอย่าง 1 กรัม เติมสารมาตรฐานภายใน 160 ไมโครลิตรของ
10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และเติม 10 มิลลิลิตรของ H2O แล้ว
ต่อลิตร จ�ำนวน 3 ซ�้ำ
ผสมกันด้วยเครื่องผสมสารละลายเป็นเวลา 30 วินาที

3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)

3.1 การศึกษาความเหมาะสมของการเตรียมตัวอย่าง
		 วิธกี ารสกัดสารอะคริลาไมด์ศกึ ษาโดยเปรียบเทียบ
4 วิธดี งั นี้ วิธที ี่ 1 ใช้เทคนิคการตกตะกอนโปรตีน โดยการเติม
Carrez I: K4Fe(CN)6 • 3H2O 15 กรัมในน�้ำ 100 มิลลิลิตร
และ Carrez II : ZnSO4 • 7H2O 30 กรัมในน�ำ้ 100 มิลลิลติ ร
และวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ใช้การเติม MgSO4 : NaCl ตาม
เทคนิค QuEChERS เพื่อลดสิ่งรบกวนในขั้นตอนการตรวจ
วัด แต่วิธีที่ 3 เพิ่มขั้นตอนการสกัดด้วย PSA และ MgSO4
และใช้อตั ราส่วนของ MgSO4 : NaCl ทีแ่ ตกต่างกันซึง่ มีราย
ละเอียดขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างดังต่อไปนี้
วิ ธี ที่ 1) วิ ธี ม าตรฐาน ส� ำ หรั บ การวิ เ คราะห์ อ าหาร
เล่มที่ 5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รหัสวิธี DMSc F1074:
การวิเคราะห์ปริมาณอะคริลาไมด์ในอาหาร โดย LC/MS-MS
หน้า 41-46 [33]
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เติม ACN ปริมาณ 10 มิลลิลิตร แล้วเขย่าด้วยเครื่องเขย่า เป็น
เวลา 10 นาที แล้วเติม 1.5 กรัม ของ 4 : 1 (w:w) MgSO4 : NaCl
แล้วเครื่องผสมสารละลายเป็นเวลา 30 วินาที
ปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยง 4,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา
6 นาที
ปิเปตชั้นบนปริมาตร 1 มิลลิลิตร แล้วระเหยแห้งด้วยไนโตรเจน
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
ละลายด้วยน�้ำ 2 มิลลิลิตร แล้ว vortex mixer เป็นเวลา 1 นาที
แล้วกรองด้วย PTFE ฉีดเข้าเครื่อง LC-MS/MS

วิธีที่ 3) Analysis of acrylamide in french fries using agilent technologies. [32] ที่ 500 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
agilent sampliQ QuEChERS AOAC kit and LC/MS/MS, ในตัวอย่างกล้วยทอด มีค่าระหว่าง 92.2-98.3% และที่ 50
food application: agilent technologies. [32]
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมในตัวอย่างเผือกทอด มีค่าระหว่าง
86.6-107.2% โดยวิธที่ ี่ 4 ท�ำการทดสอบตามวิธที ี่ 3 แต่ไม่
ได้สกัดสิ่งรบกวนด้วย PSA และ MgSO4 พบว่า ตัวอย่าง
ชัง่ ตัวอย่าง 1 กรัม เติมสารมาตรฐานภายใน 80 ไมโครลิตรของ 10
กล้วยทอดมีคา่ ระหว่าง 84.9-95.4% ซึง่ ยังมีคา่ อยูใ่ นเกณฑ์
ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ รและเติม 5 มิลลิลติ รของเฮกเซน แล้วผสม
ที่ยอมรับคือ 75-110% ดังรายละเอียดสรุปตามตารางที่ 1
กันด้วยเครือ่ งผสมสารละลายเป็นเวลา 1 นาที
เติม H2O ปริมาณ 10 มิลลิลิตร และเติม ACN ปริมาณ 10
มิลลิลิตร แล้วเติมเกลือของ QuEChERS (4 กรัมของ MgSO4 :
0.5 กรัมของ NaCl) ด้วยเครื่องเขย่าเป็นเวลา 1 นาที
ปั่นเหวี่ยงเพื่อตกตะกอนที่ 5,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที
แล้วทิ้งชั้นเฮกเซน
ปิเปต 2 มิลลิลติ ร เติม 100 มิลลิกรัมของ PSA และ 300 มิลลิกรัม
ของ MgSO4 แล้วผสมกันด้วยเครื่องผสมสารละลาย 30 วินาที
และปั่นเหวี่ยงเพื่อตกตะกอนที่ 5,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา
1 นาที แล้วปิเปตส่วนใสปริมาตร 1 มิลลิลิตร แล้วระเหยแห้ง
ด้วยไนโตรเจน อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
ละลายด้วยน�ำ้ 1 มิลลิลติ รแล้วผสมกันด้วยเครือ่ งผสมสารละลาย
เป็นเวลา 1 นาทีแล้วกรองด้วย PTFE และฉีดเข้าเครือ่ ง LC-MS/
MS

วิธีที่ 4) In-house method based on analysis of
acrylamide in french fries using agilent SampliQ
QuEChERS AOAC kit and LC/MS/MS, food Application:
agilent technologies. [32] โดยการลดขั้นตอนการสกัด
ด้วย PSA และ MgSO4 ออกแล้วท�ำการระเหยด้วยไนโตรเจน
ที่ อุ ณ หภู มิ 40 องศาเซลเซีย สแล้วน�ำไปละลายน�้ำและ
กรองด้วย PTFE เพื่อฉีดเข้าเครื่อง LC-MS/MS ต่อไป
ผลการทดลองการสกัดวิธีละ 6 ซ�้ำ แยกเป็นการสกัด
ตัวอย่าง 3 ซ�ำ้ และการสกัดตัวอย่างทีเ่ ติมสารละลายมาตรฐาน
ที่ระดับความเข้มข้น 500 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมอีก 3 ซ�้ำใน
ตัวอย่างกล้วยทอด โดยทดสอบตามวิธีมาตรฐานของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่า ค่าร้อยละการคืนกลับมีคา่ อยู่
ระหว่าง 100.8-106.2 % และด�ำเนินการทดสอบซ�ำ้ ทีร่ ะดับ
ความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมอีก 3 ซ�ำ้ ในตัวอย่าง
เผือกทอด มีค่าร้อยละการคืนกลับอยู่ระหว่าง 94.8-103.8
% ส�ำหรับวิธที ี่ 2 Application note: agilent technologies.
[34] การเติมสารละลายมาตรฐานทีร่ ะดับความเข้มข้น 500
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมในตัวอย่างกล้วยทอด พบว่า มีคา่ ร้อย
ละการคืนกลับอยูร่ ะหว่าง 93.0-100.1% และทีร่ ะดับความ
เข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมในตัวอย่างเผือกทอด มีคา่
อยู่ระหว่าง 85.4-109.1% และวิธีที่ 3 Food application:

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบวิธกี ารสกัดตัวอย่างจ�ำนวน 4 วิธดี ว้ ยเทคนิค
การเติมสารละลายมาตรฐาน (Spiked sample) ทีร่ ะดับความเข้มข้น
50 และ 500 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
วิธีที่ 1
เผือก
ทอด

กล้วย
ทอด

วิธีที่ 2
เผือก
ทอด

วิธีที่ 3

กล้วย
ทอด

เผือก
ทอด

กล้วย
ทอด

วิธีที่ 4
กล้วย
ทอด

ปริมาณสารอะคริลาไมด์ในตัวอย่าง (ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม)
21.19 37.05 36.89 39.20 34.21 38.90 37.75
25.00 31.38 31.98 33.25 42.57 45.75 38.20
27.72 37.96 39.29 35.42 39.57 41.45 35.82
ค่าเฉลี่ย
21.41 34.21 33.40 25.42 36.43 37.79 32.30
ร้อยละของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (RSD, %) n = 3
3.28

3.57

3.73

3.01

4.24

3.46

1.26

ปริมาณสารอะคริลาไมด์ในตัวอย่างที่เติมสารมาตรฐาน
(ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม)
71.68 530.11 80.19 503.97 84.26 497.97 456.88
74.29 553.67 86.55 490.08 87.03 516.85 503.47
76.33 541.89 92.30 528.33 94.19 525.74 505.60
ร้อยละค่าการคืนกลับ (Recovery, %) n = 3
94.83 100.79 85.38 94.69 86.59 92.19 84.90
99.65 106.25 98.71 92.95 92.25 97.12 95.42
103.76 103.64 109.11 100.09 107.22 98.27 95.21

การด�ำเนินการทดสอบตามวิธีที่ 4 In-house method
based on food application: agilent technologies [32].
เพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์ โดยท�ำการทดสอบซ�้ำจ�ำนวน 2
ครัง้ ในตัวอย่างเผือกทอดและกล้วยทอด โดยเติมสารละลาย
มาตรฐานที่ระดับความเข้มข้น 500 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
ให้คา่ ร้อยละการคืนกลับและค่าความเทีย่ งอยูใ่ นช่วงเกณฑ์
การยอมรับ แสดงตามตารางที่ 2 ดังนี้
http://bas.dss.go.th
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบซ�้ำตามวิธีที่ 4 In-house method based on food application: agilent technologies [32].
การทดสอบซ�้ำครั้งที่ 1
ความเข้มข้นในตัวอย่าง
(ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม)

ตัวอย่าง
เผือกทอด

34.22

34.96

ค่าเฉลี่ย

34.65

%RSD

1.12

กล้วยทอด

39.65

41.57

Average

40.44

%RSD

2.48

34.78

40.11

ตัวอย่าง

ความเข้มข้นในตัวอย่างที่เติมสารละลาย
มาตรฐาน
(ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม)

เผือกทอด

509.16

492.94

504.85

%Recovery

95.59

93.80

99.17

กล้วยทอด

525.25

537.83

526.42

%Recovery

101.43

106.04

103.53

การทดสอบซ�้ำครั้งที่ 2
ความเข้มข้นในตัวอย่าง
(ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม)

ตัวอย่าง
เผือกทอด

35.28

ค่าเฉลี่ย

33.24

%RSD

1.41

กล้วยทอด

45.55

Average

43.49

%RSD

3.26

32.05

32.96

32.68

ตัวอย่าง

ความเข้มข้นในตัวอย่างที่เติมสารละลายมาตรฐาน
(ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม)

เผือกทอด

477.45 485.84

481.70

480.84

92.17

90.05

89.63

485.33 507.61

502.65

483.97

93.63

92.65

%Recovery 90.41
44.10

38.71

45.61

กล้วยทอด

%Recovery 89.62

96.18

3.2 การศึกษาความเหมาะสมของเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี
ศึกษาวิธกี ารหาปริมาณสารอะคริลาไมด์ทเี่ หมาะสมด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟี เทนเดมแมสสเปคโทเมตรี (LCMS/MS) เปรียบเทียบ 3 วิธเี พือ่ หาสภาวะทีเ่ หมาะสมของเฟสเคลือ่ นที่ (Mobile phase) และแมสสเปคโทเมตรี (MS) ดังนี้
วิธีที่ 1 วิธีมาตรฐาน ส�ำหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที่ 5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รหัสวิธี DMSc F1074 :
การวิเคราะห์ปริมาณอะคริลาไมด์ในอาหาร โดย LC/MS-MS หน้า 41-46 [33]
เฟสเคลือ่ นที:่ กรดอะซิตกิ ร้อยละ 0.1 / เมทานอล (97:3) ชนิด Isocratic elution อัตราการไหล: 0.25 มิลลิลติ รต่อนาที
วิธที ี่ 2 Quantification of acrylamide in a variety of food matrices by LC/MS/MS triple quadrupole, application
note: agilent technologies [34].
เฟสเคลื่อนที่: กรดอะซิติกในน�้ำ ร้อยละ 0.1 / กรดอะซิติกในเมทานอล ร้อยละ 0.1 ชนิด Gradient elution แสดงดัง
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงการตั้งค่าของเฟสเคลื่อนที่ในเครื่อง LC-MS/MS
เวลา (นาที)

อัตราการไหล
(มล./นาที)

%A: กรดอะซิติกในน�้ำ
ร้อยละ 0.1

%B: กรดอะซิติกในเมทานอล
ร้อยละ 0.1

0

0.25

90

10

5.5

0.25

90

10

6.0

0.25

10

90

8.0

0.25

10

90

8.1

0.25

90

10

13.0

0.25

90

10

วิธีที่ 3 Analysis of acrylamide in french fries using agilent sampliQ QuEChERS AOAC kit and LC/MS/MS,
food application: agilent technologies [32].
เฟสเคลื่อนที่: 2.5% เมทานอล / 97.5% กรดฟอร์มิก ร้อยละ 0.1 ชนิด Isocratic elution
อัตราการไหล: 0.20 มิลลิลิตรต่อนาที
สภาวะการทดสอบทีเ่ หมาะสม คือ วิธที ี่ 3 Analysis of acrylamide in french fries using agilent sampliQ QuEChERS
AOAC kit and LC/MS/MS, food application: agilent technologies [32]. โดยปรับอัตราการไหลเป็น 0.25 มิลลิลิตร
ต่อนาที โครมาโทแกรมของสารอะคริลาไมด์และสารมาตรฐานภายใน แสดงดังรูปที่ 1 โดยการเตรียมสารมาตรฐาน
ในอะซิโตรไนไตรล์ มีผลท�ำให้พบพีครบกวนใกล้เคียงกับสารมาตรฐานและค่ารีเทนชันไทม์ (Retention time; RT)
ของอะคริลาไมด์ในตัวอย่าง (RT: 5.979) และสารมาตรฐาน (RT: 6.345) ซึ่งไม่ตรงกัน ดังนั้น การเตรียมกราฟมาตรฐาน
และตัวอย่างต้องใช้ตัวท�ำละลายชนิดเดียวกันคือ น�้ำ และเติมสารมาตรฐานภายในเพื่อใช้ยืนยันพีคของสารอะคริลาไมด์
ในกรณีที่พีคตัวอย่างเกิดการเลื่อน (Shift) ของ RT

http://bas.dss.go.th
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ISTD Compound

รูปที่ 1 โครมาโทแกรมของสารอะคริลาไมด์ที่ระดับความเข้มข้น 80 ไมโครกรัมต่อลิตร

3.3 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบ โดยศึกษาความเหมาะสมตามวิธี In-house method based
on food application: agilent technologies [32].
		 มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้ ช่วงความเป็นเส้นตรง ความถูกต้อง พิจารณาจากค่าร้อยละการคืนกลับ และ
ความเที่ยง พิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ รวมทั้งศึกษาขีดจ�ำกัดในการตรวจวัด (LOD) และขีดจ�ำกัด
ในการหาปริมาณ (LOQ) โดยการศึกษาค่า LOD และ LOQ ด�ำเนินการโดยเติมสารละลายมาตรฐานที่ความเข้มข้นต�่ำ ๆ
ดังนี้ 10 40 100 และ 200 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม โดยสรุปผลแสดงดังตารางที่ 4 แล้วด�ำเนินการทดสอบที่ระดับความ
เข้มข้น 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม จ�ำนวน 10 ซ�ำ้ โดยแบ่งการทดสอบเป็น 3 ครัง้ ซึง่ ครัง้ ละ 3 ซ�ำ้ 3 ซ�ำ้ และ 4 ซ�ำ้ ตามล�ำดับ
เช่นเดียวกันกับที่ระดับ 500 และ 1,000 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมแสดงดังตารางที่ 5 ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงการประเมินค่า LOD และ LOQ ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ ดังนี้ 10 40 100 และ 200 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
ล�ำดับที่

ความเข้ม
ข้นใน
ตัวอย่าง
(ไมโครกรัม
ต่อกิโลกรัม)

ปริมาณในตัวอย่างที่เติมสารมาตรฐาน
(ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม)

ร้อยละค่าการคืนกลับ

10

40

100

200

10

40

100

200

1

34.70

48.36

80.01

134.44

268.38

85.07

113.08

99.43

115.31

2

36.75

49.52

79.82

134.53

231.54

99.18

111.97

96.52

101.13

3

35.42

49.73

75.53

141.27

251.07

103.04

102.69

103.04

109.61

เฉลี่ย

35.62

49.20

78.45

136.75

250.33

95.76

109.25

99.66

108.68

SD

1.04

0.74

2.53

3.92

18.43

9.46

5.71

3.27

7.14

%RSD

2.92

1.50

3.23

2.86

7.36

9.88

5.22

3.28

6.57
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สรุปประสิทธิภาพของการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบ โดยด�ำเนินการทดสอบในตัวอย่างกล้วยทอด
(Linearity ในช่วงความเข้มข้น 0-80 ไมโครกรัมต่อลิตร และค่า Correlation coefficient, r ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.995)
ตารางที่ 5 แสดงประสิทธิภาพของการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธกี ารทดสอบทีร่ ะดับความเข้มข้น 20 500 และ 1,000 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
No.

ความเข้มข้นใน
ตัวอย่าง
(ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัม)

ปริมาณในตัวอย่างที่เติมสารมาตรฐาน
(ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม)

ร้อยละค่าการคืนกลับ

20

500

1,000

20

500

1,000

1

37.69

56.54

444.92

1,065.06

104.58

82.62

107.42

2

37.54

56.60

484.26

1,067.61

105.94

91.63

108.80

3

34.42

56.22

505.30

1,069.97

104.37

95.29

108.02

4

39.65

59.89

525.25

1,045.70

101.24

101.43

106.63

5

41.57

54.55

537.83

1,042.99

78.34

106.04

106.16

6

40.11

60.16

526.42

990.04

102.59

103.53

99.60

7

45.55

60.67

485.33

998.61

105.45

89.62

100.78

8

44.10

59.71

507.61

997.29

101.16

96.18

99.10

9

38.71

59.59

502.65

1,004.58

101.69

93.63

102.78

10

45.61

59.28

483.97

984.40

101.97

92.65

99.06

เฉลี่ย

40.50

58.32

500.35

1,026.63

100.73

95.26

103.84

SD

3.70

2.12

27.11

34.83

8.06

6.97

3.97

%RSD

9.14

3.64

5.42

3.39

8.00

7.32

3.82

เกณฑ์

21.0

การค�ำนวณค่า LOD และ LOQ ด�ำเนินการตาม Eurachem guide: the fitness for purpose of analytical methods-a
laboratory guide to method validation and related topics [35] ดังสมการ
S'0 = S0
√n
โดย S0 คือ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานทีร่ ะดับความเข้มข้นใกล้กบั ศูนย์ และ n คือ จ�ำนวนซ�ำ้ ทีใ่ ช้ในการทดสอบ ส�ำหรับ
ค่า LOD และ LOQ ค�ำนวณจากสมการ
LOD=3 x S'0 และ LOQ=10 x S'0
ดังนั้น ค่าต�่ำสุดที่ตรวจพบ (LOD) คือ 5.00 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และค่าต�่ำสุดที่สามารถรายงานค่าได้ (LOQ) คือ
20.0 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม แสดงโครมาโทแกรม ดังนี้
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รูปที่ 2 โครมาโทแกรมของสารอะคริลาไมด์ที่ระดับ LOD ความเข้มข้น 5.00 ไมโครกรัมต่อลิตร

รูปที่ 3 โครมาโทแกรมของสารอะคริลาไมด์ที่ระดับ LOQ ความเข้มข้น 20.0 ไมโครกรัมต่อลิตร

3.4 การทดสอบในตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารทอด
			 ศึกษาความเหมาะสมของวิธที ดสอบโดยการทดสอบตัวอย่างทีม่ เี มทริกซ์ตา่ ง ๆ กัน พบว่าการเติมสารมาตรฐาน
และค�ำนวณค่าร้อยละการคืนกลับมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ 75 -110 โดยปริมาณสารอะคริลาไมด์ที่มีการตรวจพบใน
ตัวอย่างมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงปริมาณสารอะคริลาไมด์ที่มีการตรวจพบในผลิตภัณฑ์อาหารทอดที่มีจ�ำหน่ายในท้องตลาด
ล�ำดับที่
1

30

ผลิตภัณฑ์อาหาร

ปริมาณสารอะคริลาไมด์
(ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม)

กล้วยทอด
รสหวาน (น�้ำผึ้ง+น�้ำตาล)
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41.4

รูปผลิตภัณฑ์

ล�ำดับที่

ผลิตภัณฑ์อาหาร

ปริมาณสารอะคริลาไมด์
(ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม)

2

เผือกทอด

34.6

3

กล้วยสุกทอดสมุนไพร (เบรคแตก)

37.5

4

เต้าหู้กรอบ รสดั้งเดิม

53.3

5

บร็อคโคลี่กรอบ รสสาหร่าย

43.5

6

กระเจี๊ยบกรอบ รสธรรมชาติ

31.9

7

เมล็ดข้าวโพดหวานกรอบ รสธรรมชาติ

21.3

8

ลูกเดือยอบกรอบ รสดั้งเดิม

22.9

9

กล้วยหอมทองอบกรอบ

ไม่พบ

10

กล้วยหอมทองกรอบฟู

< 20.0

11

กล้วยเล็บมือนางอบกรอบ

ไม่พบ

รูปผลิตภัณฑ์
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4. สรุป (Conclusion)

งานวิจยั นีไ้ ด้ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธกี ารหาปริมาณ
สารอะคริลาไมด์ในผลิตภัณฑ์อาหารทอด โดยได้ตรวจสอบ
ความใช้ได้ของวิธี พบว่าวิธีทดสอบ In-house method
based on analysis of acrylamide in french fries using
agilent sampliQ QuEChERS AOAC kit and LC/MS/MS,
food application: agilent technologies. มีความถูกต้อง
อยูใ่ นเกณฑ์ทยี่ อมรับ โดยให้คา่ ร้อยละการคืนกลับเฉลีย่ ร้อย
ละ 100.7 95.3 และ 103.8 ที่ระดับความเข้มข้น 20 500
และ 1,000 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ตามล�ำดับ และความ
เที่ยง ซึ่งแสดงด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ มีค่า
เฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 3.82-8.00 นอกจากนีพ้ บว่าวิธนี มี้ ขี ดี จ�ำกัด
ของการตรวจวัด เท่ากับ 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และขีด
จ�ำกัดของการหาปริมาณ 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
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การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบหาปริมาณซูคราโลสใน
เครื่องดื่มโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
Method validation for determination of sucralose in beverage
by high performance liquid chromatography
นันทิดา จิตแก้ว1*, สวรินทร์ สินะวิวัฒน์1
Nantida Jitkaew1*, Savarin Sinaviwat1
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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ท�ำการทดสอบความใช้ได้
ของวิธี การทดสอบปริมาณซูคราโลสในเครือ่ งดืม่ ซึง่ ดัดแปลง
วิธที ดสอบจากวิธมี าตรฐาน BS EN 16155:2012 FoodstuffsDetermination of sucralose-High performance liquid
chromatographic method ได้ทำ� การตรวจสอบความใช้ได้
ของวิธี โดยมีการศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรงของวิธวี เิ คราะห์
พบว่ามีความเป็นเส้นตรงอยูใ่ นช่วง 0-400 มิลลิกรัมต่อลิตร
ค่าขีดจ�ำกัดในการตรวจพบและขีดจ�ำกัดในการวัดเชิงปริมาณ
ของการตรวจวัดเท่ากับ 4.0 และ 15.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ตามล�ำดับ การศึกษาความแม่นและความเที่ยงของวิธีโดย
ใช้ตวั อย่างทีเ่ ติมสารละลายมาตรฐาน 3 ระดับความเข้มข้น
(25, 250, 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) พบว่ามีคา่ ร้อยละกลับ
คืนอยูใ่ นช่วงร้อยละ 92.0-101.6, 98.8-99.4 และ 98.0-99.8
ตามล�ำดับ และความเทีย่ งประเมินจากค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
สัมพัทธ์ทแี่ สดงด้วยค่า %RSDr เท่ากับร้อยละ 3.799, 0.169
และ 0.586 ตามล�ำดับค่า HORRAT เท่ากับ 0.824, 0.052
และ 0.246 ตามล�ำดับ ซึ่งค่าร้อยละกลับคืน ค่าความเบี่ยง
เบนมาตรฐานสัมพัทธ์ และค่า HORRAT อยู่ในเกณฑ์การ
ยอมรับและเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ EURACHEM/CITAC
Guide: 2012 รวมทั้งได้ประเมินค่าความไม่แน่นอนขยาย
ของการทดสอบซูคราโลสในเครื่องดื่ม พบว่ามีค่าความไม่
แน่นอนคิดเป็นร้อยละ 3.7 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
(k=2) นอกจากนี้ ได้ท�ำการเก็บตัวอย่างที่ขายในท้องตลาด
จ�ำนวน 30 ตัวอย่าง มาท�ำการทดสอบตามวิธีที่ผ่านการ
ทดสอบ ความใช้ได้แล้ว พบว่า ตัวอย่างทัง้ หมดนีม้ ปี ริมาณ
ซูคราโลส อยูใ่ นช่วงไม่พบหรือน้อยกว่า 4.0 ถึง 172.7 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าวิธีการทดสอบ
นี้เหมาะสมกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์

3

Abstract
The determination of sucralose in beverages was
performed and validated by the modified standard
method based on BS EN 16155:2012 Foodstuffs Determination of sucralose - High performance liquid
chromatographic method. The linear calibration curve
was obtained in concentrations ranging from 0 to 400
mg/L. The limit of detection (LOD) and the limit of
quantitation (LOQ) were 4.0 and 15.0 mg/kg, respectively.
The precision and accuracy studies were performed
by spiking 3 concentration levels in the samples (25,
250, and 2,000 mg/kg). The recoveries were obtained
from 92.0 to 101.6%, 98.8 to 99.4% and 98.0 to 99.8%,
respectively. The precision calculated as a relative
standard deviation of repeatability (%RSDr) found
good repeatability at 3.799%, 0.169%, and 0.586%.
The HORRAT values were 0.824, 0.052 and 0.246,
respectively. The percent recovery, precision, and
HORRAT value were acceptable and complied with
the requirement of EURACHEM/CITAC Guide: 2012.
The percentage of expanded uncertainty was 3.7% at
a 95% confidence interval (k=2). Moreover, thirty
samples from local markets were analyzed following
this validated method and found that sucralose
concentration ranged from not detected or less than
4.0 to 172.7 mg/kg. The result of this study showed
the modified methods were fit for the intended use.

ค�ำส�ำคัญ: ซูคราโลส เครื่องดื่ม โครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
Keywords: Sucralose, Beverage, High performance liquid chromatography
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1. บทน�ำ (Introduction)

ปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคได้หนั มาให้ความสนใจและให้ความส�ำคัญ
เรื่องสุขภาพกันมากขึ้น อีกทั้งพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มี
น�้ ำ ตาลในปริ ม าณมากซึ่ ง เชื่ อ ว่ า จะมี ผ ลเสี ย ต่ อ สุ ข ภาพ
จากสถิติการบริโภคน�้ำตาลของคนไทย พบว่า มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการรับประทานอาหารที่มีการเติม
น�้ำตาล และเครื่องดื่มต่าง ๆ เช่น กาแฟ ชาเขียว น�้ำอัดลม
น�ำ้ ชา น�ำ้ สมุนไพร และน�ำ้ ผลไม้ ทีม่ กี ารใส่นำ�้ ตาลในปริมาณ
มาก ท�ำให้ร่างกายได้รับพลังงานส่วนเกิน ก่อให้เกิดปัญหา
ด้านสุขภาพตามมา เช่น น�ำ้ หนักเกิน โรคอ้วน โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ และโรคเรื้อรังอื่น ๆ [1]
สารให้ความหวานแทนน�ำ้ ตาล สามารถแบ่งออกได้เป็น
2 กลุ่ม คือ ชนิดที่มีคุณค่าทางโภชนาการและให้พลังงาน
ได้ แ ก่ ฟรุ ก โทส (Fructose), มอลทิ ท อล (Maltitol),
ซอร์บิทอล (Sorbitol), อีริทริทอล (Erythritol) และไซลิทอล
(Xylitol) ซึ่งสารให้ความหวานกลุ่มนี้ ไม่เหมาะส�ำหรับ
ผู ้ ที่ ต ้ อ งการควบคุ ม น�้ ำ หนั ก และผู ้ ป ่ ว ยโรคเบาหวาน
ส่วนอีกชนิดหนึ่ง คือ ชนิดที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการและ
ไม่ให้พลังงาน ได้แก่ ซูคราโลส (Sucralose) สตีเวียหรือสาร
สกัดจากหญ้าหวาน (Stevia or Stevia extract) แอสพาร์เทม
(Aspartame) อะซิซัลเฟม-เค (Acesulflame-k) แซ็คคาริน
(Saccharin) หรือขัณฑสกร โดยสารให้ความหวานกลุ่มนี้
เหมาะส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการควบคุมน�ำ้ หนัก และผูป้ ว่ ยโรคเบา
หวาน [2]
ซูคราโลส เป็นสารให้ความหวานแทนน�ำ้ ตาล (Alternative
sweetener) มี ลั ก ษณะเป็ น ผงผลึ ก สี ข าวถึ ง ขาวนวล
ไม่มกี ลิน่ ละลายได้ดใี นน�ำ้ [3] ให้ความหวานสูงกว่าน�ำ้ ตาล
ทรายถึง 600 เท่า เมื่อเทียบระดับความหวานเดียวกันกับ
น�้ำตาลจึงมีราคาที่ต�่ำกว่า สามารถใช้ลดต้นทุนผลิตภัณฑ์
ได้ อีกทั้งยังมีรสชาติที่คล้ายคลึงกับน�้ำตาลทราย ท�ำให้
ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยมากกว่า ซูคราโลสถูกค้นพบในปี
พ.ศ. 2519 วัตถุดิบเริ่มต้นคือ น�้ำตาลซูโครส (Sucrose)
ซึ่ ง ผ่ า นขบวนการพิ เ ศษโดยแทนที่ ก ลุ ่ ม ไฮดรอกซิ ล ด้ ว ย
อะตอมคลอรีนที่ต�ำแหน่งคาร์บอนอะตอมที่ 1, 4 และ 6
ของซูโครส ดังโครงสร้างโมเลกุลของซูโครส เมื่อเทียบกับ
ซูคราโลส (รูปที่ 1) ท�ำให้มสี ตู รโครงสร้างคล้ายน�ำ้ ตาล โดย
ให้รสชาติหวานใกล้เคียงกับน�้ำตาล ไม่ให้พลังงาน ไม่มีรส
ขมติดลิ้น แต่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ [1] ซึ่ง Sucralose
ที่รับประทานเข้าไปนั้นจะถูกขับออกมาในปัสสาวะและ
อุจจาระ จึงสามารถใช้ Sucralose ทดแทนน�ำ้ ตาลเพือ่ ควบคุม
พลังงานทีจ่ ะได้รบั ทัง้ นี้ Sucralose ย่อยสลายเข้าไปสูร่ า่ งกาย
จะไม่สง่ ผลต่อระดับน�ำ้ ตาลในเลือดและระดับอินซูลนิ และ
ไม่ พ บอั น ตรายใด ๆ จากการที่ รั บ ประทาน และในปี
พ.ศ. 2541 สาํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐ
(US FDA) ได้ประกาศอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
15 ชนิด และใช้รว่ มกับสารให้ความหวานชนิดอืน่ ๆ ในอาหาร
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ประเภทเครือ่ งดืม่ หมากฝรัง่ ขนมหวานแช่แข็ง น�ำ้ ผลไม้และ
เจลาติ น จนกระทั่ ง ปี พ.ศ. 2542 จึ ง ประกาศ ให้ ใ ช้ ไ ด้
กับอาหารทุกชนิดโดยผ่านการทดสอบความปลอดภัยต่อ
การบริโภคมากกว่า 110 ครั้ง [1,4] โดยสามารถสังเกตได้
จากฉลากของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะแสดงเป็นเลขรหัสในระบบ
International Numbering System for Food Additives
คือ INS No. 955

รูปที่ 1 สูตรโครงสร้างของซูโครสและซูคราโลส

ปี พ.ศ. 2533 คณะผู้เชี่ยวชาญจาก The Joint FAO/
WHO Expert Committee on Food Additive (JECFA)
ก�ำหนดค่า Acceptable Daily Intake (ADI) ของซูคราโลส
ไว้ที่ 0-15 มิลลิกรัมต่อน�้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ในขณะที่ US
FDA ระบุว่าซูคราโลสปลอดภัยส�ำหรับทุกคน รวมถึงสตรี
มีครรภ์ปลอดภัยในระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตร [3,5]
และก�ำหนดค่า ADI ไว้ที่ 5 มิลลิกรัมต่อน�ำ้ หนักตัว 1 กิโลกรัม
ต่อ 1 วัน ในประเทศไทยนิยมเติมซูคราโลสในผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ โดยมีการก�ำหนดตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 389) พ.ศ. 2561
เรือ่ ง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5) [6] และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 418) พ.ศ. 2563 ออกตามความใน
พระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2522 เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร
(ฉบับที่ 2) เช่น เครือ่ งดืม่ แต่งกลิน่ รส น�ำ้ ผัก ผลไม้ชนิดเนคต้า
น�ำ้ ผัก ผลไม้เนคต้าเข้มข้น เครือ่ งดืม่ ทีม่ นี มเป็นส่วนประกอบ
หลัก (ปรุงแต่ง) ปริมาณสูงสุดที่อนุญาต 300 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม [7]
ในปัจจุบันไม่มีรายงานเกี่ยวกับโทษในการบริโภควัตถุ
ให้ความหวานชนิดนี้ แต่ยังมีเกณฑ์แนะน�ำในการบริโภค
ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าให้แก่
ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ และเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กลุ่มงานความปลอดภัยในอาหาร
ได้พัฒนาวิธีการทดสอบหาปริมาณซูคราโลสในผลิตภัณฑ์
เครือ่ งดืม่ โดยใช้วธิ ที ดสอบทีด่ ดั แปลงจากวิธมี าตรฐานและ
มีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีด้วย

2. วิธีการวิจัย (Experimental methods)

2.1 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
		 2.1.1 เครือ่ งโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

(High performance liquid chromatography refractive
index detector, HPLC-RID) รุน่ Alliance 2695 ยีห่ อ้ Water
		 2.1.2 คอลัมน์ส�ำหรับ HPLC-RID ชนิดเหล็กกล้า
ไร้สนิมขนาด 4.6 x 250 มิลลิเมตร บรรจุด้วย C18 ขนาด
อนุภาค 5 ไมโครเมตร ยี่ห้อ Hichrom
		 2.1.3 เครื่องชั่งไฟฟ้า (Electronic analytical
balance) รุ่น AE 240 ยี่ห้อ Mettler
		 2.1.4 เ ค รื่ อ ง ท� ำ น�้ ำ บ ริ สุ ท ธิ์ ( D e i o n i z e r )
รุ่น Smart2pure ยี่ห้อ Thermo scientific
		 2.1.5 อ่างน�้ำอุลตร้าโซนิค (Ultrasonic bath)
รุ่น LUC 40 5 ยี่ห้อ Power sonic
		 2.1.6 ชุดอุปกรณ์การกรองพร้อมแผ่นเมมเบรน
(Membrane filter) ชนิดเมทิลเซลลูโลส (Methylcellulose,
M C E ) แ ล ะ ช นิ ด พ อ ลิ เ ต ต ร ะ ฟ ลู อ อ โ ร เ อ ทิ ลี น
(Polytetrafluoroethylene, PTFE) ขนาด 47 มิลลิเมตร ขนาด
รูพรุน 0.22 ไมโครเมตร
		 2.1.7 หลอดฉีด (Syringe) ขนาด10 มิลลิลิตร
พร้อมตัวกรอง (Syringe filter) ชนิด MCE ขนาด 25 มิลลิเมตร,
0.22 ไมโครเมตร หรือตัวกรองชนิดอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติ
เหมือนกัน
		 2.1.8 ขวดแก้วขนาดเล็ก (Vial) ขนาด 2 มิลลิลติ ร
		 2.1.9 กระดาษกรองวัตต์แมนเบอร์ 2 (Whatman
no.2) หรือเทียบเท่า
		 2.1.10 เครื่องแก้วต่าง ๆ เช่น ปิเปตต์ ขวดแก้ววัด
ปริมาตร บีกเกอร์ และกระบอกตวงขนาดต่าง ๆ
		 2.1.11 กรวยกรองชนิดแก้วหรือพลาสติก
2.2 สารมาตรฐาน สารเคมีและอื่น ๆ
		 2.2.1 สารมาตรฐานซูคราโลส (CAS No. 5603813-2) ความบริสุทธิ์อย่างน้อยร้อยละ 99.0 ยี่ห้อ SigmaAldrich
		 2.2.2 เมทานอล ชัน้ คุณภาพวิเคราะห์ HPLC ยีห่ อ้
Merck
		 2.2.3 น�้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง มีค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 18.2 MΩ•cm
		 2.2.4 โ พ แ ท ส เ ซี ย ม เ ฟ อ ร ์ โ ร ไ ซ ย า ไ น ด ์
(K4[Fe(CN)6.3H2O]) ชั้นคุณภาพวิเคราะห์ AR (carrez Ι)
ยี่ห้อ Merck
		 2.2.5 ซิงค์ไนเตรท (Zn(NO3)2•6H2O)) ชัน้ คุณภาพ
วิเคราะห์ AR (carrez ΙΙ) ยี่ห้อ Alfa aesar
		 2.2.6 สารละลายผสมเฟสเคลื่อนที่ (สารละลาย
เมทานอล ร้อยละ 20)
		 2.2.7 สารละลายมาตรฐานซูคราโลสความเข้มข้น
1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
		 2.2.8 สารละลายมาตรฐานซูคราโลสช่วงใช้งาน
ความเข้มข้น 0, 5, 10, 50, 100, 200 และ 400 มิลลิกรัมต่อลิตร

2.3 ตัวอย่าง
		 ตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
เป็นตัวอย่างเครือ่ งดืม่ ชนิดไม่มแี อลกอฮอล์ทมี่ จี ำ� หน่ายตาม
ท้องตลาด จ�ำนวน 30 ตัวอย่าง ได้แก่ เครื่องดื่มน�้ำอัดลม
เครื่องดื่มน�้ำเติมวิตามิน เครื่องดื่มให้พลังงาน เครื่องดื่ม
ว่านหางจระเข้ผสมกลิ่นพีช เครื่องดื่มน�้ำผักผลไม้รวมรส
สตรอเบอร์รี่ เป็นต้น
2.4 การเตรียมตัวอย่าง [8]
ชั่งตัวอย่าง 20 ± 0.5 กรัม (ความละเอียดของการชั่ง
ตัวอย่างคือ 0.0001 กรัม) ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 100
มิลลิลิตร เติมสารละลายผสมเฟสเคลื่อนที่ (ข้อ 2.2.6)
ประมาณ 80 มิลลิลิตร แล้วเติม carrez Ι (ข้อ 2.2.4)
และcarrez ΙΙ (ข้อ 2.2.5) อย่างละ 1 มิลลิลิตร แล้วปรับ
ปริมาตรด้วยสารละลายผสมเฟสเคลื่อนที่จนครบปริมาตร
100 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันและตั้งทิ้งไว้ 10 นาที จากนั้น
น�ำไปกรองด้วยกระดาษกรองวัตต์แมนเบอร์ 2 (ข้อ 2.1.9)
น�ำสารละลายส่วนใสที่ได้ไปกรองผ่านหลอดฉีดพร้อมตัว
กรอง 0.22 ไมโครเมตร ชนิด MCE ขนาด 25 มิลลิเมตร
(ข้อ 2.1.7) ใส่ในขวดแก้วขนาดเล็ก (Vial) ปริมาตร 2 มิลลิลติ ร
ส�ำหรับใช้กบั เครือ่ ง HPLC-RID (ข้อ 2.1.8) แล้ววัดหาปริมาณ
ซูคราโลสโดยใช้เครื่อง HPLC-RID
2.5 การเตรียมสารมาตรฐาน
		 2.5.1 น� ำ สารละลายมาตรฐานซู ค ราโลส
ทีค่ วามเข้มข้นระหว่าง 0 ถึง 400 มิลลิกรัมต่อลิตร (ข้อ 2.2.8)
กรองผ่านแผ่นเมมเบรน ขนาด 0.22 ไมโครเมตร ลงใน
ขวดขนาดเล็ก ฉีดเข้าเครื่อง HPLC-RID ตามสภาวะที่
เหมาะสมในการทดสอบซูคราโลส ดังนี้
คอลัมน์ส�ำหรับเครื่อง
ชนิดเหล็กกล้าไร้สนิม ขนาด
HPLC-RID 			
4.6 x 250 มิลลิเมตร บรรจุดว้ ย
						
C18- coated spherical silicagel
						
ขนาดอนุภาค 5 ไมโครเมตร ยีห่ อ้
						
Hichrom พร้อม Guard column
เฟสเคลื่อนที่ 		
เมทานอล 20 มิลลิลิตรต่อน�้ำ
						
80 มิลลิลติ รโดยบรรจุทสี่ าย A
						
และปรับการไหลเป็น
						
100%
อัตราการไหล			
1.0 มิลลิลิตรต่อนาที
ปริมาตรที่ฉีด 		
50 ไมโครลิตร
อุณหภูมิคอลัมน์		
40 º C
อุณหภูมิเครื่องตรวจวัด
30 º C
เครื่องตรวจวัด 		
Refractive index detector (RID)
Sensitivity				
+8
เวลาในการฉีด (Run time) 18 นาที
เวลาที่สารเคลื่อนที่
ประมาณ 13.8 นาที
http://bas.dss.go.th
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		 2.5.2 ตรวจสอบสมรรถนะของเครื่อง HPLC-RID
โดยการฉี ด สารละลายมาตรฐานที่ ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น
50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร จ�ำนวนอย่างน้อย 3 ซ�ำ้ เพือ่ ค�ำนวณ
ค่า System suitability ตาม US Pharmacopoeia โดยมี
เกณฑ์การยอมรับประกอบด้วย Theoretical plate > 2,000,
Capacity factor (k') > 2, Resolution > 2, Tailing factor
≤ 2, Relative standard deviation (RSD) of area < 2%
และ RSD of RT < 2%

โลสจากการวัด (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) กับความเข้มข้นของ
ซูคราโลสที่เติมในตัวอย่าง (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) จากค่า
สัมประสิทธิก์ ารก�ำหนด (Coefficient of determination, R2)
โดยเกณฑ์การยอมรับได้อยู่ในช่วง 0.995-1.000

2.7 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ [9]
		 2.7.1 การตรวจสอบความจ�ำเพาะเจาะจงของวิธี
(Selectivity/ specificity)
		 เตรียมสารละลายมาตรฐานผสม (Mixed standard
solution) โดยใช้ ส ารให้ ค วามหวานชนิ ด อื่ น ๆ ได้ แ ก่
อะซีซัลเฟรม-เค, แซ็กคาริน, ซัยคลาเมต และแอสพาร์เทม
รวมกับซูคราโลสทีค่ วามเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร วิเคราะห์
ด้วยเครื่อง HPLC-RID ตรวจสอบการแยกของซูคราโลส
ออกจากสารอื่น สารทั้งหมดต้องมีค่าเวลาที่สารเคลื่อนที่
(Retention time) ต่างกันและให้พีคที่ไม่ซ้อนทับกัน
		 2.7.2 ความเป็นเส้นตรง (Linearity) และช่วงของ
การใช้งาน (Working range)
			
2.7.2.1 ศึ ก ษาความเป็ น เส้ น ตรงของ
สารละลายมาตรฐานซูคราโลสที่ 7 ระดับความเข้มข้น ดังนี้
0, 5, 10, 50, 100, 200 และ 400 มิลลิกรัมต่อลิตร ดูความ
สัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานซูครา
โลส (มิลลิกรัมต่อลิตร) กับพื้นที่ใต้กราฟของซูคราโลส จาก
ค่าสัมประสิทธิ์การก�ำหนด (Coefficient of determination,
R2) โดยเกณฑ์การยอมรับได้อยู่ในช่วง 0.995-1.000 และ
ยืนยันความสัมพันธ์ความเป็นเส้นตรงด้วยกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานซูคราโลสกับ
การตกค้าง (Residual)
			
2.7.2.2 ศึกษาช่วงของการใช้งาน โดยการ
ทดสอบสารละลายมาตรฐานซูคราโลสที่เติมลงในตัวอย่าง
เครื่องดื่มที่ 7 ระดับความเข้มข้น ดังนี้ 0, 25, 50, 250, 500,
1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วัดระดับความเข้ม
ข้นละ 3 ซ�้ำ ดูความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของซูครา

		 S'0 = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
					 deviation) ที่ใช้ค�ำนวณค่า LOD และ
					 LOQ
		 S0 = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
					 deviation)
		 n = จ�ำนวนของการวัดตัวอย่างซ�้ำ

		 2.7.3 ขีดจ�ำกัดในการตรวจพบ (Limit of detection,
LOD) และขีดจ�ำกัดในการวัดปริมาณ (Limit of quantitation,
LOQ)
		 โดยวัดแบลงค์ของตัวอย่าง (Sample blank)
2.6 การค�ำนวณผลการทดสอบ
จ�ำนวน 10 ซ�้ำ และตัวอย่างที่เติมสารละลายมาตรฐาน
		 ปริมาณซูคราโลส (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) =
ซูคราโลส (Spiked sample) ที่ระดับความเข้มข้นของ
					
สารละลายมาตรฐานซูคราโลส 15.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
(1)
จ�ำนวน 10 ซ�้ำ ค�ำนวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S' 0)
เพื่อหาค่า LOD และ LOQ ค�ำนวณจาก
เมื่อ C		 = ความเข้มข้นของซูคราโลสทีไ่ ด้จากกราฟ 		 LOD = 3 x S'0			
(2)
					 มาตรฐาน (มิลลิกรัมต่อลิตร)
		 LOQ = kQ x S'0 , kQ = 10 (3)
		 V		 = ปริมาตรทั้งหมด (มิลลิลิตร)		
S'0 = S0
		 W		 = น�้ำหนักตัวอย่างที่ใช้ (กรัม)
เมื่อ
(4)
√n
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		 2.7.4 การยืนยันค่า LOQ
			
โดยวัดตัวอย่างที่เติมสารละลายมาตรฐาน
ซูคราโลสที่ระดับความเข้มข้นเดียวกับ ค่า LOQ จ�ำนวน 10
ซ�้ำ พิจารณาความแม่น (Accuracy) โดยประเมินจากค่า
ร้อยละกลับคืน (%Recovery) และความเที่ยง (Precision)
โดยประเมินจากการทวนซ�้ำ (Repeatability) ที่แสดงด้วย
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative standard deviation,
%RSDr) และ ค่า HORRAT (Horwitz’s ratio) ที่ค�ำนวณ
จากอัตราส่วนระหว่างค่า %RSDr กับค่า %PRSDr (Predicted
relative standard deviation (%PRSDr)
		 2.7.5 การทดสอบความแม่น (Accuracy) และ
ความเที่ยง (Precision)
			
โดยวัดตัวอย่างที่เติมสารละลายมาตรฐาน
ซูคราโลสที่ระดับความเข้มข้น 3 ระดับ คือ ที่ 25, 250 และ
2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จ�ำนวนระดับละ 10 ซ�้ำ โดย
ความเทีย่ งประเมินจากการทวนซ�ำ้ (Repeatability) ทีแ่ สดง
ด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative standard
deviation ,%RSDr) และ HORRAT และความแม่นประเมิน
โดยใช้ค่าร้อยละกลับคืน (%Recovery)

x-'		 = ความเข้มข้นของสารในตัวอย่างที่เติมสาร
			 มาตรฐานซูคราโลส (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรือ
			 มิลลิกรัมต่อ ลิตร)
x-		 = ความเข้มข้นของสารซูคราโลสในตัวอย่าง
			 (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรือมิลลิกรัมต่อลิตร)
(5)
xspiked = ความเข้มข้นของสารมาตรฐานซูคราโลสที่เติม
			
% RSDr = SD x100
x			 ลงในตัวอย่าง (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมหรือ มิลลิกรัม
% RSDr = ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative standard 			 ต่อลิตร)
ตารางที่ 2 เกณฑ์การยอมรับของค่า % Recovery ตามช่วงระดับความ
			 deviation ,%RSD)
SD		 = ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เข้มข้น [10]
x= ค่าเฉลี่ยของซูคราโลสในตัวอย่าง (มิลลิกรัมต่อ
ความเข้ม
อัตราส่วน
เกณฑ์การ
			 กิโลกรัมหรือมิลลิกรัมต่อลิตร)
ข้นของ
			
2.7.5.1 ความเที่ยง
					 ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานสั ม พั ท ธ์
(Relative standard deviation, %RSDr) เกณฑ์การยอมรับ
ดังตารางที่ 1 และ HORRAT น้อยกว่า 2

ตารางที่ 1 เกณฑ์การยอมรับของค่า % RSDr ตามช่วงระดับ ความ
เข้มข้น [10]
ความเข้ม
ข้นของ
ซูคราโลส
(%)

อัตราส่วน
ของ
ซูคราโลส

หน่วย

เกณฑ์การ
ยอมรับค่า
% RSDr

0.1

10-3

0.1%

3.7

10-4

100 ppm
(mg/kg)

5.3

10 ppm
(mg/kg)

7.3

		

(6)

0.01

ซูคราโลส
(%)

ของ
ซูคราโลส

หน่วย

ยอมรับค่า
% Recovery

0.1

10-3

0.1%

95-105

0.01

10-4

100 ppm
(mg/kg)

90-107

0.001

10-5

10 ppm
(mg/kg)

0.0001

10-6

1 ppm (mg/
kg)

80-110

2.8 การประมาณค่าความไม่แน่นอนของผลการวัด
		 การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ
1 ppm (mg/
หาปริมาณซูคราโลสในเครือ่ งดืม่ โดยเทคนิคโครมาโทกราฟี
11
0.0001
10-6
kg)
ของเหลวสมรรถนะสูงตาม EURACHEM/CITAC Guide:
2012 [11] โดยรวมแหล่งทีม่ าของค่าความไม่แน่นอนแสดง
และ HORRAT (Horwitz ratio) = %RSDr/%PRSDr
ด้วยแผนภูมกิ า้ งปลา รูปที่ 2 จากนัน้ ค�ำนวณหาค่าความไม่
Horwitz equation : Predicted relative standard deviation แน่นอนแต่ละแหล่งและ ค่าความไม่แน่นอนรวมและค่า
(%PRSDr)
ความไม่แน่นอนขยายที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (k=2)
Repeatability: %PRSDr = 0.66 * 2(1-0.5logC)
โดยที่ C = Concentration ratio
0.001

		

10-5

HORRAT =

			
2.7.5.2 ความแม่น
		
		 ร้อยละกลับคืน จากตัวอย่างทีเ่ ติม
สารละลายมาตรฐาน 3 ระดับความเข้มข้น เกณฑ์การยอมรับ
ดังแสดงตารางที่ 2
- 		
% Recovery (%R') = x'-x x100 (7)
xspiked
โดยที่

รูปที่ 2 แหล่งของความไม่แน่นอน
http://bas.dss.go.th
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3. ผลและวิจารณ์ (Result and discussion)

3.1 การตรวจสอบความจ�ำเพาะเจาะจงของวิธี
(Selectivity/ specificity)
		 จากการฉีดสารละลายมาตรฐานผสม (Mixed
standard solution) ที่มีสารอะซีซัลเฟม-เค, แซ็กคาริน,
ซัยคลาเมต, แอสพาร์เทม และซูคราโลส พบว่าสามารถแยก
สารซูคราโลสออกจากสารให้ความหวานตัวอืน่ ๆ ได้ โดยไม่มี
การรบกวนของสารตัวอืน่ วิธกี ารวิเคราะห์นมี้ คี วามสามารถ
ในการวัดทีจ่ ำ� เพาะกับซูคราโลส และเวลาทีซ่ คู ราโลสเคลือ่ นที่
(Retention time) เท่ากับ 13.822 นาที (รูปที่ 3)

โดยทีง่ านวิจยั [12] ได้ศกึ ษาความถูกต้องของวิธวี เิ คราะห์
ปริมาณซูคราโลสในเครื่องดื่มโดยเทคนิค UPLC-ELSD
ซึ่งเทคนิคดังกล่าวจะแสดงผลของสารให้ความหวานอื่น ๆ
ออกมาด้วยและมีความเป็นเส้นตรงของช่วงความเข้มข้น
ของสารละลายมาตรฐานอยู ่ ใ นช่ ว ง 10-200 มิ ล ลิ ก รั ม
ต่อลิตร ในขณะที่งานวิจัย [13] ได้ศึกษาการหาปริมาณ
ซูคราโลสในเครื่องดื่มโดยเทคนิค HPLC-RID สามารถ
หาความเป็นเส้นตรงของช่วงความเข้มข้นของสารละลาย
มาตรฐานได้ในช่วง 20-400 มิลลิลกรัมต่อลิตร

รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นของสารละลายซูคราโลสกับ
พื้นที่ใต้กราฟ ความเข้มข้น 0-400 มิลลิกรัมต่อลิตร
รูปที่ 3 โครมาโทแกรมของซูคราโลส

(a) สารละลายมาตรฐานผสม (Mixed standard
solution) ที่ มี ส ารอะซี ซั ล เฟม-เค, แซ็ ก คาริ น ,
ซัยคลาเมต, แอสพาร์เทม และซูคราโลส
(b) สารละลายมาตรฐานซูคราโลส
(c) แบลงค์ของสารละลาย (Solvent blank)
(d) ซูคราโลสในตัวอย่างเครื่องดื่ม
3.2 ความเป็นเส้นตรง (Linearity) และช่วงของการ
ใช้งาน (Working range)
		 3.2.1 จากการศึกษาความเป็นเส้นตรง ทีค่ วามเข้ม
ข้นของสารละลายมาตรฐานซูคราโลส ตั้งแต่ 0 ถึง 400 รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน
มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ให้กราฟเส้นตรงสมการ y = 645.34x
ซูคราโลสกับการตกค้าง (Residual)
+ 460.82 ค่า R2 เท่ากับ 0.9998 ดังแสดงใน รูปที่ 4 และ
ยื น ยั น ความสั ม พั น ธ์ ค วามเป็ น เส้ น ตรงของสารละลาย
มาตรฐานซูคราโลสด้วยกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความ
เข้มข้นของสารละลายมาตรฐานซูคราโลสกับการตกค้าง
(Residual) ดังแสดงใน รูปที่ 5
		 3.2.2 จากการศึกษาช่วงของการวัดความเข้มข้น
ของสารละลายมาตรฐานซูคราโลสที่เติมลงในตัวอย่าง
เครื่องดื่ม ตั้งแต่ 0-2,000.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่า ให้
กราฟเส้นตรงสมการ y = 1.0011 x -0.7411 ค่า R2 เท่ากับ
1.0000 ดังแสดงในรูปที่ 6
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รูปที่ 6 กราฟแสดงช่วงการวัดและความเป็นเส้นตรงของซูคราโลส
ในตัวอย่างความเข้มข้น 0-2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
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3.3 ขีดจ�ำกัดของการตรวจหา (LOD) และขีดจ�ำกัด
ของการวัดเชิงปริมาณ (LOQ)
		 ผลการวิเคราะห์ตวั อย่างทีเ่ ติมสารละลายมาตรฐาน
ซูคราโลสระดับความเข้มข้น 15.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจ�ำนวน
10 ซ�้ำ ค�ำนวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S'0) ได้เท่ากับ
1.206 ค�ำนวณ LOD ได้เท่ากับ 3.62 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
และค่า LOQ ได้เท่ากับ 12.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
3.4 การยืนยันค่า LOQ
		 ผลการฉีดสารละลายตัวอย่างที่เติมสารละลาย
มาตรฐานซูคราโลสลงไปทีร่ ะดับความเข้มข้น 15.0 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม จ�ำนวน 10 ซ�ำ้ ค�ำนวณค่าร้อยละกลับคืน อยูใ่ น
ช่วงร้อยละ 97.3-102.0 และค่าร้อยละของส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสั ม พั ท ธ์ เท่ า กั บ 1.373 และค่ า HORRAT
เท่ากับ 0.277 ซึ่งค่าที่ได้อยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับได้

(ตามข้อ 2.8.5) ดังนั้นที่ความเข้มข้นระดับนี้ มีความแม่น
และ ความเที่ยงเหมาะสมกับการใช้งาน
3.5 การทดสอบความแม่ น (Accuracy) และ
ความเที่ยง (Precision)
		 ผลการฉีดสารละลายตัวอย่างที่เติมสารละลาย
มาตรฐานซูคราโลสที่ 3 ระดับความเข้มข้น คือ 25, 250 และ
2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จ�ำนวนระดับละ 10 ซ�ำ้ พบความ
แม่นที่ประเมินจากค่าร้อยละกลับคืนทั้ง 3 ระดับ อยู่ในช่วง
ร้อยละ 92.0-101.6, 98.8-99.4 และ 98.0-99.8 ตามล�ำดับ
และความเที่ยงประเมินจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์
ทีแ่ สดงด้วยค่า %RSDr เท่ากับร้อยละ 3.799, 0.169, 0.586
ตามล�ำดับ และค่า HORRAT เท่ากับ 0.824, 0.052 และ
0.246 ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าร้อยละการคืนกลับ (%Recovery), ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSDr) และค่า HORRAT ของวิธกี ารวิเคราะห์ปริมาณซูคราโลสในเครือ่ งดืม่
ระดับความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
15

ล�ำดับที่

25

250

2,000

ค่าที่ได้
(มก./กก.)

ร้อยละการ
คืนกลับ (%)

ค่าที่ได้
(มก./กก.)

ร้อยละการ
คืนกลับ (%)

ค่าที่ได้
(มก./กก.)

ร้อยละการ
คืนกลับ (%)

ค่าที่ได้
(มก./กก.)

ร้อยละการ
คืนกลับ (%)

1

14.9

99.3

23.9

95.6

247.9

99.2

1,982.3

99.1

2

15.2

101.3

23.0

92.0

247.8

99.1

1,979.2

99.0

3

15.0

100.0

25.1

100.4

247.6

99.0

1,986

99.3

4

15.0

100.0

24.7

98.8

247.5

99.0

1,983.3

99.2

5

15.3

102.0

25.4

101.6

248.4

99.4

1,994.8

99.7

6

15.1

100.7

25.3

101.2

246.9

98.8

1,996.5

99.8

7

15.3

102.0

24.8

99.2

247.3

98.9

1,995.2

99.8

8

15.0

100.0

23.0

92.0

248.1

99.2

1,988.8

99.4

9

15.0

100.0

25.5

102

247.7

99.1

1,960

98.0

10

14.6

97.3

24.7

98.8

247.5

99.0

1,970.2

98.5

เฉลี่ย

15.0

100.3

24.5

98.2

247.67

99.1

1,983.6

99.2

SD

0.207

0.932

0.419

11.628

%RSDr

1.373

3.799

0.169

0.586

%PRSDr

4.965

4.612

3.257

2.318

HORRAT

0.277

0.823

0.052

0.246
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3.6 การประมาณค่าความไม่แน่นอนของผลการวัด
		 จากผลการทดลองสามารถประมาณค่าไม่แน่นอนของการทดสอบหาปริมาณซูคราโลสในเครื่องดื่มโดยเทคนิค
โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง มีค่าความไม่แน่นอนขยายที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (k=2) ได้ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบหาปริมาณซูคราโลสในเครื่องดื่มโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
หน่วย

ปริมาณที่วัด, xi

ความไม่แน่นอน
มาตรฐาน, u(xi)

ความไม่แน่นอน
สัมพัทธ์, u(xi) / xi

ความไม่แน่นอน
สัมพัทธ์, (u(xi) / xi)2

ร้อยละ

99.0

2.89x10-1

2.89x10-3

8.35x10-6

กรัม

0.05

9.19x10-6

1.84x10-4

3.39x10-8

-ขวดวัดปริมาตร (Vx)

มิลลิลิตร

100

6.13x10-2

6.13x10-4

3.76x10-7

-ปิเปตต์ (Px)

มิลลิลิตร

5

3.26x10-3

6.52x10-4

4.25x10-7

กรัม

20

6.20x10-5

3.10x10-5

9.61x10-7

-ขวดวัดปริมาตร (Vs)

มิลลิลิตร

100

6.13x10-2

6.13x10-4

3.76x10-7

3. ความเข้นของซูครา
โลสที่ได้จากกราฟ (C0)

มิลลิกรัมต่อลิตร

49.7

8.98x10-1

1.82x10-2

3.26x10-4

4. การทดสอบซ�้ำ (RSDr)

-

1

1.19x10-3

1.19x10-3

1.42x10-6

5. ร้อยละกลับคืน

-

1.003

1.72x10-3

1.71x10-3

2.94x10-6

แหล่งที่มา
1. สารมาตรฐาน
-ความบริสุทธิ์ (Pstd)
-น�้ำหนัก (mstd)

2. ตัวอย่าง
-น�้ำหนัก (ms)

ความไม่แน่นอนสัมพัทธ์
รวม, (Uc/C)

= 0.0184

ค่าความไม่แน่นอน
มาตรฐานรวม (Uc)

= 4.5577
(c=247.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

ค่าความไม่แน่นอนขยาย
(2xUc), k=2

= 9.1154 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

รายงานผล :

247.7 ± 9.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (คิดเป็นร้อยละ 3.7)
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3.7 การตรวจวิเคราะห์ในตัวอย่าง
		 ตัวอย่างเครื่องดื่มชนิดไม่มีแอลกอฮอล์ที่เก็บจาก
การจ�ำหน่ายตามท้องตลาด จ�ำนวน 30 ตัวอย่าง น�ำมา
วิเคราะห์ตามวิธีทดสอบที่ได้ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
แล้ว พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดนี้มีปริมาณซูคราโลสอยู่ในช่วง
ไม่พบหรือน้อยกว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ถึง 172.7
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังแสดงในรูปที่ 7 ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบั ญ ญั ติ อ าหาร พ.ศ. 2522 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 418 (พ.ศ. 2563) ที่ ใ ห้ มี ไ ด้ สู ง สุ ด
300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

รูปที่ 7 ปริมาณของซูคราโลสในตัวอย่างเครือ่ งดืม่ ชนิดไม่มแี อลกอฮอล์
ที่เก็บจากการจ�ำหน่ายตามท้องตลาด

4. สรุป (Conclusion)

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธที ดสอบหาปริมาณซูครา
โลสในเครื่องดื่ม โดยการดัดแปลงวิธีจากวิธีมาตรฐาน BS
EN 16155:2012 Foodstuffs-Determination of sucraloseHigh performance liquid chromatographic method ตาม
คุณลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ได้แก่ ความจ�ำเพาะเจาะจงของ
วิธี (Selectivity/ specificity), ความเป็นเส้นตรง (Linearity)
และช่ ว งของการใช้ ง าน (Working range), ขี ด จ� ำ กั ด
ในการตรวจพบ (Limit of detection, LOD) และขีดจ�ำกัด
ในการวัดปริมาณ (Limit of quantitation, LOQ), การทดสอบ
ความแม่ น (Accuracy) และความเที่ย ง (Precision),
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของผลการวัด พบว่าเป็น
ไปตามเกณฑ์การยอมรับที่ก�ำหนด แสดงว่าวิธีทดสอบนี้
เหมาะกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์และสามารถน�ำไป
ทดสอบผลิตภัณฑ์ และเก็บตัวอย่างเครื่องดื่มที่มีจ�ำหน่าย
ในห้องตลาดมาตรวจวิเคราะห์พบค่าปริมาณซูคราโลสอยู่
ในช่วงต�ำ่ กว่า 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 418 (พ.ศ.2563)
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กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชันแบบหม้อเดียว
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บทคัดย่อ

Abstract
อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรมกลางน�ำ้ ทีส่ ำ� คัญ
The textile dyeing industry is one of the important midstream

ของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย กระบวนการผลิตนั้น
ต้องใช้สยี อ้ มเป็นวัตถุดบิ หลัก เมือ่ น�ำ้ เสียทีป่ นเปือ้ นไปด้วยสียอ้ ม
ถูกปล่อยลงสูแ่ หล่งน�ำ้ สาธารณะ จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
และสุขภาพของมนุษย์ในพืน้ ทีข่ า้ งเคียง งานวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์
ในการพัฒนาประสิทธิภาพวัสดุดดู ซับจ�ำพวกถ่านกัมมันต์ทไี่ ด้จาก
วัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตรให้มคี วามสามารถในการก�ำจัดสียอ้ ม
ออกจากน�้ำทิ้งมากขึ้น ด้วยการสร้างรูพรุนเมโซพอร์เพิ่มเติม
ในโครงสร้างของถ่านกัมมันต์ ในงานศึกษาวิจัยนี้ถ่านกัมมันต์
เตรียมได้จากเหง้ามันส�ำปะหลัง โดยใช้ ZnCl2เป็นตัวกระตุ้น
ผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชันแบบหม้อเดียว
ตามด้วยการคาร์บอไนเซชั่นของไฮโดรชาร์ที่ได้ ณ อุณหภูมิ
800 องศาเซลเซียส ซึง่ พบว่า สภาวะทีเ่ หมาะสมในการเตรียมถ่าน
กัมมันต์จากเหง้ามันส�ำปะหลังให้มพี นื้ ทีผ่ วิ จ�ำเพาะสูงสุด คือ การ
ใช้ ZnCl2 ในอัตราส่วนต่อเหง้ามันส�ำปะหลังเท่ากับ 3 โดยมวล
(3.0Z-AC) ถ่านกัมมันต์ทไี่ ด้นมี้ โี ครงสร้างรูพรุนแบบสองลักษณะ
ในช่วงไมโครพอร์และเมโซพอร์ โดยมีพนื้ ทีผ่ วิ จ�ำเพาะสูงถึง 1,405
ตารางเมตรต่อกรัม และมีปริมาตรรูพรุนไมโครพอร์และเมโซพอร์
มากถึง 0.42 และ 0.54 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม ตามล�ำดับ
จากการศึกษาการดูดซับสียอ้ มเมทิลลีน บลู ในน�ำ้ สีสงั เคราะห์ดว้ ย
ถ่านกัมมันต์ดงั กล่าว พบว่า มีพฤติกรรมการดูดซับแบบชัน้ เดียว
สอดคล้องกับแบบจ�ำลองการดูดซับของแลงเมียร์ (R2 = 0.9993)
โดยมีระยะเวลาสมดุลในการดูดซับเมทิลลีน บลู 210 นาที และมี
ค่าความจุการดูดซับเมทิลลีน บลู สูงสุดถึง 274 มิลลิกรัมต่อกรัม
ขณะทีถ่ า่ นกัมมันต์ทางการค้าใช้เวลาในการดูดซับถึง 270 นาที
และมีคา่ การดูดซับสูงสุดเพียง 260 มิลลิกรัมต่อกรัม

industries for textile industry in Thailand. This production process
requires dyes as the main components. When such contaminated
wastewater is discharged into public water, this negatively
affects surrounding ecosystems and human health. The present
work aims to improve the adsorption efficiency of agricultural
residues derived activated carbons in removing dyes from
textile dyeing effluent by the creation of the mesopores into the
carbon structure. The activated carbons were prepared from
cassava rhizome using ZnCl2 as an activating agent and were
fabricated by onepot hydrothermal carbonization, followed by
the carbonization of the obtained hydrochars at 800 °C. The
result demonstrated that the optimal condition to obtain activated
carbons with a high specific surface area and the largest
mesopore volume was using the mass ratio of ZnCl2 to cassava
rhizome of 3 (3.0Z-AC). The 3.0Z-AC possessed bimodal pore
size distribution in the range of the micro and mesopores and
had the specific surface area, the micropore- and mesopore
volumes of 1,405 m2/g, 0.42 cm3/g and 0.54 cm3/g, respectively.
Such a mesoporous activated carbon was used as the adsorbent
to investigate the adsorption efficiency of methylene blue in
dye-contaminated water. The adsorption behavior of methylene
blue on 3.0Z-AC was monolayer adsorption based on the
Langmuir isotherm model (R2 = 0.9993). The equilibrium time
of 210 minutes and adsorption capacity of 274 mg/g were
found for this sample, while the equilibrium time of the commercial
activated carbon is 270 minutes and its maximum adsorption
capacity is 260 mg/g.
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1. บทน�ำ (Introduction)

อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นอุตสาหกรรมกลางน�ำ้ ทีส่ ำ� คัญ
ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนวัสดุสิ่งทอในรูปวัตถุดิบที่เป็นเส้นด้ายหรือผ้าดิบให้
เป็นวัสดุส�ำเร็จ เพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายแก่ผู้บริโภคได้โดยตรง
หรือจ�ำหน่ายเป็นวัตถุดบิ ให้กบั อุตสาหกรรมปลายน�ำ้ ต่อไป
เช่น อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น
กระบวนการฟอกย้อมส่วนใหญ่เป็นกระบวนการทางเคมีที่
อาศัยการปรับเปลี่ยนสมบัติของเส้นใยโดยการใช้สารเคมี
และสียอ้ มทีเ่ หมาะสมโดยอาศัยน�ำ้ เป็นตัวกลาง อุตสาหกรรม
ฟอกย้อมจึงเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น�้ำปริมาณมากใน
กระบวนการผลิต โดยอาจมากถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน [1-2] ทั้งนี้ปัญหาหนึ่งที่พบ คือ การปล่อยน�้ำเสีย
ที่ มี สี แม้ ว ่ า สี ที่ อ ยู ่ ใ นน�้ ำ ทิ้ ง จะมี ป ริ ม าณเพี ย งเล็ ก น้ อ ย
แต่ ก็ ส ามารถมองเห็ น ได้ ชั ด เจน และเกิ ด ทั ศ นี ย รู ป ที่
ไม่ชวนมองแก่ผใู้ ช้แหล่งน�ำ้ สียอ้ มทัว่ ไปแม้วา่ จะมีความเป็น
พิษต�่ำ แต่สารประกอบและการสลายตัวของผลิตภัณฑ์
ในสียอ้ มสามารถท�ำให้ความเป็นพิษเพิม่ ขึน้ ได้ [3] สีทใี่ ช้ใน
อุตสาหกรรมฟอกย้อมมีหลายชนิด เช่น สีรแี อกทีฟ, สีเอซิด,
สีเบสิก, สีไดเร็กท์ และสีดสิ เพอร์ส เป็นต้น [1] สียอ้ มสังเคราะห์
เหล่านี้ส่วนใหญ่ละลายน�้ำได้ดี มีโครงสร้างโมเลกุลขนาด
ใหญ่และซับซ้อน จึงไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
ในสภาวะปกติ [4] อี ก ทั้ ง พบว่ า สี ที่ พ บในน�้ ำ เสี ย จาก
อุตสาหกรรมฟอกย้อมส่วนใหญ่เป็นอนุภาคคอลลอยด์
สามารถบดบังแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านลงสู่ผิวน�้ำ จนพืชน�้ำ
ไม่สามารถสังเคราะห์ดว้ ยแสงได้ ท�ำให้ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายน�้ำลดลง ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในน�้ำ
ตลอดจนห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ดังนั้น
น�้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมต้องผ่านระบบบ�ำบัดเพื่อก�ำจัด
สารต่าง ๆ รวมทัง้ สีทตี่ กค้างก่อนปล่อยลงสูแ่ หล่งน�ำ้ สาธารณะ
หรื อ แหล่ ง น�้ ำ ตามธรรมชาติ ทั้ ง นี้ ม าตรฐานควบคุ ม
การระบายน�้ำทิ้งจากโรงงานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
ก�ำหนด ก�ำหนดไว้ว่า สีของน�้ำทิ้ง (Color) จากโรงงานจะ
ต้องไม่เกิน 300 ADMI [5] ซึง่ พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมสิง่
ทอไทยจ�ำนวนมากยังไม่สามารถก�ำจัดสีจากน�้ำทิ้งให้เป็น
ไปตามมาตรฐานดังกล่าวได้ (มีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 400-700 ADMI)
[6] การก� ำ จั ด สี ย ้ อ มที่ ป นเปื ้ อ นในน�้ ำ ทิ้ ง จากโรงงาน
อุ ต สาหกรรมฟอกย้ อ มท� ำ ได้ ห ลายวิ ธี ทั้ ง ทางกายภาพ
ทางเคมี และทางชีวภาพ วิธบี ำ� บัดทางเคมีและชีวภาพ เช่น
การตกตะกอนด้วยสารเคมี การออกซิไดซ์ด้วยโอโซน หรือ
การบ� ำ บั ด แบบใช้ อ อกซิ เ จน เป็ น ต้ น [7] ถึ ง แม้ จ ะมี
ประสิทธิภาพสูงในการก�ำจัดสีย้อม และใช้ได้กับสีย้อม
หลากหลายชนิด แต่จำ� เป็นต้องใช้รว่ มกับเครือ่ งมือทีม่ ลี กั ษณะ
จ�ำเพาะที่ใช้พลังงานสูง และเกิดผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ต้อง
น� ำ ไปก� ำ จั ด เพิ่ ม เติ ม วิ ธี ท างกายภาพจึ ง เป็ น วิ ธี ที่ ใ ช้ กั น
อย่างแพร่หลาย เช่น การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ และ
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การกรองผ่านด้วยเยื่อกรอง [1,8] และเป็นเทคโนโลยีที่มี
ความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะพั ฒ นาให้ มี ป ระสิ ทฺ ธิ ภ าพมากขึ้ น
เชิงเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เมื่อเปรียบ
เที ย บกั บ การกรองผ่ า นด้ ว ยเยื่ อ กรอง วิ ธี ดู ด ซั บ สี ด ้ ว ย
ถ่านกัมมันต์เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากกว่า เนื่องจาก
สามารถใช้ได้กบั การก�ำจัดสียอ้ มในน�ำ้ ทิง้ ทีม่ คี วามเข้มข้นสูง
ในสภาวะปกติ กระบวนการไม่ซับซ้อน และต้นทุนต�่ำ
ถ่านกัมมันต์สามารถผลิตจากวัตถุดิบตั้งต้นหลายชนิด
เช่น พอลิเมอร์/เรซิน เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และ
ถ่านหิน เป็นต้น วัตถุดิบตั้งต้นเหล่านี้จะผ่านกระบวนการ
2 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ การคาร์ บ อไนซ์ (Carbonization)
เป็นกระบวนการท�ำให้ปริมาณคาร์บอนในวัตถุดิบตั้งต้นสูง
ขึน้ โดยการให้ความร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ ระมาณ 500-800 องศา
เซลเซียส ภายใต้สภาวะไร้อากาศ หรือจ�ำกัดอากาศท�ำให้มี
ออกซิเจนน้อย จากนัน้ ถ่านจะถูกเพิม่ พืน้ ทีผ่ วิ (Surface area)
และปริมาตรรูพรุน (Pore volume) ด้วยขั้นตอนการกระตุ้น
(Activation) จนได้ ถ่ า นกั มมั นต์ (Activated carbon)
โดยการกระตุน้ (Activation) มี 2 ประเภท ได้แก่ 1) การกระตุน้
ด้วยสารเคมี (Chemical activation) ตัวกระตุ้นที่นิยมใช้
เช่น ซิงค์คลอไรด์ (Zinc chloride; ZnCl2) กรดฟอสฟอริก
(Phosphoric acid; H3PO4) และโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์
(Potassium hydroxide; KOH) เป็นต้น 2) การกระตุ้น
ทางกายภาพ (Physical activation) โดยใช้ ก ๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือไอน�ำ้ เป็นตัวออกซิไดส์ภาย
ใต้อุณหภูมิสูงประมาณ 800-1,000 องศาเซลเซียส [9]
กระบวนการกระตุน้ โดยทัว่ ไปมักจะถูกด�ำเนินภายหลังวัตถุดบิ
ตัง้ ต้นเปลีย่ นสภาพเป็นวัสดุคาร์บอนจากการ Carbonization
แล้ว (Post-activation) การกระตุน้ นีจ้ ะท�ำให้โครงสร้างทาง
กายภาพของถ่านเกิดรูพรุนหรือรอยแตกขนาดเล็กมากขึ้น
ด้วยกลไกที่แตกต่างกันขึ้นกับชนิดของตัวกระตุ้น
กระบวนการดู ด ซั บ (Adsorption) บนวั ส ดุ ดู ด ซั บ
(Adsorbent) ทีเ่ ป็นของแข็ง เป็นกระบวนการทีท่ ำ� ให้โมเลกุล
ของสาร (Adsorbate) ดู ด ติ ด บนผิ ว ของตั ว วั ส ดุ ดู ด ซั บ
โดยทั่วไปประสิทธิภาพการดูดซับจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณ
รูพรุนใน adsorbent [10] เนือ่ งจากถ่านกัมมันต์มรี พู รุนขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2 นาโนเมตร ที่เรียกว่า รูพรุน
ไมโครพอร์ (Micropore) เป็นจ�ำนวนมาก รูพรุนชนิดนี้
จะท�ำหน้าที่เป็นต�ำแหน่งดูดซับ Adsorbate (Adsorption
site) ดังนั้น ถ่านกัมมันต์โดยทั่วไปจึงมีพื้นที่ผิวจ�ำเพาะ
(Surface area) ในการดูดซับ Adsorbate มากนั่นเอง [11]
การดูดซับของ Adsorbate ภายในรูพรุนเป็นได้ทั้งการดูด
ซับทางกายรูปทีเ่ กิดจากแรงดึงดูดระหว่าง Adsorbate และ
รูพรุนของ Adsorbent อย่างอ่อน ๆ ด้วยแรงแวนเดอร์วาลส์
และการดูดซับทางเคมี หากบนวัสดุดูดซับมีหมู่ไฮดรอกซิล
หมูค่ าร์บอกซิล หรือหมูอ่ ะมิโน (ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ชนิดของวัตถุดบิ
ที่น�ำมาใช้ในการผลิตวัสดุดูดซับ) ที่สามารถยึดจับไอออน

หรือโมเลกุลที่มีประจุลบและบวกของ Adsorbate ได้ [3]
เนือ่ งด้วยถ่านกัมมันต์เป็นวัสดุทมี่ รี พู รุนไมโครพอร์จำ� นวน
มาก จึงมักถูกใช้เป็นวัสดุดูดซับสารต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม
วัสดุที่มีพ้ืนที่ผิวจ�ำเพาะมาก ไม่ได้มีค่าความจุการดูดซับ
(Adsorption capacity) สูงเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาร
ทีม่ โี ครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ ดังเช่น สียอ้ ม (ในงานศึกษา
วิจัยนี้ Adsorbate คือ โมเลกุลสีย้อม) เนื่องจากหากมีการ
สะสมของโมเลกุลสีบนพื้นผิวของตัวถ่านกัมมันต์บางจุด
ระหว่างการดูดซับ จะเกิดการอุดตันของรูพรุนไมโครพอร์
ท�ำให้โมเลกุลสีไม่สามารถแพร่เข้าสู่ Adsorption site
ในรูพรุนไมโครพอร์ได้อย่างทั่วถึง [12] ส่งผลให้อัตราการ
แพร่ ผ ่ า น (Diffusion rate) ของโมเลกุ ล สี ย ้ อ มไปตาม
Adsorption site ช้า ประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมของ
ถ่านกัมมันต์จงึ ถูกลดทอนลง [10] ข้อจ�ำกัดดังกล่าวนี้ สามารถ
ปรั บ ปรุ ง ได้ โ ดยการเพิ่ ม รู พ รุ น ที่ ใ หญ่ ขึ้ น ที่ เ รี ย กว่ า
รูพรุนเมโซพอร์ (Mesopores) ซึ่งเป็นรูพรุนที่มีเส้นผ่าน
ศู น ย์ ก ลางระหว่ า ง 2-50 นาโนเมตร ในโครงสร้ า งของ
ถ่ า นกั ม มั น ต์ (รู ป ที่ 1) เพื่ อ ช่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวก
ในการแพร่ ผ ่ า นของโมเลกุ ล สี ไ ปยั ง Adsorption site
ให้ทวั่ ถึงและ เร็วขึน้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพโดยรวม
ของถ่านกัมมันต์ในการดูดซับสีย้อมให้ดียิ่งขึ้น [13]

รูปที่ 1 แบบจ�ำลองการแพร่ผา่ นของโมเลกุลสีในวัสดุดดู ซับ (ดัดแปลง
จาก [14])

มีงานวิจยั มากมายทีก่ ล่าวถึงบทบาทของรูพรุนเมโซพอร์
ต่อประสิทธิภาพในการดูดซับ Adsorbate ชนิดต่าง ๆ เช่น
Asouhidou และคณะ [15] พบว่า Adsorption capacity
ของถ่ า นกั มมั น ต์ ที่มีรูพรุนเมโซพอร์ในการดูด ซับสีย ้อ ม
Rhodamine blue และ Remazol red 3BS สู ง กว่ า
ถ่านกัมมันต์ทางการค้าทีม่ รี พู รุนไมโครพอร์เพียงอย่างเดียว
ต่อมา Libbrecht และคณะ [16] ได้ทดสอบความสามารถ
ในการดูดซับ Bisphenol-A (BPA) ของคาร์บอนรูพรุนเมโซพอร์
(Mesoporous carbon) และถ่านกัมมันต์ทางการค้า พบว่า
คาร์บอนรูพรุนเมโซพอร์ใช้เวลาในการดูดซับ BPA จนเข้าสู่
สภาวะสมดุลประมาณ 20-60 นาที (ขึน้ กับรูปทรงของรูพรุน)
ขณะที่ถ่านกัมมันต์ทางการค้าใช้เวลาถึง 90 นาที นอกจาก
การดูดซับของ Adsorbate ในของเหลว แล้วการมีโครงสร้าง

รูพรุนเมโซพอร์ในถ่านกัมมันต์ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดูดซับแก๊สอีกด้วย เช่น รูพรุนเมโซพอร์ทำ� ให้การดูดซับ CO2
(Equilibrium time) ของถ่านกัมมันต์เข้าสู่สมดุลได้เร็วขึ้น
โดยเฉลีย่ 30-40 % [17] รวมทัง้ ยังท�ำให้ Adsorption capacity
ของ CO2 เพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้การที่ถ่านกัมมันต์
มีรูพรุนเมโซพอร์ในโครงสร้าง ยังท�ำให้การปรับแต่งหมู่
ฟังชันก์ทางเคมีทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การดูดซับมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ โดยทีย่ งั คงคุณลักษณะของถ่านกัมมันต์ทมี่ ี Surface
area สูงไว้ได้เช่นเดิม เนือ่ งจากรูพรุนเมโซพอร์มปี ริมาตรของ
รูพรุน (Pore volume) มาก ท�ำให้มีพื้นที่ให้หมู่ฟังชั่นก์
ถูกเพิ่มเติมเข้าไปได้ง่าย ลดโอกาสที่รูพรุนไมโครพอร์จะ
ถูกบล็อกด้วยหมู่ฟังชันก์ที่เติมแต่ง ซึ่งการอุดตันของรูพรุน
ไมโครพอร์เป็นสาเหตุท�ำให้ประสิทธิภาพการดูดซับลดลง
[18] การเพิ่มรูพรุนเมโซพอร์ในถ่านกัมมันต์สามารถท�ำได้
โดยการเติ ม สารก� ำ หนดโครงสร้ า ง (Templates) เช่ น
ตั ว กระตุ ้ น ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด รู พ รุ น ซิ ลิ ก าที่ มี รู พ รุ น เมโซพอร์
โคพอลิเมอร์แบบบล็อก และโลหะออกไซด์ทมี่ ขี นาดอนุภาค
ระหว่าง 2-50 นาโนเมตร เป็นต้น [14] ระหว่างการเตรียม
ถ่านกัมมันต์ เมื่อสารดังกล่าวถูกก�ำจัดออกด้วยความร้อน
หรือสารเคมี (ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของ Template ทีใ่ ช้) จะทิง้ รูพรุน
เมโซพอร์ไว้ในโครงสร้างของถ่านกัมมันต์นั่นเอง
ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นพัฒนาถ่านกัมมันต์จากเศษวัสดุ
เหลื อ ทิ้ ง ทางการเกษตร คื อ เหง้ า มั น ส� ำ ปะหลั ง ให้ มี
ความสามารถในการดูดซับสีย้อมดีขึ้น ด้วยการเพิ่มเติม
รูพรุนเมโซพอร์ในโครงสร้างถ่านกัมมันต์ เนื่องจากวัสดุชีว
มวลมีองค์ประกอบที่หลากหลายและโครงสร้างที่ซับซ้อน
ท�ำให้ถา่ นกัมมันต์ทไี่ ด้สว่ นใหญ่มกั มีรพู รุนไมโครพอร์ทเี่ ล็ก
มาก และมีลักษณะปิดตาย [19] เมื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับจะ
ท� ำ ให้ ก ารสั ม ผั ส ระหว่ า งพื้ น ผิ ว ของ Adsorbent และ
Adsorbate ไม่ทวั่ ถึง เป็นเหตุให้ประสิทธิภาพการดูดซับโดย
รวมลดลง การสร้างรูพรุนเมโซพอร์จะด�ำเนินโดยการเติมซิงค์
คลอไรด์ (ZnCl2) ทีเ่ ป็นสารก่อรูพรุนในปริมาณต่าง ๆ ระหว่าง
การสังเคราะห์ดว้ ยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชัน
แบบหม้ อ เดี ย ว กล่ า วคื อ วั ต ถุ ดิ บ ตั้ ง ต้ น คาร์ บ อนและ
ตั ว กระตุ ้ น จะถู ก ผสมรวมกั น ตั้ ง แต่ ต ้ น ในขั้ น ตอนเดี ย ว
ในตั ว กลางที่ เ ป็ น น�้ ำ ดั ง นั้ น กระบวนการกระตุ ้ น และ
การคาร์บอไนเซชันเกิดขึ้นพร้อมกัน ไม่จ�ำเป็นต้องกระตุ้น
ถ่านไฮโดรชาร์ด้วยสารเคมีอีกครั้งเหมือนดังวิธีทั่วไป ท�ำให้
ลดขั้นตอนในการท�ำงาน สะดวกรวดเร็ว และลดการใช้
พลังงานในการสังเคราะห์ สีย้อมที่ใช้เป็นต้นแบบในการ
ศึกษาครั้งนี้ คือ เมทิลลีน บลู (Methylene blue) ซึ่งเป็นสี
ทีล่ ะลายน�ำ้ ได้ดี และใช้ทวั่ ไปในการฟอกย้อมฝ้าย กระดาษ
ขนสัตว์ ผ้าบาติก เป็นต้น ดังนั้น งานวิจัยนี้นอกจากจะได้
ถ่านกัมมันต์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับสีย้อมด้วยวิธี
ที่รวดเร็วแล้ว ยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของวัสดุที่เหลือทิ้ง
ทางการเกษตรอีกด้วย
http://bas.dss.go.th
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2. วิธีการวิจัย (Experimental methods)

2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์
		 2.1.1 X-ray Powder Diffraction (XRD),
ยี่ห้อ Bruker รุ่น D8 Advance
		 2.1.2 High throughput surface area and
porosity analyzer, ยี่ห้อ Micromeritics รุ่น ASAP2460
		 2.1.3 CHN determinator, ยีห่ อ้ Leco รุน่ TruSpec
		 2.1.4 Scanning electron microscopy-Energy
dispersive spectrometer (SEM-EDS), ยี่ห้อ JEOL
รุ่น JSM-6610LV
		 2.1.5 ตู้อบลมร้อน, ยี่ห้อ Binder รุ่น FD 115
		 2.1.6 Teflon chamber autoclave ขนาด 125 ml
		 2.1.7 เครื่องชั่งดิจิตอล, ยี่ห้อ Mettler Toledo
รุ่น XPE 50
		 2.1.8 เครือ่ งปัน่ เหวีย่ งตกตะกอน, ยีห่ อ้ Eppendorf
รุ่น 5418R
		 2.1.9 เครือ่ งเขย่าสารละลายแบบควบคุมอุณหภูมิ
(Shaking Incubator), ยีห่ อ้ SSERIKER II รุน่ VS-8480SFN
		 2.1.10 เครื่ อ ง UV-Visible Spectrometers,
ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น U-2700
2.2 สารเคมี
		 2.2.1 เมทิลลีน บลู (Methylene blue hydrate)
ความบริสทุ ธิอ์ ย่างน้อย 95%, ผลิตโดยบริษทั Sigma Aldrich
		 2.2.2 ซิงค์คลอไรด์ (Zinc chloride: ZnCl2, reagent
grade) ความบริสทุ ธิอ์ ย่างน้อย 98%, ผลิตโดยบริษทั Sigma
Aldrich
		 2.2.3 กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid
fuming 37%: HCl, ACS grade) 37%, ผลิตโดยบริษัท
Merck
2.3 วัตถุดิบตัวอย่าง
		 เหง้ามันส�ำปะหลัง จากบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ�ำกัด
จังหวัดลพบุรี
2.4 การเตรียมตัวอย่างเหง้ามันส�ำปะหลังก่อน
น�ำไปผลิตเป็นไฮโดรชาร์และถ่านกัมมันต์
		 น�ำเหง้ามันปะหลังหลังผึง่ แห้งแล้วมาบดให้มขี นาด
ประมาณ 1X1 มิลลิเมตร (ดังรูปที่ 2) ด้วยเครือ่ งตัดประเภท
Universal cutting mill (FRITSCH, Germany) แล้วเก็บไว้
ในภาชนะที่แห้งและปิดสนิท
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รูปที่ 2 เหง้ามันส�ำปะหลังแห้งภายหลังการบด

2.5 การเตรียมถ่านไฮโดรชาร์และถ่านกัมมันต์จาก
เหง้ า มั น ปะหลั ง ด้ ว ยกระบวนการไฮโดรเทอร์ ม อล
คาร์บอไนเซชันแบบหม้อเดียว (One-pot hydrothermal
carbonization synthesis; One pot-HTC)
		 2.5.1 ถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันปะหลังจะถูกเตรียม
ด้วยกระบวนการ one pot-HTC ตามที่แสดงในรูปที่ 3A
กล่าวคือ ผสมเหง้ามันส�ำปะหลังแห้งและซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2)
เข้าด้วยกันในอัตราส่วนโดยมวลระหว่าง ZnCl2 ต่อเหง้า
มันส�ำปะหลัง เท่ากับ 0.25, 0.5, 1, 2 และ 3 ในน�ำ้ ปราศจาก
ไอออนปริมาตร 50 มิลลิลติ ร กวนอย่างต่อเนือ่ ง ณ อุณหภูมิ
ห้องด้วยแท่งคนแม่เหล็กเป็นเวลา 2 ชั่วโมง
		 2.5.2 จากนั้นถ่ายเทสารผสมทั้งหมดลงในหม้อ
แรงดันสูงที่ท�ำจากเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 125 มิลลิลิตร
และให้ความร้อนในเตาอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
		 2.5.3 หลังจากน�ำหม้อแรงดันสูงออกจากเตาอบ
และทิง้ ให้เย็น จากนัน้ น�ำสารผสมทีไ่ ด้ไปอบให้แห้งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ประมาณ 70 องศาเซลเซี ย ส จากนั้ น น� ำ ไปเผากระตุ ้ น
ภายใต้บรรยากาศการไหลของแก๊สไนโตรเจนที่อุณหภูมิ
800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
		 2.5.4 จากนั้ น ล้ า งถ่ า นกั ม มั น ต์ ที่ ไ ด้ ด ้ ว ยกรด
ไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1 N โดยการกวนด้วยแท่งคน
แม่เหล็กเป็นเวลา 30 นาที จากนัน้ น�ำไปปัน่ เหวีย่ งเป็นเวลา
30 นาที ที่ความเร็ว 11,000 รอบต่อนาที และตามด้วย
ล้างน�้ำร้อนปราศจากไอออนตามขั้นตอนเดียวกับการล้าง
ด้ ว ยกรดประมาณ 2-3 ครั้ ง จนกระทั่ ง น�้ ำ ล้ า งมี สภาวะ
pH ที่เป็นกลาง หรือเท่ากับ pH ของน�้ำปราศจากไอออน
เพื่อการเปรียบเทียบโครงสร้างรูพรุน ถ่านไฮโดรชาร์จะถูก
เตรียมด้วยขั้นตอนเดียวกันกับถ่านกัมมันต์เพียงแต่ ZnCl2
จะไม่ถูกผสมไปกับเหง้ามันส�ำปะหลัง ดังรูป 3B
		 2.5.5 ตัวอย่างทัง้ หมดจะถูกน�ำไปวิเคราะห์หาพืน้ ที่
ผิวจ�ำเพาะตามทฤษฎีของ Brunauer-Emmette-Teller
(SBET), การกระจายตัวของรูพรุน (Pore size distribution;
PSD), ปริมาตรรูพรุนรวม, ปริมาตรรูพรุนไมโครพอร์ และ
ปริมาตรรูพรุนเมโซพอร์ เพื่อหาอัตราส่วนระหว่างเหง้ามัน
ส�ำปะหลังต่อ ZnCl2 ในการเตรียมถ่านกัมมันต์ที่ให้พื้นที่ผิว
จ�ำเพาะสูงและปริมาตรรูพรุนเมโซพอร์มากที่สุด

รูปที่ 3 ภาพรวมขั้นตอนการเตรียม (A) ถ่านกัมมันต์ และ (B) ถ่านไฮโดรชาร์ (ตัวอย่างควบคุม)

2.6 การวิเคราะห์สมบัตทิ างกายภาพของวัสดุดดู ซับ
		 วัสดุดดู ซับคาร์บอนทีไ่ ด้จะถูกวิเคราะห์สมบัตทิ าง
กายภาพ ได้แก่
		 2.6.1 พื้นที่ผิวจ�ำเพาะตามทฤษฎีของเบ็ท (SBET),
ปริมาตรูพรุน และการกระจายของรูพรุนขนาดต่าง ๆ โดยใช้
ทฤษฎีการค�ำนวน The 2D-Non-local density functional
theory (2D-NLDFT)
		 2.6.2 ลักษณะสัณฐานวิทยาของตัวอย่างด้วย
กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เล็ กตรอนแบบส่อ งกราด (Scanning
electron microscope; SEM)
		 2.6.3 โครงสร้างอสัณฐานวิทยาของผลึกตัวอย่าง
ด้วยเทคนิคการเลีย้ วเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction; XRD)
2.7 ศึกษาประสิทธิภาพของการดูดซับสียอ้ มในน�ำ้
สีสังเคราะห์ของตัวอย่างคาร์บอนด้วยการดูดซับแบบ
กะ (Batch experiment)
		 2.7.1 การหาเวลาเข้าสูส่ มดุล (Equilibrium time)
ของการดูดซับ
			
ชัง่ ตัวอย่างถ่านกัมมันต์ปริมาณ 70 มิลลิกรัม
เติมลงในสารละลายเมทิลลีน บลู ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ปริมาตร 250 มิลลิลิตร ในขวดรูปชมพู่ปริมาตร
500 มิลลิลิตร จากนั้นน�ำไปเขย่าที่ความเร็ว 250 รอบต่อ
นาที ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 330 นาที
เก็บตัวอย่าง ณ ทีเ่ วลาต่าง ๆ เพือ่ หาระยะเวลาทีเ่ ข้าสูส่ ภาวะ
สมดุล ท�ำการแยกถ่านกัมมันต์ออกจากสารละลายด้วย
การปั่นเหวี่ยงแล้วนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง
UV-Visible spectrometer ทีค่ วามยาวคลืน่ 664 นาโนเมตร
จากนั้ น สร้ า งกราฟความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประสิ ท ธิ ภ าพ
การดูดซับสียอ้ มเมทิลลีน บลู และปริมาณของเมทิลลีน บลู
ที่ถูกดูดซับบนถ่านกัมมันต์ กับเวลาที่ใช้ในการดูดซับ โดย
ประสิ ท ธิ ภ าพการดู ด ซั บ และปริ ม าณของเมทิ ล ลี น บลู

ที่ถูกดูดซับบนถ่านกัมมันต์สามารถค�ำนวณได้ตามสมการ
ที่ (1) และ (2) ตามล�ำดับ [20]
ประสิทธิภาพการดูดซับ =
(ร้อยละ)

(1)

ปริมาณเมทิลลีน บลู ที่ถูก =
ดูดซับบนตัวดูดซับ (qe)

(2)

โดยที่ qe คือ ปริมาณเมทิลลีนบลูทถี่ กู ดูดซับบนถ่านกัม
มันต์ (มิลลิกรัมต่อกรัมของวัสดุดดู ซับ; mg/g), V คือ ปริมาตร
ของสารละลาย (ลิตร; L) และ m คือ ปริมาณของถ่านกัม
มันต์ทใี่ ช้ในการทดลองการดูดซับ (กรัม; g), Co คือ ค่าความ
เข้มข้นเริม่ ต้นของเมทิลลีน บลู (มิลลิกรัมต่อลิตร; mg/L) หา
ได้จากสมการที่ได้กราฟมาตรฐานของสารละลายเมทิลลีน
บลู ที่สร้างขึ้น และ Ce คือ ค่าความเข้มข้นของเมทิลลีน บลู
ณ สภาวะสมดุล (มิลลิกรัมต่อลิตร; mg/L) หาได้จากสมการ
ที่ได้กราฟมาตรฐานของสารละลายเมทิลลีน บลู ที่สร้างขึ้น
		 2.7.2 การศึกษาไอโซเทอมการดูดซับและการหา
ค่าการดูดซับสูงสุดเมทิลลีน บลู
			
การวิเคราะห์ไอโซเทอมการดูดซับจะใช้
อธิบายรูปแบบของการดูดซับเมทิลลีน บลู บนถ่านกัมมันต์
เริม่ จากการชัง่ ตัวอย่างถ่านกัมมันต์ทเี่ ตรียมได้ ประมาณ 70
มิลลิกรัม จากนั้นเติมลงในสารละลายเมทิลลีน บูล ที่ความ
เข้มข้นต่าง ๆ ได้แก่ 20, 50, 100 150, และ 200 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ปริมาตร 250 มิลลิลติ ร ในขวดรูปชมพูป่ ริมาตร 500
มิลลิลิตร น�ำไปเขย่าด้วยอัตรา 250 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส จนเข้าภาวะสมดุลการดูดซับ ท�ำการแยก
ถ่านกัมมันต์ ออกจากสารละลายด้วยการปั่นเหวี่ยงแล้วนํา
ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครือ่ ง UV-visible spectrometer
ที่ความยาวคลื่น 664 นาโนเมตร
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		 การอธิบายพฤติกรรมการดูดซับและค่าการดูดซับ
เมทิลลีน บลู สูงสุดจะอาศัยแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ไอ
โซเทอมการดู ด ซั บ (Isotherm model) ของแลงเมี ย ร์
(Langmuir) และฟรุนดลิช (Freundlich) ซึ่งได้ถูกน�ำมาใช้
ในการวิเคราะห์ผลการทดลองของการดูดซับไอโซเทอมแลง
เมียร์ มีสมมติฐานว่า ตัวถูกดูดซับจะเข้าปกคลุมพืน้ ทีผ่ วิ ของ
ตัวดูดซับเพียงชั้นเดียว (Monolayer formation) พื้นผิวของ
ตัวดูดซับมีลกั ษณะแบบเดียวกันทัง้ หมด และไม่มแี รงกระท�ำ
ระหว่างโมเลกุลของตัวถูกดูดซับ โดยสมการเส้นตรงของแลง
เมียร์ไอโซเทอม แสดงดังสมการที่ (3) [21]
(3)
		 จากสมการดังกล่าว เมือ่ เขียนกราฟระหว่าง Ce/qe
กับ Ce ค่า qm และ KL สามารถหาได้จากความชัน (Slope)
และจุดตัดแกน Y ตามล�ำดับ โดยที่ qm คือ ค่าการดูดซับ
สูงสุดแบบแลงเมียร์ไอโซเทอมของวัสดุดดู ซับ (มิลลิกรัมต่อ
กรัมของวัสดุดูดซับ), ขณะที่ KL คือค่าคงที่ของแลงเมียร์ไอ
โซเทอมที่อุณหภูมิหนึ่ง (ลิตรต่อมิลลิกรัม)
		 ขณะทีไ่ อโซเทอมแบบฟรุนดลิช มีสมมติฐานว่า ตัว
ถูกดูดซับจะเข้าไปยึดติดเป็นชั้น ๆ (Multilayer formation)
บนพื้นผิวของตัวดูดซับ เนื่องจากพื้นที่ผิวของตัวดูดซับมี
ความไม่เป็นเนื้อเดียวกัน โดยสมการเส้นตรงของฟรุนดลิช
ไอโซเทอม แสดงดังสมการที่ (4) [21]
(4)
		 เมื่อเขียนกราฟระหว่าง log qe กับ log Ce จะได้
กราฟเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับ 1/n และมีจุดตัดแกน Y
เท่ากับ log Kf โดยค่า n และ Kf คือ ค่าคงที่แสดงถึงความ
แข็งแรงในการดูดซับ และค่าคงที่ของฟรุนดลิชที่แสดงถึง
ความสามารถในการดูดซับ (มิลลิกรัมต่อกรัม) ตามล�ำดับ
ถ้า 1/n น้อยกว่า 1 แสดงว่า ปริมาณพื้นผิวบนตัวดูดซับมี
ปริมาณที่จ�ำกัดที่จะใช้ในการดูดซับ [22]

3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)

3.1 ลักษณะทางกายภาพของไฮโดรชาร์ และถ่าน
กัมมันต์ที่ได้จากกระบวนการ One-pot HTC
		 ไฮโดรชาร์ที่ได้จากกระบวนการ HTC (รูป 4A,
ตัวอย่างก่อนคาร์โบไนเซชัน่ ที่ 800 องศาเซลเซียส) มีสเี ปลีย่ น
เป็นสีนำ�้ ตาลเข้มขึน้ จากวัตถุดบิ เหง้ามันส�ำปะหลัง (รูปที่ 2)
เนื่องจากเกิดการรวมตัวของสารประกอบออกซิเจนเป็น
สารประกอบใหม่ทมี่ ขี นาดใหญ่ภายในโครงสร้าง [23] ขณะ
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ที่ถ่านกัมมันต์ที่กระตุ้นด้วย ZnCl2 (รูป 4B) มีสีด�ำ เป็นผล
มาจากตัวกระตุ้นที่ใช้ คือ ZnCl2 มีฤทธิ์ในการเร่งปฏิกิริยา
การย่อยสลายสารอินทรีย์โมเลกุลขนาดใหญ่ ส่งผลให้สาร
อินทรียด์ งั กล่าวถูกเปลีย่ นเป็นคาร์บอนได้มากขึน้ จึงปรากฏ
เป็นสีด�ำของสารคาร์บอน [24]

รูปที่ 4 ลั ก ษณะทางกายภาพของ (A) ไฮโดรชาร์ และ (B)
ถ่านกัมมันต์ที่กระตุ้นด้วย ZnCl2 ที่ได้จากการกระบวนการ
One-pot HTC

3.2 ลักษณะโครงสร้างรูพรุนของถ่านกัมมันต์
		 รูปที่ 5A และ 5B แสดงไอโซเทอมของการดูดซับ
แก๊สไนโตรเจน (Nitrogen adsorption isotherm) ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
77 K และความหนาแน่นของรูพรุนขนาดต่าง ๆ ทีก่ ระจายตัว
อยูบ่ นพืน้ ผิวของถ่านไฮโดรชาร์จากเหง้ามันส�ำปะหลัง (HDC)
และถ่ า นกั ม มั น ต์ ที่ ก ระตุ ้ น ด้ ว ย ZnCl 2 (xZ-AC) พบว่ า
ไอโซเทอมของถ่านไฮโดรชาร์เป็นแบบ I โดยจ�ำแนกตาม
ระบบของ IUPAC [25] อธิบายได้วา่ HDC ประกอบไปด้วย
รูพรุนขนาดเล็กในช่วงไมโครพอร์เป็นส่วนใหญ่ สอดคล้อง
กับการกระจายตัวของรูพรุนที่แสดงดังรูป 5B โดยรูพรุนที่มี
ความหนาแน่นมากทีส่ ดุ ในตัวอย่างนี้ มีขนาดประมาณ 0.95
นาโนเมตร โดยมีพื้นผิวจ�ำเพาะ, ปริมาตรรูพรุนรวม และ
ปริมาตรรูพรุนไมโครพอร์ เท่ากับ 207 m2/g, 0.09 cm3/g
และ 0.08 cm3/g ตามล�ำดับ (ตารางที่ 1) ขณะทีถ่ า่ นกัมมันต์
ทีก่ ระตุน้ ด้วย ZnCl2 ต่อเหง้ามันส�ำปะหลังในอัตราส่วนเท่ากับ
0.25 (0.25Z-AC), 0.5 (0.5Z-AC) และ 1.0 (1.0Z-AC)
โดยมวล พบไอโซเทอมเป็นแบบผสมระหว่าง I และ IV ปรากฏ
Hysteresis loop ขนาดเล็กบนไอโซเทอมการดูดซับ ซึง่ เป็น
ลักษณะเฉพาะดังกล่าวนี้เป็นลักษณะของวัสดุที่มีรูพรุนเม
โซพอร์ (ขนาดระหว่าง 2-50 นาโนเมตร) ไอโซเทอมเป็นแบบ
ผสมนี้ บ่งบอกว่าพืน้ ผิวของทัง้ สามตัวอย่างประกอบไปด้วย
รูพรุนไมโครพอร์เกือบทัง้ หมด และเริม่ มีการก่อตัวของรูพรุน
เมโซพอร์อยู่บ้างแต่ในปริมาณที่น้อยมาก ดังแสดงในรูปที่
5B โดยพื้นผิวจ�ำเพาะ, ปริมาตรรูพรุนรวม, ปริมาตรรูพรุน
ไมโครพอร์ และปริมาตรรูพรุนเมโซพอร์ของ 0.25Z-AC,
0.5Z-AC และ 1.0Z-AC อยู่ในช่วง 678-1172 m2/g, 0.300.54 cm3/g, 0.28-0.44 cm3/g และ 0.02-0.10 cm3/g ตาม
ล�ำดับ ส�ำหรับถ่านกัมมันต์ที่ได้จากการกระตุ้นไฮโดรชาร์
ด้วย ZnCl2 ในอัตราส่วนที่มากขึ้น คือ 2 (2.0Z-AC) และ
3 (3.0Z-AC) เกิ ด เป็ น ไอโซเทอมเป็ น แบบ IV ปรากฏ

Hysteresis loop ทีช่ ดั เจนบนไอโซเทอมการดูดซับ สอดคล้อง ตารางที่ 1 ตัวแปรที่บ่งบอกลักษณะโครงสร้างรูพรุนของตัวอย่างที่
กับการกระจายตัวของรูพรุนที่เกิดขึ้น และพบว่า ทั้งสอง ศึกษาวิจยั
ตัวอย่างมีปริมาตรรูพรุนเมโซพอร์มากกว่า HDC, 0.25Z-AC,
ร้อยละ
ปริมาตร
0.5Z-AC และ 1.0Z-AC โดยพื้นผิวจ�ำเพาะ, ปริมาตรรูพรุน
รูพรุน
รวม, ปริมาตรรูพรุนไมโครพอร์ และปริมาตรรูพรุนเมโซพอร์
พื้นที่
ปริ
ม
าตร
ปริ
ม
าตร
ของ 2.0Z-AC และ 3.0Z-AC อยู่ในช่วง 1405-1425 m2/g,
ผิวจ�ำ ปริมาตร รูพรุน รูพรุน เมโซ
พอร์
ชื่อ
เพาะ รูพรุน ไมโคร เมโซ
0.83-0.96 cm3/g, 0.42-0.49 cm3/g และ 0.34-0.54 cm3/g
ต่อ
ตามล�ำดับ เมือ่ เปรียบเทียบ HDC พบว่า ถ่านกัมมันต์ทงั้ หมด ตัวอย่าง แบบ รวม3
พอร์
พอร์
ปริ
เบ็ท (cm /g) (cm3/g) (cm3/g) รูพมรุาตร
ที่เตรียมด้วยวิธี One-pot HTC มีพื้นที่ผิวจ�ำเพาะ, ปริมาตร
น
(m2/g)
รวมใน
รูพรุนทั้ง ไมโครพอร์และเมโซพอร์เพิม่ ขีน้ อย่างเห็นได้ชดั เจน
วัสดุ
กล่าวได้ว่า การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์ ด้วยวิธี One-pot
ดู
ดซับ
HTC นี้เป็นวิธีหนึ่งที่รวดเร็ว ลดขั้นตอนการท�ำงาน และมี
ประสิทธิภาพ
HDC
207
0.09
0.08
0.01
11
0.25ZAC

678

0.30

0.28

0.02

7

0.50ZAC

888

0.39

0.37

0.02

5

1.0ZAC

1172

0.54

0.44

0.10

19

2.0ZAC

1425

0.83

0.49

0.34

41

3.0ZAC

1405

0.96

0.42

0.54

56

Com- 1078
0.49
0.45
0.04
8
PAC
หมายเหตุ: ร้อยละปริมาตรรูพรุนเมโซพอร์ต่อปริมาตรรูพรุนรวมใน
วัสดุดูดซับ เท่ากับ
[26]

จะเห็นได้วา่ การปรับเปลีย่ นปริมาณของ ZnCl2 มีผลต่อ
ความเป็นรูพรุนของถ่านกัมมันต์ กล่าวคือ ZnCl2 จะช่วยเพิม่
ปริมาตรรูพรุนไมโครพอร์ในตัวอย่าง สังเกตได้จากปริมาณ
การดูดซับไนโตรเจนในช่วง p/po ต�่ำของถ่านกัมมันต์ที่ถูก
กระตุน้ ด้วย ZnCl2 ในทุกอัตราส่วนมากกว่า HDC เนือ่ งจาก
มีปริมาณไมโครพอร์มมี ากกว่า ส่งผลให้พนื้ ทีผ่ วิ จ�ำเพาะมาก
ขึน้ ตามไปด้วย นอกจากรูพรุนไมโครพอร์แล้ว การเติม ZnCl2
ยังท�ำให้เกิดรูพรุนเมโซพอร์ในโครงสร้างของถ่านกัมมันต์
อีกด้วยเมื่อเติมในปริมาณที่มากพอ โดยรูพรุนเมโซพอร์ที่
เกิดขึน้ มีขนาดอยูใ่ นช่วง 2-4.5 นาโนเมตร การเพิม่ ของรูพรุน
ทั้งไมโครพอร์และเมโซพอร์ด้วยการกระตุ้นด้วยสารเคมีจะ
เกิดขึน้ ผ่าน 2 กระบวนการ คือ การสร้างรูใหม่ (Pore drilling)
รูปที่ 5 (A) ไอโซเทอมการดูดซับและคายของแก๊สไนโตรเจน และ และการขยายรูพรุนเดิมที่มีอยู่ก่อน (Pore widening) ทั้งนี้
(B) การกระจายตัวของขนาดรูพรุนในตัวอย่างถ่านไฮโดรชาร์, กระบวนการหลัง มักจะเกิดขึ้นเมื่อปริมาณของตัวกระตุ้น
มากพอจนถึงจุด ๆ หนึ่ง [9]
HDC และถ่านกัมมันต์; xZ-AC
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จากผลการศึกษา พบว่าการใช้อตั ราส่วน ZnCl2 ต่อเหง้า
มันส�ำปะหลัง เท่ากับ 3.0 (3.0Z-AC) ในการเตรียมถ่าน
กัมมันต์ จะให้ถ่านกัมมันต์ที่มีพื้นที่ผิวจ�ำเพาะค่อนข้างสูง
และปริมาตรรูพรุนเมโซพอร์มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวอย่างอื่น ๆ และมีค่ามากกว่าถ่านกัมมันต์ทางการค้า
(พื้นผิวจ�ำเพาะ, ปริมาตรรูพรุนรวม, ปริมาตรรูพรุนไมโคร
พอร์ และปริมาตรรูพรุนเมโซพอร์ของ Com-PAC เท่ากับ
1078 m2/g, 0.49 cm3/g, 0.45 cm3/g และ 0.04 cm3/g
ตามล�ำดับ) ดังนัน้ 3.0Z-AC จะถูกน�ำไปศึกษาคุณลักษณะ
ต่าง ๆ ต่อไป
3.3 ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ สั ณ ฐ า น วิ ท ย า ด ้ ว ย
กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM)
		 ภาพถ่าย SEM ดังแสดงในรูปที่ 6 พบว่า ตัวอย่าง
ถ่านกัมมันต์ทกี่ ระตุน้ ด้วย ZnCl2 มีพนื้ ทีผ่ วิ ขรุขระ รุพรุน และ
รอยแยกบนพื้นผิวมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับถ่านไฮโดร
ชาร์ทไี่ ม่ได้ผา่ นกระบวนการกระตุน้ เนือ่ งจากการระเหยของ
ZnCl2 ทีผ่ สมอยูใ่ นเหง้ามันส�ำปะหลังระหว่างการคาร์บอไน
เซชันที่ 800 องศาเซลเซียส ส่งผลให้เกิดรูพรุนมากขึ้นบน
พื้นผิวของถ่านกัมมันต์ [27]

3.4 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างและเฟสขององค์
ประกอบด้วยเทคนิค XRD analysis
		 จากรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ดังรูปที่ 7
พบว่า ถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันมันส�ำปะหลังที่ใช้ ZnCl2
เป็นตัวกระตุ้น (3.0Z-AC) ปรากฎพีคกว้าง (Broad peak)
ทีต่ ำ� แหน่งมุม 2theta ประมาณ 23.7° และ 43.4° เช่นเดียว
กับถ่านกัมมันต์ทางการค้า (Com-PAC) แสดงให้เห็นว่า เกิด
คาร์บอนอสัณฐาน (Amorphous carbon) ทีร่ ะนาบ (0 0 2)
และ (1 0 0) ตามล�ำดับ [9] มีลักษณะคล้ายแกร์ไฟต์ที่จัด
เรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ (Turbostratic carbon structure)
จากการซ้อนกันของชัน้ อะโรมาติก (Aromatic layer) ภายใน
โครงสร้าง [28] กล่าวได้วา่ การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเหง้า
มันส�ำปะหลังด้วยวิธี One pot-HTC โดยใช้ ZnCl2 เป็นตัว
กระตุ้นประสบความส�ำเร็จ

(A)
รูปที่ 7 รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD patterns) ของ
3.0Z-AC และ Com-PAC

3.5 ความสามารถในการดูดซับเมทิลลีน บลู ของ
ถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันส�ำปะหลังทีก่ ระตุน้ ด้วย ZnCl2
		 3.5.1 ระยะเวลาทีม่ ผี ลต่อการดูดซับเมทิลลีน บลู
รูปที่ 8A แสดงอิทธิผลของเวลาในการสัมผัสต่อการดูดซับ
เมทิลลีน บลู บนถ่านกัมมันต์ทกี่ ระตุน้ ด้วย ZnCl2 (3.0Z-AC)
และถ่านกัมมันต์ทางการค้า (Com-PAC) พบว่า ปริมาณ
การดูดซับบนตัวอย่างทัง้ สองชนิดเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วง
(B)
30 นาทีแรก เนื่องจากตัวอย่างยังมีพื้นที่ผิวที่เป็นบริเวณที่
เกิดการดูดซับอยู่จ�ำนวนมาก จึงท�ำให้ดูดยึดโมเลกุลของสี
ย้อมในบริเวณดังกล่าวได้งา่ ยและรวดเร็ว แต่เมือ่ ระยะเวลา
ผ่านไปช่วงหนึง่ พืน้ ทีผ่ วิ ภายนอกบางส่วนถูกปกคลุมไปด้วย
โมเลกุลของสียอ้ ม ท�ำให้โมเลกุลสียอ้ มแพร่เข้าสูพ่ นื้ ผิวภายใน
รูพรุนของ 3.0Z-AC และ Com-PAC ได้ยากมากขึ้น ส่งผล
รูปที่ 6 ภาพสัณฐานวิทยาถ่ายด้วย SEM ทีก่ ำ� ลังขยาย 400 เท่า ของ ให้มอี ตั ราการดูดซับช้าลง จนเข้าสูส่ ภาวะสมดุลทีเ่ วลา 210
(A) ถ่านจากไฮโดรชาร์ (HDC)และ (B) ถ่านกัมมันต์ทกี่ ระตุน้ และ 270 นาที โดยคิดเป็นประสิทธิภาพการดูดซับ ณ สมดุล
ด้วย ZnCl2 (3.0Z-AC)
เท่ากับ ร้อยละ 70 และ 66 ตามล�ำดับ โดย 3.0Z-AC มี
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ประสิทธิภาพการดูดซับเมทิลลีน บลู ทีด่ กี ว่า Com-PAC ณ
สภาวะสมดุล (รูปที่ 8B) ทั้งนี้เป็นเพราะตัวอย่างนี้มีพื้นที่
ผิวจ�ำเพาะมากกว่า ประกอบกับมีทั้งรูพรุนไมโครพอร์และ
เมโซพอร์ (ตารางที่ 1) นอกจากนี้ ยังพบว่า การดูดซับ
เมทิลลีน บลู ของ 3.0Z-AC ยังเข้าสูส่ ภาวะสมดุลได้เร็วกว่า
Com-PAC อีกด้วย อาจเป็นเพราะ 3.0Z-AC มีโครงสร้าง
รูพรุนเมโซพอร์ร้อยละ 56 ของปริมาตรรูพรุนทั้งหมด และ
มีขนาดของรูพรุนเมโซพอร์ตงั้ แต่ 2-4.5 นาโนเมตร ดังแสดง
ในตารางที่ 1

กับผลวิจัยของ Libbrecht และคณะ [16] โดยได้ทดสอบ
ความสามารถในการดูดซับสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ เช่น
Bisphenol-A (BPA) ของคาร์บอนที่มีรูพรุนเมโซพอร์และ
ถ่านกัมมันต์ทางการค้า พบว่า คาร์บอนที่มีรูพรุนเมโซพอร์
ใช้เวลาในการดูดซับ BPA ของจนเข้าสูส่ ภาวะสมดุลประมาณ
20-60 นาที ขณะที่ ถ ่ า นกั ม มั น ต์ ท างการค้ า ใช้ เ วลาถึ ง
90 นาที
		 3.5.2 ไอโซเทอมการดู ด ซั บ และการหาค่ า
การดูดซับสูงสุดเมทิลลีน บลู
			
จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความจุในการดูดซับเมทิลลีน บลู ของถ่านกัมมันต์ (qe) และ
ความเข้ ม ข้ น ของเมทิ ล ลี น บลู ที่ ส ภาวะสมดุ ล (C e )
ในรูปแบบสมการเส้นตรงของไอโซเทอมด้วยการดูดซับ
แบบแลงเมียร์ (รูปที่ 9A) และฟรุนดลิช (รูปที่ 9B) พบว่า
ผลการทดลองของทั้ง 2 ตัวอย่าง สอดคล้องกับไอโซเทอม
ของแลงเมียร์มากกว่าฟรุนดลิช โดยเปรียบเทียบจากค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R2) เข้าใกล้ 1 มากกว่า (ตารางที่
2 และ 3) แสดงว่า กลไกการดูดซับของเมทิลลีน บลู บนวัสดุ
ดูดซับทัง้ 2 ชนิดเกิดกลไกการดูดซับแบบชัน้ เดียว (Monolayer
formation) ที่มีความสม�่ำเสมอ (Homogenous) [3]

รูปที่ 8 (A) อิทธิผลของเวลาในการสัมผัสต่อการดูดซับเมทิลลีน บลู
และ (B) ประสิทธิภาพการดูดซับ ณ ระยะเวลาสมดุลของ
3.0Z-AC นาทีที่ 210 นาที และ Com-PAC นาทีที่ 270 (C0;
100 mg/L, 250 rpm, pH ประมาณ 10)

ขณะที่ Com-PAC มีโครงสร้างรูพรุนเมโซพอร์เพียงร้อย
ละ 8 เท่านั้น การมีรูพรุนเมโซพอร์ในโครงสร้างของถ่านกัม
มันต์นนั้ จะช่วยเร่งการเคลือ่ นทีข่ องเมทิลลีน บลู ทีม่ โี มเลกุล
ค่อนข้างใหญ่ (ขนาดรัศมีโมเลกุลของเมทิลลีน บลู ประมาณ
ไอโซเทอมการดูดซับสียอ้ มเมทิลนี บลูของ 3.0Z-AC และ
1.6 นาโนเมตร [29]) เข้าสู่รูพรุนที่มีขนาดเล็กกว่าภายใน รูปที่ 9 (A)
Com-PAC แบบแลงเมียร์ และ (B) แบบฟรุนดลิช
โครงสร้างทีเ่ ป็นบริเวณทีเ่ กิดการดูดซับได้เร็วขึน้ สอดคล้อง
http://bas.dss.go.th
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จากผลการทดลอง พบว่า 3.0Z-AC ที่ได้ในงานวิจัยนี้
มีค่าการดูดซับเมทิลลีน บลู สูงสุด (qm) 274 มิลลิกรัม
ต่อกรัม ซึ่งมากกว่าถ่านกัมมันต์ทางการค้า (Com-PAC)
โดยมี qm เท่ากับ 260 มิลลิกรัมต่อกรัม โดย 3.0Z-AC และ
Com-PAC มีคา่ คงทีแ่ ลงเมียร์ (KL) เท่ากับ 0.294 และ 0.259
ลิตรต่อมิลลิกรัม ตามล�ำดับ
ตารางที่ 2 ค่าคงทีไ่ อโซเทอร์มแบบแลงเมียร์ของการดูดซับเมทิลลีน บลู
ชนิดวัสดุดูดซับ

ไอโซเทอมแบบแลงเมียร์
R

qm (mg/g)

KL (L/mg)

3.0Z-AC

0.9993

274

0.294

Com-PAC

0.9996

260

0.259

2

ตารางที่ 3 ค่าคงทีไ่ อโซเทอร์มแบบฟรุนดลิชของการดูดซับเมทิลลีน บลู
ชนิดวัสดุดูดซับ

ไอโซเทอมแบบฟรุนดลิช
R2

1/n

KF (mg/g)

3.0Z-AC

0.9037

0.2097

103.72

Com-PAC

0.8876

0.2278

90.18

จากผลการทดลองสรุปได้ว่า ถ่านกัมมันต์จากเหง้า
มันส�ำปะหลังที่ได้ในงานศึกษาวิจัยนี้ สามารถดูดซับสียอ้ ม
เมทิลลีน บลู ได้ดี (รูปที่ 10) ถึงแม้ว่าค่าความจุการดูดซับ
สูงสุดของสียอ้ มเมทิลลีน บลู ของ 3.0Z-AC จะไม่แตกต่าง
จาก Com-PAC มากนัก เนือ่ งจากปริมาณรูพรุนไมโครพอร์
ของทัง้ สองตัวอย่างใกล้เคียงกัน แต่ระยะการเข้าสูส่ มดุลของ
Com-PAC ช้ากว่าถึง 60 นาที อาจเป็นเพราะ 3.0Z-AC มีพนื้ ที่
ผิวจ�ำเพาะสูงกว่าและมีรพู รุนเมโซพอร์ในโครงสร้าง

4. สรุป (Conclusions)

วิธี One-pot HTC เป็นวิธหี นึง่ ทีร่ วดเร็ว และช่วยลดการ
ใช้พลังงานในการเตรียมถ่านกัมมันต์จากวัสดุชวี มวล เนือ่ งจาก
วัตถุดบิ ตัง้ ต้นคาร์บอนและตัวกระตุน้ จะถูกผสมรวมกันตัง้ แต่
ต้นในขั้นตอนเดียวในตัวกลางที่เป็นน�้ำ อีกทั้งกระบวนการ
การกระตุ ้ น และการคาร์ บ อไนเซชั น จะเกิ ด ขึ้ น พร้ อ มกั น
จากผลการศึกษา พบว่า วิธีนี้ประสบความส�ำเร็จในการใช้
เตรียมถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันส�ำปะหลังให้มพี นื้ ทีผ่ วิ จ�ำเพาะ
สูง (1,405 ตารางเมตรต่อกรัม) และมากกว่าพืน้ ทีผ่ วิ จ�ำเพาะ
ของถ่านกัมมันต์ทางการค้า (1,078 ตารางเมตรต่อกรัม)
ทัง้ นี้ ถ่านกัมมันต์ทไี่ ด้ยงั มีโครงสร้างรูพรุนเมโซพอร์อกี ด้วย
โดยสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมถ่านกัมมันต์จากเหง้า
มันส�ำปะหลังให้มีพื้นที่ผิวจ�ำเพาะสูงและมีปริมาตรรูพรุน
เมโซพอร์ ม ากที่ สุ ด ด้ ว ยวิ ธี One pot-HTC ตามด้ ว ย
การคาร์บอไนเซชันที่ 800 องศาเซลเซียส คือ การใช้ ZnCl2
ในอัตราส่วนต่อเหง้ามันส�ำปะหลังเท่ากับ 3 โดยมวล (3.0ZAC) ตัวอย่างดังกล่าวสามารถดูดซับสีย้อมเมทิลลีน บลู
ในน�ำ้ สีสงั เคราะห์ได้สงู สุดและสูงกว่าถ่านกัมมันต์ทางการค้า
ในด้านอัตราเร็วในการดูดซับ และค่าความจุการดูดซับสูงสุด
โดยมีระยะเวลาสมดุลในการดูดซับสีย้อมเมทิลลีน บลู
เพียง 210 นาที และมีคา่ ความจุการดูดซับเมทิลลีนบลูสงู สุด
ถึง 274 มิลลิกรัมต่อกรัม ขณะที่ถ่านกัมมันต์ทางการค้าใช้
เวลาในการดูดซับถึง 270 นาที และมีคา่ การดูดซับสูงสุดเพียง
260 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กรั ม จากงานวิ จั ย ที่ ผ ่ า นมา พบว่ า
ถ่านกัมมันต์ทมี่ คี ณ
ุ ลักษณะดังกล่าว ยังสามารถประยุกต์ใช้
เป็นวัสดุดดู ซับสารพิษหรือสารปนเปือ้ นอืน่ ๆ นอกจากสียอ้ ม
ได้อกี ด้วย เช่น แก๊สคาร์บอนได้ออกไซด์ [9], โทลูอนี [31] และ
โลหะหนัก [32] เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวัลคาไนซ์ยางด้วยล�ำอิเล็กตรอน (Electron beam)
เป็นเทคนิคทีใ่ ห้อตั ราเร็วในการวัลคาไนซ์สงู และมีความสม�ำ่ เสมอ
มากกว่าการวัลคาไนซ์ดว้ ยระบบก�ำมะถัน อีกทัง้ มีการเติมสารเคมี
ลงในระบบน้อย ท�ำให้ไม่มสี ารตกค้าง จึงเป็นวิธที เี่ ป็นมิตรต่อสิง่
แวดล้อม งานวิจยั นีใ้ ช้ยางแท่งในการพัฒนาสูตรยางคอมพาวนด์
ทีว่ ลั คาไนซ์ได้ดว้ ยล�ำอิเล็กตรอน โดยการศึกษาชนิดและปริมาณ
ของสารไวต่อปฏิกริ ยิ า (Sensitizers) คือ n-Butyl acrylate (n-BA)
และ Trimethylolpropane trimethacrylate (TMPT) ในปริมาณ
3 phr และ 5 phr แล้วเปรียบเทียบค่าความแข็ง ความต้านแรงดึง
ความยืดเมือ่ ขาด มอดุลสั ทีค่ วามยืดร้อยละ 300 และการยืดอยู่
ตัว ของแผ่นยางคอมพาวนด์ทวี่ ลั คาไนซ์ดว้ ยล�ำอิเล็กตรอนทีไ่ ด้กบั
แผ่นยางคอมพาวนด์ทวี่ ลั คาไนซ์ดว้ ยก�ำมะถัน นอกจากนี้ ยังได้
ศึกษาปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอน (Dose) ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับ
วัลคาไนซ์ยาง โดยการฉายล�ำอิเล็กตรอนที่มีพลังงานในการเร่ง
อนุภาคของอิเล็กตรอน 10 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ (MeV) ไปยังแผ่น
ยางทีป่ ริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนต่าง ๆ ได้แก่ 50 kGy, 100
kGy, 150 kGy และ 200 kGy จากการศึกษาพบว่าสูตรทีเ่ หมาะ
สมส�ำหรับการวัลคาไนซ์ดว้ ยล�ำอิเล็กตรอนส�ำหรับผลิตภัณฑ์ยาง
ทีต่ อ้ งการความยืดอยูต่ วั ต�ำ่ คือสูตรทีป่ ระกอบด้วยสารไวต่อปฏิกริ ยิ า
ชนิด TMPT ในปริมาณ 5 phr และวัลคาไนซ์ทปี่ ริมาณรังสีจาก
ล�ำอิเล็กตรอน 200 kGy อย่างไรก็ตาม สมบัตทิ างกายภาพของ
ยางทีไ่ ด้จากการศึกษานีย้ งั คงน้อยกว่าแผ่นยางคอมพาวนด์ทไี่ ด้
จากการวัลคาไนซ์ดว้ ยก�ำมะถัน

5

Abstract
The electron beam (E-Beam) vulcanization system is
a high-speed vulcanization technique, which offers products
with better homogeneity than those obtained from sulfur
vulcanization system. In addition, E-Beam vulcanization
requires less chemicals than sulfur vulcanization, thus
leaving fewer chemical residues and therefore making it
an environmentally friendly process. In this study, Standard
Thai Rubber (STR) was used to develop rubber compound
formulae for electron beam vulcanization. Two types of
sensitizer; n-Butyl acrylate (n-BA) and trimethylolpropane
trimethacrylate (TMPT) along with their varied amount (3
phr and 5 phr) were studied and their physical properties
(hardness, tensile strength, elongation at break, modulus
at 300% elongation and tension set) of the rubber sheets
were compared to those vulcanized with conventional
sulfur system. The study of the optimum dose for electron
beam irradiation for rubber vulcanization was carried out
using an electron beam accelerator with accelerated
energy of 10 million electron volts (MeV) at four different
doses: 50 kGy, 100 kGy, 150 kGy and 200 kGy. From this
study, it was found that the formulation containing 5 phr
TMPT sensitizer, vulcanized with the electron beam at 200
kGy was considered suitable for vulcanizing rubber products
which low tension set property is required. However, the
physical properties of the e-beam vulcanized rubber
obtained from this study were significantly lower than those
prepared from sulfur-vulcanized system.
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1. บทน�ำ (Introduction)

ประเทศไทยเป็ น ผู ้ ผ ลิ ต และส่ ง ออกยางธรรมชาติ
มากที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม มากกว่าร้อยละ 90 ของ
การส่งออกในปี 2564 เป็นวัตถุดิบยางขั้นกลางทั้งที่เป็น
ยางแท่ง ยางแผ่น และน�ำ้ ยางข้น [1] การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ยางภายในประเทศยังมีสัดส่วนที่ต�่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณการผลิต ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล Thailand 4.0 ทีส่ ง่ เสริมการใช้นวัตกรรมมาขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางใหม่หรือผลิตภัณฑ์เดิม
โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม จึงเป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจอย่างมาก การท�ำผลิตภัณฑ์
ยางส่วนใหญ่จะมีการรีดและบดผสมยางกับสารเคมีและ
ท�ำให้คงรูปผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชัน เพื่อให้ได้ยางที่
มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับความต้องการใช้งาน โดยทัว่ ไปการ
วัลคาไนซ์หรือการท�ำให้ยางคงรูปแบ่งเป็น 3 ระบบใหญ่ ๆ
[2] คือ ระบบการคงรูปด้วยก�ำมะถัน (Sulfur vulcanization)
ระบบการคงรูปด้วยเปอร์ออกไซด์ (Peroxide vulcanization)
และระบบการคงรูปด้วยสารเคมีอื่น ๆ ระบบการคงรูปด้วย
ก�ำมะถันเป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากมี
ต้นทุนต�่ำและเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนซ์ได้เร็ว ปัจจุบันได้มี
การน�ำรังสีตา่ ง ๆ เช่น รังสีเอกซ์ (X-rays) รังสีแกมมา (Gamma
ray) รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet radiation, UV) และ
ล�ำอิเล็กตรอน (Electron beam) มาใช้ในการวัลคาไนซ์ยาง
มากขึ้น งานวิจัยนี้เลือกการฉายล�ำอิเล็กตรอนมาใช้ในการ
ศึกษาเนื่องจากล�ำอิเล็กตรอนเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มี
ความยาวคลื่นสั้น คือ 10-7-10-4 µm และมีความถี่ที่ 102110 18 Hz [3] ซึ่ ง สู ง กว่ า รั ง สี อื่ น ๆ ท� ำ ให้ มี พ ลั ง งานและ
ความสามารถในการทะลุทะลวงสูง ส่งผลให้มีอัตราเร็วใน
การวัลคาไนซ์สูงมาก ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีการวัลคาไนซ์
ยางทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม กล่าวคือ มีการเติมสารเคมีลง
ในระบบน้อย มีของเสียเกิดขึน้ ในกระบวนการผลิตน้อย ไม่มี
สารตกค้าง นอกจากนี้ ยังสามารถที่จะควบคุมการผลิต
ล�ำอิเล็กตอนได้ด้วยการเปิด-ปิดสวิตซ์ และยังสามารถ
ประหยัดพลังงานเนือ่ งจากสามารถวัลคาไนซ์ได้ทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง
เมือ่ น�ำพอลิเมอร์ไปฉายรังสี พลังงานจากต้นก�ำเนิดรังสี
จะถูกถ่ายโอนไปสู่พอลิเมอร์ ซึ่งพลังงานนี้จะก่อให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงทางโครงสร้างของพอลิเมอร์ ปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้
ได้แก่ การเชือ่ มขวางโมเลกุล (Crosslinking) การพอลิเมอร์ไรซ์
(Polymerization) การกราฟต์ (Grafting) การตัดสายโซ่
(Chain scission) และการเสื่อมสภาพ (Degradation)
ขึ้นอยู่กับชนิดของพอลิเมอร์และปริมาณรังสีที่ใช้ กลไกที่
เกิดขึ้นเมื่อฉายล�ำอิเล็กตรอนลงบนวัสดุจะเกิดการถ่ายเท
พลังงานให้กับอิเล็กตรอนวงนอกสุดที่โคจรรอบนิวเคลียส
ของวัสดุ และเกิดการหลุดออกจากอะตอมได้เป็นไอออน
บวกและอิเล็กตรอนอิสระ (Free electron) อิเล็กตรอนบาง
ตั ว ที่ ไ ด้ รั บ พลั ง งานจากล� ำ อิ เ ล็ ก ตรอนจะเคลื่ อ นที่ ด ้ ว ย
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ความเร็วสูงและมีพลังงานสูงขึ้น ท�ำให้เกิดเป็นอนุมูลอิสระ
(Free radical) ดังนั้น เมื่อฉายล�ำอิเล็กตรอนลงบนยาง
จะสามารถเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ขึ้ น ทั้ ง การตั ด สายโซ่ แ ละ
การเชื่อมขวางโมเลกุลไปพร้อม ๆ กัน ผลที่ได้จะขึ้นกับว่า
ปฏิ กิ ริ ย าใดสามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ม ากกว่ า กั น การเกิ ด
อนุมลู อิสระของยางธรรมชาติในการฉายล�ำอิเล็กตรอนแสดง
ในรูปที่ 1 และกลไกการเชือ่ มขวางโมเลกุลของยางธรรมชาติ
กับล�ำอิเล็กตรอน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ต้องให้ความร้อนและ
ไม่มีสารวัลคาไนซ์ แสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 1 การเกิดอนุมลู อิสระของยางธรรมชาติโดยการฉายล�ำอิเล็กตรอน
[4]

รูปที่ 2 กลไกการเชือ่ มขวางโมเลกุลของยางธรรมชาติกบั ล�ำอิเล็กตรอน
[4]

ปัจจุบนั ได้มกี ารน�ำเทคโนโลยีลำ� อิเล็กตรอนไปประยุกต์
ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมถุงมือ
ยางและอุตสาหกรรมล้อยาง ในอุตสาหกรรมถุงมือยาง [5]
มีการฉายล�ำอิเล็กตรอนในน�้ำยางข้นแล้วน�ำน�้ำยางนี้ไป
ท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ตอ่ ไป ส่วนในอุตสาหกรรมล้อยาง [6] การ
วัลคาไนซ์ยางล้อทั้งเส้นยังไม่ค่อยประสบความส�ำเร็จและ
ยังไม่สามารถใช้งานได้จริง เพราะเป็นการใช้ล�ำอิเล็กตรอน
ฉายลงบนส่วนประกอบของยางล้อบางส่วนก่อน ได้แก่
ดอกยางและยางบุเคลือบผิวภายใน เพือ่ ท�ำการพรีวลั คาไนซ์
(Pre-vulcanization) แล้วจึงน�ำส่วนประกอบต่าง ๆ มา
ประกอบเป็นล้อยางแล้วน�ำไปวัลคาไนซ์ตอ่ จึงจะช่วยให้ลอ้ ยาง
สามารถวัลคาไนซ์ได้อย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ การเลือก
สภาวะทีใ่ ช้ในการวัลคาไนซ์ยางด้วยล�ำอิเล็กตรอนจะส่งผล
ต่อสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นสมบัติเชิงกล สมบัติ
ทางความร้อน สมบัติทางเคมี สมบัติการหลอมเหลว ขนาด
ของอนุ ภ าค ความเข้ า กั น ได้ ข องวั ส ดุ และสมบั ติ อื่ น ๆ
การใช้สารไวต่อปฏิกริ ยิ า (Sensitizer) ในการวัลคาไนซ์ยาง
ด้วยล�ำอิเล็กตรอนจะช่วยให้เกิดการเชือ่ มขวางของโมเลกุล
ของพอลิ เ มอร์ ไ ด้ เ ร็ ว ขึ้ น เป็ น การลดปริ มาณรั ง สี ที่ใ ช้ ใ น

การวัลคาไนซ์ งานวิจยั นีจ้ งึ ได้พฒ
ั นาสูตรยางคอมพาวนด์ที่
สามารถวัลคาไนซ์ได้ด้วยล�ำอิเล็กตรอนแทนการวัลคาไนซ์
ด้วยก�ำมะถันส�ำหรับผลิตภัณฑ์ยางที่ต้องการความยืดอยู่
ตัวต�่ำ โดยศึกษาชนิดและปริมาณของสารไวต่อปฏิกิริยา
และปริ ม าณรั ง สี จ ากล� ำ อิ เ ล็ ก ตรอนที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ
การวัลคาไนซ์ยาง เพื่อให้ได้สูตรยางที่มีความปลอดภัย
สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

		 2.2.7 เครือ่ งวัดความแข็ง (Durometer hardness
tester) ยี่ห้อ Bareiss รุ่น Digitest II
		 2.2.8 เครือ่ งเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน (Electron beam
accelerator) ผลิตโดยบริษัท Mevex Corporation Ltd.
รุ่น MB20-16 ประเทศแคนนาดา

2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์
		 2.2.1 เครื่ อ งผสมระบบปิ ด (Internal mixer)
ยี่ห้อ YFM (Yong Fong) รุ่น 0241
		 2.2.2 เครื่องบดผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง (Tworolls mill) ยี่ห้อ YFM (Yong Fong) รุ่น 0242
		 2.2.3 เครื่องอัดขึ้นรูป (Compression molding
machine) ยี่ห้อ YFM (Yong Fong) รุ่น 0138
		 2.2.4 เครือ่ งชัง่ (Electric balance) ความละเอียด
0.01 กรัม ยี่ห้อ Satorius รุ่น ED224S
		 2.2.5 เครื่องหาอุณหภูมิและเวลาคงรูป (Moving
die rheometer, MDR) ยีห่ อ้ RECH PRO รุน่ rheo TECH MD+
		 2.2.6 เครือ่ งทดสอบสมบัตทิ างกายภาพ (Universal
testing machine, UTM) ยี่ห้อ Zwick รุ่น Z005

ที่มา: ปรับจากสูตรยางคอมพาวนด์ส�ำหรับผลิตยางรัดของ

2.3 สูตรยางคอมพาวนด์ทวี่ ลั คาไนซ์ดว้ ยก�ำมะถัน
และสูตรยางทีใ่ ช้ศกึ ษาการวัลคาไนซ์ดว้ ยล�ำอิเล็กตรอน
ตารางที่ 1 แสดงสูตรยางคอมพาวนด์ทวี่ ลั คาไนซ์ดว้ ยก�ำมะถัน
2. วิธีการวิจัย (Experimental methods)
(สูตร FS) ใช้เป็นสูตรเริ่มต้นในการปรับปรุงสูตรผสมของ
2.1 ยางและสารเคมี
		 2.1.1 ยางธรรมชาติ (Natural rubber, C5H8): STR 5L ยางคอมพาวนด์ (Compound formulation) เพื่อให้ได้สูตร
		 2.1.2 สารตัวเติม: แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium ยางทีส่ ามารถวัลคาไนซ์ได้ดว้ ยล�ำอิเล็กตรอน ด้วยการไม่ใช้
สารเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย ายางคงรู ป (TMTD และ MBTS) และ
carbonate, CaCO3) CAS No. 471-34-1
		 2.1.3 สารกระตุ ้ น สารเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย ายางคงรู ป : สารท�ำให้ยางคงรูป (Sulfur)
ซิงค์ออกไซด์ (Zinc oxide, ZnO) CAS No. 1314-13-2 และ
กรดสเตียริก (Stearic acid, C18H36O2) CAS No. 57-11-4 ตารางที่ 1 สูตรยางคอมพาวนด์ทวี่ ลั คาไนซ์ดว้ ยก�ำมะถัน (สูตร FS)
		 2.1.4 สารเร่งปฏิกิริยายางคงรูป: ไดเบนโซไทอะ
Parts per hundred of
วัตถุดิบ
rubber (phr)
ซิลไดซัลไฟด์ (Dibenzothiazyl disulfide; MBTS, C14H8N2S4)
CAS No. 120-78-5 และ เตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์
ยางธรรมชาติ : STR 5L
100
(Tetramethyl thiuram disulphide; TMTD, C6H12N2S4)
สารตัวเร่ง : Dibenzothiazyl disulfide
0.75
CAS No. 137-26-8
		 2.1.5 สารท�ำให้ยางคงรูป: ก�ำมะถัน (Sulfur, S)
สารตัวเร่ง : Tetramethyl thiuram
0.375
disulphide
CAS No. 7704-34-9
		 2.1.6 สารป้องกันการเสื่อมสภาพ: วิงสเตย์ แอล สารกระตุ้นสารตัวเร่ง : Stearic acid
1
(Wingstay-L, C21H28O) CAS No. 68610-51-5
สารกระตุ้นสารตัวเร่ง : Zinc Oxide
1
		 2.1.7 สารช่วยในการแปรรูปยาง: น�้ำมันพาราฟิน
(Paraffin oil, CnH2n+2) CAS No. 8012-95-1
สารตัวเติม : Calcium carbonate
25
		 2.1.8 สารไวต่อปฏิกิริยา (Sensitizers) ระหว่าง
สารช่วยในการแปรรูป : Paraffin oil
2
ยางกับล�ำอิเล็กตรอน: นอร์มอล บิวทิล อะคริเลต (n-Butyl
สารป้องกันการเสื่อมสภาพ :
acrylate, n-BA, C 7H 12O 2) CAS No. 141-32-2 และ
1
Wingstay-L
ไ ต ร เ ม ทิ ล อ อ ล โ พ ร เ พ น ไ ต ร เ ม ทิ ล อ ะ ค ริ เ ล ต
สารท�ำให้ยางคงรูป : Sulfur
1.25
(Trimethylolpropane trimethacrylate, TMPT, C18H26O6)
CAS No. 3290-92-4
รวม
132.37
การวัลคาไนซ์ยางด้วยล�ำอิเล็กตรอนจ�ำเป็นต้องใช้สาร
ไวต่อปฏิกริ ยิ า [7] เพือ่ ให้ยางเกิดการเชือ่ มขวางของโมเลกุล
ของพอลิเมอร์ได้เร็วขึ้นในระหว่างการฉายล�ำอิเล็กตรอน
งานวิจัยนี้จึงท�ำการศึกษาชนิดและปริมาณของสารไวต่อ
ปฏิกิริยา และปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนที่เหมาะสม
ส�ำหรับการวัลคาไนซ์ยาง โดยได้ออกแบบการทดลองเป็น
3 ชุด ดังนี้
1) การศึกษาปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนที่เหมาะ
สม โดยใช้สารไวต่อปฏิกิริยาชนิดเดียวกันท�ำการวัลคาไนซ์
ที่ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนต่างกัน
http://bas.dss.go.th
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- สารไวต่อปฏิกิริยา: n-BA (สูตร FBA3) ที่ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอน 50 kGy, 100 kGy, 150 kGy และ
200 kGy
		 - สารไวต่อปฏิกิริยา: TMPT [8] (สูตร FT3) ที่ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอน 50 kGy, 100 kGy, 150 kGy และ
200 kGy
2) การศึกษาปริมาณของสารไวต่อปฏิกิริยาระหว่างยางและล�ำอิเล็กตรอน โดยใช้สารไวต่อปฏิกิริยาชนิดเดียวกัน
ในปริมาณต่างกัน
		 - สารไวต่อปฏิกิริยา: n-BA ในปริมาณ 3 phr (สูตร FBA3) และ 5 phr (สูตร FBA5)
		 - สารไวต่อปฏิกิริยา: TMPT ในปริมาณ 3 phr (สูตร FT3) และ 5 phr (สูตร FT5)
3) การศึกษาชนิดของสารไวต่อปฏิกริ ยิ าระหว่างยางและล�ำอิเล็กตรอน โดยใช้สารไวต่อปฏิกริ ยิ าต่างชนิดกันทีป่ ริมาณ
สารไวต่อปฏิกิริยาและปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนเดียวกัน
		 - ที่ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนเดียวกัน: n-BA (สูตร FBA3, 3 phr) และ TMPT (สูตร FT3, 3 phr)
		 - ที่ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนเดียวกัน: n-BA (สูตร FBA5, 5 phr) และ TMPT (สูตร FT5, 5 phr)
สูตรยางที่ใช้ในการศึกษาทดลองนี้แสดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สูตรยางที่ใช้ศึกษาการวัลคาไนซ์ด้วยล�ำอิเล็กตรอน
Parts per hundred of rubber (phr)

วัตถุดิบ

FBA3

FBA5

FT3

FT5

Natural rubber

100

100

100

100

CaCO3

25

25

25

25

Wingstay-L

1

1

1

1

Paraffin oil

2

2

2

2

n-BA

3

5

-

-

TMPT

-

-

3

5

รวม

131

133

131

133

เมื่อได้สูตรยางเรียบร้อยแล้วก็จะค�ำนวณปริมาณยางและสารเคมีที่เหมาะสมเพื่อน�ำไปบดผสมด้วยเครื่องบดผสม
ระบบปิด และรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องบดผสมแบบสองลูกกลิ้ง ส�ำหรับสูตรยางที่วัลคาไนซ์ด้วยก�ำมันถันจะท�ำให้ยางคงรูป
โดยการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน ส่วนสูตรยางที่วัลคาไนซ์ด้วยล�ำอิเล็กตรอนจะท�ำให้ยางคงรูปโดยการ
ฉายล�ำอิเล็กตรอนทีม่ พี ลังงานในการเร่งอนุภาคของอิเล็กตรอน 10 MeV ไปยังแผ่นยางด้วยปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอน
ต่าง ๆ เพือ่ หาปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนทีเ่ หมาะสมในการวัลคาไนซ์ยาง โดยเปรียบเทียบความแข็ง ความต้านแรงดึง
ความยืดเมื่อขาด มอดุลัสที่ความยืดร้อยละ 300 และความยืดอยู่ตัว กระบวนการผลิตยางคอมพาวนด์ที่วัลคาไนซ์
ด้วยก�ำมะถันและล�ำอิเล็กตรอนแสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 กระบวนการผลิตยางคอมพาวนด์ด้วยก�ำมะถันและล�ำอิเล็กตรอน
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2.4 ขั้นตอนการวัลคาไนซ์ยางด้วยล�ำอิเล็กตรอน
การวัลคาไนซ์ด้วยล�ำอิเล็กตรอนท�ำโดยการฉายรังสีที่
ปริมาณต่าง ๆ จ�ำนวน 4 ระดับ ได้แก่ 50 kGy, 100 kGy,
150 kGy และ 200 kGy รูปที่ 4 แสดงวิธกี ารฉายล�ำอิเล็กตรอน
โดยการวางแผ่นยางที่รีดเป็นแผ่นหนาประมาณ 2 mm
ด้วยเครือ่ งบดผสมแบบสองลูกกลิง้ ลงในถาดรองแผ่นตัวอย่าง
ไม่ ใ ห้ ตั ว อย่ า งซ้ อ นทั บ กั น เพื่ อ ที่ แ ผ่ น ยางจะได้ โ ดนรั ง สี
อย่ า งทั่ ว ถึ ง แล้ ว ควบคุ ม ถาดให้ วิ่ ง ไปตามสายพาน
ด้ ว ยความเร็ ว คงที่ 1.089 mm/min เมื่ อ ถาดวิ่ ง ไปถึ ง
ช่องปล่อยล�ำอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนที่มีพลังงานในการเร่ง
อนุ ภ าคของอิ เ ล็ ก ตรอนขนาด 10 MeV และกระแส
ล�ำอิเล็กตรอนขนาด 125 mA ก็จะถูกปล่อยลงมาบนแผ่น
ยาง เมื่ อ ครบรอบสายพานดั ง รู ป ที่ 5 ก็ จ ะได้ ป ริ ม าณ
ล�ำอิเล็กตรอนที่ปล่อยออกมา 50 kGy ดังนั้นหากต้องการ
ฉายล�ำอิเล็กตรอน 50 kGy, 100 kGy, 150 kGy และ 200
kGy จึงต้องฉายล�ำอิเล็กตรอนจ�ำนวน 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ
และ 4 รอบ ตามล�ำดับ

ตามมาตรฐาน ISO 48-4: 2018 [9] ความต้านแรงดึง (Tensile
strength) ความยืดเมือ่ ขาด (Elongation at break) มอดุลสั
ที่ความยืดร้อยละ 300 (Modulus at 300% elongation)
ตามมาตรฐาน ISO 37: 2017 [10] และความยืดอยู่ตัว
ตามมาตรฐาน ISO 2285: 2019 [11] และวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติจากการท�ำซ�้ำสูตรยางที่ได้จากการศึกษานี้ โดยใช้
การทดสอบแบบเอฟ (F-test) และที (t-test) [12]

3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)

3.1 สมบัติทางกายภาพของแผ่นยางคอมพาวนด์
ที่วัลคาไนซ์ด้วยก�ำมะถัน
		 แผ่นยางคอมพาวนด์ที่วัลคาไนซ์ด้วยก�ำมะถัน
ซึ่ ง เป็ น สู ต รควบคุ ม ได้ จ ากการขึ้ น รู ป ที่ อุ ณ หภู มิ 160°C
เป็นเวลา 3.27 นาที ซึ่งเป็นอุณหภูมิและระยะเวลาการคง
รูปที่ได้จากการวัดด้วยเครื่อง MDR แล้วทดสอบความแข็ง
ความต้านแรงดึง ความยืดเมือ่ ขาด มอดุลสั ทีค่ วามยืดร้อยละ
300 และความยืดอยู่ตัว ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สมบัติทางกายภาพของแผ่นยางคอมพาวนด์ที่วัลคาไนซ์
ด้วยก�ำมะถัน

รูปที่ 4 ขั้นตอนการฉายล�ำอิเล็กตรอน

รูปที่ 5 ระบบควบคุมการท�ำงานของกระบวนการฉายล�ำอิเล็กตรอน

2.5 การทดสอบสมบัติทางกายภาพของแผ่นยาง
คอมพาวนด์
การทดสอบสมบัตทิ างกายภาพของแผ่นยางคอมพาวนด์
ทีไ่ ด้จากสูตรยางทีว่ ลั คาไนซ์ดว้ ยล�ำอิเล็กตรอน และสูตรยาง
ที่วัลคาไนซ์ด้วยก�ำมะถัน รายการ ความแข็ง (Hardness)

รายการ

ผลการทดสอบ

ความแข็ง, Shore A

33

ความต้านแรงดึง, MPa

19.0

ความยืดเมื่อขาด, %

673

มอดุลัสที่ความยืดร้อยละ 300, MPa

2.0

ความยืดอยู่ตัว, %

4.0

3.2 สมบัติทางกายภาพของแผ่นยางคอมพาวนด์
ที่วัลคาไนซ์ด้วยล�ำอิเล็กตรอน
		 ส่วนนี้เป็นการศึกษาชนิดและปริมาณของสารไว
ต่อปฏิกริ ยิ าระหว่างยางและล�ำอิเล็กตรอน และปริมาณรังสี
จากล�ำอิเล็กตรอนที่เหมาะสมส�ำหรับการวัลคาไนซ์ยาง
โดยการเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของแผ่นยางคอม
พาวนด์ รายการความแข็ง ความต้านแรงดึง ความยืดเมื่อ
ขาด มอดุลัสที่ความยืดร้อยละ 300 และการยืดอยู่ตัว
		 ผลการทดสอบค่าความแข็งส�ำหรับศึกษาชนิดและ
ปริมาณของสารไวต่อปฏิกิริยา รวมทั้งปริมาณรังสีจากล�ำ
อิเล็กตรอนทีเ่ หมาะสมในการวัลคาไนซ์ยางด้วยล�ำอิเล็กตรอน
แสดงในรูปที่ 6 จากการศึกษาปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอน
ที่เหมาะสมส�ำหรับวัลคาไนซ์ยาง 4 ระดับ คือ 50 kGy, 100
kGy, 150 kGy และ 200 kGy โดยใช้สารไวต่อปฏิกิริยา
n-BA และ TMPT ในปริมาณ 3 phr พบว่าทั้งสูตร FBA3
(n-BA 3 phr) และ สูตร FT3 (TMPT 3 phr) ที่ปริมาณรังสี
จากล�ำอิเล็กตรอน 50 kGy มีคา่ ความแข็งน้อยทีส่ ดุ ในขณะที่
http://bas.dss.go.th
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ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอน 100 kGy, 150 kGy และ 200 kGy มีคา่ ความแข็งไม่ตา่ งกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ ดังนัน้ จึงสรุป
เบื้องต้นได้ว่าปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอน 50 kGy ไม่เหมาะส�ำหรับใช้วัลคาไนซ์ยางที่ใช้สารไวต่อปฏิกิริยาเป็น n-BA
และ TMPT เมื่อเพิ่มปริมาณสารไวต่อปฏิกิริยาจาก 3 phr เป็น 5 phr พบว่าค่าความแข็งระหว่างสูตร FBA3 (n-BA 3 phr)
และ FBA5 (n-BA 5 phr) ที่ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนเดียวกันมีความแตกต่างกันเล็กน้อย และค่าความแข็งระหว่าง
สูตร FT3 (TMPT 3 phr) และ FT5 (TMPT 5 phr) มีแนวโน้มไปในทางเดียวกันกับสูตรที่ใช้ n-BA เป็นสารไวต่อปฏิกิริยา
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสารไวต่อปฏิกิริยาทั้ง 2 ชนิดที่ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนเดียวกัน พบว่าสูตรที่ใช้ TMPT เป็น
สารไวต่อปฏิกิริยามีค่าความแข็งสูงกว่าสูตรที่ใช้ n-BA เล็กน้อย อย่างไรก็ตามค่าความแข็งที่มากที่สุดจากการทดลองนี้
คือ สูตร FT5 ที่ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอน 200 kGy แต่ยังน้อยกว่าสูตรยางที่วัลคาไนซ์ด้วยก�ำมะถัน

รูปที่ 6 ผลการทดสอบความแข็ง

รูปที่ 7 แสดงผลของการเปรียบเทียบค่าความต้านแรงดึงของสูตรยางที่มี n-BA และ TMPT เป็นสารไวต่อปฏิกิริยา
ในปริมาณ 3 phr ที่ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอน 50 kGy, 100 kGy, 150 kGy และ 200 kGy จะเห็นได้ว่าทั้งสูตร FBA3
(n-BA 3 phr) และสูตร FT3 (TMPT 3 phr) ที่ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอน 50 kGy มีค่าความต้านแรงดึงน้อยที่สุด และ
เมือ่ เพิม่ ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนพบว่าค่าความต้านแรงดึงเพิม่ ขึน้ ดังนี้ ทีป่ ริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอน 200 kGy >
150 kGy > 100 kGy ตามล�ำดับ การเพิม่ ปริมาณ n-BA และ TMPT จาก 3 phr เป็น 5 phr ทีป่ ริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอน
ระดับเดียวกัน พบว่าค่าความต้านแรงดึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างสารไวต่อปฏิกิริยาทั้ง 2 ชนิด
พบว่าที่ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนและปริมาณสารไวต่อปฏิกิริยาเดียวกันสูตรที่มี TMPT เป็นสารไวต่อปฏิกิริยามีค่า
ความต้านแรงดึงสูงกว่าสูตรที่ประกอบด้วย n-BA เล็กน้อย อย่างไรก็ตามค่าความต้านแรงดึงสูงสุดจากการทดลองนี้คือ
สูตร FT5 ที่ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอน 200 kGy แต่ยังน้อยกว่าสูตรยางที่วัลคาไนซ์ด้วยก�ำมะถัน

รูปที่ 7 ผลการทดสอบความต้านแรงดึง
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เมื่อพิจารณาค่าความยืดเมื่อขาดดังรูปที่ 8 สูตรยางที่มี n-BA และ TMPT เป็นสารไวต่อปฏิกิริยา ในปริมาณ 3 phr ที่
ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอน 50 kGy, 100 kGy, 150 kGy และ 200 kGy พบว่าค่าความยืดเมื่อขาดทั้ง 2 สูตร (FBA3
และสูตร FT3) มีแนวโน้มลดลงเมือ่ ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนมากขึน้ และเมือ่ เพิม่ ปริมาณสารไวต่อปฏิกริ ยิ าทัง้ 2 ชนิด
จาก 3 phr เป็น 5 phr พบว่าค่าความยืดเมื่อขาดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ และยังพบว่าสูตรยางที่วัลคาไนซ์ด้วย
ก�ำมะถันและสูตรยางที่ใช้สารไวต่อปฏิกิริยาทั้ง 2 ชนิด สูตร FBA3 (n-BA 3 phr) สูตร FBA5 (n-BA 5 phr) และสูตร FT5
(TMPT 5 phr) วัลคาไนซ์ที่ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอน 200 kGy ให้ค่าความยืดเมื่อขาดไม่แตกต่างกัน

รูปที่ 8 ผลการทดสอบความยืดเมื่อขาด

ผลการทดสอบค่ามอดุลัสที่ความยืดร้อยละ 300 ดังรูปที่ 9 มีแนวโน้มเป็นไปในทางเดียวกับผลการทดสอบค่า
ความแข็งและความต้านแรงดึง นั่นคือ สูตรยางที่มีสารไวต่อปฏิกิริยา n-BA และ TMPT ในปริมาณ 3 phr มีค่ามอดุลัสที่
ความยืดร้อยละ 300 เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอน และเมื่อเพิ่มปริมาณสารไวต่อปฏิกิริยาทั้ง 2 ชนิด
จาก 3 phr เป็น 5 phr พบว่าค่ามอดุลัสที่ความยืดร้อยละ 300 แตกต่างกันเล็กน้อยที่ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนระดับ
เดียวกัน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างสารไวต่อปฏิกิริยาทั้ง 2 ชนิด พบว่าที่ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนเดียวกันและ
ปริมาณสารไวต่อปฏิกิริยาเดียวกันสูตรที่มี TMPT เป็นสารไวต่อปฏิกิริยามีค่ามอดุลัสที่ความยืดร้อยละ 300 สูงกว่าสูตรที่
ประกอบด้วย n-BA เล็กน้อย อย่างไรก็ตามค่ามอดุลสั ทีค่ วามยืดร้อยละ 300 สูงสุดจากการทดลองนีค้ อื สูตร FT5 ทีป่ ริมาณ
รังสีจากล�ำอิเล็กตรอน 200 kGy แต่ยังน้อยกว่าสูตรยางที่วัลคาไนซ์ด้วยก�ำมะถัน

รูปที่ 9 ผลการทดสอบมอดุลัสที่ความยืดร้อยละ 300
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เมื่อพิจารณาค่าความยืดอยู่ตัวดังรูปที่ 10 สูตรยางที่มี n-BA และ TMPT เป็นสารไวต่อปฏิกิริยา ในปริมาณ 3 phr ที่
ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอน 50 kGy, 100 kGy, 150 kGy และ 200 kGy พบว่าค่าความยืดอยูต่ วั ของทัง้ สูตร FBA3 และ
สูตร FT3 ลดลงเมื่อปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น และเมื่อเพิ่มปริมาณ n-BA และ TMPT จาก 3 phr เป็น 5 phr
พบว่าค่าความยืดอยูต่ วั แตกต่างกันเล็กน้อย แสดงว่าการเพิม่ ปริมาณสารไวต่อปฏิกริ ยิ าไม่มผี ลต่อค่าความยืดอยูต่ วั และ
สารไวต่อปฏิกริ ยิ าทัง้ 2 ชนิดมีคา่ ความยืดอยูต่ วั ใกล้เคียงกันทีป่ ริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนและปริมาณสารไวต่อปฏิกริ ยิ า
เดียวกัน อย่างไรก็ตามสูตรยางที่มีค่าความยืดอยู่ตัวต�ำ่ และใกล้เคียงกับสูตรยางที่วัลคาไนซ์ด้วยก�ำมะถัน คือสูตร FBA3
(n-BA 3 phr) สูตร FBA5 (n-BA 5 phr) และสูตร FT5 (TMPT 5 phr)

รูปที่ 10 ผลการทดสอบความยืดอยู่ตัว

จากผลของการศึกษานีจ้ ะเห็นได้วา่ การเพิม่ ขึน้ ของปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนท�ำให้คา่ ความแข็ง ความต้านแรงดึง
และมอดุลัสที่ความยืดร้อยละ 300 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเชื่อมขวางของโมเลกุลของยางในระหว่างการฉายรังสี
ซึ่งเกิดจากการผลักอะตอมไฮโดรเจนออกจากสายโซ่ของยางธรรมชาติ และอะตอมไฮโดรเจนนี้ท�ำปฏิกิริยากับอะตอม
ไฮโดรเจนที่อยู่ใกล้เคียงก่อให้เกิดเป็นก๊าซไฮโดรเจนและอนุมูลอิสระ แล้วอนุมูลอิสระนี้จะถูกเติมเข้าไปในพันธะ C=C
(C=C bond) ท�ำให้เกิดการเชือ่ มขวางซึง่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการเชือ่ มขวางของยางธรรมชาติ ในขณะทีค่ วามยืดเมือ่ ขาด
มีแนวโน้มลดลงเมือ่ ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากการเพิม่ ปริมาณรังสีทำ� ให้การเชือ่ มขวางระหว่างโมเลกุล
ของยางดีขนึ้ ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการขยายโมเลกุลของพันธะ C-C (C-C bond) จึงท�ำให้ความยืดเมือ่ ขาดลดลง แสดง
ให้เห็นว่าปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนมีผลต่อการเชือ่ มขวางสายโซ่ของยางธรรมชาติ ดังจะเห็นได้จากสูตรยางทีฉ่ ายล�ำ
อิเล็กตรอนที่ปริมาณรังสี 50 kGy ไม่สามารถท�ำให้ยางเกิดการวัลคาไนซ์โดยสมบูรณ์ได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาค่าความแข็ง
ความต้านแรงดึง ความยืดเมือ่ ขาด มอดุลสั ทีค่ วามยืดร้อยละ 300 และความยืดอยูต่ วั ทีไ่ ด้จากการทดลองนี้ พบว่าปริมาณ
รังสีจากล�ำอิเล็กตรอนที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับการวัลคาไนซ์ยางคือ 200 kGy
เมือ่ เปรียบเทียบสารไวต่อปฏิกริ ยิ า 2 ชนิด ระหว่าง n-BA และ TMPT จากการทดลองนีจ้ ะเห็นได้วา่ สูตรยางทีป่ ระกอบ
ด้วย TMPT ทีร่ ะดับปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนเดียวกัน มีคา่ ความแข็ง ความต้านแรงดึง และมอดุลสั ทีค่ วามยืดร้อยละ
300 สูงกว่าสูตรยางที่ประกอบด้วย n-BA จึงอาจสรุปได้ว่า TMPT เป็นสารไวต่อปฏิกิริยาที่สามารถช่วยให้เกิดการเชื่อม
ขวางของโมเลกุลของพอลิเมอร์ได้ดีกว่า จากการวิจัยนี้พบว่าสูตรยางที่ประกอบด้วย TMPT เป็นสารไวต่อปฏิกิริยา
ในปริมาณ 5 phr ท�ำการวัลคาไนซ์ที่ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอน 200 kGy เป็นสูตรยางที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับ
การวัลคาไนซ์ยางด้วยล�ำอิเล็กตรอน
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าแผ่นยางคอมพาวนด์ที่วัลคาไนซ์ด้วยล�ำอิเล็กตรอนมีค่าความต้านแรงดึงต�่ำกว่า
แผ่นยางคอมพาวนด์ทวี่ ลั คาไนซ์ดว้ ยก�ำมะถันเป็นอย่างมาก ซึง่ อาจมีสาเหตุมาจากการวัลคาไนซ์ดว้ ยล�ำอิเล็กตรอนเป็นการ
เชื่อมโครงข่าย (Network) ด้วยโครงสร้างภายในของยางเองโดยพลังงานจากล�ำอิเล็กตรอนจะเข้าไปชนโมเลกุลของยาง
ท�ำให้เกิดการจัดพันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอน (C-C bond) ซึง่ ต่างจากการวัลคาไนซ์ดว้ ยก�ำมะถันทีย่ างจะท�ำปฏิกริ ยิ า
กับก�ำมะถันสร้างพันธะโคเวเลนต์เชือ่ มระหว่างโซ่พอลิเมอร์ให้เป็นโมเลกุลเดียวกันเกิดพันธะระหว่างก�ำมะถันกับคาร์บอน
(C-S bond)
ผลการเปรียบเทียบสมบัตทิ างกายภาพของแผ่นยางคอมพาวนด์ทไี่ ด้จากการวัลคาไนซ์ดว้ ยล�ำอิเล็กตรอนสูตรทีเ่ หมาะ
สมจากการทดลองนี้ ซึ่งเป็นสูตรส�ำหรับผลิตภัณฑ์ยางที่ต้องการความยืดอยู่ตัวต�่ำ คือ สูตร FT5 วัลคาไนซ์ที่ปริมาณรังสี
จากล�ำอิเล็กตรอน 200 kGy กับแผ่นยางคอมพาวนด์ที่วัลคาไนซ์ด้วยก�ำมะถัน แสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สมบัตทิ างกายของแผ่นยางคอมพาวนด์ทวี่ ลั คาไนซ์ดว้ ยล�ำอิเล็กตรอนเปรียบเทียบกับแผ่นยางคอมพาวนด์ทวี่ ลั คาไนซ์ดว้ ยก�ำมะถัน
แผ่นยางคอมพาวนด์ที่วัลคาไนซ์ด้วย
รายการ

ก�ำมะถัน (สูตร
FS)

ล�ำอิเล็กตรอน (สูตร FT5)
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

mean

SD

mean

SD

ความแข็ง, Shore A

33

26

0.52

26

0.41

ความต้านแรงดึง, MPa

19.0

5.5

0.39

5.8

0.18

ความยืดเมื่อขาด, %

673

611

8.53

628

6.47

มอดุลัสที่ความยืดร้อย
ละ 300, MPa

2.0

1.0

0.07

1.1

0.06

ความยืดอยู่ตัว, %

4.0

5.2

0.08

5.1

0.15

จากการทดลองซ�้ำสูตรยางที่ได้จากการศึกษานี้ (สูตร FT5) โดยวัลคาไนซ์ด้วยปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนเดียวกัน
(200 kGy) แล้ววิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้การทดสอบแบบเอฟ (F-test) และที (t-test) ดังแสดงในตารางที่ 5 พบว่า
ค่าความแข็ง ความต้านแรงดึง ความยืดเมื่อขาด มอดุลัสที่ความยืดร้อยละ 300 และความยืดอยู่ตัว ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่าการผสมและการวัลคาไนซ์สามารถท�ำซ�้ำได้
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบ F-test และ t-test ของยางสูตร FT5
รายการ

F-test

t-test

Fcal

Fcrit

tcal

tcrit

ความแข็ง, Shore A

1.62

9.60

1.77

2.31

ความต้านแรงดึง, MPa

4.61

9.60

-1.80

2.31

ความยืดเมื่อขาด, %

1.74

9.60

-3.59

2.31

มอดุลัสที่ความยืดร้อยละ
300, MPa

1.37

9.60

-0.14

2.31

ความยืดอยู่ตัว, %

3.26

39.00

-1.50

2.78

4. สรุป (Conclusion)

การศึกษาการพัฒนาสูตรยางคอมพาวนด์ส�ำหรับการวัลคาไนซ์ด้วยล�ำอิเล็กตรอนด้วยการปรับจากสูตรยางเริ่มต้นที่
วัลคาไนซ์ด้วยก�ำมะถัน โดยการศึกษาชนิดและปริมาณของสารไวต่อปฏิกิริยาระหว่างยางและล�ำอิเล็กตรอน 2 ชนิดคือ
n-Butyl acrylate (n-BA) และ Trimethylolpropane trimethacrylate (TMPT) ) ในปริมาณ 3 phr และ 5 phr แล้วเปรียบ
เทียบค่าความแข็ง ความต้านแรงดึง ความยืดเมื่อขาด มอดุลัสที่ความยืดร้อยละ 300 และการยืดอยู่ตัวของแผ่นยาง
คอมพาวนด์ที่ได้กับแผ่นยางคอมพาวนด์ที่วัลคาไนซ์ด้วยก�ำมะถัน และการศึกษาปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนที่เหมาะ
สมส�ำหรับวัลคาไนซ์ยางโดยการฉายล�ำอิเล็กตรอนที่มีพลังงานในการเร่งอนุภาคของอิเล็กตรอน 10 MeV ไปยังแผ่นยาง
ที่ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอนต่าง ๆ ได้แก่ 50 kGy, 100 kGy, 150 kGy และ 200 kGy พบว่าสูตรที่ประกอบด้วยสาร
ไวต่อปฏิกิริยาชนิด TMPT ในปริมาณ 5 phr วัลคาไนซ์ที่ปริมาณรังสีจากล�ำอิเล็กตรอน 200 kGy เป็นสูตรยางที่เหมาะสม
ส�ำหรับวัลคาไนซ์ผลิตภัณฑ์ยางทีต่ อ้ งการค่าการยืดอยูต่ วั ต�ำ่ อย่างไรก็ตาม สมบัตทิ างกายภาพของยางทีไ่ ด้จากการศึกษา
นี้ยังคงน้อยกว่าแผ่นยางคอมพาวนด์ที่ได้จากการวัลคาไนซ์ด้วยก�ำมะถัน

http://bas.dss.go.th
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การพัฒนาระบบเซนเซอร์แบบกระจายอย่างง่ายส�ำหรับการเฝ้าติดตาม
และแจ้งเตือนอัตโนมัตผิ า่ นระบบออนไลน์:
กรณีศกึ ษาการพัฒนาต้นแบบระบบอุปกรณ์โครงข่ายเซนเซอร์ TVOC
ส�ำหรับเฝ้าติดตามและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
แบบเรียลไทม์
Developing a simple distributed sensor system for automated online
monitoring and alerting : case study of TVOC sensor network system
prototype development for real-time monitoring and alerting
of air quality in operations
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บทคัดย่อ

การพัฒนาต้นแบบระบบอุปกรณ์โครงข่ายเซนเซอร์ TVOC
(Total Volatile Organic Compound) ส�ำหรับเฝ้าติดตามและ
แจ้ ง เตื อ นคุ ณ ภาพอากาศในพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านแบบเรี ย ลไทม์
เป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาระบบเซนเซอร์แบบกระจายส�ำหรับ
เฝ้าติดตามและแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านระบบออนไลน์ ต้นแบบ
ระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใช้วสั ดุไฟฟ้า ประกอบด้วยเซนเซอร์แก๊ส TVOC
ชนิด MOS แผ่นวงจรปรับระดับแรงดันลอจิก เป็นวัสดุหลักรวมไป
ถึงซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องเช่น
Virtual Private Server (VPS) ซอฟท์แวร์ IoT Broker และ ซอฟท์แวร์
IoT Gateway ซอฟท์แวร์ IoT Dashboard รวมไปถึง MQTT API
เพือ่ การพัฒนาต้นแบบตามแนวทางการพัฒนาอุปกรณ์ในระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง (IoT) ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งมาก
ในการพัฒนาระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) ในอนาคต ผลผลิต
ของการพัฒนานีไ้ ด้ตน้ แบบระบบสมาร์ทเซนเซอร์ TVOC ทีส่ ามารถ
บันทึกข้อมูลความเข้มข้นได้แบบเรียลไทม์ สามารถแสดงผลข้อมูล
ย้อนหลังได้บน IoT Dashboard ในรูปแบบของกราฟ และสามารถ
แจ้งเตือนได้ผา่ นแอพพลิเคชัน่ สือ่ สารและส่งข้อความ ท�ำให้สามารถ
วางแผนการจัดการมลพิษทางอากาศในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านได้สะดวก
ขึน้ ซึง่ เป็นข้อดีของระบบสมาร์ทเซนเซอร์แบบโครงข่ายเมือ่ เทียบ
กับเซนเซอร์ทที่ ำ� งานแบบโดดเดีย่ ว อย่างไรก็ตามเมือ่ ท�ำการทดสอบ
ข้อมูลดิบจากต้นแบบทีป่ ระกอบจากเซนเซอร์ TVOC จ�ำนวน 3 ตัว
ในระบบ พบว่าค่าความสัมพันธ์ระหว่างเซนเซอร์ภายในกลุ่มมี
ความเป็นเชิงเส้นน้อย (R2<0.9) เมือ่ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วมภายในกลุม่ เซนเซอร์ ทัง้ นี้ ประเด็นดังกล่าวเป็นเรือ่ งปกติของ
คุณสมบัตขิ องระบบทีใ่ ช้เซนเซอร์แบบกระจาย ซึง่ จ�ำเป็นต้องใช้
การปรับแก้คา่ หรือการท�ำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานก่อนการวิเคราะห์
ข้อมูลซึง่ สามารถด�ำเนินการได้ในการพัฒนาระบบในชัน้ ต่อไป

6

Abstract
This work demonstrates the development of a smart
TVOC sensor network. A smart TVOC sensor system is
designed using MOS type TVOC sensors, a logic level
converter circuit, VPS and IoT-related open-source software
including IoT broker, IoT gateway and MQTT API. The
system is used as a prototype for smart sensors which
plays a crucial role in the development of the cyber-physical
system. The final spin-off of the development is capable
to create near real-time TVOC concentration data records,
online TVOC concentration reports on IoT dashboard, and
online TVOC concentration reports on mobile messenger
applications, making it more advantageous than traditional
standalone TVOC detectors. By taking advantage of the
development, a TVOC smart sensor could help control
air pollution in the workspace becomes more efficient.
Data from the system composed of 3 TVOC sensors, in
this work, is collected and analyzed to replicate the
measurement uncertainty model and covariance analysis
within groups.The result shows that the system exhibits a
weak correlation (R2< 0.9) which is commonly due to a
tradeoff between the standalone sensor and distributed
sensor. Consequently, data pre-processing and
normalization are necessarily required for the further
development of a smart TVOC sensor network.

ค�ำส�ำคัญ: สารอินทรียร์ ะเหยง่ายทัง้ หมด สมาร์ทเซนเซอร์ ระบบเฝ้าติดตามแบบเรียลไทม์ คุณภาพอากาศ ระบบแจ้งเตือน
แอพพลิเคชัน่ สือ่ สารและส่งข้อความ
Keywords: TVOC, Smart-sensor,Real-time monitoring, Air quality, Mobile messenger application
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1. บทน�ำ (Introduction)

การแจ้งเตือนคุณภาพอากาศในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านภายใน
อาคาร มีความส�ำคัญอย่างมากต่อผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจาก
คุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน [1] ยิ่งไปกว่านั้น
การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์จะท�ำให้ทราบถึงอันตรายของ
มลพิษทางอากาศทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างทันท่วงทีเพือ่ ป้องกันความ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นได้ปัญหามลพิษ
อากาศในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านมักมาพร้อมกับปัญหากลิน่ รบกวน
ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในพื้นที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะพื้นที่
ปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรม ไม่ ว ่ า จะเป็ น
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสารเคมี อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป รวมไปถึงการท�ำเกษตรกรรม
และปศุสตั ว์พนื้ ทีป่ ฏิบตั งิ านมักมีการปนเบือ้ นของไอระเหย
ทีเ่ ป็นสารเคมีซงึ่ ส่วนมากจะอยูใ่ นกลุม่ ของสารอินทรียร์ ะเหย
ง่าย (Volatile Organic Compounds: VOC) เมือ่ ความเข้ม
ข้นของ VOC ในอากาศมีค่ามากก่อให้เกิดเป็นมลพิษทาง
อากาศภายในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน และหากการท�ำงานของระบบ
ระบายอากาศภายในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านไม่มปี ระสิทธิภาพเพียง
พอมลพิษอากาศยังสามารถแพร่กระจายออกสูส่ งิ่ แวดล้อม
ภายนอกได้อีกด้วย การจ�ำกัดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
ของสารเคมี แ ละกลิ่ น รบกวนในอากาศ นอกเหนื อ จาก
การออกแบบระบบการจัดการทางลมภายในพื้นที่ปฏิบัติ
งานและระบบบ�ำบัดอากาศที่ดีแล้ว ยังต้องมีระบบตรวจ
สอบที่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับการปนเปื้อนของสาร
เคมีในอากาศได้อย่างต่อเนื่องทันการณ์เพื่อใช้ทวนสอบ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับการบ�ำบัด
และก�ำจัดมลพิษทางอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน
เซนเซอร์ TVOC (Total volatile organic compound)
เป็นเซนเซอร์ทถี่ กู พัฒนาขึน้ เพือ่ ใช้สำ� หรับเติมเต็มการวัดค่า
คุ ณ ภาพอากาศภายในอาคารหรื อ พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
โดยน� ำ มาใช้ เ ติ ม เต็ ม วิ ธี ก ารวั ด ค่ า ความเข้ ม ข้ น VOC
ในอากาศที่เป็นมาตรฐาน [2-3] ทั้งนี้วิธีมาตรฐานดังกล่าว
เหมาะกับการใช้ส�ำรวจคุณภาพอากาศเฉพาะช่วงเวลา
ทีท่ ำ� การส�ำรวจ และเป็นวิธกี ารวัดค่า VOC ทีม่ คี วามยุง่ ยาก
ค่าใช้จา่ ยสูง จ�ำเป็นต้องใช้เครือ่ งมือวิเคราะห์ดา้ นเคมีชนั้ สูง
ไม่เหมาะส�ำหรับการน�ำมาประยุกต์ใช้ส�ำหรับการเฝ้าระวัง
การรัว่ ไหลหรือการสะสม VOC หรือเหตุการณ์อนื่ ทีเ่ ป็นเหตุ
เฉพาะกาลได้
บทความนีน้ ำ� เสนอการพัฒนาระบบสมาร์ทเซนเซอร์ตาม
กรอบการออกแบบและพัฒนาระบบไซเบอร์-กายภาพ [4]
โดยเลือกการพัฒนาต้นแบบระบบอุปกรณ์โครงข่ายเซนเซอร์
TVOC ส�ำหรับเฝ้าติดตามและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศ
ในพื้นที่ปฏิบัติงานแบบเรียลไทม์เป็นกรณีศึกษา เนื่องจาก
ปัญหากลิน่ รบกวนจากกระบวนการท�ำงานและระบบระบาย
อากาศในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านเป็นปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบโดยตรง
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ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ปฏิบัติงาน [4] ระบบอุปกรณ์ต้นแบบได้พัฒนาขึ้นตาม
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเซนเซอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง (Internet of Things:IoT) [5] กระบวนการ
พัฒนาต้นแบบระบบอุปกรณ์โครงข่ายสมาร์ทเซนเซอร์ TVOC
นี้ เ ริ่ ม ต้ น ด้ ว ย 1) การออกแบบโครงข่ า ยอุ ป กรณ์ แ ละ
การสื่อสารการรับและการส่งผ่านและการจัดการข้อมูล 2)
การจัดท�ำต้นแบบ (Embodiment design) ระบบอุปกรณ์
โครงข่ายเซนเซอร์ TVOC เพือ่ การทดสอบระบบเบือ้ งต้น 3)
การทดสอบระบบและการน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ดว้ ยการ
แจ้งเตือนอัตโนมัติและเฝ้าติดตามผ่านระบบออนไลน์แบบ
เรียลไทม์ และ 4) การทดสอบความแปรปรวนร่วมภายใน
กลุ่ม (Covariance analysis) เพื่อศึกษาค่าสหสัมพันธ์
(Correlation) ของเซนเซอร์ในระบบหาแนวทางในการพัฒนา
ระบบในขั้นต่อไป

2. วิธีการวิจัย (Experimental methods)

ส� ำ นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม กรมอนามั ย และ [6-7]
ได้จดั ท�ำแนวทางส�ำหรับการประเมินคุณภาพอากาศภายใน
อาคาร (Indoor Air Quality: IAQ) โดยก�ำหนดค่าสารอินทรีย์
ระเหยง่ายทั้งหมด (Total volatile organic compound :
TVOC) เป็นองค์ประกอบดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศภายใน
อาคาร ตรวจวั ด โดย Real-time Photoionization
Detector(PID) หรือวิธีเทียบเท่า มีค่าสูงสุดที่ยอมรับได้
(8 ชั่วโมง) เท่ากับ 3,000 ppb เมื่อค่า TVOC > 3,000 ppb
หรือพบว่ามีกลิ่นภายในอาคาร หรือมีการระบายอากาศ
(Ventilation rates) น้อยกว่าทีก่ ำ� หนดไว้ในมาตรฐานอ้างอิง
Singapore Standard SS 553: 2009 Code of practice
for air-conditioning and mechanical ventilation in
buildings ควรมีการวิเคราะห์ VOC รายชนิด (Species)
ต่อไป ทัง้ นีก้ ารศึกษาผลกระทบของ VOC ต่อการปฏิบตั งิ าน
ของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดย Lars Mølhave พบว่าผู้ปฏิบัติ
งานในพืน้ ทีด่ เู หมือนไม่รบั รูก้ ารเปลีย่ นแปลงของอากาศทีม่ ี
สาร VOC เจือปนที่ความเข้มข้นน้อยกว่า 200 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร และเริม่ มีความรูส้ กึ ไม่สะดวกในการปฏิบตั ิ
งานเมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร และเมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้นถึง 25,000
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ผู้ปฏิบัติงานจะรู้สึกปวดหัว
ร่วมกับอาการทางระบบประสาทอื่น ๆ [8]
นอกเหนือจากเซนเซอร์ชนิด PID ที่ระบุในแนวทาง
การตรวจวัด TVOC ในอาคารของส�ำนักอนามัยสิง่ แวดล้อม
กรมอนามัย และเซนเซอร์ TVOC ทีม่ ักพบบ่อยในปัจจุบันมี
อีก 2 ชนิด [9] ได้แก่ เซนเซอร์ชนิด Electrochemical และ
เซนเซอร์ชนิด Metal oxide semiconductor (MOS) ส�ำหรับ
การพัฒนานี้เลือกใช้เซนเซอร์ชนิด MOS ซึ่งในปัจจุบันมี
สินค้าอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ใช้เซนเซอร์ชนิดนี้

ในตลาดอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพใน
การวัดของเซนเซอร์ชนิดนีย้ งั ขึน้ อยูก่ บั คุณลักษณะของผูผ้ ลิต
เป็นผูก้ ำ� หนด อีกทัง้ ยังไม่มแี ก๊ส TVOC มาตรฐาน (Certified
Reference Material: CRMs) ส�ำหรับใช้ในการสอบเทียบ
เซนเซอร์ TVOC ทุกชนิด เนือ่ งจากยังไม่สามารถหาสัดส่วนที่
ตายตัวส�ำหรับการผสมแก๊ส TVOC มาตรฐานทีส่ มมาตรกับ
ส่วนผสมของแก๊ส VOC ทีเ่ ป็นองค์ประกอบได้ งานพัฒนานี้
จึงน�ำเซนเซอร์ชนิด MOS มาใช้เพือ่ ศึกษาให้ได้องค์ความรูพ้ นื้
ฐานทีเ่ พียงพอในการพัฒนาระบบเซนเซอร์ในขัน้ ถัดไป
2.1 การออกแบบโครงข่ายอุปกรณ์และการสือ่ สาร
การรับและการส่งผ่านและการจัดการข้อมูล
		 ต้นแบบระบบอุปกรณ์โครงข่ายเซนเซอร์ TVOC ที่
พัฒนาขึน้ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนเป็นส�ำคัญ
ได้แก่ 1) เซนเซอร์ TVOC แบบกระจายซึ่งติดตั้งแผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์แบบ System on Module (SOM) เพื่อใช้
ท�ำการดึงข้อมูลจากเซนเซอร์และเชือ่ มต่อกับระบบเครือข่าย
2) เซิร์ฟเวอร์เสมือนภายในองค์กร (Local VPS) ส�ำหรับใช้
เป็นศูนย์รวมข้อมูลจากเซนเซอร์ TVOC ในโครงข่ายภายใน
องค์กร และ 3) ระบบอินเทอร์เน็ตส�ำหรับการส่งข้อมูลการ
แจ้งเตือนและการติดตามผ่านระบบออนไลน์การท�ำงาน
ของระบบได้ ถู ก ออกแบบให้ มี ก ารสื่ อ สาร การรั บ และ
การส่งผ่านข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้
		 2.1.1 การดึงข้อมูลจากเซนเซอร์เพื่อบันทึกเข้าสู่
ฐานข้อมูล
			
1) แผ่ น วงจร SOM เริ่ ม การท� ำ งาน
เมื่อจ่ายไฟเลี้ยงให้แก่วงจร
			
2) แผ่นวงจร SOM ท�ำการดึงข้อมูล TVOC
จากเซนเซอร์ทุก 10 วินาที
			
3) แผ่นวงจร SOM ท�ำการกรองข้อมูลที่
ไม่ถูกต้องทางดิจิทัลออก
			
4) แผ่นวงจรน�ำข้อมูลเซนเซอร์ทถี่ กู ต้องมา
ผนวกกับข้อมูลการประทับเวลา
			
5) แผ่นข้อมูลน�ำข้อมูลที่ประทับเวลาแล้ว
ส่งเข้าสู่ Local VPS
			
6) IoT Broker/Gateway ท�ำการบันทึก
ข้อมูลลงในฐานข้อมูลในหน่วยความจ�ำของ Local VPS
			
7) ระบบเริ่มท�ำซ�้ำข้อ 2.1.1 ข้อ 2) เพื่อดึง
ข้อมูลจากเซนเซอร์เข้าสู่ฐานข้อมูลอัตโนมัติทุก 10 วินาที
			
8) ท� ำ ซ�้ ำ ข้ อ 2.1.1 ข้ อ 1) เมื่ อ ต้ อ งการ
เริ่มต้นการท�ำงานใหม่ทั้งระบบ
		 2.1.2 การแจ้ ง เตื อ นค่ า ความเข้ ม ข้ น TVOC
แบบเรียลไทม์
			
1) โปรแกรมอัตโนมัตเิ ริม่ ท�ำงานเมือ่ ถึงเวลา
ที่ตั้งค่าไว้
			
2) โปรแกรมอันโนมัติส่งค�ำขอรหัสยืนยัน
ตัวตนเพื่อเข้าถึงข้อมูลภายใน IoT Broker/Gateway

			
3) โปรแกรมอัตโนมัติดึงค่าข้อมูลปัจจุบัน
จากเซนเซอร์ลา่ สุดทีถ่ กู บันทึกไว้ในฐานข้อมูลของIoT Broker/
Gateway
			
4) โปรแกรมอัตโนมัติส่งค�ำขอรหัสยืนยัน
ตัวตนเพือ่ ส่งข้อมูลเข้าสูร่ ะบบแอพพลิเคชัน่ สือ่ สารและส่งข้อความ
			
5) โปรแกรมอัตโนมัติส่งข้อความที่บรรจุ
ข้อมูลในข้อ 2.3 เข้าสู่แอพพลิเคชั่นสื่อสารและส่งข้อความ
			
6) ระบบเริ่มท�ำซ�้ำข้อ 2.1.2 ข้อ 1) ตาม
เวลาที่ตั้งค่าไว้
		 2.1.3 การเฝ้าติดตามข้อมูลความเข้มข้น TVOC
แบบเรียลไทม์บน IoT Dashboard
			
1) ใช้ IoT Broker GUI เลือกช่วงเวลาล่าสุด
ของข้อมูลที่ต้องการเฝ้าติดตาม
			
2) เลือกการแสดงผลข้อมูลล่าสุดในรูปแบบ
ของกราฟหรือตารางบน IoT Dashboard
			
3) ท�ำซ�้ำข้อ 2.1.3 ข้อ 1) เมื่อต้องการเริ่ม
ติดตามข้อมูลความเข้มข้น TVOC ใหม่
2.2 การจัดท�ำต้นแบบ (Embodiment design) ระบบ
อุปกรณ์โครงข่ายเซนเซอร์ TVOC เพือ่ การทดสอบระบบ
เบื้องต้น

รูปที่ 1 แสดงต้นแบบระบบอุปกรณ์โครงข่ายส�ำหรับการพัฒนา
เซนเซอร์ TVOC แบบกระจายอย่างง่ายเพือ่ การทดสอบระบบ
เบื้องต้น

ต้นแบบระบบอุปกรณ์โครงข่ายเซนเซอร์ TVOC เลือกใช้
เซนเซอร์ TVOC ชนิด MOS ยี่ห้อ Luziwen รุ่น SM3200D2
จ�ำนวน 3 ตัวในการสร้างหน่วยตรวจวัด (Sensor node)
มี คุ ณ ลั ก ษณะวั ด ค่ า TVOC ได้ ใ นช่ ว งการวั ด 0-2,000
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าความละเอียด 1 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร อุณหภูมใิ นการท�ำงาน 0-50 องศาเซลเซียส
วัดค่าได้ 1 ครัง้ ต่อวินาที ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 5 โวลต์
60 มิลลิแอมป์แปร์ ค่าที่วัดได้เป็นสัญญาณดิจิทัลส่งผ่าน
ช่องเชื่อมต่อสัญญาณแบบ Universal asynchronous
http://bas.dss.go.th
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receiver and transmitter (UART) ระดับ Transistortransistor logic (TTL) 5 โวลต์ ทีจ่ ำ� นวนหน่วยสัญญาณต่อ
วินาที (Baud rate) เท่ากับ 9600 บิทต่อวินาที (bps) สัญญาณ
จากเซนเซอร์แต่ละตัวถูกลดระดับ TTL ลงมาที่ 3.3 V ด้วย
แผ่นวงจรปรับระดับแรงดันลอจิก โดยข้อมูลการวัด 1 ครั้ง
ถูกส่งเป็นข้อมูลเลขฐาน 16 จ�ำนวน 17 ไบต์ (Byte) โดยที่
1 ไบต์ เท่ากับ 8 บิต (Bit) เท่ากับ 1 ออคเต็ต (Octet) แสดง
โดย 2 อักขระของเลขฐาน 16 ส่งเข้าสูแ่ ผ่นวงจรควบคุมแบบ
SOM รุน่ BroadcomBCM2835 ผ่านช่องเชือ่ มต่อสัญญาณ
UART ระดับ TTL 3.3 โวลต์
แผ่นวงจร SOM มีการติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ ารขนาดย่อม
ประเภทลีนุกซ์ (Linux) และติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายไร้สาย (WLAN) เพื่อเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
ภายในขององค์กร แผ่นวงจร SOM ติดตั้งเครื่องมือสร้าง
ซอฟท์แวร์ด้วยภาษาไพธอน (Python) โปรแกรมอัตโนมัติ
ส�ำหรับดึงค่าข้อมูลจากเซนเซอร์และแปลงค่าข้อมูลเซนเซอร์
เป็นค่าความเข้มข้น TVOC ถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาไพธอน
เมื่อ SOM ได้รับข้อมูลเลขฐาน 16 โปรแกรมอัตโนมัติจะ
ท�ำการกรองค่าที่ไม่ถูกต้องออก และแปลงข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็นค่าความเข้มข้น TVOC ในเลขฐาน 10 หลังจากนั้น
ค่าความเข้มข้น TVOC จะถูกจัดรูปแบบให้อยู่ในรูปแบบ
JavaScript Object Notation (JSON) และส่งผ่านเข้าสู่
ซอฟ์ทแวร์เซิร์ฟเวอร์รับส่งข้อความ (IoT Broker) ที่ติดตั้ง
อยู่บน Local VPS ด้วย Message Queuing Telemetry
Transport Protocol (MQTT Protocol) โดยซอฟ์ทแวร์ Paho
MQTT API
Local VPS สร้างขึ้นด้วยการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์
เสมือน (Virtual machine) บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ขององค์กรโดยใช้ทรัพยากร 2 VCORE 1 GB RAM 10 GB
HDD โดยก�ำหนดหมายเลขไอพีภายในองค์กร (Private IP
address)แบบจ�ำเพาะเจาะจง (Fix IP) มีการติดตั้งระบบ
ปฏิบตั กิ ารเดเบียน (Debian) รุน่ ที่ 9 ไม่มกี ารก�ำหนดหมายเลข
ไอพีสาธารณะ(External/Public IPAddress) ด้วยเหตุผล
ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ทำ� ให้ไม่สามารถเข้าถึง Local
VPS จากอินเทอร์เน็ตภายนอกองค์กรได้โดยตรง ในทางตรง
กันข้าม Local VPS มีความสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
ภายนอกองค์กรได้ Local VPS นี้มีการติดตั้ง IoT Broker/
Gateway ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส
IoT Broker/Gateway ที่ ท�ำ การติ ด ตั้ ง นี้ มี โ ปรแกรม
แสดงผลข้อมูล (IoT Dashboard) พร้อมใช้ตดิ ตัง้ มาให้ดว้ ย
รองรับการรับข้อมูลผ่าน MQTT Protocol และการส่งข้อมูล
ค�ำสั่งแบบ RPC ข้อมูลที่ได้รับจากเซนเซอร์จะถูกจัดเก็บไว้
ในฐานข้อมูล PostgreSQL การเข้าถึงข้อมูลที่ส่งไปบันทึก
ไว้ใน PostgreSQL ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงเนื่องจาก
เป็ น IoT Broker/Gateway ที่ ใ ช้ เ ป็ น รุ ่ น ฟรี แ วร์ ดั ง นั้ น
เมือ่ ต้องการเข้าถึงข้อมูลทีบ่ นั ทึกไว้ใน PostgreSQL จ�ำเป็น
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ต้องสร้างโปรแกรมอัตโนมัตสิ ำ� หรับเรียกใช้ Representational
state transfer application programming interface(REST
API) หรือ Client for URLs (CURL) แบบอินเตอร์เฟสบรรทัด
ค�ำสั่ง (Command line tool) ที่ IoT Broker/Gateway
มีการรองรับ
เนื่องจาก Local VPS ที่สร้างขึ้นเป็นการจ�ำลอง VM
ขนาดเล็กเพือ่ วัตถุประสงค์สำ� หรับรับค่าข้อมูลจากเซนเซอร์
TVOC แบบกระจายและท�ำการจัดเก็บข้อมูลส�ำหรับ IoT
Broker เท่านัน้ ดังนัน้ ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล
จึงมีขดี จ�ำกัดไม่สามารถประมวลผลข้อมูลจ�ำนวนมากได้ใน
คราวเดียว ส�ำหรับการติดตามเพื่อเฝ้าระวังความเข้มข้น
TVOC อัตโนมัตจ�ำเป็นต้องมีหน่วยประมวลผลเพิ่มเติม
ส�ำหรับการท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytic) หรือ
การสร้างโปรแกรมอัตโนมัตจิ ำ� พวกปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence: AI) ด้วยเหตุผลนีจ้ งึ ท�ำการติดตัง้ คอมพิวเตอร์
ขนาดเล็กทีม่ พี ลังประมวลผลสูงขึน้ โดยมีคณ
ุ ลักษณะประกอบ
ด้วย 8 VCORE 16GB RAM 120 SSD เพิ่มเติมส�ำหรับงาน
ที่กล่าวถึงข้างต้น
ส� ำ หรั บผู ้ ใ ช้ ง านระบบที่ ใ ช้ การเชื่ อมต่ ออิ นเทอร์ เ น็ ต
จากภายนอกองค์กร ผู้ใช้งานดังกล่าวสามารถรับข้อความ
แจ้งเตือนอย่างปกติได้ เนื่องจากเป็นการส่งข้อความผ่าน
ช่ อ งทางข้ อ มู ล ขาออกซึ่ ง มี ก ารเชื่ อ มต่ อ กั บ อิ น เทอร์ เ น็ ต
แต่ผู้ใช้เหล่านี้จะไม่สามารถเข้าถึง IoT Broker/Gateway
รวมไปถึง IoT Dashboard ที่สร้างขึ้นได้โดยตรง เนื่องจาก
Local VPS ไม่มี External/Public IP ดังทีก่ ล่าวไว้แล้ว ท�ำให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงระบบเฝ้าติดตาม
ผ่าน Dashboard ได้โดยตรง แต่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน
ช่องทาง VPN Tunnel ซึ่งสามารถแจกจ่ายให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ ทั้งนี้ต้นแบบระบบอุปกรณ์โครงข่าย
เซนเซอร์ TVOC ที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้ได้แสดงไว้ในรูปที่ 1
2.3 การทดสอบระบบและการน� ำ ข้ อ มู ล ไปใช้
ประโยชน์ดว้ ยการแจ้งเตือนอัตโนมัตแิ ละการเฝ้าติดตาม
ผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์

รูปที่ 2 แสดงการติดตัง้ ระบบเซนเซอร์เพือ่ การทดสอบระบบ (ก) การ
ติดตัง้ ทีต่ ำ� แหน่งติดตัง้ ที่ 1 (ข) การติดตัง้ ทีต่ ำ� แหน่งติดตัง้ ที่ 2

		 2.3.1 การทดสอบที่ต�ำแหน่งติดตั้งที่ 1 บริเวณ
ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
			
ต้นแบบระบบอุปกรณ์โครงข่ายเซนเซอร์
TVOC ที่ประกอบด้วยเซนเซอร์ TVOC จ�ำนวน 3 ตัวถูกวาง
ไว้ใกล้กันที่ระยะห่างกัน 20 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2
(ก) เพื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลงค่า TVOC ที่ระบบบันทึก
ได้วา่ มีลกั ษณะข้อมูลเป็นอย่างไร เซนเซอร์ชดุ นีถ้ กู วางทิง้ ไว้
เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง
วันที่ 31 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ระหว่างนั้นท�ำการ
บั น ทึ ก ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ระบบเพื่ อ ทดสอบลั ก ษณะ
การท� ำ งานแบบการเฝ้ า ติ ด ตามแบบต่ อ เนื่ อ ง ทดสอบ
การแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชัน่ สือ่ สารและส่งข้อความ โดย
ก�ำหนดให้ระบบท�ำการแจ้งเตือนอัตโนมัตผิ า่ นแอพพลิเคชัน่
สื่อสารและส่งข้อความโดยการส่งข้อมูลล่าสุดทุก 20 นาที
และทดสอบการเฝ้าติดตามข้อมูลผ่าน IoT Dashboard
แบบเรียลไทม์
		 2.3.2 การทดสอบที่ต�ำแหน่งติดตั้งที่ 2 บริเวณ
ชัน้ 1 อาคารโรงงานเทคโนโลยีชมุ ชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
			
ต้นแบบระบบอุปกรณ์โครงข่ายเซนเซอร์
TVOC ที่ประกอบด้วยเซนเซอร์ TVOC จ�ำนวน 3 ตัวถูกติด
ตัง้ และทดสอบเช่นเดียวกับการทดสอบทีต่ ำ� แหน่งติดตัง้ ที่ 1
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลักษณะข้อมูลเมื่อท�ำการ
ติดตั้งต่างพื้นที่ โดยการทดสอบที่ต�ำแหน่งที่ 2 ดังแสดงใน
รูปที่ 2 (ข) ท�ำการศึกษาเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง
วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 โดยก�ำหนดให้ระบบ
ท�ำการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชั่นสื่อสารและ
ส่งข้อความโดยการส่งข้อมูลล่าสุดทุก 30 นาทีและทดสอบ
การเฝ้าติดตามข้อมูลผ่าน IoT Dashboard แบบเรียลไทม์

3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)

3.1 ผลการทดสอบระบบและการน�ำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ดว้ ยการแจ้งเตือนอัตโนมัตแิ ละการเฝ้าติดตาม
ผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์
		 การท�ำงานของต้นแบบระบบอุปกรณ์โครงข่าย
เซนเซอร์ TVOC ที่มีเซนเซอร์ทั้ง 3 ตัวในระบบสามารถส่ง
ข้อมูลแบบเรียลไทม์ขึ้นไปเก็บไว้ใน IoT Broker/Gateway
ผ่าน MQTT Protocol ได้ทุก 10 วินาที ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน
PostgreSQL สามารถเข้าถึงและเรียกดูขอ้ มูลได้ผา่ น REST
API และชุดค�ำสัง่ CURLcommand line tool ที่ IoT Broker/
Gateway รองรับ
		 อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง พบปั ญ หาทั่ ว ไปของระบบ
อุปกรณ์สมาร์ท [11] ซึง่ ท�ำให้ขอ้ มูลบางส่วนขาดหายไป เช่น
ปัญหาไฟดับท�ำให้เซนเซอร์ไม่ท�ำงาน ปัญหาการเชื่อมต่อ
สัญญาณผ่าน WLAN ขาดหายท�ำให้เซนเซอร์ไม่สามารถ
ติดต่อ Local VPS ได้ อย่างไรก็ตาม ระบบต้นแบบนี้ไม่พบ
ปัญหาข้อจ�ำกัดแบนด์วดิ ท์ของระบบ เนือ่ งจากการออกแบบ
ได้ค�ำนวนไว้ให้เพียงพอต่อการท�ำงานของเซนเซอร์จ�ำนวน
3 ตัว (ที่การส่งข้อมูล 1 ครั้งใน 10 วินาที)
		 รูปที่ 3แสดงผลการแจ้งเตือนข้อมูลความเข้มข้น
TVOC แบบเรียลไทม์ผา่ นแอพพลิเคชันสือ่ สารซึง่ ส่งข้อความ
ได้ตามที่ก�ำหนดไว้รูปที่ 4 และรูปที่ 5 แสดงการติดตาม
ความเข้มข้น TVOC แบบเรียลไทม์บน IoT Dashboard

2.4 การทดสอบความแปรปรวนร่วมภายในกลุ่ม
(Covariance analysis) เพื่ อ ศึ ก ษาค่ า สหสั ม พั น ธ์
(Correlation) ของเซนเซอร์ในระบบเพือ่ หาแนวทางใน
การพัฒนาระบบต่อไป
		 เนื่องจากเซนเซอร์ TVOC ยังไม่มีแก๊สมาตรฐาน
ส�ำหรับการสอบเทียบ จึงไม่สามารถหาค่าความแม่นย�ำ
(Accuracy) ของระบบได้การทดสอบนี้ จึงใช้วิธีการหาค่า
สหสัมพันธ์โดยการทดสอบความแปรปรวนร่วมภายในกลุม่
เป็นตัวบ่งบอกประสิทธิภาพการวัดของระบบ โดยการใช้ รูปที่ 3 แสดงผลการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชัน่ สือ่ สารและส่งข้อความ
(ก) การทดสอบทีต่ ำ� แหน่งติดตัง้ ที่ 1 (ข) การทดสอบทีต่ ำ� แหน่ง
ความสัมพันธ์เชิงเส้นของผลการวัด [10] ของเซนเซอร์ทั้ง
ติดตั้งที่ 2
3 ตัวในระบบเป็นตัวแปรอิสระ การทดสอบใช้ข้อมูลจาก
ระบบในช่ ว งเวลาระหว่ า งวั น ที่ 1 ถึ ง วั น ที่ 31 มกราคม
พ.ศ. 2564 และข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 มกราคม
พ.ศ. 2565 โดยข้อมูลแต่ละจุดใช้คา่ เฉลีย่ ในช่วงเวลา 2 ชัว่ โมง
ของค่าความเข้มข้น TVOC ที่ระบบบันทึกไว้เพื่อลดปริมาณ
ข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการทดสอบเบื้องต้น
http://bas.dss.go.th
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รูปที่ 4 แสดงการเฝ้าติดตามความเข้มข้น TVOCแบบเรียลไทม์บน IoT Dashboard ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2564 โดยใช้ต้นแบบระบบ
เซนเซอร์ TVOC แบบโครงข่ายติดตั้งบริเวณทางออกบันไดหนีไฟชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รูปที่ 5 แสดงการเฝ้าระวังความเข้มข้น TVOC แบบเรียลไทม์บน IoT Dashboard ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2565 โดยใช้ต้นแบบระบบ
เซนเซอร์ TVOC แบบโครงข่ายติดตั้งบริเวณชั้น 1 อาคารโรงงานเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

3.2 ผลการทดสอบความแปรปรวนร่วมภายในกลุม่ (Covariance analysis) เพือ่ ศึกษาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)
ของเซนเซอร์ในระบบเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบต่อไป
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(ก)
(ข)
รูปที่ 6 แสดงผลการค�ำนวนค่าความแปรปรวนร่วมภายในกลุ่ม (Covariance analysis) ของ ก) การทดสอบที่ต�ำแหน่งติดตั้งที่ 1 และ
ข) การทดสอบที่ต�ำแหน่งติดตั้งที่ 2 ด้วยเครื่องมือ Data analysis จากโปรแกรม Microsoft excel

ความสัมพันธ์ของค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) หาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมภายในกลุม่ (Covariance) ดังสมการ
ที่ 1 หรือสามารถใช้เครื่องมือ Data analysis จากโปรแกรม Microsoft excel หาค่าได้เช่นเดียวกัน

(ก)
(ข)
รูปที่ 7 แสดงผลการค�ำนวนค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ของ ก) การทดสอบที่ต�ำแหน่งติดตั้งที่ 1 และ ข) การทดสอบที่ต�ำแหน่งติดตั้งที่ 2
ด้วยเครื่องมือ Data analysis จากโปรแกรม Microsoft excel

เมื่อพิจารณาเฉพาะค่าสหสัมพันธ์พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของข้อมูลจากเซนเซอร์แต่ละคู่มีความสัมพันธ์สูง มีค่า r
ใกล้เคียง 1 โดยใช้สมการที่ 1 ซึ่งเป็นสมการสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) ในการค�ำนวน
แต่เมื่อท�ำการสร้างแผนภูมิแสดงค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นของเซนเซอร์แต่ละคู่ดังแสดงในรูปที่ 8 โดยค่า R2 มีคา่ เท่ากับค่า
สหสัมพันธ์ยกก�ำลังสองจะพบว่า การท�ำงานของระบบเซนเซอร์ทใี่ ช้เซนเซอร์มากกว่า 2 ตัวขึน้ ไปไม่สามาถบ่งชีป้ ระสิทธิภาพ
การวัดได้โดยการใช้การวิเคราะห์เฉพาะค่าสหสัมพันธ์โดยตรงเพียงอย่างเดียว เนือ่ งจากความสัมพันธ์เชิงเส้นของเซนเซอร์
บางคู่ไม่ได้เป็นเส้นตรงอย่างสมบูรณ์ และเส้นสมการถดถอยของเซนเซอร์บางคู่ไม่ตัดจุดก�ำเนิดของแผนภูมิ เป็นต้น

(ก1)

(ข1)
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(ก2)

(ข2)

(ก3)
(ข3)
รูปที่ 8 แสดงแผนภูมิความสัมพันธ์เชิงเส้นของเซนเซอร์แต่ละคู่และค่าสหสัมพันธ์ในรูป R2 (ก1-ก3) แสดงการทดสอบที่ต�ำแหน่งติดตั้งที่ 1
(ข1-ข3) แสดงการทดสอบที่ต�ำแหน่งติดตั้งที่ 2

เนือ่ งจากการพัฒนานีเ้ ป็นการพัฒนาสร้างต้นแบบเพือ่ ใช้ทดสอบและสร้างแนวทางในการพัฒนาต่อยอดจึงได้ประเมิน
ประสิทธิภาพการวัดของระบบด้วยการก�ำหนดค่าประมาณการสหสัมพันธ์รวมของระบบให้มีค่าเท่ากับผลคูณของ
ค่าสหสัมพันธ์ของเซนเซอร์แต่ละคู่ โดยใช้กฎการคูณความน่าจะเป็นของค่าสหสัมพันธ์ในรูป R2 เพื่อความสะดวก
ในการทดสอบ ดังนั้น ประสิทธิภาพการวัดของระบบที่จุดติดตั้งที่ 1 มีค่าประมาณการสหสัมพันธ์รวมเท่ากับ 0.81 และ
ประสิทธิภาพการวัดของระบบทีจ่ ดุ ติดตัง้ ที่ 2 มีคา่ 0.88 แสดงให้เห็นว่าความแม่นย�ำการวัดของระบบยังไม่เพียงพอส�ำหรับ
การเป็นระบบการวัดที่แม่นย�ำ แต่ทิศทางของข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสามารถน�ำมาใช้ในการแจ้งเตือนและ
เฝ้าติดตามข้อมูลความเข้มข้น TVOC ในพื้นที่ปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ หากพิจารณากราฟในรูปที่ 8 โดยละเอียดพบว่าต้นแบบ
ระบบเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นมีแนวโน้มที่จะพบปัญหาการเลื่อนของค่าต�่ำสุดที่เซนเซอร์วัดได้ (Sensor baseline drift) และ
ปัญหาการเสือ่ มถอยของความไวต่อการเปลีย่ นแปลงความเข้มข้น TVOC (Sensor sensitivity degradation) ของเซนเซอร์
ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในระบบเซนเซอร์แบบกระจาย [12-13]

4. สรุป (Conclusion)

ต้นแบบระบบอุปกรณ์โครงข่ายเซนเซอร์ TVOC ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถท�ำงานได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ทวี่ างไว้คอื ใช้
เป็นระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชั่นสื่อสารและส่งข้อความและเฝ้าติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน
แบบเรียลไทม์ได้ โดยมีค่าสหสัมพันธ์ที่จุดติดตั้งที่ 1 ดังนี้คือ 1) ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างเซนเซอร์ตัวที่ 1 กับเซนเซอร์ตัวที่ 2
มีค่า 0.951909 2) ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างระหว่างเซนเซอร์ตัวที่ 1 กับเซนเซอร์ตัวที่ 3 มีค่า 0.947909 3) ค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างเซนเซอร์ตัวที่ 2 กับเซนเซอร์ตัวที่ 3 มีค่า 0.997523 และมีค่าสหสัมพันธ์ที่จุดติดตั้งที่ 2 ดังนี้คือ 1) ค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างเซนเซอร์ตัวที่ 1 กับเซนเซอร์ตัวที่ 2 มีค่า 0.993349 2) ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างระหว่างเซนเซอร์ตัวที่ 1 กับเซนเซอร์
ตัวที่ 3 มีค่า 0.970378 3) ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างเซนเซอร์ตัวที่ 2 กับเซนเซอร์ตัวที่ 3 มีค่า 0.977925 และค่าประมาณการ
สหสัมพันธ์รวมของเซนเซอร์ 3 ตัวที่จุดติดตั้งที่ 1 มีค่า 0.81 ในขณะที่ค่าประมาณการสหสัมพันธ์รวมของเซนเซอร์ 3 ตัวที่
จุดติดตั้งที่ 2 มีค่า 0.88
แนวทางในการพัฒนาระบบในขัน้ ต่อไปสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็นหลัก ประเด็นแรกคือการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์
เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจ�ำนวนมากเพื่อรองรับจ�ำนวนเซนเซอร์ที่ต่อเข้าระบบมากขึ้น และเนื่องจากระบบได้
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ออกแบบให้เซนเซอร์ส่งข้อมูล 1 ครั้งภายใน 10 วินาทีเพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งเตือนและเฝ้าติดตามแบบเรียลไทม์
ดังนัน้ เซนเซอร์แต่ละตัวจะสร้างข้อมูลจ�ำนวน 3,153,600 ชุด เมือ่ ใช้เซนเซอร์จำ� นวน 3 ตัวจะมีขอ้ มูลถูกสร้างขึน้ 9,460,800
ชุดภายใน 1 ปี การใช้ปญ
ั ญาประดิษฐ์รว่ มกับการวิเคราะห์เหมืองข้อมูล จะท�ำให้สามารถน�ำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว
ขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประเด็นที่สองคือประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการวัด ซึ่งสามารถท�ำได้ด้วยการเพิ่มค่า
สหสัมพันธ์ของเซนเซอร์ที่น�ำมาใช้ในระบบซึ่งมีหลายวิธี เช่น ท�ำข้อมูลดิบให้ได้มาตรฐาน (Data normalization) การปรับ
เทียบด้วยตนเองของระบบเซนเซอร์แบบกระจาย (Distributed sensor self-calibration) การเพิม่ ค่าแก้ (Data correction)
ซึง่ สามารถท�ำได้โดยใช้ขอ้ มูลประวัตกิ ารวัดของเซนเซอร์ซงึ่ มีเก็บไว้ในระบบอยูแ่ ล้ว การเพิม่ ค่าชดเชย (Data compensation)
จากสภาพแวดล้อมการวัดเช่นอุณหภูมิ ความชืน้ รวมไปถึงการชดเชยความผิดพลาดภายในเซนเซอร์เอง เช่น การปรับแก้
Sensor baseline drift หรือการปรับแก้ Sensor sensitivity degradation เป็นต้น
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บทคัดย่อ
ในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย
เมื่ อ ต้ น ปี พ.ศ. 2563 เกิ ด การขาดแคลนชุ ด ป้ อ งกั น
การติดเชื้อ ที่ได้มาตรฐานส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ทั้งชุดแบบ Coverall และแบบ Isolation gown เนื่องจาก
ขณะนั้นยังไม่มีการผลิตชุดดังกล่าวภายในประเทศไทย
ต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึง
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาชุดป้องกันการติด
เชื้อแบบ Coverall ระดับ 4 ตามมาตรฐาน ANSI/AAMI
PB70 โดยได้ทดลองน�ำผ้าสปันบอนด์เส้นใยพอลิโพรพีลีน
(PP) น�้ำหนัก 40 gsm และพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET)
น�้ำหนัก 50 gsm มาเคลือบด้วยฟิล์มโพลิเอทิลีน (PE)
แบบระบายอากาศ (Breathable film) น�้ำหนัก 20 gsm ซึ่ง
จากการทดสอบพบว่าผ้าทั้งสองมีสมบัติทางกายภาพใกล้
เคียงกับชุด Coverall ทางการแพทย์จากต่างประเทศ และ
สามารถป้ อ งกั น การซึ ม ผ่ า นของเชื้ อ ไวรั ส Phi-X174
bacteriophage ซึง่ ใช้เป็น Phage suspension ทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.027 ไมโครเมตร
เล็กกว่าเชื้อ COVID-19 ที่มีขนาด 0.125 ไมโครเมตร และ
น�ำผ้าไปตัดเย็บชุด Coverall พบว่าการเย็บตะเข็บแบบ
Ultrasonic สามารถป้องกันการซึมผ่านของไวรัสได้ และ
จากการประเมินการใช้งานจริงของบุคลากรทางการแพทย์
พบว่าผูป้ ระเมินเห็นด้วยว่าชุดทีต่ ดั เย็บมีความเหมาะสมและ
ใส่แล้วมีความคล่องตัว โดยมีความพึงพอใจกับชุดทีท่ ำ� จาก
ผ้า PET มากกว่าผ้า PP

7

Abstract
During the epidemic of COVID-19 in Thailand at
the beginning of 2020, there was a shortage of personal
protective suit for medical personnel in Thailand as
they were always imported. The department of Science
Service in cooperating with other institutes developed
the coverall level 4 suit, according to ANSI/AAMI PB70,
for medical use. Two types of spunbond nonwoven
fabric were used to tailor the the coverall Level 4 suit,
namely, Polypropylene (PP) with the weight of 40 gsm
and Polyethylene terephthalate (PET) 50 gsm. Both
fabric were coated with the breathable Polyethylene
(PE) film 20 gsm. The physical properties of both fabric
is similar to the commercial coverall suits. Both fabric
could prevent the penetration of Phi-X174 bacteriophage,
that used as the phage suspension which had a
spherical shape with 0.027 µm in diameter and smaller
than COVID-19 disease (0.125 µ m in diameter).
Seaming is also an important factor because seams
must prevent the virus penetration. It was found that
Ultrasonic seaming was the best method. The usability
survey indicated that the medical staffs satisfied with
the coverall Level 4 suits as they was suitable and
flexible to use. Nevertheless, the PET fabric was more
preferred than the PP.

ค�ำส�ำคัญ: ชุดป้องกันการส่วนบุคคล ชุดคลุมทั้งตัว ระดับ 4 โควิด-19
Keywords: Personal protective suit, Coverall Level 4, COVID-19
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1. บทน�ำ (Introduction)

ในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย
เมื่ อ ต้ น ปี พ.ศ. 2563 เกิ ด การขาดแคลนชุ ด ป้ อ งกั น
การติดเชื้อ ที่ได้มาตรฐานส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ทั้งชุดแบบ Coverall และแบบ Isolation gown ซึ่งในขณะ
นัน้ มีการประเมินว่าต้องใช้ประมาณ 250 ชุดต่อคนไข้ 1 คน
หรือประมาณ 500,000 ชุดต่อเดือน และมีการคาดการณ์
ว่าจะมีปริมาณไม่เพียงพอ เพราะประเทศไทยน�ำเข้าจาก
ต่างประเทศมาโดยตลอด และเมือ่ ทัว่ โลกเกิดการแพร่ระบาด
ของเชื้อCOVID-19 ท�ำให้ประเทศไทยไม่สามารถน�ำเข้า
ชุ ด ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ มาใช้ ใ นปริ ม าณที่ เ พี ย งพอได้
จากปัญหาดังกล่าวจึงมีผปู้ ระกอบการในอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
และอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม ร่ ว มมื อ สถาบั น พั ฒ นา
อุตสาหกรรมสิง่ ทอ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา พัฒนาชุด Isolation gown ทีส่ ามารถ
ซักและน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ 20 ครัง้ โดยมีคณ
ุ สมบัตปิ อ้ งกัน
ของเหลวซึมผ่านระดับ 2 ตามมาตรฐาน ANSI/AAMI PB70
จ�ำหน่ายให้กับองค์การเภสัชกรรม เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม
2563 เพื่อน�ำไปให้แจกให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ อย่างไร
ก็ตาม ชุด Isolation gown ระดับ 2 สามารถใช้ในสภาวะที่
มีการหัตถการ แล้วมีเลือดกระเด็นใส่ หรือภายในห้องดูแล
ผู้ป่วยหนัก หรือภายในห้องปฏิบัติการ แต่ไม่สามารถใช้
การใช้ในสภาวะที่มีเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ หรือสารคัดหลั่ง
จากผูป้ ว่ ย จึงไม่เหมาะกับการดูแลหรือใกล้ชดิ ผูป้ ว่ ยติดเชือ้
COVID-19 (ดูตารางที่ 1)
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกค�ำแนะน�ำด้าน
คุณลักษณะของชุดป้องกันการติดเชือ้ ในทางการแพทย์ทใี่ ช้
ป้องกันเชื้อ COVID-19 (Requirements and technical
specifications of personal protective equipment (PPE)
for the novel coronavirus (2019-ncov) in healthcare
settings by WHO) เมื่ อ วั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์ 2020 ว่ า
คุณลักษณะของชุดป้องกันการติดเชือ้ ทีใ่ ช้ขนึ้ อยูก่ บั ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้
ทางเลือกที่ 1 ส�ำหรับงานที่ต้องป้องกันการซึมผ่าน
ของเหลว (Fluid penetration resistant) ใช้งานในสภาวะ
ที่มีการท�ำหัตถกรรม มีเลือดกระเด็นใส่ในปริมาณมากหรือ
ภายในห้องฉุกเฉิน ชุดป้องกันการติดเชือ้ ต้องผ่านมาตรฐาน
ยุโรป EN 13795 ระดับสมรรถนะสูง (High performance)
หรือมาตรฐานอเมริกา ANSI/AAMI PB70 ไม่นอ้ ยกว่าระดับ
3 หรือเทียบเท่า ซึง่ ก�ำหนดว่าให้ทดสอบการต้านการซึมผ่าน
ของน�้ำที่มีแรงดัน (Hydrostatic pressure) ตามมาตรฐาน
AATCC127 และการต้านการทะลุผ่านของน�้ำ (Water
impacting penetration) ตามมาตรฐาน AATCC42 โดย
ต้องทนแรงดันของน�้ำ ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 50 cmH2O
(49.03 mbar) ทั้งตรงเนื้อผ้าและตะเข็บ และปริมาณน�้ำที่
ทะลุผ่านต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 กรัม
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ทางเลือกที่ 2 ส�ำหรับงานที่ต้องป้องกันการซึมผ่านของ
เชือ้ โรค (Blood borne pathogens penetration resistant)
ใช้งานในสภาวะที่มีเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ หรือสารคัดหลั่ง
จากผูป้ ว่ ย ชุดป้องกันการติดเชือ้ ต้องผ่านมาตรฐานอเมริกา
ANSI/AAMI PB70 ระดับ 4 หรือตามมาตรฐานยุโรป EN
14126 ที่ก�ำหนดให้ต้องทดสอบการต้านการซึมผ่านของ
เลื อ ดเที ย มและไวรั ส ตามมาตรฐาน ISO16603 และ
ISO16604 ตามล�ำดับ โดยต้องผ่าน Class 5 ที่แรงดันไม่
น้อยกว่า 14 kPa หรือ 140 mbar ทั้งตรงเนื้อผ้าและตะเข็บ
โดยเชื้ อ ไวรั ส ที่ ใ ช้ ท ดสอบคื อ เชื้ อ ไวรั ส Phi-X174
Bacteriophage ที่ มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 0.027
ไมโครเมตร เล็ ก กว่ า เชื้ อ COVID-19 ที่ มี ข นาด 0.125
ไมโครเมตร
ชุดป้องกันการติดเชื้อ ระดับ 4 ที่ใช้ในทางการแพทย์
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชุ ด ที่ ใ ช้ แ ล้ ว ทิ้ ง เนื้ อ ผ้ า ท� ำ จากเส้ น ใย
Polypropylene (PP) หรือ Polyethylene terephthalate
(PET) หรือ High-density polyethylene (HDPE) และ
ขึ้นรูปเป็นผ้า (Spunbond) หรือสปันเลส (Spunlace)
เคลือบด้วยฟิล์ม Polyester (PE) ซึ่งประเทศไทยมีผู้ผลิต
วัตถุดบิ ดังกล่าวในสมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย
และสมาคมนอนวูเว่นไทย สภาอุตสาหกรรม ท�ำให้มศี กั ยภาพ
ในการผลิตชุดป้องกันการติดเชื้อระดับ 4 ขึ้นได้เองภายใน
ประเทศ อย่างไรก็ตาม ชุดป้องกันการติดเชือ้ จัดว่าเป็นเครือ่ ง
มือแพทย์ จ�ำเป็นต้องได้รบั การทดสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
สากลซึ่งเน้นการทดสอบความสามารถในการป้องกันการ
ซึมผ่านไวรัส และการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั นีค้ อื การพัฒนาชุดป้องกัน
การติดเชื้อแบบคลุมทั้งตัว (Coverall) ระดับ 4 มาตรฐาน
อเมริกา ANSI/AAMI PB70 โดยใช้วัสดุที่ผลิตภายใน
ประเทศไทย ได้แก่ ผ้าสปันบอนด์ที่ผลิตจากเส้นใยพอลิโพ
รพีลีน (PP) พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) น�ำไปเคลือบ
ด้วยฟิลม์ โพลิเอทิลนี (PE) แบบระบายอากาศ (Breathable
film) ซึ่ ง ใช้ เ คลื อ บผ้ า อ้ อ มเด็ ก ผู ้ ผ ลิ ต วั ส ดุ ดั ง กล่ า วใน
ประเทศไทย ได้แก่
- วัตถุดิบ (PP, PET, PE) เช่น บริษัท PTTGC SGC
Teijin Indorama MHM เป็นต้น
- ผลิตผ้าสปันบอนด์ที่ เช่น บริษัท Narula MHM
TUSCO เป็นต้น
- การเคลือบผิวผ้า (Coating หรือ Lamination) เช่น
บริษัท TPC, Teijin Frontier Narula เป็นต้น

ตารางที่ 1 ระดับการใช้งานชุดป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐาน ANSI/AAMI PB70
ระดับ

ความเหมาะสมในการใช้งาน

การทดสอบ

มาตรฐานทดสอบ

เกณฑ์การยอมรับ

1

การใช้งานทั่วไปในโรงพยาบาล

Water impacting
penetration

AATCC 42

≤ 4.5 g

2

การใช้ในสภาวะที่มีการหัตถการ
แล้วมีเลือดกระเด็นใส่ หรือภายใน
ห้องดูแลผู้ป่วยหนัก หรือภายใน
ห้องปฏิบัติการ

Water impacting
penetration

AATCC 42

≤ 10 g

Hydrostatic pressure

AATCC 127

≥ 20 cmH2O

Water impacting
penetration

AATCC 42

≤ 10 g

Hydrostatic pressure

AATCC 127

≥ 50 cmH2O

Synthetic blood
penetration resistant

ASTM F1670

ไม่มีการซึมผ่าน

Blood borne pathogens
penetration resistant

ASTM F1671

ไม่มีการซึมผ่าน

3

4

การใช้ในสภาวะที่มีการหัตถการ
แล้วมีเลือดกระเด็นใส่ในปริมาณ
มาก หรือภายในห้องฉุกเฉิน
การใช้ในสภาวะที่มีเชื้อโรค หรือ
โรคติดต่อ หรือสารคัดหลั่งจากผู้
ป่วย

2. วิธีการวิจัย (Experimental methods)

2.1 วิธีด�ำเนินงาน
		 2.1.1 ทดสอบสมบัติของผ้าที่น�ำมาใช้ตัดเย็บชุด Coverall จ�ำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ผ้าสปันบอนด์จากเส้นใย
พอลิโพรพีลนี (PP) น�ำ้ หนัก 40 กรัมต่อตารางเมตร (gsm) และผ้าสปันบอนด์จากพอลิเอทิลนี เทเรฟทาเลต (PET) น�ำ้ หนัก
50 gsm เคลือบด้วยฟิลม์ โพลิเอทิลนี (PE) แบบระบายอากาศ (Breathable film) น�ำ้ หนัก 20 gsm โดยทดสอบสมบัตทิ าง
กายภาพ และความสามารถในการป้องกันการซึมผ่าน ตามรายการทดสอบในตารางที่ 2 และ 3 ตามล�ำดับ
ตารางที่ 2 รายการทดสอบสมบัติทางกายภาพของผ้าตัวอย่าง
สมบัติทางกายภาพ

มาตรฐานทดสอบ

ความหนา (Thickness)

ASTM D1777

น�้ำหนัก (Basis weight)

DIN EN ISO 536

ความแข็งแรง (Breaking strength-grab)

ASTM D5034

การต้านการฉีกขาด (Tear resistance-trap tear)

EN ISO 9073-4

การวัดอัตราการซึมผ่านของไอน�้ำ (Water vapor transmission rate, WVTR)

ASTM D6701

ตารางที่ 3 รายการทดสอบความสามารถในการป้องกันการซึมผ่านของผ้าตัวอย่าง
ความสามารถในการป้องกันการซึมผ่าน
ความต้านทางการซึมผ่านน�้ำภายใต้แรงอัด (Hydrostatic pressure)

มาตรฐานทดสอบ
AATCC 127

ความต้านทางการซึมผ่านของเลือดเทียม (Synthetic blood penetration test)

ASTM F1670 Procedure A

ความต้านทางการซึมผ่านของเชื้อไวรัส (Viral penetration test)

ASTM F1671 Procedure A

ขั้นตอนการทดสอบความต้านทางการซึมผ่านของเลือดเทียมตามมาตรฐาน ASTM F1670 และความต้านทาง

การซึมผ่านของเชือ้ ไวรัสตามมาตรฐาน ASTM F1671 เริม่ จากทิง้ เลือดเทียม/สารละลายบรรจุเชือ้ Phi-X174 Bacteriophage
ให้สัมผัสกับตัวอย่างเป็นเวลา 5 นาที โดยไม่มีความดัน จากนั้นอัดความดันไปที่ 13.8 kPa ทิ้งไว้ 1 นาที แล้วปล่อย
ความดันให้เป็นศูนย์ ทิ้งไว้อีก 54 นาที ถ้าไม่มีเลือดเทียม/สารละลายบรรจุเชื้อ Phi-X174 Bacteriophage รั่วซึมตลอด
กระบวนการทดสอบแสดงว่าตัวอย่างผ่านการทดสอบ
http://bas.dss.go.th
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ตัวอย่างที่น�ำไปทดสอบความต้านทางการซึมผ่านของเชื้อไวรัสต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และ
ทดสอบภายใต้สภาวะอุณหภูมใิ นช่วง 22-25 °C ความชืน้ สัมพันธ์ (Relative humidity)ในช่วง 58-62% และผลการทดสอบ
Compatibility ratio ของผ้า PET และ PP เท่ากับ 1.5 และ 1.28 ตามล�ำดับ และความเข้มข้นของสารละลายเชือ้ Phi-X174
Bacteriophage (Challenge suspension concentration) ที่ใช้ทดสอบผ้า PET และ PP เท่ากับ 3x108 PFU/mL และ
2x108 PFU/mL ตามล�ำดับ
		 2.1.2 ทดสอบความสามารถในการป้องกันการซึมผ่านของตะเข็บแบบต่าง ๆ ดังตัวอย่างตะเข็บในรูปที่ 1 โดย
ให้ผู้ผลิต 4 ราย ดังตารางที่ 4 ขึ้นแนวตะเข็บแบบทางแยก ซึ่งเป็นบริเวณเป้า รักแร้ ของชุด ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อการรั่วซึม
มากกว่าทางตรง เนื่องจากมีการเย็บซ้อมกันหลายชั้น ในการทดสอบนี้จึงน�ำผ้าที่เย็บตะเข็บทางแยกและผ่านการทดสอบ
การซึมผ่านของเลือดเทียม ไปทดสอบป้องกันการซึมผ่านของไวรัสเท่านั้น
ตารางที่ 4 ตัวอย่างทดสอบความสามารถในการป้องกันการซึมผ่านของตะเข็บ
ตัวอย่าง

ผู้ผลิต

ชนิดของผ้า

การเย็บตะเข็บ

YS-PP-S

YS

PP Spunbond 40gsm เคลือบด้วย PE Breathable Film 20gsm

กุ๊น ทางตรง

YS-PP-C

YS

PP Spunbond 40gsm เคลือบด้วย PE Breathable Film 20gsm

กุ๊น ทางแยก

VT-PP-S

VT

PP Spunbond 40gsm เคลือบด้วย PE Breathable Film 20gsm

โพ้ง และ กุ๊นเข็มเดี่ยว
ทางตรง

VT-PP-C

VT

PP Spunbond 40gsm เคลือบด้วย PE Breathable Film 20gsm

โพ้ง และ กุ๊นเข็มเดี่ยว
ทางแยก

VT-PP-S-UL

VT

PP Spunbond 40gsm เคลือบด้วย PE Breathable Film 20gsm

Ultrasonic ทางตรง

VT-PP-C-UL

VT

PP Spunbond 40gsm เคลือบด้วย PE Breathable Film 20gsm

Ultrasonic ทางแยก

GF-PP-S

GF

PP Spunbond 40gsm เคลือบด้วย PE Breathable Film 20gsm

Over stitch ทางตรง

GF-PP-C

GF

PP Spunbond 40gsm เคลือบด้วย PE Breathable Film 20gsm

Over stitch ทางแยก

EN-PP-S-UL

EN

PP Spunbond 40gsm เคลือบด้วย PE Breathable Film 20gsm

Ultrasonic ทางตรง

EN-PP-C-UL

EN

PP Spunbond 40gsm เคลือบด้วย PE Breathable Film 20gsm

Ultrasonic ทางแยก

EN-PP-C-UL-TP

EN

PP Spunbond 40gsm เคลือบด้วย PE Breathable Film 20gsm

Ultrasonic ทางแยก
ปิดด้วยเทป

YS-PET-C

YS

PET Spunbond 50gsm เคลือบด้วย PE Breathable Film 20gsm

กุ๊น ทางแยก

VT-PET-C

VT

PET Spunbond 50gsm เคลือบด้วย PE Breathable Film 20gsm

โพ้ง และ กุ๊นเข็มเดี่ยว
ทางแยก

VT-PET-C-UL

VT

PET Spunbond 50gsm เคลือบด้วย PE Breathable Film 20gsm

Ultrasonic ทางแยก

GF-PET-C

GF

PET Spunbond 50gsm เคลือบด้วย PE Breathable Film 20gsm

Over stitch ทางแยก

EN-PET-C-UL

EN

PET 50gsm เคลือบด้วย PE Breathable Film 20gsm

Ultrasonic ทางแยก

EN-PET-C-UL-TP

EN

PET 50gsm เคลือบด้วย PE Breathable Film 20gsm

Ultrasonic ทางแยก
ปิดด้วยเทป
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Overlock stitch และ กุ๊น ทางแยก

รูปที่ 1 ตัวอย่างการเย็บตะเข็บ

ตะเข็บทางแยกปิดด้วยเทป

		 2.1.3 ประเมินการใช้ (Usability test) ในการสวมใช้ชุด Coverall ที่ตัดเย็บ (อ้างอิงจาก EN340-2003 Annex
C) โดยสอบถามจากบุคลากรทางแพทย์จ�ำนวน 8-10 คน เกี่ยวกับ
			
1) ความพึงพอใจโดยรวมของชุด ความสะดวกในการสวมใส่และถอดชุด การระบายอากาศ ความรูส้ กึ ร้อน
ความระคายผิวหนังเวลาใส่ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (ไม่พอใจระดับ 1 และพอใจมาก
ระดับ 5) และค�ำนวณหาค่าเฉลี่ย
			
2) ความคล่องตัวในการปฎิบัติงานอริยบทต่าง ๆ ได้แก่ ยืน นั่ง เดิน ขึ้นบันได ยกแขนขึ้นเหนือศรีษะ
ก้มลงเก็บของ โดยให้ผู้สวมใส่ประเมินว่ามีความคล่องตัวหรือไม่คล่องตัว
			
3) ความเห็นต่อรูปแบบของชุด ในแง่ของ ความปกปิดทุกส่วน ความยาวของแขนและขาเหมาะสม
ความแข็งแรงทนทานของชุด ความสะดวกในการสวมใส่เมื่อใส่อุปกรณ์ครบชุด โดยให้ผู้สวมใส่ประเมินว่ามีความว่า
ใช่หรือไม่ใช่
			
4) ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ประเมิน

3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)

ผลการศึกษาสมบัติของผ้าสปันบอนด์ที่ท�ำจากเส้นใย PP 40 gsm เคลือบด้วย PE Breathable film 20 gsm และ
เส้นใย PET 50 gsm เคลือบด้วย PE Breathable film 20 gsm แสดงในตารางที่ 5 และผลการทดสอบความสามารถ
ในการป้องกันการซึมผ่าน (Barrier performance) ของตะเข็บทีใ่ ช้ตอ่ ผ้าทัง้ 2 ชนิดให้เป็นชุด Coverall แสดงในตารางที่ 6
ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพพบว่าผ้าสปันบอนด์ทั้ง 2 ชนิดมีน�้ำหนัก 65.8 g/m2 และ 78.96 g/m2 มากกว่า
ผ้าของชุดที่ขายในท้องตลาด ได้แก่ Dupont Tyvek 500, 600Plus และ 800 ที่มีค่า 41.5 g/m2 41.5 g/m2, และ 59 g/m2
ตามล�ำดับ ท�ำให้ชุด Coverall น�้ำหนักมากกว่า แต่ความแข็งแรงของเนื้อผ้ามากกว่า ค่า Breaking strength และ Tear
resistance โดยผ้าชนิด PET 50 gsm มี Breaking strength สูงกว่าผ้า PP 40 gsm แต่ Tear resistance ต�่ำกว่า ส�ำหรับ
การอัตราการซึมผ่านของไอน�้ำ ซึ่งสะท้อนถึงการระบายเหงื่อของชุด Coverall มีค่าค่อนข้างสูงทั้ง 2 ชนิด และจาก
การทดสอบความสามารถในการซึมผ่านของเชื้อไวรัสตามมาตรฐาน ASTM 1671 พบว่าผ้าทั้ง 2 ชนิด มีความสามารถ
ป้องกันการซึมผ่านของเชื้อไวรัส เหมาะที่จะน�ำมาใช้ผลิตชุดป้องการการติดเชื้อแบบ Coverall ระดับ 4
จากการน�ำตัวอย่างผ้าจ�ำนวน 4 ตัวอย่าง ไปทดสอบ Hydrostatic pressure เพือ่ น�ำไปเปรียบเทียบกับผ้าทีไ่ ม่มตี ะเข็บ
จ�ำนวน 1-2 ตัวอย่าง และน�ำตัวอย่างที่เหลือน�ำไปทดสอบการซึมผ่านของเลือดเทียม ซึ่งเป็น Screening test ส�ำหรับ
การทดสอบการซึมผ่านของเชื้อไวรัส ซึ่งถ้าตัวอย่างทั้งหมดไม่มีการรั่วซึมของไวรัส ถือว่าผ่าน และสามารถการป้องกัน
การรั่วซึมของไวรัสที่มีขนาดเล็กกว่า ที่มีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.027 ไมโครเมตร
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมบัติผ้าสปันบอนด์ 2 ชนิดที่ใช้ในการตัดชุด Coverall
มาตรฐาน
ทดสอบ

รายการทดสอบ

ตัวอย่างผ้า
PP 40 gsm เคลือบด้วย PE
Breathable film 20 gsm

PET 50 gsm เคลือบด้วย PE
Breathable film 20 gsm

ความหนา (Thickness)

ASTM D1777

0.26 mm

0.29 mm

น�้ำหนัก (Basis weight)

DIN EN ISO 536

65.8 g/m

78.96 g/m2

Breaking strength-grab (MD)

ASTM D5034

243.28 N

256.87 N

Breaking strength-grab (CD)

ASTM D5034

107.34 N

126.72 N

Tear resistance-trap tear (MD)

EN ISO 9073-4

24.12 N

13.21 N

Tear resistance-trap tear (CD)

EN ISO 9073-4

22.81 N

อัตราการซึมผ่านของไอน�้ำ (WVTR)

ASTM D6701

4,691.65 g/m /day

4,408.57 g/m2/day

ความต้านทางการซึมผ่านน�้ำภายใต้แรงอัด
(Hydrostatic pressure)

AATCC 127

1,870 mmH2O

1,638.8 mmH2O

ความต้านทางการซึมผ่านของเลือดเทียม
(Synthetic blood penetration test)

ASTM F1670

Pass

Pass

ความต้านทางการซึมผ่านของเชื้อไวรัส
(Viral penetration test)

ASTM F1671

Pass

Pass

2

13.20 N
2

ผลการทดสอบ Hydrostatic pressure ตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่ามากกว่าผ้าที่ไม่มีตะเข็บ ยกเว้นตัวอย่าง YS-PP-C,
GF-PP-C, EN-PP-C-UL, GF-PET-C, EN-PET-C-UL และ EN-PET-C-UL-TP และพบว่าตัวอย่าง VT-PP-C-UL และ
VT-PET-C-UL ผ่านการทดสอบความสามารถการป้องกันการรั่วซึมของเลือดเทียมและไวรัส
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความสามารถในการป้องกันการซึมผ่าน (Barrier performance) ของตะเข็บทางแยก
No.

Hydrostatic
(mmH2O)

YS-PP-C

1
2
3
4

Specimen

Blood test (kPa)

Virus test (kPa)

0
(5 min)

13.8
(1 min)

0
(54min)

0
(5 min)

13.8
(1 min)

0
(54min)

1,540.2
1,142.4
-

Pass
Pass

Pass
Pass

Pass
Pass

Pass
Pass

Fail
Fail

n/a
n/a

VT-PP-C

1
2
3
4

3,529.2
-

Pass
Pass
Pass

Pass
Pass
Pass

Pass
Pass
Pass

Pass
Pass
n/a

Fail
Fail
n/a

n/a
n/a
n/a

VT-PP-C-UL

1
2
3

1,805.4
-

Pass
Pass
Pass

Pass
Pass
Pass

Pass
Pass
Pass

Pass
Pass
Pass

Pass
Pass
Pass

Pass
Pass
Pass

GF-PP-C

1
2
3
4

234.6
-

Pass
Pass
Pass

Fail
Fail
Fail

-

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
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No.

Hydrostatic
(mmH2O)

EN-PP-C-UL

1
2
3
4

Specimen

Blood test (kPa)

Virus test (kPa)

0
(5 min)

13.8
(1 min)

0
(54min)

0
(5 min)

13.8
(1 min)

0
(54min)

357
-

Pass
Pass
Pass

Fail
Fail
Fail

-

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

EN-PP-C-UL-TP

1
2
3
4

2,947.8
-

Pass
Pass
Pass

Fail
Pass
Pass

Pass
Pass

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

YS-PET-C

1
2
3
4

1,438.2
1,591.2
-

Pass
Pass

Fail
Pass

Pass
Pass

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

VT-PET-C

1
2
3
4

4,600.2
-

Pass
Pass
Pass

Pass
Pass
Pass

Pass
Pass
Pass

Pass
Pass
n/a

Pass
Fail
n/a

Pass
n/a
n/a

VT-PET-C-UL

1
2
3
4

3,661.8
-

Pass
Pass
Pass

Pass
Pass
Pass

Pass
Pass
Pass

Pass
Pass
Pass

Pass
Pass
Pass

Pass
Pass
Pass

GF-PET-C

1
2
3
4

959.8
-

Pass
Pass
Pass

Fail
Fail
Pass

Pass

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

EN-PET-C-UL

1
2
3
4

192.8
-

Pass
Fail
Pass

Fail
Fail

-

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

EN-PET-C-UL-TP

1
2
3
4

1,356.6
-

Pass
Pass
Pass

Fail
Pass
Pass

Pass
Pass
Pass

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

ผ้าสปันบอนด์ที่ผลิตจากเส้นใย PP 40 gsm เคลือบด้วย Breathable film น�้ำหนัก 20 gsm และผ้าสปันบอนด์จาก
PET 50 gsm เคลือบด้วย Breathable film น�้ำหนัก 20 gsm มีความสามารถในการป้องกันการซึมผ่านของเชื้อ Phi-X174
Bacteriophage ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว่าเชื้อ COVID-19 หลายเท่า โดยตารางที่ 7 แสดงสมบัติของผ้าทั้ง 2 ชนิด
เทียบกับสมบัติของชุด Coverall ของ Dupont รุ่นต่าง ๆ โดยรุ่นที่นิยมน�ำมาใช้ได้แก่ Dupant TYVEK 500 TYVEK600
TYVEK 600Plus และ TYVEK 800 เห็นได้วา่ ความหนาของผ้าทัง้ 2 ชนิด มีความหนาใกล้เคียงกับชุดรุน่ TYCHEM 2,000
โดยมีความหนาประมาณ 0.26-0.29 มม. และมีน�้ำหนักมากกว่าชุด TYVEK รุ่น 500, 600, 600Plus และ 800 ซึ่งท�ำให้
ชุด Coverall ทีผ่ ลิตขึน้ มีนำ�้ หนักกว่าชุด Coverall ของ TYVEK ทัง้ นี้ เนือ่ งจากหากผ้าสปันบอนด์ทใี่ ช้นำ�้ หนักเบากว่านีอ้ าจ
ท�ำให้ความสามารถในการป้องกันการซึมผ่านของเลือดเทียมและไวรัสลดลง
ค่า Hydrostatic static pressure ของผ้าทั้ง 2 ชนิด มีค่าสูงมาก เมื่อเทียบกับชุด Coverall ระดับ 2 และ 3 และสูงกว่า
ชุดรุน่ TYVEK 500, 600 แต่สำ� หรับชุด Coverall ระดับ 4 ไม่ได้พจิ ารณาจาก Hydrostatic static pressure แต่ตอ้ งพิจารณา
จากความสามารถในการป้องกันการซึมผ่านของเลือดเทียมและไวรัส ซึ่งผ้าทั้ง 2 ชนิดนี้ทดสอบผ่านเช่นกัน
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เมือ่ พิจารณาความแข็งแรงของผ้าทัง้ 2 ชนิดนี้ พบว่า Breaking strength-grab (MD) สูงกว่า TYCHEM 2,000 ซึง่ เป็น
ชุด Coverall รุ่นที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันที่สูงของยี่ห้อ Dupont ส�ำหรับค่า Tear resistance ผ้า PP 40 gsm มีค่า
ใกล้เคียงกับรุ่น TYVEK 500, 600 และค่า Tear resistance ผ้า PET 50 gsm ถือว่ายอมรับได้ ถ้าเทียบกับรุ่น TYVEK
600Plus และอัตราการซึมผ่านของไอน�ำ้ ของผ้าทัง้ 2 ชนิด มีคา่ ค่อนข้างสูง ซึง่ สะท้อนถึงความสามารถในการระบายเหงือ่ ทีด่ ี

รูปที่ 2 ชุด Coverall ระดับ 4 ที่พัฒนาและน�ำไปส�ำรวจความพึงพอใจ

จากการทดสอบความสามารถในการป้องกันการซึมผ่านของเลือดเทียมและไวรัสของตะเข็บที่ใช่ตัดเย็บชุด Coverall
ระดับ 4 จากผ้าทั้ง 2 ชนิด พบว่า มีเพียงผู้ผลิต VT ที่ผลิตตะเข็บที่ผ่านการทดสอบการซึมผ่านของเลือดเทียมและไวรัส
โดยใช้วธิ กี ารเย็บแบบ Ultrasonic seaming ซึง่ เป็นการเทคโนโลยีการเย็บขัน้ สูง และไม่มรี อยเย็บทีเ่ ป็นจุดเสีย่ งต่อการรัว่ ซึม
ดังนั้น สรุปได้ว่าผ้าทั้ง 2 ชนิดเหมาะสมกับการมาผลิตชุด Coverall ระดับ 4 ตามมาตรฐาน ANSI/AAMI PB 70 แต่ต้อง
ใช้การเย็บตะเข็บด้วยวิธี Ultrasonic seaming ซึ่งจากการประเมินพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับปานกลางค่อนข้าง
ไปทางมาก โดยค่าเฉลี่ยของผลการประเมินแสดงใน รูปที่ 3 และพึงพอใจกับชุดที่ผลิตจากผ้า PET 50 gsm มากกว่า PP
40 gsm ในทุกด้าน ทั้งนี้ผู้ประเมินจ�ำนวน 7 คน สวมใส่ชุด PET ในห้องปรับอากาศ และ 3 คน นอกห้องปรับอากาศ
ส่วนผู้ประเมินที่ใส่ชุด PP ทั้งหมดสวมใส่ในห้องปรับอากาศ ตารางที่ 8 แสดงผลการประเมินความคล่องตัวในการปฎิบัติ
งานอริยบทต่าง ๆ พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าใส่แล้วมีความคล่องตัวทัง้ ชุดทีผ่ ลิตจากผ้า PET และ PP ตารางที่ 9 แสดงผลการ
ประเมินความเห็นต่อรูปแบบของชุด พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าชุดมีการตัดเย็บที่เหมาะสมต่อการใช้งาน อย่างไรก็ตาม
ยังมีความเห็นเรื่องของการออกแบบชุดและความหนาและความแข็งของเนื้อผ้าที่ต้องปรับปรุง

รูปที่ 3 ค่าเฉลี่ยการประเมินการสวมใส่ชุด Coverall
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ตารางที่ 7 สมบัติของผ้าสปันบอนด์ที่ใช้ตัดชุด Coverall ระดับ 4 เทียบกับสมบัติของชุด Coverall ของ Dupont
TYVEK
800

TYCHEM
2,000

PP 40
gsm
เคลือบ
PE BF
20 gsm

-

0.254

0.26

0.29

59

-

65.8

78.96

1,219.2

-

-

1,870

1,638.8

120.1

-

-

173.5 N

243.28

256.87

-

191.3 N

107.34

126.72

Biological barrier

TYVEK TYVEK
Test method ProShield 500,
600 600Plus
80

Thickness, mm

ASTM D1777

0.381

-

Basis weight, gsm

DIN EN ISO
536

-

41.5

Hydrostatic static
pressure, mmH2O

AATCC 127

2,032

Breaking strength-grab ASTM D5034
(MD), N

41.5

PET 50
gsm
เคลือบ
PE BF
20 gsm

Breaking StrengthGrab (CD), N

ASTM D5034

84.5

-

Tear resistance-trap
tear (MD), N

EN ISO
9073-4

-

27

>10

31

-

24.12

13.21

Tear resistance-trap
tear (CD), N

EN ISO
9073-4

-

20

>10

3

-

22.81

13.20

WVTR, g/m2/day

ASTM D6701

3,770

-

-

-

4,691.65 4,408.57

ตารางที่ 8 ผลการประเมินความคล่องตัวในการปฎิบัติงานอริยบทต่าง ๆ
ความคล่องตัวในการปฎิบัติงาน
(ผู้ประเมิน PET 10 คน PP 8 คน)

PET 50 gsm
ไม่คล่องตัว

ยืน

PP 40 gsm

คล่องตัว

ไม่คล่องตัว

คล่องตัว

10

1

7

นั่ง

2

8

1

7

เดิน

1

9

1

7

ขึ้นบันได

1

9

1

7

ยกแขนขึ้นเหนือศรีษะ

1

9

1

7

ก้มลงเก็บของ

2

8

0

7

ตารางที่ 9 ผลการประเมินความเห็นต่อรูปแบบของชุด
PET 50 gsm

PP 40 gsm

ความเห็นต่อรูปแบบของชุด
(ผู้ประเมิน PET 10 คน PP 8 คน)

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ความปกปิดทุกส่วน

0

10

0

8

ความยาวของแขนและขาเหมาะสม

0

10

1

7

ความแข็งแรงทนทานของชุด

0

10

1

7

ความสะดวกในการสวมใส่เมื่อใส่
อุปกรณ์ครบชุด

1

9

0

8
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4. สรุป (Conclusion)

ชุดป้องกันการติดเชื้อแบบ Coverall ระดับ 4 ตามมาตรฐาน ANSI/AAMI PB70 ที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้ มีเป้าหมาย
ในการป้องกันการซึมผ่านของเชื้อ COVID-19 ตามค�ำแนะน�ำองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อรองรับสถานการณ์เร่งด่วน
ในประเทศไทยที่ขาดแคลนชุดป้องกันการติดเชื้อส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ
โดยวัตถุดิบที่น�ำมาผลิตสามารถหาได้ในประเทศไทย ผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บชุด Coverall ระดับ 4 เป็นผ้าสปันบอนด์ที่ท�ำ
จากพอลิโพรพีลีน (PP) ที่มีน�้ำหนัก 40 กรัมต่อตารางเมตร (gsm) และพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) น�้ำหนัก 50 gsm
โดยน�ำผ้าทั้งสองชนิดไปเคลือบด้วยฟิล์มโพลิเอทิลีน (PE) แบบระบายอากาศ (Breathable film) น�้ำหนัก 20 gsm ซึ่งเป็น
วัสดุเดียวกับที่ใช้เคลือบผ้าอ้อมเด็ก จากการทดสอบสมบัติทางกายภาพของผ้าทั้งสองแบบ พบว่ามีค่าใกล้เคียงกับชุด
Coverall ทางการแพทย์ที่นิยมใช้กันประจ�ำ สามารถป้องกันการซึมผ่านตามมาตรฐาน ANSI/AAMI PB70 และสามารถ
ป้องกันการซึมผ่านของเชื้อ Phi-X174 Bacteriophage ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.027 ไมโครเมตร ซึ่งเล็กกว่า
เชื้อ COVID-19 ที่มีขนาด 0.125 ไมโครเมตร จึงสรุปได้ว่าสามารถป้องกันเชื้อ COVID-19 ทะลุผ่านได้ การพัฒนาในครั้ง
นีม้ ผี ผู้ ลิตชุด 4 ราย น�ำผ้าทัง้ สองแบบไปผลิตชุด Coverall ซึง่ ปัจจัยส�ำคัญอีกอย่างคือการตะเข็บของชุดต้องมีความสามารถ
ในการป้องกันการซึมผ่านของเชื้อไวรัสได้ งานวิจัยนี้พบว่าการเย็บตะเข็บแบบ Ultrasonic seaming สามารถป้องกัน
การซึมผ่านของเชื้อไวรัสได้ จากการสอบความความพึงพอใจในการสวมใช้ของบุคลากรทางการแพทย์ พบว่าส่วนใหญ่
เห็นด้วยว่าชุดมีการตัดเย็บทีเ่ หมาะสมต่อการใช้งาน และมีความคล่องตัวในการปฎิบตั งิ านอริยบทต่าง ๆ ทัง้ ชุดทีผ่ ลิตจาก
ผ้า PET และ PP และผู้ประเมินมีความพึงพอใจกับชุดที่ท�ำจากผ้า PET มากกว่าผ้า PP อย่างไรก็ตาม ยังมีความเห็นเรื่อง
ของการออกแบบชุดและความหนาและความแข็งของเนื้อผ้าที่ต้องปรับปรุง
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศ้ กึ ษาการสังเคราะห์คาร์บอนนาโนสเฟียร์ทมี่ ี
รูพรุนซึ่งเตรียมได้จากอนุพันธ์สารชีวมวล ได้แก่ กลูโคส
ซู โ ครส กลี เ ซอรอล และเซลลู โ ลสด้ ว ยกระบวนการ
ไฮโดรเทอร์มอลร่วมกับการกระตุ้นที่อุณหภูมิสูง โดยวิธีไฮ
โดรเทอร์มอลสามารถใช้สงั เคราะห์วสั ดุคาร์บอนนาโนสเฟียร์
ให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ซึ่งขนาดอนุภาคของ
วัสดุคาร์บอนนาโนสเฟียร์สามารถปรับแต่งได้ง่ายตั้งแต่
188-10,000 นาโนเมตร โดยเปลี่ยนชนิดของอนุพันธ์สาร
ชีวมวล และความเข้มข้นของตัวท�ำละลาย ผลการวิเคราะห์
คุณลักษณะของหมู่ฟังก์ชันที่พ้ืนผิว ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา ความพรุน เสถียรภาพทางความร้อน และค่าพีเอชที่
ประจุ ที่ ผิ ว เป็ น ศู น ย์ น� ำ ไปใช้ อ ธิ บ ายสมบั ติ ก ารดู ด ซั บ
การศึกษาพฤติกรรมการดูดซับของสียอ้ ม 3 ชนิด (เมทิลนี บลู
คองโกเรด และไดเรกต์สการ์เลต 4บีเอส) บนตัวดูดซับวัสดุ
คาร์บอนทีม่ รี พู รุนจากอนุพนั ธ์สารชีวมวลด�ำเนินการในระบบ
แบบกะ ผลการทดลองแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ
การก�ำจัดสีย้อม 3 ชนิดบนคาร์บอนนาโนสเฟียร์ที่มีรูพรุน
มีคา่ สูงสุดทีพ่ เี อชเริม่ ต้นของสารละลายในช่วง 7-9 (ปริมาณ
สีย้อมที่ถูกดูดซับบนตัวดูดซับ (qt) ประมาณ 100 มิลลิกรัม
ต่อกรัม)

8

Abstract
This research studied a synthesis of porous carbon
nanospheres prepared from biomass derived
compounds, namely glucose, sucrose, glycerol and
cellulose by hydrothermal process combined with high
temperature activation. The porous carbon nanospheres
have been synthesized successfully in various diameters
by hydrothermal method. The particle size of the carbon
nanospheres is easily tunable from 188 to 10,000 nm
by simply varying the biomass derived compounds
type and solvent concentrations. Surface functional
groups, morphology, porosity, thermal stability and
pH of zero charge were characterized to describe
adsorption property. The adsorption behaviors of three
dyes (methylene blue, congo red and direct scarlet
4BS) onto this biomass derived porous carbon
nanospheres were investigated in batch systems. The
experimental findings showed that the removal
efficiencies of three dyes onto porous carbon
nanospheres were maximum at the initial solution pH
of 7-9 (amount of adsorbed sorbate (qt) ~ 100 mg/g).
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1. บทน�ำ (Introduction)

วัสดุทมี่ รี พู รุนเป็นวัสดุทไี่ ด้รบั ความสนใจในการน�ำมาใช้
งานทางด้านอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เนือ่ งจากเป็นวัสดุ
ทีม่ พี นื้ ทีผ่ วิ สูง ซึง่ ส่วนใหญ่สามารถเตรียมได้จากสารอินทรีย์
และวัสดุเหลือใช้ทางธรรมชาติ เช่น กะลามะพร้าว [1]
เปลือกไม้อื่น ๆ [2] และน�้ำมันปาล์มส�ำหรับปรุงอาหารบน
ถ่านกัมมันต์ [3] โดยน�ำมาผ่านกระบวนการกระตุ้นท�ำให้
กลายเป็นวัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุน โดยคุณลักษณะที่ส�ำคัญ
ของวัสดุนี้จะประกอบด้วยพื้นที่ผิว ปริมาตร ความจุ ขนาด
ของรูพรุน และการกระจายตัวของรูพรุน โดยความแตกต่าง
ของคุณลักษณะของตัวดูดซับขึน้ อยูก่ บั กระบวนการกระตุน้
ทางเคมี และทางกายภาพรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการเตรียม
[4] ปัจจุบันมีความพยายามสังเคราะห์วัสดุคาร์บอนให้มี
รูพรุนที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงการเตรียมวัสดุคาร์บอนให้มี
อนุภาคขนาดนาโน [5] อย่างไรก็ตาม วัสดุทมี่ สี มบัตดิ งั กล่าว
ไม่สามารถเตรียมได้จากกะลามะพร้าว หรือวัสดุชวี มวลทีม่ ี
โครงสร้างขนาดใหญ่ (Macrostructure) วิธีการหนึ่งที่ใช้
เตรี ย มวั ส ดุ ค าร์ บ อนขนาดนาโนท� ำ ได้ โ ดยใช้ ป ฏิ กิ ริ ย า
โซลเจลพอลิคอนเดนเซชัน (Sol-gel polycondensation)
โดยใช้รโี ซซินอล (Resorcinol)-ฟอร์มลั ดีไฮด์ (Formaldehyde)
เป็ น สารตั้ ง ต้ น [6-9] และเมื่ อ น� ำ ไปคาร์ บ อไนเซชั น
(Carbonization) ภายใต้บรรยากาศของแก๊สเฉือ่ ยจะได้วสั ดุ
คาร์บอนที่มีรูพรุนสูง วัสดุคาร์บอนที่เตรียมได้นี้ถูกเรียกว่า
คาร์ บ อนแอโรเจล (Carbon aerogel) นอกจากนี้ ยั ง มี
ความพยายามที่จะเตรียมคาร์บอนแอโรเจลจากสารตั้งต้น
อื่น ๆ เช่น เมลามีน (Melamine)-รีซอร์ซีนอล-ฟอร์มัลดีไฮด์
[10] ลิ ก นิ น (Lignin)-รี ซ อร์ ซี น อล-ฟอร์ มั ล ดี ไ ฮด์ [11]
รี ซ อร์ ซี น อล-เฟอฟู ร อล (Furfural) [12] อย่ า งไรก็ ต าม
แม้ว่าจะสามารถเตรียมคาร์บอนแอโรเจลที่มีรูพรุนสูงได้
แต่สารตัง้ ต้นทีใ่ ช้ในการเตรียมวัสดุคาร์บอนแอโรเจลมีราคา
แพง ประเทศไทยไม่มศี กั ยภาพในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะน�ำอนุพันธ์สารชีวมวล
ได้แก่ กลูโคส ซูโครส กลีเซอรอล และเซลลูโลสทีป่ ระเทศไทย
มีศักยภาพในการผลิตมาใช้ในการเตรียมคาร์บอนนาโน
สเฟียร์ที่มีรูพรุน เมื่อน�ำอนุพันธ์สารชีวมวลเหล่านี้มาผ่าน
กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล (Hydrothermal) จะได้ผลิตภัณฑ์
เป็นวัสดุคาร์บอน เมื่อน�ำมากระตุ้นด้วยสารเคมี เช่น ซิงค์
คลอไรด์ และกระบวนการคาร์บอไนเซชัน (Carbonization)
จะได้ วั ส ดุ ค าร์ บ อนที่ มี รู พ รุ น (Porosity) เพิ่ ม มากขึ้ น
โดยสมบัตขิ องวัสดุคาร์บอนทีเ่ ตรียมได้นมี้ รี พู รุนขนาดกลาง
และมีลกั ษณะโครงสร้างเป็นแบบทรงกลมซึง่ เหมาะสมทีจ่ ะ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการดูดซับ
มลพิษ เช่น สีย้อม โดยงานวิจัยนี้สนใจศึกษาการดูดซับสี
ย้อมจ�ำนวน 3 ชนิด ได้แก่ เมทิลนี บลู คองโกเรด และไดเรกต์
สการ์เลต 4บีเอส ซึ่งมีขนาดโมเลกุลที่แตกต่างกัน และเมื่อ
พิจารณาจากโครงสร้างของสีย้อมพบว่าสีย้อมเมทิลีนบลู
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เป็ น สี ย ้ อ มประจุ บ วก (Cationic dye) ในขณะที่ สี ย ้ อ ม
คองโกเรด และไดเรกต์สการ์เลต 4บีเอสเป็นสียอ้ มประจุลบ
(Anionic dye) การศึกษานี้จะท�ำให้ทราบถึงพฤติกรรมการ
ดูดซับของสีย้อมบนตัวดูดซับ และสมบัติของวัสดุคาร์บอน
ที่มีรูพรุนที่เตรียมได้จากอนุพันธ์สารชีวมวล

2. วิธีการวิจัย (Experimental methods)

2.1 การเตรียมคาร์บอนนาโนสเฟียร์ที่มีรูพรุน
		 ชั่งอนุพันธ์สารชีวมวล ได้แก่ กลูโคส (C6H12O6;
Apex chemicals) หรือซูโครส (C12H22O11; Sigma-aldrich)
หรือเซลลูโลส ((C6H10O5)n; Sigma-aldrich) หรือกลีเซอรอล
(C 3H 8O 3; Apex chemicals) จ� ำ นวน 6 กรั ม ใส่ ล งใน
บีกเกอร์ จากนัน้ เติมน�ำ้ ปราศจากไอออน จ�ำนวน 60 มิลลิลติ ร
เขย่าให้สารละลายผสมกัน (ในกรณีของการเตรียมวัสดุ
คาร์บอนโดยใช้เซลลูโลสและกลีเซอรอลอาจใช้สารละลายก
รดไฮโดรคลอริก (HCl; Apex chemicals) ความเข้มข้น 0.1
หรือ 1.0 โมลาร์ ในการเตรียมแทนการใช้นำ�้ ปราศจากไอออน)
น�ำของผสมที่เตรียมได้ใส่ลงในภาชนะสังเคราะห์ความดัน
สูงขนาด 100 มิลลิลติ ร ปิดฝาภาชนะสังเคราะห์ให้สนิทแล้ว
น�ำเข้าตูอ้ บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่ โมง
เมือ่ ครบเวลาทีก่ ำ� หนดน�ำภาชนะสังเคราะห์ความดันสูงออก
จากตู้อบแล้วทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้นแยกของผสมด้วยเครื่อง
ปั่นเหวี่ยง น�ำของแข็งที่ได้ไปอบให้แห้งและชั่งน�้ำหนักเพื่อ
น�ำมาค�ำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของของแข็ง จากนัน้ น�ำของแข็ง
มาเติมซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2; Sigma-aldrich) ความเข้มข้น
0.8 โมลาร์ เป็นเวลา 12 ชั่วโมง น�ำมาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ
80 องศาเซลเซียส และเผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส
ภายใต้สภาวะแก๊สไนโตรเจน เป็นเวลา 3 ชัว่ โมง จากนัน้ น�ำ
มาล้างด้วยกรดไฮไดรคลอริกทีค่ วามเข้มข้น 0.5 โมลาร์ เพือ่
ก�ำจัดซิงค์คลอไรด์ และล้างต่อด้วยน�ำ้ กับเมทานอล (CH4O;
Apex chemicals) แล้วน�ำไปอบให้แห้ง
2.2 การวิเคราะห์คุณลักษณะและพื้นที่ผิว
		 2.2.1 ทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์
			
น�ำตัวอย่างไปอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 110-120 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทิ้งให้เย็นในโถดูดความชื้น
ชั่งและบันทึกน�้ำหนักตัวอย่าง แล้วน�ำใส่ลงในขวดรูปชมพู่
ขนาด 250 มิลลิลติ รซึง่ มีจกุ ปิด จากนัน้ ใส่สารละลายไอโอดีน
(I2; Apex chemicals) จ�ำนวน 100 มิลลิลิตร ปิดจุกและ
เขย่าแรง ๆ เป็นเวลา 30 นาที กรองด้วยกระดาษกรอง ทิ้ง
สารละลายทีก่ รองได้ 20 มิลลิลติ รแรก ดูดสารละลายทีก่ รอง
ได้ 50 มิลลิลิตร จากนั้นหยดน�้ำแป้ง 3 หยด ไทเทรตด้วย
สารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต (Na2S2O3; Apex chemicals)
ความเข้มข้น 0.1 นอร์มอล จนถึงจุ ดยุติคือสารละลาย
ไม่มีสี บันทึกปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต
ทีใ่ ช้เป็นมิลลิลิตร ค�ำนวณค่าการดูดซับจ�ำเพาะ (X/M) และ
ความเข้มข้นที่สมดุลของสารละลายไอโอดีน [1]

		 2.2.2 การหาประจุที่ผิวเป็นศูนย์ (Point of zero
charge)
			
เตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl;
Apex chemicals) ความเข้มข้น 0.01 โมลาร์ จากนั้น
น� ำ สารละลายโซเดี ย มคลอไรด์ ป ริ ม าณ 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร
มาปรับความเป็นกรด-เบส ให้อยู่ในช่วงพีเอช 3-12 ด้วย
สารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก และสารละลายโซเดี ย ม
ไฮดรอกไซด์ (NaOH; Apex chemicals) ความเข้มข้น
0.1 โมลาร์ ท�ำการวัดพีเอชโดยใช้พีเอชมิเตอร์ จากนั้น
น�ำตัวอย่างปริมาณ 0.2 กรัม ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ ปิดปาก
ขวดรูปชมพูใ่ ห้สนิท น�ำไปเขย่าทีค่ วามเร็ว 120 รอบต่อนาที
โดยใช้ เ วลา 24 ชั่ ว โมง จากนั้ น กรองตั ว ดู ด ซั บ ออก
ท� ำ การวั ด พี เ อชของสารละลาย จากนั้ น น� ำ ไปเขี ย น
ความสัมพันธ์ระหว่างพีเอชเริ่มต้น และพีเอชสุดท้าย โดย
ประจุที่ผิวเป็นศูนย์ของตัวดูดซับหาได้จากเส้นพีเอชเริ่มต้น
และ พีเอชสุดท้ายตัดกับเส้นทแยงมุม [13]
		 2.2.3 การวิเคราะห์ดว้ ยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน
แบบส่องกราด (Scanning electron microscope; SEM)
น�ำตัวอย่างที่เป็นผงประมาณ 0.5-1.0 กรัมไปติดบนสตับ
(Stub) โดยพยายามติดให้อนุภาคเรียงตัวในลักษณะชั้น
เดียวไม่เกาะกลุม่ กัน จากนัน้ น�ำเข้ากล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน
แบบส่องกราด (JEOL model JSM-6010LV) เพือ่ วิเคราะห์
โดยก�ำหนดสภาวะโดยใช้ก�ำลังขยายประมาณ 5,000 เท่า
ค่าความละเอียดในการแยกประมาณ 50-127 อิเล็กตรอน
โวลต์
		 2.2.4 การวิเคราะห์ดว้ ยเครือ่ งฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม
อินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร์ (Fourier transform infrared
spectrometer; FTIR)
			
ใส่ตัวอย่างประมาณ 50 มิลลิกรัม ในเซลล์
ใส่สารตัวอย่าง วิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันของตัวอย่างด้วย
เครือ่ งฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร์ (Perkin
Elmer model spectrum 100) โดยใช้เลขคลืน่ ตัง้ แต่ 4,000650 เซนติเมตร-1
		 2.2.5 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเปลี่ยนแปลง
ทางความร้อน (Thermogravimetric analysis; TGA)
น�ำตัวอย่างใส่ลงไปในภาชนะใส่สารตัวอย่าง (Sample pan)

ประมาณ 5-10 มิลลิกรัม น�ำมาทดสอบเสถียรภาพด้วยเครือ่ ง
วัดการเปลี่ยนแปลงทางความร้อน (Perkin elmer model
STA 6000) ทีอ่ ณ
ุ หภูมเิ ริม่ ต้น 50 องศาเซลเซียสจนถึงอุณหภูมิ
900 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราการให้ความร้อน 10 องศา
เซลเซียสต่อนาที ภายใต้สภาวะไนโตรเจน
2.3 ศึกษาสมบัติการเป็นตัวดูดซับ
		 น�ำวัสดุคาร์บอนทีเ่ ตรียมได้มาทดสอบความสามารถ
ในการดูดซับสารละลายสีย้อมทั้ง 3 ชนิดซึ่งได้แก่ เมทิลีนบ
ลูคองโกเรด และไดเรกสการ์เลต 4บีเอส ดังนี้ ชั่งตัวดูดซับ
จ�ำนวน 0.1 กรัมลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร
เตรียมสารละลายสียอ้ มทีต่ อ้ งการทดสอบให้มคี วามเข้มข้น
ของสารละลาย 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ทีป่ ริมาตร 100 มิลลิลติ ร
ท�ำการปรับพีเอชที่ต้องการทดสอบให้อยู่ในช่วงระหว่าง
พีเอชที่ 5-9 จากนั้นเทสารละลายรวมกับตัวดูดซับ น�ำไป
ปั่นกวนเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
จากนั้นกรองเอาตัวดูดซับออก น�ำสารละลายที่กรองได้มา
เจือจางจ�ำนวน 10 เท่า โดยปรับพีเอชให้เท่ากับพีเอชเริม่ ต้น
น�ำสารละลายที่ได้ไปวัดหาความเข้มข้นของสีย้อมด้วย
เครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปคโทรโฟโตมิเตอร์ (Shimadzu model
UV-2450) จากนัน้ ท�ำการทดลองในลักษณะเดียวกันจนครบ
ทุกสภาวะที่จะท�ำการศึกษา และค�ำนวณหาปริมาณสีย้อม
ที่ถูกดูดซับบนตัวดูดซับ (qt) [14]

3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)

3.1 การศึกษาเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้จากการการ
สังเคราะห์ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล
จากการทดลองน�ำอนุพันธ์สารชีวมวล ได้แก่ กลูโคส
ซูโครส กลีเซอรอล และเซลลูโลสมาผ่านกระบวนการไฮโดร
เทอร์มอลที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
พบว่าของผสมอนุพนั ธ์สารชีวมวลบางชนิดมีการเปลีย่ นแปลง
ลักษณะทางกายภาพจากของเหลวใส หรือคอลลอยด์ไปเป็น
ของแข็งที่มีสีน�้ำตาลเข้มไม่ละลายน�้ำ และมีของเหลวผสม
อยู่บ้างเล็กน้อย เมื่อน�ำส่วนของแข็งที่ได้ไปล้าง อบให้แห้ง
แล้วน�ำไปชั่งน�้ำหนักเพื่อน�ำมาค�ำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของ
ผลผลิต ให้ผลการทดลองดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์ผลผลิตของวัสดุคาร์บอน ค่าไอโอดีนนัมเบอร์ และค่าประจุที่ผิวเป็นศูนย์
กษณ์ของวัสดุคาร์บอนภาย ค่าไอโอดีนนัมเบอร์
ชนิดของอนุพันธ์สารชีวมวล ผลผลิตทีไ่ ด้ (%) สัหลัญงลัการกระตุ
้นด้วยความร้อน
(mg/g)

ค่าประจุที่ผิวเป็น
ศูนย์

กลีเซอรอล

-

-

-

-

กลีเซอรอล + HCl 0.1 M

-

-

-

-

กลีเซอรอล + HCl 1.0 M

3.6

MCN-Glycerol + HCl 1.0 M

1,180

6.0

กลูโคส

21.1

MCN-Glucose

806

6.1

ซูโครส

64.0

MCN-Sucrose

1,189

5.1
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กษณ์ของวัสดุคาร์บอนภาย ค่าไอโอดีนนัมเบอร์
ชนิดของอนุพันธ์สารชีวมวล ผลผลิตทีไ่ ด้ (%) สัหลัญงลัการกระตุ
้นด้วยความร้อน
(mg/g)

ค่าประจุที่ผิวเป็น
ศูนย์

เซลลูโลส

77.5

MCN-Cellulose

1,152

5.0

เซลลูโลส + HCl 0.1 M

46.9

MCN-Cellulose + HCl 0.1 M

1,241

6.2

เซลลูโลส + HCl 1.0 M

30.9

MCN-Cellulose + HCl 1.0 M

1,308

5.2

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากลูโคส ซึง่ เป็นมอนอเมอร์
ตามธรรมชาติสามารถเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนจากมอนอเมอร์
กลายเป็นพอลิเมอร์ที่มีน้�ำหนักโมเลกุลสูงขึ้นได้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Falco และคณะ [15] ซึ่งสามารถเตรียม
กลูโคสเป็นวัสดุคาร์บอนนาโนสเฟียร์ได้จากการสังเคราะห์
ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล โดยกลไกการเกิดปฏิกริ ยิ า
เกิดจากการสลายตัวของกลูโคสเป็น 5-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์
ฟูรอล (5-Hydroxymethylfurfural; HMF) รวมถึงกรดเลวูลนิ กิ
(Levulinic acid) ไดไฮดรอกซีอะซีโตน (Dihydroxyacetone)
และกรดฟอร์มกิ (Formic acid) สารประกอบทีม่ สี มบัตเิ ป็น
กรดเหล่านี้จะช่วยเร่งปฏิกิริยาดีไฮเดรชัน (Dehydration)
ของกลูโคสเป็น 5-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรอล ซึ่งสามารถ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าพอลิ เ มอไรเซชั น -พอลิ ค อนเดนเซชั น
(Polymerization-polycondensation) เป็นสารประกอบ
พอลิฟูรานิก (Polyfuranic type compounds) และถ้ากระ
บวนการไฮโดรเทอร์มอลเกิดขึน้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู กว่า 180 องศา
เซลเซียส สายโซ่ของพอลิฟรู านิกจะท�ำปฏิกริ ยิ าคอนเดนเซชัน
(Condensation) ดี ไ ฮเดรชั น และดี ค าร์ บ อกซิ เ ลชั น
(Decarboxylation) ได้วัสดุคาร์บอน [15]
ส่วนในกรณีของน�้ำตาลซูโครสคาดว่าภายใต้กระบวน
การไฮโดรเทอร์มอลน�ำ้ ตาลซูโครสสามารถสลายตัวให้นำ�้ ตาล
กลูโคสและฟรุคโตส (Fructose) และน�ำ้ ตาลทัง้ สองนีส้ ามารถ
เกิดปฏิกริ ยิ าดีไฮเดรชันได้ 5-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟรู อลเป็น
ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ausavasukhi และ
คณะ [16] ซึ่งพบว่าน�้ำตาลซูโครสสามารถเกิดปฏิกิริยาให้
ผลิตภัณฑ์เป็น 5-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรอลภายใต้สภาวะ
การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรด ส่วนในกรณีของเซลลูโลสภายใต้
สภาวะไฮโดรเทอร์ ม อลที่ อุ ณ หภู มิ 200 องศาเซลเซี ย ส
ไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส (Hydrolysis) เปลี่ยน
เซลลูโลสเป็นกลูโคสได้ แต่เซลลูโลสอาจเกิดปฏิกิริยาคอน
เดนเซชัน ดีไฮเดรชัน และดีคาร์บอกซิเลชันภายในโมเลกุล
ได้วัสดุคาร์บอนเป็นผลิตภัณฑ์ [15] เพื่อต้องการศึกษา
ปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสของเซลลูโลสจึงทดลองเติมกรดไฮโดร
คลอริกความเข้มข้น 0.1 และ 1.0 โมลาร์เพื่อเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสเปลี่ยนเซลลูโลสเป็นกลูโคส โดยคาด
หวังว่ากลูโคสที่เกิดขึ้นสามารถเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องได้
วัสดุคาร์บอนเป็นผลิตภัณฑ์ จากตารางที่ 1 พบว่า ในกรณี
ของการเติมและไม่เติมตัวเร่งปฏิกิริยากรดไฮโดรคลอริก
วัสดุคาร์บอนทีเ่ กิดขึน้ มีปริมาณแตกต่างกัน โดยในกรณีของ
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การเติมตัวเร่งปฏิกริ ยิ ากรดไฮโดรคลอริก การสังเคราะห์ดว้ ย
กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลของเซลลูโลสจะให้เปอร์เซ็นต์
ของวัสดุคาร์บอนต�่ำกว่า ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเมื่อตัวเร่ง
ปฏิ กิ ริ ย ากรดไฮโดรคลอริ ก ท� ำ ปฏิ กิ ริ ย าไฮโดรไลซี ส ให้
ผลิตภัณฑ์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็กและละลายน�้ำได้ โมเลกุล
บางส่วนเหล่านีอ้ าจไม่สามารถเกิดปฏิกริ ยิ าพอลิเมอไรเซชันพอลิคอนเดนเซชันได้ เมือ่ ผ่านกระบวนการกรองจะถูกแยก
ออกมา ดังนั้น กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลของเซลลูโลส
เมือ่ เติมตัวเร่งปฏิกริ ยิ ากรดไฮโดรคลอริกจึงให้วสั ดุคาร์บอน
ในปริมาณที่ต�่ำกว่า
ในกรณีของการเตรียมวัสดุคาร์บอนจากกลีเซอรอลพบว่า
กลี เ ซอรอลไม่ ส ามารถเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าพอลิ เ มอไรเซชั น ได้
ภายใต้สภาวะไฮโดรเทอร์มอลทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 200 องศาเซลเซียส
ในงานวิจัยนี้จึงได้ทดลองเติมกรดไฮโดรคลอริกเป็นตัวเร่ง
ปฏิ กิ ริ ย า พบว่ า การใช้ ก รดไฮโดรคลอริ ก ความเข้ ม ข้ น
0.1 โมลาร์ไม่เพียงพอส�ำหรับการเร่งปฏิกิริยาพอลิเมอไร
เซชัน อย่างไรตาม การเพิม่ ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอ
ริกเป็น 1.0 โมลาร์สามารถเร่งปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน
เพื่อเตรียมวัสดุคาร์บอนได้ โดยตัวเร่งปฏิกิริยากรดอาจไป
เร่งปฏิกิริยาดีไฮเดรชันของกลีเซอรอลเกิดเป็น 3-ไฮดรอกซี
โพรพานาล (3-Hydroxypropanal) อะโครเลอิน (Acrolein)
อะซิตัลดีไฮด์ (Acetaldehyde) ซึ่งสามารถเกิดปฏิกิริยา
พอลิเมอไรเซชันเป็นวัสดุคาร์บอน หรือกลีเซอรอลอาจถูก
โปรโตเนชันเกิดเป็นสารตัวกลาง (Protonated intermediate)
ที่สามารถเกิดปฏิกิริยาดีไฮเดรชันเป็นไฮดรอกซีอะซิโตน
(Hydroxyacetone) ซึง่ สามารถเกิดปฏิกริ ยิ าพอลิเมอไรเซชัน
เป็นวัสดุคาร์บอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lingqin และ
คณะ [17] แต่ปริมาณของวัสดุคาร์บอนที่เกิดขึ้นมีปริมาณ
ต�ำ่ กว่าการเตรียมโดยใช้สารอนุพนั ธ์ชวี มวลอืน่ ๆ เมือ่ น�ำวัสดุ
คาร์บอนที่เตรียมได้จากกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลไป
กระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ (Zinc chloride; ZnCl2) ภายใต้
สภาวะบรรยากาศไนโตรเจนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 400 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 3 ชัว่ โมง พบว่า วัสดุคาร์บอนมีลกั ษณะเป็นของแข็ง
สีดำ� และมีความมันวาว เนือ่ งจากซิงค์คลอไรด์จะท�ำหน้าที่
เป็นกรดลิวอิส (Lewis acid) โดยการท�ำปฏิกริ ยิ าดีไฮเดรชัน
เพื่อก�ำจัดไฮโดรเจน และออกซิเจนออกจากสารอนุพันธ์
ชีวมวลเพื่อลดการเกิดทาร์ (Tar) แต่น�ำไปสู่การก่อตัวของ
วัสดุคาร์บอนที่มีพื้นที่ผิวสูงและมีโครงสร้างเป็นรูพรุน [14]
วัสดุคาร์บอนที่ได้รับการกระตุ้นนี้จะใช้สัญลักษณ์แสดง
ดังตารางที่ 1

3.2 การวิเคราะห์คุณลักษณะของวัสดุคาร์บอน
		 3.2.1 การวิ เ คราะห์ ค ่ า ไอโอดี น นั ม เบอร์ และ
ค่าประจุที่ผิวเป็นศูนย์
			
เมือ่ น�ำวัสดุคาร์บอนทีเ่ ตรียมได้จากอนุพนั ธ์
สารชีวมวล ได้แก่ กลูโคส ซูโครส กลีเซอรอล และเซลลูโลส
ที่ผ่านการกระตุ้นด้วยความร้อนไปวิเคราะห์พบว่าวัสดุ
คาร์บอนทีเ่ ตรียมได้มคี า่ ไอโอดีนนัมเบอร์ในช่วง 806-1308
มิลลิกรัมต่อกรัม แสดงให้เห็นว่าวัสดุคาร์บอนนีม้ โี ครงสร้าง
ที่มีรูพรุนสูง และเมื่อน�ำไปวิเคราะห์ค่าประจุที่ผิวเป็นศูนย์
พบว่ามีค่าในช่วง 5.0-6.2 (ตารางที่ 1)
		 3.2.2 การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของวัสดุคาร์บอน
1 µm SUT FESEM EHT=3.00kV mag=10.00KX WD=7.6mm
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
			
เมือ่ น�ำวัสดุคาร์บอนทีเ่ ตรียมได้จากอนุพนั ธ์ Signal A=SE2
(ค)
สารชีวมวล ได้แก่ กลูโคส ซูโครส กลีเซอรอล และเซลลูโลส
ทีผ่ า่ นการกระตุน้ ด้วยความร้อนไปวิเคราะห์ดว้ กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ให้ผลการทดลองดังรูปที่ 1

1 µm SUT FESEM EHT=3.00kV mag=10.00KX WD=6.1mm
Signal A=SE2
(ก)

1 µm SUT FESEM EHT=3.00kV mag=10.00KX
WD=7.3mm Signal A=SE2
(ข)

1 µm SUT FESEM EHT=3.00kV mag=10.00KX WD=7.6mm
Signal A=SE2
(ง)

1 µm SUT FESEM EHT=3.00kV mag=10.00KX WD=8.5mm
Signal A=SE2
(จ)
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กรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ (รูปที่ 1(จ)) และ
1.0 โมลาร์ (รูปที่ 1(ฉ)) สันนิษฐานว่าการสังเคราะห์เซลลูโลส
โดยไม่ได้เติมกรดไฮโรคลอริกภายใต้สภาวะไฮโดรเทอร์มอล
เซลลูโลสไม่สามารถเกิดปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซีสได้ ท�ำให้ลกั ษณะ
พืน้ ทีผ่ วิ ไม่เป็นทรงกลมทีช่ ดั เจนและเกาะกลุม่ กันเป็นอนุภาค
ทีม่ ขี นาดใหญ่ ในขณะทีก่ ารสังเคราะห์วสั ดุคาร์บอนทีเ่ ตรียม
จากเซลลู โ ลสที่ เ ติ ม ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย ากรดไฮโดรคลอกริ ก
มีลักษณะสัณฐานเป็นทรงกลมที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
และอนุภาคดังกล่าวมีขนาดเล็กระดับนาโนเมตร จากผล
การทดลองแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การเลื อกใช้ สารตั้ ง ต้ น และ
ความเข้มข้นของสารละลายกรดมีผลอย่างยิง่ ต่อการสังเคราะห์
1 µm SUT FESEM EHT=3.00kV mag=10.00KX WD=8.5mm วัสดุคาร์บอนที่เป็นทรงกลมให้มีขนาดที่แตกต่างกัน
Signal A=SE2

(ฉ)
รูปที่ 1 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
ของวัสดุคาร์บอนที่เตรียมจาก (ก) กลูโคส (ข) ซูโครส (ค)
กลีเซอรอลทีเ่ ติมตัวเร่งปฏิกริ ยิ ากรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น
1 โมลาร์ (ง) เซลลูโลส (จ) เซลลูโลสทีเ่ ติมตัวเร่งปฏิกริ ยิ ากรด
ไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ และ (ฉ) เซลลูโลสที่
เติมตัวเร่งปฏิกริ ยิ ากรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 1.0 โมลาร์
ที่ผ่านการกระตุ้นด้วยความร้อน

จากรูปที่ 1 เมือ่ วิเคราะห์ขนาดอนุภาคของวัสดุคาร์บอน
ที่เตรียมจากกลูโคส ซูโครส และกลีเซอรอลที่เติมตัวเร่ง
ปฏิกิริยากรดไฮโดรคลอริกที่ความเข้มข้น 1.0 โมลาร์ และ
ผ่านการกระตุ้นด้วยความร้อน พบว่ามีขนาดอนุภาคเฉลี่ย
เป็น 636, 793 และ 6,543 นาโนเมตรตามล�ำดับ ซึ่งวัสดุ
คาร์บอนที่เตรียมจากกลูโคส (รูปที่ 1(ก)) และซูโครส (รูปที่
1(ข)) มีอนุภาคเป็นทรงกลมที่มีขนาดเล็กกว่าวัสดุคาร์บอน
ทีเ่ ตรียมจากกลีเซอรอลทีถ่ กู เร่งปฏิกริ ยิ าด้วยกรดไฮโดรคลอริก
ความเข้มข้น 1.0 โมลาร์ (รูปที่ 1(ค)) สันนิษฐานว่ากลีเซอร
อลสามารถเกิดปฏิกริ ยิ าพอลิเมอไรเซชัน-พอลิคอนเดนเซชัน
ได้ดีภายใต้สภาวะไฮโดรเทอร์มอล และการใช้กรดไฮโดร
คลอริกความเข้มข้น 1.0 โมลาร์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ท�ำให้
อนุภาคของวัสดุคาร์บอนทีเ่ ตรียมได้มขี นาดใหญ่ ในขณะที่
การสังเคราะห์วสั ดุคาร์บอนที่เตรียมจากกลูโคสและซูโครส
ภายใต้สภาวะไฮโดรเทอร์มอลกลูโคสและซูโครสจะเปลี่ยน
เป็น 5-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรอล ซึ่งสามารถเกิดปฏิกิริยา
พอลิ เ มอไรเซชั น -พอลิ ค อนเดนเซชั น เป็ น สารประกอบ
พอลิฟูรานิก ให้วัสดุคาร์บอนที่มีลักษณะสัณฐานที่เป็น
ทรงกลม และอนุภาคดังกล่าวมีขนาดเล็กระดับนาโนเมตร
ในขณะทีว่ สั ดุคาร์บอนทีเ่ ตรียมจากเซลลูโลส และเซลลูโลส
ที่เติมตัวเร่งปฏิกิริยากรดไฮโดรคลอริกที่ความเข้มข้น 0.1
และ 1.0 โมลาร์ และผ่านการกระตุ้นด้วยความร้อน พบว่า
มีขนาดอนุภาคเฉลีย่ 10,000, 188 และ 476 นาโนเมตรตาม
ล�ำดับ โดยวัสดุคาร์บอนที่เตรียมจากเซลลูโลส (รูปที่ 1(ง))
มีการเกาะกันเป็นกลุม่ และมีขนาดใหญ่กว่าอนุภาคของวัสดุ
คาร์ บ อนที่ เ ตรี ย มจากเซลลู โ ลสที่ เ ติ ม ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
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		 3.2.3 การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของวัสดุคาร์บอน
ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปคโทรสโคปี
			
เมือ่ น�ำวัสดุคาร์บอนทีเ่ ตรียมได้จากอนุพนั ธ์
สารชีวมวล ได้แก่ กลูโคส ซูโครส กลีเซอรอล และเซลลูโลส
ที่ผ่านการกระตุ้นด้วยความร้อนไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
ฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปคโทรสโคปีให้ผลการทดลอง
ดังรูปที่ 2

(ก)

(ข)

(ค)

(ฉ)
รูปที่ 2 อินฟราเรดสเปคตรัมของวัสดุคาร์บอนทีเ่ ตรียมจาก (ก) กลูโคส
(ข) ซูโครส (ค) กลีเซอรอลที่เติมตัวเร่งปฏิกิริยากรดไฮโดร
คลอริกความเข้มข้น 1.0 โมลาร์ (ง) เซลลูโลส (จ) เซลลูโลส
ที่เติมตัวเร่งปฏิกิริยากรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1
โมลาร์ และ (ฉ) เซลลูโลสที่เติมตัวเร่งปฏิกิริยากรดไฮโดร
คลอริกความเข้มข้น 1.0 โมลาร์ ที่ผ่านการกระตุ้นด้วย
ความร้อน

(ง)

(จ)

จากรูปที่ 2 พบว่าวัสดุคาร์บอนทีเ่ ตรียมจากกลูโคส ซูโครส
และกลีเซอรอลทีเ่ ติมตัวเร่งปฏิกริ ยิ ากรดไฮโดรคลอริกทีค่ วาม
เข้มข้น 1.0 โมลาร์ ที่ผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล และ
น�ำมากระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ภายใต้อุณหภูมิ 400 องศา
เซลเซียส มีลักษณะของสเปคตรัมแตกต่างจากอนุพันธ์
สารชี ว มวลที่ ใ ช้ ใ นการเตรี ย มวั ส ดุ ค าร์ บ อน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในกรณีของการเตรียมวัสดุคาร์บอนจากกลีเซอรอล
ที่ เ ติ ม ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย ากรดไฮโดรคลอริ ก เมื่ อ พิ จ ารณา
สเปคตรัมของกลูโคส ซูโครส และกลีเซอรอลซึ่งใช้เป็น
สารตั้งต้นพบว่าให้แถบการสั่นที่เลขคลื่นประมาณ 3,300
เซนติ เ มตร -1 ซึ่ ง เป็ น การสั่ น ของหมู ่ ไ ฮดรอกซี (O-H)
แถบการสัน่ ทีเ่ ลขคลืน่ 2,950 เซนติเมตร-1 ซึง่ เป็นการสัน่ ของ
พันธะคาร์บอน-ไฮโดรเจน (C-H) โดยในกรณีของอนุพันธ์
สารชีวมวลกลูโคส และซูโครสจะพบแถบการสั่นที่เลขคลื่น
1,050 เซนติเมตร-1 ซึ่งเป็นการสั่นของหมู่อีเทอร์ (C-O-C)
อย่างชัดเจน มากไปกว่านั้น ในกรณีของการวิเคราะห์วัสดุ
คาร์ บ อนจะพบแถบการสั่ น ในช่ ว ง 1,600 และ 1,400
เซนติเมตร-1 ซึ่งเป็นการสั่นของหมู่อะโรมาติกส์ (C=C)
ทีเ่ กิดขึน้ มาใหม่ ในขณะทีว่ สั ดุคาร์บอนทีเ่ ตรียมจากเซลลูโลส
และเซลลู โ ลสที่ เ ติ ม ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย ากรดไฮโดรคลอริ ก ที่
ผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล และน�ำมากระตุ้นด้วย
ซิงค์คลอไรด์ภายใต้อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส พบว่ามี
ลั ก ษณะแตกต่ า งจากสเปคตรั ม ของเซลลู โ ลสที่ ใ ช้ เ ป็ น
สารตัง้ ต้นในการเตรียมวัสดุคาร์บอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
กรณีของการเตรียมวัสดุคาร์บอนจากเซลลูโลสที่เติมตัวเร่ง
ปฏิกิริยากรดไฮโดรคลอริก เมื่อพิจารณาสเปคตรัมของ
เซลลูโลสซึ่งใช้เป็นสารตั้งต้น จะพบแถบการสั่นที่เลขคลื่น
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3,330 เซนติเมตร-1 ซึ่งเป็นการสั่นของหมู่ไฮดรอกซี (O-H)
แถบการสัน่ ทีเ่ ลขคลืน่ 2,883 เซนติเมตร-1 ซึง่ เป็นการสัน่ ของ
พันธะคาร์บอน-ไฮโดรเจน (C-H) และแถบการสัน่ ทีเ่ ลขคลืน่
1,169 เซนติเมตร-1 ซึง่ เป็นการสัน่ ของหมูอ่ เี ทอร์ (C-O-C) ใน
ขณะทีว่ สั ดุคาร์บอนทีเ่ ตรียมจากเซลลูโลสมีสเปกตรัมทีใ่ กล้
เคียงกับเซลลูโลส แต่มีความเข้มของสัญญาณต�่ำกว่า โดย
เฉพาะอย่างยิง่ แถบการสัน่ ทีเ่ ลขคลืน่ 1,169 เซนติเมตร-1 ซึง่
เป็นการสั่นของหมู่อีเทอร์ (C-O-C) มากไปกว่านั้นยังพบ
แถบการสัน่ ในช่วง 1,600 และ 1,400 เซนติเมตร-1 ซึง่ เป็นการ
สัน่ ของหมูอ่ ะโรมาติกส์ (C=C) ทีเ่ กิดขึน้ มาใหม่ เมือ่ พิจารณา
ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราดของวัสดุ
คาร์บอนทีเ่ ตรียมจากเซลลูโลสซึง่ มีการเกาะกันเป็นกลุม่ และ
มีขนาดใหญ่ แสดงว่าภายใต้สภาวะไฮโดรเทอร์มอล และ
การกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ภายใต้ความร้อน 400 องศา
เซลเซียสสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเซลลูโลสเป็น
วัสดุคาร์บอนที่มีความเป็นอะโรมาติกส์ได้มากขึ้น แต่ส่วน
ใหญ่วสั ดุคาร์บอนทีเ่ ตรียมได้นยี้ งั มีลกั ษณะไม่แตกต่างจาก
เซลลูโลสซึง่ ใช้เป็นสารตัง้ ต้นมากนัก อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ของวัสดุคาร์บอนทีเ่ ตรียมจากเซลลูโลสทีเ่ ติมตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
กรดไฮโดรคลอริก จะปรากฏแถบการสัน่ ในช่วง 1,600 และ
1,400 เซนติเมตร-1 ซึ่งเป็นการสั่นของหมู่อะโรมาติกส์เพิ่ม
มากขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง พบแถบการสั่ น ที่ เ ลขคลื่ น 1,169
เซนติเมตร-1 ซึ่งเป็นการสั่นของหมู่อีเทอร์ลดลงอย่างมาก
แสดงว่าการเติมตัวเร่งปฏิกริ ยิ ากรดไฮโดรคลอริกจะสามารถ
เปลีย่ นหมูฟ่ งั ก์ชนั ทีอ่ ยูบ่ นสายโซ่เซลลูโลสให้เป็นวัสดุคาร์บอน
ที่มีโครงสร้างเป็นอะโรมาติกส์เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
การกระตุน้ ด้วยความร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 400 องศาเซลเซียสไม่
สามารถเปลี่ยนโครงสร้างของหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนเป็น
ส่วนประกอบได้อย่างสมบูรณ์ จึงยังปรากฏการสัน่ ทีเ่ ลขคลืน่
3,330 เซนติเมตร-1 ซึ่งเป็นการสั่นของหมู่ไฮดรอกซี
		 3.2.4 การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของวัสดุคาร์บอน
ด้วยเทคนิคการเปลี่ยนแปลงทางความร้อน
			
เมื่อน�ำกลูโคส ซูโครส และกลีเซอรอลที่ใช้
เป็นสารตัง้ ต้นส�ำหรับการเตรียมวัสดุคาร์บอน วัสดุคาร์บอน
ที่ เ ตรี ย มได้ จ ากกลู โ คส ซู โ ครส กลี เ ซอรอลที่ เ ติ ม ตั ว เร่ ง
ปฏิกริ ยิ ากรดไฮโดรคลอริกทีค่ วามเข้มข้น 1.0 โมลาร์ เซลลูโลส
วัสดุคาร์บอนที่เตรียมได้จากเซลลูโลส และเซลลูโลสที่เติม
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ ากรดไฮโดรคลอริกทีค่ วามเข้มข้น 0.1 และ 1.0
โมลาร์ที่ผ่านการกระตุ้น ไปวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทาง
ความร้อน ให้ผลการทดลองดังรูปที่ 3
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(ช)

(จ)

(ซ)

(ฉ)

(ฌ)
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(ญ)
รูปที่ 3 เทอร์โมแกรมของ (ก) กลูโคส (ข) วัสดุคาร์บอนที่เตรียมจาก
กลูโคส (ค) ซูโครส (ง) วัสดุคาร์บอนที่เตรียมจากซูโครส (จ)
กลีเซอรอล (ฉ) วัสดุคาร์บอนที่เตรียมจากกลีเซอรอลที่เติม
ตัวเร่งปฏิกิริยากรดไฮโดรคลอริกที่ความเข้มข้น 1.0 โมลาร์
(ช) เซลลูโลส (ซ) วัสดุคาร์บอนที่เตรียมจากเซลลูโลส (ฌ)
วัสดุคาร์บอนทีเ่ ตรียมจากเซลลูโลสทีเ่ ติมตัวเร่งปฏิกริ ยิ ากรด
ไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ และ (ญ) วัสดุคาร์บอน
ทีเ่ ตรียมจากเซลลูโลสทีเ่ ติมตัวเร่งปฏิกริ ยิ ากรดไฮโดรคลอริก
ความเข้มข้น 1.0 โมลาร์ (วัสดุคาร์บอนที่น�ำมาทดสอบผ่าน
การกระตุ้นด้วยความร้อน)

จากรูปที่ 3 พบว่ากลูโคสและซูโครสมีการสลายตัวสอง
ขัน้ ตอน โดยในช่วงแรกจะสลายทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 220 องศาเซลเซียส
และช่วงที่สองเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส [18]
ในขณะที่กลีเซอรอลจะเกิดการสลายตัวอย่างรวดเร็วที่
อุณหภูมิประมาณ 250 องศาเซลเซียส [19] อย่างไรก็ตาม
วัสดุคาร์บอนที่เตรียมจากกลูโคส ซูโครส และกลีเซอรอล
ที่ เ ติ ม ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย ากรดไฮโดรคลอริ ก ที่ ค วามเข้ ม ข้ น
1.0 โมลาร์ และผ่านการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ภายใต้
ความร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 400 องศาเซลเซียสจะเกิดการสลายตัว
ในช่วงกว้างที่อุณหภูมิประมาณ 350-700 องศาเซลเซียส
เมื่อเกิดการสลายตัวจนถึงอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส
พบว่ามีส่วนของคาร์บอนคงค้างน้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์
ในขณะทีเ่ ซลลูโลสจะเกิดการสลายตัวทางความร้อนในช่วง
แคบทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ ระมาณ 340 องศาเซลเซียส สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Yeng และคณะ [20] ซึ่งพบการสลายตัวของ
เซลลูโลสที่อุณหภูมิประมาณ 340 องศาเซลเซียสเช่นกัน
อย่างไรก็ตามวัสดุคาร์บอนที่เตรียมจากเซลลูโลส และ
น�ำมากระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ภายใต้ความร้อนที่อุณหภูมิ
400 องศาเซลเซียสจะเกิดการสลายตัวในช่วงกว้างทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ประมาณ 640 องศาเซลเซียส เมื่อเกิดการสลายตัวจนถึง
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อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส พบว่ามีส่วนของคาร์บอนคง
ค้างมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าวัสดุคาร์บอนที่
เตรียมได้นา่ จะมีโครงสร้างขนาดใหญ่และมีเสถียรภาพทาง
ความร้อนสูง สอดคล้องกับภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์
อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราดของวั ส ดุ ค าร์ บ อนที่ เ ตรี ย ม
จากเซลลูโลส (รูปที่ 1(ง)) ในขณะที่วัสดุคาร์บอนที่เตรียม
จากเซลลู โ ลสที่ เ ติ ม ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย ากรดไฮโดรคลอริ ก
พบการสูญเสียน�ำ้ หนักในช่วงอุณหภูมิ 50-110 องศาเซลเซียส
เนือ่ งจากมีการระเหยของน�ำ้ ในตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่าวัสดุ
คาร์ บ อนที่ เ ตรี ย มจากเซลลู โ ลสที่ เ ติ ม ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
กรดไฮโดรคลอริกมีความชอบน�้ำ (Hydrophilicity) สูงกว่า
วัสดุคาร์บอนที่เตรียมจากเซลลูโลสที่ไม่เติมตัวเร่งปฏิกิริยา
กรดไฮโดรคลอริ ก ซึ่ ง ไม่ มี ก ารสู ญ เสี ย น�้ ำ หนั ก เนื่ อ งจาก
การระเหยของน�้ำในช่วงอุณหภูมิดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า
วัสดุคาร์บอนที่เตรียมจากเซลลูโลสที่ไม่เติมตัวเร่งปฏิกิริยา
กรดไฮโดรคลอริกมีสมบัติไม่ชอบน�้ำ (Hydrophobicity)
นอกจากนี้ วัสดุคาร์บอนที่เตรียมจากเซลลูโลสที่เติมตัวเร่ง
ปฏิกริ ยิ ากรดไฮโดรคลอริก ยังพบการสูญเสียน�ำ้ หนักในช่วง
อุณหภูมปิ ระมาณ 550 องศาเซลเซียส เมือ่ เกิดการสลายตัว
จนถึงอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส พบว่ามีสว่ นของคาร์บอน
คงค้างต�่ำกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ชี้ให้เห็นว่าวัสดุคาร์บอนดัง
กล่าวน่าจะมีเสถียรภาพทางความร้อนต�่ำ
3.3 สมบัติการเป็นตัวดูดซับของวัสดุคาร์บอน
		 เมื่อน�ำวัสดุคาร์บอนที่เตรียมจากกลูโคส ซูโครส
กลีเซอรอลทีเ่ ติมตัวเร่งปฏิกริ ยิ ากรดไฮโดรคลอริกทีค่ วามเข้มข้น
1.0 โมลาร์ เซลลูโลส และเซลลูโลสทีเ่ ติมตัวเร่งปฏิกริ ยิ ากรด
ไฮโดรคลอริก และผ่านการกระตุน้ ด้วยความร้อน มาทดสอบ
การดูดซับสียอ้ มเมทิลนี บลูคองโกเรด และไดเรกต์สการ์เลต
4บีเอส ให้ผลการทดลองดังรูปที่ 4

(ก)

(ข)

(จ)

(ค)

(ฉ)
รูปที่ 4 วัสดุคาร์บอนที่เตรียมจากกลูโคส ซูโครส กลีเซอรอลที่เติม
ตัวเร่งปฏิกิริยากรดไฮโดรคลอริกที่ความเข้มข้น 1.0 โมลาร์
ต่อประสิทธิภาพการดูดซับสียอ้ ม (ก) เมทิลนี บลู(ข) คองโกเรด
และ (ค) ไดเรกต์สการ์เลต 4บีเอส และวัสดุคาร์บอนทีเ่ ตรียม
จากเซลลูโลส และเซลลูโลสที่เติมตัวเร่งปฏิกิริยากรดไฮโดร
คลอริกต่อประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อม (ง) เมทิลีนบลู(จ)
คองโกเรด และ (ฉ) ไดเรกต์สการ์เลต 4 บีเอส (สภาวะ: พีเอช
= 5-9, อุณหภูมิ = 25 องศาเซลเซียส, เวลา = 2 ชั่วโมง,
ปริมาตรสารละลายสียอ้ ม = 100 มิลลิลติ ร, ความเข้มข้นของ
สียอ้ ม = 100 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณตัวดูดซับ = 0.1 กรัม)

(ง)

จากรูปที่ 4 พบว่าโดยส่วนใหญ่วัสดุคาร์บอนที่เตรียม
จากกลีเซอรอลที่เติมตัวเร่งปฏิกิริยากรดไฮโดรคลอริกที่
ความเข้ ม ข้ น 1.0 โมลาร์ และที่ เ ตรี ย มจากเซลลู โ ลสมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับสียอ้ มต�ำ่ เมือ่ เปรียบเทียบกับวัสดุ
คาร์บอนทีเ่ ตรียมจากกลูโคส ซูโครส และทีเ่ ตรียมจากเซลลูโลส
ที่เติมตัวเร่งปฏิกิริยากรดไฮโดรคลอริกที่ความเข้มข้น 0.1
และ 1.0 โมลาร์ ทั้งในกรณีของการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลู
คองโกเรด และไดเรกต์สการ์เลต 4บีเอส โดยเมื่อพิจารณา
ขนาดโมเลกุลของสียอ้ มชนิดต่าง ๆ ทีค่ ำ� นวณจากโปรแกรม
http://bas.dss.go.th
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Chem3D Pro และโปรแกรม Jmol พบว่าเมทิลนี บลูคองโกเรด
เมื่อพิจารณาค่าพีเอชที่ประจุที่ผิวเป็นศูนย์ (Point of
และไดเรกต์สการ์เลต 4 บีเอสมีขนาดเป็น 0.48 x 1.32, 0.67 zero charge) ของตัวดูดซับคาร์บอนทีเ่ ตรียมได้จากกลูโคส
x 2.27 และ 0.82 x 2.96 นาโนเมตรตามล�ำดับ (รูปที่ 5)
ซูโครส กลีเซอรอลที่เติมตัวเร่งปฏิกิริยากรดไฮโดรคลอริกที่
ความเข้มข้น 1.0 โมลาร์ เซลลูโลส และเซลลูโลสที่เติมตัว
เร่งปฏิกิริยากรดไฮโดรคลอริกที่ความเข้มข้น 0.1 และ 1.0
โมลาร์มคี า่ พีเอชทีป่ ระจุทผี่ วิ เป็นศูนย์เป็น 6.1, 5.1, 6.0, 5.0,
6.2 และ 5.2 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 1) เมือ่ พีเอชของสารละลาย
มากกว่าพีเอชทีป่ ระจุทผี่ วิ เป็นศูนย์ตวั ดูดซับจะมีสภาพประจุ
(ก)
ที่ผิวเป็นลบ ในทางตรงกันข้ามถ้าพีเอชของสารละลาย
ต�ำ่ กว่าพีเอชทีป่ ระจุทผี่ วิ เป็นศูนย์ตวั ดูดซับจะมีสภาพประจุ
เป็นบวก ดังนั้น การดูดซับที่พีเอช 5 วัสดุคาร์บอนที่เตรียม
ได้จะมีสภาพประจุที่ผิวเป็นบวก ในขณะที่การดูดซับที่
พีเอชมากกว่า 5 (พีเอช 7-9) วัสดุคาร์บอนที่เตรียมได้
จะมีสภาพประจุทผี่ วิ เป็นลบ ท�ำให้สนั นิษฐานได้วา่ การดูดซับ
เมทิลีนบลูบน วัสดุคาร์บอนที่เตรียมได้น่าจะเกิดขึ้นจาก
(ข)
แรงดึงดูด-แรงผลักทางไฟฟ้าสถิต (Electrostatic attraction
and repulsion) โดยที่พีเอชมากกว่า 5 สีย้อมเมทิลีนบลูมี
ประจุเป็นบวก ในขณะที่วัสดุคาร์บอนที่เตรียมได้มีสภาพ
ประจุทผี่ วิ เป็นลบท�ำให้เกิดแรงดึงดูด สอดคล้องกับการเพิม่
ค่าพีเอชของการดูดซับ ประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมของ
วัสดุคาร์บอนมีค่าเพิ่มขึ้น
เมื่อพิจารณากลไกการดูดซับของสีย้อมคองโกเรด และ
ไดเรกต์สการ์เลต 4บีเอส ทีพ่ เี อชมากกว่า 5 สียอ้ มคองโกเรด
และไดเรกต์สการ์เลต 4บีเอสจะมีประจุเป็นลบ และวัสดุ
คาร์บอนทีเ่ ตรียมได้มสี ภาพประจุทผี่ วิ เป็นลบเช่นกัน ดังนัน้
(ค)
ถ้ากลไกการดูดซับเป็นแบบแรงดึงดูด-แรงผลักทางไฟฟ้าสถิต
รูปที่ 5 โครงสร้างของสีย้อม (ก) เมทิลีนบลู(ข) คองโกเรด และ (ค) จะท�ำให้สีย้อมและตัวดูดซับเกิดแรงผลักกัน ประสิทธิภาพ
ไดเรกต์สการ์เลต 4บีเอส
การดู ด ซั บ จึ ง ควรลดต�่ ำ ลงเมื่ อ เพิ่ ม พี เ อชของการดู ด ซั บ
ในทางตรงกันข้ามผลการทดลอง (รูปที่ 4) กลับพบว่าการ
เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมที่พีเอช 5 เพิ่มค่าพีเอชของการดูดซับท�ำให้ประสิทธิภาพการดูดซับสี
(รูปที่ 4) วัสดุคาร์บอนจะมีประสิทธิภาพในการดูดซับที่ต�่ำ ย้อมของวัสดุคาร์บอนมีคา่ เพิม่ ขึน้ ดังนัน้ อันตรกิรยิ าระหว่าง
แต่เมื่อพีเอชเพิ่มขึ้นจะมีประสิทธิภาพในการดูดซับที่สูงขึ้น สียอ้ มคองโกเรด และไดเรกต์สการ์เลต 4บีเอส และตัวดูดซับ
ทั้งในกรณีของเมทิลีนบลู คองโกเรด และไดเรกต์สการ์เลต วัสดุคาร์บอนทีเ่ ตรียมได้ไม่ได้เกิดขึน้ แบบแรงดึงดูด-แรงผลัก
4บีเอส โดยจะเห็นได้ว่าที่พีเอช 7 และ 9 มีประสิทธิภาพใน ทางไฟฟ้าสถิต แต่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากแรงดึงดูดประเภท
การดูดซับสียอ้ มทีใ่ กล้เคียงกัน เมือ่ พิจารณาค่าพีเคเอของสี อื่น ๆ ซึ่งแรงดึงดูดดังกล่าวอาจเป็นแรงดึงดูดระหว่างขั้ว
ย้อมเมทิลีนบลู (pKa = 3.8) [21] สีย้อมคองโกเรด (pKa = (Dipole-dipole interaction) พันธะไฮโดรเจน (Hydrogen
4.1) [22] พบว่ามีคา่ ต�ำ่ กว่า 5 ในขณะทีส่ ยี อ้ มไดเรกต์สการ์เลต bonding) อันตรกิรยิ าระหว่างพันธะไพ หรือวงอะโรมาติกส์
4บีเอสยังไม่พบการรายงานค่าพีเคเอ แต่คาดว่าน่าจะอยูใ่ น ( (Aromatic-aromatic) interaction) แรงแวนเดอร์วาล
ช่ ว ง 5.2-5.7 [23] (ประมาณจากสี ย ้ อ มที่ มี โ ครงสร้ า ง ล์ (Van der waals forces) [22] ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับวัสดุ
ใกล้เคียงกัน) และเมือ่ พิจารณาจากโครงสร้างของสียอ้ มพบ คาร์บอนทีม่ โี ครงสร้างเป็นอะโรมาติกส์ แต่ยงั คงมีหมูฟ่ งั ก์ชนั
ว่าสีย้อมเมทิลีนบลูเป็นสีย้อมประจุบวก (Cationic dye) ทีม่ อี อกซิเจนเป็นส่วนประกอบทีพ่ นื้ ผิว ซึง่ ยังคงเหลืออยูจ่ าก
ในขณะทีส่ ยี อ้ มคองโกเรด และไดเรกต์สการ์เลต 4บีเอสเป็น การกระตุ้นด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียสที่
สีย้อมประจุลบ (Anionic dye) ดังนั้นในสภาวะที่พีเอชมา ไม่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างของหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจน
กกว่า 5 (ในช่วงพีเอช 7-9) โมเลกุลของสีย้อมเมทิลีนบลู เป็นส่วนประกอบได้อย่างสมบูรณ์
จะมีประจุเป็นบวก ในขณะที่สีย้อมคองโกเรด และไดเรกต์
สการ์เลต 4บีเอสจะมีประจุเป็นลบ
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เมื่อพิจารณาจากขนาดโมเลกุลของสียอ้ มเมทิลีนบลูซึ่ง
นิ ย มใช้ ใ นการตรวจสอบวั ส ดุ ที่ มี รู พ รุ น ขนาดกลาง
(Mesoporous material) [24] แสดงให้เห็นว่าวัสดุคาร์บอน
ทีเ่ ตรียมจากกลูโคส ซูโครส และทีเ่ ตรียมจากเซลลูโลสทีเ่ ติม
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ ากรดไฮโดรคลอริกทีค่ วามเข้มข้น 0.1 และ 1.0
โมลาร์ เมือ่ น�ำมาผ่านการกระตุน้ ด้วยความร้อนเป็นวัสดุทมี่ ี
โครงสร้ า งโดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น วั ส ดุ ที่ มี รู พ รุ น ขนาดกลาง
จึงสามารถดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลู และโมเลกุลของสีย้อม
คองโกเรด และไดเรกต์สการ์เลต 4 บีเอส ซึง่ มีขนาดโมเลกุล
ใหญ่กว่าสีย้อมเมทิลีนบลูได้ อย่างไรก็ตาม วัสดุคาร์บอนที่
เตรียมจากกลีเซอรอลทีเ่ ติมตัวเร่งปฏิกริ ยิ ากรดไฮโดรคลอริก
ที่ความเข้มข้น 1.0 โมลาร์ และที่เตรียมจากเซลลูโลสแม้มี
ประสิทธิภาพในการดูดซับสียอ้ มต�ำ่ แต่ให้คา่ ไอโอดีนนัมเบอร์
สูง (ตารางที่ 1) ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่าวัสดุคาร์บอนนีน้ า่ จะมีโครงสร้าง
โดยส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่มีรูพรุนขนาดเล็ก (Microporous
material)

4. สรุป (Conclusion)

งานวิจัยนี้สามารถเตรียมวัสดุคาร์บอนจากอนุพันธ์สาร
ชีวมวลซึ่งได้แก่ กลูโคส ซูโครส กลีเซอรอล และเซลลูโลส
โดยใช้กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลที่อุณหภูมิ 200 องศา
เซลเซียส โดยในกรณีของการเตรียมวัสดุคาร์บอนจากเซลลูโลส
และกลีเซอรอลจ�ำเป็นจะต้องใช้กรดไฮโดรคลอริกเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา เมื่อน�ำวัสดุคาร์บอนที่เตรียมได้จากกระบวนการ
ไฮโดรเทอร์มอลมากระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ และน�ำมาผ่าน
กระบวนการคาร์บอไนเซชันที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส
จะท�ำให้วัสดุคาร์บอนเกิดเป็นรูพรุน และมีสมบัติในการดูด
ซับไอโอดีน และสียอ้ ม เมือ่ ท�ำการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของ
วัสดุคาร์บอนที่เตรียมได้ พบว่ามีสันฐานเป็นทรงกลม และ
มี ข นาดอนุ ภ าคเฉลี่ ย ระหว่ า ง 188-10,000 นาโนเมตร
โดยการกระตุน้ ด้วยความร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 400 องศาเซลเซียส
ไม่สามารถเปลีย่ นโครงสร้างของหมูฟ่ งั ก์ชนั ทีม่ อี อกซิเจนเป็น
ส่วนประกอบได้อย่างสมบูรณ์ ท�ำให้วัสดุคาร์บอนที่เตรียม
ได้มีหมู่ฟังก์ชันที่พื้นผิว และสภาพพื้นผิวนี้มีบทบาทส�ำคัญ
ต่อการก�ำหนดพฤติกรรมการดูดซับของสียอ้ ม 3 ชนิด ได้แก่
เมทิลีนบลู คองโกเรด และไดเรกต์สการ์เลต 4บีเอส จากผล
การทดลองแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการก�ำจัดสีย้อม
3 ชนิดบนคาร์บอนนาโนสเฟียร์ที่มีรูพรุนมีค่าสูงสุดที่พีเอช
เริ่มต้นของสารละลายในช่วง 7-9 โดยมีปริมาณสีย้อม
ทีถ่ กู ดูดซับบนตัวดูดซับ (qt) ประมาณ 100 มิลลิกรัมต่อกรัม
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บทคัดย่อ
ปัจจุบนั ความต้องการใช้เครือ่ งวัดอุณหภูมชิ นิดอินฟาเรด
เพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ที่ ใ ช้ กั น
อย่างแพร่หลาย เช่น ตามจุดคัดกรองและสถานบริการ
ด้านการสาธารณสุขเพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
โควิ ด -19 แต่ ไ ม่ ค ่ อ ยมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ สาเหตุ จ ากมี ค ่ า
ความคลาดเคลือ่ นสูง ซึง่ มีความเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโควิด-19 เพิม่ มากขึน้ การทวนสอบเครือ่ งวัดอุณหภูมิ
ชนิดอินฟาเรดดังกล่าวด้วยแบล็คบอดี้อาจท�ำให้ค่าใช้จ่าย
สูงและค่าความแม่นสูงเกินความจ�ำเป็น เทคนิคการทวนสอบ
เครือ่ งวัดอุณหภูมชิ นิดอินฟาเรดด้วยชุดสมาร์ทคิทซึง่ สามารถ
ทวนสอบเครือ่ งวัดอุณหภูมชิ นิดอินฟาเรดตามมาตรฐานASTM
E1965-98 [1] ช่วงการวัดตั้งแต่ 36°C ถึง 39°C และ
ตามช่วงการยอมรับ ±0.3°C อีกทัง้ ยังเพิม่ ประสิทธิภาพและ
ความน่าเชื่อถือของเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรดด้วย
เสถียรภาพดีกว่า

9

Abstract
Recently, the demand for infrared thermometers
(IRT) is increasing continuously. They are widely used
in many applications, such as measuring temperature
at the screening points and public health facilities to
prevent the spread of the COVID-19 virus. However,
it is not reliable due to their limit of tolerance, which
results in an increased risk of the epidemic of the
COVID-19 virus.Verifying those IRTs with a black body
can be costly and unnecessarily for high accuracy.
Techniques for verifying the IRT with smart kits are
detailed in the document of ASTM E1965-98 [1]. By
using these techniques for the smart kit, the measuring
range with the accuracy of ± 0.3°C can be cover up
the temperature of 36°C to 39°C. These methods of
verification also improve the efficiency and reliability
of infrared thermometers.
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1. (Introduction)

1.1 Introduction
		 At the present, non-contact infrared
thermometers (IRT) are widely applied for measuring
temperature at the screening points and hospitals,
because they are both more convenient and safer in
using for everyone, especially when they are used for
the measuring of patient temperature. Although those
IRTs are more convenient and safer in use than a
simple thermometer, there are some errors in the
measurement results of the devices. Unfortunately,
each one of IRT is not reliable in measurement and
conforms specification, which may cause errors in the
risk of diagnosis.
		 The IRT needs to calibrate or routine
performance check as the interval program, in order
to correct and prove within their tolerance of specification.
Generally, the IRT is necessary calibrated by using
black body source in the metrological laboratory.
Blackbody source or Black body knows well as the
measurement standard used for calibrating non-contact
infrared thermometer.
		 Practically, it is not possible to do this, due to
a large number of IRTs. Moreover, it is not only the
high calibration cost, but service period of calibration
might also take a long time. Verification is the process
of establishing the accuracy, or validity of IRT. The
verification is a good way, good solution, and more
suitable for solving this condition.
		 This paper will present the IRT verification
technique by using a smart kit, which was built by the
principle of the Peltier effect technique. The Peltier
semiconductor type generates warm temperature on
one side of its surface and another side of its surface
generates cool temperature, when apply electrical
voltage to Peltier plate. The smart kit for IRT produces
a warm side to create temperature within controlling
by the enhance microcontroller at the temperature
range of 36°C to 39°C, according to ASTM E196598(2016), which their measurement stability is better
than ± 0.3°C. This solution is equivalent to the black
body source for solving the IRT reliability. By using
this new device, insufficiency of the IRT calibration
service would be also solved. The next project would
develop the verification of IRT face recognition type.
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1.2 Principles and designs
		 1.2.1 Blackbody source
			
The blackbody [2] source is an
electromagnetic radiation system that is emitted by an
object that is in thermodynamic equilibrium. An object
is considered an ideal of perfect blackbody when it
absorbs all of the incoming light and does not reflect
any. Blackbody source or Blackbody is known well as
the measurement standard used for calibrating noncontact infrared thermometer (IRT). Generally, the
blackbody sources consisting of a black target plate
as shown in the Fig. 1 can be heated to specific
temperatures, and they have a characteristic of very
high accuracy with the emissivity ε = 1.

Fig.1 Black body source and basic structure

		 1.2.2 Smart kit for IRT designs
			
The design of Smart kit for IRT is as
following the ITS -90 traceability of all thermometers,
both contact and non-contact thermometer. The smart
kit for IRT is traceable to the SPRT thermometer, as
shown in Fig. 2.

Fig. 2 The traceability of thermometer

		 Typically, the Peltier effect [3] is multi-junctions
in series of n-type and p-type semiconductor, through
which a current is driven. Due to the Peltier effect,
some of the junctions absorb heat or lose heat (cold
side) on ceramic surface, while others release heat or
gain heat (hot side) on ceramic surface, as shown in
Fig. 3. Thermoelectric heat pumps exploit this
technology, such as Peltier devices found in refrigerators.

Fig. 3 Principle of Peltier effects and Peltier device

- Setting the heat radiation of the smart kit and
the black body was at 36°.
- IRTs were used to measure temperature at
the heat radiation of both sources (Fig. 5).
- Temperatures measured from IRTs and both
sources were recorded.
- The processes of setting the heat radiation of
both sources, measuring and recording
temperature of IRTs were carried out for the
temperature at 37°, 38° and 39°, which were
called as 1 cycle of measurement.
- The measurements of this experiment were
conducted for 3 cycles.

		 The design of smart kit for IRT uses the principle
of Peltier effect. It has just only used hot side junction
to create temperature instead of the heater. In order
to save the electrical power and to control temperature,
a microcontroller (Arduino) [4] and software are used
in the design.
3. Results and discussion
3.1 Experimental results
		 Results of the experiment were showed on
table 1, Table 2 and graph 1
Table1 Average of temperature measured from IRT

Temperature setting
Display temperature
on Peltier

+

Microcontroller

-

Temp. sensor on Peltier device

DC power regulator

Ts(°C)

Peltier device

Fig. 4 The schematic diagram and flow chart of smart kit for IRT

2. Experimental methods

An experiment was carried out in order to fulfil 2
objectives. The first objective was to verify the smart
kit by comparing with black body in term of controlling
a heat radiation. This objective was done by using
IRTs, which were used in Thailand as artefacts. The
second objective was to verify IRT performance. By
comparing temperature measured from IRT with the
heat sources radiated from the smart kit and the black
body, a performance of IRT can be verified.

IRT 1

IRT 2

IRT 3

Tirs(°C)

Tirb(°C)

Tirs(°C)

Tirb(°C)

Tirs(°C)

36.0

36.8

36.8

36.3

36.3

36.0

37.0

37.0

37.0

36.6

36.5

37.0

38.0

38.4

38.5

36.7

36.7

38.0

39.0

39.8

39.8

37.2

37.2

39.1

Remarks: 1. IRT 3 cannot be used with the black body in the
mode of body.
		 2. Measurement uncertainty [5] of Tirs is 0.87 °C and
Tirb is 0.42 °C approximately at confidential level of 95%.
Which Ts is the temperature setting from the smart
			 kit and the black body,
			 Tirs is the average temperature measured
			 from an IRT used with the heat radiation of
			 the smart kit,
			 Tirb is the average temperature measured
			 from an IRT used with the heat radiation of
			 the black body.

Fig. 5 IRT to measure temperature at heat radiation of the
smart kit and black body.

Before the experiment was done, the smart kit was
calibrated by the thermometer with thermocouple. The
processes of experiment were carried out as follows.
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Graph 1: Temperature measured from IRT: Blue line = ideal, 4. Conclusion
Brown line = temperature from IRT 1, Purple line =
This paper has described the principle of the smart
temperature from IRT2 and Green line = temperature
kit
for
an IRT. Its performance was successfully verified
from IRT 3.

by the experiment results in term of EN Ratio. The
results also shows that IRT, which was used in the
present, might be unreliable.

Table 2 EN Ratio for verification of the smart kit
Ts(°C)

EN Ratio
IRT 1

IRT 2

36.0

0

0

37.0

0

0.11

38.0

0.11

0

39.0

0

0

3.2 Discussion
		 One of the objectives of the experiment is to
verify the smart kit. To do this, temperatures measured
from the IRT using the smart kit as the heat radiation
was compared with that using the black body as the
heat radiation. The comparison is carried out in term
of the EN Ratio. This EN Ratio was calculated by the
equation of [6]

, which Uirb and Uirs are measurement uncertainty
of Tirb and Tirs, respectively.
By using data from table 1, the EN Ratio was calculated
as shown in Table 2. Since the EN Ratio is less than
1, so the experimental results distinctively verify that
the smart kit gives the good performance according
to the black body.
To verify quality of IRTs, these instruments will
measure its temperature accuracy, since the standard
ASTM E1965-98 [1] assigns that IRT used for measuring
skin temperature must accurate within ± 3 °C. The
Data from table 1 and graph 1 clearly demonstrate
that the accuracy of the IRT 1 corresponds with that
standard only at the temperature of 37 °C while that
of the IRT 2 corresponds with the standard only at the
temperature of 36 °C. From observation, hence both
instruments, IRT 1 and IRT 2, are unqualified to be
used anymore.
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ผลกระทบของระบบปรับตัง้ ต่อประสิทธิภาพของ
เครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนักอิเล็กทรอนิกส์
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะน�ำเสนอผลกระทบของ
ระบบปรับตั้งที่มีต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่องชั่ง
น�้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ ในงานวิจัยนี้จะท�ำการสอบเทียบ
เครื่ อ งชั่ ง น�้ ำ หนั ก ตั ว อย่ า งที่ มี ค ่ า ความสามารถสู ง สุ ด
520 กรัม ค่าความละเอียด 0.1 มิลลิกรัม ทีไ่ ด้รบั การปรับตัง้
แตกต่างกัน 2 แบบ ได้แก่ การปรับตัง้ ด้วยตุม้ น�ำ้ หนักภายใน
และการปรับตัง้ ด้วยตุม้ น�ำ้ หนักภายนอกตามวิธกี ารสอบเทียบ
EURAMET cg-18 จากผลการสอบเที ย บในหั ว ข้ อ ค่ า
ผิดพลาดของการอ่านค่า (Error of indication) ซึ่งสัมพันธ์
กั บ คุ ณ ลั ก ษณะค่ า ความผิ ด พลาดเชิ ง เส้ น (Linearity
deviation) ของเครื่องชั่งน�้ำหนักพบว่าผลการสอบเทียบใน
หัวข้อดังกล่าวส�ำหรับการปรับตัง้ ทัง้ 2 แบบมีคา่ En number
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ |En |>1 โดยเมื่อพิจารณาจาก
เส้นกราฟความเป็นเชิงเส้น (Linearity graph) ของทั้ง 2
เงื่อนไขพบว่าค่าความผิดพลาดเชิงเส้นของทั้ง 2 เงื่อนไขมี
ค่าต่างกันแต่ยงั น้อยกว่าค่าทีก่ ำ� หนดจากผูผ้ ลิต ±0.4 มิลลิกรัม
แต่เมือ่ พิจารณาค่าความชัน (Slope) ทีแ่ สดงถึงคุณลักษณะ
ค่ า ความไว (Sensitivity) พบว่ า ในกรณี ป รั บ ตั้ ง ด้ ว ย
ตุ้มน�้ำหนักภายในมีค่าความชัน (Slope) 4.00x10-6 และ
เมื่อท�ำการปรับตั้งด้วยตุ้มน�้ำหนักภายนอกค่าความชัน
(Slope) มี ค ่ า ลดลงเป็ น 5.97x10 -7 ซึ่ ง แสดงว่ า ระบบ
ปรับตั้งด้วยตุ้มน�้ำหนักภายในของเครื่องชั่งตัวอย่างนี้มีค่า
ผิดพลาดจนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพเครื่องชั่ง
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Abstract
This research aims to present the impact of the
adjustment system on the performance of electronic
balance. In this research, the electronic balance with
a maximum capacity 520 g and readability 0.1 mg has
been adjusted differently; internal built-in weight
adjustment system and external weight adjustment
system according to EURAMET cg-18 calibration
method. The calibration results of both conditions in
the topic of the error of indication test, which is
associated with linearity deviation characteristics of
the electronic balance, showed that the En number for
this topic were significantly different, |En |>1. Based on
the linearity graph of both conditions, the linearity
deviation of both conditions were different but still less
than the value specified by the manufacturer; ±0.4
mg.However, when considering the slope that represents
the sensitivity characteristic, it was found that in case
of adjusting with an internal weight with a slope of
4.00x10-6 and when adjusted with an external weight,
the slope value was reduced to 5.97x10-7, indicating
that the internal weight adjustment system of this
electronic balance experienced an error that affected
the performance of the electronic balance.
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Keywords: Electronic balance, Adjustment system, Linearity, Sensitivity
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1. บทน�ำ (Introduction)

เครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนักเป็นเครือ่ งมือวัดทีส่ ำ� คัญและใช้งานกัน
อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมหลายด้าน โดยเฉพาะ
ในทางการแพทย์ อาหาร และปิโตรเคมี ซึ่งมีความต้องการ
ค่าน�้ำหนักที่มีความถูกต้องแม่นย�ำอย่างสูงเนื่องจากส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของประชาชน
เครื่ อ งชั่ ง น�้ ำ หนั ก ที่ นิ ย มใช้ กั น เป็ น เครื่ อ งชั่ ง น�้ ำ หนั ก
แบบอิเล็กทรอนิกส์เพราะใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และดูแล
รักษาง่าย นอกจากนี้ ยังมีคา่ ความละเอียดในการอ่านค่าน�ำ้
หนักได้สูง แต่ความถูกต้องแม่นย�ำของค่าที่อ่านได้จาก
เครื่องชั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่
เครือ่ งชัง่ ติดตัง้ อยูแ่ ละขณะใช้งานเครือ่ งชัง่ เช่น ค่าอุณหภูมิ
ความชืน้ สัมพัทธ์และความดันบรรยากาศของสภาวะแวดล้อม
ขณะท�ำการชั่งน�้ำหนัก เป็นต้น ดังนั้น ผู้ผลิตเครื่องชั่งจึงได้
มี ก ารพั ฒ นาระบบที่ ท� ำ หน้ า ที่ ป รั บ ค่ า ความถู ก ต้ อ งของ
เครื่องชั่งให้เหมาะสมสอดคล้องตามสภาวะแวดล้อมที่
เครื่องชั่งใช้งานอยู่ ส่งผลให้ค่าน�้ำหนักที่ได้จากการชั่งมีค่า
ถูกต้องแม่นย�ำอยู่ตลอดเวลา ระบบที่ท�ำหน้าที่นี้ถูกเรียกว่า
ระบบปรับตั้งเครื่องชั่ง
การปรับตั้งเครื่องชั่ง หมายถึง การปรับให้เครื่องชั่ง
อ่านค่าน�้ำหนักได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงค่าน�้ำหนักจริงของ
วัตถุที่น�ำมาชั่งมากที่สุด โดยให้เครื่องชั่งรับรู้ค่าน�้ำหนักที่
ถูกต้องและบันทึกลงในหน่วยความจ�ำ ณ ต�ำแหน่งทีน่ ำ�้ หนัก
ที่ ชั่ ง มี ค ่ า เป็ น ศู น ย์ ต� ำ แหน่ ง ที่ มี ค ่ า น�้ ำ หนั ก ที่ ร ะบุ อื่ น ใด
อีกต�ำแหน่งหนึ่ง ลักษณะกราฟที่เกิดขึ้นจากการปรับตั้ง
แสดงได้ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ลักษณะรูปกราฟที่เกิดขึ้นจากการปรับตั้ง [1]

เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ควรได้รับการปรับตั้งในกรณี
ต่ อ ไปนี้ เช่ น เมื่ อ ท� ำ การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งชั่ ง เป็ น ครั้ ง แรก
มีการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งที่วางเครื่องชั่ง มีการปรับระดับ
เครื่ อ งชั่ ง ใหม่ หรื อ สภาวะแวดล้ อ ม เช่ น อุ ณ หภู มิ
ความชืน้ สัมพัทธ์ และความดันบรรยากาศ มีการเปลีย่ นแปลง
ไปจากภาวะที่ท�ำการปรับตั้งในตอนแรก ค่าผิดพลาดจาก
การชั่ ง เนื่ อ งจากอุ ณ หภู มิ มี ชื่ อ เรี ย กว่ า Temperature
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coefficient of the sensitivity (TC) ซึ่งก�ำหนดให้เป็น
การเปลี่ยนแปลงค่าความไว (Sensitivity) ต่อผลต่างของ
อุ ณ หภู มิ ยกตั ว อย่ า งเช่ น เครื่ อ งชั่ ง ที่ มี ค ่ า TC สู ง สุ ด
0.0001%/°C หมายความว่ า ค่ า ความไว (Sensitivity)
ของเครื่องชั่งมีค่าเปลี่ยนไปแค่ 1 ในล้าน เมื่ออุณหภูมิมีค่า
เพิม่ ขึน้ หรือลดลง 1°C [2] นอกจากสาเหตุเนือ่ งจากอุณหภูมิ
แล้วการย้ายเครื่องชั่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งก็ส่งผลต่อ
ความถูกต้องน่าเชื่อถือของค่าน�้ำหนักเช่นกัน เนื่องจาก
เครื่องชั่งน�้ำหนักไม่ได้วัดค่ามวลของวัตถุแต่จริง ๆ แล้ว
วัดค่าแรงที่กระท�ำต่อวัตถุที่น�ำมาชั่ง แรงกระท�ำนี้ขึ้นอยู่กับ
อัตราเร่งเนือ่ งจากแรงโน้มถ่วงของโลก ณ ต�ำแหน่งทีท่ ำ� การ
ชัง่ ซึง่ อัตราเร่งเนือ่ งจากแรงโน้มถ่วงของโลกนี้ (โดยประมาณ
9.8 m/s2) ไม่ได้มคี า่ คงทีเ่ ท่ากันทัว่ โลก แต่ขนึ้ อยูก่ บั ต�ำแหน่ง
โดยเฉพาะต�ำแหน่งละติจดู และความสูงเหนือระดับน�ำ้ ทะเล
ยกตัวอย่าง เมือ่ เครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนักถูกเคลือ่ นย้ายไปยังต�ำแหน่ง
ที่สูงกว่าเดิม 1 ชั้น จะมีระยะห่างจากต�ำแหน่งศูนย์กลาง
ของโลกออกไปอี ก 3 เมตร ซึ่ ง มี ค ่ า เท่ า กั บ ½
ในล้านของระยะทางเดิม ค่าอัตราเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง
จะมีค่าลดลงไป 1 ในล้านของค่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดั บ ชั้ น ที่ ต�่ ำ กว่ า เนื่ อ งจากแรงโน้ ม ถ่ ว งมี ค ่ า ลดลง
เป็นอัตราส่วนของระยะทางยกก�ำลังสอง ถ้าชั่งวัตถุ 200 g
ค่ า น�้ ำ หนั ก จะลดลงไป 1 ในล้ า น ซึ่ ง เท่ า กั บ 0.2 mg
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงควรมีแนวทางแก้ไขผลกระทบอันนี้
การแก้ไขก่อนท�ำการขนส่งเครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนักนัน้ เป็นไปไม่ได้
เนือ่ งจากยังไม่ทราบค่าอัตราเร่งโน้มถ่วงทีแ่ ท้จริงของต�ำแหน่ง
ที่จ ะติดตั้งเครื่องชั่ง แต่ถึงแม้จะทราบค่าแล้วเครื่องชั่ง
น�้ำหนักก็อาจถูกน�ำไปใช้ส�ำหรับการชั่ง ณ ต�ำแหน่งเฉพาะ
ซึ่ ง แม้ จ ะเป็ น ภายในตึ ก เดี ย วกั น ก็ ต ามแต่ ค นละชั้ น
ซึ่งผลกระทบนี้สามารถรับรู้ได้ส�ำหรับเครื่องชั่งน�้ำหนักแบบ
วิเคราะห์ (Analytical balance) ในการแก้ไขสถานการณ์ที่
กล่าวมา เครื่องชั่งน�้ำหนักถูกติดตั้งอุปกรณ์ส�ำหรับปรับตั้ง
ไว้ซงึ่ ท�ำให้สามารถแก้ไขค่าความไว (Sensitivity) หรือ slope
ของ Characteristic curve ของเครื่ อ งชั่ ง น�้ ำ หนั ก ที่ มี
ความต้องการผลการชั่งถูกต้อง ณ ต�ำแหน่งที่ท�ำการชั่ง
น�้ำหนักนั้น เมื่อท�ำการกระตุ้นค�ำสั่งปรับตั้งของเครื่องชั่ง
เครื่องชั่งจะท�ำการชั่งตุ้มน�้ำหนักอ้างอิงภายในข้างใต้จาน
ชั่งน�้ำหนักด้วยการท�ำงานของมอเตอร์ ผลจากการท�ำการ
ปรับตัง้ การชัง่ น�ำ้ หนักซึง่ เปลีย่ นไปตามสถานที่ ระบบไมโคร
โปรเซสเซอร์จะท�ำการค�ำนวณค่าแฟกเตอร์ (Calibration
factor) และเก็บบันทึกค่านี้ไว้จนกระทั่งมีการปรับตั้งใหม่
เมื่ อ มี ค ่ า แฟกเตอร์ นี้ แ ล้ ว ท� ำ ให้ ส ามารถตั้ ง ค่ า ความไว
(Sensitivity) ของเครือ่ งชัง่ ได้อย่างถูกต้อง ผลการชัง่ น�ำ้ หนัก
ภายหลังการปรับตัง้ จะมีความสัมพันธ์กบั ค่าความชัน (Slope)
ที่ถูกต้องของ Characteristic curve ดังนั้น วิธีแก้ไขท�ำได้
โดยสอบเทียบเครื่องชั่งทุกครั้งที่มีการย้ายต�ำแหน่ง และ
ใช้เครื่องชั่งที่มีระบบปรับตั้งเครื่องชั่งแบบอัตโนมัติ [3]

Slope = (Error of indication/Balance
reading)
ในการปรับตัง้ เครือ่ งชัง่ อิเล็กทรอนิกส์นนั้ ปัจจุบนั พบว่า
วิธีทั่วไปที่นิยมใช้ในการปรับตั้งเครื่องชั่งมีด้วยกัน 2 วิธี คือ
การปรับตั้งภายใน และการปรับตั้งภายนอก [4]
1) การปรับตัง้ ภายใน (Internal calibration) เป็นการ
ปรับตั้งโดยใช้ตุ้มน�้ำหนักมาตรฐานที่อยู่ภายใน
เครือ่ งชัง่ หรือทีเ่ รียกว่า Built-in calibration weight
ซึง่ ผูผ้ ลิตจะท�ำการติดตัง้ ตุม้ น�ำ้ หนักปรับตัง้ ไว้ภายใน
เครื่องชั่ง
2) การปรั บ ตั้ ง ภายนอก (External calibration)
เป็นการปรับตั้งโดยใช้ตุ้มน�้ำหนักมาตรฐานจาก
ภายนอกมาท�ำการวางบนเครือ่ งชัง่ เพือ่ ให้เครือ่ งชัง่
จ�ำค่าน�้ำหนักแล้วท�ำการปรับตั้ง ตามปกติจะมีค่า
ใกล้เคียงกับค่า Capacity ของเครื่องชั่ง
		 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะน�ำเสนอผลกระทบ
ของระบบปรับตั้งที่มีต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่อง
ชั่งน�้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ ในงานวิจัยนี้จะท�ำการสอบเทียบ
เครื่ อ งชั่ ง น�้ ำ หนั ก ตั ว อย่ า งที่ มี ค ่ า ความสามารถสู ง สุ ด
520 กรัม ค่าความละเอียด 0.1 มิลลิกรัม ทีไ่ ด้รบั การปรับตัง้
แตกต่างกัน 2 แบบ ได้แก่ การปรับตัง้ ด้วยตุม้ น�ำ้ หนักภายใน
(Internal built-in weight adjustment system) และ
การปรับตั้งด้วยตุ้มน�้ำหนักภายนอก (External weight
adjustment system) ตามวิธีการสอบเทียบ EURAMET
cg-18 ซึ่งผลจากการวิจัยนี้ต้องการสร้างความตระหนัก
ให้ผใู้ ช้งานเครือ่ งชัง่ สามารถน�ำผลการสอบเทียบมาวิเคราะห์
หาปัญหาทีเ่ กิดจากระบบปรับตัง้ พร้อมทัง้ แนวทางการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น

ตารางที่ 1 คุณลักษณะของเครื่องชั่งตัวอย่าง
คุณลักษณะ
(Specification)

ค่าที่ก�ำหนดจากผู้
ผลิต (Manufacturer หน่วย (Unit)
value)

Maximum capacity

520

g

Readability

0.1

mg

Repeatability (500 g)

0.12

mg

Linearity deviation

0.4

mg

Eccentricity deviation
(200 g)

0.4

mg

Sensitivity
temperature drift

0.0001

%/°C

2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์
		 เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการด�ำเนินงานวิจยั นี้
ประกอบด้วย
		 2.2.1 ตุ ้ ม น�้ ำ หนั ก มาตรฐานพร้ อ มใบรั บ รอง
การสอบเทียบ ส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรมสอบเทียบเครื่องชั่ง
ซึง่ เป็นชุดตุม้ น�ำ้ หนักมาตรฐาน Class E2 ขนาด 1 g-500 g
ดังแสดงในรูปที่ 3
		 2.2.2 ตุ ้ ม น�้ ำ หนั ก มาตรฐานส� ำ หรั บ ปรั บ ตั้ ง
เครื่องชั่งด้วยระบบการปรับตั้งแบบใช้ตุ้มน�้ำหนักภายนอก
เป็นตุ้มน�้ำหนักมาตรฐานก้อนเดียว Class E2 ขนาด 500 g
พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ ดังแสดงในรูปที่ 4

2. วิธีการวิจัย (Experimental methods)

2.1 ตัวอย่าง
		 เครื่องชั่งน�้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการด�ำเนิน
งานวิจยั นีแ้ สดงดังรูปที่ 2 โดยมีคณ
ุ ลักษณะแสดงในตาราง
ที่ 1

รูปที่ 2 เครื่องชั่งตัวอย่าง [5]

รูปที่ 3 ชุดตุ้มน�้ำหนักมาตรฐาน Class E2 ขนาด 1 g-500 g

รูปที่ 4 ตุ้มน�้ำหนักปรับตั้ง Class E2 ขนาด 500 g
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		 2.2.3 อุปกรณ์วดั สภาวะแวดล้อมขณะท�ำการสอบ และเปรียบเทียบกับค่าที่ก�ำหนดมาจากผู้ผลิต
เที ย บ ซึ่ ง สามารถวั ด ได้ ทั้ ง ค่ า อุ ณ หภู มิ ความชื้ น และ 		 2.4.4 ท� ำ การค� ำ นวณค่ า ความไม่ แ น่ น อนของ
การชั่งส�ำหรับผู้ใช้งานเครื่องชั่งน�้ำหนัก และท�ำการเปรียบ
ความดันบรรยากาศ ดังแสดงในรูปที่ 5
เทียบความแตกต่างของค่าดังกล่าวในกรณีที่มีการปรับตั้ง
ด้วยตุ้มน�้ำหนักภายใน และการปรับตั้งด้วยตุ้มน�้ำหนัก
ภายนอก
รูปที่ 5 อุปกรณ์วัดสภาะแวดล้อม

2.2.4 อุปกรณ์ประกอบส�ำหรับหยิบจับตุม้ น�ำ้ หนัก
และท� ำ ความสะอาด เช่ น ถุ ง มื อ ผ้ า คี ม จั บ ตุ ้ ม น�้ ำ หนั ก
ที่เป่าลมท�ำความสะอาด เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6 อุปกรณ์ประกอบส�ำหรับการสอบเทียบ

2.3 สารเคมี
		 ในงานวิจัยนี้มีการใช้แอลกฮอล์ส�ำหรับการท�ำ
ความสะอาดเครื่องชั่งน�้ำหนักและบริเวณโดยรอบก่อน
ด�ำเนินการสอบเทียบเท่านั้น

3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)

3.1 ผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง
		 ในหั ว ข้ อ นี้ จ ะแสดงผลการสอบเที ย บเครื่ อ งชั่ ง
น�้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการ EURAMET cg-18 ของ
ทัง้ 2 เงือ่ นไขในตารางที่ 2 ประกอบด้วยหัวข้อ Repeatability,
Error of indication และ Eccentricity deviation
		 เมื่อน�ำผลการสอบเทียบในตารางที่ 2 ไปเทียบกับ
ค่าทีก่ ำ� หนดของผูผ้ ลิตในตารางที่ 1 พบว่าผลการสอบเทียบ
ทั้ ง 3 หั ว ข้ อ มี ค ่ า ไม่ เ กิ น ค่ า ที่ ก� ำ หนดของผู ้ ผ ลิ ต และ
เมื่ อ พิ จ ารณาในส่ ว นของหั ว ข้ อ Repeatability และ
Eccentricity deviation ของทั้ ง 2 เงื่ อ นไขพบว่ า มี ค ่ า
ไม่ แ ตกต่ า งกั น แต่ ส� ำ หรั บ หั ว ข้ อ Error of indication
ผลการสอบเทียบส�ำหรับเครื่องชั่งที่ได้รับการปรับตั้งด้วย
ตุ ้ ม น�้ ำ หนั ก ภายในแสดงแนวโน้ ม ค่ า ผิ ด พลาดมากขึ้ น
เมื่อน�้ำหนักสอบเทียบมีค่ามากขึ้น แต่ค่าความไม่แน่นอน
ของทัง้ 2 เงือ่ นไขมีคา่ ไม่แตกต่างกัน ซึง่ เมือ่ พิจารณาเฉพาะ
ค่าผิดพลาดของกรณีปรับตั้งด้วยตุ้มน�้ำหนักภายในจะพบ
ว่าเครื่องชั่งตัวอย่างนี้มีค่าผิดพลาดสูงสุดได้ถึง 20 เท่าของ
ค่าความละเอียดเครื่องชั่ง

2.4 วิธีด�ำเนินงาน
		 ในการด�ำเนินงานวิจยั นีจ้ ะมีขนั้ ตอนการด�ำเนินงานดังนี้ ตารางที่ 2 ผลการสอบเทียบเครื่องชั่งน�้ำหนักตาม EURAMET cg-18
		 2.4.1 ท� ำ การสอบเที ย บเครื่ อ งชั่ ง น�้ ำ หนั ก ของทั้ง 2 เงื่อนไข
อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยวิธกี ารสอบเทียบตามมาตรฐาน EURAMET
Repeatability
cg-18 ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ Repeatability, Error of
Indication, Eccentricity และประเมินค่าความไม่แน่นอน Reading Internal adjustment
External adjustment
(g)
ส�ำหรับหัวข้อ Error of Indication [6] โดยท�ำการสอบเทียบ
2 เงื่อนไข คือ ในกรณีที่เครื่องชั่งน�้ำหนักได้รับการปรับตั้ง
500
0.055 mg
0.055 mg
ด้วยตุม้ น�ำ้ หนักภายใน และ ในกรณีทเี่ ครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนักได้รบั
Error of indication
การปรับตั้งด้วยตุ้มน�้ำหนักภายนอก
Internal adjustment
External adjustment
		 2.4.2 ท�ำการเปรียบเทียบผลการสอบเทียบทั้ง
2 เงื่ อ นไข โดยน� ำ ผลการสอบเที ย บในหั ว ข้ อ Error of Reading
Uncertainty
(g)
Error (g) Uncertainty
Indication มาเปรียบเทียบด้วยสถิติ En number [7] ซึง่ เป็น
at 95% (g) Error (g) at 95% (g)
สถิติที่ใช้เปรียบเทียบผลการวัดพร้อมค่าความไม่แน่นอน
±
±
ของข้อมูล 2 ชุด เพื่อพิจารณาความแตกต่างของผลการ
0
0.0000 0.000065
0.0000 0.000065
สอบเทียบทั้ง 2 เงื่อนไข
50
+ 0.0002 ± 0.00011 - 0.0001 ± 0.00011
		 2.4.3 น�ำข้อมูลในหัวข้อ Error of Indication
มาท�ำการสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าน�้ำหนักสอบ
100
+ 0.0002 ± 0.00014 - 0.0002 ± 0.00013
เทียบกับค่าผิดพลาดของเครื่องชั่ง ณ แต่ละค่าน�้ำหนัก
200
+ 0.0006 ± 0.00020 - 0.0002 ± 0.00020
สอบเทียบ เพื่อพิจารณาค่าความไวจากค่าความชันของ
250
+ 0.0008 ± 0.00026 - 0.0003 ± 0.00026
เส้นกราฟ และ ค่าความผิดพลาดเชิงเส้น ของทั้ง 2 เงื่อนไข
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แสดงในตารางที่ 3 ซึง่ จะน�ำผลการสอบเทียบในหัวข้อ Error
of indication พร้อมค่าความไม่แน่นอนมาเปรียบเทียบกัน
Internal adjustment
External adjustment
ด้วยสถิติ En number ตามสมการที่ 1 พร้อมเกณฑ์การตัดสิน
Reading
Uncertainty
Uncertainty
(g)
Error (g) at 95% (g) Error (g) at 95% (g) ดังนี้
Error of indication

250

+ 0.0008

± 0.00026

- 0.0003

± 0.00026

300

+ 0.0010

± 0.00030

- 0.0004

± 0.00030

350

+ 0.0011

± 0.00036

- 0.0003

± 0.00036

400

+ 0.0016

± 0.00038

- 0.0003

± 0.00038

450

+ 0.0020

± 0.00043

- 0.0001

± 0.00043

500

+ 0.0024

± 0.00045

0.0000

± 0.00045

Eccentricity deviation
Reading
(g)

Internal adjustment

External adjustment

200

0.2 mg

0.2 mg

3.2 ผลการเปรียบเทียบ En number
ในหัวข้อนี้จะใช้แนวทางของ ISO/IEC 17043 มา
เปรียบเทียบผลการสอบเทียบของทั้ง 2 เงื่อนไข ว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญหรือไม่ โดยผลการเปรียบเทียบ

โดย: XI = ค่า Error ของเงื่อนไข Internal Adjustment
XE = ค่า Error ของเงื่อนไข External Adjustment
UI = ค่าความไม่แน่นอนที่ 95% ของค่า Error
		
ของเงื่อนไข Internal Adjustment
UE = ค่าความไม่แน่นอนที่ 95% ของค่า Error
			 ของ เงื่อนไข External Adjustment
การพิจารณาค่า En number เพื่อสรุปผลการเปรียบเทียบ
มีหลักเกณฑ์ดังนี้ :
- ผลการเปรียบเทียบผ่านเกณฑ์ ถ้า | En | ≤ 1.0
แสดงว่าผลการสอบเทียบไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญ
- ผลการเปรียบเทียบไม่ผ่านเกณฑ์ ถ้า | En | > 1.0
แสดงว่าผลการสอบเทียบมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญ

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบ En number ระหว่างผลการสอบเทียบของทั้ง 2 เงื่อนไข
Error of indication
Internal adjustment

External adjustment

Error (g)

Uncertainty at
95% (g)

Error (g)

Uncertainty at
95% (g)

|En |

Result

0

0.0000

± 0.000065

0.0000

± 0.000065

0.00

Pass

50

+ 0.0002

± 0.00011

- 0.0001

± 0.00011

1.93

Fail

100

+ 0.0002

± 0.00014

- 0.0002

± 0.00013

2.09

Fail

150

+ 0.0005

± 0.00019

- 0.0003

± 0.00019

2.98

Fail

200

+ 0.0006

± 0.00020

- 0.0002

± 0.00020

2.83

Fail

250

+ 0.0008

± 0.00026

- 0.0003

± 0.00026

2.99

Fail

300

+ 0.0010

± 0.00030

- 0.0004

± 0.00030

3.30

Fail

350

+ 0.0011

± 0.00036

- 0.0003

± 0.00036

2.75

Fail

400

+ 0.0016

± 0.00038

- 0.0003

± 0.00038

3.54

Fail

450

+ 0.0020

± 0.00043

- 0.0001

± 0.00043

3.45

Fail

500

+ 0.0024

± 0.00045

0.0000

± 0.00045

3.77

Fail

Reading (g)
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จากผลการเปรี ย บเทีย บ E n number ในตารางที่ 3
พบว่าผลการสอบเทียบของทั้ง 2 เงื่อนไขมีค่าแตกต่างกัน
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อมูลในตาราง พบว่า ค่าความไม่
แน่นอนของทั้ง 2 เงื่อนไขมีค่าไม่แตกต่างกัน ดังนั้น สาเหตุ
ทีท่ ำ� ให้ผลการสอบเทียบของทัง้ 2 เงือ่ นไขแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญมาจากค่าผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งในกรณีปรับตั้ง
ด้วยตุ้มน�้ำหนักภายในค่าผิดพลาดจะมีค่าเพิ่มขึ้นสัมพันธ์
กับค่าน�้ำหนักสอบเทียบ
3.3 เส้นกราฟความเป็นเชิงเส้น
		 เมือ่ น�ำข้อมูลในหัวข้อ Error of indication มาท�ำการ
สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าน�้ำหนักสอบเทียบกับ
ค่าสัมบูรณ์ของค่าผิดพลาดของเครื่องชั่ง ณ แต่ละค่าน�้ำ
หนักสอบเทียบของทัง้ 2 เงือ่ นไข และท�ำการสร้างกราฟความ
สัมพันธ์เชิงเส้นเพือ่ พิจารณาค่าความไวจากค่าความชันของ
เส้นกราฟ และ ค่าความผิดพลาดเชิงเส้น ของทั้ง 2 เงื่อนไข
จะได้กราฟความสัมพันธ์ดังรูปที่ 7

จากข้อมูลในตารางที่ 4 พบว่าค่าความไว (Sensitivity)
ของเครื่ อ งชั่ ง ซึ่ ง พิ จ ารณาจากค่ า ความชั น (Slope)
ของเส้นกราฟของเครือ่ งชัง่ ทีไ่ ด้รบั การปรับตัง้ ด้วยตุม้ น�ำ้ หนัก
ภายนอกมีค่าลดลงจากการปรับตั้งด้วยตุ้มน�้ำหนักภายใน
จากค่า 4.00x10-6 เป็น 5.97x10-7 ซึง่ ค่าความไว (Sensitivity)
นีเ้ ป็นค่าทีผ่ ใู้ ช้งานเครือ่ งชัง่ สามารถพิจารณาความผิดปกติ
ของระบบปรับตั้งได้ โดยเส้นกราฟที่มีค่าความชัน (Slope)
มากขึ้นบ่งบอกถึงความผิดปกติของระบบปรับตั้งที่มากขึ้น
เช่นกัน ส่วนค่าความผิดพลาดเชิงเส้น (Linearity deviation)
ซึ่ ง เป็ น ค่ า ที่ บ ่ ง บอกถึ ง ความผิ ด ปกติ ข องระบบการรั บ รู ้
น�้ ำ หนั ก ของเครื่ อ งชั่ ง ของทั้ ง 2 เงื่ อ นไขมี ค ่ า ต่ า งกั น แต่
เมือ่ น�ำมาเปรียบเทียบกับค่าทีก่ ำ� หนดมาจากผูผ้ ลิต 0.4 mg
พบว่ามีคา่ ไม่เกินเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด ดังนัน้ เครือ่ งชัง่ เครือ่ งนีไ้ ด้
รับผลกระทบหลักมาจากระบบปรับตั้งที่ผิดพลาด

3.4 ค่าความไม่แน่นอนของผลการชั่งน�้ำหนัก
เอกสาร EURAMET cg-18 ซึง่ เป็นวิธกี ารสอบเทียบ
เครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนักวิธหี นึง่ มีความแตกต่างจากวิธกี ารสอบเทียบ
เครื่องชั่งวิธีอ่ืน ๆ ที่นิยมใช้กัน ในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติม
ส�ำหรับผู้ใช้งานเครื่องชั่งที่สามารถน�ำไปพิจารณาหาค่าผิด
พลาดจากการชั่งน�้ำหนัก (Error of indication) ค่าความไม่
แน่นอนของการชัง่ ทีค่ วามเชือ่ มัน่ 95% ในกรณีทมี่ กี ารใช้คา่
ปรับแก้จากผลการสอบเทียบ (Uncertainty of weighing
results: In case of using the correction value) และ ค่า
ความไม่แน่นอนของการชั่งที่ความเชื่อมั่น 95% ในกรณีที่
ไม่มีการใช้ค่าปรับแก้จากผลการสอบเทียบ (Uncertainty
of weighing results: In case of not using the correction
value) ได้ โดยผู้ใช้งานเครื่องชั่งควรน�ำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้
พิจารณาเทียบกับเกณฑ์การยอมรับได้ของงานเพือ่ พิจารณาว่า
เครือ่ งชัง่ ยังคงมีความเหมาะสมกับการน�ำไปใช้งาน ต่อหรือ
รูปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าน�้ำหนักสอบเทียบกับ ไม่ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่องชั่งตัวอย่างได้แสดงไว้
ค่าสัมบูรณ์ของค่าผิด พลาดของเครือ่ งชัง่ ณ แต่ละค่าน�ำ้ หนัก ในตารางที่ 5 ในกรณี ที่ เ ครื่ อ งชั่ ง ได้ รั บ การปรั บ ตั้ ง ด้ ว ย
สอบเทียบในกรณีปรับตั้งเครื่องชั่งทั้ง 2 เงื่อนไข
ตุม้ น�ำ้ หนักภายใน และการปรับตัง้ ด้วยตุม้ น�ำ้ หนักภายนอก
จากรูปกราฟความสัมพันธ์ในรูปที่ 7 สามารถหาค่าความ
ไวจากความชันของเส้นกราฟและค่าความผิดพลาดเชิงเส้น
เทียบกับค่าที่ก�ำหนดของผู้ผลิตได้ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าความไวและความผิดพลาดเชิงเส้นของเครื่องชั่งทั้ง
2 เงื่อนไข
Parameters

Internal
adjustment

External
adjustment

Sensitivity

4.00x10-3 mg

5.97x10-4 mg

Linearity
deviation

0.4 mg

0.3 mg
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ตารางที่ 5 ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับผู้ใช้งานเครื่องชั่งน�้ำหนักของทั้ง
2 เงื่อนไข
Additional information
Parameters

Internal
External
adjustment adjustment

Error of an indication (g)

3.6 x 10-6 R -8.8 x 10-7 R

Uncertainty of weighing results:
In case of using the correction
value at 95% (g)

1.4 x 10-4 + 1.4 x 10-4 +
5.8 x 10-6 R 3.5 x 10-6 R

Uncertainty of weighing results: 1.4 x 10-4 + 1.4 x 10-4 +
In case of not using the
9.4 x 10-6 R 4.4 x 10-6 R
correction value at 95% (g)
หมายเหตุ : R เป็นตัวแปรอิสระแทนค่าด้วยค่าน�้ำหนักที่อ่านได้จาก
การชั่งน�้ำหนัก

จากข้อมูลในตารางที่ 5 สมมุตนิ ำ� เครือ่ งชัง่ ตัวอย่างไปชัง่
ของแล้วค่าทีอ่ า่ นได้จากการชัง่ น�ำ้ หนัก (R) มีคา่ 25.0000 g
เมื่อน�ำค่าดังกล่าวไปแทนค่าในสมการดังกล่าวในตารางที่
5 จะได้ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับผู้ใช้งานเครื่องชั่งน�้ำหนักของทั้ง 2
เงื่อนไข ที่ R = 25.0000 g
Additional information
Parameters

Internal
External
adjustment adjustment

Error of an indication (mg)

0.090

-0.022

Uncertainty of weighing results:
In case of using the correction
value at 95% (mg)

± 0.29

± 0.23

Uncertainty of weighing results:
In case of not using the
correction value at 95% (mg)

± 0.38

± 0.25

จากข้อมูลในตารางที่ 6 พบว่า ค่าผิดพลาดจากการชั่ง
น�้ำหนัก (Error of indication) ค่าความไม่แน่นอนของ
การชัง่ ทีค่ วามเชือ่ มัน่ 95% ในกรณีทมี่ กี ารใช้คา่ ปรับแก้จาก
ผลการสอบเทียบ (Uncertainty of weighing results:
In case of using the correction value) และ ค่าความไม่
แน่นอนของการชัง่ ทีค่ วามเชือ่ มัน่ 95% ในกรณีทไี่ ม่มกี ารใช้
ค่าปรับแก้จากผลการสอบเทียบ (Uncertainty of weighing
results: In case of not using the correction value)
ในกรณีที่มีการปรับตั้งด้วยตุ้มน�้ำหนักภายนอกมีค่าลดลง
กว่าในกรณีที่มีการปรับตั้งด้วยตุ้มน�้ำหนักภายใน

4. สรุป (Conclusion)

จากผลการทดลองนีพ้ บว่า ระบบปรับตัง้ ด้วยตุม้ น�ำ้ หนัก
ภายในของเครื่องชั่งตัวอย่างมีความผิดปกติ ซึ่งผู้ใช้งาน
เครื่องชั่งสามารถตรวจสอบความผิดพลาดของระบบปรับ
ตัง้ ดังกล่าวได้จากการน�ำข้อมูลในหัวข้อ Error of indication
มาสร้างกราฟความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าน�้ำหนักสอบ
เทียบกับค่าผิดพลาด และพิจารณาจากค่าความชันของเส้น
ตรง หากเส้นกราฟมีค่าความชันมากแสดงว่าระบบปรับตั้ง
เครือ่ งชัง่ มีความผิดปกติมากเช่นกัน ซึง่ ผูใ้ ช้งานเครือ่ งชัง่ ควร
ติ ดต่ อให้ ผู้ ผลิ ตมาด� ำ เนิ นการแก้ ไ ขปรั บแก้ ค่ า ในระบบ
ดังกล่าว แต่ในระหว่างรอผูผ้ ลิตมาด�ำเนินการแก้ไข ผูใ้ ช้งาน
เครือ่ งชัง่ สามารถแก้ปญ
ั หาเบือ้ งต้นได้โดยการเปลีย่ นไปใช้
ระบบปรับตั้งด้วยตุ้มน�้ำหนักภายนอก ในกรณีที่เครื่องชั่งมี
ระบบดังกล่าวในเอกสารคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตจะมี
การระบุขนาดและ class ที่เหมาะสมส�ำหรับตุ้มน�้ำหนักที่
น�ำมาใช้ปรับตั้งเครื่องชั่ง ในงานวิจัยนี้พบว่า เมื่อเปลี่ยน
การปรับตั้งเครื่องชั่งจากการใช้ตุ้มน�้ำหนักภายในมาเป็น
การใช้ตุ้มน�้ำหนักภายนอก พบว่า เส้นกราฟมีค่าความชัน
ลดลงอย่างมาก และเมื่อท�ำการเปรียบเทียบผลการสอบ
เที ย บเครื่ อ งชั่ ง ของทั้ ง 2 เงื่ อ นไขด้ ว ยสถิ ติ En number
พบว่ามีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าผลการสอบเทียบของทั้ง
2 เงื่อนไขมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ และเมื่อ
ค�ำนวณค่าผิดพลาดจากการชัง่ น�ำ้ หนัก (Error of indication)
ค่าความไม่แน่นอนของการชั่งที่ความเชื่อมั่น 95% ในกรณี
ทีม่ กี ารใช้คา่ ปรับแก้จากผลการสอบเทียบ (Uncertainty of
weighing results: In case of using the correction value)
และ ค่าความไม่แน่นอนของการชั่งที่ความเชื่อมั่น 95% ใน
กรณี ที่ ไ ม่ มี ก ารใช้ ค ่ า ปรั บ แก้ จ ากผลการสอบเที ย บ
(Uncertainty of weighing results: In case of not using
the correction value) ในส่วนของผู้ใช้งานเครื่องชั่ง พบว่า
ค่าผิดพลาดจากการชั่งน�้ำหนัก (Error of indication) มีค่า
ลดลงเมื่อท�ำการปรับตั้งเครื่องชั่งด้วยตุ้มน�้ำหนักภายนอก
ท�ำให้เครื่องชั่งมีโอกาสผ่านเกณฑ์การใช้งานที่ผู้ใช้งาน
เครื่องชั่งก�ำหนดไว้มากขึ้น
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สมบัตกิ ารป้องกันรังสียวู ขี องกระดาษหัตถกรรมปอสา
UV-Protection property of mulberry craft paper
ฐิตารินีย์ สุโรพันธ์1*, ก่อพงศ์ หงษ์ศรี1**
Thitarini Suropan1*, Korpong Hongsri1**
รับบทความ: 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขบทความ: 13 พฤษภาคม 2565 ยอมรับตีพิมพ์: 19 กรกฎาคม 2565

บทคัดย่อ
รั ง สี ยู วี จ ากแสงแดดสามารถท�ำ อั น ตรายต่ อ ผิ ว หนั ง
ของมนุษย์ งานวิจยั นีจ้ งึ มุง่ เน้นในการศึกษาให้ทราบถึงสมบัติ
การป้องกันรังสียูวีของกระดาษหัตถกรรมปอสา เพื่อน�ำไป
ใช้ ใ นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ้ อ งกั น รั ง สี ยู วี จ ากกระดาษ
หัตถกรรมปอสา การตรวจสอบการป้องกันรังสียวู ขี องกระดาษ
หัตถกรรมปอสาซึ่งท�ำโดยการทดสอบการส่องผ่าน และ
การดูดกลืนรังสียูวีที่ความยาวคลื่น 280-400 นาโนเมตร
ด้วยเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer พบว่า กระดาษ
หัตถกรรมปอสาน�้ำหนักมาตรฐาน 25 50 และ 100 แกรม
มีการส่องผ่านรังสียูวีอยู่ที่ร้อยละ 12.17 3.11 และ 0.41
การดู ด กลื น รั ง สี ยู วี อ ยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 1.87 2.10 และ 2.86
ตามล�ำดับ หลังจากการเคลือบกระดาษหัตถกรรมปอสา
น�้ำหนักมาตรฐาน 25 และ 50 แกรม ด้วยทัลคัม อลูมิเนียม
และทองแดงออกไซด์ พบว่า กระดาษมีความหนาเพิ่มขึ้น
80-90 ไมโครเมตร การส่องผ่านรังสียวู ลี ดลง และมีการดูดกลืน
รังสียูวีเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 3 ถึงแม้การเคลือบ
จะช่ ว ยปรั บ ปรุ ง ค่ า ความทึ บ แสงของกระดาษให้ สู ง ขึ้ น
ความพรุ น ของกระดาษลดลง และความสามารถ
ในการป้องกันรังสียูวีของกระดาษเพิ่มขึ้น แต่จะเห็นได้ว่า
ผลจากการทดลองความสามารถในการป้องกันรังสียูวีนั้น
ขึน้ อยูก่ บั สมบัตดิ า้ นโครงสร้างของกระดาษหัตถกรรมปอสา
เป็นหลัก นั่นคือ ความหนา โดยความหนาที่เพิ่มขึ้นจาก
น�ำ้ หนักมาตรฐานทีเ่ พิม่ ขึน้ ในกรณีของกระดาษไม่เคลือบผิว
และความหนาที่เพิ่มขึ้นจากชั้นของสารเคลือบในกรณีของ
กระดาษที่ผ่านการเคลือบผิวสามารถช่วยลดการส่องผ่าน
ของรังสียวู ไี ด้ ท�ำให้ความสามารถในการป้องกันรังสียวู ขี อง
กระดาษหัตถกรรมปอสาเพิ่มขึ้น
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Abstract
The UV is harmful to human skins. The research
was thus aimed to study the UV-protection property
of mulberry craft paper to use in the development of
UV protection products from mulberry craft paper. The
investigation of the UV protection of mulberry craft
paper was done by measuring the UV transmittance
and UV absorbance using UV-VIS spectrophotometer
with the wavelength of 280-400 nm. It was found that
the mulberry craft paper with the grammage of 25
gsm., 50 gsm. and 100 gsm. has UV transmittance of
12.17 % 3.11% and 0.41%, respectively and UV
absorbance of 1.87% 2.10 % and 2.86%,
correspondingly. After the mulberry craft papers with
the grammage of 25 gsm. and 50 gsm. were coated
with Talcum, Aluminum and Copper oxide, it was found
that thickness was increased by 80-90 µm. UV
transmittance was reduced and UV absorbance was
increased by about 3%. Although the coating of mulberry
craft paper made paper opacity higher, paper porosity
lower and UV protection ability improved. The UV
protection ability was more related to structural
properties of mulberry craft paper which is thickness.
The thickness which was increased by higher grammage
for the case of uncoated paper and by coating layer
for the case of coated paper could reduce UV
absorbancy and increase. UV protection ability of the
mulberry craft paper.
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1. บทน�ำ (Introduction)

ทุกคนสามารถสัมผัสกับรังสียวู จี ากทัง้ แสงอาทิตย์ และ
จากแหล่ ง รั ง สี ยู วี เ ที ย มที่ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมต่ า ง ๆ เช่ น
การพาณิชย์ อุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งผลกระทบจากรังสียูวี
ทีม่ ตี อ่ มนุษย์ทเี่ ห็นได้อย่างชัดเจน คือ ผลกระทบทีม่ ตี อ่ ผิวหนัง
และสุขภาพตาจากรังสี UV-A ที่มีความยาวคลื่นในช่วง
315-400 นาโนเมตร และ UV-B ที่มีความยาวคลื่นในช่วง
280-315 นาโนเมตร [1] ประเทศไทยอยู่ในเขตศูนย์สูตร
มีสภาพอากาศร้อน แดดจัด มีความเข้มแสงสูง และมีดัชนี
รังสียูวี (Ultraviolet index : UVI) อยู่ในช่วง 8-12 ซึ่งถือว่า
เป็นค่าที่สูง โดยค่า UVI ที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงระดับอันตราย
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ของรังสียวู ที มี่ ตี อ่ ร่างกาย หากมีคา่ UVI มากกว่า
3 ทางการแพทย์ แ นะน� ำ ว่ า จ� ำ เป็ น ต้ อ งสวมใส่ อุ ป กรณ์
เพื่อป้องกันรังสียูวีเมื่อต้องสัมผัสกับแสงแดดเสมอ [2]
ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมามีงานวิจยั จ�ำนวนมากทีพ่ ยายามคิดค้น
วิธีเพื่อลดการสัมผัสรังสียูวี เช่น ผลิตแว่นตา หมวก และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ส�ำหรับกันแดด ด้วยวัสดุการผลิตต่าง ๆ รวม
ถึงได้มกี ารน�ำโลหะ (Metallics) และโลหะออกไซด์ (Metallic
oxides) มาใช้เป็นวัสดุที่ช่วยดูดซับความร้อนและรังสียูวี
ซึ่งมีกลไกลในการช่วยดูดซับความร้อนและรังสียูวีไว้บาง
ส่วนแล้วสะท้อนออก โลหะส่วนใหญ่ทนี่ ำ� มาใช้ ได้แก่ สังกะสี
เงิน อลูมิเนียม อลูมิเนียมออกไซค์ และทองแดง เป็นต้น
โดยมีการน�ำมาใช้ในอุตสาหกรรมกระจกรถยนต์ กระจกบ้าน
ฉนวนกันความร้อน แว่นตา ฯลฯ และในอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
โดยการน�ำโลหะมาทอเป็นเส้นใยโลหะ (Metallic yarns)
และใช้ฉาบลงบนผ้า รวมถึงเครื่องส�ำอางและครีมกันแดด
ก็มสี ว่ นผสมของโลหะ เพือ่ ช่วยในการป้องกันความร้อนและ
รังสียูวี
งานวิจยั และข้อมูลเกีย่ วกับการป้องกันรังสียวู ใี นกระดาษ
ยังมีน้อย ซึ่งแตกต่างกับอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีการท�ำวิจัย
ในเรือ่ งดังกล่าวอย่างแพร่หลาย รวมถึงมีมาตรฐานสากลใน
การทดสอบ และมีการก�ำหนดค่าความสามารถในการป้องกัน
รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet protection factor : UPF)
ของวัส ดุสิ่งทอ โดยบอกเป็นอัตราส่วนของปริม าณรังสี
อัลตราไวโอเลตที่สัมผัสผิวเมื่อมีผ้าป้องกันอยู่ต่อปริมาณ
รังสีที่สัมผัสผิวเมื่อไม่มีผ้า โดยทั่วไปค่า UPF จะอยู่ในช่วง
30-50 สิ่งทอที่มีค่า UPF เท่ากับ 50 นั้นจะยอมให้รังสี
อัลตราไวโอเลตเพียงแค่ 1 ใน 50 ส่วนของรังสีที่ตกกระทบ
พืน้ ผิววัสดุผา่ นทะลุได้ ซึง่ หมายความว่าสามารถป้องกันรังสี
อัลตราไวโอเลตได้ถึง 98% [3] จากข้อมูลการวิเคราะห์ผ้า
จากร่มรังสียวู ดี ว้ ยเทคนิค EDS ทีส่ ามารถบอกชนิดของธาตุ
ซึ่งเป็นองค์ประกอบของวัสดุ พบไทเทเนียม ทองแดง ใน
ปริมาณเล็กน้อย ซิลิคอนปริมาณปานกลาง และอะลูมินัม
ในปริมาณมาก อลูมินัมเป็นสารสีอะลูมินัม (Aluminum
pigment) ซึ่งมักอยู่ในรูปของเกล็ดอะลูมินัม (Aluminum
flake) เป็ น ตั ว ช่ ว ยในการสะท้ อ นแสง รั ง สี ยู วี และรั ง สี
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อินฟราเรด โดยอะลูมินัมสามารถสะท้อนคลื่นความยาว
2,400-4,000 อังสตรอม (บางส่วนของรังสียูวี) ได้ประมาณ
30-50% [4] GHANE และ GHORBANI [5] ได้ทำ� การศึกษา
หาเทคนิคในกระบวนการผลิตผ้าที่สามารถป้องกันรังสียูวี
ได้ สู ง ขึ้ น มี ก ารใช้ เ ส้ น ด้ า ยโลหะ (Metallic yarn)
คือ ทองแดง และอลูมิเนียมมาใช้เป็นเส้นพุ่ง (Weft yarn)
ที่ ท อขั ด ในแนวตั้ ง ฉาก ทอผสมกั บ ไนลอน ฝ้ า ย และ
โพลีเอสเตอร์ในกระบวนการทอ พบว่า ผ้าทีท่ อผสมด้วยด้าย
ทองแดงให้ค่า UPF สูงกว่าผ้าที่ทอผสมด้วยด้ายอลูมิเนียม
เนื่ อ งจากทองแดงมี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามสามารถใน
การปลดปล่อยสูง สามารถดูดซับคลืน่ แม่เหล็กได้มาก ท�ำให้
ค่าการส่องผ่านลดลง และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การป้องกันรังสียูวีของสิ่งทอขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสิ่งทอ
ความหนา ความหนาแน่น รูพรุน ทิศทางการเรียงตัวของ
เส้นใยในการทอ รวมถึงวัสดุฟอกขาว และวัสดุช่วยดูดซับ
รังสียูวีอื่น ๆ สิ่งทอหรือผ้ากับกระดาษนั้นมีความใกล้เคียง
กั น ในแง่ ข องการน� ำ เส้ น ใยมาใช้ เ ป็ น วั ส ดุ ใ นการผลิ ต
มีโครงสร้างทีเ่ กิดจากการสานกันของเส้นใย และมีลกั ษณะ
เป็นแผ่นราบ หรือเป็นผืน/แผ่นคล้ายกัน ดังนัน้ ปัจจัยทีม่ ผี ล
ต่อความสามารถในการป้องกันรังสียูวีของกระดาษคาดว่า
จะมีแนวโน้มของปัจจัยที่คล้ายกันกับสิ่งทอ งานวิจัยนี้จึงมี
ความสนใจในเรื่องการตรวจสอบสมบัติการป้องกันรังสียูวี
ของกระดาษหัตถกรรมปอสา เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการน�ำไป
ใช้ต่อยอดและวิจัยพัฒนาการผลิตแผ่นกระดาษป้องกัน
รังสียวู ี ผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันรังสียวู จี ากกระดาษหัตถกรรม เช่น
ม่านบังแสงแดดในรถยนต์ หมวก ฉากกั้นแสง เป็นต้น
สมบัติเชิงแสง (Optical properties) ของกระดาษนั้น
เมื่อมีแสงตกกระทบกระดาษสิ่งที่เกิดขึ้นคือ การสะท้อน
ส่องผ่าน การกระเจิง การดูดกลืน ซึ่งปรากฏการณ์ต่าง ๆ
เหล่านีข้ องแสงทีม่ ตี อ่ วัตถุและการตอบสนองส่งผลต่อสมบัติ
เชิงแสงของกระดาษ เส้นใยเซลลูโลสนัน้ ไม่มสี ี และจากภาพ
หน้าตัดกระดาษในรูปที่ 1 จะเห็นเส้นใยเซลลูโลสที่สานกัน
อยู่ แต่ละครัง้ ทีแ่ สงตกกระทบเส้นใยเซลลูโลส แสงบางส่วน
จะสะท้อนจากพื้นผิวของเส้นใยและบางส่วนจะส่องผ่าน
เส้นใยโปร่งแสง รวมถึงหักเหเมือ่ กระทบกับเส้นใยเส้นอืน่ ๆ
ทิศทางของแสงจึงมีการเปลีย่ นแปลงจากเส้นใยหนึง่ เกิดการ
สะท้อนและเปลีย่ นทิศทาง มีการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากการ
สะท้อนและหักเหภายในชั้นเส้นใยกระดาษ ส่งผลให้แสง
กระเจิงไปทุกทิศทาง นอกจากนี้ โดยทัว่ ไปแล้วเยือ่ กระดาษ
ไม่ ไ ด้ ป ระกอบไปด้ ว ยเซลลู โ ลสเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ยั ง มี
สารแทรก ลิกนิน สิ่งสกปรก รวมถึงสารเติมแต่งที่ใส่เข้าไป
ในกระบวนการผลิตกระดาษ ท�ำให้เกิดการดูดกลืนแสงขึ้น
เมื่ อ แสงกระทบกั บ วั ต ถุ ที่ ไ ม่ โ ปร่ ง แสงหรื อ สี อื่ น ๆ ใน
แผ่นกระดาษ แสงจะถูกดูดกลืน คายความร้อน และสะท้อน
ออกไป [6] ดังแสดงในรูปที่ 1 ในอุตสาหกรรมกระดาษนิยม
น�ำสารเติมแต่งมาใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษ ได้แก่

ปูนขาว ดินขาว ทัลคัม ไททาเนียมไดออกไซด์ เป็นต้น เพื่อ
ปรับปรุงสมบัตเิ ชิงแสงของกระดาษ คือ ความขาว ความขาว
สว่าง และความทึบแสง VIPUL และ NISHI [7] ได้ท�ำ
การศึกษาประสิทธิภาพของทัลคัมในการท�ำกระดาษ พบว่า
การลดระดับขนาดอนุภาคของผงทัลคัมจะช่วยปรับปรุง
สัมประสิทธิก์ ารกระเจิงแสงของกระดาษ ซึง่ จะท�ำให้การส่อง
ของแสงผ่านกระดาษเป็นไปได้ยากขึ้นด้วย

ไฮดรอกไซด์ (NaOH) แบบระบบเปิด จึงท�ำให้เส้นใยมี
การแยกออกจากกันไม่สมบูรณ์เท่ากับกระบวนการผลิต
เยื่อกระดาษในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้เยื่อหรือเส้นใย
ปอสามีความยาว และยังคงหลงเหลือมัดเส้นใยปะปนอยู่
รวมถึงปอสานั้นมีผนังเซลล์ของเส้นใยที่หนา เมื่อน�ำมา
ขึ้นแผ่นกระดาษด้วยวิธีหัตถกรรม ซึ่งไม่ผ่านการรีดน�้ำหรือ
อั ด กระดาษให้ แ น่ น จึ ง ท� ำ ให้ มี ช ่ อ งว่ า งระหว่ า งเส้ น ใย
ขนาดใหญ่ แผ่นกระดาษหัตถกรรมจึงมีลักษณะฟ่าม หรือ
ความแน่นหนาปรากฏ (Appearance density) ต�่ำ และ
มีความพรุนสูง [9] ซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณการส่องผ่าน
ของรังสียวู ไี ด้ ดังนัน้ การเคลือบผิวกระดาษหัตถกรรมปอสา
จึงมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงสมบัติด้านโครงสร้างกระดาษ
ได้ แ ก่ ความหนา ลั ก ษณะโดยรวมของแผ่ น กระดาษ
รูปที่ 1 การตกกระทบของแสงบนกระดาษ [6]
ลักษณะโครงสร้างขนาดเล็ก บนพืน้ ผิว เช่น ขนาดของรูพรุน
ความลึกของรูพรุน และการกระจายตัวของรูพรุน ส�ำหรับ
การทดสอบการป้องกันรังสียูวีทดสอบด้วยเครื่อง UV/ การผสมโลหะ และสารเติมแต่งลงในสารเคลือบนีเ้ พือ่ ใช้เป็น
VIS Spectrophotometer ซึ่งตรวจวัดปริมาณแสงและค่า วั ส ดุ ที่ ช ่ ว ยดู ด ซั บ ความร้ อ นและดู ด กลื น รั ง สี ยู วี โดยใช้
ความเข้ม (Intensity) ในช่วงรังสียูวีและช่วงแสงขาวที่ทะลุ ผงทัลคัม ผงอลูมิเนียม และทองแดงออกไซค์ เป็นต้น
ผ่านหรือถูกดูดกลืนโดยตัวอย่างทีว่ างอยูใ่ นเครือ่ งมือ โดยที่
ความยาวคลื่นแสงจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณและชนิด 2. วิธีการวิจัย (Experimental methods)
ของสารที่อยู่ในตัวอย่าง เมื่อโมเลกุลของตัวอย่างถูกฉาย
งานวิจัยนี้ได้ด�ำเนินการวิจัยในเดือนตุลาคม 2563ด้วยแสงในช่วงรังสียวู หี รือแสงขาวทีม่ พี ลังงานเหมาะสมจะ มิถนุ ายน 2564 ณ ห้องปฏิบตั กิ ารเส้นใยธรรมชาติ กลุม่ งาน
ท�ำให้อิเล็กตรอนภายในอะตอมดูดกลืนแสงแล้วเปลี่ยน เส้นใยธรรมชาติ กองวัสดุวศิ วกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สถานะไปอยู่ในชั้นที่มีระดับพลังงานสูงกว่า เมื่อท�ำการวัด โดยได้แบ่งการท�ำงานเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1. การเตรียมตัวอย่าง
ปริมาณของแสงที่ส่องผ่านหรือสะท้อนมาจากตัวอย่าง ได้แก่ การเตรียมกระดาษหัตถกรรมปอสา น�ำ้ หนักมาตรฐาน
เทียบกับแสงจากแหล่งก�ำเนิดที่ความยาวคลื่นค่าต่าง ๆ 25 50 และ 100 แกรม การเตรี ย มสารเคลื อ บทั ล คั ม
ตามกฎของ Beer-Lambert ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) สารเคลือบอลูมิเนียม และสารเคลือบทองแดงออกไซด์
ของสารจะแปรผันกับจ�ำนวนโมเลกุลทีม่ กี ารดูดกลืนแสง [8] และการเคลือบกระดาษด้วยสารเคลือบ 2. การทดสอบสมบัติ
งานวิจยั นีม้ งุ่ เน้นทีจ่ ะศึกษาการดูดกลืนและการส่องผ่าน กระดาษหั ต ถกรรมปอสาก่ อ นเคลื อ บและหลั ง เคลื อ บ
รั ง สี ยู วี ใ นกระดาษหั ต ถกรรมปอสา ซึ่ ง การผลิ ต เยื่ อ ใน 3. การรวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบผล ดังกรอบแนวคิด
กระบวนการหัตถกรรมเป็นการต้มด้วยสารละลายโซเดียม ส�ำหรับงานวิจัยที่แสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดส�ำหรับงานวิจัย
http://bas.dss.go.th
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2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
- เครื่ อ งชั่ ง 4 ต� ำ แหน่ ง (Analytical balance)
รุ่น Type AC2105 บริษัท Sartorius
- เครื่องทดสอบความทึบแสง (Opacity tester)
รุ่น CTH-ISO บริษัท Technidyne
- เครื่องทดสอบความพรุน (Porosity tester) H.E.
Gurley บริษัท Messmer
- เครือ่ งทดสอบความหนาของกระดาษ (Thickness
tester) รุ่น 49-s6-10-0003 บริษัท Technidyne
- เครื่องวัดรังสียูวี (UV-VIS Spectrophotometer)
รุ่น Specord 250 บริษัท Analytik jena
- เครื่องกวนสารละลายแบบใบพัด รุ่น E284 บริษัท
Electro-Craft® Servo
- เตาให้ความร้อน (Hot plate) รุ่น SP131320-33
บริษัท Barnstead Thermolyne
2.2 สารเคมีและวัสดุ
- ผงทัลคัม (Talcum powder) บริษัท SARKOTET
เกรดทั่วไป
- ผงอลูมิเนียม (Aluminium metal fine powder)
บริษัท HIMEDIA เกรดทั่วไป
- ผงทองแดงออกไซด์ (Copper oxide powder)
98% ขนาด < 10 µm บริษัท SIGMA-ALDRICH
เกรดทั่วไป
- เยื่ อ ปอสาฟอกขาว ส�ำหรับการผลิต กระดาษ
หัตถกรรม จากฟาร์มกระดาษสา
2.3 วิธีด�ำเนินงาน
		 2.3.1 การเตรียมตัวอย่าง
			
1) การเตรียมกระดาษหัตถกรรมปอสา
			
น�ำเยื่อปอสาฟอกขาว ความชื้นร้อยละ 80
กระจายด้วยเครื่องกระจายเยื่อ น�ำไปขึ้นแผ่นด้วยตะแกรง
ขึ้นแผ่นแบบหัตถกรรม โดยให้มีน�้ำหนักมาตรฐาน 25 50
และ 100 แกรม
			
2) การเตรียมสารเคลือบ
				 น�ำสารเคลือบหรือตัวยึดติด (Binder) ทีเ่ ตรียม
ไว้ซงึ่ ประกอบด้วย โพลิไวนิลแอลกอฮอล์ (Poly vinyl alcohol)
แป้งประจุบวก (Modified Starch) กลีเซอรอล (Glycerol)
และคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Sodium carboxymethyl
cellulose) ในปริมาณ 1,000 มิลิลิตร ผสมกับอลูมิเนียม
10% ทองแดงออกไซด์ 10% และผงทัลคัม 10% ใช้ใบพัด
ผสมกวนให้เข้ากันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จะได้สารเคลือบ
ดังแสดงในรูปที่ 3
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(ก)

(ข)

(ค)
รูปที่ 3 (ก) สารเคลือบผสมอลูมิเนียม 10% (ข) สารเคลือบผสม
ทองแดงออกไซด์ 10% และ (ค) สารเคลือบผสมทัลคัม 10%

น�ำสารเคลือบอลูมิเนียม 10% สารเคลือบทองแดง
ออกไซด์ 10% สารเคลือบทัลคัม 10% ที่ผลิตได้ เคลือบลง
บนแผ่นกระดาษหัตถกรรมปอสาน�ำ้ หนักมาตรฐาน 25 และ
50 แกรม 1 ด้าน ด้วยแปรง โดยใช้สารเคลือบ 100 มิลลิลติ ร
เคลือบลงบนกระดาษหัตถกรรมปอสาขนาด A4 ให้ทั่วแผ่น
แล้วทิง้ ให้สารเคลือบแห้งเป็นเวลา 24 ชัว่ โมง ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง
จะได้กระดาษหลังเคลือบดังแสดงในรูปที่ 4

(ก) )

(ข)

(ค)

(ง)

รูปที่ 4 แสดงกระดาษหัตถกรรมปอสา (ก) ไม่ผ่านการเคลือบ (ข)
เคลือบด้วยสารเคลือบทัลคัม(ค) เคลือบด้วยสารเคลือบ
อลูมิเนียม (ง) เคลือบด้วยสารเคลือบทองแดงออกไซด์

ความยาวคลื่นในการทดสอบที่ 315-400 นาโนเมตร และ
280-314 นาโนเมตร ส�ำหรับการทดสอบดังต่อไปนี้ การส่อง
ผ่านของแสง (Transmittance) และการดูดกลืนของแสง
(Absorbance) [8]
		 ความสามารถในการป้องกันรังสียูวี UVA UVB
จากการทดสอบการส่องผ่านของแสงด้วยเครื่อง UV-VIS
นั้นบ่งบอกถึงร้อยละของปริมาณรังสียูวีที่ไม่สามารถทะลุ
ผ่านกระดาษหัตถกรรมปอสามาได้ โดยในอุตสาหกรรม
สิ่งทอได้น�ำไปค�ำนวณหาค่า UPF ซึ่งเป็นดัชนีแสดงถึง
ความสามารถในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตของวัสดุ
สิง่ ทอ โดยบอกเป็นอัตราส่วนของปริมาณรังสีอลั ตราไวโอเลต
ทีส่ มั ผัสผิวเมือ่ มีผา้ ป้องกันอยูต่ อ่ ปริมาณรังสีทสี่ มั ผัสผิวเมือ่
ไม่มีผ้า ซึ่งมีความสัมพันธ์กับร้อยละของปริมาณรังสียูวีที่
ป้องกันได้ ดังสมการ และ ตารางที่ 1

		 เมื่ อ คื อ ค่ า ความเข้ ม รั ง สี ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ผิ ว มนุ ษ ย์
คื อ ความเข้ ม แสงเชิ ง สเปกตั ม ของรั ง สี
ดวงอาทิตย์
คือ การส่องผ่านของแสงผ่านชิ้นตัวอย่าง
ที่วิเคราะห์ได้ และ คือ ความยาวคลื่นที่ใช้ทดสอบใน
		 2.3.2 การทดสอบสมบัติและความสามารถใน หน่วยนาโนเมตร [5]
การป้องกันรังสียูวีของกระดาษหัตถกรรมปอสา
			
น�ำตัวอย่างจากกระดาษหัตถกรรมปอสา ตารางที่ 1 การจ�ำแนกประเภทของ UPF และเปอร์เซ็นต์การส่องผ่าน
น�้ำหนักมาตรฐาน 25 และ 50 แกรม ที่ผ่านการเคลือบผิว UVR ตามมาตรฐาน AS/NZ4399: 1996 การจ�ำแนกประเภทของ
ด้วยสารเคลือบทั้ง 3 สูตร รวมถึงกระดาษหัตถกรรมปอสา เสื้อผ้าที่ป้องกันแสงแดด [10]
น�ำ้ หนักมาตรฐาน 25 50 และ 100 แกรม ทีไ่ ม่ผา่ นการเคลือบ
ระยะ
การ
การส่อง
มาทดสอบสมบัติดังต่อไปนี้
เวลาใน
ระดั
บ
การ
ป้
อ
งกั
น
ผ่
านของ
ค่า UPF ป้องกัน
การ
			
1) การทดสอบสมบัติด้านโครงสร้าง
รั
ง
สี
ย
ว
ู
ี
รั
ง
สี UVR
ป้องกัน
				 - ความพรุน (Porosity) ทดสอบตาม
(%)
(%)
(ชม.)
มาตรฐาน ISO 5636-5 :2013 Paper and board
-Determination of air permeance (medium range)-Part
10
ปานกลาง 2.5-5.0
90-95
10-5
5: Gurley method
20-29
สูง
5.0-7.5 95-96.5
5-3.5
				 - ความหนา (Thickness) ทดสอบตาม
30-40
สูงมาก 7.5-12.5 96.7-98 3.3-2.0
มาตรฐาน ISO 534 :2011 Paper and board-Determination
of thickness, density and specific volume
50+
มากที่สุด
>12.5
>98
<2
				 2) การทดสอบสมบัติเชิงแสง
					 - ความทึบแสง (Opacity) ทดสอบตาม 		 ตารางที่ 1 UVR นั้นถูกแบ่งตามความยาวคลื่น
มาตรฐาน ISO 2471: 2008 Paper and board- ของรังสียูวี ออกเป็น 3 ช่วง คือ UVA UVB และ UVC ซึ่งใน
Determination of opacity (paper backing)-Diffuse ช่วงคลื่นของรังสี UVC นั้นจะถูกชั้นบรรยายโอโซนดูดซับไว้
reflectance method
ดังนั้น ค่าที่ใช้เปรียบเทียบในตารางจึงเป็นค่าการส่องผ่าน
				 3) การทดสอบความสามารถในการป้องกัน ของรังสี UVA และ UVB ทีช่ ว่ งคลืน่ 280-400 นาโนเมตร จะ
รังสียวู ดี ว้ ยเครือ่ ง UV-VIS Spectrophotometer ในช่วงรังสี เห็นได้วา่ สัดส่วนการส่องผ่านของรังสี UVR นัน้ จะแปรผกผัน
ยูวีและช่วงแสงขาวที่ทะลุผ่านหรือถูกดูดกลืนโดยตัวอย่าง กับความสามารถในการป้องรังสียูวี
ที่ ว างอยู ่ ใ นเครื่ อ งมื อ ซึ่ ง ในการทดสอบได้ ก� ำ หนดช่ ว ง
http://bas.dss.go.th
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3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)

จากการทดสอบสมบัตดิ า้ นโครงสร้างของกระดาษหัตถกรรมปอสาน�ำ้ หนักมาตรฐาน 25 50 และ 100 แกรม ก่อนและ
หลังการเคลือบ ได้ผลการทดสอบความหนาและความพรุน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความหนาและความพรุนของกระดาษหัตถกรรมปอสา
กระดาษหัตถกรรมปอสา
การทดสอบ

หน่วย

25
แกรม

ความหนา

µm

ความพรุน

s

เคลือบ
ทัลคัม

อลูมิ
เนียม

ทองแดง
ออกไซด์

87

167

171

174

0

72

78

75

50
แกรม

เคลือบ

100
แกรม

ทัลคัม

อลูมิ
เนียม

ทองแดง
ออกไซด์

219

300

303

309

495

0

81

83

88

0

		 จากตารางที่ 2 พบว่า กระดาษที่ผ่านการเคลือบมีความหนาของกระดาษเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการเคลือบผิว
80-90 ไมโครเมตร ผิวหน้าของกระดาษที่ลึกลงจากช่องว่างของเส้นใยและความพรุนของกระดาษที่ลดลง เกิดจาก
การถูกเติมเต็มด้วยสารเคลือบ โดยวัดจากการซึมผ่านอากาศที่ปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร หลังการเคลือบผิว
พบว่า การซึมผ่านอากาศใช้เวลาในการซึมผ่านกระดาษนานขึน้ เนือ่ งจากสารเคลือบได้เข้าไปปิดผิวหน้าของกระดาษและ
ช่องว่างระหว่างเส้นใยในกระดาษ ท�ำให้อากาศซึมผ่านไปได้ยากและใช้เวลาซึมผ่านนานขึน้ ดังนัน้ การเคลือบผิวสามารถ
ช่วยปรับปรุงสมบัติด้านโครงสร้างของกระดาษหัตถกรรมปอสาให้ดีขึ้น
		 ผลการทดสอบสมบัติเชิงแสงของกระดาษหัตถกรรมปอสาน�้ำหนักมาตรฐาน 25 50 และ 100 แกรม ก่อนและ
หลังการเคลือบ ได้แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมบัติเชิงแสงของกระดาษกระดาษหัตถกรรมปอสา
กระดาษหัตถกรรมปอสา
การทดสอบ

หน่วย

25
แกรม

ความทึบแสง,

%

การส่องผ่าน,

%

เคลือบ
ทัลคัม

อลูมิ
เนียม

ทองแดง
ออกไซด์

57.17

69.23

90.15

97.49

12.17

4.84

4.48

UV A

6.59

2.42

UV B

5.58

50
แกรม

เคลือบ

100
แกรม

ทัลคัม

อลูมิ
เนียม

ทองแดง
ออกไซด์

70.37

89.03

92.97

95.60

90.00

4.03

3.11

1.20

1.16

1.13

0.41

2.29

2.14

1.68

0.93

0.75

0.93

0.35

2.42

2.19

1.89

1.43

0.27

0.71

0.30

0.056

1.87

3.28

3.35

3.41

2.10

3.81

3.51

3.77

2.86

UV A

0.71

1.63

1.67

1.84

0.90

2.13

2.26

2.07

2.36

UV B

1.16

1.65

1.68

1.57

1.20

2.68

2.23

2.70

2.50

การดูดกลืน,

%

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าความทึบแสงของกระดาษหัตถกรรมปอสาเพิม่ ขึน้ เมือ่ กระดาษมีนำ�้ หนักมาตรฐานเพิม่ ขึน้ และ
เมื่อกระดาษผ่านการเคลือบ โดยที่น�้ำหนักมาตรฐานกระดาษ 25 แกรม หมายถึงกระดาษหัตถกรรมปอสา 1 ตารางเมตร
มีเยื่อปอสาอยู่ 25 กรัม เมื่อน�้ำหนักมาตรฐานเพิ่มขึ้นในพื้นที่กระดาษเท่าเดิมเนื่องจากมีปริมาณเยื่อ/เส้นใยในกระดาษ
เพิม่ ขึน้ จึงท�ำให้ความหนาเพิม่ ขึน้ ด้วย ซึง่ ค่าความทึบแสงนัน้ มีความสัมพันธ์กบั ความหนาของกระดาษ รวมถึงความหนา
แน่นของเส้นใย สารเติมแต่ง วิธีการผลิตเยื่อ วิธีการผลิตกระดาษ และลักษณะของเส้นใย เส้นใยปอสามีลักษณะผนัง
เส้นใยที่หนา เมื่อแสงส่องมากระทบเส้นใยที่มีผนังหนาจึงส่องผ่านไปได้ยาก แสงบางส่วนที่สามารถส่องผ่านจะเกิดการ
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หักเหภายในกระดาษระหว่างเส้นใย ช่องว่างระหว่างเส้นใยท�ำให้แสงสามารถหักเหและสะท้อนของแสงได้มากขึ้น
แสงบางส่วนมีการกระเจิงและสะท้อนออกของแสง เมื่อน�ำกระดาษมาเคลือบด้วยโลหะและสารเติมแต่ง ซึ่งมีสมบัติ
การดูดกลืนแสงและสะท้อนแสง จึงท�ำให้ค่าความทึบแสงเพิ่มขึ้น และเกิดการส่องผ่านของแสงผ่านกระดาษได้น้อยลง
การทดสอบความสามารถในการป้องกันรังสียูวีของกระดาษหัตถกรรมปอสา พบว่ากระดาษที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบมี
ค่าการส่องผ่านรังสียวู รี อ้ ยละ 12.17, 3.11 และ 0.41 ตามล�ำดับ และมีคา่ การดูดกลืนรังสียวู ี ร้อยละ 1.87,2.10 และ 2.86
ตามล�ำดับ เมือ่ น�ำ้ หนักมาตรฐานเพิม่ ขึน้ และความหนาเพิม่ ขึน้ การส่องผ่านของรังสียวู จี งึ เป็นได้ยากขึน้ หลักการเดียวกัน
กับการส่องผ่านของแสงในค่าความทึบแสง เพียงแต่แตกต่างกันทีแ่ หล่งก�ำเนิดแสงและการใช้ชว่ งความยาวของคลืน่ แสง
ที่ส่องผ่าน ส�ำหรับการดูดกลืนรังสียูวีของกระดาษหัตถกรรมปอสาเพิ่มขึ้นเมื่อน�้ำหนักมาตรฐานกระดาษเพิ่มขึ้นนั้น
เนื่องจากการผลิตเส้นใยเยื่อปอสาเป็นการต้มด้วยระบบเปิด อาจมีมัดเส้นใยขนาดเล็ก (Shive) ที่ต้มไม่สุก หรือเศษตาไม้
หลงเหลือและปะปนอยู่กับเยื่อที่ผลิตในปริมาณที่มากขึ้นด้วย โดยที่เศษเหล่านี้มีพวกสารแทรก ลิกนิน รวมถึงสิ่งสกปรก
อืน่ ๆ ซึง่ อาจจะเป็นสารอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อนและสารอนินทรียท์ สี่ ามารถดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลืน่ ทีเ่ ครือ่ ง
วัดรังสียูวีสามารถดูดกลืนได้
การเคลือบกระดาษหัตถกรรมปอสาด้วยโลหะและทัลคัม พบว่า ที่น�้ำหนักมาตรฐาน 25 แกรม ท�ำให้เกิดการลด
การส่องผ่านรังสียวู รี อ้ ยละ 7-8 ส�ำหรับที่นำ�้ หนักมาตรฐาน 50 แกรม ปริมาณการส่องผ่านรังสียวู ลี ดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบ
กับกระดาษทีไ่ ม่ผา่ นการเคลือบ เห็นได้วา่ กระดาษทีน่ ำ�้ หนักมาตรฐานน้อยกว่า การเคลือบผิวกระดาษด้วยโลหะและทัลคัม
ช่วยในการลดการส่องผ่านของรังสียวู ไี ด้ดกี ว่า และพบว่ากระดาษหัตถกรรมปอสามีการดูดกลืนรังสียวู ที เี่ พิม่ หลังการเคลือบ
ด้วยโลหะและทัลคัม เมื่อเทียบกันระหว่างการเคลือบผิวด้วยทัลคัม อลูมิเนียม และทองแดงออกไซด์ พบว่า มีค่า
การส่องผ่านของรังสียูวีและการดูดกลืนรังสียูที่ไม่แตกต่างกัน
ในการทดสอบการส่องผ่านและดูดกลืนรังสียูวีด้วยรังสียูวีเอ และรังสียูวีบีนั้นใช้ช่วงคลื่นแสงที่ 315-400 นาโนเมตร
และ 280-314 นาโนเมตร ในการทดสอบพบว่า กระดาษสามารถดูดกลืนช่วงความยาวคลื่นรังสียูวีบีได้มากกว่ารังสียูวีเอ
ท�ำให้รงั สียวู เี อส่องผ่านกระดาษไปได้มากกว่าเล็กน้อย แต่เมือ่ กระดาษผ่านการเคลือบพบว่า การส่องผ่านและการดูดกลืน
ใน 2 ช่วงคลื่นแสงดังกล่าวไม่มีความแตกต่างกัน

รูปที่ 5 การส่องผ่านรังสียูวีและความหนาของกระดาษหัตถกรรมปอสา

ความสามารถในการป้องกันรังสียวู ขี องกระดาษหัตถกรรมปอสาขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัย โดยสารเคลือบโลหะหรือทัลคัม
นัน้ มีผลต่อการดูดกลืนรังสียวู ที เี่ พิม่ ขึน้ เมือ่ รังสียวู สี อ่ งกระทบกระดาษ รังสียวู สี ว่ นหนึง่ จะถูกโลหะหรือทัลคัมดูดกลืน สะท้อน
และปล่อยเป็นพลังงานความร้อนออกไป รวมถึงความหนาของกระดาษที่เพิ่มขึ้นมีผลท�ำให้รังสียูวีบางส่วนนั้นส่องผ่าน
กระดาษเป็นไปได้ยากขึ้น เนื่องจากรังสียูวีต้องส่องผ่านชั้นของสารเคลือบ โลหะหรือทัลคัม ชั้นของเส้นใย ชั้นสารเคลือบ
ก่อนจะทะลุผา่ นกระดาษมายังอีกด้าน จากรูปที่ 5 แสดงให้เห็นว่าเมือ่ ความหนาเพิม่ ขึน้ ท�ำให้คา่ การส่องผ่านรังสียวู ลี ดลง
ซึ่งการส่องผ่านของรังสียูวีนั้นมีผลต่อความสามารถในการป้องรังสียูวี ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการน�ำค่าการส่องผ่านของ
แสงผ่านชิน้ ตัวอย่างทีว่ เิ คราะห์ได้นำ� มาใช้ในการค�ำนวณหาค่า UPF และเมือ่ เปรียบเทียบค่าการส่องผ่านรังสียวู ใี นตาราง
ที่ 3 กับตารางที่ 1 พบว่า กระดาษหัตถกรรมปอสาหลังจากการเคลือบด้วยโลหะและทัลคัมมีการป้องกันรังสียวู อี ยูใ่ นระดับ
ที่สูงขึ้น
http://bas.dss.go.th
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4. สรุป (Conclusions)

จากผลการทดลองสรุปได้วา่ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความสามารถ
ในการป้องกันรังสียวู ขี องกระดาษหัตถกรรมปอสานัน้ ขึน้ อยู่
กับสมบัติด้านโครงสร้างของกระดาษหัตถกรรมปอสาเป็น
หลัก นั่นคือ ความหนา ซึ่งความหนาที่เพิ่มขึ้นสามารถช่วย
ลดการส่องผ่านของปริมาณรังสียูวีท่ีผ่านกระดาษ ในขณะ
ที่การเคลือบกระดาษด้วยทัลคัม อลูมิเนียม และ ทองแดง
ออกไซด์ ส่งผลให้กระดาษมีความพรุนลดลง มีความทึบแสง
เพิม่ ขึน้ รวมถึงมีความหนาเพิม่ ขึน้ และช่วยเพิม่ ปริมาณการ
ดูดกลืนรังสียวู แี ล้วสะท้อนออกไป จึงส่งผลให้กระดาษทีผ่ า่ น
การเคลือบมีความสามารถในการป้องกันรังสียูวีเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับการผสมผงทัลคัม ผงอลูมิเนียม และทองแดงออก
ไซค์ลงในสารเคลือบสามารถช่วยดูดกลืนรังสียูวีเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ไม่พบความแตกต่างของความสามารถในการ
ป้องกันรังสียูวีและการดูดกลืนรังสียูวีอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อ
ใช้โลหะต่างชนิดกันและทัลคัมในการเคลือบกระดาษ
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คุณลักษณะทางเคมีกายภาพและปริมาณสารแคปไซซินอยด์ของ
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Physicochemical properties and capsicinoids content of Thai chili
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บทคัดย่อ
พริกเป็นเครื่องเทศที่นิยมน�ำมาปรุงแต่งอาหารทั่วโลก
เพื่อเพิ่มสีสัน รสชาติ และกลิ่น ซึ่งความเผ็ดของพริกนั้น
เกิดจากสารแคปไซซินอยด์ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของสายพันธุ์
พริกทีใ่ ช้ในการผลิตเครือ่ งแกงส้มปักษ์ใต้ จ�ำนวน 5 สายพันธุ์
ทั้งหมด 8 ตัวอย่าง ได้แก่ KHO.1P, KHO.2P, KAR.2R,
JIN.2K, YOD.1N, YOD.2N, KEN.2R และ KEN.2P
โดยน�ำตัวอย่างพริกไปตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพ
ผลการทดลองพบว่า พริกสดส่วนใหญ่มีค่ามุมของสีในช่วง
สีแดงถึงสีเหลืองเขียว ผลการวิเคราะห์ทางเคมีพบว่า ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน�้ำได้ทั้งหมด (TSS) ความเป็นกรด-ด่าง
ปริมาณกรดทั้งหมด (TA) และดัชนีการสุก อยู่ในช่วง 6.013.0 °Brix, 5.09-5.60, 0.11-0.18%, และ 35.3-86.7 ตาม
ล�ำดับ และพริกทั้งหมดมีปริมาณสารแคปไซซินอยด์อยู่ใน
ช่วง 3,048.64-6,832.56 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน�้ำหนักแห้ง
และค่าดัชนีความเผ็ดของพริกแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ ระดับเผ็ด
มากที่สุด (> 80,000 SHU) ได้แก่ YOD.1N > KAR.2R >
KEN.2P > YOD.2N > KHO.1P และระดับเผ็ดมาก (25,00070,000 SHU) ได้แก่ KEN.2R > KHO.2P > JIN.2K ซึ่งค่า
ดังกล่าวมีความแตกต่างกันตามสายพันธุ์ แหล่งเพาะปลูก
สภาวะแวดล้อมในการปลูก และระยะการสุกของผลพริก
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Abstract
Chili is a spice that is regularly used in food
production to enhance the color, taste, and flavor all
over the world. The pungency of chili originated from
capsaicinoids. Therefore, this research aims to analyzed
the physical and chemical properties of Thai chili
cultivars used in Southern Kaeng Som. Five cultivars
of Thai chilies (8 samples) were collected, including
KHO.1P, KHO.2P, KAR.2R, JIN.2K, YOD.1N, YOD.2N,
KEN.2R and KEN.2P. In order to find their quality, the
physical appearance, physical properties were analyzed.
The physical analysis showed that the color of fresh
chili samples was found as red to yellow-green. The
chemical analysis showed that their the total soluble
solid (TSS), pH, total acidity (TA) and maturity index
were found in the range of 6.0-13.0 °Brix, 5.09-5.60,
0.11-0.18% and 35.3-86.7, respectively. Moreover,
their capsaicinoids were found in the range of 3,048.646,832.56 mg/kg dry weight. The pungency of chili
samples was classified to very highly pungent (>80,000
SHU): YOD.1N > KAR.2R > KEN.2P > YOD.2N >
KHO.1P, and highly pungent (25,000-70,000 SHU):
KEN.2R > KHO.2P > JIN.2K, respectively. Furthermore,
their capsaicinoids and pungency depended on
cultivars, agricultural area, growing conditions, and
maturity stage.

ค�ำส�ำคัญ: แคปไซซินอยด์ ระดับความเผ็ด ดัชนีความเผ็ด พันธุ์พริก เครื่องแกงส้ม
Keywords: Capsaicinoids, Pungency level, Scoville heat units, Chili cultivars, Sour curry paste
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1. บทน�ำ (Introduction)

พริกเป็นพืชเศรษฐกิจทีม่ ศี กั ยภาพสูงและมีความส�ำคัญ
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจากน�ำพริก
ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารแล้ว พริกยังสามารถใช้
เป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมอืน่ ได้ดว้ ย เช่น การผลิตยารักษา
โรค เครื่องส�ำอาง และอาหารสัตว์ [1] เนื่องจากพริกมี
สารส�ำคัญอยูห่ ลายชนิด โดยเฉพาะสารแคปไซซินอยด์เป็น
สารส� ำ คั ญ ที่ แ สดงเอกลั ก ษณ์ ข องพริ ก ที่ ท� ำ ให้ พ ริ ก มี
ความเผ็ด ประกอบด้วยสารแคปไซซิน ซึ่งเป็นสารหลักและ
ไดไฮโดรแคปไซซิน ซึ่งปริมาณสารแคปไซซินอยด์ในพริก
มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ แหล่งเพาะปลูก
สภาวะแวดล้อมในการปลูก และระยะการสุกของผลพริก
(ความแก่ออ่ นของพริก) โดยปัจจัยดังกล่าวนีเ้ ป็นสิง่ ส�ำคัญ
ต่อการน�ำพริกไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ปัจจุบนั
มาตรฐานการซื้อขายพริกในตลาดโลกใช้ระดับความเผ็ด
ของพริกในหน่วยวัด Scoville heat unit (SHU) เป็นมาตรฐาน
ส�ำคัญเพื่อใช้ชี้บ่งปริมาณแคปไซซินอยด์ในผลพริกและ
ควบคุมคุณภาพการซื้อขายพริกแต่ละสายพันธุ์
ภาคอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย มีการตรวจวัด
ความเผ็ดเพือ่ ใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น ซอส
พริก น�ำ้ จิม้ ไก่ แต่ยงั ไม่มกี ารก�ำหนดเป็นมาตรฐานเพือ่ ใช้ใน
การควบคุมคุณภาพสินค้าภายในประเทศที่มีพริกเป็นส่วน
ประกอบส�ำคัญ เช่น เครื่องแกงซึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ความนิยมเนื่องจากมีความเผ็ดร้อน กลิ่นรส และรสชาติที่
เป็นอัตลักษณ์โดยเฉพาะเครื่องแกงส้มปักษ์ใต้ จากการ
ส�ำรวจกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกงในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ พบว่า
เครือ่ งแกงส้มมีการใช้พริกหลายสายพันธุร์ ว่ มกับการใช้พริก
สายพั นธุ ์พื้นถิ่นที่ มีความเผ็ดร้อ น และให้กลิ่นรสที่เป็น
อัตลักษณ์เฉพาะในพืน้ ที่ อาทิ เครือ่ งแกงส้มของจังหวัดพัทลุง
ที่ใช้พริกขาวชัยบุรีซึ่งเป็นพริกพื้นถิ่นเป็นวัตถุดิบหลักและ
ประกอบกับในปัจจุบันยังไม่มีรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับปริมาณสารแคปไซซินอยด์และคุณสมบัตดิ า้ นต่าง ๆ ของ
สายพันธุ์พริกที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์
ทัง้ นีเ้ พือ่ ใช้เป็นแนวทางในการเพิม่ มูลค่าผลพริกสด ร่วมกับ
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มคี วามสม�ำ่ เสมอและเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภค
ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปริมาณสาร
แคปไซซินอยด์และคุณลักษณะทางทางกายภาพและทาง
เคมีของสายพันธุ์พริกที่ใช้ในการผลิตเครื่องแกงส้มปักษ์ใต้
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา จ�ำนวน 5 สายพันธุ์
ทั้งหมด 8 ตัวอย่าง ได้แก่ พริกขาวชัยบุรี (เขียว) พัทลุง
(KHO.1P) พริกขาวชัยบุรี (แดง) พัทลุง (KHO.2P) พริก
กะเหรีย่ ง (แดง) ราชบุรี (KAR.2R) พริกจินดา (แดง) กาญจนบุรี
(JIN.2K) พริกยอดสนเข็ม (เขียว) นครพนม (YOD.1N) พริก
ยอดสนเข็ม (แดง) นครพนม (YOD.2N) พริกขีห้ นูสวน (แดง)
ราชบุรี (KEN.2R) และพริกขีห้ นูสวน (แดง) พัทลุง (KEN.2P)
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เพือ่ ให้ได้องค์ความรูท้ สี่ ามารถใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการ
เลือกสายพันธุพ์ ริกในการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยค�ำนึงถึงปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพ โดยเฉพาะความเผ็ดให้ใกล้เคียงกับความ
ต้องการของผูผ้ ลิต และเป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภค เนือ่ งจาก
ระดับความเผ็ดเป็นปัจจัยส�ำคัญในการก�ำหนดคุณภาพของ
วัตถุดบิ (ผลพริก) และผลิตภัณฑ์ สูก่ ารน�ำไปประยุกต์ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ต่อไป

2. วิธีการวิจัย (Experimental methods)

2.1 วัตถุดิบตัวอย่าง
		 คัดเลือกพันธุ์พริกที่ใช้ผลิตเครื่องแกงส้มในพื้นที่
จังหวัดพัทลุงและสงขลา จ�ำนวน 5 สายพันธุ์ ทั้งหมด 8
ตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ Capsicum frutescens
ได้แก่ KHO.1P, KHO.2P, KAR.2R, YOD.1N, YOD.2N,
KEN.2R, KEN.2P และกลุ่ม Capsicum annuum ได้แก่
JIN.2K จากแหล่งขายพริกทีส่ ามารถระบุพนื้ ทีเ่ พาะปลูกได้
บรรจุในถุงพลาสติกชนิดพอลิเอทีลีน (Polyethylene: PE)
เก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 7-8 องศาเซลเซียส ก่อนน�ำมาใช้ในขัน้
ตอนต่อไป
2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์
		 2.2.1 ตูอ้ บลมร้อน (Hot air oven: FP115, Binder,
Germany)
		 2.2.2 เครื่องวัดความชื้น (Moisture analyser:
Mettler LP16, Diethelm, Switzerland)
		 2.2.3 เครื่ อ งเขย่ า (Shaker: KS4000, IKA,
Germany)
		 2.2.4 เครื่ อ งระเหย (Evaporator: Hei-VAP,
Heidolph, U.S.A.)
		 2.2.5 เครือ่ งโครมาโทกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะ
สูง (High performance liquid chromatography: Acquity
ARC, waters, U.S.A.)
		 2.2.6 เครื่องวัดสี (Hunter Lab Colorimeter:
UltraScanPro, Color Global, U.S.A.)
		 2.2.7 สมุดเทียบสีมาตรฐาน (Munsell book:
M40115B, X-Rite, U.S.A.)
		 2.2.8 เครือ่ งวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter:
3Star, Thermo Scientific, U.S.A.)
		 2.2.9 ตะแกรงร่อน ขนาด 50 เมช (Sieve: SATM
E11, Endecotts, English)
		 2.2.10 เครื่องวัดความหวาน (Refractometer:
Master-M, Atago, Japan)
2.3 สารเคมี
		 2.3.1 เมทานอล (Methanol; CH3OH: HPLC
grade, Honeywell, Riedel-d Haen, U.S.A.)

		 2.3.2 อะซีโตน (Acetone; C3H6O: Analytical
grade, RCI, Labscan, Ireland)
		 2.3.3 แคปไซซินสังเคราะห์บริสุทธิ์ (Capsaicin;
C18H27NO3: Analytical grade, Sigma-aldrich, St. Louise,
U.S.A.) ค่า a.i เท่ากับ 99.3%
		 2.3.4 ไดไฮโดรแคปไซซิ น สั ง เคราะห์ บ ริ สุ ท ธิ์
(Dihydrocapsaicin; C18H29NO3: Analytical grade, Sigmaaldrich, St. Louise, U.S.A.) ค่า a.i. เท่ากับ 98.1%
		 2.3.5 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide;
NaOH: analytical grade, Merck, Germany)
2.4 การเตรียมตัวอย่างพริกทีใ่ ช้ผลิตเครือ่ งแกงส้ม
ปักษ์ใต้
		 2.4.1 พริกสด น�ำพริกสดจาก ข้อ 2.1 มาคัดคุณภาพ
ได้ผลพริกทีส่ มบรูณ์ ไม่มตี ำ� หนิ และไม่เน่าเสีย ตัดปลายขัว้
ล้างน�้ำสะอาด และผึ่งให้แห้ง
		 2.4.2 พริกผง นําตัวอย่างพริกสด จากข้อ 2.1
น�ำไปอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 60-65 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ.
6-12 ชั่วโมง ให้มีความชื้นสุดท้ายร้อยละ 8-12 จากนั้น
น� ำ ไปบดและร่ อ นผ่ า นตะแกรงขนาด 300 ไมโครเมตร
(50 เมช) ตามวิ ธี ก ารของ [2] เพื่ อ ใช้ ใ นการสกั ด สาร
แคปไซซินอยด์ (สารแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซิน)
ในตัวอย่างพริก ดังแสดงในรูปที่ 1
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
ทางกายภาพและทางเคมี ข อง
ตัวอย่างพริก

ตย. พริกสด

น�ำพริกสดอบที่อุณหภูมิ
60-65 องศาเซลเซียส

น� ำ พ ริ ก แ ห ้ ง ม า บ ด
ละเอียด ร่อนผ่านตะแกรง
No.50 (อนุ ภ าค 300
ไมโครเมตร) ความชื้นที่
8-12%

- ต ร ว จ ส อ บ ลั ก ษ ณ ะ ( ผ ล )
ทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น
- การวัดค่าสี ด้วยระบบ CIELAB
(L* a* b*) โดยใช้ เครื่ องวั ด สี
(Hunter lab Colorimeter) และ
สมุดเทียบสี (Munsell Book)

2.5 การตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพของพันธุ์
พริกที่ใช้ผลิตเครื่องแกงส้มปักษ์ใต้
		 2.5.1 ตรวจสอบลั ก ษณะ (ผลภายนอก) ทาง
พฤกษศาสตร์เบื้องต้นของสายพันธุ์พริก
			
น�ำตัวอย่างพริกสดจาก ข้อ 2.4 มาตรวจ
สอบลักษณะทางพฤกษศาสตร์โดยการสังเกต วัดขนาดของ
ผลโดยใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์ และจดบันทึก
		 2.5.2 การวัดค่าสีด้วยเครื่องวัดสี และสมุดเทียบ
สี ดังนี้
			
1) การวัดค่าสีด้วยเครื่องวัดสี
			
น�ำตัวอย่างพริกสดมาวิเคราะห์คา่ สีในระบบ
CIELAB (L* a* b*) ด้วยเครื่องวัดสีในการวัดแบบสะท้อน
แสง(Reflectance) ในโหมด Reflectance specular included
(RSIN) โดยวัดแสงสะท้อนรวมของ Specular กับตัวอย่าง
โดยสุม่ ตัวอย่างพริกมาวางโดยตรงทีต่ ำ� แหน่ง Reflectance
port ของเครื่อง และท�ำการวัด จ�ำนวน 5 ซ�้ำ โดยแสดงใน
รูปของค่า L*, a*, b*, ค่ามุมของสี (Hue angle; H0) และค่า
ความเข้มข้นของสี (Chroma; C) [3]
				
ค่ามุมของสี แสดงช่วงสีของวัตถุมคี า่ อยูร่ ะหว่าง 0-360°
0°-45°		
แสดงสีม่วงแดงถึงสีส้มแดง		
45°-90°		
แสดงสีส้มแดงถึงสีเหลือง		
90°-135°
แสดงสีเหลืองถึงสีเหลืองเขียว
135°-180° แสดงสีเหลืองเขียวถึงสีเขียว
180°-225° แสดงสีเขียวถึงสีน�้ำเงินเขียว
225°-270° แสดงสีน�้ำเงินเขียวถึงสีน�้ำเงิน
270°-315° แสดงสีน�้ำเงินถึงสีม่วง
315°-360° แสดงสีม่วงถึงสีม่วงแดง
การอ่านค่าและลักษณะสีในระบบ CIE ดังแสดงในรูปที่ 2

- การวัดปริมาณของแข็งที่ละลาย
น�้ำได้ทั้งหมด (TSS)
- การวัดค่าเป็นกรด-ด่าง (pH)
- การวัดปริมาณกรดทั้งหมด (TA)
- ดัชนีความสุกของผล
การตรวจสอบวัดปริมาณสารส�ำคัญ
ในตัวอย่างพริก

(ก)

- ปริมาณสารแคปไซซินอยด์ (แคป
ไซซินและไดไฮโดรแคปไซซิน)
- ดัชนีความเผ็ด ในหน่วยวัดSHU

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการเตรียมตัวอย่างพริกส�ำหรับตรวจสอบคุณลักษณะ
ทางกายภาพและทางเคมี

http://bas.dss.go.th
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(ข)

			
3) การวัดปริมาณกรดทัง้ หมด (Total acidity,
TA) [5]
			
น�ำตัวอย่างพริกสดจากข้อ 2.4 ปริมาณ
5 กรัม ไปบด และเติมน�ำ้ กลัน่ 10 มิลลิลติ ร เติมฟีนอล์ฟทาลีน
เข้มข้นร้อยละ 1 ปริมาณ 2-3 หยด เพื่อเป็นอินดิเคเตอร์
(indicator) และน�ำมาไตเตรตด้วยสารละลายมาตรฐาน
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เข้มข้น 0.1 นอร์มลั ลิตี จนกระทัง่
ถึงจุดยุติ คือจุดทีส่ ารละลายเปลีย่ นเป็นสีชมพู และรายงาน
ค่าในรูปของเปอร์เซ็นต์ของกรดซิตริก ดังสมการ โดยวิเคราะห์
จ�ำนวน 3 ซ�ำ้
ปริมาณกรดในรูปกรดซิตริก (%) =
ความเข้มข้น NaOH X ปริมาตร NaOH ที่ใช้ X
น�้ำหนักสมมูลของกรดซิตริก X 100
ปริมาตรของตัวอย่าง

			
4) ดัชนีความสุกของผล (Maturity Index)
ตามวิธีของ [6]
		 ค�ำนวณจากอัตราส่วนระหว่างปริมาณของแข็งที่
ละลายน�้ำได้ทั้งหมดกับปริมาณกรดทั้งหมด ดังสมการ

รูปที่ 2

(ค)
(ก) Color space ของสีในระบบ CIE (ข) การบรรยายสีใน ดัชนีความสุกของผล = ปริมาณของแข็งทีล่ ะลายได้ทงั้ หมด
ระบบ CIE ในรูปสองมิติ และ(ค) การบรรยายสีในระบบ
ปริมาณกรดทั้งหมด
CIE ในรูปสามมิติที่มีการเชื่อม ค่า a* และ b* เข้ากับค่า
hue และchroma (ที่มา: http://www.sightgrip.co.uk/
bbstest.htm, http://www.sightgrip.co.uk/bbstest.htm 		 2.6.2 การวิเคราะห์ปริมาณสารแคปไซซินอยด์
(แคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซิน) และดัชนีความเผ็ด
และ http://www.sightgrip.co.uk/bbstest.htm)

		

2) การวัดค่าสีด้วยสมุดเทียบสีมาตรฐาน
น�ำตัวอย่างพริกสดใน ข้อ 2.4 มาวัดค่าสีโดยเทียบ
กับสมุดเทียบสีมาตรฐาน (Munsell book) โดยการอ่านค่า
และลักษณะสีในระบบ Munsell และบันทึกค่า Hue และ
Value/chroma
2.6 การตรวจสอบคุณลักษณะทางเคมีของพันธุ์
พริกที่ใช้ผลิตเครื่องแกงส้มปักษ์ใต้
		 2.6.1 การวัดปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน�ำ้ ได้ทงั้ หมด
(TSS) วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณกรดทั้งหมด
(TA) และดัชนีความสุกของผล (MI) ในตัวอย่างพริก
			
1) การวัดปริมาณ TSS
			
น�ำตัวอย่างพริกสดจากข้อ 2.4 ปริมาณ 5
กรัม ไปบด คั้นน�้ำจากผลพริก น�ำไปวัดโดยใช้เครื่อง Hand
refractometer รายงานค่าในหน่วยองศาบริกซ์ (°Brix) โดย
สุ่มตัวอย่างพริก และท�ำการวัดค่าจ�ำนวน 3 ซ�้ำ
			
2) การวัดค่า pH [4]
			
น�ำตัวอย่างพริกสดจากข้อ 2.4 ปริมาณ 5
กรัม ไปบด เติมน�ำ้ กลัน่ 10 มิลลิลติ ร และวัดค่าโดยใช้เครือ่ ง
วัด pH โดยสุม่ ตัวอย่างพริก และท�ำการวัดค่าจ�ำนวน 3 ซ�ำ้
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วิเคราะห์ปริมาณสารแคปไซซินอยด์ในพริก
โดยการหาปริมาณแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซิน ซึ่ง
เป็นสารองค์ประกอบหลักที่ส่งผลต่อปริมาณความเผ็ดใน
พริก จากนัน้ น�ำปริมาณสารแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซ
ซินมาค�ำนวณหาดัชนีความเผ็ดในหน่วย Scoville Heat Unit
(SHU) มีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้
			
1) การเตรียมโอลีโอเรซิน (Oleoresin ) จาก
ตัวอย่างพริก [7]
			
น�ำพริกผงจากข้อ 2.4 ทีม่ ขี นั้ ตอนการเตรียม
ดังแสดงในรูปที่ 1 มาสกัดสารด้วยวิธีการเขย่า (Shaker)
โดยชัง่ พริกผง 5 กรัม ใส่ในขวดรูปชมพูข่ นาด 250 มิลลิลติ ร
เติมอะซีโตนปริมาตร 100 มิลลิลติ ร น�ำไปสกัดโดยใช้เครือ่ ง
เขย่า ปรับให้มีความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา
6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง [8] เมื่อครบเวลาสกัด กรองโดยใช้
Sintered glass funnel No.4 ภายใต้ ป ั ๊ ม สุ ญ ญากาศ
จากนัน้ น�ำสารละลายทีไ่ ด้จากการกรองมาระเหยเพือ่ ก�ำจัด
ตั ว ท� ำ ละลายโดยใช้ เ ครื่ อ งกลั่ น ระเหยแบบลดความดั น
(Evaporator) เป็นเวลา 20 นาที ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส
ได้สว่ นทีเ่ ป็นของเหลวสีแดงเหนียวข้นทีเ่ รียกว่า โอลีโอเรซิน
(Oleoresin) ท�ำการสกัดจ�ำนวน 2 ซ�ำ้ ในแต่ละสายพันธุพ์ ริก
ดังแสดงในรูปที่ 3

			
2) การเตรียมตัวอย่างสารละลายตัวอย่างส�ำหรับตรวจวัดปริมาณสารแคปไซซินอยด์
			
น�ำโอลีโอเรซินที่สกัดได้ทั้งหมดในแต่ละสายพันธุ์พริก จากข้อ 2.6.2 ข้อ1) มาละลายและปรับปริมาตรใน
ขวดปรับปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร โดยใช้เมทานอล (เพื่อหาความเข้มข้นหรือปริมาณสารแคปไซซินอย์ของตัวอย่าง
พริก) จากนั้นกรองด้วย PTFE syringe filter ที่มีขนาดรูพรุน 0.45 ไมโครเมตร บรรจุในขวด Vial สีชา และน�ำตัวอย่างไป
วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง HPLC ที่สภาวะเดียวกันกับสารมาตรฐาน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 3
			
3) การตรวจวัดปริมาณสารแคปไซซินอยด์ (สารแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซิน) โดยใช้วิธี HPLC
ดัดแปลงมาจากวิธี [9]
				 สร้างกราฟมาตรฐาน (Calibration curve) จากสารมาตรฐานแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซิน โดยใช้สาร
แคปไซซินสังเคราะห์บริสุทธิ์ (N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-6-nonenamide) และสารไดไฮโดร
แคปไซซินสังเคราะห์บริสทุ ธิ์ (N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnonenamide) ในการเตรียมสารละลาย
มาตรฐานผสม (Mixed standard) ทีร่ ะดับความเข้มข้น 20, 40, 60, 80 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ละลายและปรับปริมาตร
ในขวดปรับปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร โดยใช้เมทานอล จากนั้นกรองด้วย PTFE syringe filter ที่มีขนาดรูพรุน
0.45 ไมโครเมตร บรรจุในขวด Vial สีชา ฉีดเข้าเครื่อง HPLC ตามสภาวะเครื่องที่เหมาะสม ดังแสดงในรูปที่ 3

ตย. พริกสด

น�ำพริกสดอบที่อุณหภูมิ
60-65 องศาเซลเซียส

น�ำตัวอย่างไปเขย่าด้วยความเร็วรอบ
เท่ากับ 150 รอบต่อนาท่ี ที่อุณหภูมิ
ห้อง เป็นเวลา 6 ชั่วโมง

ชั่งพริกแห้งบดละเอียด 5 g. ใส่ใน
flask 250 ml เดิม acetone 100 ml

น�ำพริกแห้งมาบดละเอียด ร่อนผ่าน
ตะแกรง No.50 (อนุภาค 300
ไมโครเมตร) ความชื้นที่ 8-12%

การแยกของแข็ง (ผงพริก)
โดยใช้ sintered glass
funnel No. 4 หรือ Buchner
funnel น�ำส่วนสารละลาย
ไปท�ำการแยกตัวท�ำละลาย
ออกในขั้นต่อไป

ท�ำการระเหยเพือ่ เอาตัว
ท�ำละลาย (Acetone)
ออก ได้ ส ่ ว นที่ เ ป็ น
ข อ ง เ ห ล ว สี แ ด ง มี
ลักษณะเหนียวข้น เรียก
"Oleoresin"

• สภาวะครื่อง HPLC ที่เหมาะสม ดังนี้
- คอลัมน์ขนาด C18 ขนาด 50 x 4.6 มิลลิเมตร
- วัฎภาคเคลื่อนที่ เมทานอล : น�้ำ (70 : 30)
- อัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที
- เครื่องตรวจวัต เครื่องตรวจชนิด UV detector
ที่ช่วงความยาวคลื่น 284 นาโนเมตร
- ปริมาณ ตย.ที่ฉีด 20 ไมโครลิตร

การวิเคราะห์ปริมาณสารแคปไซซินอยด์ (สารแคปไซซินและได
ไฮโดรแคปไซซิน) ในตัวอย่างพริก
- น�ำโอลีโอเรซิน มาละลายและปรับปริมาตรโดยใช้เมทานอล ในขวด
ปรับปริมาตร 100 มิลลิลิตร
- น�ำสารละลายกรองด้วย PTFE syringe filter ขนาด 0.45 ไมโครเมตร
บรรจุในขวด vial สีชา
- น�ำตัวอย่างไปวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง HPLC โดยสภาวะการฉีด *

• การวิเคราะห์สารมาตรฐานแคปไซซินและไดไฮโดร
แคปไซซินด้วยเครื่อง HPLC และการสร้างกราฟ
มาตรฐาน
- เตรียมสารละลายมาตรฐานผสม (Mixed standard)
ความเข้มข้นระดับ 20 40 60 80 และ 100 มิลลิกรัม
ต่อ ลิตร ละลายและปรับปริมาตรด้วยเมทานอล
- น�ำสารละลายไปวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง HPLC โดย
ใช้สภาวะการฉีดที่เหมาะสม *
- น�ำค่าพื้นที่ใต้เส้นโครมาโตแกรม (chromatogram)
ของสารแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซินมาสร้าง
กราฟมาตรฐาน

สร้างกราฟสารละลายมาตรฐานผสม (แคปไซซินและ
ไดไฮโดรแคปไซซิน)
น�ำค่าพืน้ ทีใ่ ต้เส้นโครมาโตแกรมของสารแคปไซซินและไดไฮโดรแคป
ไซซินของตัวอย่างพริกมาค�ำนวณหาปริมาณสารแคปไซซินอยด์-สาร
แคปไซซิน + สารไดไฮโดรแคปไซซิน
การหาดัชนีความเผ็ดในตัวอย่างพริก
ดัชนีความเผ็ด (SHU) = [(สารแคปไซซิน (µg/g DW) + สารไดไฮโดร
แคปไซซิน (µg/g DW)] x 16.1

รูปที่ 3 ขั้นตอนการเตรียมสารสกัดหยาบจากตัวอย่างพริกและการวิเคราะห์ปริมาณสารแคปไซซินอยด์และดัชนีความเผ็ด
http://bas.dss.go.th
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เมือ่ ท�ำการฉีดทดสอบสารแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซินทีส่ กัดได้จากตัวอย่างพริก พบว่าพีคของสารแคปไซซินที่
เวลา 6.03 (RT=6.03 ) และไดไฮโดรแคปไซซินที่เวลา 8.64 (RT=8.64 ) ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างโครมาโตแกรมของสารแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซินที่สกัดได้จาก KHO.2P

น�ำค่าพืน้ ทีใ่ ต้เส้นโครมาโตแกรมของสารแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซินของตัวอย่างพริกมาค�ำนวณหาปริมาณสาร
แคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซินโดยใช้กราฟมาตรฐานของสารมาตรฐานแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซิน จากนั้นหา
ปริมาณสารแคปไซซินอยด์ ซึง่ ค�ำนวณจากผลรวมของปริมาณสารแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซิน มีหน่วยเป็นมิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมน�้ำหนักแห้ง (mg/kg DW) ดังสมการ ท�ำการวิเคราะห์จ�ำนวน 3 ซ�้ำ ในแต่ละสายพันธุ์พริก
แคปไซซินอยด์ (mg/kg DW) = ปริมาณสารแคปไซซิน (mg/kg DW) + ปริมาณสารไดไฮโดรแคปไซซิน (mg/kg DW)
			
4) การหาดัชนีความเผ็ดในตัวอย่างพริก [10]
		
ดัชนีความเผ็ดในตัวอย่างพริกค�ำนวณจากผลรวมของปริมาณสารแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซินทีไ่ ด้
จากข้อ 2.6.2 ข้อ 3) คูณกับ 16.1 ค่าที่ได้มีหน่วยเป็น Scoville heat unit (SHU) ดังสมการ
ดัชนีความเผ็ด (SHU) = [ปริมาณสารแคปไซซิน (mg/kg DW) + ปริมาณสารไดไฮโดรแคปไซซิน (mg/kg DW)] X 16.1

3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)

3.1 ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของพริกที่ใช้ผลิตเครื่องแกงส้มปักษ์ใต้
		 3.1.1 ผลการตรวจสอบลักษณะ (ผลภายนอก) ทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้นของสายพันธุ์พริก
			
จากการตรวจสอบลักษณะทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้นของแต่ละสายพันธุ์พริก โดยการสังเกต วัดขนาด
และระบุกลุ่มพริกที่สนใจศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้นของพริกที่ใช้ผลิตเครื่องแกงส้มปักษ์ใต้
พันธุ์พริก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของผล
(จากการสังเกตและวัดขนาดของผล)

ภาพประกอบ

1. พริกขาวชัยบุรีพัทลุง หรือเรียกพริกขาวชี มีลกั ษณะเรียวยาว ปลายแหลมเหมือนเดือย
พริกเดือยไก่หรือพริกบ้าน
ไก่ คดงอ มีความยาวประมาณ 5-8 ซม. กว้าง
Capsicum frutescens
ประมาณ 0.7-1 ซม. พริกมีทั้งสีขาว เหลือง
ส้ม และแดง
KHO.1P KHO.2P
2. พริกกะเหรี่ยงสีแดงราชบุรี
Capsicum frutescens

มีลักษณะป้อม ๆ กลม ๆ โคนผลใหญ่ ปลาย
แหลม ผิวเป็นคลืน่ ผลยาวประมาณ 3-5 ซม.
และกว้างประมาณ 0.9-1 ซม. มีสีขาวเขียว
ส้มแดง และไปถึงสีแดง
KAR.2R

3. พริกยอดสนเข็มนครพนม
Capsicum frutescens

มีลักษณะเรียวยาว ปลายแหลม ผิวมันวาว
ผนังผลบางผลจะคดงอและเป็นคลื่น ยาว
ประมาณ 7-10 ซม. กว้างประมาณ 0.5-1 ซม.
มีสีเขียว ส้มแดง และสีแดง
YOD.1N YOD.2N

4. พริกขี้หนูสวน
Capsicum frutescens
4.1 พริกขี้หนูสวนราชบุรี
4.2 พริกขี้หนูสวนพัทลุง

ผลยาวรี ปลายแหลม ผิวเป็นคลืน่ มีขนาดผล
ทีเ่ ล็กกว่าพริกชนิดอืน่ ยาวประมาณ 2-3 ซม.
มีสีเขียว ส้มแดง และสีแดง
ผลยาว โคนผลใหญ่ ปลายแหลม ผิวเป็นคลืน่
ยาวประมาณ 3-4 ซม. กว้าง 0.9-1.2 ซม. มี
ลักษณะผลใหญ่เหมือนพริกกะเหรีย่ ง มีสเี ขียว
ส้มแดง และไปถึงสีแดง

KEN.2R

KEN.2P
5. พริกจินดากาญจนบุรี
Capsicum annuum

ผลพริกยาวรี ปลายแหลม ผิวมันวาวสวย มี
สีแดงสด ยาวประมาณ 6-8 ซม. กว้างประมาณ
1.0-1.2 ซม. มีทั้งสีเขียว และสีแดง พริกมี
สีสันสดกว่าพริกพันธุ์อื่น ๆ
JIN.2K

		 3.1.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสี
			
จากการวิเคราะห์ค่าสีในตัวอย่างพริก โดยใช้เครื่อง Hunter lab colorimeter ในระบบ CIE L* a* b* แล้ว
ค�ำนวณหาค่าความเข้มของสี (C) เป็นค่าแสดงความสดสว่างของสี ถ้าค่า C เพิ่มขึ้นแสดงว่าความสดสว่างของสีเพิ่มขึ้น
และน�ำมาค�ำนวณหาค่ามุมของสี (H0) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงช่วงสีที่ปรากฏ น�ำไปเปรียบเทียบกับค่าสีจากการวัดด้วยสมุด
เทียบสีมาตรฐาน พบว่าการวิเคราะห์ค่าสีโดยใช้เครื่อง Hunter lab colorimeter มีค่าความเข้มของสี อยู่ในช่วง 31.08http://bas.dss.go.th
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60.55 ค่ามุมของสี อยูใ่ นช่วง 39.12-107.20 และมีลกั ษณะเฉดสีทปี่ รากฏเป็นสีแดงถึงเหลืองเขียว ส�ำหรับผลการวิเคราะห์
ค่าสี โดยใช้สมุดเทียบสีมาตรฐาน พบว่า มีค่า 7.5R 3/12 ถึงค่า 2.5GY 4/6 แสดงเฉดสีในช่วงสีแดงถึงเหลืองเขียว สรุป
ได้ว่าทั้งสองวิธีได้ผลการวิเคราะห์สอดคล้องกัน
			
เมือ่ พิจารณาค่าสีกบั ระยะการสุกของพริกทีใ่ ช้ผลิตเครือ่ งแกงส้ม ดังแสดงในตารางที่ 1 ในสายพันธุ์ KHO.P
พริกผลอ่อน (พริกดิบ) คือ KHO.1P ให้ช่วงสีเหลือง และพริกผลแก่ (พริกสุก) คือ KHO.2P ให้ช่วงสีส้มแดง ในสายพันธุ์
YOD.N พริกผลอ่อน คือ YOD.1N ให้ช่วงสีเหลืองเขียว และพริกผลแก่ คือ YOD.2N ให้ช่วงสีแดง ในพริกที่แสดงช่วงสี
เหลืองเขียว ช่วงสีเหลือง ช่วงสีส้มแดง และช่วงสีแดง ค่ามุมของสีจะลดลงตามล�ำดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 พริกผลอ่อน
จะให้ค่ามุมของสีสูงกว่าพริกผลแก่ และค่ามุมสีที่แตกต่างกันส่งผลให้แสดงช่วงสีแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
[11] ซึง่ การเปลีย่ นสีของพริกตามช่วงระยะการสุก เกิดจากการสลายตัวคลอโรฟิลล์และการเกิดสารแคโรทีนอยด์ทตุ ยิ ภูมิ
ในโครโมพลาสที่ชั้นเนื้อผลพริก [12] ที่แตกต่างกัน พริกผลอ่อนจะมีผลสีเขียวซึ่งสารเขียว คือ คลอโรฟิลล์ พบได้ทั้งชนิด
เอ และ บี เมื่อพริกเริ่มสุกรงควัตถุคลอโรฟิลล์ทั้งสองชนิดจะท�ำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารให้เฉดสีถัดมา
คือ สารกลุม่ แคโรทีนอยด์ ซึง่ รงควัตถุกลุม่ นีจ้ ะให้เฉดสีเหลือง ส้มแดง และแดง โดยการเปลีย่ นสีเริม่ จากการเปลีย่ นแปลง
พันธะคู่ในวงหกเหลี่ยมของโครงสร้างโมเลกุลของ Lutein ที่ให้สีเหลือง เป็น Zeaxanthin ที่ให้สีส้ม จากนั้นมีการสลายตัว
ของพันธะคู่ที่วงหกเหลี่ยมเป็น Antheraxanthin และ Violaxanthin ที่ให้สีส้มเฉดที่ต่างออกไป และเกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างด้วยกระบวนการจัดเรียงอะตอมในโมเลกุลแบบ Pinacol rearrangements เกิดเป็น Capsanthin, Capsanthin-5,
6-epoxide และ Capsorubin ซึง่ เป็นรงควัตถุสแี ดงเข้ม [13] จะเห็นได้วา่ ค่าสีขนึ้ อยูก่ บั สายพันธุ์ ระยะการสุกของผล รวม
ถึงแหล่งเพาะปลูก สภาวะแวดล้อมในการปลูกพริก [14]
ตารางที่ 2 แสดงค่าสีของสายพันธุ์พริกที่ใช้ผลิตเครื่องแกงส้มปักษ์ใต้ โดยใช้เครื่อง Hunter lab colorimetera และสมุดเทียบสีมาตรฐาน
(Munsell book)

a

ค่าจากเครื่อง Hunter lab colorimeter

สายพันธุ์
พริก

L*

a*

KHO.1P

69.10 ± 0.61

0.17 ± 0.36

ค่าจาก
Munsell book

เฉดสี
ที่ปรากฎ

ค่าความเข้ม
ของสี (C)

ค่ามุมของสี
(H0)

32.45 ± 0.59 32.45 ± 0.82

89.70 ± 0.21

7.5Y 8/4

เหลือง

KHO.2P

49.71 ± 0.75 37.79 ± 0.67 43.73 ± 0.39 57.80 ± 0.57

49.17 ± 0.48

2.5YR 5/14

ส้มแดง

KAR.2R

41.50 ± 0.98 41.69 ± 0.47 38.79 ± 0.52 56.94 ± 0.32

42.94 ± 0.18

8.7R 4/12

แดง

JIN.2K

29.53 ± 0.98 38.68 ± 0.52 33.77 ± 0.78 51.35 ± 0.45

41.12 ± 0.26

8.75R 4/14

แดง

YOD.1N

37.85 ± 0.57

29.69 ± 0.40 31.08 ± 0.39 107.20 ± 0.39

2.5GY 4/6

เหลืองเขียว

YOD.2N

36.46 ± 0.63 43.57 ± 0.72 42.05 ± 0.62 60.55 ± 0.57

43.98 ± 0.73

10R 4/12

แดง

KEN.2R

31.95 ± 0.89 35.76 ± 0.69 34.98 ± 0.28 50.02 ± 0.86

44.37 ± 0.18

10R 4/12

แดง

-9.19 ± 0.84

b*

KEN.2P 31.38 ± 0.72 41.05 ± 0.38 33.38 ± 0.73 52.91 ± 054 39.12 ± 0.86
7.5R 3/12
แดง
Data are expressed as means ± standard deviation, n = 3; L* = Lightness value, a* = Redness value, b* = Yellowness value

		 3.1.3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายน�้ำได้ทั้งหมด (TSS) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณกรด
ทั้งหมด (TA) และดัชนีความสุก (MI) ของพริกที่ใช้ผลิตเครื่องแกงส้มปักษ์ใต้
			
จากการวิเคราะห์ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน�้ำได้ทั้งหมด ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณกรดทั้งหมด
และดัชนี ความสุกในตัวอย่างพริก พบว่ามีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน�้ำได้ทั้งหมดอยู่ในช่วง 6.0-13.0 °Brix ค่าความ
เป็นกรด-ด่างอยูใ่ นช่วง 5.09-5.60 ปริมาณกรดทัง้ หมดอยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.11-0.18 และดัชนีความสุกอยูใ่ นช่วง 35.3- 86.7
ซึง่ ค่าดังกล่าวมีความแตกต่างกันตามสายพันธุ์ แหล่งเพาะปลูก สภาวะแวดล้อมในการปลูก และระยะการสุกของผลพริก
ดังแสดงในตาราง ที่ 3
			
เมื่อพิจารณาค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน�้ำได้ทั้งหมด ปริมาณกรดทั้งหมด และดัชนีความสุกของผล
ดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่า พริกสีแดงมีคา่ ดัชนีความสุกของผลพริกสูงกว่าพริกสีเขียว เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
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โพลีแซคคาไรด์ในผนังเซลล์ของพืชกลายเป็นน�้ำตาล [15] ส่งผลให้มีปริมาณของแข็งที่ละลายน�้ำได้ทั้งหมดสูงขึ้น และใน
ระหว่างการสุกพริกยังคงมีการหายใจเกิดขึ้น ส่งผลให้มีความเข้มข้นของกรดอินทรีย์เพิ่มขึ้น [16-17] ซึ่งในกระบวนการ
หายใจของพืชระหว่างการสุก เอนไซม์เพกตินเมทิลเอสเทอเรส (Pectinmethylesterase enzyme; PME) [18] ท�ำให้เกิด
การไฮโดรไลซีสของเพกตินเมทิลเอสเทอร์ (Pectin methylester) เกิดเป็นกรดโพลีกาแลกทูโรนิก (Polygalacturonic acid)
และสารนี้จะถูกไฮโดรไลซ์ต่อด้วยเอนไซม์โพลีกาแลกทูโรเนส (Polygalacturonase enzyme;.PG) เกิดเป็นกรดกาแลกทู
โรนิก (Galacturonic acid) [16-17] จากการศึกษา สรุปได้วา่ เมือ่ ระยะการสุกของพริกในสายพันธุเ์ ดียวกันเพิม่ มากขึน้ ค่า
ดัชนีความสุกจะเพิม่ ขึน้ เช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [19] ทีพ่ บว่าเมือ่ ระยะการสุกของ Spinash pepper ในสายพันธุ์
Fresno de la vega และ Benavente-los valles มากขึน้ ส่งผลให้ปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน�ำ้ ได้ทงั้ หมดและปริมาณกรด
ทั้งหมดมีค่าสูงขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัย [15] ที่พบว่าเมื่อระยะการสุกของ Yellow bell pepper เพิ่มขึ้น ส่งผลให้
ปริมาณของแข็งที่ละลายน�้ำได้ทั้งหมดและปริมาณกรดทั้งหมดมีค่าสูงขึ้น
ตารางที่ 3 ปริมาณของแข็งที่ละลายน�้ำได้ทั้งหมด (TSS) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณกรดทั้งหมด (TA ) และดัชนี ความสุก (TSS/TA)
ของพริกที่ใช้ผลิตเครื่องแกงส้มปักษ์ใต้a
สายพันธุ์พริก

TSS (°Brix)

pH

TA (ร้อยละ)

TSS/TA

KHO.1P

6.8 ± 0.10

5.60 ± 0.03

0.11 ± 0.01

61.8 ± 0.86

KHO.2P

10.1 ± 0.15

5.31 ± 0.01

0.13 ± 0.02

77.7 ± 0.92

KAR.2R

13.0 ± 0.06

5.23 ± 0.06

0.15 ± 0.02

86.7 ± 0.87

JIN.2K

11.1 ± 0.06

5.23 ± 0.06

0.18 ± 0.01

61.7 ± 0.94

YOD.1N

6.0 ± 0.10

5.40 ± 0.03

0.17 ± 0.03

35.3 ± 0.81

YOD.2N

9.9 ± 0.25

5.40 ± 0.05

0.17 ± 0.02

55.0 ± 1.09

KEN.2R

12.8 ± 0.10

5.29 ± 0.03

0.167 ± 0.03

80.0 ± 0.61

KEN.2P
9.1 ± 0.11
5.09 ± 0.05
0.15 ± 0.02
				 Data are expressed as means ± standaard deviation, n=3

60.7 ± 0.65

a

3.2 ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีของพริกที่ใช้ผลิตเครื่องแกงส้มปักษ์ใต้
		 จากผลการวิเคราะห์ปริมาณสารแคปไซซินอยด์ในตัวอย่างพริก พบว่ามีคา่ อยูใ่ นช่วง 3,048.64-6,832.56 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมน�้ำหนักแห้ง โดยพริกที่มีปริมาณสารแคปไซซินอยด์สูงที่สุด คือ YOD.1N รองลงมา คือ KAR.2R, KEN.2P,
YOD.2N, KHO.1P, KEN.2R, KHO.2P และ JIN.2K ตามล�ำดับ และมีปริมาณแคปไซซินเป็น 1.64-3.38 เท่าของสาร
ไดไฮโดรแคปไซซิน ดังแสดงในตารางที่ 4 ซึ่งสอดคล้องตาม [20] ที่ระบุว่าอัตราส่วนระหว่างสารแคปไซซินและสารไดไฮ
โดรแคปไซซินของพริกโดยทั่วไปมีปริมาณสารแคปไซซินเป็นประมาณ 2 เท่าของสารไดไฮโดรแคปไซซินขึ้นกับชนิดและ
สายพันธุ์พริก
		 จากผลการหาค่าดัชนีความเผ็ดของตัวอย่างพริก พบว่า มีค่าดัชนีความเผ็ดอยู่ในช่วง 49,083.10-110,004.22
SHU และสามารถแบ่งระดับความเผ็ดได้เป็น 2 กลุ่ม คือ พริกที่มีระดับความเผ็ดมากที่สุด ได้แก่ YOD.1N รองลงมา คือ
KAR.2R, KEN.2P, YOD.2N และ KHO.1P ตามล�ำดับ และพริกที่มีระดับความเผ็ดมาก ได้แก่ KEN.2R รองลงมา คือ
KHO.2P และ JIN.2K ตามล�ำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 และสามารถสรุปได้ว่าค่าดัชนีความเผ็ดมีความสัมพันธ์แบบ
แปรผันตรงกับปริมาณสารแคปไซซินอยด์
		 เมือ่ เปรียบเทียบค่าดัชนีความสุก กับปริมาณแคปไซซินอยด์ในสายพันธุพ์ ริกเดียวกัน ดังแสดงในตารางที่ 3 และ
4 พบว่า KHO.2P มีปริมาณแคปไซซินอยด์ต�่ำกว่า KHO.1P และ YOD.2N มีปริมาณแคปไซซินอยด์ต�่ำกว่า YOD.1N
เนือ่ งจากพริกสีแดง (พริกผลแก่) มีค่าดัชนีความสุกสูง มีกจิ กรรมการท�ำงานของเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสสูงกว่าพริกสีเขียว
ซึง่ เอนไซม์นสี้ ามารถออกซิไดส์สารแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซินได้ [21] ท�ำให้ระดับแคปไซซินอยด์ มีการเปลีย่ นแปลง
ในอัตราที่ลดลง ส่งผลให้ปริมาณสารให้ความเผ็ดลดลง [22] และพบว่า ปริมาณสารแคปไซซินอยด์มีค่าแตกต่างกัน
ตามสายพันธุ์ แหล่งเพาะปลูก สภาวะแวดล้อมในการปลูก และระยะการสุก และสามารถสรุปได้ว่าค่าดัชนีความสุกมี
ความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงกับปริมาณสารแคปไซซินอยด์
http://bas.dss.go.th
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ตารางที่ 4 ปริมาณสารแคปไซซินอยด์a และดัชนีความเผ็ดของพริกที่ใช้ผลิตเครื่องแกงส้มปักษ์ใต้
ไดไฮโดรแคปไซซิน
(mg/kg DW)

แคปไซซินอยด์
(mg/kg DW)

จ�ำนวนเท่าของ
แคปไซซินต่อ
ไดไฮโดรแคปไซซิน

ดัชนี
ความเผ็ด
(SHU)

ระดับ
ความเผ็ด**

KHO.1P 3,754.36 ± 0.71

1,184.76 ± 0.85

4,939.12 ± 1.56

3.17

79,519.83

เผ็ดมากที่สุด

KHO.2P 2,455.52 ± 0.96

951.04 ± 0.51

3,406.56 ± 1.47

2.58

54,845.62

เผ็ดมาก

KAR.2R 5,165.72 ± 0.43

1,530.12 ± 0.91

6,695.84 ± 1.34

3.38

107,803.02

เผ็ดมากที่สุด

JIN.2K

2,167.44 ± 0.64

881.20 ± 0.49

3,048.64 ± 1.13

2.50

49,083.10

เผ็ดมาก

YOD.1N 4,244.16 ± 0.42

2,588.40 ± 0.76

6,832.56 ± 1.18

1.64

110,004.22

เผ็ดมากที่สุด

YOD.2N 3,429.68 ± 0.53

1,801.84 ± 0.86

5,231.52 ± 1.39

1.90

84,227.47

เผ็ดมากที่สุด

KEN.2R 2,938.96 ± 0.76

978.56 ± 0.45

3,917.52 ± 1.21

3.00

63,072.07

เผ็ดมาก

สายพันธุ์
พริก

แคปไซซิน
(mg/kg DW)

KEN.2P 4,403.72 ± 0.20 1,418.36 ± 0.37
5,822.08 ± 0.57
3.10
93,735.49
Data are expressed as means ± standard deviation, n = 3
หมายเหตุ : **ระดับความเผ็ด แบ่งเป็น 5 ระดับ [23]
1) ไม่เผ็ด (0-700 SHU) 2) เผ็ดน้อย (700-3,000 SHU) 3) เผ็ดปานกลาง (3,000-25,000 SHU)
4) เผ็ดมาก (25,000 -70,000 SHU) และ 5) เผ็ดมากที่สุด (> 80,000 SHU)
a

เผ็ดมากที่สุด

4. สรุป (Conclusion)

จากผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแคปไซซินอยด์และสมบัติทางเคมีกายภาพของสายพันธุ์พริกที่ใช้ในการผลิตเครื่อง
แกงส้มปักษ์ใต้ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและสงขลา จ�ำนวน 5 สายพันธุ์ ทั้งหมด 8 ตัวอย่าง พบว่า ค่าความสว่าง (L*)
มีแนวโน้มลดลง และค่าความเป็นเป็นสีแดง (a*) ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ปริมาณของแข็งที่ละลายน�้ำได้ทั้งหมด
ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณกรดทั้งหมดเพิ่มขึ้นเมื่อระยะการสุกเพิ่มขึ้น โดยผลพริกสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีแดง ส�ำหรับ
ปริมาณสารแคปไซซินอยด์ และดัชนีความเผ็ดในพันธุพ์ ริกขาวชัยบุรแี ละพริกยอดสนเข็มจะลดลงเมือ่ ระยะการสุกเพิม่ ขึน้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์พริก ความอ่อนแก่ (ระยะการสุก) แหล่งปลูก สภาวะแวดล้อมในการปลูก ในพริกสายพันธุ์อื่น ๆ
ยังต้องมีการศึกษาเพิม่ เติมจากผลการตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างพริกสามารถจัดระดับความเผ็ดของพริกได้ 2 ระดับ คือ ระดับ
เผ็ดมากที่สุด (YOD.1N › KAR.2R › KEN.2P › YOD.2N › KHO.1P) และระดับเผ็ดมาก (KEN.2R › KHO.2P › JIN.2K)
ตามล�ำดับ ในพริกสายพันธุ์เดียวกันที่ศึกษาพริกสีแดงจะมีปริมาณสารแคปไซซินอยด์น้อยว่าพริกสีเขียว นอกจากนี้ ดัชนี
ความสุกของพริกทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลต่อการเพิม่ ขึน้ ของค่า TSS และปริมาณกรดทัง้ หมด เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
โพลีแซคคาไรด์ในผนังเซลล์ของพืชกลายเป็นน�ำ้ ตาล และในระหว่างการสุกของพริกยังคงมีการหายใจเกิดขึน้ ท�ำให้ความ
เข้มข้นของกรดอินทรียเ์ พิม่ ขึน้ รวมถึงกระบวนการหายใจของพืชระหว่างการสุกส่งผลให้เกิดกิจกรรมของเอนไซม์เปอร์ออก
ซิเดสไปสลายสารแคปไซซิน ท�ำให้ปริมาณสารให้ความเผ็ดลดลง ดังนั้น องค์ความรู้จากการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการชี้บ่งปริมาณสารแคปไซซินอยด์ ( ระดับความเผ็ด ) ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ประกอบกับเครื่องแกงส้มปักษ์ใต้มี
การใช้พริกหลายสายพันธุ์ร่วมกับการใช้พริกสายพันธุ์พื้นถิ่นที่มีความเผ็ดร้อน และให้กลิ่นรสเป็นอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และเป็นเกณฑ์มาตรฐานส�ำคัญใช้ซอื้ ขายพริกในตลาดโลก สูก่ ารน�ำไปใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่อไป
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ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาด้านวิเคราะห์ทดสอบเพื่อพัฒนางานวิจัยนี้ ขอบคุณกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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งานวิจัยนี้ควรต่อยอดการศึกษาระยะการสุกของผลพริกสดที่มีต่อปริมาณสารแคปไซซินอยด์ของแต่ละสายพันธุ์พริก
โดยเฉพาะพริกขาวชัยบุรี เนื่องจากพบว่ามีปริมาณสารแคปไซซินอยด์สูง โดยมีการระบุแหล่งเพาะปลูก สภาวะแวดล้อม
ในการปลูก รวมถึงวิธกี ารสุม่ เก็บตัวอย่างและการเก็บรักษาตัวอย่างหลังการเก็บเกีย่ ว เพือ่ รักษาคุณภาพและปริมาณสาร
ส�ำคัญของผลพริกสดไว้
ผูว้ จิ ยั จักสามารถน�ำข้อมูลจากงานวิจยั ไปจัดท�ำเป็นฐานข้อมูลเพือ่ ชีบ้ ง่ ปริมาณ ระดับความเผ็ดของแต่ละสายพันธุพ์ ริก
และสามารถใช้อา้ งอิงในการเลือกพันธุพ์ ริกหรือการหาพันธุพ์ ริกทดแทนในช่วงวัตถุดบิ ขาดแคลน เนือ่ งจากความเผ็ดเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการก�ำหนดคุณภาพวัตถุดบิ ทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต่อความต้องการของผูผ้ ลิต และการยอมรับ
ของผูบ้ ริโภค ทัง้ นีส้ กู่ ารน�ำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และภาคการผลิตอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป เช่น
การสกัดสารจากผลพริกที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพและมีสมบัติเป็นยาต่อไปในอนาคตได้
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เตียงพลิกผูป้ ว่ ยอัตโนมัตริ าคาประหยัด
A Low-cost automatic flipping patient bed
สมพล โคศรี2**, ศักดิ์สิทธิ์ ดีอ�่ำ1*
Sompol Kosri2**, Saksit Deeum1*
รับบทความ: 21 กุมภาพันธ์ 2565 แก้ไขบทความ: 20 กรกฎาคม 2565 ยอมรับตีพิมพ์: 9 สิงหาคม 2565

บทคัดย่อ
เตียงพลิกผู้ป่วยมีความจ�ำเป็นอย่างมากส�ำหรับงาน
พยาบาล เนื่ อ งจากงานของพยาบาลและผู ้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย
นัน้ มีภาระงานมาก หากไม่ดแู ลอย่างใกล้ชดิ จะทาํ ให้ผปู้ ว่ ย
มีโอกาสเกิดแผลกดทับสูงอีกทั้งการพลิกผู้ป่วยซึ่งมีจ�ำนวน
มาก ส่งผลให้พยาบาลหรือผู้ดูแลผู้ป่วยเจ็บหลังอีกด้วย
ยิ่งไปกว่านั้น ในท้องตลาดเตียงพลิกผู้ป่วยอัตโนมัติมีราคา
สูงและหาซื้อได้ไม่ง่าย จึงทําให้เกิดนวัตกรรมเตียงพลิกผู้
ป่วยอัตโนมัตริ าคาประหยัดขึน้ มาเพือ่ พลิกตัวผูป้ ว่ ยอัตโนมัติ
ลดโอกาสการเกิดแผลกดทับและอ�ำนวยความสะดวกแก่
ผู้ให้การพยาบาล เตียงพลิกผู้ป่วยอัตโนมัติราคาประหยัด
ท�ำงานด้วยระบบนิวเมติกส์ มีฟงั ก์ชนั ครบเหมือนเตียงไฟฟ้า
ทั่วไป พร้อมเบาะพีวีซี ซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ตาม
ท้องตลาดในประเทศ ท�ำให้ต้นทุนการผลิตเตียงดังกล่าว
ถูกกว่าเตียงไฟฟ้าที่มีจ�ำหน่ายโดยทั่วไปตามท้องตลาดถึง
ร้อยละ 45 เตียงพลิกผู้ป่วยที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถเลือกการ
ท�ำงานควบคุมด้วยมือและควบคุมแบบอัตโนมัติ มี 5 ฟังก์ชนั
การทาํ งาน คือ ฟังก์ชนั เตียงปกติ ฟังก์ชนั เคลือ่ นไหวส่วนหัว
ฟังก์ชนั เคลือ่ นไหวส่วนขา ฟังก์ชนั เคลือ่ นไหวส่วนซ้าย ฟังก์ชนั
เคลื่อนไหวส่วนขวา
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Abstract
A flipping patient bed plays an essential role for
nursing work. Since nurses’ and caregivers’ tasks are
greatly burdensome, in case they are not closely
supervised, their bedridden patients who are in need
of being turned over periodically would be at risk of
suffering from pressure ulcers. It also causes back
pain among a nurse or a nursing caregiver. For this
reason, an innovative flipping patient bed is initiated
as an assistive equipment to automatically turn and
position the patient in bed for alleviating the possibility
of pressure ulcers and facilitating nursing caregivers’
working operation. Thus, an inexpensive automated
flipping patient bed for patients was invented, operated
with pneumatics. Besides the mentioned automatic
function, the proposed bed offers function similar to
what general commercial electric bed do, as well as,
its style and cushion material which is PVC. This allows
this bed to be priced at 45% cheaper than commercially
available electric beds. Manual and automatic modes
can be selected with five main functions, namely normal
function, header movement function, leg movement
function, left-sided movement function, and right-sided
movement function.
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1. บทน�ำ (Introduction)

จากปัญหาการเปลีย่ นแปลงด้านประชากรในประเทศที่
มีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น [2] ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มี
การเปลีย่ นแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ และสังคม
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมถอยตามธรรมชาติ
ทําให้มโี รคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียน โดยเฉพาะโรคเรือ้ รัง
ต่ า ง ๆ ส่ ง ผลให้ ก ารเกิ ด โรคเพิ่ ม มากขึ้ น และเกิ ด ภาวะ
ทุ พ พลภาพสู ง ขึ้ น การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ ป ระสบกั บ ภาวะ
ทุพพลภาพเป็นปัญหาที่สําคัญยิ่งของสังคมไทยในปัจจุบัน
จากการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุ 60 ปีข้ึน
ไป) ซึ่งทางองค์การอนามัยโลก (WHO, 1980) ให้คําจํากัด
ความของคําว่า “ภาวะทุพพลภาพ” หมายถึง ความจํากัด
หรือ สูญเสียความสามารถในการประกอบกิจต่าง ๆ ที่ควร
จะกระทําได้เป็นปกติ อันเป็นผลที่เกิดตามมาจากภาวะ
บกพร่องทางร่างกาย
1.1 ประเภทของผู้ป่วยทุพพลภาพ		
		 ก. ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง คือ ทุพพลภาพถึงขนาด
ไม่สามารถประกอบหน้าทีก่ ารงานใด ๆ ในอาชีพประจาํ หรือ
อาชีพอืน่ ๆ โดยสิน้ เชิง เช่น อาจถูกรถชนจนทําให้เป็นอัมพาต
ไม่สามารถขยับตัวได้
		 ข. ทุพพลภาพถาวรบางส่วน คือ ทุพพลภาพถึง
ขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประ
จําตลอดไป แต่ทํางานอื่นเพื่อ สินจ้างได้ เช่น เดิมทําอาชีพ
คนงานก่อสร้าง แต่พลาดตกลงมาจากทีส่ งู ทําให้กระดูกสัน
หลังยุบและแตก เมือ่ รักษาตัวแล้ว ก็ไม่สามารถยกของหนัก
หรือใช้แรงมาก ๆ ได้อกี ต่อไป อาจจะต้องไปประกอบอาชีพ
อื่น ๆ แทน เช่น ขายลอตเตอรี่
		 ค. ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง คือ ทุพพลภาพถึง
ขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ หรืออาชีพ
อืน่ ๆ ได้โดยสิน้ เชิง ชัว่ ระยะเวลา หนึง่ เช่น มีอาชีพพนักงาน
ขับรถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้ขาบาดเจ็บ ต้องเข้าเฝือก
ทั้ง 2 ข้าง ทําให้ในช่วงการรักษาตัวไม่สามารถทําหน้าที่
คนขับรถได้ เมื่อรักษาหายปกติแล้วจึงกลับไปทําตามเดิม
		 กรณีที่ผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 70 ปีประมาณร้อยละ
70 เมือ่ เกิดแผลกดทับ [1] จะเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเสียชีวติ
ถึ ง 4-6 เท่ า และมี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น เมื่ อ อายุ ม ากขึ้ น ใน
ประเทศไทยได้มกี ารศึกษาถึงอุบตั กิ ารณ์การเกิดแผลกดทับ
ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในภาพรวมใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาพบว่าสูงถึงร้อยละ 55 และจะสูง
ขึ้นเมื่อกลุ่มผู้ป่วยมีอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป เป็นต้น

เคลื่อนไหวได้น้อยไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ปกติ
ต้องนอนนิง่ ๆ เป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในรายทีเ่ จ็บ
ป่วย เรือ้ รังต้องนอนอยูบ่ นเตียงตลอดเวลาหรือนอนติดเตียง
เช่น ไม่รู้สึกตัวหรือเป็นอัมพาต ท�ำให้การไหลเวียนเลือดไม่
สะดวก เกิดการคัง่ ของเลือด ร่วมกับการขาดสารอาหารท�ำให้
ซูบผอม ผิวหนังไม่แข็งแรงขาดความ ยืดหยุน่ จึงมีโอกาสเกิด
แผลกดทับ (Bedsore หรือ Pressure sore) ได้งา่ ย ตามปุม่
กระดูกต่าง ๆ ทั่วร่างกาย
แผลกดทับ [4] คือ การได้รบั บาดเจ็บของผิวหนัง
เนือ้ เยือ่ ใต้ผวิ หนัง กล้ามเนือ้ และกระดูกเป็นผลจากแรงกด
หรือแรงกดร่วมกับแรงเลือ่ นไถล แรงเสียดทาน ท�ำให้เนือ้ เยือ่
บริเวณทีถ่ กู กดขาดเลือดไปเลีย้ งจนเกิด เป็นแผล แผลกดทับ
มักเกิดบริเวณเนือ้ เยือ่ ทีอ่ ยูเ่ หนือปุม่ กระดูก พบบ่อย บริเวณ
กระดูกก้นกบ กระดูกสะโพก กระดูกเชิงกราน ตาตุม่ เป็นต้น
1.3 ต�ำแหน่งของแผลกดทับ
		 แผลกดทับมักเกิดบริเวนปุ่มกระดูก เช่น สะดก ใต้
เบนเหน็บ ก้นกบ ก้นย้อย เข้าด้านใน ตาตุ่ม ส้นเท้า เป็นต้น
ต�ำแหน่งของแผลกดทับ [5] มีความสัมพันธ์กบั ท่าของผูป้ ว่ ย
เช่น ท่านอนหงายมักเกิดแผลกดทับบริเวนใต้กระเบนเหน็บ
(Sacrum) ท่านอนตะแคงเกิดแผลบริเวณปุ่มกระดูกด้าน
ข้างข้อสะโพก (Greater trochanter) ท่านัง่ มักเกิดแผลบริเวณ
ปุ่มกระดูกรองนั่ง (Ischium) และกระดูกก้นกบ (Coccyx)
หากมีแผลกดทับควรหลีกเลี่ยงท่าที่ท�ำให้เกิดการกดทับ
บริเวณแผลกดทับโดยตรง เช่น ถ้ามีแผลกดทับบริเวณกระดูก
ใต้กระเบนเหน็บ ให้หลีกเลีย่ งท่านอนหงาย แล้วเปลีย่ นเป็น
ท่านอนคว�่ำหรือตะแคง ดังรูปที่ 1

1.2 แผลกดทับ
		 ตามปกติร่างกายคนเรามีกล้ามเนื้อและผิวหนัง
ปกคลุมร่างกายให้ปลอดภัยจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ได้ในระดับหนึง่ [3] แต่ทว่าเมือ่ มีปจั จัย เข้ามาท�ำให้รา่ งกาย รูปที่ 1 ต�ำแหน่งแผลกดทับที่พบบ่อยเมื่อนอนท่าต่าง ๆ
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ทีม่ า: https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/
pressure+ulcer

1.4 ชนิดของเตียงพลิกผู้ป่วย
		 1.4.1 เตียงทั่วไป
			
เตียงพลิกผูป้ ว่ ยแบบทัว่ ไปทีม่ กี ารติดตัง้ มือ
หมุนไกร์เตียงเอาไว้ทบี่ ริเวณปลายเตียง คือข้อจ�ำกัดในเรือ่ ง
ของการปรับระดับหรือควบคุมการท�ำงานของเตียงผู้ป่วย
แบบธรรมดาซึ่งผู้ป่วยไม่สามารถท�ำการควบคุมได้ด้วยตัว
เองและต้องพึ่งพาผู้ดูแลในการช่วยปรับระดับเตียงผู้ป่วย
แบบธรรมดาให้อยู่เสมอ ซึ่งข้อจ�ำกัดเหล่านี้ถือเป็นสาเหตุ
ส�ำคัญที่จะท�ำให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกด้อยค่า
ในตัวเองมากยิง่ ขึน้ จากการทีไ่ ม่สามารถท�ำการควบคุมหรือ
ช่วยเหลือตัวเองได้ดังใจ จนท�ำให้เกิดความเครียดสะสมที่
อาจน�ำไปสู่การเกิดความผิดปกติทางอารมณ์และการเกิด
ภาวะซึมเศร้าได้ในอนาคตหากไม่รบั การรักษาและเยียวยา
อย่างทันท่วงที
		 1.4.2 เตียงไฟฟ้า
			
การใช้งานเตียงพลิกผูป้ ว่ ยไฟฟ้าทีผ่ ปู้ ว่ ยหรือ
ผูส้ งู อายุสามารถควบคุมการใช้งานผ่านรีโมทหรือปุม่ กดได้
ด้วยตัวเอง จะช่วยท�ำให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ยังสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถท�ำการควบคุมและปรับระดับ
เตียงผูป้ ว่ ยไฟฟ้าเพือ่ การขยับตัวลุกขึน้ นัง่ เดิน หรือช่วยเหลือ
ตัวเองในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยที่ไม่
จ�ำเป็นที่จะต้องร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลอยู่ตลอด
เวลา ซึง่ การใช้งานเตียงผูป้ ว่ ยไฟฟ้าทีช่ ว่ ยสนับสนุนให้ผปู้ ว่ ย
หรือผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นนี้เองก็
นั บ ได้ ว ่ า เป็ น วิ ธี ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ที่ จ ะสามารถช่ ว ยให้ ผู ้ ป ่ ว ย
เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และช่วยเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่า
ในตัวเองให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้มากยิ่งขึ้น
		 1.4.3 เตียงอัตโนมัติ
			
เตียงพลิกผูป้ ว่ ยอัตโนมัตสิ ามารถปรับระดับ
เตียงเพือ่ ให้พยาบาลและผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยใช้งานได้อย่างเหมาะ
สม เมือ่ พยาบาลและผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยน�ำผูป้ ว่ ยขึน้ -ลงจากวีลแชร์
ไปสู่เตียง นอกจากนี้ยังสามารถตั้งโปรแกรมก�ำหนดระยะ
เวลาให้เตียงเคลื่อนไหวทุก ๆ กี่นาที หรือทุกชั่วโมงเป็นไป
โดยอัตโนมัติ กลไกการท�ำงานของเตียงพิเศษช่วยพลิกตะแคง
ตัวผูป้ ว่ ยทีอ่ อ่ นแรง คือเตียงจะค่อย ๆ ตะแคงไปเรือ่ ย ๆ ด้าน
หนึง่ มีทกี่ นั้ เตียงไว้ประมาณ 20 องศา จากนัน้ จะตะแคงกลับ
มาอีกด้านหนึ่ง มีกลไกเช่นนี้สลับกันไปมาตลอด ด้วยหลัก
การดังกล่าวจะท�ำให้คนไข้เปลีย่ นจุดกดทับ สามารถป้องกัน
แผลกดทับได้ดี และตัดปัญหาคนไข้เวียนศีรษะ
			
ดังนัน้ การดูแลผูป้ ว่ ยอัมพาตจ�ำเป็นต้องพลิก
ตัวเป็นประจ�ำภายใน 2 ชั่วโมง จึงมีความจ�ำเป็นอย่างมาก
เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ ซึ่งการดูแลผู้ป่วยในเรื่องนี้
ต้องเสียเวลาของพยาบาลและผู้ดูแลผู้ป่วยไม่น้อย เพราะ
หากไม่ทำ� แรงดันกดทับและความชืน้ สะสมจากการทีอ่ ยูใ่ น
ต�ำแหน่งเดิม ท�ำให้เกิดแผลกดทับได้ และยิ่งผู้ป่วยเป็นโรค

เบาหวานด้วยแล้วหากเกิดแผลกดทับ แผลนัน้ จะลุกลามได้
รวดเร็วและรักษายากมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากเตียงพลิกผู้
ป่วยแบบอัตโนมัติที่มีขายทั่วไปยังมีราคาสูง ท�ำให้ผู้ป่วย
ส่วนมากถึงเตียงชนิดนี้ยังมีจ�ำนวนน้อยอยู่ จึงได้เกิดเตียง
พลิกผู้ป่วยอัตโนมัติราคาประหยัด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มี
รายได้น้อยแต่มีความจ�ำเป็นต้องใช้เตียงชนิดนี้ ให้เข้าถึง
เตียงชนิดนี้ได้ง่ายขึ้น

2. วิธีการวิจัย (Experimental methods)
2.1 แผนภูมีเงื่อนไขการท�ำงาน
เริ่มการท�ำงาน

รับค่า i จากสวิทซ์
เพื่อเลือกรูปแบบการท�ำงาน

i=1?

No

Manual

Yes
Auto
รับค่า j จากสวิทซ์
เพื่อเลือกรูปแบบการท�ำงาน

J=1?
Yes

No

J=2?

No

Yes

ซ้าย
No
J=1?
Yes
ขวา

รูปที่ 2 แผนภูมิเงื่อนไขการท�ำงาน

แผนภูมิการท�ำงานของระบบควบคุมในเตียงพลิก
ผูป้ ว่ ยอัตโนมัตริ าคาประหยัด โดยรับค่าจากสวิตช์เพือ่ เลือก
รูปแบบการท�ำงาน ถ้า i = 1 ท�ำงานทีโ่ หมด อัตโนมัตถิ า้ i ≠ 1
ทํางานทีโ่ หมดด้วยมือ และเมือ่ เข้าโหมดอัตโนมัตแิ ล้วจะรับ
ค่าจากสวิตช์เพื่อเลือกโหมดการท�ำงาน ถ้า j = 1 ท�ำการ
พลิกซ้ายและพลิก ขวา แล้ววนไปรับค่า i ใหม่ ถ้า j = 2 ให้
ท�ำการพลิกซ้ายแล้ววนไปรับค่า i ใหม่ แต่ถา้ j ≠ 1 และ j ≠ 2
ให้ท�ำการพลิกขวาแล้ววนไปรับค่า i ใหม่
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2.2 ไดอะแกรมระบบควบคุม
Supply

Regulator
Control System
Input

Arduino

Solid state
Relay

Cylinder Pnematic

Solenoid Valve

รูปที่ 7 เตียงเคลื่อนไหวส่วนซ้าย

รูปที่ 3 ไดอะแกรมระบบควบคุม

		 ออกแบบระบบควบคุมโดยแหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power
Supply) จะจ่ายไฟฟ้าให้อปุ กรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าเพือ่
ที่ จ ะจ่ า ยไฟฟ้ า ให้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ ที่ จ ะใช้ ค วบคุ ม
สัญญาณที่ส่งไปยังโซลิดสเตตรีเลย์ (Solid state Relay)
โดยโซลิดสเตตรีเลย์จะรอคําสั่งข้อมูลจากในการควบคุม
ระบบไฟฟ้าที่จะจ่ายให้ โซลีนอยด์วาล์ว (Solenoid Valve)
หรือ วาล์วที่ทํางานด้วยไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมระบบนิวเมติกส์
ที่ใช้เคลื่อนต�ำแหน่งของเตียงตามฟังก์ชั่นที่ต้องการ

รูปที่ 8 เตียงเคลื่อนไหวส่วนขวา

		 ออกแบบโครงสร้างเตียงพลิกผูป้ ว่ ยอัตโนมัตริ าคา
ประหยัดและทดลองการเคลือ่ นไหวด้วยระบบนิวเมติกส์ดว้ ย
โปรแกรม 3 มิติ มีการท�ำงาน 5 ฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชันที่ 1 ใช้
งานด้วยการนอนรูปแบบเตียงปกติ ดังรูปที่ 4 ฟังก์ชนั่ ที่ 2 ใช้
งานส�ำหรับเคลื่อนไหวส่วนหัว ดังรูปที่ 5 ฟังก์ชันที่ 3 ใช้งาน
ส�ำหรับเคลื่อนไหวส่วนขา ดังรูปที่ 6 ฟังก์ชันที่ 4 ใช้ส�ำหรับ
เคลือ่ นไหวส่วนซ้ายเพือ่ การเอียงตัวผูป้ ว่ ย ดังรูปที่ 7 ฟังก์ชนั
ที่ 5 ใช้ส�ำหรับเคลื่อนไหวส่วนขวาเพื่อการเอียงตัวผู้ป่วย
2.3 การออกแบบโครงสร้างทางกล
		 จาํ ลองการออกแบบโครงสร้างและการทาํ งานเตียง ดังรูปที่ 8
พลิกผูป้ ว่ ยอัตโนมัตริ าคาประหยัดโดยใช้โปรแกรมเขียนแบบ
2.4 ภาพงานจริง
3 มิติ

รูปที่ 4 เตียงปกติ

รูปที่ 5 เตียงเคลื่อนไหวส่วนหัว

รูปที่ 6 เตียงเคลื่อนไหวส่วนขา
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รูปที่ 9 เตียงปกติจริง

รูปที่ 10 เตียงเคลื่อนไหวส่วนหัวจริง

รูปที่ 11 เตียงเคลื่อนไหวส่วนขาจริง

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบฟังก์ชันเคลื่อนไหวส่วนซ้าย
น้ เวลาของการลง
ส่วนหัว เวลาของการขึ
(วินาที)
(วินาที)

รูปที่ 12 เตียงเคลื่อนไหวส่วนซ้ายจริง

ระดับองศา

ครั้งที่ 1

5.19

5.25

21

ครั้งที่ 2

5.51

4.45

21

ครั้งที่ 3

3.94

4.53

21

ครั้งที่ 4

5.89

5.65

20

ครั้งที่ 5

4.00

4.58

21

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบฟังก์ชันเคลื่อนไหวส่วนขวา
รูปที่ 13 เตียงเคลื่อนไหวส่วนขวาจริง

3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)

น้ เวลาของการลง
ส่วนหัว เวลาของการขึ
(วินาที)
(วินาที)
ครั้งที่ 1

3.34

ระดับองศา

1.78

25

การด�ำเนินการทดสอบโดยทดสอบกับเตียงต้นแบบ ครั้งที่ 2
3.48
1.32
25
ท�ำการจับเวลาการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงสุดของส่วนหัว ส่วนขา ครั้งที่ 3
3.35
1.86
26
ส่วนซ้าย และส่วนขวา โดยใช้นาฬิกาจับเวลา (Stop watch)
3.67
1.38
26
ที่เชื่อถือได้ ยี่ห้อ Casio รุ่น HS-3V-1BR และท�ำการวัดมุม ครั้งที่ 4
ระดับองศาโดย Digital angle gauge meter 360 โดยแต่ละ ครั้งที่ 5
3.75
1.45
25
ค่าท�ำการทดสอบซ�้ำ 3 ครั้ง และหาคาเฉลี่ยน�ำมาบันทึกลง
ในตารางผลการทดสอบ ตารางที่ 1-4
4. สรุป (Conclusions)
ก่อนหน้านีเ้ ตียงพลิกตะแคงตัวจะเป็นระบบไฟฟ้าซึง่ น�ำ
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบฟังก์ชันเคลื่อนไหวส่วนหัว
ไปใช้กบั ผูป้ ว่ ยสูงอายุ ทีไ่ ม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พบว่า
มีอัตราการหายของแผลกดทับดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
น้ เวลาของการลง ระดับองศา
ส่วนหัว เวลาของการขึ
(วินาที)
(วินาที)
ผู้ป่วยที่ใช้เตียงธรรมดา ต่อมาจึงได้ออกแบบให้มีความทัน
สมัยมากยิง่ ขึน้ รวมไปถึงการออกแบบเพือ่ ให้มคี วามสะดวก
ครั้งที่ 1
4.46
3.01
35
ปลอดภัยและมีต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก
ครั้งที่ 2
4.39
2.83
38
ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้เกิดการประดิษฐ์เตียงพลิกตะแคงตัว
ครั้งที่ 3
4.65
2.83
37
ด้วยระบบอัตโนมัตริ าคาประหยัด ซึง่ มีขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ยาว 1.35 เมตร สูง 0.64 เมตร น�้ำหนักทดสอบ 45 กิโลกรัม
ครั้งที่ 4
4.00
2.90
38
โดยเคลื่อนไหวด้วยระบบ มิวเมติกส์ ใช้ลมในการทํางานที่
ครั้งที่ 5
4.52
2.69
38
6 บาร์ ใช้ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ 65 วัตต์ ต่อชั่วโมง มีการ
ทํางานด้วยกัน 5 ฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชันเตียงปกติ ฟังก์ชัน
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบฟังก์ชันเคลื่อนไหวส่วนขา
เคลื่อนไหวส่วนหัวเพื่อป้องกันการเกิดแรงกดทับบริเวณ
เวลาของการขึ
น
้
เวลาของการลง
ท้ายทอย ใบหู ใบหน้าและเพือ่ ยกศีรษะสูงเวลารับประทาน
ส่วนหัว
ระดับองศา
(วินาที)
(วินาที)
อาหารหรือเวลาเปลีย่ นอิรยิ าบถ มีเวลาของการขึน้ เฉลีย่ 4.4
วินาที เวลาของการลงเฉลี่ย 2.8 วินาทีเคลื่อนไหวได้เฉลี่ย
ครั้งที่ 1
1.45
2.50
30
37.2 องศา ฟังก์ชันเคลื่อนไหวส่วนขาเพื่อป้องกันการเกิด
ครั้งที่ 2
1.70
2.11
29
แรงกดทับบริเวณใต้เข่า ข้อเข่า ส้นเท้า ตาตุ่ม มีเวลาของ
ครั้งที่ 3
1.71
2.04
29
การขึ้นเฉลี่ย 1.7 วินาที เวลาของการลงเฉลี่ย 2.2 วินาที
เคลื่อนไหวได้เฉลี่ย 29.4 องศา ฟังก์ชันเคลื่อนไหวส่วนซ้าย
ครั้งที่ 4
1.97
2.23
29
เพือ่ ป้องกันการเกิดแรงกดทับบริเวณกระดูกด้านขวา มีเวลา
ครั้งที่ 5
1.84
2.17
30
ของการขึน้ เฉลีย่ 4.9 วินาที เวลาของการลงเฉลีย่ 4.9 วินาที
เคลือ่ นไหวได้ เฉลีย่ 20.8 องศา ฟังก์ชนั เคลือ่ นไหวส่วนขวา
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เพือ่ ป้องกันการเกิดแรงกดทับบริเวณกระดูกด้านซ้าย มีเวลา [2] สมชาย วิ ริ ภิร มย์ กูล, ดลพั ฒ น์ ยศธร, เกรี ยงศั กดิ์
ธรรมอภิพล, สุพตั รา ศรีวณิชชากร และ กวินารัตน์
ของการขึน้ เฉลีย่ 3.5 วินาที เวลาของการลงเฉลีย่ 1.6 วินาที
สุทธิสุคนธ์. สถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุที่มี
เคลื่อนไหวได้เฉลี่ย 25.4 องศา โดยแสดงการเปรียบเทียบ
ภาวะทุพพลภาพ : กรณีศกึ ษา อ�ำเภอท่ามะกา และ
ราคาเตียงไฟฟ้าที่มีจ�ำหน่ายโดยทั่วไปตามท้องตลาดกับ
อ�ำเภอด่านมะขามเตีย้ จังหวัดกาญจนบุร.ี วารสาร
เตียงที่พัฒนาขึ้นดังแสดงในตารางที่ 5
วิทยาลัยราชสุดาเพือ่ การวิจยั และพัฒนาคนพิการ
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบราคาเตียงไฟฟ้าทั่วไปกับเตียงที่พัฒนาขึ้น
[ออนไลน์]. มีนาคม 2561, 11(14), 24-42. เข้าถึง
(ชนิด 5 ไกร์)
จาก: https://rs.mahidol.ac.th/rs-journal/vol.11/
vol.11-002.php [อ้างถึงวันที่ 19 มกราคม 2564].
ตัวแทน
ชือ่ ทางการค้า
รุน่
ราคา (บาท) บริจ�ษำทั หน่
[3]
พั
ท
นั
ย
แก้วแพง และโศรดา จันทเลิศ. ผลของการปฏิบตั ิ
าย
การพยาบาลเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการเกิดแผลกด
เตียงต้นแบบ Low-Cost
30,000
ทับในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาล
บริษัท วรรณ
สงขลานคริ น ทร์ . สงขลานคริ น ทร์ เ วชสาร.
WN Medical MK-A-03
57,000 กานต์ เมดิคอล
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2555, 30(6),331-341.
จ�ำกัด
[4] สายฝน ไทยประดิษฐ์, วิภา แซ่เซี้ย และเพลินพิศ ฐานิ
บริ
ษ
ท
ั
วัฒนานนท์. ผลของโปรแกรมควบคุมความเป็นก
CU Medical
SKD-B
55,000
แอ็
ด
เลอร์
รดด่างของผิวหนังต่ออุบัติการณ์การเกิดแผลกด
Home
จ�ำกัด
ทับในผู้ป่วยสูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผล
กดทับ [ออนไลน์]. บทความวิจยั เสนอในการประชุม
บริษัท ฟาซิ
Fasicare
FB-303
54,140
แคร์ จ�ำกัด
หาดใหญ่วชิ าการ ครัง้ ที่ 4 เรือ่ ง การวิจยั เพือ่ พัฒนา
สังคมไทย วันที่ 10 พฤษภาคม 2556. เข้าถึงจาก:
บริษัท ที ไอ พี
T43
Nature
http://www.hu.ac.th/conference/
Lifeplus
52,900
อิปอร์ทเอ็กซ์
Extra
ปอร์ท จ�ำกัด
conference2013/Proceedings2013/pdf/Book1/
Describe6/701_1-9.pdf [อ้างถึงวันที่ 19 ธันวาคม
Pro Fascino
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52,000 บริซิษโัทน โปรฟาส
2564].
จ�ำกัด
[5] พัทนัย แก้วแพง และ โศรดา จันทเลิศ (2555) ผลของ
หมายเหตุ: ราคาสืบค้น ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดแผลกดทับในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ
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ค�ำแนะน�ำในการส่งต้นฉบับ
วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความที่ส่งตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการรอพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น บทความที่เสนอ
มาเพื่อตีพิมพ์อาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อต้องมีทั้งสองภาษา ทั้งนี้บทความทุกเรื่องจะได้
รับการพิจารณาตรวจแก้จากผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิใ์ นการตรวจแก้ไขต้นฉบับ
และพิจารณาตีพิมพ์ตามล�ำดับก่อนหลัง
ความรับผิดชอบ
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ถือเป็นผลงานทางวิชาการ และเป็นความเห็น
ส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ความเห็นของกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือกองบรรณาธิการ ผู้เขียนต้องรับผิดชอบต่อบทความ
ของตน และบทความที่ตีพิมพ์ในเล่มนี้ไม่เคยพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไม่น�ำส่งไปเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร
อื่นภายใน 60 วัน
การเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ
• ชื่อเรื่อง : ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวอักษร Cordia New ขนาด 18 ตัวหนา จัดวางข้อความ
ชื่อเรื่องตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเฉพาะค�ำขึ้นต้น ให้พิมพ์ตัวใหญ่
• ชื่อผู้วิจัย ผู้วิจัยร่วม : ชื่อผู้วิจัย ผู้วิจัยร่วม ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวอักษร Cordia New ขนาด 12 ตัว
ปกติ จัดวางข้อความชื่อผู้วิจัย ผู้วิจัยร่วมกึ่งกลางหน้ากระดาษ ใช้เลข 1.2.3....โดยยกก�ำลังแสดงตรงชื่อ และเป็นเลข
เดียวกันเพื่อแสดงที่อยู่ และe-mail address.
ตัวอย่าง

จิตตกานต์ อินเที่ยง1*, วิชิต ศิริโชติ2**
Jittakant Intiang1*, Wichit Sirichote2**
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
*
E-mail address: jittakant@dss.go.th
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Corresponding author e-mail address: wichit.sirichote@gmail.com
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• บทคัดย่อ (Abstract) : บทคัดย่อต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวปกติ
เนื้อหาในคัดย่อ ควรระบุวัตถุประสงค์ ผลการวิจัย และบทสรุปโดยย่อ
• ค�ำส�ำคัญ (Keywords) : ค�ำส�ำคัญต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุค�ำส�ำคัญหรือวลีสั้น ๆ จ�ำนวน 3-5 ค�ำ ค�ำ
ที่ 1, ค�ำที่ 2, ค�ำที่ 3 ตัวอักษร Cordia New ขนาด 12 ตัวปกติ
• เนื้อเรื่อง แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆดังนี้
1. บทน�ำ (Introduction) : หัวข้อบทน�ำ ตัวอักษร Cordia New ขนาด16 ตัวหนา จัดชิดขอบด้านซ้าย หัวข้อย่อย
ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวหนา เนื้อหา ตัวอักษร Cordia New ขนาด14 ตัวปกติ
2. วิธีการวิจัย (Experimental methods) : หัวข้อวิธีการวิจัย ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา จัดชิดขอบ
ด้านซ้าย หัวข้อย่อย ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวหนา เนื้อหา ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวปกติ
3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion) : หัวข้อผลและวิจารณ์ ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา
จัดชิดขอบด้านซ้าย หัวข้อย่อย ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวหนา เนื้อหา ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14
ตัวปกติ
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4. สรุป (Conclusion) : หัวข้อสรุป ตัวอักษร Cordia New ขนาด16 ตัวหนา จัดชิดขอบด้านซ้าย เนื้อหา ตัวอักษร
Cordia New ขนาด 14 ตัวปกติ
5. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) : หัวข้อกิตติกรรมประกาศ ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา
จัดชิดขอบด้านซ้าย เนื้อหา ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวปกติ
6. เอกสารอ้างอิง (References) : การอ้างอิงเอกสารให้ใช้ระบบเรียงตามตัวเลข ใส่หมายเลขในวงเล็บเหลี่ยม [ ]
เรียงตามล�ำดับการอ้างอิงในเรื่อง เอกสารอ้างอิงทุกฉบับจะต้องมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงในบทความ
ตัวอย่าง (อ้างอิงตาม ISO 690)
[1] AKGUL, M. and A. TOZLUOGLU. Alkaline-ethanol pulping of cotton stalks. Scientific Research and Essays.
2010, 5(10), 1068-1074.
[2] STADELMAN, W. J. and O. J. COTTERILL. Egg Science and Technology. 4th ed. New York : Food Produce
Press, 1990, 591 p.
[3] TECHNICAL DIVISION ON REFERENCE MATERIALS OF AOAC INTERNATIONAL. Standard format and
guidance for AOAC standard method performance requirement documents [online]. 2011. Available
from: http://stakeholder.aoac.org/SPIFAN/SMPR_Guidelines_v13.pdf. [viewed 2011-01-26].
• ตาราง (Table) และรูป (Figure) : ตัวอักษร Cordia New ขนาด 12 ตัวปกติ
- ตาราง : ให้ระบุล�ำดับที่ของตาราง หัวตารางให้จัดชิดขอบด้านซ้าย ชื่อตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง
- รูป : ให้ระบุล�ำดับที่ของรูป ค�ำบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และจัดกึ่งกลางคอลัมน์
การส่งข้อมูลเพื่อตีพิมพ์
1. การส่งนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อขอรับการตีพิมพ์ให้ส่งในเว็บไซต์ของวารสารเท่านั้น (Online submission) โดยด�ำเนินการ
ตามค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้นิพนธ์ (http://bas.dss.go.th) ไฟล์นิพนธ์ต้นฉบับที่ส่งต้องเป็น Ms word เท่านั้น หากผู้นิพนธ์
ต้องการส่ง Pdf file เพิ่มให้แนบเป็นไฟล์เสริม (Supp.files)
2. ส่งภาพความละเอียดอย่างต�่ำ 300x300 dpi ทุกภาพ
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