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Microstructural Analysis of Poly(ethylene-co-propylene-co-1-butene)
terpolymers by Multidimensional NMR Spectroscopy
การวิเคราะห์ โครงสร้ างทางเคมีในระดับโมเลกุลของ โพลิ(เอทิลลีน-โค-โพรพีรีน- โค-บิวทีน)
เทอร์ พอลิเมอร์ ด้ วยเทคนิคนิวเคลียร์ แมคเนติกเรโซแนนส์ สเปคโตรสโคปี
Anuttra Nuamthanom1*and Phusadee Sandee 2

บทคัดย่ อ

ลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติการไหลและคุณสมบัติทางแสงของพอลิเมอร์ ขึ �นกับโครงสร้ างทางเคมีในระดับ
โมเลกุลโดยเฉพาะอย่างยิง� ปริ มาณของโมโนเมอร์ และลําดับการจัดเรี ยงตัวภายในสายพอลิเมอร์ ซง�ึ จะส่งผลต่อคุณสมบัตเิ ชิงกล
ของผลิตภัณฑ์ในขันสุ
� ดท้ าย การศึกษาครัง� นี �เพื�อพัฒนาวิธีการศึกษาโครงสร้ างทางเคมีในระดับโมเลกุลของสาร poly(ethyleneco-propylene-co-butene) ด้ วยเทคนิค multidimensionalนิวเคลียร์ แมคเนติกเรโซแนนส์สเปคโตรสโคปี ได้ แก่ การทดลอง 13C
NMR การทดลอง pulsed-field-gradient (PFG) 1H-13C heteronuclear single quantum coherence (gHSQC) การทดลอง
pulsed-field-gradient (PFG) heteronuclear multiple bond coherence(gHMBC) และการทดลอง pulsed-field-gradient
(PFG) heteronuclear single quantum coherence-total correlation spectroscopy(gHSQC-TOCSY) จากผลของการทดลอง
เหล่าทําให้ สามารถบ่งชี �โครงสร้ างทางเคมีของสาร poly(ethylene-co-propylene-co-butene) ได้ อย่างสมบูรณ์และนําไปสูก่ าร
ศึกษาเชิงปริ มาณได้ อย่างถูกต้ องยิ�งขึ �น

Abstract

Physical, rheological and optical properties of polymer depend on its molecular microstructure.
Specifically, the monomer content and sequence distribution of polymer significantly affect the mechanical performance
of the final product. To this base, Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) has been introduced as a very
powerful technique to study the microstructure of polymer. The purpose of this study was to develop a methodology
to investigate the microstructure of poly(ethylene-co-propylene-co-butene) terpolymer by using multidimensional
NMR spectroscopy, including pulsed-field-gradient (PFG) 1H-13C heteronuclear single quantum coherence (gHSQC),
heteronuclear multiple bond coherence (gHMBC), and heteronuclear single quantum coherence-total correlation
spectroscopy(gHSQC-TOCSY). The combination of 1D and 2D NMR experiments, permit the characterization of
the complex structure of poly(ethylene-co-propylene-co-butene) terpolymer. The completed 13C NMR assignments
provided in this work allow more accurate quantitative determination of the microstructure in these polymers
คําสําคัญ : พอลิเมอร์ , นิวเคลียร์ แมคเนติกเรโซแนนส์สเปคโตรสโคปี
Keywords : Multidimensional NMR spectroscopy, Poly(ethylene-co-propylene-co-1-butene)
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1. Introduction

Copolymers are composed of two or more types of monomer units, which can be arranged in
random, alternating, block or graft fashions. The arrangement of monomer units in a copolymer is controlled by
the copolymerization conditions (e.g. catalyst, temperature), the monomer reactivity ratio, and the feed ratio. The
information on the monomer sequence distributions can lead to an understanding of the kinetics and mechanism of
copolymerization and the physical properties of the copolymers.
NMR spectroscopy is one of the most effective methods for the determination of monomer sequences. If two or
more monomers are copolymerized in a statistically random manner, many possible monomer sequences can be
formed. The 1H and 13C NMR spectra can be extremely complex due to the overlap of the resonances. The spectra
are sensitive to the variations of the comonomer sequences. The resonances in high field NMR spectra are sensitive
to pentad or even heptad monomer sequences, if stereo sequence effects are ignored; there are 25=32 pentads
and over 120 permutations of heptads. Thus, to assign resonance of a random copolymer becomes a challenging
task. With the development of spectrometers, probe design and multidimensional NMR experiments, it is possible
to assign the monomer sequence of a polymer without ambiguity.
Although there are extensive reports on the 13C NMR determination of copolymers such as poly(ethyleneco-propylene)[1-4], poly(ethylene-co-butene)[5-7], and poly(propylene-co-butene)[8,9], only few 13C NMR studies of
poly(ethylene-co-propylene-co-butene) terpolymer were investigated[10-13].

2. Experimental

2.1 Preparation of Polymer Samples for NMR Analysis
Four ethylene/propylene/butene polymers (Polymer A, B, C and D) with low amounts of ethylene and
1-butene contents were provided by Thai Polyethylene, Ltd. About 0.04 g of terpolymer and 0.4 ml of 10% (w/v) of
1,4-dichlorobenzene-d4 /trichlorobenzene solvent mixture were placed in a 5 mm NMR tube. A trace amount of hexamethyldisiloxane (HMDS) was added to serve as an internal chemical shift reference (δH = 0.09 ppm, δC = 2.03 ppm).
The sample was spanned at 30 rpm in a Kugelrohr oven at 130°C until a clear homogenous solution was obtained.
2.2 Acquisition of 1D 13C NMR spectra
The 13C NMR spectra were obtained with Bruker Advance DPX 400 NMR spectrometer at 120 °C using a
5 mm broadband QNP probe, with a 9.57 µs 90 ° pulse, 17 kHz spectral width, 10,240 transients, 1 s acquisition
time. The spectra were obtained with WALTZ-16 proton decoupling. Data were zero-filled to 512 k and exponential
weighted with 1 Hz line broadening prior to Fourier transformation. The 13C chemical shifts were reported relative to
the reference shifts of internal hexamethyldisiloxane at 2.03 ppm.
2.3 Acquisition of 1D Quantitative 13C NMR spectra
The quantitative 13C NMR spectra were obtained with a 9.57 µs 90 ° pulse, 17 kHz spectral width, 2048
transients, 35s acquisition times. To eliminate NOE, spectra were obtained with an inverted gated WALTZ-16 proton decoupling. Data were zero filled to 512 k and exponential weighted with 1 Hz line broadening prior to Fourier
transformation. The 13C chemical shifts were reported relative to the reference shifts of internal hexamethyldisiloxane
at 2.03 ppm.
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2.4 Acquisition of 2D gHSQC NMR spectraat 400 MHz
2D NMR data were obtained with a BBIz probe at 120 °C on Bruker Advance DPX 400 NMR spectrometer.
The Echo/Antiecho gradient selected HSQC NMR spectra were obtained with 90 ° pulse widths for 1H and 13C of
6.05 µs and 14.24 µs, respectively, a relaxation delay of 1.5 s, a delay ∆ set to 1/(2×1JCH), (1JCH =130 Hz), and the
acquisition time of 0.214 s with simultaneous 13C GARP decoupling, a 8.0 kHz spectral width in the 13C (f1) dimension
and a 2.4 kHz spectral width in the 1H ( f2) dimension; 8 transitions were averaged of 512 increments during t1. The
two gradient pulses in the ratio 80 : 20.1 were used. The data were acquired in phase sensitive mode where CH and
CH3 cross-peaks were inverted relative to CH2 cross-peaks. Linear prediction was used to forward extend the data
two times its original length. Data were zero filled to provide a 2048 x 4096 matrix and processed with sine bell and
sine square weighting before Fourier transformation.
2.5 Acquisition of 2D gHMBC NMR spectra at 400 MHz
Data were acquired with 90 ° pulse widths for 1H and 13C were 6.05 µs and 14.2 µs, respectively, a relaxation
delay of 1.5 s, a 0.214 s acquisition time, a delay ∆ set to 1/(2×1JCH) (1JCH =130 Hz) with evolution delays of 80 ms
(set to 1/(2×nJCH), 32 transients were averaged for each of 512 t1 increments. The evolution time was incremented
to provide the equivalent of an 8 kHz spectral width in the f1 dimension. A 2.4 kHz spectral width was used in the f2
dimension. The three gradient pulses in the ratio 50 : 30 : 40.1 were applied. Linear prediction was carried out in the
f1 dimension to improve the digital resolution. Data were zero filled to provide a 2048 x 4096 matrix and processed
with sine bell and shifted sine square weighting before Fourier transformation.
2.6 Acquisition of 2D gHSQC-TOCSY NMR spectra at 400 MHz
The States-TPPI gradient selected HSQC-TOCSY NMR spectra were obtained with 90 ° pulse width for 1H
and 13C of 6.05 µs and 14.2µs, respectively, a relaxation delay of 1.5 s, a delay ∆ set to 1/(2×1JCH), (1JCH =130 Hz),
and an acquisition time of 0.21 s with simultaneous 13C GARP decoupling ; 32 transitions were averaged for each
of 2´512 increments during t1 with the evolution time incremented to provide the equivalent of 8 kHz spectral width
in the 13C (f1) dimension and a 2.4 kHz spectral width in the 1H( f2) dimension. A spin-lock pulse was applied for a
period of 60ms with MLEV-17 modulation. The three gradient pulses in the ratio 80: 30 : 20.1 were used. Linear prediction was used to forward extend the data. Data were zero filled to provide a 2048 x 4096 matrix and processed
with sinebell and shifted sine square weighting before Fourier transformation.
2D NMR data including; gHSQC, gHMBC, gHSQC-TOCSY of terpolymerA were also obtained on the 500
MHz NMR instrument. The parameters of these experiments were as following.
2.7 Acquisition of 2D gHSQC NMR spectra at 500 MHz.
2D NMR data were obtained with indirect detection probes at 120 °C on Varian INOVA 500 MHz NMR spectrometer. The gradient selected HSQCNMR spectra were obtained with 90 ° pulse widths for 1H and 13C of 6.13 µs
and 13.20 µs, respectively, a relaxation delay of 1.5 s, a delay ∆ set to 1/(2×1JCH), (1JCH =125 Hz), and an acquisition time of 0.205 s with simultaneous 13C GARP decoupling, 8.1 kHz spectral width in the 13C (f1) dimension and a
2.5 kHz spectral width in the 1H ( f2) dimension; 8 transitions were averaged for each of 2´512 increments during t1.
The data were acquired in phase sensitive mode where CH and CH3 cross-peaks are inverted relative to CH2 crosspeaks. Linear prediction was used to forward extend the data two times its original length. Data were zero filled to
provide a 2048 x 4096 matrix and processed with sine bell and sine square weighting before Fourier transformation.
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2.8 Acquisition of 2D gHMBC NMR spectra at 500 MHz.
Data were acquired with 90 ° pulse widths for 1H and 13C were 6.13 µs and 13.2 µs, respectively, a relaxation
delay of 1.0 s, a 0.205 s acquisition time, a delay ∆ set to 1/(2×1JCH) (1JCH =140 Hz), 16 transients were averaged for
each of 512 t1 increments. The evolution time was incremented to provide the equivalent of an 8.1 kHz spectral width
in the f1 dimension. A 2.5 kHz spectral width was used in the f2 dimension. Linear prediction was carried out in the
f1 dimension to improve the digital resolution. Data were zero filled to provide a 2048 x 4096 matrix and processed
with sine bell and shifted sine square weighting before Fourier transformation.
2.9 Acquisition of 2D HSQC-TOCSY NMR spectra at 500 MHz.
The States-TPPI gradient selected HSQC-TOCSY NMR spectra were obtained with 90° pulse width for 1H
and 13C of 6.13 µs and 13.2 µs, respectively, a relaxation delay of 1.0 s, a delay ∆ set to 1/(2×1JCH), (1JCH =125
Hz), and an acquisition time of 0.205 s with simultaneous 13C GARP decoupling ; 8 transitions were averaged for
each of 2´512 increments during t1 with the evolution time incremented to provide the equivalent of 8.1 kHz spectral
width in the 13C (f1) dimension and a 2.5 kHz spectral width in the 1H( f2) dimension. A spin-lock pulse was applied
for a spin-lock field of 8.0 kHz with MLEV-17 modulation.Linear prediction was used to forward extend the data.
Data were zero filled to provide a 2048 x 4096 matrix and processed with sine bell and shifted sine square weighting before Fourier transformation.

3. Results and Discussion

3.1 Structure and Nomenclature
The carbon chemical shift assignments in this work are labeled based on nomenclature first defined by Car[14]
man which was modified later by Dorman[15]and Randall[6].Methylene carbons along the backbone of an ethylene/
propylene/butene terpolymer chain are identified by a pair of Greek letters to indicate the distance to the nearest
branch points in either direction. Carbons in the side-chain branches are identified by iBn and iBm where ‘i’ indicates
the position in the branch, starting with the methyl carbon in position 1, and the subscript ‘n’ and ‘m’ indicate the
length of the branch (e.g. B1 for propylene units and B2 for butene units). The methylene carbon between different
branches are named by xyBnBm where x and y are two Greek letters indicated the distance to the Bn and Bm branches,
respectively. The saturated carbons at the end of the main chain are identified as 1s(CH3), 2s(CH2), 3s(CH2), etc.
Figure 1 shows an example of carbon atom identification.
αδΒ2
βδΒ2

2Β2

αγΒ 2Β 1 αγΒ 1Β 2 αδΒ1

βδΒ1

ββΒ1Β2
1Β2

4s

γδΒ1
δδΒ 1

5s

3s

2s 1s

CH3

1Β1

Figure 1 Nomenclature of ethylene/propylene/butene terpolymer

The capital letters “E”, “P” and “B” are used to indicate ethylene,propylene and butene monomer units, respectively, to describe the monomer sequence distributions.
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When two or more branches are in adjacent positions, the relative stereochemistry of the neighboring chiral
centers also becomes important. The relationship between monomer units in a dyad is termed meso or m when two
neighboring asymmetric carbons have the same stereochemical configuration. The relationship between monomer
units in a dyad is termed racemic or r when two neighboring asymmetric carbons have opposite stereochemical
configuration.
3.2 1H NMR of poly(ethylene-co-propylene-co-butene)
The 400 MHz 1H NMR spectrum of ethylene/propylene/butene terpolymer is shown in Figure 2. The spectrum
shows three broad resonances due to the overlaps arising from the strong coupling among the many main chain
and the side chain protons with similar chemical shifts. The peaks appearing between 0.8-1.10 ppm correspond
to methyl proton resonances from methyl and ethyl branches. The αα methylene protons of PP and PB dyads
also arise in this region. The peaks appearing around 1.3 ppm and 1.6 ppm correspond to methylene and methine
protons, respectively.

Figure 2 The 400 MHz 1H NMR spectrum of poly(ethylene-co-propylene-co-butene) terpolymer.

3.3 The 13C NMR of poly(ethylene-co-propylene-co-butene)terpolymers
The 100 MHz 13C NMR spectra of terpolymers A, B, C and D are shown in Figure 3, (a) terpolymer A (ca.
90.80 % 1-propylene, 3.52% - ethylene, 5.72 % 1-butene), (b) terpolymer B (ca. 93.80 % 1-propylene, 4.27% - ethylene, 1.93 % 1-butene), (c) terpolymer C (ca. 89.70 % 1-propylene, 4.39% - ethylene, 5.90 % 1-butene) and (d)
terpolymer D (ca. 92.90 % 1-propylene, 4.89% - ethylene, 2.25 % 1-butene). These polymers have predominantly
isotactic sequences mainly from propylene units. The variations among these polymers are observed due to the
differences in tacticity and monomer sequence distribution. The chemical shift assignments of terpolymer A, B, C
and D are listed in Table 1. They were initially assigned based on the literature[7-13], the use of 2D NMR experiments
(gHSQC, gHMBC and gHSQC-TOCSY) assist in confirmation of most of the assignments. In addition, corrections
and new assignments of the resonances from these terpolymers are also provided by these new data.

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
ปี ที� 1 ฉบั บที� 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

l 14

กรมวิทยาศาสตรบริการ

Figure 3 The 100 MHz 13C NMR spectra of terpolymers A, B, C and D at 120 °C
(a) terpolymer A (ca. 90.80 % 1-propylene, 3.52 % - ethylene, 5.72 % 1-butene);
(b) terpolymer B (ca. 93.80 % 1-propylene, 4.27 % - ethylene, 1.93 % 1-butene),
(c) terpolymer C (ca. 89.70 % 1-propylene, 4.39 % - ethylene, 5.90 % 1-butene)
and (d) terpolymer D (ca. 92.90 % 1-propylene, 4.89 % - ethylene, 2.25 % 1-butene).

The expansion of the δδ methylene carbons (at δC = 29.96 ppm) and methine carbons (at δC = 30.85 ppm)
from the 13C NMR spectra of terpolymers A, B, C and D shows in Figure 4. The δδ methylene carbon appears in
terpolymer A and C but slightly detected in terpolymer B and D. The evidences suggest that terpolymer A/C and
terpolymer B/D could be produced with the similar processing condition.
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δδ

CH-PPE

Terpolymer A

4

*

Terpolymer B

3

Terpolymer C

2

Terpolymer D

1

32.3

32.0

31.7

31.4

31.1

13C NMR

30.8

30.5

30.2

29.9

(ppm)

Figure 4 The expansions of the δδ and CHPPE regions from the 100 MHz 13C NMR spectra of terpolymer A, B, C and D.
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Table 1 The chemical shift assignments of terpolymers A, B, C and D.
Region

Peaks
No.
73
72
71
70
69

Carbon

Polymer sequence
BPPB
PPPPPPP (xmmmx)

BPBPP

H
G

49
48
47
46
45

F

44

E
D

43
42
41
40
39
38
37
36
35
34

αα Β1
αα Β1
αα Β1
αα Β1
αα Β1
αα Β1
αα Β1
αα Β1
αα Β1
αα Β1
αα Β1
αα Β1 Β2
αα Β1 Β2
αα Β1 Β2
αα Β1 Β2
αα Β1 Β2
αα Β1 Β2
αα Β1 Β2
αα Β1 Β2
αα Β1 Β2
αα Β2
αγ Β1
αγ Β1
αγ Β1
αγ Β1
αγ Β1
αγ Β1
αδ Β1
αδ Β1
αδ Β1
αδ Β1
∗
CH
CH
CH
αγ
CH
*
CH
CH
CH
δδ
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
2B2

33

2B2

M

L

68
67
66
65
64
63
62

61

K
J

60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50

I

32
31
30

2B2
βδ
βδ

BPPP
PPPPPPP (xmmmx)
PPPPPPP (xmmmx)
BPPPPB
PPPPPB
PPPPP (mmmm)
PPPPP (rrm)
PPPE (m)
EPPE (m)
BPBP
PBPB
BBPP
PPBP (m)
BBPB
BBPE
PBPE
EBPP
EBPE
PBBP (r)
XPEPX
XPEPX
XPEPX
XPEPX
PPEPP (m)
PPEPP (m)
PEE
PEE
PEE
PEE
unsual structure
PPBPP
XPBPX
PBB
BEB
EPE
unsual structure
XPPEX
XPPEX
XPPEX
(EEE)n
PPP (xx)
PPB +BPB
PPPPP (mmmm)
PPPPP (mmrr)
PPPPP (mmrr)
PPPPP (mmrm)
PPPPP (rmrm)
PPPPP (rrrm)
PPBPP
BPBPB
XBBPX
EPEE
PPEE

13
C (ppm)
Terpolymer A Terpolymer B Terpolymer C Terpolymer D
47.06
47.01
46.91
46.86
46.75
46.75
46.70
46.70
46.62
46.62
46.57
46.57
46.51
46.51
46.46
46.46

46.48
46.45
46.28
45.99
43.63

46.45
46.28
45.99
45.72
-

46.40
46.22
45.94
45.69
43.58

46.40
46.22
45.94
45.69
-

43.33

43.33

43.28

43.27

42.92

42.92

42.88

42.88

42.57
40.24
38.24
38.00
37.91
37.88
37.84
37.33
36.10
35.26
35.23
35.19
34.48
32.17
30.90
-

42.49
40.19
38.21
37.97
37.89
37.85
37.81
37.76
37.38
37.27
35.21
overlap
34.42
33.24
30.86

29.96
29.02
28.90
28.86
28.80
28.77
28.66
28.54
28.46
28.27

42.57
38.24
38.01
37.91
37.89
37.85
37.80
37.42
37.33
35.26
35.23
34.48
33.24
30.90
30.85
30.77
29.02
28.90
28.86
28.80
28.77
28.66
28.27

29.96
28.96
28.85
28.80
28.73
28.73
28.62
28.48
28.25

42.48
38.21
37.97
37.89
37.85
37.81
37.76
37.38
37.27
35.21
overlap
34.42
33.24
30.86
30.77
29.96
28.96
28.85
28.80
28.73
28.73
28.62
28.25

28.24

overlap

28.22

28.22

28.07-27.98
27.49
27.26

28.03-28.0
27.49
27.26

28.05-27.96
27.46
27.25

28.05-27.97
27.46
27.25
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Table 1 Continued.
Region
C

B

13
C (ppm)
Terpolymer A Terpolymer B Terpolymer C Terpolymer D
24.64
24.65
24.63
24.63
24.58
24.58
24.56
24.56
24.51
24.51
24.49
24.49
24.29
24.29
24.25
24.25
21.98
21.98
21.97
21.97

Peaks
No.
29
28
27
26
25

Carbon

Polymer sequence

ββ
ββ
ββ
ββ
1B1

PPEPE
XPEPX
PPEPP(m)
PBEBP
PPPPP (xxxx)

24

1B1

PPPPP (mmmm)

21.81

21.81

21.80

21.80

23

1B1

PPPPB

21.79

21.78

21.77

21.77

22

1B1

BPPPB+PPPPP (xmmx)

21.75

21.75

21.74

21.73

21

1B1

PPPBP

21.69

21.69

21.68

21.68

20

1B1

BBPPP+PBPPB

21.66

21.66

21.65

21.65

19

1B1

PPPPP (xmrx)

21.63

21.63

21.61

21.62

18

1B1

PPPPP (xrrx)

21.58

21.58

21.56

21.56

17

1B1

PBPBP

21.56-21.51

21.56-21.52

21.55-21.50

21.55-21.50

1B1

PPPPP (xmrx)

16

1B2

XBPBX

21.46

21.46

21.46

21.46

15

1B3

XBPBX

21.39

21.39

21.38

21.38

14

1B1

PPPPP (xrmx)

21.02

21.02

21.00

21.00

13

1B1

PPPEP

20.89

20.89

20.88

20.88

12

1B1

XPPEX

20.86

20.86

20.85

20.85

11

1B1

XPPEX

overlap

20.84

20.83

20.83

10

1B1

XPPEX

20.76

20.77

20.75

20.75

9

1B1

XPPEX

20.71

20.71

20.69

20.69

8

1B1

PPPPP (xrrx)

-

20.01

20.00

20.00

7

PPPPP (xrrx)

6

1B1
*
*
1B2

19.87
18.49
11.46
11.20

11.21

19.86
11.21

11.21

5

1B2

unsual structure
unsual structure
EBE
PPBPP

11.06

11.05

11.05

11.06

4

1B2

XPBPX

11.04

11.04

11.04

11.04

3

1B2

BBE+ XPBPX

11.02

11.01

11.01

11.01

2

1B2

PPBBP

10.98

10.99

10.99

10.99

1

1B2

XPBBX

10.96

10.96

10.96

10.96

A

X are ethylene, propylene or butene monomer units
x are meso(m) or racemic(r)
*Unusual structures are unexpected structures that could be produced by the degradation process or unexpected reactions

3.4 gHSQC, gHMBC and gHSQC-TOCSY 2D NMR spectra of poly(ethylene-co-propylene-co-butene)
2D NMR phase-sensitive gHSQC spectrum (between δC = 10 – 50 ppm and δH =0.7-1.8 ppm) of terpolymer
A obtained at 400 MHz instrument shown in Figure 5. The gHSQC spectrum provides one bond correlation between
1
H and directly bonded 13C. The methine (CH)/methyl (CH3) and methylene (CH2) carbons can be easily distinguished
in the phase-sensitive gHSQC spectrum. The red color cross-peaks are from the methine/methyl carbons and the
blue color cross-peaks are from the methylene carbons. The expansion of the corresponding region from the 1D
1
H and 13C spectra are displayed on the left side and on the top of the 2D spectrum. The 2D gHSQC spectrum assignments initially were made based on literature [7-14]. The correlations from gHSQC, gHSQC-TOCSY and gHMBC
spectra help to confirm most of the assignments, corrections and new assignments of the resonances.

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
ปี ที� 1 ฉบั บที� 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

l 18

กรมวิทยาศาสตรบริการ
Recently, multidimensional NMR has become a powerful method for studying the tacticity of polymers. The
differences in the chemical shifts of the αα methylene protons in meso and racemic structures are the key for
investigating the stereo-sequence assignments. In a meso (m) structure, the two αα methylene protons are not
identical, thus two methylene protons resonances are observed whereas in a racemic (r) structure, the two αα
methylene protons are approximately identical and therefore only one methylene proton resonance is observed. In
this work, the tacticity of poly(ethylene-co-propylene-co-butene) terpolymers were successfully assigned.

Figure 5 The gHSQC spectrum of terpolymer A.

Figure 6 shows the expansion from the gHSQC spectrum of terpolymer A obtained at 500 MHz between δC
= 40 – 47 ppm and δH = 0.8-1.6 ppm. These cross-peaks are assigned to αα methylene of PBBP (cross-peak a),
XBPX (cross-peak b/b’,c/c’ and d/d’), and XPPX (cross-peak e/e’, f/f’ and g/g’), monomer sequence, respectively
(X are B or P unit). The αα methylene protons of PP and PB centered dyads are resulted in difference proton
resonances (cross-peak b/b’ to g/g’). It is indicated that terpolymer A contains mainly meso structure. However, the
αα methylene protons of BB centered dyads (cross-peak a) contribute to a single proton resonance of equivalent
methylene protons and, thus this peak is assigned to the racemic structure of PBBP monomer sequence.
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Figure 6 The expansion from the gHSQC spectrum of terpolymer A in the αα methylene region obtained from 500
MHz instrument.

Figure 7 shows the expansion from the gHSQC-TOCSY spectrum of terpolymer A in the αα methylene
region of XPBX monomer sequences obtained from 500 MHz instrument. The gHSQC-TOCSY spectrum shows one
bond proton-carbon correlations (cross peaks in blue area) and the correlations onto neighboring protons within the
same spin system. The chemical structures show the connectivity in this region is displayed on the top of the 2D NMR
spectrum. Cross-peaks a/a’ arise from the C-H correlation of αα methylene from PPBP monomer sequence. These
protons show correlation to 1B2 (cross-peak b), ααXPPX (cross-peaks c/c’), 2B2 (cross-peak d), CHPBP (cross-peak
e) and CHPPB (cross-peak f) protons, respectively. The correlation of these protons to neighboring αα methylene
protons from PB dyad could not be seen in this experiment due to the overlapping of HSQC and TOCSY cross-peaks.
These evidences suggest that PPBP monomer sequence has a meso-centered stereo-sequence.
Cross-peaks g/g’arises from the C-H correlation of αα methylene from PPBB monomer sequence. These
protons show correlations to 1B2 (cross-peak h), ααXPPX (cross-peak i/i’), 2B2 (cross-peak j), CHPBP (cross-peak e) and
CHPPB (cross-peak f) protons. It is indicating that PPBB monomer sequence contains meso-centered stereo-sequence.
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Figure 7 The expansion from the gHSQC-TOCSY spectrum of terpolymer A in the αα methylene region of PPBP and PPBB
monomer sequences.

The complete assignments of 2D NMR spectra of polymer A, B, C, and D were made by using the
methodology similar to that described above.
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4. Conclusion

In this work, it was demonstrated that the combination of 1D and 2D NMR experiments, including 1H , 13C, gHSQC,
gHMBC and gHSQC-TOCSY, permitted the characterization of the complex microstructure of poly(propylene-coethylene-co-1-butene) polymers. These results confirm most of chemical shift assignments in the literatures. Newly
resonances also found and assigned in this work. The differences in the chemical shift of the αα methylene protons
in meso and racemic structures were the key for investigating the stereo-sequence assignments. The completed
13
C NMR assignments permitted more accurate quantitative analysis of the microstructure in these polymers. The
NMR data suggest that terpolymer A/C and terpolymer B/D could be produced with the similar processing condition.
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การศึกษาวิธีหาปริมาณทาเลตในของเล่ นพลาสติกชนิดพีวีซี
โดยเทคนิคแก๊ สโครมาโทกราฟี แมสสเปกโทรเมตรี
Method for determination of phthalate contents in PVC plastic toys
using gas chromatography/mass spectrometry
วรประภา ศรี โยทัย1*, ดวงนภา สุวรรณ1*

บทคัดย่ อ

การศึกษาวิธีทดสอบหาปริ มาณทาเลต (Phthalates) 4 ชนิด ได้ แก่ Dibutyl phthalate(DBP), Benzyl butyl
phthalate(BBP), Di (2-ethylhexyl) phthalate(DEHP) และ Di-n-octyl phthalate(DnOP) ในของเล่นที�เป็ นพลาสติกชนิดพีวีซี
(Polyvinyl chloride, PVC) โดยเทคนิคแก๊ สโครมาโทกราฟี แมสสเปกโทรเมตรี ดําเนินการตามวิธีที�ปรับจากวิธีมาตรฐาน CPSCCH-C-1001-09.03 เพือ� นํามาใช้ ในการทดสอบตัวอย่างของเล่นทีเ� ป็ นพลาสติกชนิดพีวซี ตี อ่ ไป จากผลการศึกษาพบว่าวิธีทดสอบ
มีชว่ งความเป็ นเส้ นตรงของ DBP, BBP, DEHP และ DnOP อยูใ่ นช่วง 0.02-10.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร และค่าขีดจํากัดการ
ตรวจวัดของ DBP, BBP, DEHP และ DnOP มีคา่ เท่ากับ 0.01 ร้ อยละโดยนํ �าหนัก ส่วนค่าขีดจํากัดการตรวจหาปริ มาณของ DBP,
BBP, DEHP และ DnOP มีคา่ เท่ากับ 0.02 ร้ อยละโดยนํ �าหนัก โดยการเติมสารละลายมาตรฐานทาเลต ได้ คา่ การกลับคืนได้ คา่ การ
กลับคืนของ DBP, BBP, DEHP และ DnOP โดยอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 83-91, 86-117, 74-87และ 94-126 ตามลําดับ และมีคา่ ความ
เบี�ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์อยูร่ ะหว่างร้ อยละ 1.1-7.4 ซึง� อยูใ่ นเกณฑ์การยอมรับ วิธีนี �จึงเหมาะแก่การใช้ งานตามวัตถุประสงค์

Abstract

Method for determination of Phthalate; dibutyl phthalate (DBP), benzyl butyl phthalate (BBP), Di (2-ethylhexyl)
phthalate (DEHP) and Di-n-octyl phthalate (DnOP) in plastic toys was investigated by gas chromatography/ mass
spectrometry using the modified method based on CPSC-CH-C-1001-09.03 prior to the use in routine work. The
results showed that the linearity range of DBP, BBP, DEHP and DnOP was 0.02- 10 µg/mL, the detection limits of
DBP, BBP, DEHP and DnOP was 0.01 %w/w, and the limits of quantitation of DBP, BBP, DEHP and DnOP was 0.02
%w/w. Percentage recovery of DBP, BBP, DEHP and DnOP by spike phthalate standard substance were 76-93,
125-129, 72-87 and 89-130 respectively. Range of percentage relative standard deviation was 1.1-7.4, which was
within the acceptance range. Therefore, this method was fit for the intended use.
คําสําคัญ : ทาเลต, ของเล่น
Keywords : Phthalates, Gas chromatography/ mass spectrometry, Toys
โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
*E-mail address: woraprapa@dss.go.th
** E-mail address: duangnapa@dss.go.th
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1. บทนํา (Introduction)

ปั จจุบนั จะเห็นได้ วา่ ผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ที�อยูร่ อบตัวเรามักทําจากพลาสติก ไม่วา่ จะเป็ นเครื� องอุปโภค รวมทังของเล่
�
นต่าง ๆ
ที�เป็ นเช่นนี �เพราะว่าพลาสติกเป็ นเครื� องอํานวยความสะดวกที�หาซื �อได้ ง่าย และมีราคาไม่แพงมากนัก แต่ใด ๆ ในโลกนี �เมื�อมี
คุณมากก็อาจมีโทษมากด้ วยเช่นกัน โดยเฉพาะพลาสติกใกล้ ตวั เช่น ขวดใส่นํ �า ภาชนะต่าง ๆ จานชาม และผลิตภัณฑ์ของ
เล่น ในขณะที�ผ้ ใู ช้ เองก็ได้ รับสารเคมีอนั ตรายในพลาสติกเหล่านี �หลุดเข้ าสูร่ ่ างกายโดยไม่ร้ ูตวั สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาของประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศต่าง ๆ ในแถบยุโรปได้ ตระหนักถึงอันตรายที�อาจแฝงอยู่ในพลาสติก จึงได้ ออก
กฎหมายควบคุมปริ มาณสารอันตรายที�อยูใ่ นผลิตภัณฑ์พลาสติก และในผลิตภัณฑ์ของเล่น เช่น บิสฟี นอลเอ (Bisphenol A)
พลาสติไซเซอร์ (Plasticizer) โลหะหนัก (Heavy metal) และทาเลต (Phthalates) ซึง� ทางสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ได้ สง�ั ห้ าม
การผลิตและจําหน่ายของเล่นและผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กที�มีส่วนประกอบของสารทาเลตไม่เกินร้ อยละ 0.1 โดยทาเลตมีสตู ร
โครงสร้ างดังแสดงในรูปที� 1 เป็ นสารเคมีทใ�ี ช้ กนั มากในผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทพีวซี ที เ�ี ป็ นผลิตภัณฑ์อปุ โภครวมถึงผลิตภัณฑ์
ของเล่น ซึง� ใช้ เป็ นสารพลาสติไซเซอร์ เพื�อให้ พลาสติกมีความยืดหยุ่นและอ่อนนุ่มขึ �น สะดวกต่อการใช้ งาน เมื�อนํามาทําเป็ น
ผลิตภัณฑ์ของเล่นทําให้ มีโอกาสหลุดจากเนื �อพลาสติกเข้ าสูร่ ่างกายเด็กได้ เมื�อได้ รับสารกลุม่ ทาเลตนี �เข้ าไปในร่างกายจะแสดง
ลักษณะพิษเรื อ� รัง เป็ นผลทําให้ เกิดอาการตกเลือดในปอด ตับโต เป็ นพิษต่อเซลล์ร่างกาย ทําให้ เกิดมะเร็ ง เกิดการก่อกลายพันธุ์
และทารกในครรภ์มีรูปร่างผิดปกติ [1]

Figure 1 Chemical Structure of phthalates [2]

ซึง� วิธีทดสอบหาปริ มาณทาเลตในของเล่นที�เป็ นพลาสติกชนิดพีวีซีโดยเทคนิคแก๊ สโครมาโทกราฟี แมสสเปกโทรเมตรี ตามวิธี
มาตรฐาน CPSC-CH-C-1001-09.03 ถึงแม้ วา่ วิธีการนันจะเป็
�
นที�ยอมรับกันทัว� ไป แต่เพื�อแสดงให้ เห็นว่าวิธีทดสอบนันมี
� ความ
ถูกต้ อง แม่นยํา น่าเชื�อถือ และเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการใช้ งานนันจึ
� งต้ องนํามาศึกษาหาสภาวะที�เหมาะสมโดยการ
ปรับแก้ วิธีทดสอบ เพื�อให้ ได้ วิธีการตรวจทดสอบที�มีความถูกต้ องแม่นยํา รวดเร็ ว และสามารถนํามาใช้ เป็ นวิธีทดสอบตัวอย่าง
ของเล่นที�เป็ นพลาสติกชนิดพีวีซีในงานประจําได้ [3]
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2. วิธีการวิจยั (Experimental)

2.1 อุปกรณ์ และสารเคมี
เครื� องแก๊ สโครมาโทกราฟ/ แมสสเปกโทรเมตรี (Agilent Model 6890N Gas chromatograph/ 5975 Mass selective
detector) คอลัมน์ที�ใช้ คือ HP5MS (J&W Scientific) เส้ นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.25 มิลลิเมตร ความยาว 30 เมตร ความหนา
ของฟิ ล์ม 0.1 ไมโครเมตร ใช้ แก๊ สฮีเลียมเป็ นแก๊ สตัวพา ในอัตราการไหลของแก๊ ส 1.0 มิลลิลติ รต่อนาที อุณหภูมิคอลัมน์เริ� มต้ น
ที� 50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 นาที เพิ�มอุณหภูมิด้วยอัตรา 30 องศาเซลเซียสต่อนาที จนมีอณ
ุ หภูมิถงึ 280 องศาเซลเซียส
จากนันเพิ
� �มอุณหภูมิด้วยอัตรา 15 องศาเซลเซียสต่อนาที จนมีอณ
ุ หภูมิถงึ 310 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 นาที ตังอุ
� ณหภูมิ
ของ Injector เท่ากับ 290 องศาเซลเซียส ส่วนดีเทคเตอร์ ตงอุ
ั � ณหภูมิ Ion source เท่ากับ 230 องศาเซลเซียส Quadrupole 150
องศาเซลเซียส และ Transfer line เท่ากับ 280 องศาเซลเซียส ในโหมดของการตรวจวัด Selected Ion Monitoring (SIM) และ
Full Scan ใน SIM mode และใช้ มวลอ้ างอิง (reference mass) ดังแสดงในตารางที� 1 และช่วง Full Scan ที� 50-700 amu [4]
สารมาตรฐานทาเลต 4 ชนิด ได้ แก่ DBP, BBP, DEHP และ DnOP ยี�ห้อ AccuStandard Catalog No.M-8060 โดย
สอบกลับได้ ไปยัง NIST Test No.822/272103-05 ส่วน Internal standard คือ Benzyl benzoate (BB) และตัวทําละลาย ได้ แก่
Tetrahydrofuran(THF), Ethanol และ Cyclohexane เป็ น AR grade
Table 1 List of the phthalates used in the study
Name
Dibutyl phthalate, DBP
Benzyl butyl phthalate, BBP
Di (2-ethylhexyl) Phthalate, DEHP
Di-n-Octyl phthalate, DnOP
Benzyl benzoate, BB*

CAS. No.
84-74-2
85-68-7
117-81-7
117-84-0
120-51-4

Mol wt
278.4
312.4
390.6
390.6
212.0

Target ion
149
149
149
279
105

Qualifier ion 1
105
91
167
149
91

Qualifier ion 2
223
206
279
150
194

* Internal standard

2.2 วิธีการวิจยั
2.2.1. การศึกษาสภาวะที�เหมาะสม
2.2.1.1. การศึกษาสภาวะของเครื�องแก๊ สโครมาโทกราฟ/ แมสสเปกโทรเมตรี โดยการเตรียมสารละลายมาตรฐาน
DBP, BBP, DEHP และ DnOP ความเข้ มข้ น 1.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร จากนันนํ
� าไปวิเคราะห์โดยเครื� องแก๊ สโครมาโทกราฟ/
แมสสเปกโทรเมตรี โดยปริ มาณสารที�ฉีด 1 ไมโครลิตร เพื�อหาสภาวะที�เหมาะสม โดยใช้ Injection mode ด้ วยกัน 2 โหมดคือ
Split 20:1 และ Splitless, pulse injection ที�ความดัน 35 psi เป็ นเวลา 0.5 นาที
2.2.1.2. การศึกษาสภาวะของการสกัดตัวอย่างโดยใช้ นํ �าหนักตัวอย่างที�แตกต่างกัน โดยชัง� นํ �าหนักตัวอย่าง
50 มิลลิกรัม และ 100 มิลลิกรัม ลงในขวดแก้ วสกัดตัวอย่าง เติม THF 5 มิลลิลติ ร ลงในตัวอย่าง แล้ วนําไป sonicate โดยเครื� อง
เขย่าอัลตราโซนิคนาน 1 ชัว� โมง ตกตะกอนของ PVC โพลิเมอร์ โดยการเติม Ethanol 10 มิลลิลติ ร เขย่า และทิ �งไว้ อย่างน้ อย
5 นาที เพื�อให้ โพลิเมอร์ เซ็ตตัว (อาจทิ �งไว้ นานกว่านัน� เพื�อลดการอุดตันในขันตอนการกรองต่
�
อไป) แล้ วกรองตัวอย่างด้ วย แผ่น
กรอง ชนิด PTFE ขนาด 0.45 ไมครอน แล้ วเก็บสารละลายที�กรองแล้ วในขวดแก้ ว ขนาด 12 มิลลิลติ ร ดูดสารละลายที�กรองแล้ ว
ของตัวอย่าง 200 ไมโครลิตร, BB ความเข้ มข้ น 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร 100 ไมโครลิตร และ cyclohexane 700 ไมโครลิตร
ลงในขวด vial แล้ วผสมสารละลายให้ เข้ าเป็ นเนื �อเดียวกัน จากนันนํ
� าไปวิเคราะห์หาปริมาณทาเลต โดยเครื�องแก๊ สโครมาโทกราฟ/
แมสสเปกโทรเมตรี ไปวิเคราะห์ โดยใช้ สภาวะที�เหมาะสมจากการหาสภาวะเครื� องจากข้ อ 2.2.1.1 การคํานวณปริมาณ Phthalate
ที�ได้ จากการ Run ใน SIM Selected Ion Monitoring) Mode ให้ เลือก Target ion สําหรับการวิเคราะห์หาปริมาณคํานวณดังสมการ
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C
V
D
W

%phthalate = [(C x V x D)/ (W x 1000)] x 100
= ความเข้ มข้ นของ Phthalate ที�ได้ จากกราฟมาตรฐาน, µg/mL
= ปริมาตรสุดท้ าย, mL
= Dilution factor
= นํา� หนักตัวอย่ างที�ใช้ , mg

2.2.2. การศึกษาความสมเหตุสมผลของวิธี
2.2.2.1. การศึกษาช่วงความเป็ นเส้ นตรง (Linearity range) โดยเตรี ยมสารละลายมาตรฐานทาเลต 6 ความเข้ ม
ข้ น คือ 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 และ 10.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร ทังหมด
�
3 ซํ �า จากนันนํ
� าไปวิเคราะห์ โดยเครื� องแก๊ สโครมาโท
กราฟ/ แมสสเปกโทรเมตรี พิจารณาค่าสัมประสิทธิ�สหสัมพัทธ์ (Correlation coefficient, r) ของกราฟมาตรฐาน โดยค่า r ต้ อง
ไม่น้อยกว่า 0.995
2.2.2.2. การศึกษาขีดจํากัดการตรวจวัด (Limit of detection, LOD) และขีดจํากัดการตรวจหาปริ มาณ (Limit
of quantitation, LOQ) โดยเตรี ยมตัวอย่างพลาสติกพีวีซีที�ไม่มีทาเลต 10 ซํ �า จากนันนํ
� าไปวิเคราะห์โดยเครื� องแก๊ สโครมาโท
กราฟแมสสเปกโทรเมตรี แล้ วคํานวณหาส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของ Blank เพื�อหาค่า LOD และ LOQ โดยหาค่าจาก
LOD=S0+3SD และ LOQ=S0+10SD โดย S0 เป็ นค่าความเข้ มข้ นเฉลี�ยของตัวอย่างพลาสติกพีวีซีที�ไม่มีทาเลต
2.2.2.3. การศึกษาความลําเอียง (Accuracy) และความเที�ยง (Precision) โดยการใช้ ตวั อย่างพลาสติกพีวีซี
ที�ไม่มีทาเลตเติมสารละลายมาตรฐานลงไป 3 ระดับ ซึง� ความเข้ มข้ นแรกเป็ นความเข้ มข้ นของ LOQ เพื�อทําการยืนยันค่า LOQ
ความเข้ มข้ นที�เติมเข้ าไป คือ 0.2, 2.0 และ 10.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร อย่างละ 7 ซํ �า จากนันนํ
� าไปวิเคราะห์ และคํานวณ
หาความลําเอียงและความเที�ยงโดยเกณฑ์ท�ยี อบรับได้ คอื ค่าคืนกลับ (Recovery) อยูใ่ นช่วงร้ อยละ 70-130 และค่าความเบี�ยงเบน
มาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative standard deviation, RSD) น้ อยกว่า ร้ อยละ 20

4. ผลและวิจารณ์ (Results and Discussion)

การศึกษาสภาวะที�เหมาะสมของเครื� องแก๊ สโครมาโทกราฟ/ แมสสเปกโทรเมตรี ได้ โครมาโทแกรม ดังแสดงในภาพที� 2 โดย
ทัง� 2 สภาวะได้ โครมาโทรแกรมไม่แตกต่างกัน แต่สญ
ั ญาณพีคของการฉีดในโหมด Splitless มีสญ
ั ญาณที�มากกว่าจึงเหมาะ
สมในการหาปริ มาณสารที�มีปริ มาณน้ อย ส่วนการทดลองสกัดตัวอย่างของเล่นพลาสติกชนิดพีวีซี โดยการชัง� นํ �าหนักตัวอย่างที�
แตกต่างกันได้ คา่ ความเข้ มข้ นของทาเลตที�ใกล้ เคียงกันดังนันจึ
� งเลือกการชัง� นํ �าหนักที� 100 มิลลิ- กรัม เพื�อจะได้ คา่ LOQ ที�ตํ�าลง
ผลการศึกษาความสมเหตุสมผลของวิธี พบว่าช่วงความเป็ นเส้ นตรงของสารละลายมาตรฐาน DBP, BBP, DEHP และ DnOP
อยูใ่ นช่วงความเข้ มข้ น 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 และ 10.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร โดยค่าสัมประสิทธิ�สหสัมพัทธ์ เท่ากับ 0.99870.9999 (ดังแสดงในตารางที� 2) จากการศึกษาค่าขีดจํากัดการตรวจวัดของทาเลตทัง� 4 ชนิดได้ เท่ากับ 0.01 ร้ อยละโดยนํ �าหนัก
และค่าขีดจํากัดการตรวจหาปริ มาณเท่ากับ 0.02 ร้ อยละโดยนํ �าหนัก (ดังแสดงในตารางที� 3) จากการศึกษาความลําเอียงและ
ความเที�ยงจากการเติมสารละลายมาตรฐานลงไป 3 ระดับ ได้ คา่ ขีดจํากัดการตรวจหาปริ มาณ ค่าคืนกลับและมีคา่ ความเบี�ยง
เบนมาตรฐานสัมพัทธ์ ดังแสดงในตารางที� 4 ซึง� ค่าอยูใ่ นเกณฑ์ที�ยอมรับได้
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Figure 2 TIC of Phthalate at Split 20:1 and TIC of Phthalate at Splitless, pulse injection at 35 psi for 0.5 min
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Table 2 Linearity range of the method of phthalates determination in plastic toys [5]
Name

RT (Min)

Range of Linearity (µg/mL)

Correlation coefficient (r)

Dibutyl phthalate, DBP

7.68

0.2-10

0.9987

Benzyl butyl phthalate, BBP

8.87

0.2-10

0.9999

Di (2-ethylhexyl) phthalate, DEHP

9.40

0.2-10

0.9994

Di-n-Octyl phthalate, DnOP

9.93

0.2-10

0.9990

Benzyl benzoate, BB

7.04

1

IS

Table 3 LOD and LOQ study of the method of phthalates determination in plastic toys
DBP
(n=10)

BBP
(n=10)

DEHP
(n=10)

DnOP
(n=10)

Mean of blank sample, %w/w

0.0056

0.0091

0.0101

0.0030

Standard deviation (SD)

0.0004
0.01

0.0004
0.01

0.0005
0.01

0.0005
0.01

0.02

0.02

0.02

0.02

Parameter

Limit of detection (LOD), %w/w
Limit of quantitation (LOQ), %w/w

Table 4 Precision and accuracy study of the method of phthalates determination in plastic toys

Concentration of
Spike (µg/mL)
0.2
2.0
10.0
0.2
2.0
10.0

Parameter
Precision as %RSD

Accuracy as %Recovery
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DBP
(n=7)
3.1
1.8
1.2
83
91
86

BBP
(n=7)
1.1
2.1
4.0
117
87
89

DEHP
(n=7)
3.4
2.5
3.8
87
77
74

DnOP
(n=7)
2.1
3.8
7.4
126
95
94

กรมวิทยาศาสตรบริการ
5. สรุ ป (Conclusion)

วิธีทดสอบหาปริ มาณทาเลตทัง� 4 ชนิด ได้ แก่ Dibutyl phthalate(DBP), Benzyl butyl phthalate(BBP), Di (2-ethylhexyl)
phthalate(DEHP) และ Di-n-octyl phthalate(DnOP) ในของเล่นที�เป็ นพลาสติกชนิดพีวีซี โดยเทคนิคแก๊ สโครมาโทกราฟ/
แมสสเปกโทรเมตรี ใช้ ในการศึกษานี �เป็ นวีธีที�เหมาะสม และสามารถนําไปใช้ ในการทดสอบตัวอย่างของเล่นที�เป็ นพลาสติกชนิด
พีวีซีในงานประจําได้ ซึง� สามารถทดสอบตัวอย่างได้ ในช่วงความเข้ มที�ตํ�ากว่ากฎหมายของประเทศทางสหภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมริ กาที�กําหนดไว้ ไม่เกินร้ อยละ 0.1
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การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีการวิเคราะห์ หาปริมาณตะกั�วและแคดเมียม
ในนํา� ธรรมชาติโดยเทคนิคเฟรมอะตอมมิคแอบซอร์ พชั�นสเปคโตรเมทรี
Method validation for determination of lead and cadmium
in natural water using flame atomic absorption spectrometry (FAAS)
อังค์วรา พูลเกษม1* , นีระนาถ แจ้ งทอง**
Angwara Poolkasem1*, Neeranart changthong**

บทคัดย่ อ

การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีวิเคราะห์ หาปริ มาณตะกัว� และแคดเมี ยมในนํ า� ธรรมชาติ 3 ชนิ ด ได้ แก่
นํ �าบาดาล นํ �าฝน นํ �าแม่นํ �า ดําเนินการตามวิธีท�ีปรับจากวิธีมาตรฐาน AWWA 21stEd.(2005) โดยใช้ เทคนิค เฟรมอะตอมมิคแอบ
ซอร์ พชัน� สเปคโตรเมทตรี เพื�อนํามาใช้ ในการทดสอบตัวอย่างนํ �าต่อไป จากการศึกษา ช่วงความเป็ นเส้ นตรงของวิธีวเิ คราะห์ตะกัว�
พบว่ามีความเป็ นเส้ นตรงอยูใ่ นช่วง 1.5-0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนแคดเมียม อยูใ่ นช่วง 0.5-0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าขีดจํากัด
การตรวจวัดเท่ากับ 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 0.005 มิลลิกรัม ต่อลิตร ตามลําดับ ส่วนค่าขีดจํากัดการตรวจหาปริ มาณสําหรับ
ตะกัว� และแคดเมียมเท่ากับ 0.1มิลลิกรัมต่อลิตร และ 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ ในการศึกษาความลําเอียงและความเที�ยง
ของวิธีสําหรับตะกัว� และแคดเมียม โดยใช้ ตวั อย่างที�เติมสารละลายมาตรฐาน 3 ระดับความเข้ มข้ น พบว่ามีคา่ คืนกลับอยูใ่ นช่วง
ร้ อยละ 110-91 และ 105-98 และมีคา่ ความเบี�ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์อยูร่ ะหว่าง 3.2-0.8 ตามลําดับ ค่าคืนกลับและค่าความ
เบีย� งเบน มาตรฐานสัมพัทธ์ท�ีได้ มีคา่ อยูใ่ นเกณฑ์การยอมรับ และเมื�อคํานวณค่าความไม่แน่นอนของการวัดที�ระดับความเชื�อมัน�
ร้ อยละ 95 ของตะกัว� และแคดเมียม พบว่า มีคา่ น้ อยกว่าร้ อยละ 15 ซึง� เป็ นค่าเป้าหมายที�กําหนดไว้ ดังนัน� จึงสรุปได้ วา่ วิธีการ
วิเคราะห์นี �เหมาะกับการใช้ งานตามวัตถุประสงค์

Abstract

The method validation for determination of lead and cadmium in natural water, i.e. deep well water, rain
and river water was investigated by flame atomic absorption spectrometry using the modified method based on
AWWA 21st Ed., 2005 prior to the use in routine work. The characteristics of the method showed that the linear range
of lead (Pb) and cadmium (Cd) were 0.1 – 1.5 mgL-1 and 0.02 – 0.5 mgL-1, the detection limits were 0.02 and 0.005
mgL-1, and the limits of quantitation were 0.1 mgL-1 and 0.02 mgL-1, respectively. Percentage recovery of lead and
cadmium were 91-110% and 98-105% respectively. Relative standard deviations for both elements were between
0.8-3.2. The percentage recovery and relative standard deviation were within acceptance limit. In addition, the percentage measurement uncertainties at 95% confidence level of cadmium and lead were less than 15% throughout
concentrations of working range that subjected to the target uncertainty. Therefore, this validated method was fit
for the intended use.
คําสําคัญ : แคดเมี�ยม , ตะกัว� , นํ �าธรรมชาติ ,
Keywords : Cadmium, Flame atomic absorption spectrometry, Lead, Natural water
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1. Introduction

Although water has the simple formula H2O, it is a complex chemical solution. “Pure” water essentially is
nonexistent in the natural environment. Natural water, whether in the atmosphere, on the ground surface, or under
the ground, always contains dissolved minerals and gases as a result of its interaction with the atmosphere, minerals
in rocks, organic matter, and living organisms. One of the most importance problems in water is contamination of
heavy metals such as lead and cadmium. Lead and cadmium are known to be toxic agents that accumulate in the
living organisms and present high-toxic potential over a lifetime [1, 2]. They may enter the organism via the alimentary
and/or respiratory tract, and the main non-occupational sources of these metals are foodstuffs, drinking water, and
air [3]. Other important lead and cadmium sources in foodstuff and environment are the intense industrial activities
leading to a pronounced increase in the concentrations of several heavy metals in natural water, soils, and plants
[4]. Biological interest in lead and cadmium has centered mainly on their properties as highly toxic cumulative poison
in humans and animals [5]. As a consequence, efforts towards the development of more effective, cheaper, faster,
preciser, and more accurate approaches for the determination of these metals in biological and environmental materials have been increasing. The most popular instrument which is used for determination of these metals is flame
atomic absorption spectrometry (FAAS). The validation of the analytical methods has become a basic prerequisite
for laboratories that work in official biomonitoring control and risk assessment. However the validated methods in
a laboratory should be checked and revalidated whenever they are adopted by another laboratory. The aim of this
study is to validate a method of analysis of lead and cadmium in three types of natural water, (including deep well
water, rain, and river water) using flame atomic absorption spectrometer, which is the modified method based on
the method described in AWWA Edition 21st,2005,[7].

2. Experimental

2.1 Apparatus and reagent
2.1.1. A Varian (Mulgrave, Vic., Australia) Model Spectra AA 220 flame atomic absorption spectrometer
was used for the analysis. The operation parameters of instruments for lead and cadmium were set according to
the manufacturer recommendation.
2.1.2. All chemicals were of analytical-reagent grade (Merck). Distilled-deionized water (Milli-Q Millipore
18.2 MΩcm-1 resistivity) was used throughout the experimental work.
2.1.3. Laboratory glassware was kept overnight in a 10% v/v nitric acid solution and then rinsed with
distilled-deionized water.
2.1.4. Working standard solutions were prepared fresh daily by appropriately stepwise dilution of stock
standard solution of lead and cadmium (1000 mgL-1 in 0.5 molL-1 nitric acid) with 1% (v/v) nitric acid. Stock solutions
of lead and cadmium used for checking accuracy of the proposed method were prepared from cadmium standard
reference material NIST SRM 3108 and lead standard reference material NIST SRM 3128, respectively.
2.2 Sample handling and preparation
Natural water samples (deep well water, river water and rain) were collected and immediately filtered through
0.45 micrometer precleaned membrane immediately after sampling, and were acidified to pH 2.0 with nitric acid
and stored in polyethylene bottles prior to analysis. The bottles were previously washed with the 10% v/v nitric acid
afterward with distilled-deionized water and sample respectively.
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2.3 Analytical procedures
2.3.1. Digestion procedures
A 100 mL well-mixed, acid-preserved sample was transferred to flask. In fume hood, the sample solution was added with 1 mL conc. nitric acid before slowly boiled and evaporated to the lowest volume possible before
precipitation occurs (about 10 to 20 mL). The flask was left cool then it was washed down with distilled-deionized
water and filtered through filter paper. The filtrate was transferred to a 100 mL volumetric flask, adjusted with distilleddeionized water to mark, and mixed thoroughly. Portions of this solution were aspirated to FAAS.
2.3.2. Flame atomic absorption spectrometry analysis.
The instrumental parameters with operational conditions for lead and cadmium were summarized in
Table 1. A blank consisting of deionized water containing the same concentration of acid in standards and samples
was aspirated to the FAAS for zero setting. Mixed standard of lead and cadmium for calibration curve were measured
for absorbance. the sample solution was measured and the concentration was read directly from the instrument and
as the sample has been pre-concentration, the sample was multiplied by the appropriate pre-concentration factor.
Table 1 Instrumental condition for flame atomic absorption spectrometer
Element

Wavelength (nm)

Slit width
(nm)

Lamp current
(mA)

Air flow
(Lmin-1)

Acetylene flow
(Lmin-1)

Aspiration flow
(mLmin-1)

Lead

228.8

1.0

10.0

13.50

2.00

4.0

Cadmium

217.0

0.5

4.0

13.50

2.00

4.0

2.3.3. Validation of analytical method
The characteristic parameters of the analytical methods, following the recommendations of EURACHEM guide [6], included the limit of detection (LOD), limit of quantification (LOQ), linear range, precision, accuracy,
recovery, matrix effect and uncertainty were determined for each metal by using fortified sample and reagent blank.
The limits of detection and limits of quantitation were studied by measurement of 7 independent
sample blanks. LOD was mean of sample blank values plus three standard deviation while estimated LOQ was
mean of sample blank values plus ten standard deviation.
The range of linearity was evaluated by checking the correlation coefficient (r) of the calibration curve
that was considered acceptable when r 0.995.
The accuracy and precision were done by analyses samples which spiked with the right amount of
standard solutions of lead and cadmium in three different levels of concentration (mgL-1) in a single batch according
to Table 2 and concentration of level 1 was LOQ.
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Table 2 Concentration of fortified samples for accuracy and precision study (mgL-1)
Element

Level 1

Level 2

Level 3

Cadmium (Cd)

0.02

0.10

0.20

Lead (Pb)

0.10

0.50

1.00

The analytical repeatability was calculated using the relative standard deviation for 7 independent
samples. The recovery was calculated as 100 C/spiked concentration where C is the element concentration found.
An acceptance limit between 90 and 110% was considered as valid according to the criteria described in AWWA
Edition 21st, 2005 [7].
Moreover, the matrix effect was studied by plotting a curve between absorbance (y axis) and concentration (x axis) of fortified samples in three different levels of concentration then compared the slope with slope
of calibration curve.
To demonstrate the quality of the results produced and its fitness for the purpose measurement
uncertainty was estimated. All possible sources of uncertainty were identified which is shown in figure 1. Uncertainty values in Table 3 are expanded uncertainty, at 95% confidence level with coverage factor, k, of 2. Combined
standard uncertainties on the final results were obtained by propagating together individual uncertainty components
according to the ISO/GUM [8].

Figure 1 Cause and effect diagram for the determination of lead and cadmium in natural water
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3. Results and discussion

The overall performance characteristic of the method proposed is summarized in Table 3 and 4. Correlation
coefficients of lead and cadmium calibration curves were better than 0.995. The validation results of present method
were evaluated; the recoveries of analytes spiked into water samples were within the acceptance of 90-110 % as
shown in Table 4. Good agreement was obtained between the added and analyte recovered content using the
experimental procedure, thus confirming the accuracy of the procedure. For both elements analyses, percentage
of relative standard deviation for repeatability (%RSD) did not exceed the limit of 8% and the expanded standard
measurement uncertainties were subject to the target measurement uncertainty of 15%. The matrix effects shown
in Figure 2 which showed that the slopes of fortified samples were not different from calibration curves for both elements indicated that there were no matrix effects.

Table 3 Analytical characteristics of the proposed method
Parameter

Cadmium
(n=7)
0.005

Lead
(n=7)
0.02

0.02

0.1

0.02 - 0.50

0.10 - 1.50

Precision as %RSD (max)

3.2

3.2

% Measurement uncertainty

12.5

4.84

Limit of detection (LOD), mgL-1
Limit of quantitation (LOQ), mgL-1
Linear range, mgL-1

Table 4 Determination of lead and cadmium in natural water samples (n=7)
Concentration of
metals
(mgL-1)

Deep well water

River water

Rain

Found

Recovery

Found

Recovery

Found

Recovery

(mgL-1)

(%)

(mgL-1)

(%)

(mgL-1)

(%)

0

0.00

-

0.00

-

0.00

-

0.02

0.02

105

0.02

100

0.02

98

0.10

0.10

101

0.10

101

0.10

99

0.20

0.20

100

0.20

100

0.20

99

0.00

-0.10

-

-0.01

-

-0.01

-

0.10

0.11

110

0.11

110

0.10

95

0.50

0.53

106

0.54

107

0.48

95

1.00

1.02

101

1.03

103

0.98

98

Cd

Pb
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0.08

0.25

Absorbance

0.2

0.06
Absorbance

0.15

0.04

0.1

7

0.02

0.05
Concentration (mgL-1)

0
0

0.2

0.4

0.6

0
0.00
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0.08

Figure 2 Comparison of matrix fortified samples versus standard curve of
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4. Conclusion

The validated method presented in this paper is fit for the intended use. Therefore the test method can be used
for routine work and monitoring natural water quality in any places which will improve the quality of life of people. In
addition, the content of lead and cadmium in the natural collected in Ang Thong Province, Thailand were determined
using this method and it was found that the concentrations of both metals were lower than the limits specified by
Thailand standard of water [9].
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การศึกษาผลของสภาวะแวดล้ อมที�มีต่อความต้ านแรงกระแทกของพลาสติก
A study of the effect of outdoor exposure on the impact strength of plastics
สิริวรรณ มิ�งบรรเจิดสุข1*

บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี �ศึกษาการเปลีย� นแปลงของความต้ านแรงกระแทกเนื�องมาจากสภาวะแวดล้ อมของพลาสติกจํานวนสองชนิด คือ
พอลิ(อะคริโลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน) และพอลิคาร์ บอเนต โดยใช้ สภาวะแวดล้ อมจริงของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระยะ
เวลาในการศึกษาหนึง� ปี โดยทําการทดสอบเก็บข้ อมูลทุกๆ สามเดือน พบว่าพลาสติกทังสองชนิ
�
ดมีรูปแบบของการเปลี�ยนแปลง
สมบัติด้านความต้ านแรงกระแทกที�แตกต่างกัน โดยค่าความต้ าน แรงกระแทกของพลาสติกชนิดพอลิ(อะคริ โลไนไตรล์-บิวทา
ไดอีน-สไตรี น) มีการเปลี�ยนแปลงลดลงด้ วยอัตราที�สงู ในช่วงสามเดือนแรก จากนันการลดลงเกิ
�
ดด้ วยอัตราที�ช้าลง เมื�อเวลาใน
การศึกษาผ่านไป 317 วัน ค่าความต้ านแรงกระแทกมีคา่ เหลือเพียงครึ�งหนึง� ของค่าตังต้
� น ส่วนพลาสติกชนิดพอลิคาร์ บอเนต ใน
ช่วงหกเดือนแรกของการศึกษา การลดลงของค่าความต้ านแรงกระแทกเกิดน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของค่าตังต้
� น เมื�อเวลาในการ
ศึกษาผ่านไป 233 วัน ค่าความต้ านแรงกระแทกมีคา่ เหลือครึ�งหนึง� ของค่าตังต้
� น ตังแต่
� เดือนที�เก้ าการเปลี�ยนแปลงลดลงเกิดสูง
กว่าร้ อยละ 80 ข้ อมูลที�ได้ จากการศึกษานี �นํามาใช้ ในการประเมินความสามารถในการทนสภาวะแวดล้ อมของพลาสติกที�ศกึ ษา
ได้ วา่ พอลิ (อะคริ โลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรี น) ทนต่อสภาวะแวดล้ อมได้ ดีกว่าพอลิคาร์ บอเนต

Abstract

In this study, the changes in impact strength of two types of plastics due to natural outdoor exposure were
investigated. Determinations of impact strength of the materials weathered at Bangkok, Thailand exposure site were
performed every three months for a period of one year. It was found that each material had different patterns of the
changes in their impact properties. Impact strength values of poly(acrylonitrile-butadiene-styrene) decreased highly
in the first three months and the decreases were gradually slow down afterward. At 317 days of exposure time, impact
strength retention was 50%. Polycarbonate, another type of plastic, had the decreases in impact strength values
less than 10% of the original value during the first 6 months of the whole exposure time. When the exposure time
approached 233 days, impact strength was close to 50% of its original value. Starting from the ninth month, impact
strength was lost more than 80%. By using the information obtained in this study, poly(acrylonitrile-butadiene-styrene)
could then be assessed as being a more durable material to outdoor environment exposure than polycarbonate.

คําสําคัญ : พลาสติก
Keywords : impact strength , outdoor exposure , plastic, polycarbonate , poly(acrylonitrile-butadiene-styrene)
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1. บทนํา (Introduction)

ปั จจุบนั ได้ มีการนําพลาสติกมาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื�อทดแทนวัสดุประเภทไม้ และโลหะกันอย่างแพร่ หลาย ซึง� เป็ น
ผลมาจากสมบัตขิ องพลาสติกในแง่นํ �าหนัก ราคา ความคงทนต่อสารเคมี ไปจนถึงการตอบสนองต่อการออกแบบที�ทนั สมัยได้ ดี
กว่า ในจํานวนผลิตภัณฑ์เหล่านี �บางประเภทมุง่ เน้ นการใช้ งานภายนอกอาคารโดยเฉพาะ เช่น กันสาด ประตูหน้ าต่าง เลนส์-โคม
ไฟสัญญาณและป้ายจราจร ดังนันการสั
�
มผัสกับสภาวะแวดล้ อม ซึง� ประกอบด้ วยแสงอาทิตย์ นํ �าฝนและมลพิษ จึงเป็ นสิง� ที�หลีก
เลี�ยงไม่ได้ และเป็ นสาเหตุของการเปลี�ยนแปลงสมบัตขิ องพลาสติก ที�สง่ ผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้ งาน เมื�ออายุการใช้
งานของผลิตภัณฑ์พลาสติกสันลง
� ปั ญหาที�จะตามมาก็คือปั ญหาขยะพลาสติกที�ยากต่อการกําจัด รวมไปถึงความไม่ค้ มุ ค่าใน
การใช้ พลังงานและวัตถุดบิ ที�มีอยูอ่ ย่างจํากัดบนโลก การศึกษาความคงทนต่อสภาวะแวดล้ อมของพลาสติกที�ดําเนินการโดยใช้
เครื� องเร่งสภาวะในห้ องปฏิบตั กิ าร โดยใช้ แหล่งกําเนิดแสงเทียมและตู้จําลองสภาวะ มีข้อดีตรงที�ใช้ เวลาในการทดลองสันกว่
� าการ
ศึกษาทดลองในสภาวะแวดล้ อมจริ ง (natural outdoor) แต่ผลที�ได้ อาจไม่สมั พันธ์กบั พฤติกรรมที�แท้ จริ งของวัสดุในการใช้ งานถ้ า
เลือกใช้ สภาวะในการเร่งไม่เหมาะสม ดังเช่นกรณีของพอลิ(อะคริโลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรี น) หากใช้ ความเข้ มของแสงในการ
เร่งสภาวะสูงกว่าแสงในธรรมชาติมากเกินไป จะทําให้ เกิดออกซิเดชัน� โดยแสงที�ผิวของชิ �นงานสูงมากตังแต่
� แรกและขัดขวางการ
เกิดออกซิเดชัน� ที�ระดับลึกลงไปจากผิว ทําให้ ผลที�ได้ แตกต่างจากผลที�เกิดขึ �นภายใต้ แสงธรรมชาติ
งานวิจยั นี �ใช้ สภาวะแวดล้ อมจริงในการศึกษาการเปลี�ยนแปลงของความต้ านแรงกระแทก ที�ระยะเวลาต่างๆ ในช่วงเวลา หนึง�
ปี ของพลาสติกจํานวนสองชนิด ได้ แก่ พอลิ(อะคริ โลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรี น) และพอลิคาร์ บอเนต เพื�อใช้ ประเมินความทน
ต่อสภาวะแวดล้ อมของวัสดุที�นํามาศึกษา

2. วิธีการวิจยั (Experimental)

2.1 วัตถุดบิ
2.1.1. พลาสติกชนิดพอลิ(อะคริ โลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรี น) (ABS) เกรด R
2.1.2. พลาสติกชนิดพอลิคาร์ บอเนต (PC) เกรดใช้ งานทัว� ไป
2.2 อุปกรณ์ เครื� องมือ
2.2.1. เครื� องทดสอบความต้ านแรงกระแทกแบบค้ อนเหวี�ยง (pendulum) รุ่น 7116 ของบริ ษัท Yasuda Seiki จํากัด
2.2.2. ฆ้ อนขนาด 2 และ 11 จูล
2.2.3. เครื� องบากชิ �นทดสอบและใบมีดรูปตัว V รัศมี 0.25 มิลลิเมตร (type A)
2.2.4. เครื� องวัดมิติ - ไมโครมิเตอร์ (micrometer) และไดอัลเกจ (dial guage) ความละเอียด 0.01 มิลลิเมตร
2.2.5. ตะแกรงสําหรับวางชิ �นทดสอบไว้ กลางแจ้ ง มีความลาดเอียง 3°76’ [1]
2.3 วิธีดาํ เนินการ
2.3.1. นําพลาสติกชนิดต่างๆ มาตัดเป็ นชิ �นทดสอบพลาสติกรูปคาน ขนาดกว้ าง x ยาว x หนา = 10 มิลลิเมตร x 80
มิลลิเมตร x 4 มิลลิเมตร [2] ทังหมดห้
�
าชุด จํานวนชุดละสามชิ �น
2.3.2. บากชิ �นทดสอบที�ตําแหน่งกึง� กลาง เป็ นรูป V-notch ลึก 2 มิลลิเมตร
2.3.3. วัดความกว้ างที�เหลือหลังการบาก และความหนาที�จดุ กึง� กลางของชิ �นทดสอบ โดยใช้ ไดอัลเกจและไมโคร มิเตอร์
ตามลําดับ
2.3.4. นําชิ �นทดสอบหนึง� ชุดไปทดสอบความต้ านแรงกระแทกแบบชาร์ ปี [3] ที�อณ
ุ หภูมิ 23°C โดยวางชิ �นทดสอบให้
ด้ านที�มีรอยบากหันเข้ าหาฆ้ อน (edgewise direction) คํานวณค่าความต้ านแรงกระแทกในหน่วยกิโลจูลต่อตารางเมตร
2.3.5. ยึดชิ �นทดสอบอีกสี�ชดุ ที�เหลือไว้ กบั ตะแกรงสําหรับวางชิ �นทดสอบที�ตงไว้
ั � กลางแจ้ ง (บนดาดฟ้าอาคารของกรม
’
วิทยาศาสตร์ บริ การ กรุงเทพมหานคร, ละติจดู 13°73 N) โดยหันตะแกรงไปทางทิศใต้ ในตําแหน่งที�ได้ รับแสงแดดเต็มที�ตลอด
วัน ปราศจากเงาของอาคารหรื อต้ นไม้
2.3.6. ถอดชิ �นทดสอบพลาสติกออกจากอุปกรณ์ทีละชุด ทุกๆ สามเดือน บันทึกการเปลี�ยนแปลงของชิ �นทดสอบ
แล้ วดําเนินการตามข้ อ 2.3.4 ทําซํ �าจนครบสี�ชดุ
วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
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3. ผลและวิจารณ์ (Results and Discussion)

ผลการทดสอบหาค่าความต้ านแรงกระแทกของพลาสติกทังสองชนิ
�
ด ที�ผา่ นการสัมผัสกับสภาวะแวดล้ อมเป็ นระยะเวลาต่างๆ
แสดงในตารางที� 3-1 ถึง 3-2 จากผลการทดสอบ จะเห็นได้ วา่ พลาสติกทังสองชนิ
�
ดมีความต้ านแรงกระแทกลดตํ�าลงเมื�อเวลาที�
ใช้ ในการทดสอบนานขึ �น อันเป็ นผลจากการเสื�อมสภาพโดยแสง (photodegradation) และปั จจัยในสภาวะแวดล้ อมอื�นๆ ร่วม
กัน ได้ แก่ 1. อุณหภูมิ ซึง� สามารถเร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยแสงของพลาสติก (เช่น ออกซิเดชัน� ) 2. ความชื �น ซึง� ทําให้ เกิด
การเคลื�อนไหวของโมเลกุลของพลาสติก ส่งผลให้ พลาสติกเกิดการหดและขยายตัว เป็ นการเร่งให้ เกิดริ ว� (crazing) และรอยแตก
(cracking) 3. นํ �าฝน ซึง� ทําให้ เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของพลาสติกชนิดพอลิเอไมด์ พอลิคาร์ บอเนต และพลาสติกชนิดอื�นๆ และ
4. มลพิษในอากาศ ซึง� ทําลายชันโอโซนที
�
�ทําหน้ าที�กนรั
ั � งสีจากดวงอาทิตย์ ส่งผลให้ ปริ มาณของรังสีบนผิวโลกเพิ�มสูงขึ �น
กระบวนการเสื�อมสภาพโดยแสงเริ� มจากส่วนที�ไวต่อแสงที�อยู่ภายในโมเลกุลของพลาสติกเอง ที�เรี ยกว่าโครโมฟอร์ (chro
mophore) เช่น วงแหวนอะโรมาติก หมูค่ าร์ บอนิล (C=O) หมูไ่ ฮโดรเปอร์ ออกไซด์ (ROOH) และพันธะคู่ หรื อจากภายนอก เช่น
สารปนเปื อ� นที�เป็ นโลหะ และคะตะลิสต์ที�เหลือจากกระบวนการผลิต ดูดซับพลังงานจากแสง กลายเป็ นโมเลกุลที�ถกู กระตุ้นหรื อ
แรดิคลั อิสระ (free radical) โดยแรดิคลั อิสระที�เกิดขึ �นนี �สามารถทําให้ เกิดแรดิคลั อิสระอื�นๆ อีก ไปเรื� อยๆจนกว่าจะได้ สารที�เฉื�อย
กระบวนการที�เกี�ยวข้ องกับแรดิคลั อิสระ เป็ นกระบวนการทางฟิ สกิ ส์โดยแสง (photo- physical process) หรื อกระบวนการทาง
เคมีโดยแสง (photochemical process) ที�นําไปสูก่ ารเปลี�ยนแปลงโครงสร้ างของพลาสติก ที�สง่ ผลให้ เกิดการเปลี�ยนแปลงสมบัติ
ต่างๆ [4]
Table 3-1 Impact strength values of ABS
Exposure time
(day)

Impact strength (KJ/m2)
Mean

S.D.

0

15.9

0.7

90

11.7

0.2

182

10.0

0.2

273

8.3

0.6

365

7.5

0.3

Table 3-1 Impact strength values of PC
Exposure time
(day)

Impact strength (KJ/m2)
Mean

S.D.

0
90
182
273
365

92.7
90.9
85.3
16.2
8.8

4.5
3.9
1.1
0.6
6.4

39

l

Bulletin of Applied Sciences
Vol.1 No.1 January - June 2012

3.1 พลาสติกชนิด ABS
จากการศึกษาพบว่าการลดลงของค่าความต้ านแรงกระแทกของ ABS ในช่วงสามเดือนแรก เกิดด้ วยอัตราที�สงู กว่าช่วง
อื�นๆ หลังจากนันจะเกิ
�
ดด้ วยอัตราที�ช้าลง จากรูปที� 3-1 ความต้ านแรงกระแทกของพลาสติกชนิด ABS มีคา่ เหลือร้ อยละ 50 ของ
ค่าตังต้
� น (ประมาณ 8 กิโลจูลต่อตารางเมตร) เมื�อเวลาที�ใช้ ในการศึกษาผ่านไป 317 วัน นอกจากนี �ยังพบการเปลี�ยนแปลงของสี
ของชิ �นทดสอบ โดยเปลี�ยนจากสีเหลืองอ่อนเป็ นสีเหลืองเข้ ม
ABS เป็ นพลาสติกที�มีโครงสร้ างประกอบด้ วยพอลิบิวทาไดอีนต่อกับอะคริ โลไนไตรล์-สไตรี นโคพอลิเมอร์ การเปลี�ยน
แปลงโครงสร้ างทางเคมีท�นี ําไปสูก่ ารลดลงของความต้ านแรงกระแทก เริ�มจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน� โดยแสงในส่วนของพอ
ลิบวิ ทาไดอีนก่อน เนื�องจากอัตราการซึมผ่านของออกซิเจนในส่วนของพอลิบวิ ทาไดอีนสูงกว่าในโครงสร้ างส่วนอื�น [5] ได้ เป็ นไฮ
โดรเปอร์ ออกไซด์ [6,7] ซึง� จะถูกกระตุ้นโดยแสงต่ออีก เกิดเป็ นแรดิคลั อิสระที�เมื�อผ่านกระบวนการแตกพันธะ ผลิตภัณฑ์ที�ได้ คือ
สารที�มีหมูค่ าร์ บอนิลจําพวกคาร์ บอกซิลกิ แอซิด แอนไฮไดร์ ด r-แลคโทน เป็ นต้ น แรดิคลั อิสระที�ได้ จากปฏิกิริยาออกซิเดชัน� ของ
พอลิบวิ ทาไดอีนนี �เองที�เป็ นตัวเริ� มต้ นทําให้ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน� โดยแสงในส่วนสไตรี นต่อไป [8] การเปลี�ยนสีของชิ �นทดสอบ
เป็ นผลของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน�
110

Impact strength retention (%)
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mean for ABS
lower 95% confidence interval
upper 95% confidence interval
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Figure 3-1 Exposure time at 50% of original impact strength value of ABS with tolerance interval

3.2 พลาสติกชนิด PC
เป็ นพลาสติกที�มีคา่ ความต้ านแรงกระแทกตังต้
� น (92.7 กิโลจูลต่อตารางเมตร) สูงกว่าของ ABS มากกว่าห้ าเท่า พบว่า
ในช่วงหกเดือนแรกการลดลงของค่าความต้ านแรงกระแทกของ PC เกิดตํ�ากว่าร้ อยละ 10 ของค่าตังต้
� น จากรูปที� 3-2 จะเห็นได้
ว่า เมื�อเวลาที�ใช้ ในการศึกษาผ่านไปเพียง 233 วัน ค่าความต้ านแรงกระแทกของพลาสติกชนิดนี �มีคา่ เหลือครึ�งหนึง� ของค่าตังต้
� น
ตังแต่
� เดือนที�เก้ าค่าความต้ านแรงกระแทกเปลี�ยนแปลงลดลงมากกว่าร้ อยละ 80 และสามารถสังเกตเห็นได้ วา่ สีของชิ �นทดสอบ
เปลี�ยนจากใส ไม่มีสี เป็ นสีเหลือง
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PC มีบิสฟี นอลเอเป็ นสารตังต้
� นตัวหนึง� จึงมีโครงสร้ างประกอบด้ วยหมู่คาร์ บอนิล และวงแหวนอะโรมาติกที�ได้ จาก
บิสฟี นอลเอซึง� เป็ นส่วนที�ไวต่อการถูกกระตุ้นโดยแสง การที�คา่ ความต้ านแรงกระแทกของ PC ในเดือนที�เก้ าที�ทําการศึกษาซึง� ตรง
กับเดือนพฤศจิกายนเปลี�ยนแปลงลดลงอย่างมาก เนื�องมาจากชิ �นทดสอบได้ ผา่ นการเกิดทังปฏิ
� กิริยาเคมีโดยแสงและปฏิกิริยาไฮ
โดรไลซิสโดยนํ �าฝนตลอดช่วงฤดูฝน ส่วนปรากฏการณ์การเปลี�ยนสีเป็ นสีเหลือง (yellowing) ของพลาสติกชนิด PC มีรายงานว่า
เป็ นผลจากการเกิดออกซิเดชัน� โดยแสงของหมูเ่ มทิลีนในบิสฟี นอลเอ [9]
mean for PC
lower 95% confidence interval
upper 95% confidence interval
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Figure 3-2 Exposure time at 50% of original impact strength value of PC with tolerance interval

4. สรุ ป (Conclusion)

ข้ อมูลการเปลี�ยนแปลงของความต้ านแรงกระแทกในระยะเวลาหนึง� ปี ชี �ว่า พลาสติกชนิดพอลิ(อะคริ โลไนไตรล์-บิวทาไดอีนสไตรี น) มีความทนต่อสภาวะแวดล้ อมมากกว่าพลาสติกชนิดพอลิคาร์ บอเนต โดยความต้ านแรงกระแทกของพลาสติกชนิดพอลิ
(อะคริ โลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรี น) และพอลิคาร์ บอเนตมีคา่ เหลือร้ อยละ 50 ของค่าตังต้
� นเมื�อเวลาที�ใช้ ในการศึกษาผ่านไป
317 และ 233 วัน ตามลําดับ ข้ อมูลนี �ชี �ถึงความต้ องการการป้องกันการเสื�อมสภาพของพลาสติกทังสองชนิ
�
ดนี �หากต้ องนําไปใช้
งานภายนอกอาคาร ซึง� อาจทําได้ โดยการเติมสารดูดซับรังสียวู ี (UV absorber) เช่น สารประกอบเบนโซฟี โนน (benzophenone)
[10], สารประกอบเบนโซไตรอาโซล (benzotriazole) หรื อสารคงสภาพ (stabilizer) เช่น HALS (hinderd amines light stabilizer)
[11] หรื อใช้ วิธีเคลือบผิวด้ วยวัสดุที�ทนต่อสภาวะเพื�อยืดอายุการใช้ งานของผลิตภัณฑ์ สําหรับการใช้ งานที�ไม่ต้องการสมบัตดิ ้ าน
ความโปร่งแสง คาร์ บอนแบล็กอาจเป็ นอีกทางเลือกหนึง� ในการนํามาใช้ เป็ นสารดูดซับรังสียวู ีที�มีราคาถูก [12]
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การปรั บปรุ งสูตรแก้ ว เพื�อการลดพลังงานการหลอมแก้ ว
Batch Modification for Glass Melting Energy Reduction
เอกรัฐ มีชวู าศ1**, กนิษฐ์ ตะปะสา1*, เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล1*

บทคัดย่ อ

กระบวนการผลิตแก้ วชนิดโซดาไลม์ สามารถเปลี�ยนการใช้ วตั ถุดบิ จากเดิมที�ใช้ ทราย (SiO2) โซดาแอช (Na2CO3) โดโลไมต์
(CaMg(CO3)) และอะลูมนิ า (Al2O3) ปรับปรุงสูตรโดยแทนที� โดโลไมต์ ด้ วย วอลลาสโตไนต์ (CaSiO3) ร่วมกับ แมกนีเซียมออกไซด์
(MgO) หรื อ แทนที�อะลูมินาด้ วย โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ (KAlSi3O8) หรื อ ไพโรฟิ ลไลต์ (Al2Si4O10(OH)2 จากการคํานวณทาง
เทอร์ โมไดนามิกส์และทดสอบเปรี ยบเทียบสมบัติการหลอมด้ วยวิธี Batch-Free time พบว่าแก้ วที�ทําการปรับปรุงสูตรสามารถ
หลอมตัวได้ งา่ ยขึ �น ใช้ พลังงานในการหลอมตํา� กว่าเดิม เมื�อเตรี ยมแก้ วจากสูตรทังหมด
�
หลังจากทําการวิเคราะห์หาองค์ประกอบ
ทางเคมีและทดสอบสมบัตดิ ้ านต่างๆ พบว่า แก้ วที�ปรับปรุงสูตรแก้ วยังคงมีองค์ประกอบทางเคมีและสมบัตใิ กล้ เคียงกับสูตรแก้ ว
เดิม ดังนันการปรั
�
บปรุงสูตรแก้ ว สามารถลดการใช้ พลังงานลงได้ และมีความเป็ นไปได้ ที�จะนําไปใช้ กระบวนการผลิตแก้ ว

Abstract

Soda-lime silicate glass is produced from the commercial batch composing of sand (SiO2), soda ash (Na2CO3),
dolomite (CaMg(CO3)2) and alumina (Al2O3). The batch modification is done by replacing wollastonite (CaSiO3) with
magnesium oxide (MgO) , and potassium feldspar (KAlSi3O8) or pyrophyllite (Al2Si4O10(OH)2) with alumina. From thermodynamic calculations and Batch-Free Time testing, it was found that the modification batch had a lower melting
energy (exploited heat) and higher melting ability, respectively. The modified-batch glasses also had similar chemical
compositions and physical properties comparing with the original batch. This implies that the batch modification can
reduce energy consumption and is probable to introduce into a large scale glass production.
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1. บทนํา (Introduction)

กระบวนการผลิตแก้ วและกระจกประกอบไปด้ วย การเตรี ยมและการผสมวัตถุดบิ (batch and mixing) การหลอมวัตถุดบิ
(melting) การขึ �นรูป (forming) การอบแก้ ว (annealing) และการตรวจสอบและบรรจุ (inspection and packing) พลังงานที�ใช้
ในแต่ละกระบวนการมีความแตกต่างกัน กระบวนการที�ใช้ พลังงานมากที�สดุ คือ กระบวนการหลอมที�เตาหลอม ซึง� ใช้ พลังงานโดย
ประมาณร้ อยละ 80 ของพลังงานที�ใช้ ทงหมด
ั�
วัตถุดิบในการผลิตแก้ วที�สําคัญได้ แก่ ทรายแก้ ว (SiO2), โซดาแอช (Na2CO3) และ
หินปูน (CaCO3) รวมถึงแร่ชนิดต่างๆที�ใช้ ในอุตสาหกรรมแก้ ว มีความสัมพันธ์กบั การใช้ พลังงานในการหลอมแก้ ว ซึง� วัตถุดบิ แต่ละ
ชนิดต้ องการพลังงานที�ใช้ ในการเกิดปฏิกิริยาในตัววัตถุดบิ นันๆเองหรื
�
อกับวัตถุดบิ ตัวอื�นๆไม่เท่ากัน [1] การปรับปรุงสูตรแก้ วจึง
เป็ นวิธีการหนึง� ที�สามารถเพิ�มประสิทธิภาพในการใช้ พลังงาน โดยทําศึกษาการใช้ พลังงานในการหลอมแก้ วของวัตถุดิบทังก่
� อน
และหลังการปรับปรุงสูตร ศึกษาพฤติกรรมของวัตถุดบิ ระหว่างกระบวนการหลอม เพื�อให้ ทราบถึงสมบัตดิ ้ านการหลอมจะเป็ นส่วน
ช่วยให้ สามารถลดการใช้ พลังงานในการหลอมแก้ วได้ โดยที�แก้ วที�ผลิตได้ ยงั คงมีองค์ประกอบและคุณสมบัติไม่แตกต่างจากเดิม
การผลิตแก้ วชนิดโซดาไลม์โดยทัว� ไปนันใช้
� การเตรียมส่วนผสมโดยการผสมวัตถุดบิ หลักแต่ละชนิดเข้ าด้ วยกันก่อนนําเข้ าสูเ่ ตา
หลอมแก้ ว [2] แนวทางการเพิม� ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในการหลอมแก้ วในปั จจุบนั ทําได้ โดยการเพิม� ปริ มาณเศษแก้ วลงไป
ทําให้ แก้ วหลอมตัวได้ งา่ ยและเร็วขึ �น [3] แต่เนื�องจากการใช้ เศษแก้ วมีข้อจํากัดหลายประการทังปริ
� มาณและคุณภาพของเศษแก้ ว
ที�ผา่ นกระบวนการคัดแยกยังไม่สมํ�าเสมอ ในกระบวนการผลิตจึงสามารถใช้ เศษแก้ วได้ จํากัดที�ปริ มาณหนึง� เท่านัน� ในปี 2004
Carty, W. M. และคณะ [4] ได้ นําเสนอแนวทางการลดพลังงานในการหลอมโดยการแยกผสมวัตถุดบิ หลักเพื�อให้ เกิดปฏิกิริยา
กันก่อน คือส่วนที�หนึง� ทราย ทําปฏิกิริยากับ โซดาแอช และ ส่วนที�สองทราย ทําปฏิกิริยากับ หินปูน ก่อนที�จะนําทังสองส่
�
วนไป
หลอมรวมกันในเตาหลอมซึง� สามารถลดการใช้ พลังงานลงได้ ในรายงานของ Montoya, B. G. และคณะ [5] ได้ นําเสนอแนวทาง
การปรับปรุงกระบวนการหลอมโดยให้ โซดาแอชทําปฏิกิริยากับ หินปูน ก่อนที�จะเกิดปฏิกิริยากับ ทรายภายหลัง ซึง� สามารถลด
การใช้ พลังงานในการหลอมได้ เช่นเดียวกัน และรายงานวิจยั การแทนที� หินปูนด้ วย วอลลาสโตไนต์ เมื�อคํานวณทางเทอร์ โมได
นามิกส์สามารถลดพลังงานในการหลอมลงได้ ร้อยละ 10 สอดคล้ องกับผลการทดสอบสมบัติการหลอมตัวด้ วยวิธี Batch-Free
Time โดยที�แก้ วที�ปรังปรุงสูตรยังคงมีองค์ประกอบทางเคมีและสมบัตดิ ้ านต่างๆเช่นเดียวกับสูตรแก้ วเดิม [6]
การคํานวณทางเทอร์ โมไดนามิกส์ [7]
ค่าพลังงานทางทฤษฏีที�วตั ถุดบิ แก้ วต้ องการใช้ สําหรับการเปลี�ยนแปลงจากวัตถุดบิ ไปเป็ นเนื �อแก้ ว คือ exploited heat, Hex
สามารถคํานวณได้ จากสองส่วนคือ
ุ หภูมิห้อง
1. ค่าพลังงานทางเคมี ∆Hochem ในการเปลี�ยนวัตถุดิบแก้ ว (batch) ไปเป็ น เนื �อแก้ วและก๊ าซที�อณ
Batch (25 °C) ⇒
Glass + Batch gases (25 °C)
(1)
o
o
o
o
⇒
H (glass) + H (gas) - H (batch)
(2)
∆H chem

2. ค่าพลังงานที�ทําให้ เนื �อแก้ วอุณหภูมิเพิ�มขึ �นจากอุณหภูมิห้องถึงอุณหภูมิการหลอม ∆HT(glass), T อุณหภูมิหลอมตัว
ของแก้ ว
⇒
∆Hochem + ∆HT(glass)
(3)
Hex
ในการปรับเปลี�ยนสูตรแก้ วเพื�อลดพลังงานนัน� จําเป็ นต้ องเลือกใช้ วตั ถุดบิ ที�ทดแทน ที�มีความต้ องการพลังงานในการทํา
� งส่งผลให้ คา่ ความ
ปฏิกิริยาลดลง และเกิดปฏิกิริยากับวัตถุดิบตัวอื�นง่ายขึ �น ทําให้ คา่ พลังงานทางเคมี ∆Hochem ลดลง ดังนันจึ
ต้ องการพลังงานที�ใช้ ทางทฤษฏีสําหรับการเปลี�ยนแปลงจากวัตถุดบิ ไปเป็ นเนื �อแก้ ว ลดลงไปด้ วย
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2. วิธีการวิจยั (Experimental)

2.1 สูตรแก้ วที�ใช้ ในการวิจยั ดังแสดงในตารางที� 1.

Table 1. Glass batch formula
Raw material
1. Sand
2. Soda ash (Na2CO3)
3. Dolomite(CaMg(CO3)2)
4. Wollastonite (CaSiO3)
5. Magnesium oxide (MgO)
6. Alumina (Al2O3)
7. Potassium feldspar (KAlSi3O8)
8. Pyrophillite (Al2Si4O10(OH)2)

Weight percent
Original batch

Batch A

Batch B

Batch C

60.90
19.70
18.30
1.10
-

60.30
21.60
12.60
4.30
1.20
-

57.00
19.10
18.20
5.70
-

57.00
19.70
18.20
5.10

การปรับปรุงสูตรเปรี ยบเทียบระหว่างสูตรตังต้
� น กับสูตรที�ทําการปรับปรุง โดยสูตร A แทนที� โดโลไมต์ด้วย วอลลาสโตไนต์
กับแมกนีเซียมออกไซด์ ส่วนสูตร B และ C แทนที� อะลูมินาด้ วย โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ หรื อ ไพโรฟิ ลไลต์ ตามลําดับ วัตถุดบิ
ที�ใช้ ทงหมดนํ
ั�
ามาจากโรงงานแก้ ว
2.2 การทดสอบการหลอมตัวของวัตถุดบิ แก้ วด้ วยวิธี Batch-Free Time [8]
การทดสอบความสามารถในการหลอมตัวของ batch ในนํ �าแก้ วเมื�อระยะเวลาแตกต่างกัน โดยทําการหลอมเศษแก้ ว
ปริ มาณ 75 กรัมให้ เป็ นนํ �าแก้ วที�อณ
ุ หภูมิ 1400 oC ก่อนนําแต่ละ batch (Original batch Batch A Batch B และ Batch C)
ปริ มาณ 45 กรัม ที�ต้องการทดสอบเติมลงไป ดังแสดงในภาพที� 1. จับเวลา 40 50 และ 60 นาที เอาออกจากเตาหลอมและนํามา
อบที�อณ
ุ หภูมิ 550 oC หลังจากเย็นตัวแล้ วนํามาเปรี ยบเทียบความสามารถในการหลอมตัวของวัตถุดบิ
Glass batch 45 gGlass batch 45 g
(Original batch,(Original
Batch A,batch,
Batch Batch
B andA,Batch
BatchC)B and Batch C)

1400oC

1400oC
Melted cullet 75 g

Figure 1. Batch-Free Time testing
Figure 1. Batch-Free Time testing

l
2.3 เตรี ยมตัวอย่ าง Original batch Batch A Batch B และ Batch C นํ ้าหนักแก้ วประมาณ 200 กรัม โดย
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2.3 เตรี ยมตัวอย่ าง Original batch Batch A Batch B และ Batch C นํา� หนักแก้ วประมาณ 200 กรั ม
� งอบที�อณ
ุ หภูมิ
โดยหลอมในเตาหลอมไฟฟ้าที�อณ
ุ หภูมิ 1500 oC 2 ชัว� โมง เทแต่ละ batch ในแบบพิมพ์หลังจากนันจึ
o
570 C 1 ชัว� โมง และทิ �งไว้ ให้ เย็นในเตาอบ นํามาวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื� อง Wavelength-dispersive XRF
spectrometer, S8 Tiger, Bruker AXSX, สมบัตกิ ารขยายตัวเชิงเส้ นเนื�องจากความร้ อนด้ วย วิธี dilatometeric, NETZSCH DIL
402 PC สมบัตทิ างแสงด้ วยเครื� อง UV/Vis spectrophotometer, Analytikjana Specord 250.

3. ผลและวิจารณ์ (Results and Discussion)

3.1 ค่ าพลังงานทางทฤษฏีท� ีวัตถุดิบต้ องการใช้ สําหรั บการเปลี�ยนแปลงจากวัตถุดิบไปเป็ นเนือ� แก้ ว (exploited
heat, Hex)
คํานวนค่าพลังงานทางทฤษฏีที�อณ
ุ หภูมิ 1400 oC แสดงดังตารางที� 2
Table 2 Thermodynamic calculation of exploited heat, Hex
Batch

Hex (kWh/ton)

Original
540
A
490
จากการคํานวณค่าพลังงานทางเทอร์
โ
มไดนามิ
ก
ส์
พ
บว่
า
สู
ต
รที
่
ป
รั
บ
ปรุ
ง
ใหม่
มีความต้ องการใช้ พลังงานทางทฤษฏี
B
535
C งมีความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิว่า480
ตํ่ากว่าสูตรตังต้
้ นดังนันเมื
้ ่อนํามาทําการทดลองจึ
แก้ วสูตรดังกล่าว มีความสามารถใน

การหลอมตั
วดีขึ ้นานวณค่าพลังงานทางเทอร์ โมไดนามิกส์พบว่าสูตรที�ปรับปรุงใหม่มคี วามต้ องการใช้ พลังงานทางทฤษฏี ตํ�ากว่า
จากการคํ
สูตรตังต้
� นดังนันเมื
� �อนํามาทําการทดลองจึงมีความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั วิ า่ แก้ วสูตรดังกล่าว มีความสามารถในการหลอมตัวดีขึ �น
3.2 ผลการทดสอบความสามารถของการหลอมตัวของวัตถุดบิ แก้ วด้ วยวิธี Batch-Free Time
3.2 ผลการทดสอบความสามารถของการหลอมตัวของวัตถุดบิ แก้ วด้ วยวิธี Batch-Free Time

Original batch

Batch A

Batch B

Batch C
40 minutes

50 minutes

Figure 2 The results from Batch-Free Time tested
Figure 2 The results from Batch-Free Time tested
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60 minutes

ผลการทดสอบพบว่าสูตรแก้ วตังต้
้ นหลอมตัวหมดที่เวลา 60 นาที สูตร B ซึ่งแทน อะลูมินา ด้ วย โพแทสเซียม

กรมวิทยาศาสตรบริการ
ผลการทดสอบพบว่าสูตรแก้ วตังต้
� นหลอมตัวหมดที�เวลา 60 นาที สูตร B ซึง� แทน อะลูมนิ า ด้ วย โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์
การหลอมตัวใช้ เวลาที�น้อยที�สดุ (40 นาที) เนื�องจาก เฟลด์สปาร์ มีสมบัตเิ ป็ นตัวช่วยลดอุณหภูมิในกระบวนการหลอม และเมื�อ
นํามาใช้ เป็ นวัตถุดบิ แล้ วทําให้ การหลอมเกิดง่ายที�อณ
ุ หภูมิตํ�ากว่าสูตรอื�น ตามด้ วยสูตร A และ C ที�ใช้ วอลลาสโตไนต์ และ ไพ
โรฟิ ลไรต์ หลอมตัวหมดที�เวลา 50 นาที สูตรที�ปรับปรุงใหม่ทงหมดหลอมตั
ั�
วได้ งา่ ยกว่าสูตรตังต้
� นสอดคล้ องกับผลการคํานวณ
ค่าพลังงานทางเทอร์ โมไดนามิกส์
3.3 องค์ ประกอบทางเคมีของแก้ ว ดังแสดงในตารางที� 3
Table 3 Glass chemical composition
Composition

Weight percent
Original batch

Batch A

Batch B

Batch C

SiO2

72.52

72.72

72.14

70.70

Na2O

14.20

14.25

14.10

13.88

MgO

4.60

4.56

4.62

4.20

Al2O3

1.42

1.42

1.43

1.05

K2O

0.02

0.02

0.47

0.07

CaO

6.92

6.64

6.88

9.65

TiO2

0.01

0.01

0.01

0.04

Fe2O3

0.02

0.02

0.02

0.04

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีแบบ Semi-quantitative ด้ วยวิธี Wavelength-Dispersive X-ray Fluorescence พบว่าสูตรแก้ วทังหมดมี
�
ปริ มาณเหล็กออกไซด์ (Fe2O3) น้ อยและเท่ากันที�ร้อยละ 0.02 – 0.04 ปริ มาณขององค์ประกอบ
หลักสูตร A และ B ใกล้ เคียงกับสูตรเดิม ส่วนสูตร C นันมี
� ปริ มาณ SiO2 และ Al2O3 ที�ตํ�ากว่าและมี CaO ที�สงู กว่าเนื�องมาจาก
ปริ มาณองค์ประกอบทางเคมีที�ใช้ ในการคํานวณเบื �องต้ นอ้ างอิงองค์ประกอบของวัตถุดบิ จากทางทฤษฎีแต่วตั ถุดบิ ที�ใช้ จริ งนันมี
�
องค์ประกอบอื�นปนจํานวนหนึง� โดยเฉพาะ CaO
3.4 การทดสอบการขยายตัวเชิงเส้ นเนื�องจากความร้ อนของแก้ ว
จากการทดสอบค่าสัมประสิทธิ�การเชิงเส้ นเนื�องจากความร้ อน (Coefficient of thermal expansion, COE) ของแก้ วด้ วย
เครื� อง Dilatometer โดยเตรี ยม batch แต่ละสูตรในปริ มาณ 200 กรัม นําไปหลอมที�อณ
ุ หภูมิ 1500°C และอบที�อณ
ุ หภูมิ 570°C
ก่อนนําแก้ วดังกล่าวเตรี ยมเป็ นชิ �นทดสอบแล้ ว ผลการทดสอบพบว่าแก้ วที�ได้ ทงั � 4 สูตรมีคา่ COE ช่วงอุณหภูมิ 50-300 °C ที�ไม่
แตกต่างกันมากอยูใ่ นช่วงระหว่าง 8.7-9.3 x 10-6 °C-1 ดังแสดงในตารางที� 4 และภาพที� 3
Table 4 Coefficient of thermal expansion (50-300°C)
Formula

COE (50-300°C), (×10-6 °C -1)

Original batch

9.27

Batch A

9.24

Batch B

9.10

Batch C

8.69

47

l

Bulletin of Applied Sciences
Vol.1 No.1 January - June 2012

Figure 3 The thermal properties by dilatometric method

3.5 ผลการทดสอบสมบัตทิ างแสงด้ วยเครื� อง UV/Vis spectrophotometer
จากการทดสอบสมบัตกิ ารดูดกลืนแสงของแก้ วด้ วยเทคนิค UV-VIS Spectroscopy พบว่าแก้ วทัง� 4 สูตรมีคา่ การดูด
กลืนแสงใกล้ เคียงกันที�ประมาณร้ อยละ 90 ผลการวัดสีระบบ CIE L*a*b* ของแก้ วแต่ละสูตรด้ วยเทคนิค UV-VIS Spectroscopy
พบว่าสีใกล้ เคียงกัน สูตร A มีความขาวน้ อยกว่าสูตรตังต้
� น ส่วนสูตร C ความขาวอยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกันกับสูตรเดิม ส่วนสูตร B
มีความขาวมากที�สดุ ทังนี
� �แก้ วที�หลอมเพื�อใช้ ในการทําการทดสอบนี �ไม่ได้ เติมสารเคมีที�ชว่ ยในการปรับสีลงไป แสดงดังภาพที� 4

2

Original batch

1.5

Batch A

1

Batch B

0.5

Batch C

0
-2

-1.5

-1

-0.5 -0.5 0
-1
-1.5
-2

Figure 4 Calculated color in CIE L*a*b* system
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4. สรุ ป (Conclusion)

การปรับปรุงสูตรแก้ วสามารถลดพลังงานที�ใช้ ในการหลอมได้ โดยวอลาสโตไนต์สามารถใช้ ทดแทนโดโลไมต์ในสูตรแก้ วเดิมได้
และ เฟลสปาร์ หรื อไพโรฟิ ลไรท์สามารถใช้ ทดแทนอะลูมนิ า่ ได้ ผลจากการคํานวณทางเทอร์ โมไดนามิกส์ พบว่าสามารถลดการใช้
พลังงานได้ ร้อยละ 1 – 10 ขึ �นอยูก่ บั ชนิดของวัตถุดบิ ที�นํามาทดแทน โดยที�เนื �อแก้ วหลังการปรับปรุงสูตรแล้ วยังคงมีองค์ประกอบ
ทางเคมีและคุณสมบัตขิ องแก้ วใกล้ เคียงกับสูตรแก้ วตังต้
� น
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การสังเคราะห์ โซลเจล TEOS-SiO2-PDMS เพื�อเคลือบผิวเซรามิกให้ มีสมบัตไิ ม่ ชอบนํา�
Sol gel synthesis of TEOS-SiO2-PDMS hydrophobic film for ceramic coating
ธิดารัตน์ เพริ ศแก้ ว1, ลดา พันธ์สขุ มุ ธนา2**, สุธรรม ศรี หล่มสัก1*, วราลี บางหลวง2

บทคัดย่ อ

การวิจยั สังเคราะห์โซลเจลเพื�อเคลือบผิวเซรามิกให้ มสี มบัตไิ ม่ชอบนํ �าได้ ทดลองใช้ เททระเอทธิลออโทรซิลเิ กต(Tetraethyl
orthosilicate, TEOS) และ พอลิไดเมทิลไซล๊ อกเซน (Poly-dimethylsiloxane, PDMS) เป็ นวัตถุดบิ ในการสังเคราะห์เจลที�ไม่ชอบ
นํ �า และเติมซิลกิ าขนาดอนุภาค 12 และ 20 นาโนเมตร ปริ มาณโดยนํ �าหนักร้ อยละ 0.5 5.0 และ 10.0 อบอุณหภูมิ 300 และ 400
องศาเซลเซียส เพือ� สังเคราะห์ฟิล์มทีม� ีสมบัตไิ ม่ชอบนํ �าและมีความส่องผ่านของแสง ได้ ทดสอบมุมสัมผัส (contact angle) ในการ
แสดงระดับความไม่ชอบนํ �า และทดสอบความส่องผ่านของแสง (transmittance) แสดงระดับความสามารถในการให้ แสงผ่าน ผล
การวิจยั พบส่วนผสมและอุณหภูมิการอบที�ให้ คา่ มุมสัมผัส 139๐ และมีคา่ ความส่องผ่านของแสงร้ อยละ 73 เมื�อทดลองเคลือบ
ฟิ ล์มนี �บนผิวเคลือบเซรามิก พบว่าหยดนํ �า มีลกั ษณะกลม และไหลออกได้ อย่างรวดเร็ ว การทดสอบมุมสัมผัสก่อนและหลังการ
ขัดสีของฟิ ล์มบนเคลือบเซรามิก แสดงให้ เห็นว่าสภาพของผิวเคลือบเซรามิกที�เรี ยบหรื อขรุขระ มีผลต่อการเปลีย� นแปลงสมบัติ
มุมสัมผัสของฟิ ล์มที�เคลือบแตกต่างกัน

Abstract

Sol gel synthesis for ceramic hydrophobic coating was studied. Tetraethyl orthosilicate (TEOS) and Polydimethylsiloxane, (PDMS) were used to form the hydrophobic gel. Silica nano-particles, 12 and 20 nm, at 0.5, 5.0,
or 10 wt.% and heat treatment at temperature 300 or 400๐C were varied in the synthesis of the hydrophobic and
transparent films. The contact angle was used to measure the hydrophobic property and the transmittance was used
to measure the transparent property of the films. The study showed that the coating could have the contact angle
of 139๐ and transmittance of 73%. When the ceramic glaze was coated by the gel, water droplets on the surface
were in spherical shape and flow away quickly. The effects of abrasion on the contact angle of the film coated on
the smooth surface of ceramic glazes or on the uneven one were showing different results.
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1. บทนํา (Introduction)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที�มีสมบัติไม่ชอบนํ �าได้ รับความสนใจในปั จจุบนั เนื�องจากทําให้ ผลิตภัณฑ์เป็ นมิตรต่อสิง� แวดล้ อม
สามารถกําจัดสิง� สกปรกได้ ง่าย ประหยัดนํ �า ลดการสูญเสียในการลําเลียง M. Ma และคณะได้ กล่าวถึงแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีผิววัสดุที�ไม่ชอบนํ �าในปั จจุบนั ได้ แก่ การเพิ�มความขรุขระของผิววัสดุที�มีพลังงานผิวตํ�า (surface energy) การพัฒนา
ผิวพื �นขรุขระแล้ วปรับปรุงผิวนันด้
� วยวัสดุที�มีพลังงานผิวตํ�า และการที�ทําให้ วสั ดุมีมมุ สัมผัส (contact angle) ของนํ �าสูงขึ �น เรี ยก
ว่า super-hydrophobic หรื อ ultra-hydrophobic [1] PDMS เป็ นซิลโิ คนที�มีพลังงานพื �นผิวตํ�า Ashley Jones และคณะได้ พฒ
ั นา
ฟิ ล์มจากส่วนผสมของ PDMS และ TEOS พบว่าได้ ฟิล์มที�มีสมบัตไิ ม่ชอบนํ �า [2] การเติมและแปรปริ มาณซิลกิ าในฟิ ล์มดังกล่าว
ทําให้ ความขรุขระบนผิวเพิ�มขึ �น และมีผลให้ มีมมุ สัมผัสเพิ�มขึ �นได้ [3,4] สําหรับความทนทานต่อการใช้ งานของฟิ ล์ม PDMS พบ
ในงานของ L.Y.L.Wu. และคณะซึง� ได้ ศกึ ษาความใสด้ วยการตรวจพินิจและความแข็งด้ วยวิกเกอร์ ส [5] งานวิจยั ก่อนนี �ได้ นํา
โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ มาประมวลหาปั จจัยที�มีนยั สําคัญต่อการสังเคราะห์โซลเจลของระบบ TEOS และ PDMS ที�เติมซิลกิ า
ขนาดอนุภาคนาโน และได้ แสดงให้ เห็นว่าปริ มาณซิลกิ าและอุณหภูมิการอบมีผลเป็ นนัยสําคัญต่อมุมสัมผัสของฟิ ล์ม ในขณะที�
ปริ มาณซิลกิ ามีผลเป็ นนัยสําคัญต่อความส่องผ่านของแสงของฟิ ล์ม[6] อย่างไรก็ตามการสังเคราะห์ฟิล์มในระบบนี � ยังขาดการ
ศึกษาการใช้ ฟิล์มบนเคลือบเซรามิก ซึง� มีปัจจัยที�ต้องคํานึงถึงด้ านความสวยงามและความทนทานต่อการใช้ งาน งานวิจยั นี �จึง
ได้ คดั เลือกสูตรที�เหมาะสม โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างมุมสัมผัสเพื�อวัดสมบัติไม่ชอบนํ �า และความส่องผ่านของแสงเพื�อ
วัดความสามารถในการให้ แสงผ่าน และทดสอบการใช้ งานโดยวัดความทนทานของฟิ ล์มเมื�อเคลือบบนเคลือบเซรามิก

2. วิธีการวิจยั (Experimental)

2.1 วัตถุดบิ
วัตถุดบิ ที�ใช้ ในการทดลองได้ แก่ TEOS (Tetraethylorthosilicate, 98%, Acros Organics) กรดไฮโดรคลอริ ก (Hydrochloric acid, 37%, Cario erba) เอทานอล (Absolute Alcohol, 99.8%) PDMS (Poly-dimethysiloxane, d=0.965, Acros
Organics) อะซีโตน (Acetone, 99.8%, Cario erba) ไอโสโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol, 99.7%, Cario erba) ซิลกิ า
ขนาดอนุภาคนาโน (Aerosil®200, Primary particle size 12nm และ Aerosil®90, Primary particle size 20nm, Silica Degussa) และสารละลาย fluorropolymer ที�มีในท้ องตลาด
2.2 การเตรี ยม TEOS-SiO2-PDMS เจล และฟิ ล์ ม
เตรี ยม TEOS-SiO2-PDMS เจลโดยผสม TEOS ปริ มาณ 5 กรัม เอทานอล ปริ มาณ 2.5 กรัม และ 0.1M กรดไฮโดรคลอ
ริ ก ปริ มาณ 6 มิลลิลติ ร ทําให้ เป็ นเจลด้ วยชุดกลัน� ไหลย้ อนที�อณ
ุ หภูมิ 80๐C เป็ นเวลา 4 ชัว� โมง จากนันเติ
� ม PDMS ปริ มาณ 2.75
กรัม ไอโสโพรพิลแอลกอฮอล์ จํานวน 40 กรัม และซิลกิ าขนาดอนุภาคนาโนโดยใช้ ขนาดและปริ มาณที�กําหนด ผสมรวมกันด้ วย
เครื� องอัลตราโซนิคเป็ นเวลา 30 นาที นําไปกลัน� ไหลย้ อนอีก 6 ชัว� โมง กลายเป็ น modified gel นํามาเคลือบบนกระจกสไลด์
ด้ วยวิธี spin coating (spin coater, Laurell Technologies corporation) ที�ความเร็ว 1500 รอบ/นาที เป็ นเวลา 10 วินาที และ
เผาฟิ ล์มที�อณ
ุ หภูมิที�กําหนด ด้ วยอัตราการเผา 5 ๐Cต่อนาที ยืนไฟ 60 นาที สําหรับการทดลองเคลือบเจลบนเคลือบเซรามิก ได้
ใช้ เคลือบเซรามิกเป็ นพื �นแทนกระจกสไลด์ และใช้ วิธีเคลือบด้ วยการชุบ สําหรับ fluorropolymer ฟิ ล์ม ได้ จากการเตรี ยม fluorropolymer ร้ อยละ4 ในเอทานอลและกรดไฮโดรคลอริ ก(99:1) เคลือบบนเคลือบเซรามิกด้ วยวิธีการชุบ ทิ �งให้ แห้ งที�อณ
ุ หภูมิห้อง
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2.3 การทดลองและการทดสอบ
การทดลองเตรี ยม TEOS-SiO2-PDMS ฟิ ล์มที�แปรปริ มาณซิลกิ า 3 ระดับคือโดยนํ �าหนักร้ อยละ 0.5 5 และ10 ขนาด
ซิลกิ า 2 ระดับคือ 12 และ 20 nm และอุณหภูมิการอบฟิ ล์ม 2 ระดับคือ 300๐C และ 400๐C ที�อตั ราการอบ 5๐C/นาที และยืนไฟที�
อุณหภูมิสงู สุด 60นาที ทดลองตัวอย่างละ 2 ครัง� ทดสอบมุมสัมผัสของนํ �าแบบหยุดนิ�ง (contact angle, Data Physics OCA20)
ด้ วยปริ มาณนํ �า 5 ไมโครลิตร จํานวน 10 ตําแหน่งแล้ วหาค่าเฉลี�ยของมุมสัมผัส ทดสอบความส่องผ่านของแสง (transmittance,
UV-VIS Spectrophotometer, Cary IE) ที�ความยาวคลื�น 400-700 นาโนเมตร คัดเลือกตัวอย่างTEOS-SiO2-PDMS ฟิ ล์มที�มี
มุมสัมผัส และความส่องผ่านของแสงสูงทดลองเคลือบบนเคลือบเซรามิก 2 ระบบ คือ ระบบ LiO2-MgO-Al2O3-SiO2-TiO2 ผลิต
ในห้ องปฏิบตั กิ าร และระบบ NaO2-CaO-MgO-Al2O3-SiO2-ZrO2 ผลิตจากอุตสาหกรรมกระเบื �อง จัดประเภทระบบเคลือบจาก
องค์ประกอบออกไซด์ที�ได้ จากการวิเคราะห์ด้วยเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ (Bruker S8 Tiger) ทดสอบความขรุ ขระของพื �นผิว
เคลือบเซรามิกก่อนเคลือบ ด้ วยหัววัดรัศมี 2 ไมครอน แรงกด 100 มิลลิกรัม อัตราการเคลื�อนที� 0.5 มิลลิเมตรต่อวินาที (Surface
roughness Tester, Taylor-Hobson รุ่น Talysurf Series 2) และศึกษาโครงสร้ างจุลภาคผิวเคลือบเซรามิกด้ วยกล้ องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด(Hitachi, S-2500) ทดสอบมุมสัมผัสของเคลือบเซรามิกก่อนและหลังการเคลือบผิวด้ วยฟิ ล์ม ต่อจาก
นันขั
� ดฟิ ล์มที�เคลือบบนเคลือบเซรามิก ทดสอบมุมสัมผัสของฟิ ล์มหลังการขัดสี การขัดผิวฟิ ล์มใช้ สก๊ อตซ์-ไบรต์®แผ่นใยขัดสีเขียว
ขนาด10x14เซนติเมตร ที�ตดิ กับแผ่นแก้ วที�มีนํ �าหนัก 420 กรัม ขัดบนผิวตัวอย่างที�แบบราบด้ วยนํ �าผสมผงซักฟอกร้ อยละ 15 บน
จานหมุน ทดสอบมุมสัมผัสหลังการขัดตามจํานวนรอบขัดที�กําหนด โดยเปรียบเทียบมุมสัมผัสหลังการขัดของ TEOS-SiO2-PDMS
ฟิ ล์ม กับ fluorropolymer ฟิ ล์ม ศึกษาโครงสร้ างจุลภาคของฟิ ล์มทังสองด้
�
วยกล้ องจุลทรรศน์แบบส่องกวาดก่อนและหลังการ
ทดสอบการขัด

3. ผลและวิจารณ์ (Results and Discussion)

ผลการทดลองปั จจัย ปริ มาณซิลกิ า(silica amount) ขนาดซิลกิ า(silica particle size) และอุณหภูมิการอบฟิ ล์ม(heat treatment temperature) ต่อสมบัตมิ มุ สัมผัส ความส่องผ่านของแสง ของฟิ ล์ม TEOS-SiO2-PDMS แสดงดังตารางที� 1 ผลการวัดมุม
ุ หภูมิ 300 และ 400๐C เพิ�มปริ มาณซิลกิ าสองขนาดคือขนาด 12 และ 20 nm
สัมผัส TEOS-SiO2-PDMS ฟิ ล์มที�ผา่ นการเผาที�อณ
ที�ปริ มาณโดยนํ �าหนักร้ อยละ 0.5 5 และ 10 แสดงดังรูปที� 1 พบว่าอุณหภูมิการเผามีผลต่อค่ามุมสัมผัส เมื�อเพิ�มอุณหภูมิการเผา
จาก 300 เป็ น 400๐C ทําให้ มมุ สัมผัสมีคา่ เพิ�มขึ �น และการเพิ�มปริ มาณผงซิลกิ า ทําให้ มมุ สัมผัสมีคา่ เพิ�มขึ �นด้ วยเช่นกัน การที�มมุ
สัมผัสเพิ�มขึ �นเกิดจากการเติมซิลิกาที�มีผลให้ ผิวของวัสดุที�มีความขรุขระเพิ�มขึ �น[3] โดยมุมสัมผัสมีคา่ สูงสุดเท่ากับ 147.5๐ ใน
ตัวอย่างที�เพิ�มปริ มาณซิลกิ าขนาด 20 นาโนเมตร ที�ปริ มาณโดยนํ �าหนักร้ อยละ 10 ที�อณ
ุ หภูมิการเผา 400๐C
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Figure 2 Graph showed effect of heat treatment temperature and silica particle size on the transmittance of TEOS-SiO2-PDMS films.
Figure 2 Graph showed effect of heat treatment temperature and silica particle size on the transmittance of TEOS-SiO2-PDMS
films.
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5
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(A)

(B)

Figure 3 Picture showed water droplet on the film coated on ceramic glazes.
(A) LiO2-MgO-Al2O3-SiO2-TiO2 system
(B) NaO2-CaO-MgO-Al2O3-SiO2-ZrO2 system

ความขรุขระของพื �นผิวเคลือบในระบบ LiO2-MgO-Al2O3-SiO2-TiO2 และ NaO2-CaO-MgO-Al2O3-SiO2-ZrO2 มีคา่ 4.99
และ 0.36 ไมโครเมตร ตามลําดับ โครงสร้ างจุลภาคผิวเคลือบเซรามิกก่อนเคลือบผิวฟิ ล์มด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่อง
กวาดแสดงดัง รูปที� 4 พบว่าเคลือบในระบบ LiO2-MgO-Al2O3-SiO2-TiO2 มีผลึกและมีความขรุระมากกว่าเคลือบในระบบ NaO2CaO-MgO-Al2O3-SiO2-ZrO2 มุมสัมผัสของเคลือบเซรามิกก่อนเคลือบผิวด้ วยฟิ ล์มของระบบ LiO2-MgO-Al2O3-SiO2-TiO2 มีคา่
60๐ และของ ระบบ NaO2-CaO-MgO-Al2O3-SiO2-ZrO2 มีคา่ 18๐ ผลการทดลองวัดมุมสัมผัสก่อนและหลังการทดสอบการขัดสี
�
กษณะ แสดงดังรูปที� 5 พบว่า การขัดผิว
ของ TEOS-SiO2-PDMS และ fluorropolymer ฟิ ล์ม ที�เคลือบบนเคลือบเซรามิกทังสองลั
ตัวอย่างมีผลให้ สมบัตมิ มุ สัมผัสของฟิ ล์มลดลง และลักษณะของผิวของเคลือบเซรามิกมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงค่ามุมสัมผัสหลัง
การขัดสี โดยเคลือบที�ผิวขรุขระเคลือบผิวด้ วย TEOS-SiO2-PDMS และ fluorropolymer ฟิ ล์ม มีการเปลี�ยนแปลงมุมสัมผัสหลัง
การขัดสีลดลงในระดับเดียวกัน คือจากค่าเริ�มต้ นที� 125๐-130๐ เหลือ 72-76๐ หลังการขัด ส่วนเคลือบที�ผวิ เรี ยบกว่าเคลือบผิวด้ วย
TEOS-SiO2-PDMS มีคา่ มุมสัมผัสก่อนและหลังขัดสูงกว่าตัวอย่างที�เคลือบผิวด้ วย fluorropolymer ฟิ ล์ม คือมีคา่ เริ� มต้ นที� 142๐
เหลือ 101๐ และค่าเริ� มต้ นที� 102๐ เหลือ 83๐ หลังการขัด ตามลําดับ เมื�อเปรี ยบเทียบกับมุมสัมผัสของเคลือบเซรามิกก่อนเคลือบ
ผิวด้ วยฟิ ล์ม พบว่าหลังการขัดเคลือบเซรามิกที�เคลือบผิวด้ วยฟิ ล์ม 2000 รอบยังคงมีสมบัติมมุ สัมผัสที�สงู กว่าเดิมทุกตัวอย่าง
โครงสร้ างจุลภาคของฟิ ล์มด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดดังรูปที� 6 แสดงให้ เห็นว่า TEOS-SiO2-PDMS ฟิ ล์มบน
เคลือบในระบบ NaO2-CaO-MgO-Al2O3-SiO2-ZrO2 ที�มีความขรุขระตํ�า มีความหนามากกว่า fluorropolymer ฟิ ล์ม ทําให้ หลัง
การขัด 2000 รอบ มีเนื �อฟิ ล์มที�ยงั คงสภาพผิวมากกว่า
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(A)

(B)

Figure 4 SEM images of the ceramic glaze surfaces.
(A) LiO2-MgO-Al2O3-SiO2-TiO2 system
(B) NaO2-CaO-MgO-Al2O3-SiO2-ZrO2 system

(A)

(B)

Figure 4 SEM images of the ceramic glaze surfaces.
(A) LiO2-MgO-Al2O3-SiO2-TiO2 system
(B) NaO2-CaO-MgO-Al2O3-SiO2-ZrO2 system
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Figure 5 Graph showed contact angles of TEOS-SiO -PDMS and fluorropolymer films before and after abrasion tests.
Figure 5 Graph showed contact angles of TEOS-SiO2-PDMS 2and fluorropolymer films before and after abrasion tests.
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(A)

(B)

(C)

(D)
Figure 6 SEM images of the fracture surface and top views of the films coated on the NaO2-CaO-MgO-Al2O3-SiO2ZrO2 glaze before and after abrasion tests.
(A) Fluorropolymer film before abrasion test
(B) Fluorropolymer film after abrasion test
(C) TEOS-SiO2-PDMS film before abrasion test
(D) TEOS-SiO2-PDMS film after abrasion test
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4. สรุ ป (Conclusion)

การวิจยั การสังเคราะห์โซลเจล TEOS-SiO2-PDMS เพื�อเคลือบผิวเซรามิก พบว่าสามารถสังเคราะห์ฟิล์มบนผิวเคลือบเซรามิก
โดย TEOS-SiO2-PDMS ที�ใช้ ซลิ กิ าขนาด 12 นาโนเมตร ที�ปริ มาณโดยนํ �าหนักร้ อยละ 10 และอุณหภูมิการอบ 400๐C ได้ ฟิล์มที�
มีสมบัตไิ ม่ชอบนํ �า ให้ มมุ สัมผัส 139๐ และความส่องผ่านของแสงร้ อยละ 73 ฟิ ล์มที�ได้ เมื�อเคลือบบนผิวเคลือบเซรามิกทําให้ มีมมุ
สัมผัสมีคา่ สูงกว่า 100๐ และเมื�อผ่านการขัดสี มุมสัมผัสมีคา่ ลดลงแต่ยงั คงอยูใ่ นระดับที�สงู กว่าเคลือบเซรามิกที�ไม่เคลือบผิวด้ วย
ฟิ ล์ม และความหนาของฟิ ล์มมีผลให้ หลังการขัด มุมสัมผัสของฟิ ล์มยังมีคา่ สูง
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การพัฒนาภาชนะเซรามิกหุงต้ มเนือ� คอร์ เดียไรต์
Development of Cordierite Ceramic Cookware
วรรณา ต.แสงจันทร์ 1* ลดา พันธ์สขุ มุ ธนา1 และปราณี จันทร์ ลา1

บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี �เป็ นการพัฒนาภาชนะเซรามิกหุงต้ มเนื �อคอร์ เดียไรต์ โดยสังเคราะห์เนื �อคอร์ เดียไรต์จากดินขาว ดินเหนียว
ทัลค์ และอะลูมนิ า เผาที�อณ
ุ หภูมิ 1300°C เนื �อคอร์ เดียไรต์ท�สี งั เคราะห์ได้ สามารถทนต่อการเปลี�ยนแปลงอุณหภูมไิ ด้ สงู ถึง 400°C
ั นาเคลือบที�มีคา่ สัมประสิทธิ� การขยายตัวเมื�อร้ อนตํ�ากว่าเนื �อดิน
มีคา่ สัมประสิทธิ�การขยายตัวเมื�อร้ อน 3.09×10-6/°C และได้ พฒ
คือ 2.61×10-6/°C เมื�อนําไปทดสอบความทนการรานด้ วยหม้ อนึง� อบไอนํ �า(Autoclave) ที�ความดัน 250 psi เคลือบไม่เกิดการราน
ตัว จากนันได้
� ทดลองทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้ แก่ หม้ อขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ �ว เพื�อนําไปทดสอบการใช้ งานจริ ง โดยนําไป
ต้ มนํ �าบนเตาแก็สและเตาไฟฟ้า และใช้ หงุ ต้ มอาหารมากกว่า 50 ครัง� ผลการทดสอบ ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการแตกร้ าวเสียหายใดๆ

Abstract

This study is to develop cordierite ceramic cookware by synthesis of cordierite body using kaolin, ball
clay, talc, and alumina at sintering temperature 1300°C. The synthetic cordierite could withstand the thermal shock
up to 400°C and had the coefficient of thermal expansion of 3.09×10-6/°C. The lower coefficient of thermal expansion glaze, 2.61×10-6/°C, was also developed for the synthetic body. After, the crazing resistance test by autoclave
at 250 psi, the glaze did not craze. Then the 7 inch diameter pots were prepared and used for the cooking test on
a gas stove-top or hot plate for more than 50 cycles. The results showed that the pots were crack free.
คําสําคัญ : ภาชนะหุงต้ มเซรามิก
Keywords : Ceramic , Cookware , Flameware , Cordierite , Low expansion body
กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
*E-mail address: wanna@dss.go.th
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1. บทนํา (Introduction)

ปั จจุบนั นี �วิถีชวี ติ ประจําวันของคนเราต้ องรีบเร่ง จึงต้ องการสิง� อํานวยความสะดวกใช้ ในเรื�องของการปรุงอาหารก็เช่นเดียวกัน
ภาชนะเซรามิกหุงต้ มจึงเป็ นที�นิยมมากในต่างประเทศ เนื�องจากสามารถใช้ ตงบนเตาไฟฟ
ั�
้ า หรื อเตาแก๊ สปรุงอาหารได้ โดยตรง
และเมื�อปรุงอาหารเสร็จสามารถนําขึ �นโต๊ ะอาหารพร้ อมรับประทานได้ ทนั ที ช่วยให้ การดํารงชีวติ สะดวกรวดเร็วขึ �น ภาชนะเซรามิก
ที�สามารถนํามาใช้ หงุ ต้ มได้ จะต้ องทําจากวัสดุที�มีค่าสัมประสิทธิ�การขยายตัวเมื�อร้ อน(thermal expansion coefficient) ตํ�า
มีสมบัตทิ นต่อการเปลี�ยนแปลงอุณหภูมอิ ย่างฉับพลันได้ ดี สามารถสัมผัสเปลวไฟโดยตรงโดยไม่เกิดการแตกร้ าว คอร์ เดียไรต์เป็ น
วัสดุหนึง� ที�มคี า่ สัมประสิทธิ�การขยายตัวเมื�อร้ อนตํ�า ทนต่อการเปลี�ยนแปลงอุณหภูมอิ ย่างฉับพลันและทนต่อเปลวไฟ จึงนิยมนํามา
ใช้ ทําผลิตภัณฑ์ท�ีใช้ งานในภาวะร้ อนเย็น เช่น อุปกรณ์เครื� องเตาเผา(kiln furniture) ตัวกรองไอเสียรถยนต์(automobile catalytic
converter supports) และภาชนะปรุงอาหาร(cookwares)[1]
คอร์ เดียไรต์เป็ นสารประกอบแมกนีเซียมอลูมิเนียมซิลเิ กต มีสตู รทางเคมีคือ 2MgO.2Al2O3.5SiO2 สามารถสังเคราะห์ได้ จาก
ดิน และทัลค์ หรื อดิน ทัลค์ และอะลูมินา ที�อณ
ุ หภูมิระหว่าง 1345-1460°C มีชว่ งการเผาสัน(short
�
firing range) [2] หากเผา
สังเคราะห์ที�อณ
ุ หภูมิตํ�าเกินไปก็จะไม่เกิดคอร์ เดียไรต์ เผาสูงเกินไปก็จะกลายเป็ นฟอสเตอร์ ไรต์(forsterite)และมัลไลต์(mullite)
ทําให้ คา่ สัมประสิทธิ�การขยายตัวเมื�อร้ อนสูงขึ �น การเติมเซอร์ คอนลงในส่วนผสมร้ อยละ5-20 สามารถช่วยให้ ช่วงการเผากว้ าง
มากขึ �น โดยไม่ทําให้ คา่ สัมประสิทธิ�การขยายตัวเมื�อร้ อนสูงขึ �น นอกจากนันยั
� งช่วยทําให้ เนื �อคอร์ เดียไรต์สกุ ตัวที�อณ
ุ หภูมติ �าํ ลง[3]
-6
�
คอร์ เดียไรต์มีคา่ สัมประสิทธิการขยายตัวเมื�อร้ อนตํ�า ระหว่าง 1.5-4.0 ×10 /°Cทําให้ ยากต่อการพัฒนาเคลือบให้ มีผิวมัน และ
ไม่เกิดการแตกราน จึงต้ องทําให้ เคลือบเกิดการตกผลืกของวัสดุที�มีค่าสัมประสิทธิ�การขยายตัวเมื�อร้ อนตํ�า เคลือบที�ใช้ กบั เนื �อ
คอร์ เดียไรต์มกั เป็ นเคลือบในระบบ lithia-alumina-silica หรื อ Magnesia-alumina-silica[4]
ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตภาชนะเซรามิกหุงต้ มได้ ต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศ ทําให้ ผลิตภัณฑ์ประเภทนี �มีราคาแพง
กรมวิทยาศาสตร์ บริ การจึงได้ วิจยั พัฒนาภาชนะเซรามิกหุงต้ มเนื �อคอร์ เดียไรต์ เพื�อให้ ได้ เทคโนโลยีการทําภาชนะเซรามิกหุงต้ ม
สําหรับถ่ายทอดให้ กบั ผู้ประกอบการนําไปผลิตเชิงพาณิชย์ เป็ นการเพิ�มศักยภาพการผลิต และทําให้ ตลาดเซรามิกขยายตัวมาก
ขึ �น นอกจากนันแล้
� วยังเป็ นการเพิ�มมูลค่าให้ แก่สนิ ค้ า เพราะสินค้ าชนิดนี �สามารถจําหน่ายในราคาที�เพิ�มขึ �นเท่าตัวได้

2. วิธีการวิจยั (Experimental)

2.1 การทดลองเนือ� คอร์ เดียไรต์
คัดเลือกวัตถุดิบที�นํามาใช้ กําหนดส่วนผสมที�ใช้ ในการทดลอง บดส่วนผสมให้ ละเอียดในหม้ อบด ทําชิน� ทดสอบ
เผาที�อณ
ุ หภูมิ 1250 และ 1300 องศาเซลเซียส ทดสอบสมบัตทิ างกายภาพ ความทนทานต่อการเปลี�ยนแปลงความร้ อนอย่าง
ฉับพลัน ส่วนประกอบทางแร่วิทยา และสัมประสิทธิ�การขยายตัวเมื�อร้ อน จากนันคั
� ดเลือกสูตรไปทดลองเคลือบ และทดลองทํา
เป็ นผลิตภัณฑ์
2.1.1. วัตถุดบิ ที�ใช้
- ดินขาว(Kaolin) ชนิดCerafast จากบริ ษัทอินดัสเตรี ยลมินเนอรัลดิเวลลอปเมนต์จํากัด
- ดินเหนียว(Ball clay) ชนิด Ceraglobe จากบริ ษัทอินดัสเตรี ยลมินเนอรัลดิเวลลอปเมนต์จํากัด
- ดินเหนียว(Ball clay) ชนิดMagneton จากบริ ษัทอินดัสเตรี ยลมินเนอรัลดิเวลลอปเมนต์จํากัด
- ทัลค์(Talc)ชนิดSpecial จากบริ ษัทเซอร์ นิคอินเตอร์ เนชัน� แนลจํากัด
- อะลูมินา(Alumina) ชนิดA-31 จากบริ ษัท ไนโซ จํากัด
- เซอร์ คอน(Zircon)ชนิดบดละเอียดใช้ เป็ นตัวทําทึบในเคลือบเซรามิก จากบริ ษัทเซอร์ นิคอินเตอร์ เนชัน� แนล
จํากัด
องค์ประกอบเคมีของวัตถุดบิ ที�ใช้ ในการทดลอง แสดงในตารางที� 1
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Table 1 องค์ประกอบเคมีของวัตถุดบิ ที�ใช้ ในการทดลอง
Raw material

LOI

SiO2

Al2O3

Fe2O3 CaO

MgO

Na2O

K2O

TiO2

Li2O

MnO2

ZrO2

Kaolin (Cerafast)

13.0

47.2

37.3

1.0

0.1

0.06

0.4

1.7

-

-

0.06

-

Ball clay (Ceraglobe) 13.7

49.8

31.3

1.2

0.4

0.1

0.5

1.6

0.7

0.02

0.03

-

Ball clay (Magneton) 11.9

56.8

25.5

1.4

0.46

0.14

0.51

2.2

1.0

0.01

-

-

Talc (Special)

1.6

62.7

0.6

0.1

1.9

32.3

0.5

0.1

-

-

0.002

-

Alumina (A31)

0.1

0.02

99.6

0.02

-

-

0.30

-

-

-

-

-

Zircon

0.6

31.1

0.1

0.1

0.2

0.05

0.2

0.2

-

-

-

67.4

2.1.2. ส่วนผสมเนื �อดิน
คอร์ เดียไรต์มสี ตู รทางเคมี 2MgO.2Al2O3.5SiO2 แทนออกไซด์ด้วยวัตถุดบิ เพื�อให้ ได้ คอร์ เดียไรต์ท�มี อี งค์ประกอบ
เคมี คือ 13.8% MgO 38.8% Al2O3และ 51.4% SiO2 ส่วนผสมที�ใช้ ในการทดลอง แสดงในตารางที�2
Table 2 ส่วนผสมที�ใช้ ในการทดลอง
Sample

CCZ10

CCZ15

CCZ20

CMZ10

Kaolin

15.13

15.13

15.13

13.95

Ball clay(Ceraglobe)

30.25

30.25

30.25

-

Ball clay(Magneton)

-

-

-

27.90

Talc

38.45

38.45

38.45

38.81

Alumina

16.17

16.17

16.17

19.34

Zircon

10.0

15.0

20.0

10.0

เติม เซอร์ คอนลงในส่วนผสมร้ อยละ 10-20 โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ CCZ10 คือ ใช้ ดินเหนียว Ceraglobe เติม เซอร์ คอน ร้ อย
ละ10 CCZ15 คือเติม เซอร์ คอน ร้ อยละ 15 CCZ20 คือเติม เซอร์ คอน ร้ อยละ20 และ CMZ10 คือใช้ ดนิ เหนียว Magneton
2.1.3. การเตรี ยมเนื �อดินและชิ �นทดสอบ
ชัง� ส่วนผสมและบดในหม้ อบดให้ ละเอียด ผ่านตะแกรง 100 เมช เกรอะในอ่างปูนปลาสเตอร์ ให้ หมาด นํามาทํา
ชิ �นทดสอบโดยอัดในแบบพิมพ์โลหะขนาด30×60×12 มิลลิเมตร เผาในเตาไฟฟ้า ที�อณ
ุ หภูมิ 1250 และ 1300 องศาเซลเซียส โดย
ใช้ อตั ราเร่ง 150 องศาเซลเซียสต่อชัว� โมง ยืนไฟที�อณ
ุ หภูมิสงู สุด 120 นาที
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2.1.4. การทดสอบเนื �อดิน
นําชิน� ทดสอบที�เผาแล้ วไปทดสอบสมบัติทางกายภาพได้ แก่ การหดตัว การดูดซึมนํา� และความหนาแน่น
ตามมาตรฐานของ ASTM C373-88 (Reapproved 2006) การทนต่อการเปลี�ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน (thermal shock
resistance)ตามมาตรฐานของ ASTM C554-93 (Reapproved 2006) ส่วนประกอบทางแร่ วิทยา(phase) โดยใช้ เครื� อง
เอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ (Bruker รุ่ น D8-Advance) และสัมประสิทธิ�การขยายตัวเมื�อร้ อน(COE) โดยใช้ เครื� องไดลาโต
มิเตอร์ (Netzsch รุ่น DIL402PC) จากนันคั
� ดเลือกสูตรที�ทนต่อการเปลี�ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน ได้ สงู สุดไปทดลองเคลือบ

2.2 การทดลองเคลือบ
การทดลองครัง� นี � เลือกใช้ เคลือบระบบ Li2O-KNaO-CaO-MgO-Al2O3-SiO2 โดยมีสตู รเคลือบพื �นฐานดังนี � คือ
0.44 Li2O
0.12 KNaO
0.16 CaO
0.28 MgO

0.68 - 0.88Al2O3

4.8 –6.8 SiO2

ทําการแปรเปลีย� นจํานวนโมลของ Al2O3 และ SiO2 ดังแสดงในตารางที�3 และเติมเซอร์ คอนลงในสูตรเคลือบทุกสูตร
ร้ อยละ10 เพราะเซอร์ คอนเป็ นสารคงตัวในเคลือบ ช่วยทําให้ เคลือบเกิดความทึบโดยการเกิดผลึกเล็กๆและทําให้ เคลือบทนทาน
ต่อสารเคมี[5]
Table 3 จํานวนโมลของ Al2O3 และ SiO2 ที�ใช้ ในการทดลอง
Sample

Mole of Al2O3

Mole of SiO2

LG2.1

0.68

4.8

LG2.2

0.78

4.8

LG2.3

0.88

4.8

LG2.4

0.68

5.8

LG2.5

0.78

5.8

LG2.6

0.88

5.8

LG2.7

0.68

6.8

LG2.8

0.78

6.8

LG2.9

0.88

6.8
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คัดเลือกวัตถุดิบที�ใช้ บดส่วนผสมให้ ละเอียดในหม้ อบด ชุบเคลือบ เผาที�อณ
ุ หภูมิ 1300 องศาเซลเซียส ตรวจพินิจ
ลักษณะทัว� ไป ทดสอบการรานตัว หาส่วนประกอบทางแร่วิทยา และสัมประสิทธิ�การขยายตัวเมื�อร้ อน คัดเลือกสูตรไปทดลอง
ทําเป็ นผลิตภัณฑ์
2.2.1. วัตถุดบิ ที�ใช้
- สปอดูมีน(Spodumene) จากบริ ษัท เซรามิกอาร์ อสั จํากัด
- แร่ฟันม้ าชนิดFlux filler จากบริ ษัทอินดัสเตรี ยลมินเนอรัลดิเวลลอปเมนต์จํากัด
- โดโลไมต์ จากบริ ษัทเซอร์ นิคอินเตอร์ เนชัน� แนลจํากัด
- ทัลค์ ชนิดเดียวกับที�ใช้ ในเนื �อดิน
- ดินเหนียวMagneton ชนิดเดียวกับที�ใช้ ในเนื �อดิน
- อะลูมินา ชนิดเดียวกับที�ใช้ ในเนื �อดิน
- ควอตซ์ ชนิดเดียวกับที�ใช้ ในเนื �อดิน
- เซอร์ คอน ชนิดเดียวกับที�ใช้ ในเนื �อดิน
2.2.2. ส่วนผสมเคลือบที�ใช้ ทดลอง
- สปอดูมีน ร้ อยละ 30-41
- แร่ฟันม้ า ร้ อยละ 10-14
- โดโลไมต์ ร้ อยละ 6-8
- ทัลค์ ร้ อยละ 4-5
- ดินเหนียว ร้ อยละ 6-14
- อะลูมินา ร้ อยละ 2-3
- ควอตซ์ ร้ อยละ 20-42
- เติม เซอร์ คอน ร้ อยละ 10
2.2.3. การเตรี ยมเคลือบและชิ �นทดสอบเคลือบ
บดส่วนผสมตามสูตรในหม้ อบดให้ ละเอียดผ่านตะแกรง 140 เมช ชุบเคลือบบนชิ �นทดสอบเนื �อดินคอร์ เดียไรต์
ที�ผา่ นการเผาดิบ 800 องศาเซลเซียส นําไปเผาที�อณ
ุ หภูมิ 1300 องศาเซลเซียส โดยใช้ อตั ราเร่ง 150 องศาเซลเซียสต่อชัว� โมง
ยืนไฟที�อณ
ุ หภูมิสงู สุด 120 นาที
2.2.4. การทดสอบเคลือบ
นําชิ �นทดสอบเคลือบที�เผาแล้ ว มาตรวจพินิจดูลกั ษณะทัว� ไป คัดเลือกสูตรที�เคลือบสุกตัว ลักษณะเคลือบ
กึง� มัน และไม่มีรอยราน ไปทดสอบความทนการรานโดยใช้ วิธีทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C424-80 ส่วนประกอบทางแร่วิทยา
โดยเครื� องเอกซ์เรย์ดฟิ แฟรกโตมิเตอร์ (Bruker รุ่น D8-Advance) และค่าสัมประสิทธิ�การขยายตัวเมื�อร้ อน(COE) โดยใช้ เครื� อง
ไดลาโตมิเตอร์ (Netzsch รุ่น DIL402PC)
2.3 การทดลองทําผลิตภัณฑ์ คัดเลือกสูตรเนื �อดินและเคลือบที�ผา่ นการทดสอบการรานตัว ไปทดลองทําผลิตภัณฑ์หม้ อ
ขนาด เส้ นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ �ว ขึ �นรูปด้ วยวิธีการหล่อแบบ เผาที�อณ
ุ หภูมิ 1300 องศาเซลเซียส ยืนไฟ 2 ชัว� โมง จํานวน 20 ใบ
เพื�อนําไปทดสอบการใช้ งาน[6] โดยการต้ มนํ �าบนเตาไฟฟ้าและเตาแก๊ สและทดลองหุงต้ มอาหาร

63

l

Bulletin of Applied Sciences
Vol.1 No.1 January - June 2012

2.3.1. การทดสอบการใช้ งาน
วิธีทดสอบโดยเตาไฟฟ้า
นําผลิตภัณฑ์ตงบนเตาไฟฟ
ั�
้ า (hot plate electric) กําลังไฟ 1500 วัตต์ และใส่นํ �าให้ เต็ม เปิ ดเตาให้ ความร้ อน
สูงสุดจนกระทัง� นํ �าเดือด ปล่อยทิ �งให้ เดือดต่อไปเป็ นเวลา 5 นาทีนําชิ �นงานใส่ลงในนํ �าเย็น จากนันนํ
� าชิ �นงานมาตรวจสอบรอย
แตกร้ าว โดยใช้ สารละลายของสีย้อมอินทรี ย์ทาให้ ทวั� หากไม่พบรอยแตกร้ าว ให้ ทําการทดสอบซํ �าอีก ทําเช่นนี � จนครบ 5 ครัง�
วิธีทดสอบโดยเตาแก๊ ส
นําผลิตภัณฑ์ทผ�ี า่ นการทดสอบจากเตาไฟฟ้า 5 ครัง� แล้ ว ตังบนเตาแก๊
�
ส และใส่นํ �าให้ เต็ม เปิ ดแก๊ สให้ เปลวไฟเป็ น
สีฟ้า จนกระทัง� นํ �าเดือด ปล่อยทิ �งให้ เดือดต่อไปอีก 5 นาที นําชิ �นงานใส่ลงในนํ �าเย็น จากนัน� นําชิ �นงานมาตรวจสอบรอยแตกร้ าว
โดยใช้ สารละลายของสีย้อมอินทรี ย์ทาให้ ทวั� หากไม่พบรอยแตกร้ าว ให้ ทําการทดสอบซํ �าอีก ทําเช่นนี � จนครบ 5 ครัง�

3. ผลและวิจารณ์ (Results and Discussion)

3.1 ผลการทดลองเนือ� ดิน ผลทดสอบสมบัติทางกายภาพ ความทนทานต่อการเปลี�ยนแปลงความร้ อนอย่างฉับพลัน
และค่าสัมประสิทธิ�การขยายตัวเมื�อร้ อนของตัวอย่าง แสดงในตารางที�4 5 และ6 ตามลําดับ ส่วนประกอบทางแร่วิทยา แสดงใน
รูปที� 1 2 และ3 เนื �อดินทุกสูตรมีคา่ การหดตัวเพิ�มขึ �น ค่าการดูดซึมนํ �า และค่าความหนาแน่นบัลค์ลดลงเมื�ออุณหภูมิการเผาสูงขึ �น
จาก1250°C เป็ น1300°C สูตรเนื �อดินที�มกี ารเติมเซอร์ คอนเพิ�มขึ �นจะมีคา่ การดูดซึมนํ �าลดลง และความหนาแน่นเพิ�มขึ �น เนื�องจาก
การเติมเซอร์ คอนลงไปในส่วนผสมของคอร์ เดียไรต์ จะช่วยลดจุดสุกตัวของเนื �อคอร์ เดียไรต์ จากผลการทดสอบ thermal shock
พบว่าเนื �อดินที�ใช้ ดนิ เหนียวCeraglobeและมีการเติมเซอร์ คอนร้ อยละ10(CCZ10) เผาที�อณ
ุ หภูมิ 1300°C สามารถทนthermal
shock ได้ สงู สุด คือ375°Cซึง� สอดคล้ องกับผล XRD พบว่าสูตร CCZ10เผา 1300 °C มีคอร์ เดียไรต์เกิดขึ �นสูงสุด อย่างไรก็ตามเนื �อ
ดินดังกล่าวมีคา่ การดูดซึมนํ �าสูงอยู่ จึงได้ เปลี�ยนไปใช้ ดนิ เหนียวMagneton แทนดินเหนียวCeraglobe เพื�อลดจุดสุกตัวของเนื �อดิน
เนื�องจากดินเหนียวMagneton มีปริ มาณ Al2O3ตํ�าและปริ มาณด่างสูง ทําให้ มีจดุ สุกตัวตํ�ากว่าดินเหนียวCeraglobe จากผลการ
ทดลองพบว่า สูตรที�ใช้ ดนิ เหนียวMagneton (CMZ10) แทนดินเหนียวCeraglobe มีคา่ การดูดซึมนํ �าลดลงจาก ร้ อยละ17.9 เหลือ
ร้ อยละ 12.8 และความหนาแน่นบัลค์เพิ�มขึ �นจาก 1.82 กรัม/ลบ.ซม.เป็ น 1.97 กรัม/ลบ.ซม. และสามารถทน thermal shock ได้
สูงถึง 400°C ซึง� สอดคล้ องกับผลXRD ที�พบว่า สูตรCMZ10เกิดคอร์ เดียไรต์มากกว่า CCZ10 ที�อณ
ุ หภูมิ 1300°C
Table 4 สมบัตทิ างกายภาพของชิ �นทดสอบเผาที�อณ
ุ หภูมิ 1250°C และ 1300°C
Sample

Sintering temp.,°C

CCZ10

CCZ15

CCZ20

CMZ10

1250

9.7

9.1

9.8

-

1300

10.1

9.6

10. 9

12.7

1250

18.7

14.1

11.4

-

1300

17.9

14.3

0.1

12.8

1250

1.84

2.02

2.08

-

1300

1.82

1.97

2.49

1.97

1250

250

200

200

-

1300

375

350

250

400

Shrinkage,%
Water absorption,%
Bulk density, g/cm3
Thermal shock temp., °C
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Table 5 ผลทดสอบความทนต่อการเปลี�ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันของชิ �นทดสอบเผาที�อณ
ุ หภูมิ 1250°C และ 1300°C
Sample

Sintering
temp.,°C

Thermal shock temp. test ,°C
150

175

200

225

250

275
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CCZ10
CCZ15

CCZ15

1250

1300

300

325

350

375

400















































Table 6 ค่าสัมประสิทธิ�การขยายตัวเมื�อร้ อนของเนื �อดินสูตร CMZ10 เผาที�อณ
ุ หภูมิ 1300°C
Sample

Coefficient of thermal expansion (COE)
(25-1000°C), ×10-6 /°C

CMZ10

3.09
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Figure 1 XRD patternของชิ �นทดสอบสูตรCCZ10-CCZ20 เผาที�อณ
ุ หภูมิ 1250°C
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Figure 2 XRD patternของชิ �นทดสอบสูตรCCZ10-CCZ20 เผาที�อณ
ุ หภูมิ 1300°C
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Figure 3 XRD patternของชิ �นทดสอบสูตร CMZ10 เผาที�อณ
ุ หภูมิ 1300°C

3.2 ผลการทดลองเคลือบ ผลการตรวจพินจิ ลักษณะทัว� ไปของเคลือบบนเนื �อดินCMZ10ที�ได้ หลังเผาอุณหภูมิ 1300°C แสดง
ในตารางที� 7 พบว่า เคลือบทุกสูตรสามารถสุกตัวที�อณ
ุ หภูมิ 1300°C มีสีขาวทึบ ผิวมัน และกึง� มัน เคลือบราน ยกเว้ นสูตร LG2.9
ที�มีผิวเคลือบไม่ราน เมื�อนําชิ �นทดสอบเคลือบสูตร LG2.9 ไปทดสอบในหม้ อนึง� อบไอนํ �าที�ความดัน 250 psi ไม่พบการแตกร้ าว
ของเนื �อดินและเคลือบ ซึง� สอดคล้ องกับผลการทดสอบค่าCOE พบว่าเคลือบมีคา่ COE ตํ�ากว่าเนื �อดิน คือเคลือบมีคา่ COE เท่ากับ
2.61×10-6/°C ส่วนเนื �อดินมีคา่ COEเท่ากับ 3.09×10-6/°C ซึง� จะช่วยเพิ�มความแข็งแรงให้ แก่ชิ �นงาน เนื�องจากชิ �นงานอยูภ่ ายใต้ แรง
อัด และไม่ทําให้ เคลือบเกิดการรานตัว[7] ดังแสดงในรูปที� 4
Table 7 ลักษณะทัว� ไปของเคลือบทดลองบนชิ �นทดสอบCMZ10 หลังเผา 1300˚C
Glaze appearance

Glaze
sample

Transparent-Opaque

Gloss-Matte

Craze

LG2.1

opaque

gloss



LG2.2

opaque

gloss



LG2.3

opaque

gloss



LG2.4

opaque

Semi gloss



LG2.5

opaque

Semi gloss



LG2.6

opaque

Semi gloss



LG2.7

opaque

Semi gloss



LG2.8

opaque

Semi gloss



LG2.9

Opaque

Semi gloss

X
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Table 8 ผลทดสอบการรานของเคลือบสูตร LG2.9 บนเนื �อดินสูตรCMZ10 เผาอุณหภูมิ 1300 ˚C
CMZ10 fired at 1300˚C
Pressure, psi

Glaze Sample

LG2.9

50

100

150

200









250


Figure 4 กราฟสัมประสิทธิ�การขยายตัวเมื�อร้ อนของเนื �อดินสูตร CMZ10 และเคลือบสูตร LG2.9

3.3 ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์
เมื�อนําเนื �อดินสูตรCMZ10 และเคลือบสูตร LG2.9 ไปทําเป็ นผลิตภัณฑ์หม้ อขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง7 นิ �ว จํานวน 20 ใบ
ทดสอบการใช้ งานโดยต้ มนํ �าบนเตาไฟฟ้าและเตาแก๊ ส และนําไปใช้ หงุ ต้ มอาหารมากกว่า 50 ครัง� ดังแสดงในรู ปที� 5 และ 6
ผลการทดสอบไม่พบรอยแตกร้ าวใดๆเกิดขึ �น
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Figure 5 การทดสอบหม้ อโดยการต้ มนํ �าบนเตาไฟฟ้าและเตาแก๊ ส

Figure 6 การทดสอบหม้ อโดยใช้ หงุ ต้ มอาหาร

4. สรุ ป (Conclusion)

ภาชนะเซรามิกหุงต้ มเนื �อคอร์ เดียไรต์สามารถเตรี ยมได้ จากเนื �อดินที�สงั เคราะห์โดยใช้ ดินขาว ดินเหนียวMagneton ทัลค์
และอะลูมนิ า เติมเซอร์ คอนร้ อยละ10 นําไปขึ �นรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ และเคลือบสูตร LG2.9 เผาที�อณ
ุ หภูมิ 1300 °C ยืนไฟ2 ชัว� โมง
ผลิตภัณฑ์ที�ได้ สามารถนําไปใช้ หงุ ต้ มอาหารบนเตาไฟฟ้าและเตาแก๊ สโดยไม่เกิดการแตกร้ าว
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การผลิตกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรั บสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่ าง
ของกระดาษ ชนิด Fluorescence
To produce standard fluorescence reference paper for calibration
of brightness tester
ภูวดี ตู้จินดา1*

บทคัดย่ อ

ค่าความขาวสว่าง (Brightness) มีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมเยื�อและกระดาษเป็ นอย่างมากเพราะ เป็ นค่าที�ใช้ อ้างอิง
ในกระบวนการฟอกเยือ� และเป็ นสิง� ทีม� องเห็นได้ ด้วยสายตา เครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษ มีความจําเป็ นจะต้ องได้ รับการ
สอบเทียบให้ ถกู ต้ องแม่นยําอยูเ่ สมอ โดยใช้ กระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษ ซึง�
หนึง� ชุดประกอบด้ วยกระดาษอ้ างอิงมาตรฐาน 4 ชนิดคือ Fluorescence, ความขาวสว่าง 90, 70 และ 60 เพื�อให้ สามารถสอบ
เทียบได้ ครอบคลุมทุก Parameter
บทความนี �กล่าวถึงการผลิตกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานชนิด Fluorescence ซึง� ใช้ วิธีการผลิตตามข้ อกําหนดของ ISO TC
6 (Paper, board and pulps) และ Optical Properties Authorized Laboratories (OPALs) ซึง� เป็ นห้ องปฏิบตั กิ ารมาตรฐาน
ที�ได้ รับการรับรองจาก ISO TC6 กระดาษอ้ างอิงมาตรฐานชนิด Fluorescence ที�ผลิตได้ นนถู
ั � กส่งไปตรวจสอบคุณภาพกับ
Technidyne Laboratory Services (TLS) ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง� เป็ นหนึง� ใน OPALs ตังแต่
� เดือนตุลาคม 2552 เป็ นประจํา
ทุกเดือนจนถึงปั จจุบนั ด้ วยการเปรี ยบเทียบค่า 2 ค่าคือ ค่าความขาวสว่าง (C brightness) และค่าความขาว (D65 Whiteness)
ตลอดระยะเวลาที�ทาง Technidyne Laboratory Services ตรวจสอบคุณภาพของกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานชนิด Fluorescence
ที�กรมวิทยาศาสตร์ บริ การผลิตได้ นนั � พบว่าคุณภาพโดยเฉลี�ยของกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที�ยอมรับได้ คือ ทาง
Technidyne Laboratory Services วัดค่าความขาวสว่าง (C brightness) ของกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานที�สง่ ไปไม่แตกต่างเกิน
0.15 โดยเฉลี�ยและค่าความขาว (D65 Whiteness) ไม่แตกต่างเกิน 0.3 โดยเฉลี�ย นอกจากนันกระดาษอ้
�
างอิงมาตรฐานชนิด
Fluorescence ที�ผลิตได้ นนยั
ั � งถูกส่งให้ ห้องปฏิบตั กิ ารของอุตสาหกรรมเยื�อและกระดาษในประเทศไทยจํานวน 13 แห่งทดลอง
ใช้ ตงแต่
ั � เดือนกุมภาพันธ์ 2553 เป็ นประจําทุกเดือนด้ วย
กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
* E-mail address: poovadee@gmail.com
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Abstract

In pulp and paper industries, optical properties are extremely important, especially brightness. This is because
brightness is used as the reference value in bleaching process and also it is what people see. In order to measure
brightness of pulp and paper accurately, the brightness tester must be regularly calibrated. One set of reference
papers for calibration of brightness tester consists of four types of paper, which are fluorescence, brightness 90,
brightness 70 and brightness 60 to calibrate all parameters in a brightness tester.
In this article, the method of how to produce standard fluorescence reference paper for calibration of brightness tester according to ISO TC 6 (Paper, board and pulps) and OPALs (Optical Properties Authorized Laboratories)
is described. The standard fluorescence reference paper for calibration of brightness tester obtained were sent to
Technidyne Laboratory Services (TLS), USA, one of the OPALs, to perform quality assurance every month since
October 2009 to present. Two values issued, which were C brightness and D65 Whiteness were verified. It was found
that the average quality of the standard fluorescence reference paper for calibration of brightness tester obtained
was satisfied as the average difference in C brightness measured was less than 0.15 and the average difference in
D65 Whiteness measured was less than 0.3. Moreover, the standard fluorescence reference paper for calibration of
brightness tester obtained was also distributed to thirteen pulp and paper laboratories in Thailand as free trial every
month since February 2010 to present.

คําสําคัญ : กระดาษอ้ างอิงมาตรฐาน , ความขาวสว่าง
Keywords : Standard reference paper , Brightness , ISO , Optical Properties Authorized Laboratories (OPALs)
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1. บทนํา (Introduction)

คนทัว� ไปอาจมีความเห็นพ้ องตรงกันได้ ในหลายเรื� อง แต่เรื� องหนึง� ซึง� แต่ละคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างเห็นได้ ชดั ก็คือ
สิง� ที�สายตาของแต่ละคนมองเห็น และแม้ แต่คนเดียวกันก็อาจเปลี�ยนความคิดเห็นได้ ตลอดเวลา
การมองเห็นเกิดขึ �นเมื�อมีแสงจากวัตถุตกกระทบกระจกตา ส่งต่อแสงไปยังม่านตา โฟกัสที�เลนส์ตาและ จอตาทําหน้ าที�รับ
ภาพนัน� ในจอตามีเซลล์รับแสง 2 ชนิดคือ เซลล์รูปแท่ง (rod cell) ซึง� ไวต่อการรับแสงสว่าง แต่ไม่สามารถแยกความแตกต่าง
ของสีได้ เซลล์อีกประเภทหนึง� คือเซลล์รูปกรวย (cone cell) แยกความแตกต่างของสีได้ แสงสว่างและสีถกู ส่งต่อไปยังประสาท
สมองเพื�อแปลงออกมาเป็ นสิง� ที�มองเห็น
เมื�อคนหนึง� คนมองตัวอย่างกระดาษสองแผ่นเพื�อเปรี ยบเทียบกัน ปั จจัยที�สง่ ผลกระทบต่อการพิจารณามีหลายข้ อ เช่น
1. แสง - แสงที�มีคลื�นความยาวต่างกัน ส่งผลกระทบต่อสีที�มองเห็น
2. อายุ – เลนส์ตาของผู้ที�มีอายุมากจะเสื�อมสภาพมากกว่าผู้ที�มีอายุน้อย เลนส์ตาของผู้มีอายุมากอาจเกิดความเสื�อม
และกรองแสงสีฟ้าออกไป ทําให้ คนอายุมากและอายุน้อยมองเห็นสีได้ ตา่ งกัน
3. สภาพแวดล้ อม – สีเดียวกันอาจเห็นว่าเข้ มหรื ออ่อนต่างกันเมื�ออยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที�ตา่ งกัน ยกตัวอย่างเช่น สีเทา
มองดูออ่ นกว่าความเป็ นจริงเมื�อเปรียบเทียบกับสีดาํ แต่ดเู ข้ มกว่าความเป็ นจริงเมื�อเปรียบเทียบกับสีขาวดังเช่น Color
Optical Illusion โดย Edward Andelson ในรูปที� 1 พื �นที� A และ B เป็ นสีเดียวกัน

Edward H. Andelson

Edward H. Andelson

Figure 1 Color Optical Illusion by Edward Andelson
(Pictures are from http://www.geckoandfly.com/1081/color-optical-illusion/)

4. ขนาดของสิง� ที�มองเห็น – ขนาดส่งผลกระทบต่อสี
5. ระยะเวลาในการมองเห็น – การมองสิง� เดียวกันเป็ นระยะเวลานาน ทําให้ สายตาอ่อนล้ าและส่งผลกระทบต่อภาพที�
มองเห็น
ดังนันในอุ
� ตสาหกรรมเยื�อและกระดาษ ซึง� ให้ ความสําคัญกับคุณสมบัตดิ ้ านทัศนศาสตร์ ของกระดาษ (Optical Properties
or Paper Optic) เป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นสิง� ที�ผ้ ผู ลิต ลูกค้ า หรื อผู้ใช้ มองเห็น จึงจําเป็ นต้ องมีมาตรฐานในการวัดคุณสมบัตทิ าง
ทัศนศาสตร์ หรื อการมองเห็นให้ เป็ นบรรทัดฐานเดียวกัน
1.1 แหล่ งกําเนิดแสงและชนิดของแสง
แสงเป็ นทังอนุ
� ภาคและคลื�น มีความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาที ถ้ าถือเป็ นอนุภาคเรี ยกว่าอนุภาคโฟตอน ถ้ าถือเป็ น
คลื�นเป็ นคลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึง� ดังเช่นที�แสดงในรูปที� 2 และรูปที� 3
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Figure 2 : Light as a photon particle
A. A photon particle behaves like a ball; the angle at which the particle is incident on the
surface equals the angle at which it is reflected.
B. A photon particle collides with optical brightening agents and a boost in the blue
reflectance is obtained.

Figure 3 Visible light corresponds to a wavelength range of 400 - 700 nanometers, which is a wavelength of sunlight.
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ช่วงความยาวของคลื�นสีตา่ งๆ แสดงในตารางที� 1
Table 1 Wavelength of different colors of light.
สี
ม่วง
นํ �าเงิน
เขียว
เหลือง
ส้ ม
แดง

ความยาวคลื�น นาโนเมตร (nm)
400 – 500
450 – 500
500 – 570
570 – 590
590 – 610
610 - 700

แสงที�มีความยาวคลื�นตํ�ากว่า 400 นาโนเมตร เรี ยกว่า แสงอุลตราไวโอเล็ต หรื อรังสีเหนือม่วง แสงที�มีความยาวคลื�น
มากกว่า 700 นาโนเมตร เรี ยกว่า แสงอินฟราเรด หรื อ ไออาร์ (IR)
เมื�อมีลําแสงตกกระทบแผ่นกระดาษจะเกิดสัมพันธ์กิริยา (Interaction) ระหว่างแสงกับกระดาษ เป็ นปรากฎการณ์ 5
แบบตามรูปที� 4 ดังนี �
1. การสะท้ อนแสงโดยตรง
เมื�อมีลําแสงตกกระทบแผ่นกระดาษ แสงส่วนหนึง� จะสะท้ อนกลับเสมือนว่าพื �นผิวกระดาษเป็ นกระจกเงา ความ
มันของกระดาษเกิดจากการสะท้ อนแสง แต่ความมันวาวเป็ นการสะท้ อนแสงเชิงมุม โดยมีมมุ ตกกระทบเท่ากับมุม
สะท้ อนเสมอ และมีการกําหนดมุมตกกระทบว่าเป็ นกี�องศาด้ วย
2. การสะท้ อนแสงแบบแพร่กระจาย
เมื�อลําแสงส่วนหนึง� ผ่านเข้ าไปในเนื �อกระดาษ และตกกระทบพื �นผิวที�เกิดจากฟิ วเลอร์ (เม็ดผลึกหินปูน) เส้ นใย
เยื�อและอากาศประกอบกัน การสะท้ อนแสงนี �จะไม่เป็ นเส้ นตรงหรื อเชิงมุมแต่จะเป็ นแบบแพร่ กระจาย (Diffuse)
อัตราส่วนของพลังงานแสงที�สะท้ อนกลับออกมาจากเนื �อกระดาษกับพลังงานที�แสงตกกระทบคือ การสะท้ อนแสง
3. การส่องผ่านของแสง
ลําแสงบางส่วนจะวิ�งทะลุผา่ นแผ่นกระดาษ อัตราส่วนของพลังงานแสงที�สอ่ งทะลุกระดาษกับพลังงานที�ตกกระทบ
เรี ยกว่า การส่องผ่านของแสง
4. การดูดกลืนของแสง
ลําแสงบางส่วนที�วิ�งเข้ าไปในเนื �อกระดาษจะถูกดูดกลืนไว้ แล้ วแปรสภาพเป็ นความร้ อน การดูดกลืนนี �อาจจะเกิด
จําเพาะกับแสงช่วงคลื�นช่วงใดช่วงหนึง� มากกว่าช่วงอื�น เพราะพลังงานแสงที�สะท้ อนกลับออกมาจากการแพร่
กระจายของแสงอาจจะไม่เท่ากับพลังงานของลําแสงที�ตกกระทบ การที�กระดาษดูดกลืนแสงช่วงคลื�นใดช่วงคลื�น
หนึง� ไว้ แล้ วปล่อยช่วงคลื�นอื�นออกมาทําให้ เราเห็นกระดาษเป็ นสีใดสีหนึง� ได้
5. การกระจายแสง
เมื�อลําแสงตกกระทบแผ่นกระดาษ แสงส่วนหนึง� จะสะท้ อนออกไป แต่แสงบางส่วนจะวิ�งเข้ าไปภายในเนื �อกระดาษ
ซึง� ไปกระทบกับเส้ นใยเยื�อ และเกิดการหักเหของแสงได้ เพราะเส้ นใยเยื�อมีดชั นีหกั เห 1.53 ซึง� มากกว่าอากาศที�มี
ดัชนีหกั เห 1.0 การที�แสงวิ�งอยูภ่ ายในเนื �อกระดาษซึง� เป็ นเส้ นใย และช่องว่างแสงจะวิ�งหักเหไปมาทัว� ทุกทิศทาง จน
ดูเหมือนว่าแสงมีการกระจายหรื อกระเจิง
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Figure 4 Behaviour of light striking paper.

คุณสมบัติทางทัศนศาสตร์ ของกระดาษเกี�ยวข้ องกับเรื� องต่อไปนี �
i. ความขาวสว่าง (Brightness)
ii. ความขาว (Whiteness)
iii. ความทึบแสง (Opacity)
iv. ความมัน (Gloss)
เมื�อมีลาํ แสงส่องมาตกกระทบแผ่นกระดาษ ส่วนหนึง� ของแสงจะสะท้ อน หักเห ผ่านทะลุ และถูกดูดกลืนไว้ ในเนื �อกระดาษ
ในการวัดคุณสมบัติด้านแสงของกระดาษจะวัดจากแสงที�แพร่กระจาย (Diffusion) แล้ วสะท้ อนหรื อทะลุผา่ นเนื �อกระดาษ สิง� ที�
ตามองเห็นก็คือ คุณสมบัตดิ ้ านแสงของกระดาษนัน� เอง
การที�จะวัดค่าคุณสมบัตดิ ้ านแสงของกระดาษขึ �นอยูก่ บั องค์ประกอบที�สําคัญ 3 ส่วน คือ
1. แหล่งกําเนิดแสงและชนิดของแสง
2. กระดาษที�จะวัดค่า
3. เครื� องมือวัดผลที�แสงกระทําต่อแผ่นกระดาษ และแปลผลออกมาเป็ นตัวเลข
1.2 ความสําคัญของการวัดค่ าความขาวสว่ างในอุตสาหกรรมเยื�อและกระดาษ
ในอุตสาหกรรมเยื�อและกระดาษ ค่าความขาวสว่างเกิดจากการวัดค่าการสะท้ อนของแสงสีนํ �าเงินเมื�อกระทบบนผิว
กระดาษ ดังแสดงในรูปที� 5

Figure 5 The amount of the reflectance of blue lights.
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ความขาวสว่างนัน� ไม่ใช่การวัดแสงสีนํ �าเงินทีช� ว่ งความยาวคลืน� ใดก็ได้ แต่เป็ นแสงสีนํ �าเงินทีช� ว่ งความยาวคลืน� จําเพาะ
ตามที�กําหนดไว้ ในมาตรฐาน TAPPI T452 และมาตรฐาน ISO 2469 ทังสองมาตรฐานนั
�
นกํ
� าหนดการวัดค่าสะท้ อนแสงไว้ ที� 457
นาโนเมตร ตามที�แสดงในรูปที� 6

Figure 6 The change which occur in the spectrophometric curve for pulp throughout the bleaching cycle.

รูปที� 6 แสดงให้ เห็นการเปลี�ยนแปลงของสีตลอดการฟอกเยื�อ ซึง� เห็นได้ ชดั ว่า ในช่วงความยาวคลื�นสัน� (นํ �าเงิน – เขียว)
มีความเปลี�ยนแปลงของสีสงู ส่วนในช่วงความยาวคลี�นยาว (แดง) มีการเปลี�ยนแปลงเพียงเล็กน้ อยเท่านัน� ดังนันการศึ
�
กษาความ
ขาวสว่างจึงควรเลือกวัดที�ความยาวคลื�นในช่วงแสงสีนํ �าเงิน
การวัดความขาวสว่างในอุตสาหกรรมกระดาษนัน� จะต้ องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ 3 ข้ อคือ
1. อ่านได้ คา่ เดียวกัน
2. สัมพันธ์กบั ที�สายตามองเห็น
3. ตรงกับมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
ซึง� เป็ นไปได้ ยาก เพราะเครื�องมือสอบเทียบความขาวสว่างของกระดาษมีอปุ กรณ์ท�ใี ช้ ในการวัดหลายอย่าง เช่น โฟโต้ เซล
ไฟ และ ฟิ ลเลอร์ ทําให้ การสอบเทียบเป็ นไปได้ ยาก และมีคา่ ใช้ จา่ ยสูง
กระดาษอ้ างอิงมาตรฐานที�สมบูรณ์จะต้ องมีคณ
ุ สมบัตทิ างทัศนศาสตร์ ดงั ต่อไปนี �
• เรี ยบ
• มีสีขาว
• มีความทึบแสง
• มีความเป็ นเนื �อเดียวกัน
• ไม่มนั วาว
• ไม่ขึ �นกับทิศทาง
• มีความเสถียร
อย่างไรก็ตาม ไม่มีวสั ดุใดในอุตสาหกรรมกระดาษมีคณ
ุ สมบัตอิ นั เป็ นอุดมคติดงั นี � ดังนันจึ
� งเป็ นสิง� สําคัญที�เครื� องมือที�
ใช้ ในการวัดมี Geometry, Photometry และ Spectral response ใกล้ เคียงกัน
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Geometry
ในการวัดความขาวสว่าง ปั จจัยด้ าน Geometry ที�ใช้ กนั ทัว� ไป แสดงอยูใ่ นรูปที� 7

Figure 7 Examples of different geometry employed in pulp and paper brightness testers.

ซึง� มีรายละเอียดใน TAPPI T452 และยังมีตวั แปรสําคัญอื�นๆ อีกเช่น พื �นที� มุม และอื�นๆ เนื�องจากคุณสมบัตนิ ี �ขึ �นอยู่
กับทิศทาง ดังนันถ้
� ากระดาษถูกวัดโดยใช้ เครื� องมือต่างกัน ผลที�ได้ รับก็จะต่างกัน นอกจากนี �ปั จจัยนี �ยังขึ �นอยูก่ บั ความเป็ นเนื �อ
เดียวกันด้ วย การวัดความขาวสว่างจึงต้ องมีการวัดค่านี �หลายครัง� เพื�อให้ ได้ คา่ ที�เชื�อถือได้
Photometry
ปั จจัย Photometry สามารถอธิบายได้ ด้วยความสัมพันธ์เป็ นเส้ นตรงของเครื�องมือทีม� ปี ฏิกิริยากับแสง ซึง� แสดงในรูปที� 8

Figure 8 Photometric linearity.
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Spectral response
องค์ประกอบสําคัญของเครื�องมือสี�อย่างที�มผี ลกระทบต่อ Spectral response ในการวัดความขาวสว่างแสดงได้ ดงั รูปที� 9

Figure 9 Elements affecting spectral response in measuring brightness.

ดังนันการเลื
�
อกเครื�องมือแต่ละชนิดจึงมีความสําคัญ และส่วนประกอบต่างๆ ควรจะเป็ นไปตามมาตรฐานที�กําหนดเอาไว้
การวัดค่าความขาวสว่างโดยทัว� ไปส่วนใหญ่จะวัดที�
Standard illuminant C ซึง� เป็ นตัวแทนของ daylight หรื อแสงกลางวันที�อณ
ุ หภูมิสี 6774 องศาเคลวิน
Standard illuminant D65 ซึง� เป็ นตัวแทนของ daylight หรื อแสดงกลางวันที�อณ
ุ หภูมิสี 6504 องศาเคลวิน [1, 7-9]
การวัดความขาวสว่างให้ ถกู ต้ องมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก เนื�องจากหากมีความผิดพลาด จะทําให้ เกิดความสูญเสีย
ทางด้ านเศรษฐกิจเป็ นอย่างสูง
อุตสาหกรรมกระดาษที�ผลิตกระดาษที�มีคา่ ความขาวสว่างไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน สามารถประเมินความสูญเสียได้
ดังตารางที� 2
Table 2 Estimation of economic loss of pulp and paper industries per year in case of incorrect brightness measurement by 2 percent.
ช่วงความขาวสว่าง

ความสูญเสียต่อปี * เมื�อค่าความขาวสว่างผิดพลาดไปร้ อยละ 2 (บาท)

70.00

2,006,400

80.00

5,526,400

85.00

12,540,000

90.00

55,246,400

* ตังสมมติ
�
ฐานว่าผลผลิตเยื�อที�ฟอกแล้ วเป็ น 500 ตันต่อวัน

ดังนันค่
� าความขาวสว่างจึงมีความสําคัญเป็ นอย่างมากสําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ
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1.3 วัสดุมาตรฐานอ้ างอิงในอุตสาหกรรมเยื�อและกระดาษ
อุตสาหกรรมเยื�อและกระดาษนันมี
� ความพิเศษต่างจากอุตสาหกรรมอืน� ๆ ในการจัดการกับมาตรฐานการสอบเทียบและ
ระบบวัสดุมาตรฐานอ้ างอิง โดยที� ISO TC6 (Paper, board and pulps) เป็ นผู้ให้ การรับรองห้ องปฏิบตั กิ ารที�สามารถผลิตวัสดุ
มาตรฐานอ้ างอิงเอง
วัสดุมาตรฐานอ้ างอิงสําหรับสอบเทียบเครื� องมือนันแบ่
� งออกเป็ นสองประเภท
1. วัสดุมาตรฐานอ้ างอิงสําหรับการถ่ายทอดค่า (Transfer Standard) ใช้ ในการถ่ายทอดค่าจากเครื� องมือหนึง� ไปสู่
อีกเครื� องมือหนึง�
2. วัสดุมาตรฐานอ้ างอิงสําหรับการสอบเทียบ (Working Standard) ใช้ ในการสอบเทียบเครื� องมือระหว่างการใช้ งาน
ตามหลักการของ ISO 2469 [2] ได้ จดั ลําดับการสอบเทียบค่ามาตรฐานการวัดเอาไว้ ดงั นี �
IR1 : The perfect reflecting diffuser (absolute reflectance)
ระดับต้ นกําเนิดหรื อปฐมภูมิซงึ� เป็ นทฤษฏี
IR2 : Standardizing laboratories
ระดับทุติยภูมิ มีอยู่ 2 แห่งคือ National Research Council of Canada (NRC) ประเทศแคนาดา และ PTB
ประเทศเยอรมนี
IR3 : Authorized laboratories
ระดับตติยภูมิ หรื อ Optical Properties Authorized Laboratories (OPALs)
ซึง� เป็ นห้ องปฏิบตั กิ ารที�ได้ รับการรับรองจาก ISO TC6 ปั จจุบนั มี 5 แห่งคือ
• Technidyne Laboratory Services (TLS) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• Pulp and Paper Research Institute of Canada (PAPRICAN) ประเทศแคนาดา ปั จจุบนั เปลี�ยนรูปแบบองค์กร
และเปลี�ยนชื�อเป็ น FPInnovations
• Finnish Pulp & Paper Institute (KCL) ประเทศฟิ นแลนด์
• Swedish Pulp and Paper Research Institute (STFI) ประเทศสวีเดน ปั จจุบนั เปลี�ยนรูปแบบองค์กรและเปลี�ยน
ชื�อเป็ น Innventia
• Centre Technique du Papier (CTP) ประเทศฝรั�งเศส
ลําดับการผลิตวัสดุมาตรฐานอ้ างอิงแสดงในตารางที� 3
Table 3 ลําดับการผลิตและการใช้ วสั ดุมาตรฐานอ้ างอิง
ห้ องปฏิบตั กิ าร
ISO Standardizing
(NRC และ PTB)

กิจกรรม

วัสดุมาตรฐานอ้ างอิง

ประมวลค่า IR1
ประเมินค่า IR2 จากค่า IR1

IR2 (Level 2 standard)

ISO Authorized
ประเมินค่า IR3 จากค่า IR2
(OPALs : TLS, FPInnovations, KCL, Innventia และ CTP)

IR3 (Level 3 standard)

Testing
(ห้ องปฏิบตั กิ ารทัว� ไป)

สอบเทียบเครื� องมือโดยใช้ IR3
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กระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษลําดับ IR3 นันประกอบด้
�
วยกระดาษ
อ้ างอิงมาตรฐาน 4 ชนิด คือ
1. Fluorescence
2. ความขาวสว่าง 90
3. ความขาวสว่าง 70
4. ความขาวสว่าง 60
เช่น ชุดกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษของ TLS ในรูปที� 10

Figure 10 One set of Technidyne Laboratory Services’ Paper Tabs (reference paper) consists of one pack of fluorescence paper, one pack of brightness 90 paper, one pack of brightness 70 paper and one pack of brightness 60
paper, and a certification states the issued values.

ทังนี
� �เพื�อให้ การสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษครอบคลุม Parameter ต่างๆ ดังต่อไปนี �
1. Geometry ตรวจสอบโดยกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานที�ความขาวสว่าง 60 ถ้ าหากว่าพื �นที�และมุมของเครื� องมือไม่
ถูกต้ อง ค่าที�ได้ จะคลาดเคลื�อนไป
2. Photometric Linearity การใช้ กระดาษอ้ างอิงมาตรฐานในระยะ 90, 70 และ 60 เพื�อให้ แน่ใจว่าค่าความสัมพันธ์
ที�ได้ เป็ นเส้ นตรงตลอดระยะการใช้ งาน
3. Spectral response กระดาษอ้ างอิงมาตรฐานทัง� 4 ชนิดใช้ ในการตรวจการคลาดเคลื�อนของความยาวคลื�นใน
เครื� องมือ
4. Fluorescence กระดาษอ้ างอิงมาตรฐานชนิด Fluorescence ใช้ ในการสอบเทียบระดับของพลังงานอัลตร้ า
ไวโอเล็ตในเครื� องมือ [1-6]
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ปั จจุบนั นี �แม้ ว่าประเทศไทยจะมีเครื� องมือที�ทนั สมัยในการวัดค่าความขาวสว่างของกระดาษ แต่ยงั คงต้ องสัง� ซื �อวัสดุ
มาตรฐานอ้ างอิงสําหรับสอบเทียบเครื�องวัดความขาวสว่างของกระดาษลําดับ IR3 จากห้ องปฏิบตั กิ ารมาตรฐานที�ได้ รับการรับรอง
จาก ISO (ISO Authorized laboratories) ในราคาแพง ผู้วิจยั จึงมุ่งเน้ นที�จะผลิตกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบ
เครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษให้ มีมาตรฐานเทียบเท่ากับต่างประเทศ เพื�อลดต้ นทุนการผลิตให้ กบั อุตสาหกรรมเยื�อและ
กระดาษในประเทศไทย รวมทังตั
� งเป
� ้ าหมายเพื�อเป็ นห้ องปฏิบตั กิ ารมาตรฐานที�ได้ รับการรับรองจาก ISO เป็ นแห่งที� 6 ของโลก
สําหรับบทความนี �จะกล่าวถึงการผลิตกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษ
ชนิด Fluorescence

2. วิธีการวิจยั (Experimental)

2.1 วิธีการคัดเลือกกระดาษเพื�อนํามาผลิตเป็ นกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานระดับ Fluorescence
กระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษลําดับ IR3 ชนิด Fluorescence ของ
ห้ องปฏิบตั กิ ารมาตรฐานที�ได้ รับการรับรองจาก ISO ทัง� 5 แห่งนัน� มีคา่ C Brightness หรื อค่าความขาวสว่างจาก Illuminant C
ประมาณ 100 ซึง� เป็ นค่าที�ใกล้ เคียงกับกระดาษถ่ายเอกสารทัว� ไป
ความขาวสว่างของกระดาษนันเกิ
� ดจากปั จจัยในการผลิตหลายอย่าง โดยเฉพาะกรรมวิธีการฟอกเยื�อและการใส่สาร
เติมแต่งต่างๆ เป็ นกระบวนการเฉพาะของแต่ละโรงงานผลิตเยื�อและกระดาษ ปั จจุบนั กรรมวิธีการผลิตกระดาษในอุตสาหกรรม
นันก้
� าวหน้ าไปมาก การผลิตกระดาษให้ มีความเรี ยบ มีสีขาว มีความทึบแสง เป็ นเนื �อเดียวกัน ไม่มนั วาว และไม่ขึ �นกับทิศทาง
นัน� ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป
ตามธรรมชาติของเยือ� และกระดาษนัน� เมือ� ถูกแสงเป็ นระยะเวลานานจะเกิดการกลับสี (yellowing) ทําให้ สขี องกระดาษ
เปลี�ยนแปลงไป สําหรับกระดาษที�จะนํามาผลิตเป็ นกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานนัน� จะต้ องมีความเสถียรสูง ไม่เกิดการเปลี�ยนสีเมื�อ
ถูกแสงเป็ นระยะเวลานาน
การทดสอบว่ากระดาษนันมี
� ความเสถียรมากน้ อยเพียงใดนัน� สามารถทดสอบเบื �องต้ นได้ โดยการนํากระดาษที�ต้องการ
ทดสอบมาทดสอบตามมาตรฐาน ISO 2469 โดยวัดค่าความขาวสว่างทุก 10 นาทีเป็ นระยะเวลาประมาณ 1 ชัว� โมง โดยที�ระหว่าง
นันตั
� วอย่างกระดาษอยู่ภายใต้ ต้นกําเนิดแสงตลอดเวลา ถ้ าตัวอย่างกระดาษมีความเหมาะสมที�จะนําไปผลิตกระดาษอ้ างอิง
มาตรฐาน ค่าความขาวสว่างจะต้ องไม่เปลี�ยนแปลงไปมากกว่า 0.3
ผู้วิจยั ได้ นํากระดาษถ่ายเอกสารที�ผลิตในประเทศไทยซึง� มีคา่ C Brightness ประมาณ 100 มาทดสอบด้ วยวิธีนี �จํานวน
3 ตราสินค้ า ผลการทดสอบถูกแสดงในตารางที� 4
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Table 4 Results of stability testing of printing paper samples that were produced in Thailand.
ระยะเวลา (นาที)
0
10
20
30
40
50
60
ความแตกต่างของค่า
ความขาวสว่างในระยะเวลา 60 นาที

ตราสินค้ า A
100.98
100.80
100.62
100.44
100.25
99.92
99.65
1.33

ค่า C Brightness ของ
ตราสินค้ า B
98.36
98.07
97.88
97.60
97.31
97.03
96.80
1.56

ตราสินค้ า C
100.12
99.92
99.75
99.66
99.45
99.33
99.14
0.98

จากตารางที� 4 พบว่า ไม่มีตวั อย่างกระดาษถ่ายเอกสารที�ผลิตในประเทศไทยมีความเสถียรพอที�จะใช้ ผลิตเป็ นกระดาษ
อ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษเลย
เนื�องจากอุตสาหกรรมเยื�อและกระดาษมีความพิเศษต่างจากอุตสาหกรรมอื�นๆ ในการจัดการกับมาตรฐานการสอบเทียบ
และระบบวัสดุมาตรฐานอ้ างอิง โดยมีการร่วมมือกันระหว่างห้ องปฏิบตั กิ ารมาตรฐานที�ได้ รับการรับรองจาก ISO ทัง� 5 แห่ง คือ
TLS, FPInnovations, KCL, Innventia และ CTP ในการทดสอบและคัดเลือกกระดาษเพื�อนํามาผลิตเป็ นกระดาษอ้ างอิงมาตรฐาน
ซึง� นอกจากการทําการทดสอบเบื �องต้ นโดยวิธีที�ได้ กล่าวไปแล้ ว ยังมีการนําตัวอย่างกระดาษต่างๆ ทัว� โลก ที�มีคา่ ความขาวสว่าง
เหมาะสมมาวางไว้ ภายใต้ แสงไฟนีออนเป็ นระยะเวลาหลายเดือนเพื�อตรวจสอบค่าความเสถียรของตัวอย่างกระดาษนันๆ
� จน
สามารถคัดเลือกกระดาษที�ใช้ ในการผลิตกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานได้
เพื�อให้ การผลิตกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษของแต่ละห้ องปฏิบตั ิ
การมีความคลาดเคลื�อนจากกันน้ อยที�สดุ ห้ องปฏิบตั ิการทัง� 5 แห่งจึงใช้ กระดาษแบรนด์เดียวกันและล็อตการผลิตเดียวกันใน
การผลิตกระดาษอ้ างอิงมาตรฐาน ทางผู้วิจยั ได้ รับการอนุเคราะห์ข้อมูลจาก TLS และได้ ใช้ กระดาษแบบเดียวกับห้ องปฏิบตั ิ
การมาตรฐานที�ได้ รับรองจาก ISO ทัง� 5 แห่งในการผลิตกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของ
กระดาษชนิด Fluorescence
2.2 วิธีการผลิตกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรั บสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่ างของกระดาษระดับ Fluorescence
2.2.1. การปรับสภาวะของกระดาษ
หลังจากที�สงั� ซื �อกระดาษ Fluorescence แบบเดียวกับที�ห้องปฏิบตั ิการมาตรฐานที�ได้ รับการรับรองจาก ISO
ทัง� 5 แห่งใช้ ผลิตกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษมาแล้ ว กระดาษที�สงั� ซื �อมาจะ
ต้ องถูกนํามาปรับสภาวะในห้ องปฏิบตั กิ ารที�มีการควบคุมอุณหภูมิที� 23 ± 1 องศาเซลเซียส และความชื �นสัมพัทธ์ร้อยละ 50 ±
2 ตลอด 24 ชัว� โมง เป็ นระยะเวลา 6 เดือน เพื�อให้ กระดาษที�เดินทางมาจากต่างประเทศเป็ นระยะเวลานาน ได้ คืนสูส่ ภาวะเสถียร
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Figure 11 Pulp and paper subdivision of the Physics and Engineering division of Department of Science Services’ Optical laboratory. The temperature is controlled at 23 ± 10C and the humidity is controlled at 50 ± 2
percent for 24 hours per day.

2.2.2. ตัดกระดาษให้ มีขนาดเหมาะสม
นํากระดาษที�ถกู ปรับสภาพจนเสถียรแล้ วมาตัดให้ อยูใ่ นขนาดที�เหมาะสมกับการใช้ งาน (ไม่มีการกําหนดขนาด
เพียงแต่จะต้ องมีพื �นที�สําหรับใช้ วดั เป็ นวงกลมขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่ตํ�ากว่าหนึง� นิ �วครึ�ง)และนํามาซ้ อนกันอย่างน้ อย
10 แผ่นเพื�อให้ เกิดความทึบแสง ใช้ ที�เย็บกระดาษเย็บกระดาษทังปึ
� กติดกัน ให้ แน่น
2.2.3. สอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษ
สําหรับห้ องปฏิบตั กิ ารที�มงุ่ เน้ นที�จะเป็ นห้ องปฏิบตั กิ ารมาตรฐานที�ได้ รับการรับรองจาก ISO นันจะต้
� องมีเครื� องวัดความ
ขาวสว่างของกระดาษ 2 เครื� อง โดยที�เครื� องหนึง� นันเป็
� นเครื� องหลักและอีกเครื� องหนึง� เป็ นเครื� องสํารอง โดยปกติแล้ วจะใช้ เครื� อง
หลักในการผลิตและตรวจเช็คคุณภาพกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานเบื �องต้ น และใช้ เครื�องสํารองในการตรวจเช็คคุณภาพของกระดาษ
อ้ างอิงมาตรฐานที�ผลิตได้ อกี ครัง� เพื�อให้ แน่ใจว่า กระดาษอ้ างอิงมาตรฐานได้ รับการให้ คา่ ที�ถกู ต้ อง เป็ นการป้องกันความผิดพลาด
ที�อาจเกิดขึ �น รวมทังหากเครื
�
� องหลักเกิดปั ญหา ก็สามารถใช้ เครื� องสํารองในการผลิตได้ เช่นกัน เพราะการผลิตกระดาษอ้ างอิง
มาตรฐานจะต้ องผลิตอย่างต่อเนื�องเป็ นประจํา ไม่สามารถเว้ นระยะได้
ห้ องปฏิบตั ิการทางทัศนศาสตร์ ของกลุ่มเยื�อและกระดาษ โครงการฟิ สิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
ใช้ เครื� อง Color Touch PC เป็ นเครื� องหลักและ Color Touch เป็ นเครื� องสํารองดังรูปที� 12
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Figure 12 Brightness testers in Pulp and paper subdivision of the Physics and Engineering division of Department
of Science Services’ Optical laboratory; Colour Touch PC (left) and Colour Touch (right).

สําหรับ OPALs นัน� การสอบเทียบเครื� องมือจะใช้ วสั ดุมาตรฐานอ้ างอิงลําดับ IR2 (Labsphere) ซึง� ได้ รับการสอบเทียบ
จาก NRC เป็ นประจําทุกปี แต่เนื�องจากห้ องปฏิบตั กิ ารทางทัศนศาสตร์ ของกลุม่ เยื�อและกระดาษยังไม่ได้ รับการอบรมการใช้ วสั ดุ
มาตรฐานอ้ างอิงลําดับ IR2 จึงทําการสอบเทียบโดยใช้ กระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของ
กระดาษลําดับ IR3 ของ TLS เนื�องจาก TLS เป็ นหนึง� ใน OPALs ซึง� มีเพียง 5 แห่งในโลกที�ได้ รับการรับรองว่ากระดาษอ้ างอิง
มาตรฐานที�ผลิตได้ สามารถทวนสอบได้ ถงึ ระดับ IR2 เป็ นที�ยอมรับในระดับโลก สามารถใช้ อ้างอิงได้ การใช้ IR3 ของ TLS แทน
การใช้ IR2 โดยตรงมีข้อเสียคือ ค่า Uncertainty จะใหญ่มากขึ �น แต่เนื�องจาก OPALs มีมติตรงกันว่า ไม่มีการระบุคา่ Uncertainty
ลงในใบ certification ดังนันการใช้
�
IR3 ของ TLS สอบเทียบเครื� องมือเพื�อใช้ ในการทดลองผลิตกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานเบื �องต้ น
จึงเป็ นที�ยอมรับได้ ในอุตสาหกรรมเยื�อและกระดาษ
การสอบเทียบนันทํ
� าตามขันตอนที
�
�เครื� องมือกําหนด โดยใช้ Black body ควบคูไ่ ปกับชุดกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานทัง�
4 ชนิด คือ Fluorescence, ความขาวสว่าง 90, 70 และ 60 สําหรับห้ องปฏิบตั กิ ารทัว� ไปนัน� หลังจากสอบเทียบเครื� องมือขันพื
� �น
ฐานและทวนสอบแล้ ว ค่าความขาวสว่างจะต้ องไม่คลาดเคลื�อนเกิน 0.3 ซึง� การสอบเทียบขันพื
� �นฐานที�ทําตามลําดับที�เครื� อง
มือกําหนดนันเพี
� ยงพอ แต่สําหรับห้ องปฏิบตั ิการที�ต้องการใช้ เครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษในการผลิตกระดาษอ้ างอิง
มาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษตามการกําหนดของ ISO TC6 และ OPALs การทวนสอบค่า
ความขาวสว่าง (C brightness) จะต้ องไม่คลาดเคลื�อนเกิน 0.15 และค่าความขาว (D65 Whiteness) ไม่เกิน 0.3 ดังนันจะต้
� อง
มีการทําการสอบเทียบอย่างแม่นยํา (Accurate Calibration) โดยการปรับเครื� องวัดความขาวสว่างเพิม� เติมตามวิธีการที� OPALs
กําหนด ซึง� ผู้วิจยั ได้ รับการอบรมวิธีการสอบเทียบอย่างแม่นยํานี �โดย Mr. Patrick Robertson ผู้เคยเป็ นผู้จดั การห้ องปฏิบตั กิ าร
ของ TLS และเป็ นหนึง� ในคณะกรรมการวิชาการของ OPALs ซึง� คิดค้ นวิธีนี �ขึ �น
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2.2.4. การให้ คา่ กระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษระดับ Fluorescence
หลังจากที�เครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษได้ รับการสอบเทียบอย่างแม่นยําแล้ ว จึงสามารถให้ คา่ ที�ถกู ต้ อง
ของกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษทุกชนิดได้
กระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษชนิด Fluorescence นัน� ผู้ผลิต
จะต้ องให้ คา่ D65 Whiteness และ “ISO” or “C” Brightness ซึง� กระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาว
สว่างของกระดาษชนิด Fluorescence นี �สามารถทวนสอบได้ ถงึ กระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาว
สว่างของกระดาษลําดับ IR3 ของ TLS
ชุดกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษที�กลุ่มเยื�อ และกระดาษ
โครงการฟิ สกิ ส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์ บริ การผลิตได้ แสดงในรูปที� 13

Figure 13 One set of Department of Science Services’ Paper Tabs (reference paper) consists of one pack
of fluorescence paper, one pack of brightness 90 paper and a certification states the issued values.

2.2.5. การเปรี ยบเทียบผลระหว่างห้ องปฏิบตั กิ ารอ้ างอิง
เมื�อผลิตกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษชนิด Fluorescence
ได้ แล้ ว ผู้วิจยั ได้ รับการอนุเคราะห์จาก Mr. Patrick Robertson ผู้จดั การของห้ องปฏิบตั ิการของ Technidyne Laboratory
Services (TLS) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง� เป็ นหนึง� ใน Optical Properties Authorized Laboratories (OPALs) หรือห้ องปฏิบตั กิ าร
มาตรฐานที�ได้ รับการรับรองจาก ISO ในการตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้วิจยั ได้ ส่งกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานที�ผลิตได้ ไปตรวจ
สอบคุณภาพตังแต่
� เดือนตุลาคม 2552 เป็ นประจําทุกเดือนจนถึงปั จจุบนั ด้ วยการเปรี ยบเทียบค่า 2 ค่าคือ ค่าความขาวสว่าง
(C brightness) และค่าความขาว (D65 Whiteness)

87

l

Bulletin of Applied Sciences
Vol.1 No.1 January - June 2012

ตลอดระยะเวลาที�ทาง Technidyne Laboratory Services ตรวจสอบคุณภาพของกระดาษอ้ างอิงมาตรฐาน
ชนิด Fluorescence ที�กรมฯ ผลิตได้ ให้ นนั � พบว่า คุณภาพโดยเฉลี�ยของกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานอยูใ่ นเกณฑ์ที�ยอมรับได้ คือ
ทาง Technidyne Laboratory Services วัดค่าความขาวสว่าง (C brightness) ของกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานที�สง่ ไปไม่แตกต่าง
เกิน 0.15 และค่าความขาว (D65 Whiteness) ไม่แตกต่างเกิน 0.3

3. ผลและวิจารณ์ (Results and Discussion)

ห้ องปฏิบตั ิการทางทัศนศาสตร์ ของกลุม่ เยื�อและกระดาษ โครงการฟิ สิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ มีความ
สามารถในการผลิตกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษลําดับ IR3 ได้ สองชนิดคือ
Fluorescence และความขาวสว่าง 90 ได้ ตงแต่
ั � เดือนตุลาคม ปี 2552 และได้ สง่ เปรี ยบเทียบผลกับ TLS เป็ นประจําทุกเดือน
จนถึงปั จจุบนั ซึง� ปรากฎว่ากระดาษอ้ างอิงมาตรฐานฯ ทังสองชนิ
�
ดที�กลุม่ เยื�อและกระดาษผลิตได้ อยูใ่ นเกณฑ์ที�สามารถยอมรับ
และนําไปใช้ ในการสอบเทียบเครื� องมือได้ และได้ สง่ ให้ ห้องปฏิบตั ิการของอุตสาหกรรมเยื�อและกระดาษในประเทศไทยทดลอง
ใช้ จํานวน 13 แห่ง ตังแต่
� เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2553 เป็ นประจําทุกเดือน
ขณะนี �ผู้วิจยั กําลังอยูใ่ นระหว่างทดลองผลิตกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างชนิดความ
ขาวสว่าง 70 และ 60 ซึง� เมื�อผลิตได้ แล้ ว ก็จะสามารถใช้ สอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษได้ ครบทุก parameters
ขันตอนต่
�
อไปคือการดําเนินการเพื�อขอรับรองจาก ISO TC6 เพื�อเป็ นห้ องปฏิบตั กิ ารมาตรฐานอ้ างอิงที�ได้ รับการรับรองจาก
ISO เป็ นแห่งที�หกของโลกเช่นเดียวกับ OPALs ทังห้
� าแห่ง ซึง� ผู้วจิ ยั จําเป็ นจะต้ องได้ รับการอบรมการสอบเทียบอย่างแม่นยําด้ วย
การใช้ วสั ดุมาตรฐานอ้ างอิงลําดับ IR2 เพื�อให้ ชดุ กระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื�องวัดความขาวสว่างของกระดาษ
ที�ผลิตได้ สามารถทวนสอบได้ ถงึ ลําดับ ISO Level 2 เช่นเดียวกับ OPALs ทังห้
� าแห่ง ซึง� จะต้ องได้ รับการอบรมจากหนึง� ในห้ าของ
ผู้จดั การของ OPALs โดยตรงจํานวน 3 คอร์ ส ใช้ เวลาทังหมด
�
2 ปี
เมื�อสามารถสอบเทียบอย่างแม่นยําด้ วยการใช้ วสั ดุมาตรฐานอ้ างอิงลําดับ IR2 และผลิตกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับ
สอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างได้ ทงั � 4 ชนิดคือ Fluorescence, ความขาวสว่าง 90, 70 และ 60 ซึง� ทวนสอบได้ ถงึ ลําดับ ISO
Level 2 เช่นเดียวกับ OPALs ทังห้
� าแห่งแล้ ว ก็จะสามารถแสดงความจํานงกับ ISO TC6 เพื�อขอการรับรองเป็ นห้ องปฏิบตั กิ าร
มาตรฐานที�ได้ รับการรับรองจาก ISO เช่นเดียวกับ OPALs ทัง� 5 แห่งได้ ในขันตอนนี
�
�ผู้วิจยั จะต้ องผลิตกระดาษอ้ างอิงมาตรฐาน
สําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษทัง� 4 ชนิด ส่งให้ กบั OPALs ทัง� 5 แห่งทุกเดือนเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย
2 ปี เพื�อให้ OPALs ทัง� 5 แห่งได้ ตรวจสอบคุณภาพของกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของ
กระดาษที�ผลิตได้ เมื�อ OPALs ทัง� 5 แห่งเห็นพ้ องต้ องกันว่า กระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่าง
ของกระดาษที�ผลิตได้ มีคณ
ุ ภาพเป็ นที�ยอมรับ ทาง ISO TC6 จะส่งผู้เชี�ยวชาญมาทําการประเมินห้ องปฏิบตั กิ ารของกลุม่ เยื�อและ
กระดาษ โครงการฟิ สกิ ส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ ต่อไป
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โดยสรุปจากความก้ าวหน้ า ณ ปั จจุบนั นี �ผู้วจิ ยั จะต้ องใช้ เวลาอีกอย่างน้ อย 3 ปี โดยที�ได้ รับการสนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตร์
บริ การอย่างเต็มที�และสมํ�าเสมอ ห้ องปฏิบตั กิ ารทางทัศนศาสตร์ ของกลุม่ เยื�อและกระดาษ โครงการฟิ สกิ ส์และวิศวกรรม จึงจะ
สามารถเป็ น OPALs แห่งที� 6 ที�ได้ รับการรับรองจาก ISO และกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาว
สว่างที�ผลิตได้ ก็จะได้ รับการรับรองจาก ISO เป็ นวัสดุมาตรฐานอ้ างอิงลําดับ IR3 เทียบเท่ากับกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับ
สอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษที�ทาง OPALs ผลิตได้ เช่นเดียวกัน

4. สรุ ป (Conclusion)

ห้ องปฏิบตั กิ ารทางทัศนศาสตร์ ของกลุม่ เยือ� และกระดาษ โครงการฟิ สกิ ส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์ บริการ สามารถผลิต
กระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษชนิด Fluorescence และความขาวสว่าง 90 ได้
ตังแต่
� เดือนตุลาคม ปี 2552 มีการส่งเปรี ยบเทียบคุณภาพกับ Technidyne Laboratory Services (TLS) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ซึง� เป็ นหนึง� ใน Optical Properties Authorized Laboratories (OPALs) หรื อห้ องปฏิบตั ิการมาตรฐานที�ได้ รับการรับรองจาก
ISO เป็ นประจําทุกเดือน โดยผลการเปรี ยบเทียบอยูใ่ นเกณฑ์ที�ยอมรับได้ และมีการส่งตัวอย่างกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับ
สอบเทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษชนิด Fluorescence และความขาวสว่าง 90 ที�ผลิตได้ นี �ให้ กบั ห้ องปฏิบตั กิ ารของ
โรงงานอุตสาหกรรมเยื�อและกระดาษในประเทศไทยจํานวน 13 แห่งเป็ นประจําทุกเดือนตังแต่
� เดือนกุมภาพันธ์ 2553 เป็ นต้ นมา
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การสํารวจคุณภาพนํา� ของลุ่มนํา� จัน จังหวัดเชียงราย
The Water Quality Survey of Mae Chan Basin at Chiang Rai Province
วราภรณ์ กิจชัยนุกลู 1* เทพวิทรู ย์ ทองศรี 1 ณตะวัน ทิพย์วิเศษ1 วสันต์ ธีระพิยานนท์1 กัญญา ม่วงแก้ ว1 จิระฉัตร ศรี แสน1 และ วีรภัทร์ ทองอนันต์1

บทคัดย่ อ

ลุ่มนํ �าจันเป็ นแหล่งนํ �าที�สําคัญแหล่งหนึง� ของจังหวัดเชียงราย เป็ นแหล่งนํ �าที�ใช้ ในการผลิตนํ �าประปา และเป็ นแหล่ง
อนุรักษ์ พนั ธุ์ปลานํ �าจืดที�สําคัญแห่งหนึง� ของจังหวัดเชียงราย ด้ วยเหตุนี �การสํารวจคุณภาพของแหล่งนํ �าจึงมีความจําเป็ นอย่าง
ยิ�ง การสํารวจคุณภาพแหล่งนํ �าของลุม่ นํ �าจันครัง� นี � แบ่งพื �นที�ในการศึกษาเป็ นบริ เวณต้ นนํ �า กลางนํ �า และท้ ายนํ �า เพื�อศึกษาการ
เปลี�ยนแปลงของคุณภาพนํ �าตลอดลํานํ �าในช่วงเวลาต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า ลุม่ นํ �าจันมีการปนเปื อ� นของไนโตรเจน เนื�องจาก
ทุกจุดเก็บตัวอย่างมีปริ มาณไนเตรทอยูใ่ นช่วง 9-12 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึง� เกินกว่าค่ามาตรฐานที�กําหนดไว้ ที� 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
แต่ในพารามิเตอร์ อื�นๆ ที�ใช้ เป็ นตัวกําหนดคุณภาพประเภทของแหล่งนํ �า พบว่า บริ เวณต้ นนํ �ามีคณ
ุ ภาพนํ �าจัดเป็ นประเภทที� 2
บริ เวณกลางนํ �าที�ไหลผ่านชุมชน พบว่า มีคา่ บีโอดี ( BOD) และค่าโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยทังหมด
�
(Total Coliform Bacteria) สูง
ขึ �นอยูใ่ นระดับคุณภาพแหล่งนํ �าประเภทที� 5 และบริ เวณท้ ายนํ �า พบว่า ปริ มาณบีโอดี และ ปริ มาณโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยทังหมด
�
ลดลง คุณภาพนํ �าจัดอยูใ่ นประเภทที� 4

Abstract

Mae-Chan Basin is one of the important water resources in Chiang-Rai Province. It was used as raw water
to produce tap water and to be fish conservative area; therefore, it is necessary to study Mae-Chan water quality.
The area of this study was divided into 3 parts. First part is the beginning of Mae-Chan Basin. Next, is the middle
part and the last part is the end of Mae-Chan Basin. The aim of the study is to focus on changing of water quality
of Mae-Chan Basin. The results showed that Mae-Chan Basin was Nitrogen polluted because all study area found
Nitrate concentration between 9 and 12 mg/L while the standard limit is 5 mg/L. However, other parameters showed
that water quality type 2 at the beginning part of Mae-Chan Basin was classified. The middle part of study area,
where it passed through communities, BOD and Total Coliform Bacteria were increased and type 5 was classified.
Decreasing of BOD and Total Coliform Bacteria was found at the end of Mae-Chan Basin, thus type 4 was classified.
คําสําคัญ : การสํารวจคุณภาพนํ �า, ลุม่ นํ �าจัน, จังหวัดเชียงราย
Keywords : Water quality survey, Mae-Chan Basin, Chiang Rai
กลุม่ งานสิง� แวดล้ อม โครงการฟิ สกิ ส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
*Corresponding author E-mail address: waraporn@dss.go.th
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1. บทนํา (Introduction)

สืบเนื�องจากหนังสือสภาผู้แทนราษฎร ที� สผ 0001/10475 ลงวันที� 1 ตุลาคม 2553 เรื� อง “การดําเนินการตามข้ อหารื อของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มอบหมายให้ กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ ดําเนินการศึกษา
หาข้ อเท็จจริ งกรณีปัญหานํ �าท่วมในจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะที�จงั หวัดเชียงราย ที�มีเหตุการณ์ดนิ ถล่ม กลุม่ งาน
สิง� แวดล้ อม กรมวิทยาศาสตร์ บริ การได้ รับมอบหมายให้ ทําการศึกษาข้ อเท็จจริ งของปั ญหาดังกล่าว กลุม่ งานสิง� แวดล้ อมได้ เดิน
ทางสํารวจพื �นที� จ.เชียงราย ระหว่างวันที� 16-19 พฤศจิกายน 2553 โดยเข้ าพบกับนายกองค์การบริหารตําบลป่ าตึง นายณฐกรณ์
ใจรังสี และหน่วยงานที�เกี�ยวข้ องได้ แก่ กํานันตําบลป่ าตึง ปลัดองค์การบริ หารตําบลป่ าตึง นักวิชาการเกษตร ประจําตําบลป่ า
ตึง ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ ี� 14 ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี� 8 เจ้ าหน้ าที�อนุรักษ์ ต้นนํ �าแม่จนั และเลขานุการนายกองค์การบริ หารตําบลป่ าตึง เพื�อ
ประชุมหารื อถึงประเด็นปั ญหาและแนวทางแก้ ไข
ต.ป่ าตึง อ.แม่จนั จ.เชียงราย จัดตังขึ
� �นเมื�อปี พ.ศ.2514 โดยแยกมาจากตําบลแม่จนั ราษฎรส่วนใหญ่มาจาก จ.เชียงใหม่ และ
จ. ลําพูน ในอดีตที�ผา่ นมา ต.ป่ าตึง จะมีต้นตึงเป็ นจํานวนมาก ราษฎรจึงตังชื
� �อว่า “ต.ป่ าตึง” ขณะนี �มีประชากรจํานวน 21,900 คน
3,267 หลังคาเรือน มีแม่นํ �าจันไหลผ่าน ต้ นนํ �าจันเกิดจากภูเขาสามเส้ า ทิศตะวันตกของอําเภอแม่จนั ติดเขตรัฐฉานของประเทศเมีย
นม่า ไหลผ่านไปทางทิศตะวันออก จากนันไหลไปทางทิ
�
ศตะวันออกเฉียงเหนือแล้ วรวมกับแม่นํ �าคําที� หมู่ 9 บ้ านสันมะเค็ด ต.ป่ า
สัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จากนันไหลลงสู
�
แ่ ม่นํ �าโขงที�หมู่ 5 บ้ านสบคํา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มีความยาวประมาณ
85 กิโลเมตร มีฝายหรื อทํานบกันนํ
� �า 1 แห่ง ที� ต.ป่ าตึง เป็ นฝายเล็กๆ ของเกษตรกรชาวอ.แม่จนั และชาวอ.เชียงแสน โดยมีการ
ใช้ ประโยชน์จากแม่นํ �าจันในเกษตรกรรม คือ การปลูกข้ าวมากที�สดุ สายหนึง� ในจังหวัดเชียงราย แม้ วา่ แม่นํ �าจันจะเป็ นแม่นํ �าสาย
เล็กๆและไม่ยาวมากก็ตาม ในอดีตปริ มาณนํ �าจะไม่มีปัญหาในการใช้ นํ �าการเกษตร แต่ปัจจุบนั มีปัญหาต่างๆ มากมายทังที
� �ได้
ทําการแก้ ไขไปบ้ างแล้ ว และยังต้ องมีการพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา จากการลงพื �นที�เพื�อหาข้ อเท็จจริ งกรณีปัญหาดินถล่มในจังหวัด
เชียงราย คณะทํางานเห็นว่าในส่วนของกลุม่ งานสิง� แวดล้ อม กรมวิทยาศาสตร์ บริการ สามารถให้ ความช่วยเหลือในด้ านการตรวจ
วัดคุณภาพนํ �าบริเวณแม่นํ �าจัน เนื�องจากลุม่ นํ �าจันมีความสําคัญต่อประชาชนใน จังหวัดเชียงราย เพราะเป็ นแหล่งนํ �าเพื�อผลิตนํ �า
ประปาให้ กบั ประชาชนในจังหวัดเชียงราย นอกจากนี �ยังมีแหล่งอนุรักษ์ พนั ธุ์ปลานํ �าจืด บ้ านปางสา ต.ป่ าตึง อ.แม่จนั การตรวจ
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ �าจึงมีความสําคัญเป็ นอย่างยิ�ง ลักษณะภูมปิ ระเทศของจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็ นภูเขา ทิศตะวันออกเป็ น
ที�ราบ ทิศเหนือและทิศใต้ เป็ นทุง่ นาและที�ราบ มีภเู ขาตังอยู
� ท่ งสองด้
ั�
าน ที�ราบลุม่ อยูต่ รงกลางมีแม่นํ �าจันไหลผ่าน ดังแสดงในรูปที� 1
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Figure 1 แผนที�ที�ตงเขตพั
ั�
ฒนาที�ดนิ ลุม่ นํ �าแม่จนั (นํ �าแม่คํา) ลุม่ นํ �าย่อยแม่จนั ลุม่ นํ �าหลักแม่นํ �าโขง[1]
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2. วิธีการวิจยั (Experimental)

2.1 จุดเก็บตัวอย่ าง การสํารวจคุณภาพนํ �าลุม่ นํ �าจันในพื �นที�จงั หวัดเชียงราย เริ� มเก็บตัวอย่างตังแต่
� เดือนมีนาคม 2554
จนถึงเดือน กันยายน 2554 โดยทําการเก็บทังหมด
�
4 ครัง� ๆ ละ 12 จุด (แสดงในรูปที� 2) โดยกําหนดจุดเก็บตัวอย่างครอบคลุม
พื �นที�ใช้ นํ �าตลอดลุม่ นํ �าจันทังหมด
�
เพื�อศึกษาคุณภาพนํ �าบริ เวณต้ นนํ �า กลางนํ �า ท้ ายนํ �าจุดบรรจบของแม่นํ �าจันกับแม่นํ �าคํา และ
จุดบรรจบของแม่นํ �าคํากับแม่นํ �าโขง ดังนี �
1) สถานีที� 1-4 บริ เวณต้ นนํ �า (สถานีที�1 สะพานหน้ าหมูบ่ ้ านรวมใจ สถานีที�2 สะพานหมูบ่ ้ านเล่าฝู่ สถานีที� 3 สะพาน
เข้ าหน่วยอนุรักษ์ และจัดการต้ นนํ �าแม่จนั สถานีที�4 หลังฝายทดนํ �าบ้ านปางสา)
2) สถานีที� 5-7 บริ เวณกลางนํ �า (สถานีที�5 สะพาน อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ต. แม่จนั สถานีที� 6 สะพานข้ าม
ถนนพหลโยธิน สถานีที�7 สะพานบ้ านใหม่ ต.จอมสวรรค์)
3) สถานีท�ี 8, 10-11 บริ เวณท้ ายนํ �า (สถานีท�ี8 สะพานข้ ามแม่นํ �าจัน-เชียงแสน ต.จันจร้ าใต้ บ้ านกิ�วพร้ าว สถานีท�ี10 หน้ า
ฝาย วัดดอยจําปี หมู่ 7 ต.ป่ าสัก สถานีที� 11 จุดบรรจบ แม่นํ �าจัน-แม่นํ �าคํา หมู่ 9 บ้ านสันมะเด็ด ต. ป่ าสัก)
4) สถานีที�9 แหล่งอนุรักษ์ พนั ธุ์ปลานํ �าจืด บ้ านปางสา
5) สถานีที� 12 จุดบรรจบของแม่นํ �าคํากับแม่นํ �าโขง
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Figure 2 แสดงจุดเก็บตัวอย่างจํานวน 12 จุด

2.2 การเก็บตัวอย่ าง
2.2.1. ขวดเก็บตัวอย่างนํ �าใช้ ขวดที�ทําจากพอลิพอไพลีนที�มีฝาเป็ นพอลิเอทธิลีน
2.2.2. การเก็บรักษาสภาพตัวอย่างนํ �าจะต้ องปรับสภาพตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี �
1) บีโอดีเก็บรักษาตัวอย่างที�อณ
ุ หภูมิตํ�ากว่า 4 องศาเซลเซียส
2) ไนโตรเจนทังหมด
�
แอมโมเนีย และไนเตรท เติมกรดซัลฟิ วริ กให้ มีคา่ pH น้ อยกว่า 2
3) ฟี นอล (Phenol), ไซยาไนด์ (Cyanide) เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ความเข้ มข้ น 1 โมลาร์ ) จนมีคา่ pH มากว่า 12
4) โลหะหนัก ความกระด้ าง เติมกรดไนตริ ก จนมีคา่ pH น้ อยกว่า 2
5) การวิเคราะห์ทางจุลนิ ทรี ย์ (Toal Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria) เก็บตัวอย่างที�อณ
ุ หภูมิ
ตํ�ากว่า 4 องศาเซลเซียสและทดสอบภายใน 24 ชัว� โมง

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
ปี ที� 1 ฉบั บที� 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
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2.3 วิธีการทดสอบ แสดงดังตารางที� 1
Table 1 รายการทดสอบและวิธีการทดสอบคุณภาพนํ �า
ลําดับที�

รายการทดสอบ

วิธีการทดสอบ[2]

1.

ค่าออกซิเจนที�ละลายในนํ �า
(Dissolved Oxygen, DO)

Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 21st Ed. 2005 : Part 4500-C

2.

ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)

Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 21st Ed. 2005, part
4500- H+ B.

3.

ค่าความนําไฟฟ้า (Conductivity)

Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 21st Ed. 2005: Part 2510

4.

อุณหภูมิ

Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 21st Ed. 2005: Part 2550

5.

แบคทีเรี ยกลุม่ โคลิฟอร์ มทังหมด
�
(Total Coliform Bacteria)

Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 21st Ed. 2005

6.

แบคทีเรี ยกลุม่ ฟี คอลโคลิฟอร์ ม
(Fecal Coliform Bacteria)

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
APHA, AWWA, WEF, 21st Ed. 2005: Part 9230

7.

ปริ มาณโลหะหนัก (Cu, Cd, Ni, Zn,
Cr, Pb, Hg, Mn)

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
APHA, AWWA, WEF, 21st Ed. 2005: Part 3120B

8.

ไนโตรเจนทังหมด
�
(Total Kjeldahl
Nitrogen) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
APHA, AWWA, WEF, 21st Ed. 2005: Part 4500-N

9.

ไนเตรท

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
APHA, AWWA, WEF, 21st Ed. 2005: Part 4500-NO3-

10.

บีโอดี (Biochemical Oxygen
Demand, BOD)

ISO 5815-1989.
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3. ผลและวิจารณ์ (Results and Discussion)

ผลการทดสอบคุณภาพนํ �าแม่นํ �าจัน ระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ.2554 แสดงดังตารางที� 2 และ 3

Table 2 ผลการทดสอบคุณภาพนํ �าแม่นํ �าจัน ระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ.2554
ปริมาณ
ออกซิเจนที�
ละลายในนํา�
(DO)
มก.ต่ อลิตร

ความเป็ น
กรด-ด่ างของนํา�
(pH)

อุณหภูมิ
O
C

ค่ าความนํา
ไฟฟ้า
µmhos./cm

1.สะพานหน้ าหมูบ่ ้ านรวมใจ

4.1-8.5

5.7-7.0

22-25

50-60

2. สะพานหมูบ่ ้ านเล่าฝู่

7.0-9.3

5.8-7.0

24-27

70-90

3. สะพานเข้ าหน่วยอนุรักษ์ และจัดการต้ นนํ �าแม่นํ �าจัน

6.6-8.1

5.6-6.9

25-27

90-130

4. หลังฝายทดนํ �าบ้ านปางสา

7.0-7.4

5.8-7.3

27-29

80-120

5. สะพาน อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ต. แม่จนั

6.9-8.1

5.8-7.2

21.5-29

100-150

6. สะพานข้ ามถนนพหลโยธิน

6.0-8.9

5.7-6.8

22-28

90-160

7. สะพานบ้ านใหม่ ต.จอมสวรรค์

3.6-7.1

5.8-6.8

24-30

100-150

8. สะพานข้ ามแม่นํ �าจัน-เชียงแสน ต.จันจร้ าใต้ บ้ านกิ�วพร้ าว

1.8-6.3

5.8-6.9

24-30

100-155

9. เขตอนุรักษ์ พนั ธุ์ปลาบ้ านปางสา

5.7-8.6

5.8-7.2

22-26

80-90

10. หน้ าฝาย วัดดอยจําปี หมู่ 7 ต.ป่ าสัก

2.8-6.9

5.2-6.5

24-29

100-130

11. จุดบรรจบ แม่นํ �าจัน-แม่นํ �าคํา หมู่ 9 บ้ านสันมะเด็ด ต. ป่ าสัก

3.2-7.7

5.8-6.9

24-30

90-130

12. จุดบรรจบ แม่นํ �าจัน-แม่นํ �าคํา-แม่นํ �าโขง ม.5 บ้ านสบคํา ต.เวียง

5.3-8.3

5.9-6.9

25-29

60-220

ค่ามาตรฐาน ระดับคุณภาพประเภทที� 2 [3]

6.0

5.0-9.0

อุณหภูมิห้อง+3

-

ค่ามาตรฐาน ระดับคุณภาพประเภทที� 3

4.0

5.0-9.0

อุณหภูมิห้อง+3

-

ค่ามาตรฐาน ระดับคุณภาพประเภทที� 4

2.0

5.0-9.0

อุณหภูมิห้อง+3

-

ตํ�ากว่า 2.0

5.0-9.0

อุณหภูมิห้อง+3

จุดเก็บ

ค่ามาตรฐาน ระดับชันคุ
� ณภาพประเภทที� 5

หมายเหตุ รายงานผลเป็ นช่วงค่าสูงสุดและตํ�าสุด ณ บริ เวณจุดเก็บตัวอย่างเดียวกัน ที�เวลาต่างกัน

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
ปี ที� 1 ฉบั บที� 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
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97

ND

ND - 6

ND - 5

ND – 1

ND - 3

ND - 4

ND

1.5

6

7

8

9

10

11

12

ประเภทที�2

l

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ไซยาไนด์
mg/L

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ฟี นอล
mg/L

< 5000

< 5000

< 5000

< 5000

ND-51

20-140

40-130

ND-117

102-3000

40-2400

252-2400

70-300

40-94

20-132

ND-170

30-130

แบคทีเรี ยกลุม่
โคลิฟอร์ ม
ทังหมดMPN/
�
100ml

<1000

<1000

<1000

<1000

ND-2

ND-8

ND-5

ND-11

ND-27

ND-61

ND-20

ND-11

ND-8

ND-8

2-54

ND-11

แบคทีเรี ยก
ลุม่ ฟี คอลโคลิ
ฟอร์ มMPN/100mL

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

4.90-11.3

4.28-11.5

4.67-11.6

5.36-10.4

5.40-14.2

4.40-13.7

4.47-12.0

5.00-11.4

5.35-11.7

11.1-12.7

3.33-11.8

6.93-11.5

NO3
mg/L

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

ND-0.70

0.10-0.70

0.10-0.70

ND-1.40

ND-2.70

ND-0.80

ND-0.70

0.20-0.70

0.10-0.70

0.10-0.70

0.20-1.70

0.20-2.10

NH3
mg/L

หมายเหตุ รายงานผลเป็ นช่วงค่าสูงสุดและตํ�าสุด ณ บริ เวณจุดเก็บตัวอย่างเดียวกัน ที�เวลาต่างกัน ND = Not Detected

> 4.0

ND – 3

5

ประเภทที�5

ND

4

4.0

ND

3

ประเภทที�4

ND

2

2.0

ND

1

ประเภทที�3

บีโอดี
mg/L

จุดเก็บ

Table 3 ผลวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ �าลํานํ �าแม่นํ �าจัน ระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ. 2554

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Cu
mg/L

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Ni
Zn
mg/L mg/L

<0.005 <0.1 <1.0

<0.005 <0.1 <1.0

<0.005 <0.1 <1.0

<0.005 <0.1 <1.0

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Cd
mg/L

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Cr
mg/L

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Pb
mg/L

<0.002

<0.002

<0.002

<0.002

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Hg
mg/L

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

0.104-0.357

0.292-0.884

0.041-0.617

ND-0.257

0.336-1.0

0.156-0.868

0.022-0.352

0.062-0.673

0.03-0.162

ND-0.07

0.01-0.04

ND-0.05

Mn
mg/L

กรมวิทยาศาสตรบริการ
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จากตารางที� 2 และ 3 จะเห็นว่าบริ เวณต้ นนํ �า จุดเก็บตัวอย่างที� 1-4 คุณภาพนํ �าด้ านกายภาพและด้ านเคมีอยูใ่ นเกณฑ์ดี
เนื�องจากแหล่งนํ �ายังไม่ถกู ปนเปื อ� นจากกิจกรรมของชุมชนมากนัก เมื�อพิจารณาจากค่าต่างๆ โดยรวมคุณภาพนํ �าจัดอยูใ่ นประเภท
ชันที
� � 2 ยกเว้ น ค่าไนเตรทและแอมโมเนีย บริ เวณกลางนํ �า จุดเก็บตัวอย่างที� 5-7 คุณภาพของนํ �ามีแนวโน้ มเลวลงเนื�องจากนํ �า
ไหลผ่านบริ เวณชุมชนมีการระบายนํ �าที�ผา่ นการใช้ ประโยชน์ลงสูแ่ หล่งนํ �า สังเกตได้ จากปริ มาณออกซิเจนที�ละลายในนํ �า (DO)
ที�ลดลง ค่าความนําไฟฟ้าที�เพิ�มขึ �น ปริ มาณบีโอดี ปริ มาณแบคทีเรี ยกลุม่ โคลิฟอร์ มทังหมด
�
และปริ มาณแบคทีเรี ยกลุม่ ฟี คอลโค
ลิฟอร์ ม มีแนวโน้ มที�สงู ขึ �นเมื�อเทียบกับจุดเก็บตัวอย่างที� 1-4 แต่ยงั คงอยูใ่ นเกณฑ์ชนคุ
ั � ณภาพที� 3 จุดเก็บตัวอย่างที� 9 เป็ นแหล่ง
อนุรักษ์ พนั ธ์ปลาพบว่าคุณภาพนํ �าอยูใ่ นเกณฑ์ท�สี ง�ิ มีชีวติ สามารถดํารงชีวติ อยูไ่ ด้ ปริมาณออกซิเจนอยูใ่ นระดับสูง บริเวณท้ ายนํ �า
จุดเก็บตัวอย่างที� 8 และ10- 11 ปริ มาณ DO ลดตํ�าลงจนอยูใ่ นคุณภาพชันประเภทที
�
� 5 เมื�อพิจารณาที�คา่ ปริ มาณสารโลหะหนัก
พบว่า ตลอดทังลํ
� านํ �าจันมีปริ มาณโลหะหนักไม่เกินจากเกณฑ์มาตรฐานชันคุ
� ณภาพประเภทที� 2 แต่เมื�อพิจารณาที�คา่ แมงกานีส
(Mn) จะเห็นว่าในบริ เวณกลางนํ �า (สถานีที� 5-7) มีแนวโน้ มที�สงู ขึ �นเมื�อเทียบกับบริ เวณต้ นนํ �า หากพิจารณาปริ มาณไนเตรทและ
แอมโมเนียในนํ �าตลอดลํานํ �าจัน จะพบว่ามีปริ มาณที�สงู เกินกว่าประเภทชันที
� �5

4. สรุ ปผล (Conclusion)

จากการสํารวจคุณภาพนํ �าบริ เวณลุม่ นํ �าจัน ในจังหวัดเชียงราย พบว่า ลุม่ นํ �าจันที�เป็ นลุม่ นํ �าที�สําคัญในจังหวัดเชียงราย มี
ปริ มาณไนเตรทและแอมโมเนียอยู่ในปริ มาณสูง เกินกว่าที�มาตรฐานกําหนดไว้ ไม่เหมาะที�จะใช้ เป็ นแหล่งนํ �าเพื�อการอุปโภค
และบริ โภค สาเหตุหลักของการปนเปื อ� นของไนเตรทและแอมโมเนียน่าจะมีสาเหตุมาจากปุ๋ยเคมีท�ีใช้ ในภาคการเกษตร จากการ
เก็บตัวอย่างในภาคสนามพบว่าบริ เวณริ มฝั� งนํ �าตลอดทังลํ
� านํ �าจันมีการเพาะปลูกพืชเชิงเดี�ยวต่างๆ เช่น ข้ าว ข้ าวโพด สับปะรด
เป็ นจํานวนมาก ทําให้ เกษตรกรต้ องการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ ปริ มาณมากเพื�อเพิ�มปริ มาณผลผลิต ปั ญหาที�ตามมาก็คือทําให้ ดนิ มีปริ มาณ
ไนโตรเจนและแอมโมเนียในปริมาณสูงและปนเปื อ� นสูแ่ หล่งนํ �าในที�สดุ แต่เนื�องจากจังหวัดเชียงรายมีข้อจํากัดในการจัดหาแหล่ง
นํ �าเพื�อการบริ โภค จําเป็ นต้ องใช้ นํ �าจากลุม่ นํ �าจันเป็ นแหล่งนํ �าเพื�อการผลิตนํ �าประปา ดังนันจึ
� งเห็นว่าทางจังหวัดจําเป็ นต้ องหา
มาตรการในการจัดการกับปั ญหาการปนเปื อ� นไนเตรทและแอมโมเนียอย่างเร่ งด่วนและมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งเสริ มให้
เกษตรกรหันมาใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ การเปลี�ยนแปลงรูปแบบการทําเกษตรแบบเชิงเดี�ยวมาเป็ นการทําการเกษตรแบบผสมผสานตาม
หลักการทฤษฎีใหม่ เป็ นต้ น ซึง� นอกจากเป็ นการแก้ ไขปั ญหาด้ านคุณภาพนํ �าแล้ วยังเป็ นการฟื น� ฟูดนิ เป็ นการแก้ ไขปั ญหาคุณภาพ
ดินเสื�อมโทรมและยังช่วยให้ เกษตรกรสามารถจําหน่ายผลผลิตได้ ตลอดทังปี
� โดยไม่ต้องรอผลผลิตชนิดเดียวทําให้ เกษตรกรมีราย
ได้ ตลอดทังปี
�
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การศึกษาผลของตัวทําละลายในการสกัดสมุนไพรที�มีผลต่ อการยับยัง� แบคทีเรี ย
The effect of solvent on antimicrobial activity of medicinal plant extraction
จารวี สุขประเสริ ฐ 1* และ สุบงกช ทรัพย์แตง1**

บทคัดย่ อ

การสกัดสมุนไพรจํานวน 7 ชนิด คือ กระเจี�ยบแดง กําลังวัวเถลิง กําลังเสือโคร่ง กําลังหนุมาน เจตมูลเพลิงแดง ทับทิม
และฝาง โดยใช้ ตวั ทําละลาย 2 ชนิด คือ นํ �า และ 95 % เอทธานอล มาศึกษาเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพในการยับยังแบคที
�
เรี ย 3
สายพันธุ์ คือ Staphylococcus aureus (S. aureus), Escherichia coli (E. coli) และ Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) ซึง� ได้ ทําการทดสอบฤทธิ�การยับยังแบคที
�
เรี ยโดยวิธี agar well diffusion พบว่าสมุนไพรที�สกัดด้ วย 95 % เอทธานอล
ให้ ผลการยับยังจุ
� ลินทรี ย์ได้ ดีกว่านํ �า ยกเว้ นกระเจี�ยบแดงที�สกัดด้ วยนํ �าให้ ผลการยับยังที
� �ดีกว่า โดยเฉพาะสารสกัดเอทธานอล
ของทับทิมสามารถยับยังแบคที
�
เรี ยที�นํามาทดสอบได้ ดีที�สดุ โดยมีขนาดบริ เวณใสในการยับยัง� E. coli, P. aeruginosa และ S.
aureus เท่ากับ 13.02 ± 0.87, 8.14 ± 0.80 และ 20.90 ± 0.05 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื�อนํามาหาค่าความเข้ มข้ นตํ�าสุดที�มีฤทธิ�
ยับยังเชื
� �อ ( MIC) พบว่ามีคา่ 32, 32 และ 8 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ตามลําดับ และมีคา่ ความเข้ มข้ นตํ�าสุดที�สามารถฆ่าเชื �อได้
(MBC) เท่ากับ 128, 64 และ 32 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ตามลําดับ

Abstract

Antimicrobial activity against Staphylococcus aureus (S. aureus), Escherichia coli (E.coli) and Pseudomonas
aeruginosa (P. aeruginosa) of aqueous and ethanol extracts of Hibicus sabdariffa Linn., Anaxagorea luzonensis
A. Gray, Betula alnoides Buch.- Ham Ex G. Don, Dracaena conferta Ridl. Plumbago rosea Linn., Punica granatum
Linn. and Caesalpnia sappan Linn. were investigated. The antimicrobial activity of aqueous and ethanol extracts
was determined by agar well diffusion method. The results showed that ethanol extracts were more active than the
aqueous extracts except for the aqueous extract of Hibicus sabdariffa Linn. that the aqueous extract was more
active. The ethanol extract of Punica granatum Linn. has shown highest antimicrobial activity compared to other
extracts. The ethanol extract of Punica granatum Linn. was found to inhibit E. coli, P. aeruginosa and S. aureus with
the inhibition zone of 13.02 ± 0.87, 8.14 ± 0.80 and 20.90 ± 0.05 mm, respectively. Futhermore, the extract of Punica
granatum Linn. were tested for the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) using three tested organisms and showed
the MICs of E. coli, P. aeruginosa and S. aureus were 32, 32 and 8 mg/ml, respectively. The same plant extracts
were also tested for the Minimum Bactericidal Concentration (MBC), which were 128, 64 and 8 mg/ml, respectively.
คําสําคัญ : การยับยังแบคที
�
เรี ย, การสกัดสมุนไพร, ตัวทําละลาย,
Keywords : Antimicrobial activity, Medicinal plant Extraction, Solvent
สํานักเทคโนโลยีชมุ ชน กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
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1. บทนํา (Introduction)

ปั จจุบนั ทัว� โลกให้ ความสําคัญกับพืชสมุนไพรอย่างมาก ทังด้
� านอุตสาหกรรมยา อาหาร และเครื� องสําอาง เนื�องจากเริ�มตืน� ตัว
ถึงอันตรายจากฤทธิ�ข้างเคียงและความเป็ นพิษของสารสังเคราะห์หรือยาแผนปั จจุบนั มากขึ �น โดยเฉพาะอย่างยิ�งปั ญหาการดื �อต่อ
ยาต้ านจุลชีพ ซึง� ก่อให้ เกิดปั ญหาทางสาธารณสุขเป็ นอย่างมาก เช่นแพทย์ต้องเปลีย� นแผนการรักษาจากยาต้ านจุลชีพชนิดเดิมที�
มีราคาถูกเป็ นยาต้ านจุลชีพชนิดใหม่ ซึง� บางครัง� อาจต้ องสัง� นําเข้ าจากต่างประเทศส่งผลให้ ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณ
จํานวนมาก ดังนันการใช้
�
สมุนไพรเป็ นอีกทางเลือกหนึง� ทีน� า่ สนใจ ทังนี
� �เนื�องจากประเทศไทยเป็ นประเทศทีเ� ป็ นป่ าเขตร้ อน มีความ
หลากหลากของทรัพยากรทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ�งพืชสมุนไพรทีม� อี ยูม่ ากมายในทัว� ทุกภาคของไทย ซึง� พืชบางชนิดแต่เดิม
แพทย์แผนโบราณของไทยได้ มีการนํามาใช้ ในการรักษาโรคมาเป็ นเวลานานแล้ ว แต่ท�ียงั ไม่เป็ นที�นิยมเพราะยังขาดหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจยั จึงได้ คดั เลือกพืชสมุนไพรจํานวน 7 ชนิด ได้ แก่ กระเจี�ยบแดง กําลังวัวเถลิง กําลังหนุมาน
กําลังเสือโคร่ง เปลือกทับทิม ฝาง และเจตมูลเพลิงแดง มาทําการศึกษาวิจยั เนื�องจากมีประวัตกิ ารใช้ รับประทาน เป็ นยารักษา
โรคและสามารถหาซื �อได้ ตามร้ านขายยาแผนโบราณโดยนํามาศึกษาฤทธิ�ยบั ยังแบคที
�
เรี ยที�ก่อให้ เกิดโรคจํานวน 3 สายพันธุ์ คือ
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus ซึง� เป็ นเชื �อที�มีความสําคัญทางสาธารณสุขดังนี �
Escherichia coli (E. coli) เป็ นแบคทีเรี ยประจําถิ�นที�พบได้ ในลําไส้ ของคนและสัตว์เลือดอุน่ ทัว� ไป บางสายพันธุ์เป็ นสาเหตุ
สําคัญที�สามารถก่อให้ เกิดโรคอุจจาระร่วงได้ ซึง� จากการเฝ้าระวังของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
รายงานว่า พบโรคอุจจาระร่วงในประเทศแถบร้ อนปี ละประมาณ 1 ล้ านราย โดยเฉพาะอย่างยิ�ง E. coli O104 : H4 ดังที�เป็ น
ข่าวเมื�อปี พ.ศ. 2554 พบว่าเป็ น E. coli สายพันธุ์ที�สามารถผลิตสารพิษชนิดรุนแรงที�เป็ นเชื �อโรคในกลุม่ Enterohemorrhagic
E. coli (EHEC) ที�สามารถผลิตสารพิษชิกาท็อกซิน (Shiga toxin) ซึง� ทําให้ เกิดอาการท้ องร่วงอย่างรุนแรง และอาจเกิดปั ญหา
แทรกซ้ อนทางไต [1]
Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa ) เป็ นสาเหตุสําคัญของการติดเชื �อฉวยโอกาสในโรงพยาบาล สามารถสร้ าง
สารพิษและเอนไซม์ได้ หลายชนิด ซึง� มีสว่ นสําคัญในการก่อโรค เชื �อชนิดนี �สามารถติดเชื �อได้ ทงภายในและภายนอก
ั�
โรคติดเชื �อที�
เกิดจาก P. aeruginosa ได้ แก่ โรคติดเชื �อทางเดินหายใจส่วนล่าง จะมีตงแต่
ั � ไม่แสดงอาการจนถึงอาการรุนแรง การติดเชื �อทาง
ผิวหนังสามารถเกิดได้ กบั ผู้ที�มีแผลไฟไหม้ เชื �อจะไปเพิ�มจํานวนที�แผลทําให้ เนื �อเยื�อตายและเกิดการติดเชื �อในกระแสเลือดตาม
มา นอกจากนี �ยังก่อให้ เกิดโรคที�อวัยวะอื�น ๆ เช่น ติดเชื �อที�ทางเดินปั สสาวะ หู ตา รวมทังกล้
� ามเนื �อหัวใจ [2]
Staphylococcus aureus (S. aureus) เป็ นแบคทีเรี ยที�เป็ นสาเหตุสําคัญของโรคติดเชื �อบนผิวหนัง โดยเฉพาะโรค ฝี หนอง
นอกจากนี �ยังเป็ นเชื �อฉวยโอกาสก่อโรคในผู้ป่วยที�มีร่างกายอ่อนแอหรื อติดต่อพบบาดแผลถลอก แผลจากการผ่าตัด เชื �อจะบุกรุก
เข้ าไปในเนื �อเยื�อชันในและเข้
�
าสูก่ ระแสเลือดแพร่กระจายออกไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและทําให้ เกิดโรค [3] นอกจากนี � S.
aureus ยังเป็ นสาเหตุสําคัญของโรคอาหารเป็ นพิษ [4]
ในงานวิจยั นี �ได้ ทําการสกัดสารสําคัญโดยใช้ ตวั ทําละลาย 2 ชนิดเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพต่อการยับยังแบคที
�
เรี ย คือนํ �าและ
เอทธานอล โดยทําการทดสอบฤทธิ�ยบั ยังแบคที
�
เรี ยด้ วยวิธี Agar well diffusion จากนันจึ
� งหาค่า MIC ( Minimum inhibitory
concentration) และค่า MBC ( Minimum bactericidal concentration) ตามลําดับ ทังนี
� �เพื�อเป็ นข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ เกี�ยวกับ
ปั จจัยของตัวทําละลายที�มตี อ่ ฤทธิ�ต้านแบคทีเรียของสมุนไพรแต่ละชนิด ซึง� จะสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดในเรื�องของการพัฒนา
สารสกัดให้ มปี ระสิทธิภาพสูงขึ �นและนําสารสกัดไปใช้ ประโยชน์ ในด้ านต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพทังในด้
� านการพัฒนาเป็ นยา
เพื�อใช้ แทนยาต้ านจุลชีพ ผลิตภัณฑ์เพื�อสุขภาพที�มีสว่ นผสมของสารสกัดจากสมุนไพรที�มีฤทธิ�ยบั ยังเชื
� �อแบคทีเรี ย เช่น สบูเ่ หลว
ล้ างมือ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที�ฆา่ เชื �อและลดปริ มาณเชื �อในผักและผลไม้ เป็ นต้ น ซึง� จะเป็ นการลดปั ญหาการดื �อต่อยาต้ าน
จุลชีพที�ผลิตจากสารสังเคราะห์ อีกทังยั
� งสามารถช่วยแก้ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ อกี ทางหนึง� ด้ วยกล่าวคือ เมื�อสมุนไพรได้
รับการพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ประชาชนนิยมใช้ อย่างแพร่หลาย จะทําให้ สมุนไพรชนิดนันสามารถพั
�
ฒนาเป็ นพืชเศรษฐกิจได้
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2. วิธีการวิจยั (Experimental)
2.1 การเตรี ยมตัวอย่ างสมุนไพร
สมุนไพรที�ใช้ ในการศึกษาทดลองครัง� นี �แสดงข้ อมูลในตารางที� 1 กระเจีย� บแดง กําลังวัวเถลิง กําลังเสือโคร่ง กําลังหนุมาน
เจตมูลเพลิงแดง และฝาง ผู้วิจยั ได้ ซื �อจากร้ านขายยาแผนโบราณในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดลพบุรีในรูปของสมุนไพรแห้ งและ
นํามาบดเป็ นผงละเอียด สําหรับทับทิมเก็บผลสดระหว่างเดือนมิถนุ ายนและกรกฎาคม พ.ศ. 2553 จากเขตพื �นที�จงั หวัดลพบุรี
นํามาล้ างให้ สะอาด แยกส่วนเมล็ดออกจากเปลือกผล นําเปลือกมาหัน� ให้ มีขนาดเล็กและ นําไปอบแห้ งที�อณ
ุ หภูมิประมาณ 50
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว� โมง หลังจากนันทํ
� าการบดเป็ นผงให้ ละเอียด
Table 1 Information of some Thai medicinal plant species selected for antimicrobial activity
Medicinal plants

Plant species

Family

Part used

Sorrel (กระเจี�ยบแดง)

Hibicus sabdariffa Linn.

Malvaceae

calyx

Kamlang wua thaloeng (กําลังวัวเถลิง)

Anaxagorea luzonensis A. Gray

Annonaceae

wood

Birch (กําลังเสือโคร่ง)

Betula alnoides Buch.- Ham.Ex G.Don

Betulaceae

wood

Dracaena conferta Ridl. (กําลังหนุมาน)

Dracaena conferta Ridl.

Dracaenaceae

wood

Rose – Coloured Leadwor (เจตมูลเพลิงแดง)

Plumbago rosea Linn.

Plumbaginaceae

root

Pomegranate (ทับทิม)

Punica granatum Linn.

Punicaceae

peel

Sappan – wood (ฝาง)

Caesalpinia sappan Linn.

Caesalpiniaceae

heartwood

2.2 ขัน� ตอนการสกัดส่ วนสกัดหยาบ
งานวิจยั นี �ได้ สกัดสารจากสมุนไพรโดยใช้ ตวั ทําละลาย 2 ชนิด คือ นํ �า และ 95 % เอทธานอล
2.2.1. การสกัดโดยใช้ นํ �าเป็ นตัวทําละลาย
ชัง� ผงสมุนไพร จํานวน 100 กรัม เติมนํ �าปริ มาตร 500 มิลลิลติ ร (อัตราส่วนผงสมุนไพรต่อนํ �า 1 ต่อ 5) ยกขึ �นตัง�
ไฟ รอจนเดือดจับเวลา 10 นาที ยกลงแล้ วทิ �งให้ เย็นจึงกรองด้ วยผ้ าขาวบาง เก็บสารสกัด หลังจากนันนํ
� ากากมาเติมนํ �าอีก 500
มิลลิลติ ร นําไปต้ มต่อตามวิธีการเดิมซํ �าอีก 2 ครัง� โดยเก็บสารสกัดทัง� 3 ครัง� ที�ได้ มารวมกัน นําสารสกัดไประเหยให้ เข้ มข้ นด้ วย
เครื� องระเหยสุญญากาศ (rotary evaporator) ที�อณ
ุ หภูมิ 40 – 50 องศาเซลเซียส หลังจากนํ �าระเหยออกจะได้ สารที�มีลกั ษณะ
ข้ นเหนียว สารที�ได้ เรี ยกว่า “ สารสกัดหยาบ” (crude extract) ชัง� นํ �าหนักนํามาคํานวณหา % yield ดังสูตร และเก็บสารสกัดที�
ได้ ไว้ ในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนกว่าจะนํามาทดสอบการยับยังแบคที
�
เรี ย
% yield = weight of extract recovered / weight of fresh dry plant
2.2.2. การสกัดโดยใช้ 95% เอทธานอล เป็ นตัวทําละลาย
ชัง� ผงสมุนไพรจํานวน 100 กรัม เติม 95% เอทธานอล ปริ มาตร 500 มิลลิลติ ร ปิ ดฝาให้ สนิท นําไปเขย่าด้ วย
เครื� องเขย่า ที�อณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 100 นาที เป็ นเวลา 7 วัน นํามากรองด้ วยกระดาษ whatman เบอร์ 4
เพื�อแยกส่วนตัวอย่างพืชออก ทําการสกัดซํ �าอีก 2 ครัง� ด้ วยวิธีการเดิมเก็บสารสกัดทัง� 3 ครัง� ที�ได้ มารวมกัน นําสารสกัดไประเหย
ให้ เข้ มข้ นด้ วยเครื� องกลัน� ระเหยสุญญากาศ (rotary evaporator) ที�อณ
ุ หภูมิ 40 – 50 องศาเซลเซียส หลังจากระเหยแอลกอฮอล์
ออกจะได้ สารที�มีลกั ษณะข้ นเหนียว สารที�ได้ เรี ยกว่า “ สารสกัดหยาบ” (crude extract) ชัง� นํ �าหนักนํามาคํานวณหา % yield
ดังสูตร และเก็บสารสกัดที�ได้ ไว้ ในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสจนกว่าจะนํามาทดสอบการยับยังแบคที
�
เรี ย
% yield = weight of extract recovered / weight of fresh dry plant
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2.3 การทดสอบฤทธิ�การยับยัง� แบคทีเรี ยด้ วยวิธี Agar well diffusion [5,6]
2.3.1. การเตรี ยมสารสกัด
เตรี ยมสารสกัดที�จะทดสอบที�ระดับความเข้ มข้ นต่าง ๆ คือ 128, 64, 32, 16 และ 8 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร โดย
นําส่วนสารสกัดหยาบมาละลายด้ วย 1% DMSO (Dimethyl sulfoxide) และทําให้ ปราศจากเชื �อโดยการกรอง ผ่านเยื�อกรองที�
มีขนาดรู 0.45 ไมโครเมตร
2.3.2. แบคทีเรี ยสายพันธุ์ที�ใช้ ในการทดสอบ
แบคทีเรี ยที�ใช้ ทดสอบแบ่งเป็ น แบคทีเรี ยแกรมบวก 1 สายพันธุ์ คือ Staphylococcus aureus ATCC 25923
และแบคทีเรี ยแกมลบ 2 สายพันธุ์ คือ Escherichia coli ATCC 25922 และ Pseudomonas aeruginosa TISTR 781
2.3.3. การทดสอบการยับยังแบคที
�
เรี ย
จุ่มไม้ พนั สําลีปราศจากเชื �อ (cotton swab) จุ่มเชื �อจุลินทรี ย์ที�ปรับความขุ่นให้ ได้ ใกล้ เคียงกับ McFarland
standard No. 0.5 บิดสําลีกบั ผนังหลอดอาหารให้ หมาด และป้ายสําลีถี� ๆ บนผิวหน้ าอาหาร Mueller Hinton Agar (MHA) ใน
จานเพาะเชื �อขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 90 เซนติเมตร โดยในการป้ายให้ ป้ายแบบ 3 ระนาบ แต่ละระนาบทํามุมกันประมาณ 60
องศา หลังจากนันใช้
� ที�เจาะจุกค็อก เบอร์ 2 (cork borer No. 2) ที�มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตรเจาะอาหารแข็งจานละ
2 หลุม หลังจากนันหยอดสารสกั
�
ดที�ต้องการทดสอบลงในหลุม ๆ ละ 20 ไมโครลิตร โดยใช้ ยาปฏิชีวนะคลอแรม ฟิ นิคอล ความ
เข้ มข้ น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร เป็ น positive control และ 1 % DMSO เป็ น negative control จากนันนํ
� าไปบ่มที�อณ
ุ หภูมิ 37
องศาเซลเซียส 24 ชัว� โมง อ่านผลโดยวัดขนาดบริเวณใสที�เกิดขึ �นรอบหลุมอาหารเลี �ยงเชื �อ (inhibition zone) ด้ วยเวอร์ เนียร์ หน่วย
เป็ นมิลลิเมตร ทําการทดลองซํ �าสองซํ �า และรายงานเป็ นค่าเฉลี�ย ± ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน
2.4 หาค่ าความเข้ มข้ นตํ�าสุดของสารสกัดจากสมุนไพรที�สามารถยับยัง� เชือ� (Minimum Inhibitory Concentration, MIC)
และหาค่าความเข้ มข้ นตํ�าสุดที�สามารถฆ่าเชื �อ (Minimum Bactericidal Concentration, MBC) โดยวิธี Broth microdilution
assay (2 fold serial dilution) [6]
2.4.1. การเตรี ยมแบคทีเรี ยที�ใช้ ทดสอบ
เลี �ยงเชื �อในอาหารเลี �ยงเชื �อชนิดเหลว Mueller Hinton broth (MHB) 10 มิลลิลติ ร เป็ นเวลา 24 ชัว� โมง ที�อณ
ุ หภูมิ
8
37 องศาเซลเซียส นําเชื �อมาปรับปริ มาณโดยเทียบความขุน่ เท่ากับ 0.5 McFarland standard ( เชื �อประมาณ 1.5 x 10 CFU/ml)
หลังจากนันเจื
� อจางด้ วยอาหารเหลวในอัตราส่วน 1 : 100 จะได้ เชื �อประมาณ 10 6 CFU/ml ใช้ เป็ นเชื �อเริ� มต้ นในการทดสอบ
2.4.2. การเตรี ยมสารสกัดสําหรับทดสอบ
เลือกสารสกัดที�มีความสามารถในการยับยังแบคที
�
เรี ยได้ ดีจากผลการทดลองในข้ อ 2.3 มาทดสอบ หาค่า MIC
และ MBC โดยชัง� สารสกัดสมุนไพรให้ ได้ ความเข้ มข้ นเริ� มต้ น 128 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร โดยนําส่วนสารสกัดหยาบมาละลายด้ วย
1% DMSO (Dimethyl sulfoxide) และทําให้ ปราศจากเชื �อโดยการกรองผ่านเยื�อกรองที�มีขนาดรู 0.45 ไมโครเมตร หลังจากนัน�
ทําการเจือจางสารสกัดด้ วยอาหารเหลวให้ ความเข้ มข้ นลดลงหลุมละ 2 เท่า (2-fold serial dilution)
2.4.3. การหยอดสารละลายลงใน 96-well microtiterplate
ปิ เปตอาหารเลี �ยงเชื �อชนิดเหลว MHB (ความเข้ มข้ น 2 เท่า) ใส่ลงในหลุมที� 2 – 11 หลุมละ 100 ไมโครลิตร
จากนันปิ
� เปตสารสกัดที�เตรี ยมใส่ลงในหลุมที� 1 และหลุมที� 2 หลุมละ 100 ไมโครลิตร แล้ วผสมสารทดสอบให้ เข้ ากันในหลุมที� 2
จากนันปิ
� เปตสารละลายในหลุมที� 2 ปริ มาตร 100 ไมโครลิตร ไปใส่ในหลุมที� 3 และทําเช่นเดียวกันจนถึงหลุมที� 11 ในหลุมที� 11
ให้ ปิเปตสารผสมทิ �ง 100 ไมโครลิตร เติมสารแขวนลอยแบคทีเรี ยที�เตรี ยมไว้ ใส่ลงในทุกหลุม ๆ ละ 100 ไมโครลิตร โดยในแถวที�
E 1 -11 และ F 1-11 ทํา positive control โดยใช้ ยาปฏิชีวนะคลอแรมฟิ นิคอลที�ระดับความเข้ มข้ น 128 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
และ ทําการเจือจางลดลงหลุมละ 2 เท่าด้ วยอาหารเลี �ยงเชื �อ ช่วงระดับความเข้ มข้ นครอบคลุมความเข้ มข้ นของ สารสกัดทีท� ดสอบ
คือ 128 – 0.125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ส่วนแถว G 1-11 และ H 1-11 เป็ น negative control โดยใช้ 1% DMSO ที�ระดับความ
เข้ มข้ น 128 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร และทําการเจือจางลดลงหลุมละ 2 เท่าด้ วยอาหารเลี �ยงเชื �อ ช่วงระดับความเข้ มข้ นครอบคลุม
ความเข้ มข้ นของสารสกัดที�ทดสอบคือ 128 – 0.125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร หลังจากนันนํ
� าไปบ่มที�อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 24 ชัว� โมง
วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
ปี ที� 1 ฉบั บที� 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
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Figure 1 แสดงแผนผังการหลอดสารละลายลงใน 96-wel l microtiterplate
หมายเหตุ PC แทน positive control
NC แทน negative control

2.4.4. การบันทึกผล
บันทึกค่าความเข้ มข้ นตํ�าสุดในการยับยังแบคที
�
เรีย โดยสังเกตหลุมสุดท้ ายที�ใสและไม่มตี ะกอนของเชื �อที�ก้นหลุม
ถือว่าความเข้ มข้ นที�หลอดนันเป็
� นค่าความเข้ มข้ นตํ�าสุดในการยับยังการเจริ
�
ญของเชื �อ (Minimum Inhibitory Concentration ,
MIC ) จากนันปิ
� เปตเชื �อจากหลอดที�ใสทุกหลอด ปริ มาตร 0.01 มิลลิลติ ร ลงบน Mueller Hinton Agar (MHA) แล้ ว spread ด้ วย
แท่งแก้ วงอ นําไปบ่มเพาะเชื �อที�อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว� โมง และอ่านผลโดยถ้ าเชื �อเจริ ญบนอาหารมากกว่า
5 โคโลนี ถือว่าความเข้ มข้ นนันไม่
� สามารถฆ่าเชื �อแบคทีเรี ยได้ แต่ถ้าเชื �อเจริ ญบนอาหารน้ อยกว่า 5 โคโลนี ถือว่าความเข้ มข้ นนัน�
สามารถฆ่าเชื �อแบคทีเรี ยได้ เป็ นค่า MBC
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3. ผลและวิจารณ์ (Results and Discussion)

3.1 การสกัดสมุนไพร
การวิจยั นี �ได้ ทําการสกัดสารสกัดหยาบจากสมุนไพรจํานวน 7 ชนิด คือ กระเจี�ยบแดง กําลังวัวเถลิง กําลังเสือโคร่ง กําลัง
หนุมาน เจตมูลเพลิงแดง เปลือกทับทิม และ ฝาง โดยใช้ นํ �า และ 95 % เอทธานอลเป็ นตัวทําละลาย และทําให้ แห้ งด้ วยเครื� อง
กลัน� ระเหยสุญญากาศ (rotary evaporator) ได้ ปริ มาณของสารสกัด ดังแสดงในตารางที� 2 ซึง� แสดงร้ อยละของสารสกัดที�ได้ เมื�อ
เทียบกับนํ �าหนักผงแห้ งของผงสมุนไพร
Table 2 Percent yield of medicinal plant extracts
Medicinal Plants

Yield of aqueous extracts (%)

Yield of ethanol extracts (%)

Sorrel (กระเจี�ยบแดง)

65.25

14.43

Kamlang wua thaloeng (กําลังวัวเถลิง)

7.55

19.02

Birch (กําลังเสือโคร่ง)

15.69

31.46

Dracaena conferta Ridl. (กําลังหนุมาน)

11.26

11.04

Rose – Coloured Leadwor (เจตมูลเพลิงแดง)

38.78

6.44

Pomegranate (ทับทิม)

46.63

52.33

Sappan – wood (ฝาง)

6.80

15.76

จากผลการสกัดพืชสมุนไพรด้ วยตัวทําละลายที�แตกต่างกันคือ นํ �า และ 95 % เอทธานอล พบว่า ในการสกัดสมุนไพร
ด้ วยตัวทําละลายที�แตกต่างกันมีผลต่อปริ มาณสารที�ได้ โดยในการสกัดด้ วยนํ �า พบว่ากระเจี�ยบแดงมีปริ มาณ สารสกัดสูงสุด
คือร้ อยละ 65.25 รองลงมาคือ ทับทิม เจตมูลเพลิงแดง กําลังเสือโคร่ง กําลังหนุมาน กําลังวัวเถลิง และฝาง มีปริ มาณสารสกัด
ร้ อยละ 46.63, 38.78, 15.69, 11.26, 7.55 และ 6.80 ตามลําดับ ส่วนสารสกัดที�ได้ จากการสกัดโดยใช้ 95 % เอทธานอลเป็ น
ตัวทําละลาย พบว่า ทับทิมมีปริ มาณสารสกัดสูงสุดคือร้ อยละ 52.33 รองลงมา คือ กําลังเสือโคร่ง กําลังวัวเถลิง ฝาง กระเจี�ยบ
แดง กําลังหนุมาน และ เจตมูลเพลิงแดง มีปริ มาณสารสกัดร้ อยละ 31.46, 19.02, 15.76, 14.43, 11.04 และ 6.44 ตามลําดับ
ทังนี
� �เนื�องจากสาระสําคัญที�เป็ นองค์ประกอบในพืชสมุนไพร มีความสามารถในการละลายใน ตัวทําละลายได้ แตกต่างกัน ทังนี
� �
การเลือกตัวทําละลายควรพิจารณาถึงความสามารถในการละลายสารสําคัญมากที�สดุ นอกจากนี �ควรพิจารณาถึงความคงตัว
ดี หาง่าย ราคาถูก ไม่เป็ นพิษต่อร่างกาย ไม่ระเหยง่ายหรื อยากเกินไป และควรคํานึงถึงสภาพของพืชสมุนไพรที�ทําการสกัด [7]
3.2 การทดสอบประสิทธิภาพการยับยัง� แบคทีเรี ยด้ วยวิธี Agar well diffusion
ผลการทดสอบประสิทธิภาพการยับยังเชื
� �อจุลนิ ทรี ย์ของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรทัง� 7 ชนิด คือ กระเจี�ยบแดง กําลัง
วัวเถลิง กําลังเสือโคร่ง กําลังหนุมาน เจตมูลเพลิงแดง เปลือกทับทิม และฝาง ที�ได้ จากการสกัดด้ วยนํ �า และ 95% เอทธานอล
เมื�อนํามาทดสอบความสามารถในการยับยังเชื
� �อ E. coli, P. aeruginosa และ S. aureus โดยใช้ วิธี agar well diffusion และ
พิจารณาความสามารถในการยับยังแบคที
�
เรี ยจากขนาดของบริ เวณใสที�เกิดขึ �น (inhibition zone) ดังแสดงผลในตารางที� 3
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Table 3 Antimicrobial activity of aqueous and ethanol extracts of medicinal plants
Medicinal Plants

Solvent

Diameter of inhibition zone (mm. ± SD)
E. coli

P. aeruginosa

S. aureus

water

11.40 ± 0.42

10.02± 0.43

NI

95% ethanol

NI

NI

NI

water

NI

NI

11.12 ± 1.53

95% ethanol

NI

NI

11.86 ± 0.38

water

NI

NI

13.90 ± 0.11

95% ethanol

NI

NI

18.08± 0.93

water

NI

NI

15.25 ± 1.39

95% ethanol

NI

NI

18.21 ± 0.59

water

NI

NI

NI

95% ethanol

NI

NI

20.42 ± 0.91

water

12.50 ± 0.66

NI

19.72± 0.89

95% ethanol

13.02± 0.87

8.14± 0.80

20.90± 0.05

water

NI

NI

20.79± 1.62

95% ethanol

9.15± 0.28

NI

22.26± 0.39

Chloramphenicol 1mg/
ml (Positive control)

95% ethanol

21.47± 0.39

21.6± 0.69

27.6± 0.07

1 % DMSO
(Negative control)

water

NI

NI

NI

Sorrel
(กระเจี�ยบแดง)
Kamlang wua thaloeng
(กําลังวัวเถลิง)
Brich
(กําลังเสือโคร่ง)
Dracaena conferta
Ridl.
(กําลังหนุมาน)
wor

Rose – Coloured Lead(เจตมูลเพลิงแดง)
Pomegranate
(ทับทิม)
Sappan – wood
(ฝาง)

หมายเหตุ NI แทน No Inhibition (ไม่ยบั ยังเชื
� �อแบคทีเรี ย)
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จากผลการทดสอบความสามารถในการยับยังเชื
� �อจุลนิ ทรี ย์ของสารสกัดที�ระดับความเข้ มข้ นต่าง ๆ คือ 128, 64, 36, 16
และ 8 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร โดยมี positive control คือ คลอแรมฟิ นิคอลความเข้ มข้ น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร และ Negative
control คือ 1% DMSO พบว่าคลอแรมฟิ นิคอลสามารถยับยังเชื
� �อ E. coli, P. aeruginosa และ S. aureus ได้ โดยมีคา่ ขนาด
บริ เวณใสที�เกิดขึ �นคือ 21.47 ± 0.39, 21.60 ± 0.69 และ 27.6 ± 0.07 มิลลิเมตร ตามลําดับ สําหรับ 1% DMSO พบว่า ไม่มีผลใน
การยับยังเชื
� �อแบคทีเรี ยทัง� 3 สายพันธุ์ท�ีนํามาทําการทดสอบ และสําหรับสารสกัดสมุนไพรที�ระดับความเข้ มข้ น 64, 36, 16 และ 8
มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ไม่มีผลการยับยังเชื
� �อแบคทีเรี ยที�ทําการทดสอบ สารสกัดสมุนไพรมีผลยับยังเชื
� �อแบคทีเรี ยได้ ที�ระดับความ
เข้ มข้ นที� 128 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ดังนี �
สารสกัดที�สามารถยับยังเชื
� �อ E. coli ได้ คือ สารสกัดเอทธานอลของทับทิมที�ความเข้ มข้ น 128 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
สามารถยับยังเชื
� �อได้ มากที�สดุ มีคา่ ขนาดของบริ เวณใสที�เกิดขึ �นเท่ากับ 13.02 ± 0.87 มิลลิเมตร รองลงมาคือ สารสกัดนํ �าของ
ทับทิม สารสกัดนํ �าของกระเจี�ยบแดง และสารสกัดเอทธานอลของฝาง ที�ความเข้ มข้ น 128 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร มีคา่ ขนาดบริเวณ
ใสที�เกิดขึ �นคือ 12.50 ± 0.66, 11.40 ± 0.42 และ 9.15 ± 0.28 มิลลิเมตร ตามลําดับ
สารสกัดที�สามารถยับยังเชื
� �อ P. aeruginosa ได้ คือ สารสกัดนํ �าของกระเจี�ยบแดงยับยังได้
� มากที�สดุ และสารสกัดเอทธา
นอลของทับทิมที�ความเข้ มข้ น 128 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร สามารถยับยังได้
� รองลงมามีคา่ ขนาดบริ เวณใสที�เกิดขึ �นคือ 10.02 ±
0.43 และ 8.14 ± 0.80 มิลลิเมตร ตามลําดับ
สารสกัดที�สามารถยับยังเชื
� �อ S. aureus ได้ พบว่าสารสกัดที�ความเข้ มข้ น 128 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เกือบทุกชนิด
สามารถยับยังเชื
� �อ S. aureus ยกเว้ นสารสกัดกระเจี�ยบแดง และสารสกัดนํ �าของเจตมูลเพลิงแดง จากผลการทดลอง จะเห็นได้
ว่าในกลุม่ ของสารสกัดเอทธานอลสามารถยับยังเชื
� �อ S. aureus ได้ ดีกว่า โดยสารสกัดเอทธานอลของฝาง ที�ความเข้ มข้ น 128
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ยับยังเชื
� �อได้ มากที�สดุ มีคา่ ขนาดบริ เวณใสที�เกิดขึ �น คือ 22.26 ± 0.39 มิลลิเมตร รองลงมาคือสารสกัด
เอทธานอลของทับทิม เจตมูลเพลิงแดง กําลังหนุมาน กําลังเสือโคร่ง และกําลังวัวเถลิงที�ความเข้ มข้ น 128 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
มีคา่ ขนาดบริ เวณใสที�เกิดขึ �น คือ 22.26 ± 0.39, 20.90 ± 0.05, 20.42 ± 0.91, 18.21 ± 0.59, 18.08 ± 0.59 และ 11.86 ± 0.59
มิลลิเมตร ตามลําดับ สําหรับสารสกัดด้ วยนํ �าพบว่าสารสกัดฝางที�ความเข้ มข้ น 128 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร สามารถยับยังได้
� ดที �ีสดุ
มีคา่ ขนาดบริ เวณใสที�เกิดขึ �น คือ 20.79 ± 1.62 มิลลิเมตร รองลงมาคือ สารสกัดทับทิม กําลังหนุมาน กําลังเสือโคร่ง และกําลัง
วัวเถลิงที�ความเข้ มข้ น 128 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร มีคา่ ขนาดของบริ เวณใสที�เกิดขึ �น คือ 20.79 ± 1.62, 19.72 ± 0.89, 15.25 ±
1.39, 13.90 ± 0.11 และ 11.12 ± 1.53 มิลลิเมตร ตามลําดับ
กรณีของสารสกัดนํ �าและสารสกัดเอทธานอลของกําลังวัวเถลิง กําลังเสือโคร่ง กําลังหนุมาน และ เจตมูลเพลิงแดงพบ
ว่าไม่มีผลในการยับยังเชื
� �อ E. coli และ P. aeruginosa แต่สารสกัดนํ �าและสารสกัดเอทธานอล ของกําลังวัวเถลิง กําลังเสือโคร่ง
กําลังหนุมาน และเจตมูลเพลิงแดง ที�ความเข้ มข้ น 128 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร สามารถยับยังเชื
� �อ S. aureus ได้ ยกเว้ นสารสกัด
เจตมูลเพลิงแดงทีส� ามารถยับยังเชื
� �อ S. aureus ได้ เฉพาะสารสกัดทีส� กัดด้ วยเอทธานอล ทีค� วามเข้ มข้ น 128 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
และมีคา่ ขนาดบริ เวณใสที�เกิดขึ �นใกล้ เคียงกับ positive control คือ 20.42 ± 0.91 มิลลิเมตร ส่วนสารสกัดนํ �าของกําลังวัวเถลิง
กําลังเสือโคร่ง กําลังหนุมานที�ความเข้ มข้ น 128 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่า กําลังหนุมาน ที�ความเข้ มข้ น 128 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลติ ร มีคา่ ขนาดบริ เวณใสที�เกิดขึ �นกว้ างมากที�สดุ รองลงมาคือ กําลังเสือโคร่ง และกําลังวัวเถลิง ที�ความเข้ มข้ น 128 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลติ ร มีคา่ ขนาดบริ เวณใสที�เกิดขึ �นเท่ากับ 15.25 ± 1.39, 13.90 ± 0.11 และ 11.12 ± 1.53 มิลลิเมตร ตามลําดับ สําหรับ
สารสกัดเอทธานอลของกําลังวัวเถลิง กําลังหนุมาน และกําลังเสือโคร่งที�ความเข้ มข้ น 128 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร มีคา่ ขนาดบริเวณ
ใสที�เกิดขึ �น เท่ากับ 11.86 ± 0.38, 18.08 ± 0.93 และ 18.21 ± 0.59 มิลลิเมตร ตามลําดับ
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เมื�อพิจารณาจากผลการยับยังแบคที
�
เรี ยในภาพรวมจะเห็นได้ วา่ สารสกัดจากเปลือกทับทิมที�สกัดด้ วย 95 % เอทธา
นอล มีประสิทธิภาพในการยับยังแบคที
�
เรี ยได้ ดีที�สดุ รองลงมาคือ สารสกัดฝางที�สกัดด้ วย 95 % เอทธานอล ซึง� ทังสารสกั
�
ดทัง�
2 ชนิดดังกล่าวสามารถยับยังแบคที
�
เรี ยได้ ทงกลุ
ั � ม่ แบคทีเรี ยแกรมบวกและแกรมลบ ดังนัน� จึงนําสารสกัดเปลือกทับทิมที�สกัด
ด้ วย 95 % เอทธานอล และสารสกัดฝาง 95 % เอทธานอล ไปทําการศึกษาต่อ เพื�อหาค่าความเข้ มข้ นตํ�าสุดที�สามารถยับยัง�
เชื �อได้ (Minimum Inhibition Concentration ; MIC) และหาค่าความเข้ มข้ นตํ�าสุดที�สามารถฆ่าเชื �อได้ (Minimum Bactericidal
Concentration, MBC)
อย่างไรก็ตามจากผลการทดสอบการยับยังเชื
� �อจุลนิ ทรี ย์ของสารสกัดสมุนไพรทัง� 7 ชนิด จะเห็นได้ วา่ สารสกัด จะมีผล
ยับยังต่
� อเชื �อแบคทีเรี ยแกรมบวก S. aureus มากกว่าแบคทีเรี ยแกรมลบ E. coli และ P. aeruginosa ซึง� สอดคล้ องกับรายงานผล
การวิจยั ของ Parekh และคณะ (2005) ได้ ทดสอบการยับยังของสารสกั
�
ดสมุนไพรที�สกัดด้ วยนํ �าและเมทธานอล พบว่าสารสกัด
ส่วนใหญ่ให้ ผลการยับยังแบคที
�
เรียแกรมบวกมากกว่าแบคทีเรียแกรมลบ ทังนี
� �เนื�องจากแบคทีเรียแกรมลบมีสว่ นประกอบทางเคมี
และโครงสร้ างของผนังเซลล์ที�ซบั ซ้ อนกว่าผนังเซลล์ของแบคทีเรี ยแกรมบวก ซึง� ผนังเซลล์ของแบคทีเรี ยแกรมลบมีสารประกอบ
พวก phospholipid lipopolysaccharide และ lipoprotein c และชันของ
�
peptidoglycan จึงส่งผลให้ สารสกัดสมุนไพรเข้ าไป
ทําลายหรื อรบกวนการทํางานบริ เวณเยื�อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรี ยแกรมลบได้ ยากกว่าแบคทีเรี ยแกรมบวก [8]
3.3 หาค่ าความเข้ มข้ นตํ�าสุดของสารสกัดจากสมุนไพรที�มฤี ทธิ�ยบั ยัง� เชือ� (Minimum Inhibitory Concentration , MIC)
และหาค่าความเข้ มข้ นตํ�าสุดที�สามารถฆ่าเชื �อ (Minimum Bactericidal Concentration, MBC ) โดยวิธี Broth microdilution
assay ( 2 fold serial dilution )
การหาค่าความเข้ มข้ นตํ�าสุดที�มีฤทธิ�ยบั ยังเชื
� �อ E. coli , P. aeruginosa และ S. aureus ของสารสกัดทับทิมและสารสกัด
ฝางที�สกัดด้ วย 95 % เอทธานอล เปรี ยบเทียบกับคลอแรมฟิ นิคอล ซึง� เป็ น positive control และ 1 % DMSO ซึง� เป็ น negative
control โดยวิธี broth micro dilution assay พบว่าสารคลอแรมฟิ นิคอล มีคา่ ความเข้ มข้ นตํา� สุดที�มีฤทธิ�ยบั ยังเชื
� �อน้ อยกว่า 0.125
มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร สําหรับสารสกัดจากเปลือกทับทิมมีคา่ ความเข้ มข้ นตํ�าสุดที�มีฤทธิ�ยบั ยังเชื
� �อ E. coli , P. aeruginosa และ
S. aureus เท่ากับ 32, 32 และ 8 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ตามลําดับ และสารสกัดฝางมีคา่ ความเข้ มข้ นตํ�าสุดที�มีฤทธิ�ยบั ยังเชื
� �อ E.
coli , P. aeruginosa และ S. aureus เท่ากับ 16 , 64 และ 16 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ตามลําดับ และสารละลาย 1 % DMSO ซึง�
เป็ น negative control ไม่มีฤทธิ�ยบั ยังการเจริ
�
ญของเชื �อแบคทีเรี ยแสดงผลในตารางที� 3
ผลการทดสอบหาค่าความเข้ มข้ นตํ�าสุดที�สามารถฆ่าเชื �อ E. coli , P. aeruginosa และ S. aureus ของสารสกัดทับทิม
และสารสกัดฝางที�สกัดด้ วย 95 % เอทธานอล เปรี ยบเทียบกับคลอแรมฟิ นิคอล ซึง� เป็ น positive control และ1 % DMSO ซึง� เป็ น
negative control โดยวิธี broth micro dilution assay พบว่า สารคลอแรมฟิ นิคอลมีคา่ ความเข้ มข้ นตํ�าสุดที�สามารถฆ่าเชื �อได้ มี
ค่าน้ อยกว่า 0.125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร สําหรับสารสกัดจากเปลือกทับทิมมีคา่ ความเข้ มข้ นตํ�าสุดที�สามารถฆ่าเชื �อ E. coli , P.
aeruginosa และ S. aureus ได้ มีคา่ เท่ากับ 128, 64 และ 32 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ตามลําดับ และสารสกัดฝางมีคา่ ความเข้ ม
ข้ นตํ�าสุดที�สามารถยับยังเชื
� �อ E. coli และ S. aureus เท่ากับ 128 และ 64 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ตามลําดับ แต่ไม่มีผลในการฆ่า
เชื �อ P. aeruginosa ได้ อาจเนื�องจากในฝางนันไม่
� มสี ารออกฤทธิ�ทม�ี ผี ลในการฆ่าเชื �อ P. aeruginosa ได้ หรื อมีสารออกฤทธิ�แต่อาจ
ละลายได้ ดีในตัวทําละลายอื�นที�ไม่ใช่ 95 % เอทธานอล ซึง� สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Vudhivanich และ Supanuntorn (2002)
พบว่า พืชชนิดเดียวกันที�สกัดด้ วยเอทธานอลที�มีความเข้ มข้ นต่างกันให้ ปริ มาณสารออกฤทธิ�ที�มีผลในการยับยังการเจริ
�
ญของ
เชื �อต่างกัน และสารละลาย 1 % DMSO ซึง� เป็ น negative control ไม่มีฤทธิ�ยบั ยังการเจริ
�
ญของแบคทีเรี ย แสดงผลในตารางที� 4
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Table 4 Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of test herbal extract for microorganisms
MIC (mg/ml)

สารสกัด
พืชสมุนไพร

E. coli

P. aeruginosa

เปลือกทับทิม

32

32

ฝาง

16

คลอแรมฟิ นิคอล
1 % DMSO

MBC (mg/ml)
S.
aureus

E. coli

P. aeruginosa

S. aureus

8

128

64

32

64

16

128

-

32

<0.125

<0.125

<0.125

<0.125

<0.125

<0.125

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ - แทน ไม่ยบั ยังเชื
� �อแบคทีเรี ย

4. สรุ ป (Conclusion)

ในการศึกษาผลของตัวทําละลายทัง� 2 ชนิด คือ นํ �า และ 95 % เอทธานอลในการสกัดสมุนไพรจํานวน 7 ชนิด คือ กระเจี�ยบ
แดง กําลังวัวเถลิง กําลังเสือโคร่ง กําลังหนุมาน เจตมูลเพลิงแดง เปลือกทับทิม และฝาง มาทําการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพต่อ
การยับยังแบคที
�
เรี ย 3 สายพันธุ์ โดยเป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวก 1 สายพันธุ์ ได้ แก่ Staphylococcus aureus และเป็ นแบคทีเรี ยแกรม
ลบ 2 สายพันธุ์ ได้ แก่ Escherichia coli และ Pseudomonas aeruginosa ในเบื �องต้ นได้ ทําการทดสอบฤทธิ�การยับยังแบคที
�
เรี ย
โดยวิธี agar well diffusion พบว่าสมุนไพรที�สกัด ด้ วย 95 % เอทธานอลให้ ผลการยับยังแบคที
�
เรี ยได้ ดีกว่านํ �า และสารสกัดส่วน
ใหญ่มผี ลต่อการยับยังแบคที
�
เรียแกรมบวกมากกว่าแบคทีเรียแกรมลบ และในการทดลองครัง� นี �พบว่าสารสกัดจากเปลือกทับทิมที�
สกัดด้ วย 95 % เอทธานอลสามารถยับยังแบคที
�
เรี ยที�นํามาทดสอบได้ ดกี ว่าสารสกัดชนิดอื�น ๆ ที�นํามาทดสอบโดยสามารถยับยัง�
แบคทีเรี ยได้ ทงั � 3 สายพันธุ์ มีคา่ ขนาดบริ เวณใสในการยับยังเชื
� �อ E. coli, P. aeruginosa และ S. aureus เท่ากับ 13.02 ± 0.87,
8.14 ± 0.80 และ 20.90 ± 0.05 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื�อนํามาหาค่าความเข้ มข้ นตํ�าสุดที�มีฤทธิ�ยบั ยังเชื
� �อพบว่ามีคา่ 32, 32
และ 8 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ รตามลําดับ และมีคา่ ความเข้ มข้ นตํ�าสุดที�สามารถฆ่าเชื �อคือ 128, 64 และ 32 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
ตามลําดับ ซึง� ผลจากการศึกษาทดลองครัง� นี �สามารถนําสารสกัดจากเปลือกทับทิมและฝาง ไปพัฒนาต่อยอดใช้ ประโยชน์ในด้ าน
การผลิตยาทดแทนยาต้ านจุลชีพสังเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที�มีฤทธิ�ต้านแบคทีเรี ยได้ ตอ่ ไปในอนาคต
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การศึกษาเปรี ยบเทียบวิธีเตรี ยมตัวอย่ างข้ าวเพื�อทดสอบสารหนูอนินทรี ย์
A Study on the method comparison of rice sample preparation for inorganic
arsenic analysis
น.ส. สวริ นทร์ สินะวิวฒ
ั น์1*, นงนุช เมธียนต์พิริยะ1**

บทคัดย่ อ

การวิจยั นี �มีวตั ถุประสงค์เพื�อศึกษาเปรี ยบเทียบวิธีการเตรี ยมตัวอย่างที�เหมาะสมเพื�อหาปริ มาณสารหนูอนินทรี ย์ ในข้ าว
การวัดปริ มาณสารหนูอนินทรี ย์จะใช้ เทคนิค speciation ด้ วยเครื� อง HPLC-ICP-MS วิธีดงั กล่าว ใช้ คอลัมน์แบบ ion exchange
และสารเคลื�อนที�เป็ นสารละลายบัฟเฟอร์ แอมโมเนียมฟอสเฟต ความเป็ นกรด-ด่าง 6.3 เตรี ยมตัวอย่างโดยนําข้ าวหอมมะลิมา
สกัดสารหนูด้วย 2 วิธี คือ วิธีสกัดด้ วยกรดไตรฟลูออโรอะซิตริ กกับกรดไนตริ ก (Trifluoroacetic acid, TFA) และวิธีการสกัดด้ วย
เครื� องแยกสารด้ วยเสียงที�มีความถี�สงู (Solvent extraction with sonication) พบว่า การเตรี ยมตัวอย่างด้ วยวิธีสกัดด้ วยเครื� อง
แยกสารด้ วยเสียงที�มีความถี�สงู ให้ ผลการวิเคราะห์มีระดับความเที�ยง ของการวิเคราะห์ตวั อย่างสูงกว่าวิธีสกัดด้ วยกรดไตรฟลูออ
โรอะซิตริ ก ซึง� อาจมีสาเหตุมาจากโครมาโตแกรมของสารหนูอนินทรี ย์ (as As+5) ด้ วยวิธีดงั กล่าวมีสง�ิ รบกวน (Interference) มาก
จึงใช้ วธิ ีเตรี ยมตัวอย่างด้ วยวิธีสกัดด้ วยเครื� องแยกสารด้ วยเสียง ที�มคี วามถี�สงู สําหรับการศึกษาหาปริมาณสารหนูในข้ าว และจาก
การศึกษาหาปริ มาณสารหนูในข้ าวหอมมะลิเบื �องต้ น พบว่า ตัวอย่างข้ าวหอมมะลิมีปริมาณสารหนูทงหมดอยู
ั�
ช่ ว่ ง 0.072–0.075
มิลลิกรัม/กิโลกรัม และปริ มาณสารหนูอนินทรี ย์ อยูใ่ นช่วง 0.032-0.039 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

Abstract

The aim of this research is to compare the sample preparation for inorganic arsenic analysis in rice. The
measurement of inorganic arsenic in rice using speciation technique with high performance liquid chromatography
coupled to inductively plasma mass spectrometry (HPLC-ICP-MS) is described. Arsenic species were separated
and determined by chromatographing extracts on ion exchange column with ammonium phosphate buffer as the
mobile phase at a pH 6.3. Jasmine rice was extracted by 2 methods, treatment with Trifluoroacetic acid (TFA) and
solvent extraction with sonication. The study showed that the sample treatment by solvent extraction with sonication
gave the better accuracy than the sample treatment with TFA. It may be resulted from the interference on inorganic
arsenic (as As(V)) chromatogram in the sample treatment with TFA. Then the preliminary study for total arsenic and
inorganic arsenic in rice was done by using the samples prepared from solvent extraction with sonication method.
The results showed that the total arsenic in jasmine rice samples ranged from 0.072 to 0.075 mg/kg whereas the
inorganic arsenic ranged from 0.032 to 0.039 mg/kg.
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1. บทนํา (Introduction)

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็ นสินค้ าสําคัญสําหรับประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ�งข้ าวซึง� เป็ นอาหารหลัก
ของประชาชนในหลายๆ ประเทศ การเติบโตของการค้ าของเหล่าประเทศอาเซียนมีผลมาจากการเพิ�มศักยภาพทางการค้ าขาย
ผลผลิตทางการเกษตรในตลาดนานาชาติ ในแต่ละปี ประเทศไทยมีการส่งออกข้ าวในปริ มาณมาก แต่ก็ยงั มีปัญหาด้ านคุณภาพ
สินค้ าเกิดขึ �นเป็ นระยะ เช่น การปนเปื อ� นของสารพิษหรื อสารปนเปื อ� นต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเหล่านัน� สารปนเปื อ� น
หนึง� ที�สาํ คัญได้ แก่ สารหนู มีการรายงานอยูเ่ ป็ นระยะถึงการปนเปื อ� นของสารหนูในข้ าวส่งออก โดยพบว่าปริ มาณสารหนูทงหมด
ั�
ที�ปนเปื อ� นในข้ าวโดยเฉลี�ยอยูใ่ นช่วง 0.004 - 0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในบางส่วนพบปริ มาณสูงถึง 150 - 250 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
สาเหตุของการปนเปื อ� นคาดว่ามาจากดินและนาข้ าว ซึง� เมล็ดข้ าวสามารถสะสมสารหนู (bio-accumulation) ไว้ ได้ มากกว่าธัญพืช
ชนิดอื�น และส่งผลกระทบอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน แต่ละประเทศจึงมีเกณฑ์กําหนดปริ มาณการปนเปื อ� นของสารหนูไว้
และหลายประเทศมีการกําหนดค่าปริ มาณสูงสุด (Maximum Level : ML) ของสารหนู
สารหนูที�พบในธรรมชาติแบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ สารหนูอินทรี ย์ และสารหนูอนินทรี ย์ ซึง� สารหนูในกลุม่ อนินทรี ย์เป็ นสารหนู
ที�มีพิษมากกว่าสารหนูกลุม่ อินทรี ย์ สารหนูอนินทรี ย์ที�มีพิษมากที�สดุ ได้ แก่ Arsenite [As(III)] และ Arsenate [As(V)] ซึง� ส่วน
ใหญ่พบได้ ในดินตะกอนต่างๆ และนํ �า แหล่งเพาะปลูกพืชรวมถึงมาจากการใช้ ยาฆ่าแมลงด้ วย ในสาหร่ายและสัตว์ทะเลมีการ
สะสมสารหนูในปริ มาณสูงโดยอยูใ่ นช่วง 1-100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สารหนูในกลุม่ เมธิลเลชัน� (Methylation compound) ได้ แก่
Monomethyl arsenic acid(MMA) และ Dimethyl arsenic acid(DMA) ซึง� มีพษิ น้ อยและพบในปริมาณไม่มากในผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเล ส่วน Arsenocholine(AC), Arsenobetaine(AB), Trimethylarsine oxide(TMAO), Tetramethylarsonium ion(TMI) และ
Arsenosugars อยูใ่ นกลุม่ สารหนูอนิ ทรี ย์ท�ีไม่กอ่ ให้ เกิดสารพิษ ในอาหารจะพบสารหนูอนินทรี ย์ 2 ชนิดที�สาํ คัญคือ Arsenite และ
Arsenate ซึง� เกิดพันธะจับกับกลุม่ thio- ของเปปไตท์ หรื อโปรตีนในอาหารนันๆเอง
�
เนื�องจากสารหนูมีหลากหลายชนิด(species)
และต้ องมีกระบวนการวิเคราะห์ท�ีซบั ซ้ อน การวิเคราะห์หาปริมาณสารหนูโดยทัว� ไปจึงตรวจวิเคราะห์ในรูปของสารหนูทงหมด
ั�
ใน
ปี ค.ศ. 1983 สถาบัน International Programme on Chemical Safety (IPCS) ได้ ประเมินพบว่าหากในนํ �าดื�มมีปริ มาณสารหนู
0.2 มิลลิกรัม/ลิตร จะนําไปสูค่ วามเสี�ยงการเกิดมะเร็ งผิวหนังได้ เพิ�มขึ �นถึง 5% ดังนัน� The United State Agency for Toxic
Substances and Disease Registry, European Food Safety Authority (EFSA) และ International Agency for Research
on Cancer (IARC) สรุปว่าสารหนูที�ปนเปื อ� นในนํ �าดื�มเป็ นสาเหตุให้ เกิดมะเร็ งในกระเพาะปั สสาวะ มะเร็ งปอด มะเร็ งผิวหนังได้
โดยการรับสารหนูเข้ าสูร่ ่างกายได้ โดยทางการหายใจ การกินอาหารและนํ �าดื�มที�ปนเปื อ� นสารหนู ในร่างกายคนเราจะดูดซึมสารหนู
ผ่านระบบทางเดินอาหารได้ มากกว่าวิธีอื�น สารหนูจะมีผลกระทบต่อเซลล์ และเกิดการยับยังเอนไซม์
�
ที�จําเป็ นในกระบวนการ
เมตาบอลิซมึ ผู้ได้ รับสารหนูเข้ าสูร่ ่างกายจะเกิดอาการอาเจียน ท้ องเสีย ปวดท้ อง กล้ ามเนื �อเกร็ง รวมทังปั
� สสาวะเป็ นเลือด ตะคริว
ผมร่วง การสะสมสารหนูในร่างกายทําให้ เกิดการเปลี�ยนสีของเล็บ (leukonychia) ผิวหนังมีลกั ษณะเป็ นจุดสีนํ �าตาลกระดํากระด่าง
หรื อเป็ นจุดขาว ๆ กระจัดกระจาย ผื�นที�ตมุ่ ตามฝ่ ามือฝ่ าเท้ า มีปัญหาทางระบบเส้ นโลหิต ระบบประสาท ระบบเลือด ระบบอื�นๆ
รวมทังมะเร็
� งอวัยวะภายใน ในประเทศไทยมีรายงานว่าพบผู้ป่วยที�เป็ นโรคมะเร็งผิวหนังโดยมีสาเหตุมาจากการดื�มนํ �าที�ปนเปื อ� น
สารหนูเข้ าไป และมีการตรวจพบสารหนูในตัวอย่างเส้ นผม เล็บ เลือดและปั สสาวะ และยังรายงานอีกว่า เด็กมีโอกาสที�จะรับ
สารหนูจากมารดาในช่วงตังครรภ์
�
และช่วงการดื�มนมแม่
หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม กัมพูชา มีสภาพแวดล้ อมทางธรณีวิทยาที�เป็ นแหล่งกําเนิดนํ �าใต้ ดนิ
ที�มีสารหนูในปริ มาณมาก และในประเทศไทยเองเมื�อปี พ.ศ. 2530 มีรายงานการเกิดโรคที�เกิดจากสารหนู (Arsenicosis) ที�
นครศรี ธรรมราช และในแม่นํ �าเจ้ าพระยาก็มีสารหนูละลายปนเปื อ� นอยูใ่ นปริ มาณสูง แต่ยงั ไม่มีรายงานปั ญหาสุขภาพจากผู้ใช้
นํ �าดื�มบรรจุขวดบริ โภค[2]
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ในปี ค.ศ. 2005 มีการศึกษาปริ มาณสารหนูในตัวอย่างข้ าวจากไทยโดยใช้ วิธีสกัดตัวอย่างด้ วยกรดไตรฟลูออโรอะซิตริ ก
ั�
0.11 ไมโครกรัม/กรัมและมีสารหนู
(Trifluoroacetic acid หรื อ TFA) และกรดไนตริ ก[3] พบว่า ข้ าวมีปริ มาณสารหนูทงหมด
อนินทรี ย์ 0.08 ไมโครกรัม/กรัม และในปี ค.ศ. 2006 มีการศึกษาปริ มาณสารหนูในข้ าวในเอเชียแปซิฟิคและเอเชีย[4] พบว่า ข้ าว
จากประเทศไทยมีปริ มาณสารหนูทงหมดอยู
ั�
่ในช่วง 0.06-0.14 ไมโครกรัม/กรัมนํ �าหนักแห้ ง ในขณะที�มีการศึกษาเปรี ยบเทียบ
วิธีการสกัดตัวอย่างข้ าวเพื�อวิเคราะห์ด้วยเครื� อง IC-ICP-MS 4 วิธี[1] คือ การสกัดด้ วยสารละลายเมทานอล 50%, ใช้ สารละลาย
เมทานอลในอัตราส่วนต่างๆและสกัดด้ วยเครื� อง Accelerated Solvent Extraction (ASE), สกัดด้ วยเอนไซม์และสารละลาย
เมทานอล 50%, และสกัดด้ วยกรดไตรฟลูออโรอะซิตริ ก โดยพบว่าการเตรี ยมตัวอย่างด้ วยวิธีสกัดด้ วยกรดไตรฟลูออโรอะซิตริ ก
ที� 100ºC นาน 6 ชัว� โมงให้ ผลการสกัดที�ดที �ีสดุ นอกจากนี �ยังมีงานวิจยั ที�เปรี ยบเทียบวิธีการเตรี ยมตัวอย่างเพื�อหาสารหนูตา่ งๆ ใน
แป้งข้ าว ด้ วยเครื� องHPLC-ICP-MS ซึง� เตรี ยมตัวอย่างด้ วยการใช้ สารละลายเมทานอลในอัตราส่วนต่างๆ และสกัดด้ วยวิธีตา่ งๆ
4 วิธี[5] ได้ แก่ การสกัดด้ วยการเขย่า, การสกัดด้ วยเครื� องแยกสารด้ วยเสียงที�มีความถี�สงู (Ultrasonic extraction), การสกัดด้ วย
เครื� อง Accelerated Solvent Extraction (ASE) และการสกัดด้ วยเครื� อง Microwave-assisted extraction โดยพบว่า ตัวอย่าง
ที�สกัดด้ วยวิธีการเขย่าและการสกัดด้ วยเครื� องแยกสารด้ วยเสียงที�มีความถี�สงู (Ultrasonic extraction) ปริ มาณสารหนูที�ได้ ไม่มี
ความแตกต่างกันถึงแม้ จะใช้ อตั ราส่วนสารละลายเมทานอลต่างกัน ในขณะที�การสกัดด้ วยเครื�อง Microwave-assisted extraction
พบว่าการใช้ อตั ราส่วนสารละลายเมทานอลในปริ มาณสูงขึ �นจะทําให้ ประสิทธิภาพการสกัดลดลง
งานวิจยั นี �เป็ นการพัฒนาเทคนิคการเตรี ยมตัวอย่างข้ าวเพื�อนํามาวิเคราะห์หาปริ มาณสารหนูอินทรี ย์และสารหนูอนินทรี ย์
ในข้ าวภายในห้ องปฏิบตั กิ ารซึง� เป็ นการเพิ�มศักยภาพด้ านการวิเคราะห์ให้ กบั ห้ องปฏิบตั กิ าร นอกจากนี �ยังเป็ นการเตรี ยมการเพือ�
เก็บข้ อมูลเบื �องต้ นสําหรับการกําหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารหนูอนินทรีย์ เนื�องจากประเทศไทยยังไม่ได้ กาํ หนดค่าดังกล่าวในข้ าว

2. วิธีการวิจยั (Experimental)

2.1 สารเคมี
2.1.1. สารละลายมาตรฐานสารหนูอนินทรี ย์ 2 ชนิด ได้ แก่ As(III) ความเข้ มข้ น 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ± 10
ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร และ As(V) ความเข้ มข้ น 1000 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร ± 10 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร
2.1.2. Tunning solution ทีม� สี ว่ นประกอบของธาตุ Barium, Beryllium, Cerium, Cobalt, Indium, Lead, Magnesium,
Thallium และ Thorium ความเข้ มข้ นธาตุละ 10 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร
2.1.3. สารละลายมาตรฐานสารหนูทงหมด
ั�
(Total arsenic) ความเข้ มข้ น 1001±3 มิลลิกรัม/ลิตร
2.1.4. Quality Control Standards ที�ประกอบด้ วยธาตุ Arsenic ความเข้ มข้ น 100 มิลลิกรัม/ลิตร
2.1.5. สารละลายแอมโมเนีย (Ammonia solution; Super pure grade) ความเข้ มข้ นร้ อยละ 25
2.1.6. เมทานอล (Methanol; HPLC grade)
2.1.7. ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (Hydrogen peroxide; AR grade) ความเข้ มข้ นมากกว่าร้ อยละ 30
2.1.8. กรดไนตริ ก (Nitric acid; Ultra pure & AR grade) ความเข้ มข้ นร้ อยละ 20 และ 65
2.1.9. กรดฟอสฟอริ ก (Phosphoric acid; AR grade) ความเข้ มข้ นร้ อยละ 85
2.1.10.กรดไตรฟลูออโรอะซิตริ ก (Trifluoroacetic acid; AR grade) ความเข้ มข้ นร้ อยละ 99
2.1.11.กรดไฮโดรคลอริ ก (Hydrochloric acid; AR grade) ความเข้ มข้ นร้ อยละ 10
2.1.12.แมกนีเซียมไนเตรท (Magnesiumnitrate; AR grade) ความเข้ มข้ นร้ อยละ 50
2.1.13.โซเดียมโบโรไฮไดรด์ (Sodiumborohydride; AR grade) ความเข้ มข้ นร้ อยละ 0.2 ใน โซเดียมไฮดรอกไซต์
เข้ มข้ นร้ อยละ 0.05
2.1.14.โพแทสเซียมไอโอไดด์ (Potassiumiodide; AR grade) ความเข้ มข้ นร้ อยละ 5
2.1.15.กรดแอสคอร์ บกิ (Ascorbic acid; AR grade) ความเข้ มข้ นร้ อยละ 5
2.1.16.สารละลายแอมโมเนียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 6.3 (Ammonium phosphate buffer pH 6.3)
2.1.17.อาร์ กอนแก๊ ส (Ultra High Purity 99.999%)

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
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2.2 อุปกรณ์ และเครื� องมือ
2.2.1. เครื� อง HG-AAS (Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry), AAnalyst 800, Perkin Elmer
2.2.2. เครื� อง HPLC-ICP-MS (High Performance Liquid Chromatography coupled with Inductivity Coupled
Plasma Mass Spectrometry), Varian-820MS and Prostar HPLC
2.2.3. คอลัมน์ชนิด Anion exchange (Hamilton PRP X-100) ขนาด 250 x 4.1 มิลลิเมตร ขนาดอนุภาค 10 ไมครอน
2.2.4. เครื� องชัง� ความละเอียด 4 ตําแหน่ง
2.2.5. เตาไฟฟ้า (hot plate)
2.2.6. Muffle Furnace with temperature regulation
2.2.7. Polyethylene tube
2.2.8. Vycor basin, capacity 100 มิลลิลติ ร
2.2.9. เครื� องแยกสารด้ วยเสียงที�มีความถี�สงู (Sonicator)
2.2.10.เครื� องระเหยแห้ ง (Evaporator)
2.2.11.เครื� องตกตะกอนสาร (Centrifuge)
2.2.12.ตู้อบ (Oven)
2.2.13.ตู้เย็น
2.3 การศึกษาทดลองวิธีการทดสอบสารหนูทงั � หมดและสารหนูอนินทรี ย์ในตัวอย่ างข้ าวหอมมะลิ
2.3.1. การเตรี ยมตัวอย่างด้ วยวิธี Dry Ashing เพื�อทดสอบหาสารหนูทงหมด
ั�
(Total arsenic) ด้ วยเครื� อง HG-AAS
ชัง� ตัวอย่างข้ าวที�บดละเอียดแล้ วประมาณ 5 กรัมลงใน Vycor โดยชัง� ตัวอย่างทังหมด
�
5 ซํ �าเติมแมกนีเซียมไน
เตรทความเข้ มข้ นร้ อยละ 50 ลงไป 1 มิลลิลติ ร จากนันนํ
� าไปเผาบนเตาไฟฟ้าจนหมดควันแล้ วจึงนําไปเผาต่อใน Muffle โดยตัง�
อุณหภูมิเริ� มต้ นที� 100 องศาเซลเซียสไปจนถึง 450 องศาเซลเซียส (โดยค่อยๆเพิ�มอุณหภูมิขึ �นเรื� อยๆทีละ 50 องศาเซลเซียส) จน
กระทัง� ได้ เถ้ าเป็ นสีขาวหรื อสีเทา (ใช้ เวลาประมาณ 15 ชัว� โมง) ทิ �งไว้ ให้ เย็นทีอ� ณ
ุ หภูมหิ ้ อง จากนันละลายเถ้
�
าทีไ� ด้ ด้วยการเติมกรด
ไนตริ กความเข้ มข้ นร้ อยละ 20 ลงไป 5 มิลลิลติ ร นําไปอุน่ บนเตาไฟฟ้า จนเถ้ าละลายเป็ นเนื �อเดียวกันกับกรดไนตริ กแล้ วจึงถ่าย
ใส่ขวดปรับปริ มาตร แล้ วปรับปริ มาตรเป็ น 25 มิลลิลติ รด้ วยนํ �าปราศจากอิออน (Deionized water 18 mΩ) กรองสารละลายที�
ได้ ด้วยกระดาษกรอง Whatman No.42 เก็บสารละลายไว้ ใน Polyethylene tube ปิ เปตสารละลายที�ได้ 2 มิลลิลติ รลงใน Polyethylene tube จากนันเติ
� มโพแทสเซียมไอโอไดด์ความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 และกรดไฮโดรคลอริ กเข้ มข้ น อย่างละ 1 มิลลิลติ ร ตังทิ
� �ง
ไว้ ที�อณ
ุ หภูมิห้องอย่างน้ อย 30 นาที แต่ไม่ควรเกิน 60 นาที จากนันเติ
� มกรดแอสคอร์ บกิ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 ลงไป 1 มิลลิลติ ร
แล้ วปรับปริ มาตรด้ วยกรดไฮโดรคลอริ กความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 จนมีปริ มาตรครบ 10 มิลลิลิตรแล้ วนําไปวิเคราะห์หาปริ มาณ
สารหนูทงหมด
ั�
(Total Arsenic) ด้ วยเครื� อง HG-AAS
2.3.2. การเตรี ยมตัวอย่างเพื�อทดสอบหาสารหนูอนินทรี ย์ (Inorganic arsenic)
2.3.2.1 การเตรี ยมตัวอย่างข้ าวโดยวิธีการสกัดด้ วยเครื� องแยกสารด้ วยเสียงที�มีความถี�สงู (Solvent extraction
with sonication)
ชัง� ตัวอย่างข้ าวที�บดละเอียดแล้ วประมาณ 0.5 กรัมลงใน Polyethylene tube โดยชัง� ทังหมด
�
5 ซํ �า เติม
เมทานอลความเข้ มข้ นร้ อยละ 50 ลงไป 10 มิลลิลิตร แล้ วนําไปผสมให้ เข้ ากันดีด้วยเครื� องแยกสารด้ วยเสียงที�มีความถี�สงู
(Sonicator) เป็ นเวลา 2 ชัว� โมง 30 นาที ต่อด้ วยการปั� นแยกด้ วยเครื� องตกตะกอนสาร (Centrifuge) ที�ความเร็ ว 5000 รอบ
ต่อนาที นาน 20 นาที เก็บสารละลายใสส่วนบนนําส่วนที�เหลือไปสกัดซํ �าอีกครัง�
นําสารละลายทังหมดที
�
�ได้ ไประเหยแห้ งด้ วยเครื� องระเหยแห้ ง (Evaporator) จากนันละลายและปรั
�
บ
ปริ มาตรด้ วยนํ �าปราศจากอิออน (Deionized water 18 mΩ) จนครบ 10 มิลลิลติ ร ชัง� นํ �าหนัก(a) ปิ เปตสารละลายที�ได้ ปริ มาตร
2 มิลลิลติ รลงใน Polyethylene tube แล้ วนําไปชัง� (b) จากนันเติ
� มไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 2 มิลลิลติ ร แล้ วนําไปชัง� อีกครัง� (c)
เก็บสารละลายที�ได้ ที�อณ
ุ หภูมิ 6 องศาเซลเซียส ทิ �งไว้ ข้ามคืน (Overnight) แล้ วนําไปวิเคราะห์หาสารหนูอนินทรี ย์ ด้ วยเครื� อง
HPLC-ICP-MS
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2.3.2.2 การเตรี ยมตัวอย่างข้ าวโดยวิธีการสกัดด้ วยกรดไตรฟลูออโรอะซิตริ ก (Treatment with Trifluoroacetic
acid)
ชัง� ตัวอย่างข้ าวที�บดละเอียดแล้ วประมาณ 0.5 กรัมลงใน Polyethylene tube โดยชัง� ทังหมด
�
5 ซํ �า จาก
นันเติ
� ม 2M กรดไตรฟลูออโรอะซิตริ ก (TFA) ลงไป 2 มิลลิลติ ร แล้ วนําไปเข้ าตู้อบที�อณ
ุ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 6 ชัว� โมง
จากนันนํ
� าไปปั� นแยกที�ความเร็ ว 5,000 รอบต่อนาที นาน 20 นาที เก็บสารละลายชันบน
� แล้ วปรับปริ มาตรจนครบ 5 มิลลิลติ ร
แล้ วนําไปชัง� นํ �าหนักเพื�อวัดเป็ น final volume(a) ปิ เปตสารละลายที�ได้ ปริ มาตร 2 มิลลิลติ รลงใน Polyethylene tube แล้ วนําไป
ชัง� (b) จากนันเติ
� มไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 2 มิลลิลติ รแล้ วนําไปชัง� อีกครัง� (c) เก็บสารละลายที�ได้ ที�อณ
ุ หภูมิ 6 องศาเซลเซียส ทิ �ง
ไว้ ข้ามคืน (Overnight) แล้ วนําไปวิเคราะห์หาสารหนูอนินทรี ย์ ด้ วยเครื� อง HPLC-ICP-MS
2.3.3. ทดสอบหาปริ มาณสารหนูอนินทรี ย์ด้วยเครื� อง HPLC-ICP-MS
นําสารละลายตัวอย่างที�ได้ มาวิเคราะห์หาสารหนูอนินทรี ย์ (Inorganic Arsenic) ด้ วยเครื� อง HPLC-ICP-MS
โดยใช้ คอลัมน์ Hamilton PRP X-100 (Anion exchange column) และใช้ สารละลายแอมโมเนียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 6.3
เป็ นสารละลายเคลื�อนที� (Mobile phase) อัตราการไหลเท่ากับ 1 มิลลิลติ ร/นาที ใช้ อาร์ กอนแก๊ สอัตราการไหล 16 ลิตร/นาที และ
Monitoring ion( หรื อ Mass) เท่ากับ 75 m/z
2.3.4. ทดสอบหาปริ มาณสารหนูอนินทรี ย์โดยวิธีการสกัดด้ วยเครื� องแยกสารด้ วยเสียงที�มีความถี�สงู เพื�อทดสอบความ
เที�ยงของวิธี
ชัง� ตัวอย่างข้ าวที�บดละเอียดแล้ วประมาณ 0.5 กรัมลงใน Polyethylene tube โดยชัง� ทังหมด
�
7 ซํ �า เติมเมทานอล
ความเข้ มข้ นร้ อยละ 50 ลงไป 10 มิลลิลติ รแล้ วนําไปผสมให้ เข้ ากันดีด้วยเครื� องแยกสารด้ วยเสียงที�มีความถี�สงู (Sonicator) เป็ น
เวลา 2 ชัว� โมง 30 นาที ต่อด้ วยการปั� นแยกด้ วยเครื� องตกตะกอนสาร (Centrifuge) ที�ความเร็ว 5,000 รอบต่อนาที นาน 20 นาที
เก็บสารละลายใสส่วนบนนําส่วนที�เหลือไปสกัดซํ �าอีกครัง�
นําสารละลายตัวอย่างที�ได้ ไประเหยแห้ งด้ วยเครื� อง Evaporator จากนันละลายและปรั
�
บปริ มาตรด้ วยนํ �าปราศ
จากอิออน (Deionized water 18 mΩ) จนครบ 10 มิลลิลติ ร (ชัง� นํ �าหนัก(a)) ปิ เปตสารละลายที�ได้ ปริ มาตร 2 มิลลิลติ รลงใน
Polyethylene tube แล้ วนําไปชัง� (b) จากนันเติ
� มไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 2 มิลลิลติ รแล้ วนําไปชัง� อีกครัง� (c) เก็บสารละลายที�ได้ ที�
อุณหภูมิ 6 องศาเซลเซียส ทิ �งไว้ ข้ามคืน แล้ วนําไปวิเคราะห์หาสารหนูอนินทรี ย์ (Inorganic Arsenic) ด้ วยเครื� อง HPLC-ICP-MS
ตามข้ อ 2.3.3

3. ผลและวิจารณ์ (Results and Discussion)

3.1 มื�อนําตัวอย่างข้ าวที�เตรี ยมด้ วยวิธี Dry ashing ไปหาปริ มาณสารหนูทงหมดด้
ั�
วยเครื� อง HG-AAS ได้ ผลดังนี �

Table 1 แสดงปริ มาณสารหนูทงหมด
ั�
ตัวอย่างข้ าวหอมมะลิ ที�เตรี ยมตัวอย่างด้ วยวิธี Dry Ashing
ตัวอย่ างข้ าวหอมมะลิ

นํา� หนักตัวอย่ าง (g)

ค่ าที�อ่านได้ จากกราฟมาตรฐาน (ug/L)

ปริมาณที�พบในตัวอย่ าง (mg/kg)

1

5.6467

3.3884

0.0750

2

5.3574

3.1225

0.0729

3

5.1397

2.9877

0.0727

4

5.8512

3.5172

0.0751

5

5.4142

3.1424

0.0725

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
ปี ที� 1 ฉบั บที� 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

Mean

0.0736

SD

0.0013

%RSD

1.7807
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กรมวิทยาศาสตรบริการ
factor x Final Volume ) / Weight
โดยคํานวณจากปริ มาณสารหนูทงหมด
ั�
= ( ค่าที�ได้ จากกราฟ x Dilution1,000
ตัวอย่างการคํานวณปริ มาณสารหนูทงหมด
ั�
x 25 ) / 5.6467 = 0.0750 mg/kg
ในตัวอย่างที� 1 เท่ากับ = ( 3.3884 x 51,000

จากตารางที�1 พบว่ามีคา่ เฉลี�ยของปริ มาณสารหนูทงหมดเท่
ั�
ากับ 0.0736 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และมีระดับความเที�ยงของ
วิธีการวิเคราะห์ (%RSD) อยูใ่ นระดับที�ยอมรับได้ โดยที�ผลการวิเคราะห์ที�มีหน่วยการวิเคราะห์อยูใ่ นระดับหนึง� ส่วนในล้ านส่วน
(ppm) ควรมีคา่ %RSD อยูใ่ นช่วง 1-10% [6]
3.2 เมื�อนําตัวอย่างข้ าวที�เตรี ยมด้ วยวิธีการสกัดด้ วยเครื� องแยกสารด้ วยเสียงที�มีความถี�สงู แล้ วนําไปหาปริ มาณสารหนู อนิ
นทรี ย์ (Inorganic Arsenic, as As(V)) ด้ วยเครื� อง HPLC-ICP-MS ได้ ผลดังนี �
Table 2 แสดงปริ มาณสารหนูอนินทรี ย์ (Inorganic Arsenic, as As(V))ในตัวอย่างข้ าวหอมมะลิที�เตรี ยมตัวอย่างด้ วยวิธีการสกัดด้ วยเครื� องแยกสาร
ด้ วยเสียงที�มีความถี�สงู
ค่าที�อา่ นได้ จาก นํ �าหนักหลัง
นํ �าหนัก สาร
กราฟมาตรฐาน ปรับปริ มาตร(a) สกัดที�ใช้ (b)
(ng/g)
(g)
(g)

นํ �าหนักหลัง ปริ มาณที�พบใน
เติมH2O2 ตัวอย่าง (mg/kg)
(c) (g)

ตัวอย่างข้ าว
หอมมะลิ

นํ �าหนัก
ตัวอย่าง
(g)

ค่าที�วดั ได้ ใน
Blank
(ng/g)

1

0.5230

0.77

1.67

9.6992

2.0093

4.2134

0.0350

2

0.4943

0.77

1.64

9.1453

2.0306

4.2336

0.0336

3

0.4856

0.77

1.62

9.5843

2.0174

4.2182

0.0351

4

0.5802

0.77

1.69

10.2953

2.0536

4.2451

0.0337

5

0.5665

0.77

1.62

10.2308

2.0176

4.2782

0.0326

Mean

0.0340

SD

0.0011

%RSD

3.1282

factor x Final Volume}/Weight
โดยคํานวณจากปริ มาณอนินทรี ย์ (as As(V)) = {(ค่าที�ได้ จากกราฟ-ค่า Blank) x Dilution
1,000

ตัวอย่างการคํานวณปริ มาณสารหนูอนินทรี ย์ (as As(V))
x 9.6992 } / 0.5230 = 0.0350 mg/kg
ในตัวอย่างที� 1 เท่ากับ = { (1.67 - 0.77) x (4.2134/2.0093)
1,000
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จากตารางพบว่า มีคา่ เฉลี�ยของสารหนูอนินทรี ย์ (Inorganic Arsenic as As(V))เท่ากับ 0.0340 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึง�
มีระดับความเที�ยงของวิธีการวิเคราะห์ (%RSD) อยูใ่ นระดับสูง โดยที�ผลการวิเคราะห์มีหน่วยการวิเคราะห์อยูใ่ นระดับหนึง� ส่วน
ในล้ านส่วน (ppm) ควรมีคา่ %RSD อยูใ่ นช่วง 1-10%[6] ลักษณะโครมาโตแกรมของตัวอย่างที�ได้ จากการสกัดวิธีนี �ให้ ลกั ษณะ
พีคที�ไม่มีสงิ� รบกวน ดังรูปที� 1 และ 2

Figure 1 โครมาโตแกรมของสารสกัดสารหนูอนินทรี ย์ที�สกัดจากตัวอย่างข้ าวหอมมะลิ

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
ปี ที� 1 ฉบั บที� 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
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Figure 2 โครมาโตแกรมของสารสกัดสารหนูอนินทรี ย์ที�สกัดจากตัวอย่างข้ าวและสารมาตรฐาน As(III), DMA, As(V)

กรมวิทยาศาสตรบริการ
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3.3 เมือ� นําตัวอย่างทีเ� ตรี ยมด้ วยวิธีสกัดด้ วยกรดไตรฟลูออโรอะซิตริกไปหาปริมาณสารหนูอนินทรีย์ (Inorganic Arsenic (as
As(V)) ด้ วยเครื� อง HPLC-ICP-MS ได้ ผลดังนี �
Table 3 แสดงปริ มาณสารหนูอนินทรี ย์ (Inorganic Arsenic (as As(V))ในตัวอย่างข้ าวหอมมะลิ ที�เตรี ยมตัวอย่างด้ วยวิธีสกัดด้ วยกรดไตรฟลูออโร
อะซิตริ ก
นํา� หนักหลัง
เติมH2O2(c)
(g)

ปริมาณที�พบใน
ตัวอย่ าง (mg/kg)

2.0526

4.2777

0.0038

5.8585

2.0578

4.2644

0.0046

2.31

5.8641

2.0642

4.2727

0.0005

2.29

2.96

5.6813

2.0651

4.2521

0.0142

2.29

2.44

5.8689

2.0528

4.2325

0.0033

ค่ าที�วัดได้ ใน ค่ าที�อ่านได้ จาก นํา� หนักหลัง นํา� หนัก สาร
Blank
กราฟมาตรฐาน ปรั บปริมาตร(a) สกัดที�ใช้ (b)
(g)
(g)
(ng/g)
(ng/g)

ตัวอย่ างข้ าว
หอมมะลิ

นํา� หนัก
ตัวอย่ าง
(g)

1

0.4810

2.29

2.44

5.8376

2

0.4716

2.29

2.47

3

0.5117

2.29

4

0.5518

5

0.5561

Mean

0.0053

SD

0.0052

%RSD

99.1715

factor x Final Volume}/Weight
โดยคํานวณจากปริ มาณอนินทรี ย์ (as As(V)) = {(ค่าที�ได้ จากกราฟ-ค่า Blank) x Dilution
1,000

ตัวอย่างการคํานวณปริ มาณสารหนูอนินทรี ย์ (as As(V))
x 5.8376 } / 0.4810 = 0.0038 mg/kg
ในตัวอย่างที� 1 เท่ากับ = { (2.44 – 2.29) x (4.2777/2.0526)
1,000

จากตารางพบว่า มีคา่ เฉลี�ยของสารหนูอนินทรี ย์ (as As(V)) เท่ากับ 0.0053 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึง� มีระดับความเที�ยงของ
วิธีการวิเคราะห์ (%RSD) อยูใ่ นระดับตํ�า[6] โดยผลการวิเคราะห์มีหน่วยการวิเคราะห์อยูใ่ นระดับหนึง� ส่วนในล้ านส่วน (ppm)ควร
มีคา่ %RSD อยูใ่ นช่วง 1-10%[6] แต่ในการเตรี ยมตัวอย่างด้ วยวิธีนี �ให้ คา่ %RSD มากกว่า 35% แสดงว่ามีผลความเที�ยงไม่ผา่ น
เกณฑ์การยอมรับ
3.4 เมื�อเปรี ยบเทียบวิธีการเตรี ยมตัวอย่างเพื�อวิเคราะห์หาสารหนูอนินทรี ย์ ทัง� 2 วิธี พบว่า วิธีสกัดด้ วย กรดไตรฟลูออโร
อะซิตริ ก มีระดับความเที�ยงของการวิเคราะห์ตวั อย่าง (%RSD) ตํ�ากว่าวิธีที�สกัดด้ วยวิธีการสกัดด้ วยเครื� องแยกสารด้ วยเสียงที�มี
ความถี�สงู ค่อนข้ างมาก ซึง� อาจมีสาเหตุจากการที�มีสงิ� รบกวน (Interference) ในโครมาโตแกรมของสารหนูอนินทรี ย์ (as As(V))
ค่อนข้ างมาก ทําให้ เส้ นฐาน (Baseline) ค่อนข้ างสูงและไม่เรียบ (ดังรูปที� 3) ค่าที�ได้ อาจจะไม่ใช่คา่ ที�แท้ จริง ดังนันการสกั
�
ดตัวอย่าง
ด้ วยวิธีกรดไตรฟลูออโรอะซิตริ ก จึงเป็ นวิธีที�ไม่เหมาะสมกับการวิเคราะห์หาสารหนูอนินทรี ย์ในข้ าว
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Figure 3 โครมาโตแกรมแสดงถึงสิง� รบกวนบริ เวณโครมาโตแกรมของ Inorganic Arsenic (As(V))
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3.5 ผลการทดสอบหาปริ มาณสารหนูอนินทรี ย์ในตัวอย่างข้ าวโดยวิธีการสกัดด้ วยเครื� องแยกสารด้ วยเสียงที�มีความถี�สงู
Table 4 แสดงปริมาณสารหนู (Inorganic Arsenic (as As(V))ในตัวอย่างข้ าวหอมมะลิ ที�เตรี ยมตัวอย่างด้ วยวิธีการสกัดด้ วยเครื� องแยกสารด้ วยเสียง
ที�มีความถี�สงู
นํ �าหนักหลัง
นํ �าหนัก สาร นํ �าหนักหลัง ปริ มาณที�พบใน
ปรับปริ มาตร(a) สกัดที�ใช้ (b) (g) เติมH2O2(c) ตัวอย่าง (mg/kg)
(g)
(g)

ตัวอย่างข้ าว
หอมมะลิ

นํ �าหนัก
ตัวอย่าง
(g)

ค่าที�วดั ได้ ใน
Blank
(ng/g)

ค่าที�อา่ นได้ จาก
กราฟมาตรฐาน
(ng/g)

1

0.4754

0.77

1.69

9.6975

2.0043

4.1948

0.0393

2

0.5230

0.77

1.67

9.6992

2.0093

4.2134

0.0350

3

0.4943

0.77

1.64

9.1453

2.0306

4.2326

0.0336

4

0.4856

0.77

1.62

9.5843

2.0174

4.2182

0.0351

5

0.5802

0.77

1.69

10.2953

2.0536

4.2451

0.0337

6

0.5665

0.77

1.62

10.2308

2.0176

4.2782

0.0326

7

0.5415

0.77

1.76

9.8545

2.0306

4.2314

0.0375

Mean

0.0352

SD

0.0024

%RSD

6.7535

factor x Final Volume}/Weight
โดยคํานวณจากปริ มาณอนินทรี ย์ (as As(V)) = {(ค่าที�ได้ จากกราฟ-ค่า Blank) x Dilution
1,000

ตัวอย่างการคํานวณปริ มาณสารหนูอนินทรี ย์ (as As(V))
x 5.8376 } / 0.4810 = 0.0393 mg/kg
ในตัวอย่างที� 1 เท่ากับ = { (2.44 – 2.29) x (4.2777/2.0526)
1,000

4. สรุ ป(Conclusion)

การเตรี ยมตัวอย่างเพื�อวิเคราะห์สารหนูอนินทรี ย์ในข้ าวทําได้ โดยด้ วยวิธีการสกัดตัวอย่างข้ าว 2 วิธี คือ วิธีการสกัดด้ วย
เครื� องแยกสารด้ วยเสียงที�มีความถี�สูง (Solvent extraction with sonication) และวิธีสกัดด้ วยกรดไตรฟลูออโรอะซิตริ ก
(Treatment with TFA) แต่พบว่าวิธีการเตรียมตัวอย่างโดยการสกัดด้ วยเครื�องแยกสารด้ วยเสียงที�มคี วามถี�สงู (Solvent extraction
with sonication) มีความน่าเชื�อถือมากกว่า เนื�องจากให้ คา่ ระดับความเที�ยงอยูใ่ นเกณฑ์การยอมรับ ในขณะที�วิธี สกัดด้ วยกรด
ไตรฟลูออโรอะซิตริ ก มีคา่ ระดับความเที�ยงไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับ ซึง� จะต้ องมีการพัฒนา ปรับปรุ งต่อไป ทังนี
� �อาจมีสาเหตุ
เนื�องมาจากการสกัดด้ วยวิธีนี �ไม่สามารถกําจัดสิง� รบกวน (Interference) ในตัวอย่างสารสกัดข้ าวได้ หมด และจากการสํารวจ
ข้ อมูลเบื �องต้ นของปริ มาณสารหนูอนินทรี ย์ในข้ าวพบว่า ข้ าวหอมมะลิในท้ องตลาดที�ได้ จากการสุม่ และนํามาใช้ ในการศึกษา
ครัง� นี �มีสารหนูอนินทรี ย์อยูใ่ นช่วง 0.032 – 0.039 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
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ครี มขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์ จากขิง
Facial scrub cream contained ginger-enzyme
จิราภรณ์ บุราคร1* สุบงกช ทรัพย์แตง1 จิตต์เรขา ทองมณี1 และ ศรี สมพร ปรี เปรม2

บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี �เป็ นการพัฒนาครี มขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์จากขิง โดยพบว่าเอนไซม์โปรติเอสจากขิง มีค่ากิจกรรมเอนไซม์
(enzyme activity) เท่ากับ 15 หน่วยเอนไซม์ตอ่ มิลลิลติ รต่อนาทีและค่ากิจกรรมจําเพาะ (specific activity) เท่ากับ 377 หน่วย
เอนไซม์ตอ่ มิลลิกรัมโปรตีน จากนันนํ
� าเอนไซม์โปรติเอสจากขิงมาผลิตเป็ น เอนไซม์ผงแห้ งด้ วยวิธีอบแห้ งแบบแช่เยือกแข็งและเพิ�ม
ความเสถียรด้ วยการเติมเคซีนและโบรอก เอนไซม์ผงแห้ งจะมีคา่ กิจกรรมจําเพาะเท่ากับ 1,025 หน่วยเอนไซม์ตอ่ มิลลิกรัมโปรตีน
และเมื�อนําเอนไซม์โปรติเอสจากขิงไปเป็ นส่วนผสม ในครี มขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์จากขิงโดยให้ มีเอนไซม์ร้อยละ 20 ของนํ �าหนัก
รวมจะได้ คา่ กิจกรรมเอนไซม์ 9.9 หน่วยเอนไซม์ตอ่ มิลลิลติ รต่อนาที หลังจากนันนํ
� าครีมขัดผิวผสมเอนไซม์ขงิ ไปทดสอบการระคาย
เคืองในสัตว์ทดลองพบว่า ไม่มีการระคายเคือง โดยค่าดัชนีการระคายเคืองเบื �องต้ นเท่ากับ 0.6 จากการทดสอบประสิทธิภาพ
ครี มขัดหน้ าผสมเอนไซม์จากขิงเปรี ยบเทียบกับครี มขัดผิวหน้ าตัวอย่างควบคุมในอาสาสมัครผู้หญิงที�มีสขุ ภาพดี จํานวน 20 คน
เป็ นเวลา 14 วัน พบว่าครี มขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์จากขิงและครี มขัดผิวตัวอย่างควบคุมมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญและไม่ก่อให้ เกิดการระคายเคือง นอกจากนันยั
� งพบว่าเม็ดสีเข้ มที�กระจายเป็ นจุดด่างดําบนผิวหน้ าลดลงอย่างชัดเจน
และผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของอาสาสมัครจากการใช้ ครี มขัดผิวด้ านกลิ�นหอม เนื �อผลิตภัณฑ์ ความกระจ่าง
ใส ความเรี ยบเนียน ความชุม่ ชื�น การลดริ ว� รอย และความพึงพอใจโดยรวม พบว่า อาสาสมัครมีความพึงพอใจครี มขัดผิวหน้ า
ผสมเอนไซม์จากขิงมากกว่าครี มขัดผิวหน้ าตัวอย่างควบคุมในทุกด้ าน โดยมีความพึงพอใจโดยรวมครี มขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์
จากขิงและครี มขัดผิวหน้ าตัวอย่างควบคุมเท่ากับร้ อยละ 90 และ 64 ตามลําดับ

Abstract

This study was performed to develop facial scrub cream containing ginger enzyme. It was found that activity and
specific activity of the crude ginger protease were 15 Units/ml/min and and 377 Units/mg protein, respectively. First,
a crude preparation of ginger protease was lyophilized using a freeze dryer. Its stability was improved by mixing
casein and borox and the protease powder. The specific activity value of the stabilized ginger protease was 1,025
Units/mg protein. The stabilized ginger protease was mixed with scrub cream. The mixture contain 20% (w/w) of the
enzyme, equivalent to 9.9 Unit/ml/min. Then, the ginger enzyme scrub cream was tested on animals for primary irritant
properties. No irritation was observed, as indicated by the primary irritation index of 0.6. In the efficiency study, the
ginger enzyme scrub cream and control scrub cream were used by 20 healthy female for 14 days. There were no
significant difference between the ginger enzyme scrub cream and the control scrub cream. Besides, dark spots on
faces of certain volunteers who used the ginger enzyme scrub cream were dramatically decreased. The volunteers’
satisfaction on the quality, brightness, moisturizer, wrinkle and total satisfaction of the ginger enzyme scrub cream
were evaluated by the questionnaires. The results showed that the volunteers were more satisfied with the ginger
enzyme scrub cream than the control scrub cream, as shown by total satisfaction score of 90 and 64%, respectively.
คําสําคัญ : ขิง, เอนไซม์โปรติเอส, ครี มขัดผิว
Keywords : Ginger protease, Scrub cream, Zingiber officinale
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1. บทนํา (Introduction)

ขิง (ginger) มีชื�อทางวิทยาศาสตร์ วา่ Zingiber officinale Roscoe อยูใ่ นวงศ์ Zingiberaceae เป็ นพืชสมุนไพรที�มีสรรพคุณ
หลายอย่าง ได้ แก่ ต้ านการคลื�นไส้ อาเจียน ลดอาการจุกเสียด ขับลม ขับนํ �าดี ต้ านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร [1] ขิงมีฤทธิ�
ต้ านการอักเสบ โดยมีรายงานว่าสารสกัดขิงด้ วยเอทานอลและนํ �าสามารถต้ านการอักเสบได้ [2][3] นอกจากนี �ขิงมีเอนไซม์
โปรติเอส (ginger protease หรื อ zingibain) ซึง� มีสมบัตชิ ว่ ยย่อยโมเลกุลของโปรตีน [4][5] เอนไซม์โปรติเอสจากขิงค้ นพบครัง� แรก
โดย Ichikawa et al., 1973 [6] ซึง� เอนไซม์โปรติเอสจากขิงมีคา่ กิจกรรมเอนไซม์สงู ในการย่อยซับสเตรต (substrate) ที�เป็ นโปรตีน
ชนิดต่าง ๆ ได้ แก่ casein, bovine serum albumin, และ collagen [4][5][7] เอนไซม์โปรติเอสจากขิงจัดอยูใ่ นกลุม่ ซีสเตอีน
โปรติเอส (cysteine protease) เช่นเดียวกับเอนไซม์จากพืชอืน� ๆ ได้ แก่ เอนไซม์ปาเปน (papain) จากมะละกอ เอนไซม์แอคตินิดนิ
(actinidin) จากผลกีวี และเอนไซม์โบรมิเลน (bromelain) จากสับปะรด เป็ นต้ น เอนไซม์โปรติเอสจากขิงส่วนใหญ่นํามาประยุกต์
ใช้ ในด้ านอาหาร เช่น การหมักเนื �อเพื�อให้ เนื �อมีความนุม่ การตกตะกอนนํ �านมในกระบวนการผลิตเนย การผลิต ginger milk curd
[8] ผลิตภัณฑ์ขิงผงที�มีกิจกรรมเอนไซม์โปรติเอส ผลิตภัณฑ์นํ �านมถัว� เหลืองรสขิง [9] เป็ นต้ น มีรายงานการนําเอนไซม์ปาเปน
ซึง� เป็ นเอนไซม์กลุม่ เดียวกับเอนไซม์โปรติเอสจากขิงมาประยุกต์ใช้ ในเครื� องสําอาง โดยเอนไซม์ปาเปนจะใช้ ในการผลัดเซลล์ผิว
ที�ตาย ออกจากผิวชันนอก
�
(stratum corneum) ใช้ รักษาผิวหนังที�ชราหรื อเสื�อมลง (aging skin) สําหรับลดริ ว� รอย รักษาผิวที�ถกู
ทําลายด้ วยแสงแดด สิว ผิวแห้ ง และผิวอื�นๆ เอนไซม์ปาเปนสามารถใช้ เป็ นส่วนผสมในเจล โลชัน� และครี มได้ มีความอ่อนโยนต่อ
ผิว ไม่กอ่ ให้ เกิดการระคายเคือง ปั จจุบนั มีครี มขัดผิวหน้ าที�จําหน่ายทางการค้ ามีสว่ นประกอบของ Alphahydroxy acids (AHAs)
เช่น glycolic acid และ lactic acid, Beta hydroxyl acids (BHAs) และ retinoids ซึง� อาจเป็ นสาเหตุของการเกิดการแพ้ ผิว
แดง ผิวพุพอง โดยเฉพาะผิวที�ถกู ทําลายด้ วยแสงแดด ผิวที�ถกู แสงแดดเป็ นประจําหรื อผิวที�มีความไวต่อแสงมากเป็ นพิเศษ โดย
เฉพาะผู้ที�มีสีผิวเข้ ม ดังนันจึ
� งต้ องการครี มขัดผิวหน้ าที�มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้ เกิดการแพ้ และระคายเคือง [10] งานวิจยั นี �จึงได้
มีแนวทางการผลิตครี มขัดผิวหน้ าทีม� ีสว่ นประกอบของขิงสารจากธรรมชาติและสารสกัดสมุนไพร โดยนําเอนไซม์โปรติเอสจากขิง
ผสมในครี มขัดผิวหน้ าเพื�อช่วยให้ ผลัดเซลล์ผิวในชัน� stratum corneum ซึง� ให้ สารจากธรรมชาติและสารสกัดสมุนไพร ได้ แก่ สาร
สกัดบัวบก ว่านหางจระเข้ ผง นํ �ามันมะพร้ าว นํ �ามันงาและนํ �าผึ �ง ที�ผสมในครี มสามารถซึมซาบเข้ าสูผ่ ิวชันในได้
�
อย่างดี เป็ นการ
บํารุงและเพิ�มความชุม่ ชื�นให้ ผิว นอกจากนี �ในครี มขัดผิวหน้ ายังใช้ ขิงผง (ginger powder) เป็ นเม็ดขัดผิวในผลิตภัณฑ์ทดแทน
เม็ดขัดผิวอื�นๆที�ต้องนําเข้ ามาจากต่างประเทศและมีราคาแพง การประยุกต์ใช้ ขิง สารจากธรรมชาติและสารสกัดสมุนไพรเป็ น
ส่วนประกอบในครี มขัดผิวหน้ าเป็ นการเพิ�มมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตร ช่วยลดปั ญหาราคาผลผลิตตกตํ�าในช่วงฤดูกาลผลิต
โดยการนํามาแปรรูป ยังเป็ นการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื� องสําอางให้ มีคณ
ุ ภาพ มีความปลอดภัยในการใช้ และราคาไม่
แพง จึงเป็ นทางเลือกใหม่ให้ ผ้ บู ริ โภคหันมาใช้ ผลิตภัณฑ์ที�สามารถผลิตขึ �นเองในประเทศนับเป็ นการพัฒนาอย่างยัง� ยืนภายใต้
ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงอีกทางหนึง�
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2. วิธีการวิจยั (Experimental)

2.1 วัตถุดบิ และสารเคมี
- ขิง (Zingiber officinaleRoscoe)
- โบรอกซ์ (Borox: Na2B4O7.10H2O)
- เคซีน (Casein)
- กรดแลกติก (Lactic acid)
- กรดไฮโดรคลอริ ก (HCl)
- กรดไตรคลอโรแอซีตกิ (Trichloroacetic acid)
- โบวีนซีรัมอัลบูมิน (Bovine serum albumin; BSA)
- ทริ ส (ไฮโดรเมทิล) อะมิโนมีเทน (Tris(hydroxymethyl)aminomethane)
- แอสคอร์ บกิ แอซิด (Ascorbic acid)
- โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
- สีย้อม (Dye reagent)
- สารมาตรฐานไทโรซีน (Tyrosine)
2.2 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื� องมือ
- ตู้ปลอดเชื �อ (Biosafety cabinet Level II)
- ตู้บม่ ควบคุมอุณหภูมิได้ (Incubator)
- ตู้อบเพาะเชื �อแบบใช้ แก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2 incubator)
- เครื� องทําแห้ งแบบอบแห้ งแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer)
- เครื� องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (UV/VIS Spectrophotometer)
- เครื� องปั� นเหวี�ยงความเร็วสูง (Centrifuge)
- เครื� องผสม (Homogenizer)
- เครื� องวัดความยืดหยุน่ และถ่ายภาพผิว Multi dermascope MDS 800
- เครื� อง Mexameter MX 18
- เครื� องชัง� ทศนิยม 4 ตําแหน่ง (Balance)
- เครื� องวัดความเป็ นกรด-เบส (pH meter)
- เครื� องผสมสารละลาย (Vortex mixer)
- เทอร์ โมมิเตอร์ (Thermometer)
- กระดาษกรอง Whatman® เบอร์ 1

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
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2.3 การผลิตเอนไซม์ จากขิง
นําขิงแก่ 1 กิโลกรัม ปอกเปลือก หัน� ให้ เป็ นชิ �นเล็กๆ นําไปปั� นในโถปั� น แล้ วนําไปแยกเอนไซม์ดบิ (crude enzyme) ออก
จากส่วนของแข็งโดยเครื� องปั� นเหวี�ยงความเร็วสูง ความเร็วรอบ 8,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 20 นาที ที�อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส
จะได้ สว่ นสารละลายแยกออกมาเป็ นส่วนเอนไซม์ดบิ จากนันนํ
� าไปผลิตเอนไซม์ผงโดยนําเอนไซม์ดบิ ปริ มาณ 100 มิลลิลติ ร ใส่
ในขวดก้ นกลมขนาด 500 มิลลิลติ ร แช่แข็งตัวอย่าง (pre freeze) ที�อณ
ุ หภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกระทัง� เอนไซม์ดบิ กลายเป็ น
เกล็ดนํ �าแข็ง แล้ วนําไปทําแห้ งด้ วยเครื� องทําแห้ งแบบอบแห้ งแช่เยือกแข็ง ที�อณ
ุ หภูมิห้อง และลดความดันลง จะได้ เอนไซม์ผง
2.3.1. การเพิ�มความเสถียรเอนไซม์
นําเอนไซม์ดบิ และเอนไซม์ผงจากวิธีการข้ อ 2.3 มาทําการทดลองเพิ�มความเสถียร วิธีการดัดแปลงจากสิทธิบตั ร
สหรัฐอเมริ กา (US patent 4,842,758) [11] ดังนี �
1) ชัง� เคซีน 20 กรัม ผสมกับ 0.17N NaOH 80 กรัม กวนให้ เข้ ากัน ให้ ความร้ อน 50 องศาเซลเซียส เพื�อละลาย
เคซีนจากนันเติ
� มเอนไซม์ 10 กรัม จะได้ สารละลายเอนไซม์ผสมเคซีน จากนันเติ
� ม 1M Ascorbic acid 3 มิลลิลติ ร
2) ชัง� โบรอก 113 กรัม ผสมกับสารละลายกรดแลกติกเข้ มข้ น 253 กรัม แล้ วทําให้ เป็ นกลาง (Nutralized) ด้ วย
12 N NaOH 115 กรัม ได้ สารละลายกรดแลกติกผสมโบรอก นําสารผสมกรดแลกติกและโบรอกซ์มา 5 มิลลิลติ รผสมกับ 1M
Ascorbic acid 5 มิลลิลติ ร
3) นําสารละลายข้ อ 1) (สารละลายเอนไซม์ผสมเคซีน) 24 กรัม ผสมกับสารละลายข้ อ 2) (สารละลายกรด
แลกติกผสมโบรอกซ์) 33 กรัม จะได้ เอนไซม์ที�มีความเสถียร (Stabilized enzyme)
2.3.2. การวิเคราะห์คา่ กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส (protease activity)
วิธีการดัดแปลงจาก Kunitz, 1947 [12]
สารละลายเคซีนในบัฟเฟอร์ ทริ ส 0.05M pH 7.5 ความเข้ มข้ นร้ อยละ 1 ปริ มาตร 2.5 มิลลิลติ ร ใช้ เป็ นซับสเตรต
(substrate) นําไปบ่มที�อณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 นาที เติมสารละลายเอนไซม์ 1 มิลลิลิตร เขย่าให้ เข้ ากัน
นําไปบ่มที�อณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 20 นาที เพื�อให้ เอนไซม์โปรติเอสย่อยสลายเคซีน หยุดปฏิกิริยาด้ วยการเติม
สารละลายกรดไตรคลอโรแอซีตกิ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 30 ปริ มาตร 1 มิลลิลติ ร เขย่าให้ เข้ ากัน เพื�อให้ โปรตีนตกตะกอนแล้ วนํา
ไปบ่มที�อณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 นาที จากนันนํ
� าไปปั� นแยกตะกอนที�ความเร็ ว 8,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 15
นาที แล้ วนําส่วนใสมาวัดค่าการดูดกลืนแสง ที�ความยาวคลื�น 275 นาโนเมตร โดยใช้ นํ �ากลัน� เป็ น blank และคํานวณค่ากิจกรรม
เอนไซม์จากกราฟมาตรฐานไทโรซีน
1 หน่วยของเอนไซม์ คือ ปริ มาณเปปไทด์หรื อกรดอะมิโนที�เกิดจากการย่อยเคซีนร้ อยละ 1 ด้ วยเอนไซม์ ที� 40
องศาเซลเซียส ในเวลา 1 นาที ในสภาวะที�ทดลองโดยเปรี ยบเทียบเป็ นไมโครโมลของไทโรซีน
2.3.3. การวิเคราะห์โปรตีนโดยวิธี Bradford
1) การเตรี ยมสารละลาย Dye reagent จากบริ ษัท BIORAD® dye reagent 10 มิลลิลิตร เติมนํ �ากลัน� 40
มิลลิลติ ร กรองผ่านกระดาษกรอง Whatman® เบอร์ 1 เก็บไว้ ในตู้เย็น ไม่เกิน 2 สัปดาห์
2) สารละลาย BSA หรื อสารละลายตัวอย่าง 800 ไมโครลิตร เติม dye reagent 200 ไมโครลิตร เขย่าให้ เข้ ากัน
ด้ วยเครื� องผสมสารละลาย ตังทิ
� �งไว้ ที�อณ
ุ หภูมิห้อง 5 นาที วัดค่าการดูดกลืนคลื�นแสงที�ความยาวคลื�น 595 นาโนเมตร ด้ วยเครื� อง
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ โดยใช้ dye reagent ผสมนํ �ากลัน� แทนเอนไซม์เป็ น blank
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2.4 การพัฒนาครี มขัดผิว
ทําการผลิตครี มขัดผิวโดยมีสว่ นประกอบดังแสดงในตารางที� 1 ดังนี �
1) นําส่วนประกอบ (ลําดับที� 1-6) ซึง� เป็ นวัฏภาคนํ �ามัน ผสมกันในบีกเกอร์ แล้ วให้ ความร้ อนจนถึงอุณหภูมิ 75 องศา
เซลเซียส
2) นําส่วนประกอบ (ลําดับที� 7-8) ซึง� เป็ นวัฏภาคนํ �า ผสมกันในบีกเกอร์ แล้ วให้ ความร้ อนจนถึงอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส
3) นําส่วนผสมของวัฏภาคนํ �ามันในข้ อ 1) ผสมกับวัฏภาคนํ �าในข้ อ 2) แล้ วผสมด้ วยเครื� องผสมที�ความเร็วรอบ 550 รอบ
ต่อนาที เป็ นเวลา 20 นาที
4) ทิ �งให้ เย็นจกระทัง� มีอณ
ุ หภูมิประมาณ 45-50 องศาเซลเซียส จะเกิดเนื �อครี ม
5) ใส่สว่ นประกอบอื�นๆ (ลําดับที� 9-16) ลงในเครื� องผสมจนกระทัง� ส่วนผสมเข้ ากันดี
Table 1 ตํารับครี มขัดผิวหน้ า
ลําดับที�

ส่ วนประกอบ

ตํารั บขัดผิวหน้ า (ร้ อยละ)

1

Coconut oil

3

2

Sesame oil

3

3

Stearic acid

3

4

Cetyl alcohol

3

5

Cremophor®A6

1.88

6

Cremophor®A25

6.46

7

Propylene glycol

3

8

นํ �า

36.96

9

นํ �าหอม กลิน� Sunsilk

1

10

Germaben®II (0.5%)

0.5

11

วิตามินซี (1M Ascorbic acid)

15

12

นํ �าผึ �ง

1

13

ขิงผง

2

14

สารสกัดบัวบก

0.1

15

ว่านหางจระเข้ ผง

0.1

16

เอนไซม์จากขิง

20

วัฏภาคนํ �ามัน

วัฏภาคนํ �า

ส่วนประกอบอื�นๆ

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
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2.4.1. การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพครี มขัดผิว
1) วิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพ โดยสังเกตสี กลิน� วิเคราะห์ความเป็ นกรด-เบส
2) ทดสอบความคงตัวของสูตรด้ วยวิธี Freeze-Thaw cycle โดยบ่มครี มขัดผิวในตู้บม่ ควบคุมอุณหภูมิ จํานวน
5 รอบ โดยแต่ละรอบบ่มที� อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว� โมง และ 45 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว� โมง สังเกต
การเปลี�ยนแปลงของสี กลิน� ความเป็ นกรด-เบส รวมถึงการแยกชันของครี
�
มขัดผิว
3) การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ตามวิธีมาตรฐานที�ระบุไว้ ใน Bacteriological Analytical Manual (BAM)
2.5 การทดสอบการระคายเคืองของครี มขัดผิวในสัตว์ ทดลอง(Primary Skin Irritation Test)
ทดสอบการระคายเคืองของครี มขัดผิวต่อผิวหนังของกระต่าย ณ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดย
ใช้ กระต่ายสายพันธุ์ albino ขนสีขาว ตาสีแดง นํ �าหนักไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม จํานวน 3 ตัว ทดลองทาครี มขัดผิวที�เวลา 24, 48
และ 72 ชัว� โมง ตรวจสอบดูลกั ษณะผิวหนังโดยบันทึกผลของการก่อให้ เกิดความระคายเคืองในด้ านความแดง (Erythema) และ
การบวม (Oedema) ของผิวหนัง
2.6 การทดสอบประสิทธิภาพครี มขัดผิวในอาสาสมัคร
ทดสอบประสิทธิภาพครี มขัดผิวในอาสาสมัคร ดําเนินการ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรับสมัคร
อาสาสมัครหญิงสุขภาพดี จํานวน 20 คน อายุระหว่าง 30 – 50 ปี เข้ าสูโ่ ครงการและตรวจสภาพผิวทังก่
� อนและหลังการใช้ ครี มขัด
ผิวโดยทดสอบความยืดหยุน่ ของผิวหนังด้ วยเครื� องมือวัดความยืดหยุน่ และถ่ายภาพผิว Multi dermascope MDS 800 ทดสอบ
ความเข้ มของสีผวิ ด้ วยเครื� องมือ Mexameter MX 18 ในการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ดังนี �
1) ช่วงก่อนการทดลอง เป็ นระยะเวลา 14 วัน เก็บข้ อมูลเบื �องต้ นของอาสาสมัคร ให้ อาสาสมัครหยุดการใช้ ผลิตภัณฑ์
ขัดผิวที�ทําให้ เกิดการผลัดเซลล์หรื อหลุดลอกชนิดอื�นๆ ในบริ เวณผิวหนังที�ทําการทดสอบตังแต่
� ในช่วงนี �เป็ นต้ นไปจนสิ �นสุดการ
ทดลอง ทําการตรวจสภาพผิวและทดสอบโดยวิธี patch test โดยทาผลิตภัณฑ์ที�ท้องแขนแล้ วปิ ดทับด้ วยพลาสเตอร์ ไว้ ไม่น้อย
กว่า 1 ชัว� โมงเพื�อดูวา่ มีอาการแพ้ หรื อไม่ หากอาสาสมัครคนใดมีอาการแพ้ จะถูกคัดออกจากการทดลอง
2) ช่วงระยะการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ก่อนการทาผลิตภัณฑ์ขดั ผิวบริ เวณท้ องแขนแต่ละข้ างต้ องล้ าง
มือให้ สะอาดแล้ วเช็ดให้ แห้ ง โดยตักเนื �อสารด้ วยช้ อน (ปริ มาณ 0.5 มิลลิลติ ร) ที�เตรี ยมมาให้ พนู ช้ อนและปาดส่วนที�เกินออก นํา
ตัวอย่างที�ได้ รับทาลงบนผิวหน้ า โดยทาครี มขัดผิวผสมเอนไซม์ขิงส่วนแก้ มด้ านซ้ ายและทาครี มขัดผิวตัวอย่างควบคุมที�ซื �อจาก
ท้ องตลาดส่วนแก้ มด้ านขวา นวดเบาๆ เป็ นวงกลมไปในทางเดียวกัน กําหนดพื �นที�ขนาด 4 x 4 ซม. เป็ นเวลา 5 นาที แล้ วล้ างออก
ด้ วยนํ �าสะอาด เช็ดผิวให้ แห้ ง โดยให้ อาสาสมัครทาผลิตภัณฑ์ขดั ผิววันละ 1 ครัง� หลังอาบนํ �าตอนเย็น เป็ นะระยะเวลาต่อเนื�อง 14
วัน และนัดอาสาสมัครมาเพื�อทําการประเมินสภาพผิววันแรก วันที� 7 และวันที� 14 นัดอาสาสมัครมาเพื�อทําการประเมินสภาพ
ผิวและวัดความพึงพอใจต่อการใช้ ผลิตภัณฑ์โดยใช้ แบบสอบถามให้ อาสาสมัครตอบภายหลังการใช้ ผลิตภัณฑ์เป็ นเวลา 14 วัน

3. ผลและวิจารณ์ (Results and Discussion)

3.1 การผลิตเอนไซม์ จากขิง
ขิงแก่เมื�อนํามาสกัดเอนไซม์จะได้ สารละลายสีนํ �าตาลเข้ ม ทําให้ เป็ นผงด้ วยวิธีทําแห้ งแบบอบแห้ งแช่เยือกแข็งแล้ วเพิ�ม
ความเสถียรของเอนไซม์ ตามวิธีข้อ 2.4 จากผลการทดลองดังตารางที� 2 พบว่าเอนไซม์ดบิ มีแอคติวติ ี 15.48 หน่วยเอนไซม์ และมี
ค่ากิจกรรมจําเพาะ 377.56 หน่วยเอนไซม์ตอ่ มิลลิกรัมโปรตีน เมื�อนําเอนไซม์ดบิ ไปผ่านการทําแห้ งแบบอบแห้ งแช่เยือกแข็งและ
เพิ�มความเสถียรมีคา่ กิจกรรมจําเพาะเพิ�มขึ �นเป็ น 1,025 หน่วยต่อมิลลิกรัมโปรตีน
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Table 2 แอคติวิตีของเอนไซม์ดบิ และเอนไซม์ผงเมื�อผ่านกระบวนการเพิ�มความเสถียร
Enzyme activity
(Unit/ml/min)
± SD

Protein
(mg)

Specific activity
(Unit/mg protein)

เอนไซม์ดบิ

15.48+0.25

0.041

377.56

เอนไซม์ดบิ เพิ�มความเสถียร

0.76+0.24

0.013

58.46

เอนไซม์ผา่ นการทําแห้ งแบบแช่เยือกแข็ง

30.87+1.14

0.140

220.50

เอนไซม์ผา่ นการทําแห้ งแบบแช่เยือกแข็งเพิ�มความเสถียร

12.30+1.81

0.012

1,025.00

Sample

3.2 การพัฒนาครี มขัดผิว
จากการทดลองพัฒนาสูตรครี มขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์จากขิง (ตารางที� 1) ได้ ครี มขัดผิวมีลกั ษณะเป็ นครี มสีเหลืองอ่อน
กลิน� หอม มีคา่ ความเป็ นกรดด่าง 5.5 มีความคงตัว ไม่แยกชันเมื
� �อผ่านกระบวนการทดสอบ ด้ วยวิธี Freeze-Thaw cycle และ
มีจํานวนแบคทีเรี ยน้ อยกว่า 10 โคโลนีตอ่ กรัม และจํานวนยีสต์และราน้ อยกว่า 100 โคโลนีตอ่ กรัม ซึง� อยูใ่ นเกณฑ์ประประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที� 40) พ.ศ.2548 ที�ห้ามพบแบคทีเรี ย ยีสต์และราที�ใช้ อากาศเกินกว่า 1,000 โคโลนีตอ่ กรัมและเมื�อ
วิเคราะห์แอคติวิตีของเอนไซม์ในครี มขัดผิว ผลการทดลองดังตารางที� 3 พบว่าเอนไซม์ผา่ นการทําแห้ งแบบอบแห้ งแช่เยือกแข็ง
เพิ�มความเสถียรเมื�อผสมในครี มขัดผิวมีแอคติวิตี 9.9 หน่วยเอนไซม์

Figure 1 ครี มขัดผิวหน้ า
Table 3 แอคติวิตีของเอนไซม์ในครี มขัดผิว

Sample

Enzyme activity
(Unit/ml/min)
± SD

เอนไซม์ดิบผสมครี มขัดผิว

0.86+0.15

เอนไซม์ดิบเพิ�มความเสถียรผสมครี มขัดผิวหน้ า

0.09+0.05

เอนไซม์ผา่ นการทําแห้ งแบบอบแห้ งแช่เยือกแข็งเพิ�มความเสถียรผสมครี มขัดผิวหน้ า

9.9+0.76
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3.3 การทดสอบการระคายเคืองในสัตว์ ทดลอง
ทดสอบการระคายเคืองของครี มขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์จากขิงต่อผิวหนังของกระต่ายจํานวน 3 ตัว พบว่าครี มขัดผิว
หน้ าไม่มีผลต่อการเกิดความแดงและบวมในกระต่าย มีคา่ ดัชนีการระคายเคืองเบื �องต้ น (Primary irritation index, PII) เท่ากับ
0.6 ซึง� ไม่ก่อให้ เกิดการระคายเคือง

3.4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพครีมขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์ จากขิงและครีมขัดผิวหน้ าตัวอย่ างควบคุมในอาสาสมัคร
อาสาสมัครผู้หญิงจํานวน 20 คน ทดลองใช้ ครีมขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์จากขิงบริเวณแก้ มด้ านซ้ ายและใช้ ครีมขัดผิวหน้ า
ตัวอย่างควบคุมบริ เวณแก้ มด้ านขวา ใช้ หลังอาบนํ �าทุกวันตอนเย็นอย่างต่อเนื�องเป็ นเวลา 14 วัน แล้ ววัดค่าความยืดหยุน่ ของผิว
การแดงของสีผิว ความเข้ มของสีผิว ทังก่
� อนและหลังใช้ ครี มขัดผิว ผลการทดลองดังตารางที� 4 -6 พบว่าผิวหน้ าของอาสาสมัครที�
ใช้ ครี มขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์จากขิงมีคา่ ความยืดหยุน่ ของผิว ค่าความเข้ มของสีผวิ และการแดงของผิว มากกว่าครี มขัดผิวหน้ า
ตัวอย่างควบคุม เล็กน้ อย และเมื�อเปรี ยบเทียบวันที�ทดสอบวันแรก วันที� 7 และวันที� 14 พบว่าความยืดหยุน่ ความเข้ มของสีผิว
และ การแดงของผิว เปลี�ยนแปลงเล็กน้ อย แสดงให้ เห็นว่าครี มขัดผิวหน้ าทังสองชนิ
�
ดเมื�อใช้ ตดิ ต่อกันเป็ นเวลา 14 วัน ไม่ก่อให้
เกิดการระคายเคือง ไม่ทําให้ สีผิวเปลี�ยนและความยืดหยุน่ ของผิวไม่เปลี�ยนไป และเมื�อให้ อาสาสมัครตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจการใช้ ครีมขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์จากขิงและครีมขัดผิวหน้ าตัวอย่างควบคุม ด้ านกลิน� หอม เนื �อผลิตภัณฑ์ ความกระจ่างใส
ความเรี ยบเนียน ความชุ่มชื�น การลดริ ว� รอย ความพึงพอใจโดยรวม ผลการทดลองดังตารางที� 7 พบว่าอาสาสมัครมีความ
พึงพอใจต่อครี มขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์จากขิงมากกว่าครี มขัดผิวหน้ าตัวอย่างควบคุมในทุกด้ าน และมีความพึงพอใจโดยรวม
ร้ อยละ 90 และร้ อยละ 64 ตามลําดับ เมื�อเปรี ยบเทียบภาพถ่ายผิวหน้ าอาสาสมัครที�ทดลองใช้ ครี มขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์จากขิง
(รูปที� 2) ในวันแรกที�ทดสอบ วันที� 7 และวันที� 14 พบว่าผิวหน้ ามีความเรียบเนียนเพิ�มขึ �น ส่วนผิวที�มจี ดุ ด่างดําลดจางลงอย่างชัดเจน
Table 4 เปรี ยบเทียบค่าความยืดหยุน่ ของผิวของครี มขัดผิวหน้ าเอนไซม์ขิงและครี มขัดผิวหน้ าตัวอย่างควบคุม
ค่ าความยืดหยุ่นของผิว
วันที�ทดสอบ

ครี มขัดผิวหน้ าเอนไซม์ ขงิ
± SD

ครี มขัดผิวหน้ าตัวอย่ างควบคุม
± SD

วันที� 0

61.43±10.47

51.93±8.89

วันที� 7

60.90±14.29

52.28±13.45

วันที� 14

59.35±13.06

55.92±14.49
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Table 5 เปรี ยบเทียบ ค่าความเข้ มของสีผิว ของครี มขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์จากขิงและครี มขัดผิวหน้ าตัวอย่างควบคุม
ค่ าความเข้ มของสีผิว
วันที�ทดสอบ

ครี มขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์ จากขิง
± SD

ครี มขัดผิวหน้ าตัวอย่ างควบคุม
± SD

วันที� 0

212.5±64.0

200.5 ±62.6

วันที� 7

213.3 ±61.8

196.2 ±60.8

วันที� 14

218.1±72.8

199.2±61.5

Table 6 เปรี ยบเทียบ ค่าการแดงของสีผิว ของครี มขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์จากขิงและครี มขัดผิวหน้ าตัวอย่างควบคุม
ค่ าการแดงของสีผิว
วันที�ทดสอบ

ครี มขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์ จากขิง
± SD

ครี มขัดผิวหน้ าตัวอย่ างควบคุม
± SD

วันที� 0

307.4±43.1

301.3±37.3

วันที� 7

316.7±49.8

307.4±47.3

วันที� 14

316.2±43.8

308.2 ±47.9

Table 7 คะแนนความพึงพอใจโดยรวมของอาสาสมัครจํานวน 20 คน เมื�อใช้ ครีมขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์จากขิงเปรียบเทียบกับครีมขัดผิวหน้ า ตัวอย่าง
ควบคุม
ความพึงพอใจ

ครี มขัดผิวหน้ าเอนไซม์ ขงิ
± SD

ครี มขัดผิวหน้ าตัวอย่ างควบคุม
± SD

กลิน� หอม

7.3±2.3

6.1±2.7

เนื �อผลิตภัณฑ์

8.7±1.4

5.9±2.9

ความกระจ่างใส

8.4±1.4

6.4±2.2

ความเรี ยบเนียน

8.3±1.4

7.0±2.3

ความชุม่ ชื�น

7.8±1.9

7.1±2.1

การลดริ ว� รอย

8.1±1.7

6.8±1.6

ความพึงพอใจโดยรวม

9.0±1.1

6.4±2.3
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วันที� 0

วันที� 7

วันที� 14
Figure 2 ผิวหน้ าของอาสาสมัครเมื�อทดลองใช้ ครี มขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์จากขิงอย่างต่อเนื�องเป็ นเวลา 14 วัน

4. สรุ ป (Conclusion)

เอนไซม์โปรติเอสจากขิงมีกิจกรรมจําเพาะเท่ากับ 377.56 หน่วยเอนไซม์ต่อมิลลิกรัมโปรตีน เมื�อนําเอนไซม์ดิบมาทําให้
เป็ นผงแห้ งด้ วยวิธีอบแห้ งแช่เยือกแข็งแล้ วนําผงเอนไซม์มาเพิ�มความเสถียร พบว่ามีกิจกรรมจําเพาะเท่ากับ 1,025 หน่วยเอนไซม์
ต่อมิลลิกรัมโปรตีน นําเอนไซม์โปรติเอสที�เพิ�มความเสถียรแล้ วไปเป็ นส่วนผสมร้ อยละ 20 ในครี มขัดผิวหน้ า พบว่าครี มขัดผิวมีคา่
กิจกรรมเอนไซม์ 9.9 หน่วยเอนไซม์ตอ่ มิลลิลติ รต่อนาที จากนันครี
� มขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์จากขิงนําไปทดสอบการระคายเคือง
ในสัตว์ทดลอง พบว่าไม่มีการระคายเคือง โดยค่าดัชนีการระคายเคืองเบื �องต้ น เท่ากับ 0.6 และทดสอบประสิทธิภาพครี มขัดผิว
หน้ าผสมเอนไซม์จากขิงเปรี ยบเทียบกับครี มขัดผิวหน้ าตัวอย่างควบคุมในอาสาสมัครผู้หญิงอายุระหว่าง 30-50 ปี จํานวน
20 คน พบว่าครี มขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์จากขิงและครี มขัดผิวตัวอย่างควบคุมมีความยืดหยุน่ ความเข้ มของสีผวิ การแดงของผิว
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญและไม่ก่อให้ เกิดการระคายเคือง เมื�อสอบถามความพึงพอใจการใช้ ครี มขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์
จากขิงและครีมขัดผิวหน้ าตัวอย่างควบคุมด้ านกลิน� หอม เนื �อผลิตภัณฑ์ ความกระจ่างใส ความเรียบเนียน ความชุม่ ชื�น การลดริ �วรอย
ความพึงพอใจโดยรวม พบว่าอาสาสมัครมีความพึงพอใจครี มขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์จากขิงมากกว่าครี มขัดผิวหน้ าตัวอย่าง
ควบคุมในทุกด้ าน โดยมีความพึงพอใจรวมครี มขัดผิวหน้ าผสมเอนไซม์จากขิงและครี มขัดผิวหน้ าตัวอย่างควบคุมเท่ากับ
ร้ อยละ 90 และ 64 ตามลําดับ
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The Development of Durian Shell Biochar as a Nutrition Enrichment Medium
for Agricultural Purpose : Part 1 Chemical and Physical Characterization
การพัฒนาถ่ านชีวภาพจากเปลือกทุเรี ยนเพื�อใช้ เป็ นวัสดุปรั บปรุ งดิน
และเพิ�มธาตุอาหารสําหรั บเกษตรกรรม
ตอนที�1 การวิเคราะห์ สมบัตทิ างเคมีและกายภาพ
Saijit Daosukho1*, Arun Kongkeaw1 , Urawan Oengeaw1
สายจิต ดาวสุโข1*, อรุณ คงแก้ ว1 , อุราวรรณ อุน่ แก้ ว1

บทคัดย่ อ

การทดลองผลิตถ่านจากเปลือกทุเรี ยนเพื�อใช้ เป็ นวัสดุปรับปรุงดินและเพิ�มธาตุอาหารในดิน ทําได้ โดยเผาเปลือกทุเรี ยน
ในสภาวะไร้ อากาศที�ชว่ งอุณหภูมิ 400-500 องศาเซลเซียส จะได้ ผลผลิต ถ่านจากเปลือกทุเรี ยน 3-4 กิโลกรัมต่อเปลือกทุเรี ยน
สด 100 กิโลกรัม ถ่านจากเปลือกทุเรี ยนถูกบดและ คัดแยกขนาดให้ มีขนาดอนุภาคอยูใ่ นช่วง 0.3-1.7 มิลลิเมตร และมีความหนา
แน่นปรากฏ 0.3 กรัม ต่อมิลลิลติ ร เมื�อทําการวิเคราะห์โดยเครื� อง XRF พบว่า เถ้ าของถ่านจากเปลือกทุเรี ยนมีองค์ประกอบ ของ
ธาตุฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมมากกว่าถ่านชีวภาพจากวัสดุอื�นๆ เช่น แกลบ กะลาปาล์ม และไม้ ไผ่ ถ่านจากเปลือกทุเรี ยนที�ได้
สามารถปรับค่า pH ให้ อยูใ่ นช่วงที�เหมาะสมได้ ด้วยสารละลายนํ �าส้ มควันไม้ ทําให้ ถา่ นจากเปลือกทุเรี ยนหลังการปรับสภาพแล้ ว
มีคา่ pH ที�เสถียรอยูใ่ นช่วง 6.5-7.5 เมื�อทําการวิเคราะห์ลกั ษณะพื �นผิวด้ วย SEM และ เปรี ยบเทียบกับค่าไอโอดีนตามมาตรฐาน
ASTM D 4607-94 พบว่า ถ่านจากเปลือกทุเรี ยนมีความพรุนตัวสูงกว่าถ่านชีวภาพจากวัสดุอื�นๆ (ขนาดรูพรุน 20 µm และค่า
ไอโอดีน 202.32 mg/g )

Abstract

The biochar from durian shell in this research was studied as the nutrition enrichment medium for a plant
growing media. The durian biochar was pyrolysed in a non-oxygen condition at 400-500 °C which yielded of 3-4
kg durian shell biochar per 100 kg of fresh durian shell. The durian shell biochar was ground and separated to the
size of 0.3 to 1.7 mm with the bulk density of 0.3 g/ml. The durian shell biochar had 28% volatile matters, 57% fixed
carbon, and 15% ashes content. X-ray fluorescence (XRF) was used to analyze the chemical compositions of durian
shell biochar’s ashes. It was found that the durian shell biochar had higher phosphorus and potassium content than
other biochars such as char from bamboo, palm shell and rice husk. The pH of durian shell biochar was adjusted
with the wood vinegar solution. The obtained durian shell biochar from this experiment had a stable pH value in the
range of 6.5 -7.0 for 20 days of storage. The surface morphology of the durian shell biochar was determined by
scanning electron microscope (SEM) and surface porosity was estimated by iodine number using ASTM D 4607-94.
It was found that the durian shell biochar had pore size of 20 µm and iodine number of 202.32 mg/g which showed
higher porosity than the other biochars in this study.

คําสําคัญ : ถ่านชีวภาพ , เปลือกทุเรี ยน , วัสดุปรับปรุงดินและเพิ�มธาตุอาหาร
Keywords : Biochar , Durian shell , Nutrition enrichment , Planting media
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1. Introduction

The discovery of Amazonian dark earth (terra preta) has led to the use of biochar as the soil conditioner to improve
crops productivities. Biochar is a char from biomass that pyrolysed in a zero or low oxygen environment for which
intended to improve soil functions and to reduce green house effects by carbon sequestration [1,2]. Adding biochar
to soil shows many benefits such as increasing cation-exchange capacity, retaining nutrients, improving water and
nutrients retention, and reducing metal contaminants [3-6]. Furthermore, the biochar is reported to show an interesting characteristic of slow-releasing major macro nutrients (N, P, and K) which are required for plant growth [7].
Durian, as known as “The King of Fruit”, is one of the most famous fruit in Thailand. The statistic data from office
of Agricultural Economic shows that the Durian production in Thailand yields more than 600,000 metric tons per
year during 2008-2009. Therefore, the durian shell waste can be up to 300,000 metric tons per year (considering
the durian shell is 50% by weight).
Biochars are made from different raw materials such as nut shells, rice husks, and bagasse from sugar cane
processing depending on the crop residues on specific location. However, not all agricultural wastes are considered good raw materials for biochar making [8]. It is reported that the most suitable green waste for high-yielded
biochar production should have high lignin concentration because the formation of char from lignin occurred at a
mild condition due to the breaking of relatively weak bond [9]. Durian shell has a potential to be activated carbon
precursor due to its high lignin content [10]. Also durian fruit has high amount of potassium which is one of the major
macro nutrient the plants needed. From these characteristic of durian makes its shell shows a fascinating material
for biochar production.
The main aim of this study was to compare chemical and physical characterization of biochar made from durian
shells and others biomass available in Thailand such as rice husks, coconut shells, and bamboos. Also the possibility
of pH stabilization of the durian biochar was investigated.

2. Experimental

2.1 Materials
The durian shells were collected from the Marketing Organization for Farmer (MOF) in Bangkok, Thailand.
The shells were sun-dried to reduce moisture content for 48 hours. The sun-dried shells were pyrolysed in a traditional
kiln made from 200-liter barrel. The pyrolysis condition of the durian shells was done in an absence of oxygen, 400500 °C and lasted for 8 hours. The durian biochar was then ground using hammer milled and sieved to 0.3-1.7 mm
particle size range with the bulk density of 0.3 g/ml. The other biomasses, rice husks, coconut shells, and bamboos,
were prepared at the same manner as above
2.2 Chemical Characterization
The volatile matters, fixed carbon, and ashes content of the biochars produced were characterized following
standard methods of ASTM D3174-, ASTM D3175- and ASTM D3172-. The chemical compositions of all biochars in
this study were analyzed using X-ray fluorescence (XRF, Fisons, ARL8410)
2.3 Physical Characterization
The morphologies of all biochars in this study were observed by scanning electron microscopy (SEM,
Hitachi, S2500). The qualitative surface porosity of the biochars was estimated using iodine absorption technique
from ASTM D4607-94.
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2.4 Durian biochar pH stabilization
The pH of durian biochar was measured in a static condition. The grounded durian biochar weighing a total
of 5 g was immersed in 50 mL of distilled water for 30 minutes. Then the mixture was filtered through filter paper
(Whatman, Grade No. 1). The supernatant was measured using pH-meter (Corning, pH meter 240). The alterations
of durian biochar’s pH was done by mixing 200 mL of wood vinegar 10-50% v/v solution to 250 g of the grounded
durian biochar and left the mixture in the ambient temperature until completely dry. To determine the pH stability, all
samples were kept in an airtight container and measured pH value for 20 days in the same procedure as above. In
addition, all samples were analyzed in triplicate.

3. Results and Discussion

3.1 Volatile matters, fixed carbon and ashes content of biochars
The volatile matters, fixed carbon, and ashes contents of the selected biochars are given in Table 1. The
volatile matters content represented the amount of tars and releasable gasses in biochar. The fixed carbon content
indicated the soild fuel and carbon content left after the volatile matter was driven off. The ashes content informed the
amount of mineral matter and incombustible matter in biochars [11, 12]. Therefore, the biochar from rice husk which
had 50% of ashes content should have the highest amount of inorganic mineral content than biochars made from
other materials. However, the chemical composition of ashes content needed to be analyzed in details using XRF.
Table 1 The chemical content analysis of different type of biochars
Content
Volatile Matters,
Fixed Carbon,
Ashes,

%
%
%

Durian Shell
28
57
15

Type of Biochars
Bamboo Palm Shell
26
28
64
65
10
7

Rice Husk
18
32
50

3.2 Chemical composition of biochars
The chemical composition analysis of different types of biochars is shown in Table 2. Interestingly, the ashes
from durian shell biochar had very high amount of potassium (K) and phosphorous (P) which are the major macro
nutrients required for plant growth, while the others had high amount of silica (Si) especially in rice husk biochar’s
ashes. The data from XRF analysis also informed that the raw materials which were the structural parts or hard protective shell of the plant contained high silica content. This explained the large fraction of silica in rice husk, palm shell,
and bamboo respectively. However, the case of durian shell, the silica content was very low compared to the others
while the potassium and phosphorous contents were high. When considering the durian shell structure closely, the
shell had two layers, the hard and spiky outer shell and the soft and spongy inner shell. This structure of durian shell
might contribute to the low silica content and high potassium and phosphorous contents of the ashes. Moreover, the
chemical compositions of ashes from durian shell biochar mostly comprised of the major and minor macro nutrients
beneficial to plant. Therefore, the durian shell biochar demonstrated the appealing chemical characteristic that was
useful to plant than the others despite it had lower ashes content than the rice husk biochar.
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Table 2 The chemical compositions of biochars’ ashes analyzed by XRF
Chemical Composition (%)
K2O
P2O5
MgO
CaO
SiO2
Fe2O3
SO3
Na2O
Al2O3
MnO

Type of Biochars’ ashes
Durian Shell Bamboo Palm Shell
47.24
10.35
15.89
14.37
10.61
2.23
15.79
11.30
3.20
8.49
6.06
15.84
6.25
31.72
53.62
1.74
27.05
3.71
3.23
1.27
2.44
0.24
0.23
1.25
0.17
2.80
0.12
0.29
-

Rice Husk
2.15
0.42
0.42
1.00
86.90
0.10
0.17
0.48
0.19
-

3.3 SEM analysis
The surface morphologies of different types of biochars in this study are presented in Figure 1-4. It was found
that the biochars from durian shell and bamboo had high porous structure with numerous hollow cells. Contradictory
the biochars from palm shell and rice husk had very rough surface with no pore. The reason for these different surface
morphologies of each biochars should be the difference of cellular microstructure of each material. To serve the
purpose of being the fruit’s shell, the durian shell needed to be breathable and moisture controlled. To be breathable
and moisture controlled, the cellular microstructure of durian shell should contain numerous interconnecting pores
that allowed gasses to pass through selectively while maintained the right amount of water molecule inside. In the
bamboo biochar case, the porous structure found was influenced by the water-conducting and food-conducting
cells of the stem. Those cells were arranged end-to-end forming a system of tubes that conveys water and nutrients
[13] which explained the systematically pores ordering in bamboo biochar. However, the pore size of the durian shell
biochar was much smaller than the pores of bamboo biochar dues to the selective permeable of gasses properties.
While the other shells such as rice husk and palm shell were functioned to protect the seed, the breathability and
moisture controlled characteristics were different from the fruit. To protect the seed, the shell needed to be tough and
not allow anything harmful to get through the seed inside. Therefore, the surfaces of the rice husk and palm should
have the very rough morphology to increase surface energy and no pores to repel contaminants away.
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Figure 1 The SEM pictures of durian biochars’ surface morphology

Figure 2 The SEM pictures of bamboo biochars’ surface morphology

Figure 3 The SEM pictures of rice husk biochars’ surface morphology

Figure 4 The SEM pictures of palm shell biochars’ surface morphology
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3.4 Iodine absorption analysis
The iodine absorption analysis was done to determine the surface porosity of biochars. The higher iodine
number meant the higher porous on the surface which determined by iodine absorption. In the case of the activated
carbon, a porous carbon uniquely famous for its high absorption activity, the iodine number was usually higher than
600 mg/g. This analysis provided a qualitative result for the level of biochars’ porosity besides the quantitative results
shown in the SEM pictures. The obtained iodine numbers clearly confirmed that durian shell biochar has the highest
surface porosity of all other biochars in this study (Table 3). This result made the durian shell biochar a candidate
for the nutrient enrichment medium used for soil because the durian shell biochar would increase the soil moisture
by retaining water in it’s high porous structure.
Table 3 The iodine number of different type of biochars
Type of Biochars

Iodine Number (mg/g)

Durian Shell

202.32

Bamboo

177.66

Palm Shell

162.81

Rice Husk

67.41

3.5 pH stability determination
From the data acquired on chemical and physical properties, the durian shell biochar featured the fascinating
characters for being the nutrition enrichment medium in soil. The pH value of material was also an important factor to
be concerned. Most plants require the pH value around 6.5-7.5. However the pH value of durian shell biochar was
measured to be 10 ± 0.1. Therefore, the durian shell biochar needed to neutralize with some acid to lower the pH
in the range that suitable for most plant. The wood vinegar was selected to be the acid solution for this study. The
wood vinegar was a liquid by-product from vapor and smoke during pyrolysis. The pH of the wood vinegar solution
used in this study is shown in Table 4.
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Table 4 The pH value of wood vinegar solution
Wood Vinegar Solution Concentration
(% v/v)

pH Value

50

3.17 ± 0.01

20

3.34 ± 0.01

10

3.26 ± 0.01

After mixing the wood vinegar solution with the durian shell biochar, the changes of pH value were measured
in a function of storage time to determine the pH stability of the durian biochar. As shown in Figure 5, it was obvious
that the pH value of the durian shell biochar treated with 50% wood vinegar solution considerable dropped to 6.5
± 0.1 which fitted the proper range for plant growth. Also to test the pH stability of the biochar mixture, the pH of
each biochar was measured after 20 days of storage. It was found that the pH of untreated durian shell biochar was
dropped during day 3-5 of storage and then increased to its original pH value at 10 at the day 20. Since the pH of
untreated durian shell biochar was measured to be stable at 10 ± 0.1 as discussed in the previous result, the change
of untreated durian shell biochar’s pH during day 3-5 of storage should come from measurement error. When consider the change of wood vinegar treated durian shell biochar, the data showed that the durian shell biochar treated
with 50% wood vinegar had a slightly increase of pH when stored for 20 days while the pH of durian shell biochar
treated with the lower concentrations of wood vinegar decreased. The graph showed that at the high concentration
of wood vinegar the pH of durian shell biochar had drop significantly explaining the adequate amount of acid solution that can neutralized the basic durian shell biochar’s surface. While at lower concentration (10% and 20%) of
wood vinegar the acid concentration was not enough for the neutralized reaction to occur suddenly, but at the longer
storage time the pH of the sample slowly dropped. However when considering the change of pH of all the treated
durian shell biochars, it showed that the reaction was not reach its equilibrium at 20 days of storage. Therefore, the
further study about the shelf life of wood vinegar treated durian shell biochar needed to be investigated for longer
period of time. Though when taking the range of suitable pH for plant growth into account, it was found that the pH
value of the durian shell biochar mixed with 50% wood vinegar solution was still in the range 6.5-7.0 for 20 days.
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Figure 5 The stability of durian shell biochars’ pH value in a function of storage time

4. Conclusion

In the present work durian shell biochar was found to have interesting characteristics which makes it the hopeful
candidate for a nutrient enrichment medium in soil. The durian shell biochar has moderate inorganic contents which
mostly consist of major and minor macronutrients the plant needed, especially P and K. These mineral contents in
durian shell biochar make it distinguishes from other biochars made from bamboo, rice husk and palm shell. The
surface properties of the durian shell biochars was investigated by SEM and iodine absorption analysis. Both techniques inform the high porosity on the surface of durian char even though the pyrolysis temperature is only at 400500 °C. The high porous surface structure of the durian shell biochar could contribute to the high water absorption
and retention which is qualify for holding moisture in soil. The high pH of the durian shell biochar can be decrease
using the 50% wood vinegar solution. The pH value of the durian shell biochar after mixing with the wood vinegar
solution is lower to 6.5-7.0 and stable for 20 days.
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การผลิตเครื� องดื�มไซเดอร์ กล้ วย
Banana Cider production
วรรณดี มหรรณพกุล1* , ขนิษฐา อินทร์ ประสิทธิ�1 , ปิ ติ กาลธิยานันท์1 และ ปั ญจ์ยศ มงคลชาติ1

บทคัดย่ อ

วิจยั การผลิตไซเดอร์ จากกล้ วย โดยศึกษาตัวแปร ได้ แก่ สายพันธุ์กล้ วย และ รูปแบบการเตรี ยมวัตถุดบิ ในการหมัก
ผลการหมักไซเดอร์ โดยเปรี ยบเทียบกล้ วย 3 ชนิด ได้ แก่ กล้ วยนํ �าว้ า กล้ วยไข่ และกล้ วยเล็บมือนาง การผลิตไซเดอร์ ควบคุม
คุณภาพในกระบวนการหมัก โดยการวิเคราะห์คา่ ปริ มาณแอลกอฮอล์ และค่าของแข็ง ที�ละลายนํ �าได้ ทงหมด
ั�
ปริ มาณนํ �าตาล
การหมักบ่มใช้ เชื �อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ผสม 2 สายพันธุ์ คือ Rhone 2226 และ BDX วิธีการหมักไซเดอร์ กล้ วย
ศึกษาเปรี ยบเทียบ 2 รูปแบบ คือการหมักโดยเติมหัวเชื �อในโหลแก้ วที�มีนํ �ากล้ วย และการหมักโดยเติมหัวเชื �อในโหลแก้ วที�มีเนื �อ
กล้ วยหัน� เป็ นชิ �นบางและสารละลายกรดซิตริ ก การหมักทัง� 2 วิธีปรับปริ มาณนํ �าตาลเริ� มต้ นที�คา่ 22 องศาบริ กซ์ (°Brix) ควบคุม
อุณหภูมิการหมักที� 22 องศาเซลเซียส เพื�อให้ ยีสต์เปลี�ยนนํ �าตาลเป็ นแอลกอฮอล์ และกระบวนการหมักในช่วงท้ ายได้ ปริ มาณ
แอลกอฮอล์ในระดับที�เหมาะสมก่อนนําไปปรุงแต่งรส ผลการศึกษา พบว่า สายพันธุ์กล้ วยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อระยะเวลาในการหมักบ่ม ชนิดกล้ วยไม่มีอิทธิพลต่อเชื �อยีสต์ในการเปลี�ยนนํ �าตาลเป็ นแอลกอฮอล์ในระหว่างการหมัก นัน� คือ
สายพันธุ์กล้ วยที�ตา่ งกันเมือ� นําไปหมักบ่มไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (P ≥0.05) ของค่าการเปลี�ยนแปลงปริมาณนํ �าตาล
และปริมาณแอลกอฮอล์ทเ�ี กิดขึ �นในขณะหมักบ่ม โดยค่าความหวาน (°Brix) จะลดลงผกผันกับปริมาณแอลกอฮอล์ทเ�ี พิ�มขึ �น และ
เมื�อเวลาหมักบ่ม 8-10 วัน ได้ ปริมาณแอลกอฮอล์ ร้ อยละ 12.5-14 นํ �ากล้ วยที�ได้ จากการหมักกล้ วยนํ �าว้ า ให้ สี และกลิน� รสที�ออ่ นกว่า
กล้ วยไข่ และกล้ วยเล็บมือนาง ผู้ชิมให้ การยอมรับไซเดอร์ กล้ วยที�ผลิตจากกล้ วยไข่และกล้ วยเล็บมือนางที�มีสีและกลิน� รสดีกว่า
ไซเดอร์ ที�ผลิตจากกล้ วยนํ �าว้ า การปรุงแต่งรสชาติไซเดอร์ โดยเติมนํ �ากล้ วยชนิดใสที�ได้ จากเทคนิคแช่เยือกแข็งและนํ �าแอบเปิ ล�
เพื�อปรับให้ ได้ เครื� องดื�มไซเดอร์ ที�มีแอลกอฮอล์ ต่างกัน 2 ระดับ คือ ร้ อยละ 6.0-6.5 และ ร้ อยละ 8.0-8.5 และทําให้ คะแนน
การยอมรับในด้ านสี กลิน� รสดีมากขึ �น โดยยอมรับไซเดอร์ ที�มีแอลกอฮอล์ในระดับตํ�า (ร้ อยละ 6.0-6.5) ในคะแนนที�สงู มากกว่า
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Abstract

In the experiment of Banana Cider production by studying the effect of Banana cultiva , and model of raw
material prepare before fermentation. The result of Cider production compare Banana cultiva such as Glauy Num
Waa, Glauy Kai and Glauy Leb Mue Nang. The result of Cider making by fermentation was quality control by analyze
% alcohol and total soluble solids (degree Brix, refer sugar content) Fermentation was used mixed of Saccharomyces cerevisiae 2 stains ; Rhone 2226 and BDX for prepare starter. Method for Banana cider making was studied
2 model of composition prepare for fermentation are ; 1) fermentation by used banana juice mixed with yeast and
fermented in bottle glass 2) fermentation by used pieces of thin slice banana, solution of citric acid mixed with yeast
and fermented in bottle glass
Fermentation of Cider making was compare 2 model of composition prepare, its shown that using pieces
of thin slice banana was good condition and easily to make cider. The Brix fermentation adjust Brix value begin 22
degree Brix, and control temperature at 22 degree celceuse and monitoring degree alcohol when fermented 8-10
days which at the last of fermentation, it was have alcohol 12.5-14 % At the appropriate alcohol level after fermented
was used to improve taste and flavor for made Cider.
This study was shown that Banana cultiva don’t effective to alcohol level in product. Banana cultiva, Glauy
Num Waa, Glauy Kai and Glauy Leb Mue Nang, its shown that not significant difference (P≥0.05) for alcohol and
sugar change during fermention. Sugar or degree Brix will be decrease while % alcohol will be increase. When
fermented go on 8-10 days alcohol was detected 13.5-14 %.
Cider which made from Glauy Num Waa will have light-color and mild flavor when compare with Glauy Kai
and Glauy Leb Mue Nang. After fermented banana cider was clear by filture and aging 1-1.5 month and was pass
through membrane filtration. Clear Cider was improved color taste and flavor by adding banana juice which made
by freezing technique extract. Adding banana juice and apple juice in Cider improve color and taste quality and
also to adjust % alcohol in product. Taste panel Cider compare two level degree alcohol Cide ; 6.0-6.5 % alcohol
and 8.0-8.5 % alcohol. Taste panel result shown that the lower % alcohol Cider was acceptance more than higher .

คําสําคัญ : กล้ วย , เครื� องดื�มไซเดอร์
Keywords : Banana , Cider production
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1. บทนํา (Introduction)

ไซเดอร์ คือ เครื�องดื�มไซเดอร์ ชนิดไม่มแี อลกอฮอล์ (non-alcoholic apple cider) หรือมีปริมาณแอลกอฮอล์ต�าํ ๆ เช่น ร้ อยละ 0.5
ทําให้ มีชื�อเรี ยก “soft cider” ซึง� เป็ นเครื� องดื�มที�ได้ ในช่วงต้ นของกระบวนการหมัก มีรสออกหวาน ซึง� โดยปกติไม่มีการเติมสาร
เพิ�มความหวาน แต่จะเป็ นรสชาติที�มาจากนํ �าแอปเปิ ล� หรื ออาจใช้ นํ �าแอปเปิ ล� ผสมกับไซเดอร์ ที�ได้ จากการหมัก และคําว่า “hard
cider” ใช้ เรี ยกไซเดอร์ ที�มีปริ มาณแอลกอฮอล์ที�สงู ขึ �น และในทางการค้ านิยมผลิตที�มีแอลกอฮอล์ ร้ อยละ 4.5 – 6.5
ไซเดอร์ นอกจากผลิตจากนํ �าแอปเปิ ล� ในบางประเทศผลิตจากนํ �าแอปเปิ ล� ผสมกับนํ �าผลไม้ ชนิดอื�น อีกร้ อยละ 25 เช่น ผสม
กับ pear juice นอกจากนี �มีรายงานว่าสามารถผลิตไซเดอร์ จากผลไม้ ชนิดต่างๆ ได้ แก่ องุน่ เชอร์ รี� ราสเบอร์ รี� และเครนเบอร์ รี�
ในสหรัฐอเมริ กามีบริ ษัทขนาดใหญ่ผลิตแอปเปิ ล� ไซเดอร์ ไซเดอร์ นํ �าผึ �ง และไซเดอร์ แพร์ ในปี 1998 มีปริ มาณการผลิต 20,000
แกลลอน
ไซเดอร์ เป็ นเครื� องดื�มที�บริ โภคเพื�อสุขภาพ เนื�องจากไซเดอร์ ผลิตจากผลไม้ จึงมีสารฟิ โนลิก และสารต้ านอนุมลู อิสระใน
ปริ มาณที�สงู มีประโยชน์ชว่ ยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ มะเร็ ง ในปั จจุบนั ไซเดอร์ มีการผลิตในหลายประเทศ ได้ แก่ อาร์ เจนตินา
ออสเตรเลีย เบลเยี�ยม แคนนาดา ชิลี เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั�งเศส อิตาลี เยอรมัน ประเทศญี�ปนุ่ และเกาหลีใต้ และนิยมดื�มใน
เทศกาลวันสําคัญ ๆ เช่น วันฮาโลวีน (Halloween) วันขอบคุณพระเจ้ า (Thanksgiving day) และวันคริ สมาส แอปเปิ ล� ไซเดอร์
ที�นิยมดื�มเพื�อสุขภาพส่วนใหญ่ผลิตแบบวิธีดงเดิ
ั � ม มีการผลิตในบริ เวณที�เป็ นแหล่งปลูกแอปเปิ ล� ซึง� ผลิตแบบ Home Scale ที�
ไม่ใช้ เครื� องมืออุปกรณ์ที�ซบั ซ้ อน และไม่ผา่ นความร้ อนแบบพาสเจอไรซ์ ผลิตภัณฑ์จะเก็บรักษาในที�เย็นเพื�อไม่ให้ เสื�อมคุณภาพ
กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ (วศ.) ซึง� เป็ นหน่วยงานทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที�สามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการ
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื�อสร้ างมูลค่าเพิ�ม (value added) และต่อยอดภูมปิ ั ญญาท้ องถิ�น และจากคุณสมบัตไิ ซเดอร์ ท�ีจดั
อยูใ่ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์เครื� องดื�มเพือ� สุขภาพจึงเป็ นทางเลือกของผู้บริโภคอีกทางหนึง� กรมวิทยาศาสตร์ บริการ โดยสํานักเทคโนโลยี
ชุมชน จึงทําการวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ จากผลไม้ ไทย คือ กล้ วยจํานวน 3 ชนิดคือ กล้ วยนํ �าว้ า กล้ วยไข่ และกล้ วยเล็บ
มือนาง ซึง� เริ� มดําเนินการในปี พ.ศ. 2553 เพื�อให้ ได้ องค์ความรู้ถ่ายทอดสูช่ มุ ชน เพื�อเพิ�มเอกลักษณ์สนิ ค้ าชุมชน และส่งเสริ ม
การผลิตในระดับอุตสาหกรรม เพื�อรองรับปั ญหาผลผลิตทางการเกษตรที�มีราคาตกตํ�า ที�เกิดจากผลกระทบความแปรปรวนทาง
เศรษฐกิจในระดับโลก
ประเภทของไซเดอร์
ไซเดอร์ มีรสชาติที�แตกต่างกัน และมีปริ มาณแอลกอฮอล์ที�ระดับต่างๆ กัน โดยขึ �นกับกระบวนการและส่วนประกอบที�ใช้ หมัก
ไซเดอร์ ที�ได้ จากการหมักระยะสันๆ
� ไม่มีแอลกอฮอล์หรื อมีปริ มาณแอลกอฮอล์ตํ�าๆ ผลิตภัณฑ์ยงั คงมีกลิน� รสของผลไม้ รสนุ่ม
เรี ยกว่า “soft cider” ไซเดอร์ ของฝรั�งเศสมีแอลกอฮอล์ ตํ�ากว่าร้ อยละ 3 ซึง� แตกต่างกับไซเดอร์ ดงเดิ
ั � มของอังกฤษ ที�มีปริ มาณ
แอลกอฮอล์ถงึ ร้ อยละ 8.5 หรื อสูงกว่า
ไซเดอร์ แบ่งเป็ นประเภทได้ ดังนี �
1. ไซเดอร์ ชนิดดังเดิ
� ม (Traditional cider) แบ่งเป็ น 3 ชนิด คือ
1.1 dry cider คือ ไซเดอร์ รสเข้ มข้ นที�เรี ยกว่า ดราย เป็ นไซเดอร์ ที�ได้ จากการหมักบ่มและนํ �าตาลทังหมดถู
�
กเปลี�ยน
เป็ นแอลกอฮอล์
1.2 sweet cider คือไซเดอร์ ที�มีรสหวาน ซึง� มีระยะเวลาการหมักบ่มสันๆ
� และยังคงเหลือนํ �าตาลที�ไม่เปลี�ยนเป็ น
แอลกอฮอล์
1.3 medium cider คือไซเดอร์ ที�มีรสชาติอยูร่ ะหว่าง ดราย และรสหวาน
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ไซเดอร์ มีทงชนิ
ั � ดที�มีลกั ษณะขุ่น (cloudy) อันเนื�องจากมีตะกอน หรื อมีลกั ษณะใส มีสีเหลืองทอง หรื อมีสีออกนํา� ตาล
ไซเดอร์ มีลกั ษณะแตกต่างกันทังในด้
� านความใสและสี โดยขึ �นกับเทคนิคการกรองกากใยในขันตอนการบี
�
บอัดแยกนํ �าผลไม้ และ
กระบวนการหมักบ่ม แอปเปิ ล� บางพันธุ์ใช้ ผลิตไซเดอร์ ที�ใสโดยไม่ผา่ นการกรอง
กระบวนการผลิตไซเดอร์ ประกอบด้ วยขันตอนการหมั
�
กที�สําคัญๆ 2 ขันตอน
�
ดังนี �
1. การหมักระยะแรก หมักนํา� แอปเปิ �ล เกิดการเปลี�ยนนํา� ตาลให้ เป็ นแอลกอฮอล์โดยอาศัยจุลินทรี ย์ประเภทยีสต์
(Saccharomyces) ที�ได้ จากการเติมยีสต์สายพันธุ์เฉพาะ หรื อยีสต์ที�มีโดยธรรมชาติที�ตดิ มากับผิวแอปเปิ ล� นิยมหมักที�อณ
ุ หภูมิ
15-18 องศาเซลเซียส
C6H12O6

ยีสต์

2C2H5OH + 2CO2

2. การหมักระยะที�สอง เรี ยกว่า malo-lactic fermentation เป็ นการหมักที�อณ
ุ หภูมิตํ�า เช่น 15 องศาเซลเซียส ซึง� กรด
มาลิก เปลี�ยนไปเป็ นกรดแลกติกโดยแลกติกแอซิดแบคทีเรี ย ที�มีในนํ �า แอปเปิ ล� ขันนี
� �เป็ นการหมักบ่มเพื�อให้ ได้ กลิน� รสที�ดี
L(-) malic acid + quinic acid

lactic acid bacteria

L(-) lactic acid + CO2

ในการผลิตไซเดอร์ จะใช้ ไซเดอร์ จากการหมักในครัง� ต่าง ๆ กันนํามาผสมเพื�อให้ ได้ ไซเดอร์ ที�มีรสชาติที�ต้องการ ไซเดอร์ ที�
มีปริ มาณแอลกอฮอล์สงู (เช่น ร้ อยละ 9- 12) จะเจือจางด้ วยนํ �าแอปเปิ ล� นอกจากนี �อาจปรุงแต่งรส โดยเติมนํ �าตาลเล็กน้ อย และ
ไซเดอร์ บางชนิดมีการเติมแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ และก่อนผสมไซเดอร์ ที�หมักได้ มีการเติมสาร เช่น เบนโทไนท์ เจลาติน ไคติน
เพื�อช่วยตกตะกอน จากนันนํ
� าไปกรองเพื�อให้ ได้ ไซเดอร์ ท�ใี สแวววาว แต่การผลิตในปั จจุบนั นิยมใช้ เครื� องกรองชนิด microfiltration
systems ซึง� มีแผ่นกรองที�มีความละเอียดสูง
การผลิตไซเดอร์ ในระดับอุตสาหกรรม มีกรรมวิธีการทําลายจุลนิ ทรี ย์หลังกระบวนการหมักสิ �นสุดลง ในสองลักษณะคือ
วิธีที�1 การเติมสารประกอบซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ที�ระดับ 100-150 ppm
วิธีที� 2 การใช้ ความร้ อนเพื�อพาสเจอไรซ์ (pasteurize) ที�อณ
ุ หภูมิ 82.2 องศาเซลเซียส (180 องศาฟาเรนต์ไฮต์) นาน
15 วินาที ตามข้ อกําหนด ปี 2006 ขององค์การอาหารยา ประเทศสหรัฐ (FDA)

2. วิธีการวิจยั (Experimental)

2.1 วัตถุดบิ และสารเคมี
2.1.1. กล้ วยไข่ กล้ วยเล็บมือนาง และ กล้ วยนํ �าว้ า
2.1.2. ยีสต์ผง RHONE 2226 และ BDX
2.1.3. กรดซิตริ ก (Citric acid)
2.1.4. นํ �าตาลทราย
2.1.5. โปตัสเซียมเมตาไบซัลไฟด์ (Potassium metabisulfite หรื อ KMS)
2.1.6. ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP)
2.1.7. เบนโทไนท์ (Bentonite)
2.1.8. แคลเซียมคลอไรด์ (Calcium chloride)
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2.2 เครื� องมือ
2.2.1. รี แฟรคโตมิเตอร์
ยี�ห้อ W.S
2.2.2. เทอร์ โมมิเตอร์
ยี�ห้อ SATO
2.2.3. ไฮโดรมิเตอร์
2.2.4. เครื� องพีเอชมิเตอร์ ยี�ห้อ WTW รุ่น Inolab multi 740
2.2.5. เครื� องชัง� ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ยี�ห้อ Satorius รุ่น LP6200S
2.2.6. อีบลู โิ อมิเตอร์ ยี�ห้อ Dujardin รุ่น 03329
2.3 ขัน� ตอนการดําเนินงาน
2.3.1. การศึกษากระบวนการหมักไซเดอร์ กล้ วย
2.3.1.1. การเตรี ยมหัวเชื �อยีสต์ตงต้
ั � น (starter)
เตรี ยมหัวเชื �อยีสต์หมักไซเดอร์ โดยเติมยีสต์ผง 1 กรัม/10 ลิตร ของปริ มาตร นํ �าสับปะรด (นํ �าสับปะรด
: นํ �า = 1:1) และเติมกากสับปะรด 10 กรัม หรื อร้ อยละ 1 ของปริ มาตรนํ �าสับปะรด เติมนํ �าตาลทรายให้ มีคา่ ความหวานเริ� มต้ น
22 องศาบริ กซ์ (°Brix) ต้ มฆ่าเชื �อที�อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที ทิ �งให้ เย็นที�อณ
ุ หภูมิห้อง ถ่ายเชื �อ เขย่าให้ ยีสต์
ทํางาน นําไปเก็บที�อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 24 ชัว� โมง วิธีการเตรี ยมหัวเชื �อยีสต์ ตังต้
� น รายละเอียดมีขนตอนตามแผนผั
ั�
งที� 1 และ
แสดงในภาพที� 1
2.3.1.2. การศึกษารูปแบบในการหมักไซเดอร์ กล้ วย
(1) การหมักไซเดอร์ โดยเติมหัวเชื �อยีสต์ ในโหลแก้ วที�มีนํ �ากล้ วย นึง� เนื �อกล้ วยทังผล
� ให้ อณ
ุ หภูมิจดุ
กึง� กลางผลถึง 90 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที แล้ วบดกับสารละลายซิตริ ก ร้ อยละ 0.16 ปริ มาตร 3 เท่าของนํ �าหนักเนื �อกล้ วย
เติมหัวเชื �อยีสต์ ปริ มาตร ร้ อยละ 10 ของนํ �ากล้ วย
(2) การหมักไซเดอร์ โดยเติมหัวเชื �อยีสต์ในโหลแก้ วที�มเี นื �อกล้ วยหัน� เป็ นชิ �นบาง เนื �อกล้ วย หัน� เป็ นชิ �นบาง
แช่ลงในสารละลายกรดซิตริ ก ผสมแคลเซียมคลอไรด์ แช่ไว้ เป็ นเวลา 5 นาที นําเนื �อกล้ วยขึ �นสะเด็ดนํ �า เติมนํ �าโดยใช้ อตั ราส่วน
เนื �อกล้ วย : นํ �าสะอาด (1 : 2) ปรับความหวานด้ วยนํ �าตาลทรายให้ มีคา่ ความหวานเริ� มต้ น 22 องศาบริ กซ์ เติม KMS 0.15% ของ
นํ �ากล้ วยทังหมด
�
เพื�อฆ่าเชื �อจุลนิ ทรี ย์ ทิ �งไว้ 1 คืน เพื�อให้ KMS ระเหยออก

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
ปี ที� 1 ฉบั บที� 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
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แผนผังที่ 1 ขันตอนการเตรี
้
ยมหัวเชื ้อตังต้
้ น (Starter) อัตราส่วน 1 : 

แผนผังที� 1 ขันตอนการเตรี
�
ยมหัวเชื �อตังต้
� น (Starter) อัตราส่วน 1 : 1
สับปะรด
ล้ าง ปอกเปลือก
สับเป็ นชิ ้นเล็กๆไม่ต้องละเอียด
แยกกากเก็บไว้

คันนํ
้ ้า / กรองด้ วยผ้ าขาวบาง
นํ ้าสับปะรด

ผสมนํ ้าสะอาด
อัตราส่วน 1:1

ผสมกากสับปะรด 5-0%
วัดปริ มาณความหวาน แล้ วปรับให้ มีความหวาน 22 องศาบริกซ์
ต้ มที่ 8 องศาเซลเซียส หรื อให้ เดือด 2-3 นาที
ตังทิ
้ ้งไว้ ให้ เย็น
เติมยีสต์ (ยีสต์ผงใช้ 5-1 % )
และเขย่าให้ ยีสต์ทํางาน
ตังทิ
้ ้งไว้ 1 วัน (24 ชัว่ โมง) ให้ ยีสต์เพิ่มจํานวน
(สังเกตมีลกั ษณะขุ่น มีกลิน่ หอมของผลไม้ และมีฟองละเอียด)
แล้ วนําไปเติมในนํ ้าผลไม้

สูตรการคํานวณปริมาณนํา้ ตาล
ปริ มาณนํ ้าตาลที่ต้องเติม (กิโลกรัม)

Brix ที่ต้องการ – Brix เดิม X ปริ มาตรวัตถุดิบ (ลิตร)
1 – Brix ที่ต้องการ
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แผนผั
งที� 2 ขันตอนการผลิ
�
ตไซเดอร์ กล้ วย
แผนผังที่ 2 ขันตอนการผลิ
้
ตไซเดอร์ กล้ วย
เตรี ยมกล้วย
เติมนํ ้า นํ ้าตาลทราย กรดซิตริก เพคติเนสเอนไซม์
วัดปริ มาณความหวาน แล้ วปรับให้ มีความหวาน 22 องศาบริ กซ์
ฆ่าเชื ้อจุลินทรี ย์ โดยเติม KMS 150 มก. / ลิตร ทิ ้งไว้ 1 คืนเพื่อให้ KMS สลายตัว

ภาชนะที่ใช้ หมักควบคุมอุณหภูมิ
ที่ 22 องศาเซลเซียส

หัวเชื ้อยีสต์(Starter)

เติมสารอาหารสําหรับยีสต์

หมัก 2 – 4 สัปดาห์
กวนผสมวันละ 1 ครัง้
กําจัดกากและตะกอนทิ ้งประมาณ 2 ครัง้
ไวน์ขนุ่

เบนโทไนท์

KMS  มก. / ลิตร

ไวน์คอ่ นข้ างใส
ใส่ไวน์ให้ เกือบเต็มภาชนะ
เก็บที่อณ
ุ หภูมิตํ่า ปิ ดฝา

KMS หรื อ SMS 8 มก./ ลิตร

กรองด้ วยเครื่ องกรอง
นํ ้ากล้ วยหมักใส
หมายเหตุ การเตรี ยมกล้ วยให้ ห่นั กล้วย
เป็ นชิ ้นบางลงในสารละลายกรดซิตริก
แช่กล้ วยไว้ เป็ นเวลา 5 นาที
วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
ปี ที� 1 ฉบั บที� 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
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KMS หรื อ SMS 6 มก. / ลิตร
ผสมปรุงแต่งรส

เครื่ องดื่มไซเดอร์ กล้ วย

กรมวิทยาศาสตรบริการ

Figure 1 ขันตอนการเตรี
�
ยมหัวเชื �อยีสต์หมักไซเดอร์ กล้ วย

ขันตอนการเตรี
�
ยมหัวเชื �อยีสต์หมักไซเดอร์ กล้ วย
ล้ างสับปะรดทังผล
� ปอกเปลือก จิกตาสับปะรดออก (a) สับให้ เป็ นชิ �น (b) เนื �อสับปะรดสับ (c) บีบนํ �าและกรองผ่านผ้ าขาว
บาง (d) ได้ นํ �าสับปะรดและกากสับปะรด (e) ปรับ oBrix (f) เติมกากสับปะรด คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของปริ มาตรนํ �าสับปะรดทังหมด
�
นําไปต้ มฆ่าเชื �อ พักให้ เย็น (g) เติมยีสต์แห้ ง (h) เช็ดทําความสะอาดภายนอกขวดด้ วยแอลกอฮอล์ (I) ปิ ดจุกด้ วยสําลีปลอดเชื �อ
(j) นําไปเก็บที�อณ
ุ หภูมิห้อง ปล่อยทิ �งไว้ เป็ นเวลา 1 วัน
2.3.2. ศึกษาสภาวะที�เหมาะสมในกระบวนการผลิตไซเดอร์ กล้ วย 3 ชนิด
ศึกษาการหมักไซเดอร์ กล้ วย โดยใช้ กล้ วย 3 ชนิด ได้ แก่ : กล้ วยนํ �าว้ า กล้ วยไข่ กล้ วยเล็บมือนาง ในกระบวนการ
ผลิตไซเดอร์ กล้ วยใช้ ยีสต์ 2 สายพันธุ์ผสมกัน ระหว่าง RHONE 2226 และ BDX (ข้ อมูลวิจยั วศ. คัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ที�เหมาะ
สมในโครงการเมรัยผลไม้ ไทย) เตรี ยมกล้ วยไข่ กล้ วยเล็บมือนาง และกล้ วยนํ �าว้ า ใช้ กล้ วยที�ระยะความสุกมีผิวกล้ วยสีเหลืองทัง�
ผล (แต่ไม่ใช้ ที�สกุ งอม) การเตรี ยมกล้ วยเพื�อการหมักไซเดอร์ ประยุกต์วิธีวิจยั ของกรมวิทยาศาสตร์ บริ การ โดยปอกเปลือกกล้ วย
หัน� เป็ นชิ �นบางแช่ลงในสารละลายกรดซิตริ ก ผสมแคลเซียมคลอไรด์ แช่ไว้ เป็ นเวลา 5 นาที นําเนื �อกล้ วยขึ �นสะเด็ดนํ �า เติมนํ �าโดย
ใช้ อตั ราส่วนเนื �อกล้ วย : นํ �าสะอาด (1 : 2) ปรับความหวานด้ วยนํ �าตาลทรายให้ มีคา่ ความหวานเริ� มต้ น 22 องศาบริ กซ์ เติม KMS
0.15% ของนํ �ากล้ วยทังหมด
�
เพื�อฆ่าเชื �อจุลนิ ทรี ย์ ทิ �งไว้ 1 คืนเพื�อให้ KMS ระเหยออก เติมหัวเชื �อยีสต์ นําไปหมักที�อณ
ุ หภูมิ 22
องศาเซลเซียส และหมักบ่ม 8-10 วัน เพื�อได้ ปริ มาณแอลกอฮอล์ ร้ อยละ 12.5-14 ขันตอนการผลิ
�
ตตามแผนผังที� 2
2.3.3. ศึกษาการปรับรสชาติเครื� องดื�มไซเดอร์ กล้ วย
2.3.3.1. การปรับปรุงรสชาติโดยเติมนํ �ากล้ วยชนิดใสที�ได้ จากเทคนิคการแช่เยือกแข็ง
การเตรี ยมนํ �ากล้ วยชนิดใสโดยเทคนิคการแช่เยือกแข็ง ใช้ เนื �อกล้ วยสุกทังผลนึ
� ง� ให้ อณ
ุ หภูมิจดุ กึง� กลาง
ผลถึง 90 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที บดเนื �อกล้ วยกับนํ �าสะอาดปริ มาตร 1.5 เท่า ของนํ �าหนักเนื �อกล้ วย นําไปแช่แข็งนาน 1
เดือน ละลายและกรอง ได้ นํ �ากล้ วยสีเหลืองใสและกลิน� หอม นําไปเติมผสมกับนํ �ากล้ วยที�ได้ จากกระบวนการหมัก และมีปริ มาณ
แอลกอฮอล์ในช่วงร้ อยละ 12.5-14 ทังนี
� �ปรับปริ มาณแอลกอฮอล์ให้ ได้ คา่ ใน 2 ระดับ คือ ร้ อยละ 6.0-6.5 และร้ อยละ 8.0-8.5
2.3.3.2. การปรับปรุงรสชาติโดยการเติมผลไม้ ชนิดอื�น เช่น นํ �าแอปเปิ ล� ในอัตราส่วนร้ อยละ 25-30 ร่วมกับการ
เติมนํ �ากล้ วยชนิดใสร้ อยละ 20-25 และมีนํ �ากล้ วยที�ได้ จากการหมักร้ อยละ 45-55 รวมจํานวน 4 สูตร (T1, T2, T3 และ T4) ทังนี
� �
ได้ ไซเดอร์ มีปริ มาณแอลกอฮอล์ร้อยละ 6.45, 6.95, 7.35 และ 8.2 ตามลําดับ
2.3.4. ศึกษาทดสอบทางกายภาพ และเคมีของผลิตภัณฑ์
ช่วงกระบวนการหมักในข้ อ 2.3.2 มีการตรวจวัดค่าความหวาน และปริ มาณแอลกอฮอล์ ในทุกๆวัน ตังแต่
� วันที�
0-8 ของการหมัก นําค่าต่างๆ ที�ตรวจสอบได้ นํามาเขียนกราฟแสดงค่าการเปลี�ยนแปลงปริ มาณนํ �าตาล และปริ มาณแอลกอฮอล์
ในช่วงวันต่างๆ ของการหมัก และนําผลมาวิเคราะห์ทางสถิตโิ ดยใช้ โปรแกรมสถิตสิ ําเร็จรูป SAS System, Version 9.0
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2.3.5. ศึกษาทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์
ทดสอบการยอมรับเครื� องดื�มไซเดอร์ กล้ วย 3 ชนิด มีการปรุงแต่งรส ผสมนํ �ากล้ วยทีไ� ด้ จากเทคนิคการผลิตโดยวิธี
แช่เยือกแข็ง เพื�อการเพิม� กลิน� รสของกล้ วย และเพื�อปรับให้ ได้ เครื� องดืม� ไซเดอร์ ท�ีมีปริ มาณแอลกอฮอล์ตา่ งกัน 2 ระดับ คือ ร้ อยละ
6.0-6.5 และ 8.0-8.5 และทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภคโดยใช้ วิธีแบบ 9 point hedonic และมีการประมวลผลด้ วยโปรแกรม
ทางสถิติ SAS System, version 9.0

3. ผลและวิจารณ์ (Results and Discussion)

3.1 การศึกษารู ปแบบในการหมักไซเดอร์ กล้ วย
จากการทดลองพบว่า วิธีการหมักไซเดอร์ โดยเติมหัวเชื �อยีสต์ ในโหลแก้ วที�มนี ํ �ากล้ วย ที�สกัดซึง� ได้ จากการบดเนื �อกล้ วยที�
ผ่านการทําลายเอนไซม์ด้วยความร้ อนโดยนึง� ให้ อณ
ุ หภูมิจดุ กึง� กลางผลถึง 90 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที แล้ วบดกับสารละลาย
ซิตริ ก ร้ อยละ 0.16 ปริ มาต 3 เท่าของนํ �าหนักเนื �อกล้ วย เติมหัวเชื �อยีสต์ตงต้
ั � นปริ มาตร ร้ อยละ 10 ของนํ �ากล้ วย เมื�อทิ �งไว้ ให้ เกิด
การหมักพบว่า จะมีปัญหาการเดือดฟู ล้ นภาชนะ และมีกลิน� รสของกล้ วยน้ อย
ส่วนวิธีการหมักในรู ปแบบการเติมหัวเชื �อในโหลแก้ วที�มีสารละลายกรดซิตริ กและมีเนื �อกล้ วยหัน� เป็ นชิ �นบาง และเติม
หัวเชื �อยีสต์ตงต้
ั � นปริ มาตร ร้ อยละ 10 ของนํ �ากล้ วย เมื�อทิ �งไว้ ให้ เกิดการหมักพบว่า หมักไว้ 8-10 วัน ได้ ปริ มาณแอลกอฮอล์ใน
ระดับที�ต้องการคือ ร้ อยละ 12.5-14.0 ซึง� วิธีการนี �ให้ ผลดี และสะดวกในการผลิตจึงเลือกใช้ วิธีนี �ในการศึกษาการหมักบ่มไซเดอร์
กล้ วยชนิดต่างๆ
3.2 ศึกษากระบวนการหมักบ่ มไซเดอร์ กล้ วย 3 ชนิด
จากการทดลองผลิตไซเดอร์ กล้ วย 3 ชนิด ณ สภาวะที�มีการควบคุมสายพันธุ์เชื �อ ปริ มาณนํ �าตาลเริ� มต้ นอยู่ที� 20-22
องศาบริ กซ์ และที�อณ
ุ หภูมิหมักบ่ม 22 องศาเซลเซียส ดังแสดงในภาพที� 2
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Figure 2 อัตราการลดลงของปริ มาณนํ �าตาลและอัตราการเพิ�มขึ �นของแอลกอฮอล์ในระหว่างขันตอนการหมั
�
กบ่มที�เวลา 0-8 วัน
Figure 2 อัตราการลดลงของปริ มาณนํ ้าตาลและอัตราการเพิ่มขึ ้นของแอลกอฮอล์ในระหว่างขันตอน
้
การหมักบ่มที่เวลา 0-8 วัน

จากภาพที่ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าความหวานและปริ มาณแอลกอฮอล์ พบว่า ปริ มาณนํ า้ ตาลลดลง
ปริ มาณแอลกอฮอล์เพิ่มขึ ้น เมื่อระยะเวลาในการหมักนานขึ ้น แสดงว่าระยะเวลาที่ใช้ ในการหมักมีผลต่อปริ มาณนํ ้าตาล
ที่ลดลงและปริ มาณแอลกอฮอล์ ที่เพิ่มขึน้ ในระหว่างการหมักไซเดอร์ กล้ วยทัง้ 3 ชนิด ที่อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 8 วัน เมื่อพิจารณาผลของแต่ละปั จจัยพบว่าการใช้ กล้ วยต่างชนิดกันไม่มีผลต่อเชื ้อยีสต์ในการเปลี่ยนนํ ้าตาล
เป็ นแอลกอฮอล์ (p≥.5) ส่วนการทดสอบผลของระยะเวลาที่ใช้ ในการหมักพบว่าอัตราการใช้ นํ ้าตาลของยีสต์ในแต่ละ
วันของการหมัก มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ (p<.5) และในการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของการเปลี่ยนนํ ้าตาลเป็ นแอลกอฮอล์ของเชื ้อยีสต์ในแต่ละวันด้ วยการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี Duncan
ที่ระดับความเชื่ อมั่นร้ อยละ 95. พบว่าในวันที่ 1- ยี สต์ มีอัตราการเปลี่ยนนํ า้ ตาลเป็ นแอลกอฮอล์ แตกต่างกัน
of Applied
ใ นการหมั
ก Sciences
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จากภาพที� 2 แสดงการเปลีย� นแปลงค่าความหวานและปริ มาณแอลกอฮอล์ พบว่า ปริ มาณนํา� ตาลลดลง ปริ มาณ
แอลกอฮอล์เพิ�มขึ �น เมื�อระยะเวลาในการหมักนานขึ �น แสดงว่าระยะเวลาที�ใช้ ในการหมักมีผลต่อปริ มาณนํ �าตาลที�ลดลงและ
ปริมาณแอลกอฮอล์ท�เี พิ�มขึ �นในระหว่างการหมักไซเดอร์ กล้ วยทัง� 3 ชนิด ที�อณ
ุ หภูมิ 22 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 8 วัน เมื�อพิจารณา
ผลของแต่ละปั จจัยพบว่าการใช้ กล้ วยต่างชนิดกันไม่มีผลต่อเชื �อยีสต์ในการเปลี�ยนนํ �าตาลเป็ นแอลกอฮอล์ (p≥0.05) ส่วนการ
ทดสอบผลของระยะเวลาที�ใช้ ในการหมักพบว่าอัตราการใช้ นํ �าตาลของยีสต์ในแต่ละวันของการหมัก มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญที�ระดับความเชื�อมัน� (p<0.05) และในการวิเคราะห์ความแตกต่างของการเปลี�ยนนํ �าตาลเป็ นแอลกอฮอล์ของเชื �อยีสต์
ในแต่ละวันด้ วยการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี�ยด้ วยวิธี Duncan ที�ระดับความเชื�อมัน� ร้ อยละ 95.0 พบว่าในวันที� 1-5 ยีสต์
มีอตั ราการเปลี�ยนนํ �าตาลเป็ นแอลกอฮอล์แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ โดยยีสต์ใช้ นํ �าตาลมากที�สดุ ในวันแรกของการหมักและ
จะลดลงตามระยะเวลาที�ใช้ ในการหมัก ในวันที� 4 และ 5 ของการหมัก อัตราการใช้ นํ �าตาลของเชื �อยีสต์เท่ากัน ในวันที� 8 ของการ
หมัก ยีสต์เปลี�ยนนํ �าตาล เป็ นแอลกอฮอล์ได้ ร้อยละ 14.0 จึงจบกระบวนการหมักของยีสต์
ผลการเปลีย� นแปลงปริ มาณนํ �าตาลและปริ มาณแอลกอฮอล์ของการหมักกล้ วยแต่ละชนิดให้ ผลในลักษณะเดียวกัน
สืบเนื�องจากควบคุมกระบวนการหมักโดยใช้ ปริ มาณนํ �าตาลเริ� มต้ นเท่ากันใช้ ยีสต์ 2 สายพันธุ์ และ หมักในสภาวะเดียวกัน
กระบวนการหมักให้ ได้ แอลกอฮอล์ที�ต้องการจึงมีลกั ษณะคล้ ายกันในกล้ วยแต่ละชนิดและ ใช้ ระยะเวลาหมักที�ใกล้ เคียงกัน
3.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื� องดื�มไซเดอร์ กล้ วย
ผลิตภัณฑ์สดุ ท้ ายที�ได้ จากการหมักบ่ม พบว่า เป็ นผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ กล้ วยที�มปี ริมาณแอลกอฮอล์ อยูช่ ว่ งร้ อยละ 12.5-14
ไซเดอร์ กล้ วยนํ �าว้ าจะให้ สีและกลิน� ที�ออ่ นกว่า ไซเดอร์ กล้ วยไข่ และไซเดอร์ กล้ วยเล็บมือนาง จึงเลือกไซเดอร์ กล้ วย 2 ชนิด ได้ แก่
ไซเดอร์ กล้ วยไข่ และไซเดอร์ กล้ วยเล็บมือนาง มาพัฒนาเป็ นเป็ นเครื� องดื�มไซเดอร์ กล้ วยไข่ และเครื� องดื�มไซเดอร์ กล้ วยเล็บมือนาง
โดยมีการเติมนํ �ากล้ วยที�ได้ จากเทคนิคการผลิตโดยวิธีแช่เยือกแข็งเพื�อให้ มกี ลิน� รสของกล้ วยมากขึ �น และปรับให้ ได้ เครื�องดื�มไซเดอร์
ที�มีปริ มาณแอลกอฮอล์ต่างกัน 2 ระดับ คือร้ อยละ 6.0-6.5 และ ร้ อยละ 8.0-8.5 พบปั ญหาด้ านสี และรสฝาด จึงปรับปรุ ง
โดยเติมนํ �าแอปเปิ ล� เพื�อช่วยในด้ านสี และปรับรสชาติแต่ยงั คงกลิน� กล้ วยที�เป็ นเอกลักษณ์ จากการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์
พบว่า ผู้บริโภคทีเ� ป็ นกลุม่ ผู้หญิงชอบไซเดอร์ ทม�ี ีแอลกอฮอล์ (% alc)ในช่วงตํ�า และมีรสออกหวาน วัดค่าได้ ในช่วง 4-5 องศาบริกซ์
ผู้บริ โภคที�เป็ นกลุม่ ผู้ชายชอบ ไซเดอร์ ที�มีแอลกอฮอล์ในช่วงสูง และมีรสไม่หวาน (1-2 องศาบริ กซ์) แสดงในตารางที� 1
3.3.1. การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ ในด้ านสีของผู้บริ โภค
จากการทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภคต่อคุณลักษณะด้ านสีของไซเดอร์ กล้ วยจํานวน 4 สูตร ได้ แก่ T1, T2,
T3 และ T4 โดยใช้ ผ้ ทู ดสอบจํานวน 12 คน ผลการทดลองดังแสดงในตารางที� 1
Table 1 ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภคต่อคุณลักษณะด้ านสีของไซเดอร์ กล้ วย
ค่ าเฉลี�ยคะแนนความชอบสีของไซเดอร์ กล้ วย (mean ± S.D.)

ไซเดอร์ (สูตร)

ชาย*

หญิง*

รวม**

T1

7.00 ± 1.10 A

7.00 ± 0.63 A

7.00 ± 0.85 a

T2

7.00 ± 1.10 A

6.83 ± 0.75 A

6.92 ± 0.90 a

T3

7.00 ± 1.10 A

6.50 ± 1.38 A

6.75 ± 1.22 a

T4

7.00 ± 1.10 A

6.83 ± 0.98 A

6.92 ± 1.00 a

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
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T1, T2, T3 และ T4 คือ ไซเดอร์ ที�มีปริ มาณแอลกอฮอล์ร้อยละ 6.45, 6.95, 7.35 และ 8.2 ตามลําดับ
เมื�อ *N = 6 และ ** N = 12
a ในแถวเดียวกัน ตัวอักษรเหมือนกันแสดงว่าสีของไซเดอร์ กล้ วย T1-T4 ไม่มีความแตกต่าง อย่างมีนยั สําคัญ (P≥0.05)
A ในคอลัมน์เดียวกัน ตัวอักษรเหมือนกัน แสดงว่าผู้ทดสอบชายและหญิงมีความพึงพอใจต่อ สีของไซเดอร์ กล้ วยในใกล้
เคียงกัน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (P≥0.05)
จากตารางที� 1 แสดงให้ เห็นว่าการทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภคต่อคุณลักษณะด้ านสีของผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ กล้ วย พบ
ว่าผู้ทดสอบเพศชายให้ คะแนนความชอบด้ านสีไม่แตกต่างจากผู้ทดสอบเพศหญิง โดยผู้ทดสอบเพศชาย ชอบสีของผลิตภัณฑ์
ไซเดอร์ โดยเฉลี�ย 7.00 คือ มีความชอบในระดับชอบปานกลาง และผู้ทดสอบเพศหญิงชอบสีของผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ โดยเฉลี�ย 6.79
คือ มีความชอบในระดับชอบปานกลางเช่นกัน โดยรวมแล้ วความชอบสีของผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ กล้ วยทัง� 4 สูตร ที�มีคา่ ใกล้ เคียง
กัน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (P≥0.05) จึงสรุปได้ วา่ อัตราส่วนของส่วนผสม ไซเดอร์ (นํ �าแอปเปิ ล� : นํ �ากล้ วยสกัด :
นํ �ากล้ วยหมักบ่ม) ที�ผสมในอัตราส่วนแตกต่างกันโดยรวมแล้ ว มีสีไม่แตกต่างกัน และไม่มีผลกระทบต่อความชอบสีของไซเดอร์
ของทังผู
� ้ ทดสอบเพศชายและผู้ทดสอบเพศหญิง
3.3.2. การยอมรับต่อกลิน� ของผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ กล้ วยที�ปรุงแต่งรส
จากการทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภคต่อคุณลักษณะด้ านกลิน� ของไซเดอร์ กล้ วยจํานวน 4 สูตร ได้ แก่ T1, T2,
T3 และ T4 โดยใช้ ผ้ ทู ดสอบจํานวน 12 คน ผลการทดลองดังแสดงในตารางที� 2
Table 2 ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภคต่อคุณลักษณะด้ านกลิน� ของไซเดอร์ กล้ วย
ไซเดอร์ (สูตร)

ค่ าเฉลี�ยคะแนนความชอบกลิ�นของไซเดอร์ กล้ วย (mean ± S.D.)
ชาย* A

หญิง* A

รวม**

T1

6.50 ± 1.87 A

6.83 ± 0.75 A

6.67 ± 1.37 a

T2

5.83 ± 1.72 A

5.83 ± 1.60 A

5.83 ± 1.59 a

T3

6.00 ± 1.41 A

6.00 ± 1.79 A

6.00 ± 1.54 a

T4

5.67 ± 1.51 A

6.67 ± 1.03 A

6.17 ± 1.34 a

T1, T2, T3 และ T4 คือ ไซเดอร์ ที�มีปริ มาณแอลกอฮอล์ร้อยละ 6.45, 6.95, 7.35 และ 8.2 ตามลําดับ
เมื�อ *N = 6 และ ** N = 12
a ในแถวเดียวกัน ตัวอักษรเหมือนกัน แสดงว่ากลิน� ของไซเดอร์ กล้ วย T1-T4 ไม่มคี วาม แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (P≥0.05)
A ในคอลัมน์เดียวกัน ตัวอักษรเหมือนกัน แสดงว่าผู้ทดสอบชายและหญิงมีความพึงพอใจ ต่อกลิน� ของไซเดอร์ กล้ วยใน
ใกล้ เคียง กัน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (P≥0.05)
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จากตารางที� 2 แสดงให้ เห็นว่าการทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภคต่อคุณลักษณะด้ านกลิน� ของผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ กล้ วย
พบว่าผู้ทดสอบเพศชายให้ คะแนนความชอบด้ านกลิน� ไม่แตกต่างจาก ผู้ทดสอบเพศหญิง โดยผู้ทดสอบเพศชายชอบกลิน� ของ
ผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ โดยเฉลี�ย 6.00 คือ มีความชอบในระดับชอบเล็กน้ อย และผู้ทดสอบเพศหญิงชอบกลิน� ของผลิตภัณฑ์ไซเดอร์
โดยเฉลี�ย 6.33 คือ มีความชอบในระดับชอบเล็กน้ อยเช่นกัน ความชอบกลิน� ของผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ กล้ วยทัง� 4 สูตร ที�มีคา่ ใกล้
เคียงกัน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (P≥0.05) จึงสรุปได้ วา่ อัตราส่วนของส่วนผสมไซเดอร์ (นํ �าแอปเปิ ล� : นํ �ากล้ วยสกัด
: นํ �ากล้ วยหมักบ่ม) ที�ผสมในอัตราส่วนแตกต่างกันโดยรวมแล้ วมีกลิน� ไม่แตกต่างกัน และไม่มีผลกระทบต่อความชอบกลิน� ของ
ไซเดอร์ ของทังผู
� ้ ทดสอบเพศชายและผู้ทดสอบเพศหญิง
3.3.3. การยอมรับต่อรสของผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ กล้ วย
จากการทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภคต่อคุณลักษณะด้ านรสชาติของไซเดอร์ กล้ วยจํานวน 4 สูตร ได้ แก่ T1,
T2, T3 และ T4 โดยใช้ ผ้ ทู ดสอบจํานวน 12 คน ผลการทดลองดังแสดงในตารางที� 3
Table 3 ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภคต่อคุณลักษณะด้ านรสชาติของไซเดอร์ กล้ วย

ค่ าเฉลี�ยคะแนนความชอบรสของไซเดอร์ กล้ วย (mean ± S.D.)

ไซเดอร์ (สูตร)

ชาย*

หญิง*

รวม**

T1

5.83 ± 1.60 A

5.00 ± 2.00 A

5.42 ± 1.78 a

T2

5.50 ± 2.35 A

5.00 ± 1.26 A

5.25 ± 1.82 a

T3

6.50 ± 2.17 A

4.83 ± 2.23 A

5.67 ± 2.27 a

T4

5.33 ± 1.75 A

5.50 ± 1.97 A

5.42 ± 1.78 a

T1, T2, T3 และ T4 คือไซเดอร์ ที�มีปริ มาณแอลกอฮอล์ร้อยละ 6.45, 6.95, 7.35 และ 8.2 ตามลําดับ
เมื�อ *N = 6 และ ** N = 12
a ในแถวเดียวกัน ตัวอักษรเหมือนกันแสดงว่ารสชาติของไซเดอร์กล้ วย T1-T4 ไม่มคี วาม แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (P≥0.05)
A ในคอลัมน์เดียวกัน ตัวอักษรเหมือนกัน แสดงว่าผู้ทดสอบชายและหญิงมีความพึงพอใจต่อ รสชาติของไซเดอร์ กล้ วยใน
ใกล้ เคียงกัน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (P≥0.05)
จากตารางที� 3 แสดงให้ เห็นว่าการทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภคต่อคุณลักษณะด้ านรสชาติของผลิตภัณฑ์ ไซเดอร์
กล้ วย พบว่า ผู้ทดสอบเพศชายให้ คะแนนความชอบด้ านรสชาติไม่แตกต่างจากผู้ทดสอบเพศหญิง โดยผู้ทดสอบเพศชายชอบ
รสชาติของผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ โดยเฉลี�ย 5.79 คือมีความชอบในระดับชอบปานกลาง ส่วน ผู้ทดสอบเพศหญิงชอบรสชาติของผลิต
ภัณฑ์ไซเดอร์ โดยเฉลี�ย 5.08 คือ มีความชอบในระดับชอบปานกลาง ความชอบรสชาติของผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ กล้ วยทัง� 4 สูตรที�
มีคา่ ใกล้ เคียงกัน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (P≥0.05) จึงสรุปได้ วา่ อัตราส่วนของส่วนผสมไซเดอร์ (นํ �าแอปเปิ ล� : นํ �า
กล้ วยสกัด : นํ �ากล้ วยหมักบ่ม) ที�ผสมในอัตราส่วน แตกต่างกันโดยรวมแล้ วมีรสชาติไม่แตกต่างกัน และไม่มีผลกระทบต่อความ
ชอบรสชาติและกลิน� ของไซเดอร์ ของผู้ทดสอบ
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3.3.4. การยอมรับต่อความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ กล้ วย
จากการทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภคต่อความชอบโดยรวมของไซเดอร์ กล้ วยจํานวน 4 สูตร ได้ แก่ T1, T2,
T3 และ T4 โดยใช้ ผ้ ทู ดสอบจํานวน 12 คน ผลการทดลองดังแสดงในตารางที� 4
Table 4 ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภคต่อความชอบโดยรวมด้ านกลิน� ของไซเดอร์ กล้ วย
ไซเดอร์ (สูตร)

ค่ าเฉลี�ยคะแนนความชอบโดยรวมไซเดอร์ กล้ วย (mean ± S.D.)
ชาย*

หญิง*

รวม**

T1

6.67 ± 2.25 A

4.66 ± 1.75 A

5.67 ± 2.19 a

T2

5.83 ± 1.83 A

5.00 ± 1.10 A

5.42 ± 1.51 a

T3

6.67 ± 2.16 A

4.33 ± 2.07 A

5.50 ± 2.35 a

T4

5.67 ± 1.37 A

5.17 ± 1.83 A

5.42 ± 1.56 a

T1, T2, T3 และ T4 คือไซเดอร์ ที�มีปริ มาณแอลกอฮอล์ร้อยละ 6.45, 6.95, 7.35 และ 8.2 ตามลําดับ
เมื�อ *N = 6 และ ** N = 12
a ในแถวเดียวกัน ตัวอักษรเหมือนกัน แสดงว่าความชอบรวมของไซเดอร์ กล้ วย T1-T4 ไม่มี ความแตกต่าง อย่างมี
นัยสําคัญ (P≥0.05)
A ในคอลัมน์เดียวกัน ตัวอักษรเหมือนกัน แสดงว่าผู้ทดสอบชายและหญิงมีความพึงพอใจ ต่อความชอบรวมของไซเดอร์
กล้ วย ใกล้ เคียงกัน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (P≥0.05)
จากตารางที� 4 แสดงให้ เห็นว่าในการทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภคต่อคุณลักษณะด้ านความชอบรวม ของผลิตภัณฑ์
ไซเดอร์ กล้ วย พบว่าผู้ทดสอบเพศชายให้ คะแนนความชอบโดยรวมแล้ วชอบผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ โดยเฉลี�ย 6.21 คือ มีความชอบใน
ระดับชอบเล็กน้ อย ส่วนผู้ทดสอบเพศหญิงโดยรวมแล้ วชอบผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ โดยเฉลี�ย 4.79 คือ มีความชอบในระดับเฉยๆ แต่
พบว่าผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ ทงั � 4 สูตร ได้ รับความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ (P≥0.05) จึงสรุปได้ วา่ อัตราส่วน
ของส่วนผสมไซเดอร์ (นํ �าแอปเปิ ล� : นํ �ากล้ วยสกัด : นํ �ากล้ วยหมักบ่ม) ที�ผสมในอัตราส่วนแตกต่างกัน โดยรวมแล้ วไม่มีความแตก
ต่างกัน แต่มีผลกระทบต่อการยอมรับต่อผลิตภัณฑ์โดยรวม โดยผู้ทดสอบเพศชายมีความชอบและยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ไซเดอร์
ในการทดลองนี � ได้ มากกว่าผู้ทดสอบ เพศหญิง
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4. สรุ ป (Conclusion)

4.1 ศึกษากระบวนการหมักบ่ มไซเดอร์ กล้ วย 3 ชนิด
การหมักไซเดอร์ กล้ วย เลือกใช้ ยีสต์แห้ ง 2 สายพันธุ์ เนื�องจากงานวิจยั วศ.เดิมใน ค.เมรัยฯ พบว่า การใช้ ยีสต์แห้ งสาย
พันธุ์ RHONE 2226 และ BDX ผสมกันเพื�อใช้ ผลิตไวน์ ที�มีกล้ วยเป็ นวัตถุดบิ ตังต้
� น ทําให้ ได้ กลิน� รสที�ดี และปริ มาณแอลกอฮอล์ที�
เหมาะสม ในการหมักไซเดอร์ กล้ วยนี � ควบคุมอุณหภูมใิ นการหมักที� 22 องศาเซลเซียส และพบว่า ในช่วงการหมักกล้ วยทัง� 3 ชนิด
พบว่า ยีสต์ใช้ นํ �าตาลมากที�สดุ ในช่วงเริ� มต้ นของการหมัก ค่าความหวาน (oBrix) จะค่อยๆ ลดลง และปริ มาณแอลกอฮอล์เพิ�มขึ �น
ตามช่วงเวลาที�หมักนานขึ �น เมื�อเข้ าสูช่ ว่ งวันที� 8-10 ของกระบวนการหมักปริมาณแอลกอฮอล์จะเริ�มคงที� (มีการเปลี�ยนแปลงน้ อย)
ผลิตภัณฑ์สดุ ท้ ายมีปริ มาณแอลกอฮอล์ร้อยละ 12.5-14 ผลการศึกษาครัง� นี � พบว่า สายพันธุ์กล้ วย ไม่มีผลต่อการเปลี�ยนแปลง
ปริ มาณนํ �าตาลหรื อแอลกอฮอล์ คือไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p≥0.05) แต่มีผลต่อลักษณะปรากฏของไซเดอร์ ท�ีได้
จากการหมัก ไซเดอร์ ท�ีผลิตจากกล้ วยนํ �าว้ ามีสอี อ่ น และมีกลิน� อ่อน มีกลิน� กล้ วยน้ อยกว่า กล้ วยชนิดอื�น กระบวนการหมักไซเดอร์
กล้ วยที�ดี ทําในลักษณะการหมักเนื �อกล้ วยในรูปแบบที�หนั� ชินบางที�แช่ผสมในกรดซิตริ กที�ความเข้ มข้ น ร้ อยละ 0.16
4.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื� องดื�มไซเดอร์ กล้ วย
ไซเดอร์ กล้ วยไข่ และไซเดอร์ กล้ วยเล็บมือนาง เหมาะที�จะนํามาผลิตเป็ นเครื� องดื�มไซเดอร์ กล้ วย มากกว่ากล้ วยนํ �าว้ า
เนื�องจากให้ สี และกลิน� รสทีด� กี ว่า แต่ในบางครัง� ของการผลิตพบปั ญหาเรื� องสี และรสชาติทฝ�ี าดของผลิตภัณฑ์ จึงมีการเติมผลไม้
ชนิดอื�นลงไปเช่น เติมนํ �าแอปเปิ ล� เพื�อช่วยทางด้ านสี และรสชาติ และ พบว่า ผู้บริ โภคกลุม่ ผู้หญิงชอบผลิตภัณฑ์ที�มีแอลกอฮอล์
ในช่วงตํ�า (ช่วง 6-6.5%) และออกรสหวาน ส่วนผู้บริ โภคกลุม่ ผู้ชายชอบผลิตภัณฑ์ที�มีแอลกอฮอล์ในช่วงสูง (ในช่วง 8-8.5%)
และมีรสไม่หวาน
4.3 การทดสอบการยอมรั บไซเดอร์ กล้ วยของผู้บริโภค
เมื�อปรุงแต่งรสชาติไซเดอร์ กล้ วย ในอัตราส่วนผสมของไซเดอร์ (นํ �าแอปเปิ ล� : นํ �ากล้ วยสกัด : นํ �ากล้ วยหมักบ่ม) ที�ผสม
ในอัตราส่วนแตกต่างกัน 4 สูตร คะแนนการทดสอบการยอมรับสรุปได้ ดงั นี � สี กลิน� และรสของไซเดอร์ ทัง� 4 สูตรไม่แตกต่างกัน
และไม่มผี ลกระทบต่อความชอบสี กลิน� และรสชาติของไซเดอร์ ของทังผู
� ้ ทดสอบเพศชายและผู้ทดสอบเพศหญิง แต่อตั ราส่วนผสม
ที�ตา่ งกัน 4 สูตรนี �มีผลกระทบต่อการยอมรับโดยรวมของผลิตภัณฑ์ไซเดอร์ โดยผู้ทดสอบเพศชายมีความชอบและยอมรับต่อผลิต
ภัณฑ์ไซเดอร์ มากกว่าผู้ทดสอบเพศหญิง
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เรื อหุ่นยนต์ สาํ หรั บเก็บข้ อมูลสิ�งแวดล้ อมทางนํา�
Robot Boat for Environmental Data Collection
ปาษาณ กุลวานิช 1*, สุรเดช สุรัตติศกั ดิ1� , ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์2
Pasan Kulvanit1*, Suradej Surattisak1, and Pradya Prempraneerach 2

บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี �เป็ นการนําเทคโนโลยีห่นุ ยนต์มาช่วยในการเก็บข้ อมูลสิง� แวดล้ อมทางนํ �าเพื�อประโยชน์ในการดูแลรักษา
สิง� แวดล้ อมและการป้องกันอุทกภัย กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ ได้ ออกแบบและสร้ างหุ่นยนต์ซึง� อยู่ในรู ปแบบของเรื อหุ่นยนต์
โดยใช้ โครงสร้ างพื �นฐานของเรื อคายัคแบบที�นงั� เดี�ยว ที�มีความคล่องตัวในการเคลื�อนที�บนผิวนํา� และการเคลื�อนที�ในที�แคบ
ระบบขับเคลื�อนของเรื อหุน่ ยนต์ใช้ เทคโนโลยี Podded Propulsion ในการควบคุมทิศทางและความเร็วของหุน่ ยนต์โดยไม่ต้องใช้
การบังคับหางเสือแบบเดิมซึง� มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการเลี �ยวน้ อยกว่า และอาจมีปัญหาจากการสูญเสียแรงขับดัน
(Rudder stall) เรื อหุน่ ยนต์สามารถเคลื�อนที�ได้ สองแบบคือแบบควบคุมด้ วยคลื�นวิทยุ 2.4 GHz จากระยะไกลในรัศมีไม่เกิน 1
กิโลเมตร และแบบเคลื�อนที�อตั โนมัตินําร่ องโดยอุปกรณ์ บอกตําแหน่งบนพื �นผิวโลก (GPS) และ อุปกรณ์ บอกทิศทางจาก
ข้ อมูลความเร่ง (IMU) โดยใช้ หลักการควบคุมแบบ Double PD loop Control เพื�อสัง� การระบบสมองกลฝั งตัว (Embedded
Microcontroller) สําหรับการควบคุมมอเตอร์ บงั คับทิศทางและมอเตอร์ ขบั เคลื�อนเรื อ เรื อหุน่ ยนต์สามารถติดตังระบบเซนเซอร์
�
หรื อเครื� องมือสําหรับงานทางด้ านสิง� แวดล้ อม เช่น หัวเซนเซอร์ ตรวจวัดคุณภาพนํ �า หัวเซนเซอร์ โซนาสําหรับเก็บข้ อมูลความลึก
ท้ องนํ �า เครื� องเก็บตัวอย่างนํ �า เป็ นต้ น ผู้ใช้ สามารถเรี ยกดูข้อมูลจากเรื อได้ ในเวลาจริ ง (Real Time) ผ่านโครงข่ายสือ� สาร
แบบไร้ สายประเภท Wireless LAN, EDGE/GPRS, หรื อ 3G ตามความเหมาะสม งานวิจยั นี �ได้ ถกู นําไปใช้ จริ งแล้ วในการ
ช่วยเหลือทางด้ านข้ อมูลระหว่างเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 โดยใช้ เรื อหุ่นยนต์ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจหาความลึกในการหา
จุดตื �นเขินตามคูคลอง เพื�อประโยชน์ในการดําเนินการขุดลอกคูคลองหรื อการจัดวางตําแหน่งเรื อผลักดันนํ �า
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Abstract

This work focuses on the usage of robotics technology in the process of environmental data collection
for the purpose of environmental protection, water resource management, and flood protection. The Department
of Science Service (DSS) has designed and built a field mobile robot in the form of modified single seat “sit-inside”
touring kayak driven by a pod propulsion system. The kayak’s body can traverse a variety of water surfaces.
The pod propulsion system is suitable for a kayak since the drive system is compact and it gives the kayak
the agile movement. The use of rudder is replaced by the heading motor and trolling motor set which gives better
maneuvering and stall-free motion. The robot boat can be controlled in two modes- Manual control and
Autonomous waypoints tracking. In manual control mode users can control the robot remotely via 2.4 GHz radio
system at the distance less than 1km. The Autonomous control is realized by the Double PD loop control algorithm
which receives navigational data from a global positioning system (GPS) and an inertial measurement unit (IMU)
and send command signal to the pod propulsor. The robot boat can be mounted with a variety of scientific
instrument such as a multi-parameter head sensor, an echo sounder, and an automated water sampler system. The
users can inquire real-time data from any sensors on the boat via wireless communication network such as WLAN,
EDGE/GPRS, or 3G (subject to availability of the network). This research work was already put to work in real-world
application in the event of the 2011 Thailand’s great flooding. The robot boat equipped with a single beam echo
sounding system was used to acquire depth data of the canals to identify the clogging points. The data was use in
planning the drainage of flooded water in Bangkok Metropolitan area.

คําสําคัญ : หุน่ ยนต์เรื อ, หุน่ ยนต์ภาคสนาม, การบริ หารจัดการนํ �า, การควบคุมระยะไกล, การนําทางด้ วย GPS ,
Keywords : Robot boat, Field mobile robot, Field data collection, Autonomous waypoints tracking, GPS navigation
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1. บทนํา (Introduction)

จากการสํารวจของหน่วยงานที�เกี�ยวข้ องกับเศรษฐกิจและความเป็ นอยูข่ องมนุษย์เช่น World Bank และ United Nations
(UN) ตาม [1] ได้ กล่าวถึงความจําเป็ นที�รัฐบาลและประชาชนของทุกประเทศควรให้ ความสนใจกับประเด็นปั ญหาเกี�ยวกับภัยพิบตั ิ
เนื�องจากหากมิได้ เตรียมความพร้ อมจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศรวมทังชี
� วิตและทรัพย์สินของประชาชน
อย่างไม่อาจนับมูลค่าได้ เหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 เป็ นบทยืนยันได้ เป็ นอย่างดีและเน้ นยํ �าถึงความจําเป็ นที�ประเทศไทย
ต้ องมีความพร้ อมที�จะเตรี ยมรับเหตุการณ์ภยั พิบตั ิซงึ� การวางแผนเตรี ยมรับ ป้องกัน หรื อแก้ ไขภัยพิบตั ิจะต้ องมีข้อมูลประกอบ
ทางด้ านสิง� แวดล้ อมที�เป็ นปั จจุบนั และมีความถูกต้ องเชื�อถือได้ เป็ นส่วนสําคัญ
การใช้ หุ่น ยนต์ แ ละระบบอัต โนมัติ ใ นกิ จ กรรมเก็ บ ข้ อ มูล ทางด้ า นสิง� แวดล้ อ มนัน� เริ � ม เป็ นที �แ พร่ ห ลายเนื �อ งจากความ
ซับซ้ อนของสิง� แวดล้ อมและสภาพแวดล้ อมที�ไม่เป็ นมิตรต่อผู้ปฏิบตั ิหน้ าที� หุ่นยนต์สามารถช่วยลดภาระงานเก็บข้ อมูลหรื อ
เก็บตัวอย่าง ทําให้ การทํางานง่ายขึ �นและใช้ เวลาน้ อยลง ใช้ จํานวนผู้ปฏิบตั ิหน้ าที�รวมทังผู
� ้ เชี�ยวชาญน้ อยลง รวมทังช่
� วยลด
หรื อป้องกันไม่ให้ เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบตั ิหน้ าที�อีกด้ วย ในประเด็นของประสิทธิภาพของการเก็บข้ อมูลหรื อตัวอย่างนันในหลั
�
ก
ปฏิบตั ิโดยทัว� ไปของการตรวจเฝ้าระวังเซนเซอร์ จะถูกวางไว้ กบั ที�ทําให้ สามารถวัดข้ อมูลได้ เฉพาะจุดเท่านันการใช้
�
ระบบหุน่ ยนต์
เคลื�อนที�นาํ เซนเซอร์ เข้ าสูพ่ ื �นที�เป้าหมายทําให้ ได้ ข้อมูลที�มคี วามหลากหลายทังในเชิ
� งมิติ (Dimensional) และเชิงเวลา (Temporal)
ประกอบกับระบบการควบคุมและเก็บข้ อมูลระยะไกลจะช่วยแก้ ปัญหาที�กล่าวข้ างต้ นรวมถึงช่วยให้ กระบวนการปฏิบตั ิการเก็บ
ข้ อมูลหรื อเก็บตัวอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัยต่อผู้ปฏิบตั งิ าน
รูปแบบของหุน่ ยนต์สําหรับใช้ ทางนํ �ามีหลากหลายรูปแบบดังที�ได้ ถกู รวบรวมไว้ ใน [2] ทังที
� �เป็ นหุน่ ยนต์แบบเรื อคายัคความ
คล่องตัวสูงติดเครื� องที�ใต้ ท้องเรื อแบบถาวร [3] หุน่ ยนต์เรื อแบบท้ องเรื อแฝดเพื�อเสถียรภาพสูงสุดขณะเคลื�อนที� [4] หุน่ ยนต์เรื อ
ดัดแปลงจากทุน่ อลูมิเนียมเพื�อให้ มีนํ �าหนักเบาแต่สามารถบรรทุกอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ได้ หลากหลาย [5] เป็ นต้ น
งานวิจยั นี �มีเป้าหมายที�จะสร้ างระบบหุน่ ยนต์เรื อ (Unmanned surface vehicle หรื อ USV) รวมทังระบบอั
�
ตโนมัตสิ าํ หรับช่วย
ในการเก็บข้ อมูลและตัวอย่างจากสิง� แวดล้ อมทางนํ �าที�สามารถทํางานได้ จริ งในสภาวะแวดล้ อม “ภาคสนาม” ซึง� ไม่สามารถเข้ า
ถึงได้ งา่ ยโดยมนุษย์ เช่นพื �นที�แหล่งนํ �าขนาดใหญ่ คูคลอง แม่นํ �า พื �นที�ชายฝั� งทะเลของประเทศไทย
บทความวิจยั นี �แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี � ส่วนที � 1 บทนํา ส่วนที � 2 วิ ธีการวิ จยั เป็ นการแนะนําลักษณะพื �นที�ที�หนุ่ ยนต์จะต้ อง
ลงปฏิบตั ิการรวมทังปั
� ญหาที�ต้องการแก้ ไขเพื�อให้ ได้ ระบบหุน่ ยนต์ที�เหมาะกับความต้ องการ และกล่าวถึงระบบหุน่ ยนต์เรื อของ
กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ ส่วนที � 3 ผลและวิ จารณ์ นําเสนอการลงพื �นที�ปฏิบตั งิ านจริ งในเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 และการ
สํารวจหาปริ มาตรอ่างเก็บนํ �าและส่วนที � 4 ส่วนสุดท้ ายเป็ นบทสรุปรวมถึงนําเสนองานที�จะต้ องทําต่อไปเพื�อพัฒนาระบบเรื อหุน่
ยนต์ให้ มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที�ได้ มากยิ�งขึ �น

2. วิธีการวิจยั (Experimental)
2.1 ข้ อกําหนดพืน� ที�ปฏิบตั กิ ารของหุ่นยนต์ เรื อ
ความสามารถการปฏิบตั ิการของเรื อหุ่นยนต์ขึ �นอยู่กบั การออกแบบระบบให้ เหมาะกับลักษณะของพื �นที�ปฏิบตั ิการ
พื �นที�ปฏิบตั ิการของเรื อหุ่นยนต์ที�เราสนใจจะเป็ นคูคลองขนาดกลางเช่น คลองลาดพร้ าว คลองเปรมประชากร และคูคลอง
ขนาดเล็กเช่นคลองพระยาราชมนตรี คลองวัดรังสิต เป็ นต้ น ลักษณะทัว� ไปจะเป็ นคลองขนาดกว้ างน้ อยกว่า 20 เมตรนํ �าตื �น
ที�สดุ ประมาณ 30-50 เซนติเมตร มีสะพานข้ ามเป็ นระยะ โดยเฉพาะสะพานข้ ามคลองขนาดเล็กบางสะพานจะมีความสูงจาก
ผิวนํ �าน้ อยกว่า 1.5 เมตร และมีระยะห่างระหว่างตอหม้ อน้ อยกว่า 1.5 เมตร บางครัง� คูคลองยังอาจจะถูกกีดขวางโดยคันกัน�
หรื อแห/อวนที�วางขวางไว้ อีกด้ วย เรื อหุน่ ยนต์ยงั จําเป็ นที�จะต้ องมีความสามารถโต้ คลื�นได้ บ้างเนื�องจากคลื�นรบกวนจากเรื อที�
สัญจรไปมาในคูคลอง รวมทังเรื
� อจะต้ องสามารถสู้กระแสนํ �าขนาดไม่เกิน 1 เมตรต่อวินาทีได้ นอกจากนันเรื
� อหุน่ ยนต์จําเป็ น
ต้ องมีความคล่องตัวในการเลี �ยวสูงเพื�อความสามารถในการหลบหลีกสิง� กีดขวางใต้ นํ �าหรื อขยะ รวมทังจํ
� าเป็ นต้ องสามารถมี
รัศมีวงเลี �ยวแคบที�สดุ เพื�อประโยชน์ในการกลับหัวเรื อ
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Figure1 Canals around Bangkok Metropolitan are shallow, narrow and usually are crossed by low clearance
bridges. Therefore, small draft and low clearance are the two important specifications of the robot boat. Robot
in the kayak form has no problem getting through this environment.

นอกจากพื �นที�คคู ลองแล้ วพื �นที�ผิวนํ �าเช่นอ่างเก็บนํ �าหรื อพื �นที�ชายฝั� งทะเลก็เป็ นพื �นที�เป้าหมายที�เรื อหุ่นยนต์จะต้ องสามารถ
ปฏิบตั ิการได้ ลักษณะของพื �นที�อา่ งเก็บนํ �าหรื อพื �นที�ชายฝั� งทะเลจะไม่คบั แคบและไม่ซบั ซ้ อนเท่ากับพื �นที�คคู ลองแต่จะมีอาณา
บริ เวณกว้ าง โดย [4] ได้ นิยามแหล่งนํ �าขนาดเล็กให้ มีพื �นที�น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร และ แหล่งนํ �าขนาดกลางให้ มีพื �นที�
ระหว่าง 10,000 ตารางเมตรถึง 1 ตารางกิโลเมตร การวิ�งสํารวจในพื �นที�แหล่งนํ �านันจํ
� าเป็ นจะต้ องมีแบบแผนที�ชดั เจนเพื�อประโยชน์
ในการกวาดพื �นที�ให้ ได้ ครอบคลุมมากที�สดุ ในระยะเวลาสันที
� �สดุ ซึง� เป็ นการยากที�ผ้ ปู ฏิบตั กิ ารจะต้ องบังคับเรื อตลอดเวลา ดังนัน�
ระบบบังคับเรื อแบบอัตโนมัตจิ งึ มีความจําเป็ นอย่างมากในการลดภาระการบังคับด้ วยมือของผู้ปฏิบตั กิ าร

Figure 2 Small size reservoirs (< 10,000 m2) to medium size reservoirs (10,000 m2 to 1 km2) are an ideal place
for the robot boat to perform autonomous data acquisition or environmental sampling. This figure shows the
robot boat performing a bathymetric operation in the ~90,000 m2 reservoir.
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2.2 เรื อหุ่นยนต์ ของกรมวิทยาศาสตร์ บริการ (DSS’s Robot Boat)
จากข้ อกําหนดข้ างต้ นเราสามารถเลือกรูปแบบเรื อและระบบขับเคลื�อนได้ รูปแบบเรื อที�ผ้ วู จิ ยั เลือกเป็ นแบบเรื อคายัค
ประเภทที�นงั� เดี�ยวแบบนัง� ในตัวเรื อ (sit-inside) เรื อชนิดนี �ถูกออกแบบให้ สามารถใช้ ทอ่ งชายฝั� งทะเล มีความจุในการบรรทุก
ประมาณ100 กิโลกรัมซึง� มากพอทีจ� ะบรรจุอปุ กรณ์เซนเซอร์ หรื ออุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ อ�นื ๆลงไปในตัวเรื อได้ พอสมควร ลักษณะ
ของเรือสามารถวิ�งตัดคลื�นได้ ดมี คี วามเสถียรสูง ไม่พลิกควํ�าง่าย ในส่วนของระบบขับเคลื�อนเราเลือกใช้ ระบบขับเคลื�อนแบบ pod
propulsion ซึง� เราได้ ออกแบบและสร้ างขึ �นเองให้ สามารถติดตังที
� �สว่ นท้ ายของเรื อคายัค ระบบ Pod propulsion ประกอบไป
ด้ วยมอเตอร์ บงั คับเลี �ยว (Heading Motor) ติดตังในแนวตั
�
งเพื
� �อหมุนเพลาที�ตดิ ต่อกับมอเตอร์ ขบั ดัน (Thrust or trolling motor)
ซึง� ถูกติดตังอยู
� ท่ ี�ด้านล่างสุดของเพลาตามภาพที� 3
มอเตอร์ ควบคุมการเลี �ยวเป็ นมอเตอร์ แบบเซอร์ โวเกียร์ สามารถคุมตําแหน่งและความเร็ วในการหมุนได้ อย่างแม่นยํา
มอเตอร์ ขบั ดันสามารถให้ แรงขับได้ มากที�สดุ 40 ปอนด์ การควบคุมตําแหน่งของมอเตอร์ บงั คับเลี �ยวและความเร็ วในการหมุน
ของมอเตอร์ ขบั ดันสามารถทําได้ โดยใช้ ระบบสมองกลฝั งตัว (Microcontroller) แบบ ARM 7 ร่วมกับวงจรขยายสัญญาณไฟฟ้า
โดยระบบขับเคลื�อนเรื อจะถูกควบคุมอีกชันหนึ
� ง� ด้ วยคอมพิวเตอร์ ประจําเรื อ (Main computing unit)
ระบบขับเคลื�อนทางกลของเรื อหุน่ ยนต์แบบ Pod propulsion มีข้อดีในด้ านประสิทธิภาพในการบังคับเลี �ยวเรื อ ซึง� จะ
มีประสิทธิภาพดีกว่าแบบใช้ หางเสือแบบทัว� ไปเนื�องจากในขณะที�เรื อเลี �ยวแรงผลักดันนํ �าเกิดจากการผลักโดยตรงจากใบพัด
เรื อในทิศทางที�ควบคุมโดยมอเตอร์ คมุ การเลี �ยว (Heading Motor) ซึง� ต่างจากการเลี �ยวแบบใช้ หางเสือซึง� แรงผลักดันนํ �าถูก
ลดทอนลงไปจากการสัมผัสกับหางเสือ

Figure 3 The boat driving mechanism or the pod propulsion system is composed of a heading motor mounted
vertically and a thruster (trolling) motor connected to the shaft extended from the heading motor.

เรื อหุน่ ยนต์สามารถปฏิบตั กิ ารได้ ในสองลักษณะคือ แบบบังคับมือผ่านทางคลื�นวิทยุ 2.4 GHz. และแบบขับเคลื�อน
อัตโนมัตคิ วบคุมตําแหน่งการเคลื�อนที�ด้วย GPS การควบคุมเรื อทังสองลั
�
กษณะสามารถสับเปลี�ยนได้ จากตัวรี โมทคอนโทรล
สําหรับใช้ บงั คับมือ ภาพที� 4 แสดงภาพเรือหุน่ ยนต์ในรูปแบบพร้ อมปฏิบตั กิ ารติดตังระบบนํ
�
าทาง ระบบสื�อสาร เครื�องท้ าย
และแบตเตอรี�
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Figure 4 The DSS’s robot boat is a modified kayak structure with motor. It is equipped with GPS and IMU for
position and heading control. The pod propulsion system is used to drive the boat. The deep cycle battery is
used to power the pod propulsion system, a computing unit, and a wireless data link unit.
Table 1 Robot boat’s key performance parameters
Parameter
Maximum speed

7 Km/hr. (2 m/sec)

Minimum turn angle

0 degree

Maximum angular speed

30 degree/sec

Battery life

1-1.5 Hr.

Maximum payload

100 Kg.

Width x Length

3.85 m x 68 cm

Head clearance

60 cm

Draft

50 cm

2.2.1. ระบบบังคับเรื อหุน่ ยนต์แบบบังคับมือ (Manual mode)
เราสามารถบังคับเรือหุน่ ยนต์ได้ จากระยะทางการส่งคลื�นวิทยุไม่เกิน 1 กิโลเมตร (line of sight) โดยใช้ สญ
ั ญาณ
คลื�นวิทยุ 2.4 GHz แบบ 4 ช่องสัญญาณของ FUTABA ข้ อมูลมุมเลี �ยวหัวเรื อ ข้ อมูลความเร็ วเรื อ และข้ อมูลการเลือกระหว่าง
การบังคับมือหรือแบบบังคับอัตโนมัตจิ ะถูกส่งจากรีโมทคอนโทรลไปให้ ตวั รับคลืน� สัญญาณวิทยุบนเรือ (receiver) จากนันตั
� วรับ
สัญญาณจะส่งสัญญาณ PWM ขนาดความถี� 50 Hz ไปที�ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM7 โดยแยกการส่งเป็ นสองลักษณะ (ข้ อมูล
มุมเลี �ยวหัวเรื อและข้ อมูลความเร็วเรื อ) เพื�อให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประมวลผล จากนันข้
� อมูลการควบคุมมุมเลี �ยวหัวเรื อจะถูก
อุปกรณ์ operation amplifier (op-amp) ขยายสัญญาณเป็ นแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 10 โวลต์เพื�อเป็ น Set point ให้ ระบบควบคุม
ตําแหน่งการหมุนของมอเตอร์ บงั คับเลี �ยว (Heading motor) ในส่วนของข้ อมูลความเร็วเรื อนันจะถู
� กส่งไปยังอุปกรณ์ MOSFET
ในรูปแบบของสัญญาณ PWM ความถี� 1 KHz เพื�อขยายสัญญาณและนําไปควบคุมความเร็ วการหมุนของมอเตอร์ ขบั ดันเรื อ
(Trolling motor) เราสามารถสรุปการทํางานของระบบบังคับมือของเรื อหุน่ ยนต์ได้ ตามภาพที� 5
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ในส่วนของการประมวลผลบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM7 เราเขียนโปรแกรมโดยใช้ ภาษา C ในการควบคุม
การปรับเปลี�ยนสัญญาณจากกล่องรับสัญญาณวิทยุสรู่ ะบบควบคุม pod propulsion (Heading motor and trolling motor)

Figure 5 Diagram shows the control system via remote radio control.

2.2.2. ระบบบังคับเรื อหุน่ ยนต์แบบอัตโนมัติ (Autonomous mode)
เรื อหุ่นยนต์สามารถปฏิบตั ิการในรู ปแบบหุ่นยนต์อตั โนมัติได้ กล่าวคือเราสามารถโปรแกรมเส้ นทางการ
เคลื�อนที�ของเรื อล่วงหน้ าโดยอ้ างอิงจากพิกดั GPS เพื�อให้ เรื อสามารถเคลื�อนที�ผ่านจุดต่างๆ (Waypoints) เหล่านี �ได้ โดย
ไม่ต้องมีคนบังคับ
2.2.2.1. Hardware สําหรับการควบคุมแบบอัตโนมัติ
สืบเนื�องจาก Hardware สําหรับการควบคุมแบบบังคับมือ เรายังคงระบบสัง� การ Pod propulsion ด้ วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM7 เอาไว้ แต่จะตัดระบบควบคุมระยะไกลแบบใช้ คลื�นวิทยุ 2.4 GHz ออกไปและนําคอมพิวเตอร์ ประจํา
เรือแบบ Rugged PC มาใช้ ในการรับค่าสัญญาณจากเซนเซอร์ นาํ ทาง (ผ่านทางพอร์ ต RS-232) มาประมวลผลข้ อมูล จากนันข้
� อมูล
ที�ถกู ประมวลแล้ วจะถูกส่งเป็ นคําสัง� บังคับหัวเรื อและคําสัง� ควบคุมความเร็ วเรื อของ Pod propulsion นอกจากนันคอมพิ
�
วเตอร์
ประจําเรื อยังมีหน้ าที�สง�ั การหรื อประสานการทํางานของระบบอืน� ๆให้ เข้ ากับการควบคุมการเคลือ� นที�ของเรื อเช่นการสัง� การระบบ
เก็บตัวอย่างนํ �าอัตโนมัติ (หากติดตัง)� เราสามารถสรุปการทํางานของระบบบังคับเรื อหุน่ ยนต์แบบอัตโนมัตไิ ด้ ตามภาพที� 6
คอมพิวเตอร์ ประจําเรื อใช้ ของ Advantech Rugged PC รุ่น UNO 3282 ซึง� มีความทนทานต่ออากาศ
ร้ อนและการทํางานสมบุกสมบันภาคสนาม เราพัฒนาซอฟต์แวร์ ประมวลผลข้ อมูลเองโดยใช้ โปรแกรม LabVIEW 8.6 ซอฟต์แวร์
จะบรรจุอยูใ่ นคอมพิวเตอร์ ประจําเรื อ เราสามารถติดตามการทํางานของระบบหรื อเซนเซอร์ ตา่ งๆบนเรื อได้ จากคอมพิวเตอร์ ภาค
พื �นดินผ่านทางระบบ WLAN เช่นการใช้ ระบบ Remote Login ในการเข้ าถึงคอมพิวเตอร์ ประจําเรื อ การใช้ ระบบ TCP/IP ในการ
ควบคุมเครื� องเก็บตัวอย่างนํ �า การใช้ ระบบ TCP/IP ในการมอนิเตอร์ คา่ จากเซนเซอร์ บนเรื อหุน่ ยนต์ (เช่นค่าความลึกจาก Echo
sounder ค่าพารามิเตอร์ คณ
ุ ภาพนํ �าต่างๆ) เป็ นต้ น
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Figure 6 The diagram shows the control system in autonomous waypoints tracking mode

ในการควบคุมแบบอัตโนมัติหนุ่ ยนต์เรื อต้ องใช้ ข้อมูลในการนําทางจากเซนเซอร์ สองชนิดคือ เครื� องรับ
สัญญาณ GPS และ inertial measurement unit (IMU)
เครื�องรับสัญญาณ GPS ใช้ ของ Topcon รุ่น Hiper GA (ภาพที� 7 ขวา) สามารถรับค่าพิกดั จากดาวเทียม
GPS (GPS Satellites)โดยใช้ งานในแบบ Real-time Kinematic (RTK) เพื�อความรวดเร็ วและแม่นยําในการเก็บค่าตําแหน่งของ
เรื อหุน่ ยนต์ โดยความถี�ในการให้ คา่ ตําแหน่งคือ 5 Hz ที�ความแม่นยําในแนวราบประมาณ ±2 เมตร ถ้ าต้ องการความแม่นยําใน
แนวราบมากขึ �นในระดับ ±0.05 เมตร เราสามารถใช้ เครื� องรับสัญญาณ GPS อีกตัวหนึง� มาสร้ างระบบ Base-Rover DGPS โดย
ให้ ตวั Base GPS ซึง� ติดตังบนบกส่
�
งสัญญาณค่าแก้ มาให้ ตวั Rover GPS ซึง� ติดตังบนเรื
�
อหุน่ ยนต์ผา่ นทางสัญญาณวิทยุ เครื� อง
รับสัญญาณ GPS เชื�อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ประจําเรื อผ่านทางพอร์ ต RS232 อินพุทของค่าพิกดั GPS สูค่ อมพิวเตอร์ ประจําเรื อ
อยูใ่ นรูปของ NMEA code

Figure 7 Two kinds of navigational sensors are used to control the robot in auto mode. RTK-GPS receiver from
TOPCON Model Hiper GA (left) and IMU from MicroStrain Model 3DM-GX2 (right). A GPS gives real-time location of the robot boat. An IMU gives real-time heading angle information.
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IMU หรื อ Inertial measurement unit (IMU) ประกอบด้ วย Accelerometer, Magnetometer, และ
Gyro sensor รวมอยูใ่ นกล่องเดียวกันเมื�อประมวลผลภายในตามหลักการ Sensor fusion แล้ วสามารถใช้ สําหรับวัดค่ามุมการ
บิดตัวของเรื อได้ แก่มมุ Roll มุม Pitch และ มุม Yaw โดยเฉพาะอย่างยิ�งมุม Yaw หรื อมุมเลี �ยวของหัวเรื อ ณ เวลาจริ ง เป็ นมุมที�เรา
สนใจและเป็ นพารามิเตอร์ สําคัญในการควบคุมเรื อให้ มงุ่ สูเ่ ป้าหมายอย่างแม่นยํา ค่ามุมที�วดั ได้ จาก IMU จะเป็ นแบบ Absolute
angle คือมุม Roll – Pitch – Yaw จะวัดเทียบกับแกนอ้ างอิง XIMU, YIMU, ZIMU ตามลําดับ เราใช้ IMU ของ MicroStrain รุ่น 3DMGX2 ดังภาพที� 7 (ซ้ าย) โดยมุมที�ได้ จาก 3DM-GX2 จะมีคา่ ความบิดเบือนประมาณ ±4 องศา IMU เชื�อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ประจําเรื อผ่านทางพอร์ ต RS232

2.2.2.2. การควบคุมเรื อตามจุดพิกดั แบบวงควบคุมแบบย้ อนกลับ 2 วง (Double PD control)
การทํางานในรูปแบบอัตโนมัติหรื อ Waypoint Tracking Control นันได้
� ถกู นําเสนอในงานวิจยั ของ[6]
ซึง� แม้ เรื อหุ่นยนต์จะสามารถเคลื�อนที�ตามที�กําหนดได้ แม่นยําแต่สมการควบคุมมีความซับซ้ อน [7] นําเสนอระบบควบคุมการ
เคลื�อนที�ที�มีประสิทธิภาพแต่จะต้ องมี Model ทางคณิตศาสตร์ ของเรื อที�คอ่ นข้ างแม่นยําซึง� การที�จะได้ Model ที�ใกล้ เคียงของ
จริ งนันทํ
� าได้ ยาก
เพื�อให้ การควบคุมเรื อหุน่ ยนต์แบบอัตโนมัติไม่ซบั ซ้ อนเรานําเสนอการควบคุมเรื อตามจุดพิ กดั แบบวง
ควบคุมแบบย้อนกลับ 2 วง (Double PD control) ที�เข้ าใจง่ายและสามารถใช้ ได้ ผลเป็ นที�นา่ พอใจในการปฏิบตั กิ ารจริ ง
การควบคุมเรื อตามจุดพิกัดแบบวงควบคุมแบบย้ อนกลับ 2 วงใช้ วงของการควบคุมดังนี ค� ือ 1)
วงควบคุมการเลี �ยวของเรื อ (Heading control loop) 2) วงควบคุมระยะทางสูจ่ ดุ เป้าหมาย (Traversing speed control loop)
หรื อมุมเลี �ยวหัวเรื อ (Heading angle) ดังสมการที� (1) ในส่วน
ในส่วนของวงควบคุมการเลี �ยวเราจะควบคุมพารามิเตอร์
หรือระยะทางจากเรือสูจ่ ดุ เป้าหมายซึง� ได้ มาจากการคํานวณระยะจาก
ของวงควบคุมระยะทางเราจะควบคุมพารามิเตอร์
ตําแหน่งเรื อถึงจุดเป้าหมายโดยใช้ ข้อมูลที�ได้ จาก GPS ดังสมการที� (2)
(1)
(2)

=0
สามารถคํานวณหาค่า

ได้ จากสมการ (3)
(3)

สามารถคํานวณหาค่า

ได้ จากสมการที� (4)
(4)

: ตําแหน่งค่า X และ Y ของเรื อหุน่ ยนต์ซงึ� ได้ จากค่า GPS ณ เวลานัน�
X b, Y b
XGPS, YGPS : ตําแหน่งค่า X และ Y ของจุดเป้าหมายซึง� ได้ จากการกําหนดล่วงหน้ าโดยผู้ปฏิบตั งิ าน
(Waypoint or Goal Point)แสดงค่าพารามิเตอร์ ที�เกี�ยวข้ องในภาพที� 8
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Figure 8 Diagram showing the parameters that are used in the double PD loop waypoints tracking control. Note
that the IMU’s frame of reference is always 180 degree different from the GPS’s frame of reference.

วงควบคุมทังแบบควบคุ
�
มทิศทางหัวเรือและแบบควบคุมระยะทางจากเรือถึงจุดเป้าหมายจะใช้ หลักการ
ควบคุมย้ อนกลับแบบ Proportional-Derivative control (PD control) สมการที� (5) แสดงวงควบคุมทิศทางหัวเรื อซึง� ผู้ใช้ จะต้ อง
ปรับค่า Gain kp และ kd เพื�อให้ ระบบมีเสถียรภาพและบรรลุจดุ มุง่ หมายของการควบคุมดังสมการ (1)
(5)
สมการที� (6) แสดงวงควบคุมระยะทางจากเรื อถึงจุดเป้าหมายซึง� ผู้ใช้ จะต้ องปรับค่า Gain kp2 และ kd2
เพื�อให้ ระบบมีเสถียรภาพและบรรลุจดุ มุง่ หมายของการควบคุมดังสมการ (2)
(6)
เมื�อระบบหุน่ ยนต์เรื อทํางานตามสมการที�กล่าวมาข้ างต้ นโดยระบบบรรลุจดุ ม่งหมายของการควบคุม
ดัง (1) และ (2) หุน่ ยนต์เรื ออาจจะมีการเคลื�อนที�ดงั ตัวอย่างในภาพที� 9 เนื�องจากเครื� องรับสัญญาณ GPS ตังความเร็
�
วการรับค่า
พิกดั ไว้ ที� 5 Hz ดังนันทุ
� กๆ 1 วินาทีจะมีการคํานวณของสมการ (3), (4), (5), (6) ห้ าครัง� เพื�อบังคับให้ เรื อเข้ าใกล้ เป้าหมาย ณ จุด
เป้าหมายจะตังค่
� า Threshold เป็ นวงกลมรัศมี 1 เมตรไว้ เมื�อเรื อหุน่ ยนต์เข้ าสูร่ ัศมีวงกลม 1 เมตรใกล้ จดุ เป้าหมายระบบควบคุม
เรื อจะเปลี�ยนจุดเป้าหมายเป็ นจุดต่อไปทันที ในการทํางานจริงของเรื อหุน่ ยนต์ในลักษณะเคลื�อนทีอ� ตั โนมัตจิ ําเป็ นจะต้ องมีแผนที�
จุดพิกดั GPS ที�แม่นยําอย่างน้ อย ± 1 เมตร เมื�อได้ จดุ พิกดั ที�ต้องการผู้ใช้ งานสามารถดาวน์โหลดแผนที�ให้ เรื อหุน่ ยนต์ได้ หรื อ
สามารถเลือกกําหนดจุดพิกดั ที�ต้องการให้ เรื อผ่านโดยการกําหนดจุดด้ วยตัวเองผ่านทางโปรแกรมรับค่าพิกดั
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จุดเป้ าหมาย

จุดเริ� มต้น

Figure 9 Simulation shows the conversion from an initial point toward the goal point. At each instance (200
milliseconds), the two loops are servoing heading angle toward the goal set angle and the distance to zero.

จากการทดสอบระบบ ณ อ่างเก็บนํ �าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผลที�ได้ สามารถแสดง
ดังภาพที� 10 จะเห็นได้ วา่ เรื อหุน่ ยนต์สามารถเคลื�อนที�ไปตามจุดทังสี
� �จดุ ได้ อย่างแม่นยําโดยเรื อเริ� มเคลื�อนตัวจากกรอบด้ านบน
ลงมา ณ จุดที�3 จากนันเรื
� อจึงเคลื�อนที�ตอ่ ไปยังจุดที� 4-1-2 และกลับมา ณ จุดที�3 ดังเดิม ค่าคงที�หรื อ Gain Kp, Kd, Kp2, Kd2 ที�
ปรับใช้ งานจริ งแสดงในตารางที� 2 โดยค่า Gain ดังแสดงในตารางคํานวณจากการใช้ หน่วยการวัดตําแหน่งของ GPS แบบ GPS
Lat-Long และหน่วยของมุมเลี �ยวหัวเรื อเป็ นองศา (degree) และค่า Control action จะถูกจํากัดโดยประมาณอยูท่ ี�
, < 80°
-80° <
7 ปอนด์ < < 31.25 ปอนด์ (Thrust)
อนึง� Thrust 31.25 ปอนด์จะผลักดันให้ หนุ่ ยนต์เรื อมีความเร็วสูงสุดที�ประมาณ 2 เมตรต่อวินาที
Table 2 Value of each Gain used in Double PD control loop
Gain

Value

Kp

8

Kd

3.3

Kp2

65000

Kd2

2000

Table 3 A set of four GPS waypoints in figure 10 that was used to test the navigational accuracy of the
autonomous waypoint tracking control algorithm
จุดที�

ตําแหน่ ง GPS

1

N 14 02.02961 E 100 43.54788

2

N 14 02.02981 E 100 43.52863

3

N 14 02.00563 E 100 43.52892

4

N 14 02.00504 E 100 43.54803
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Figure 10 The trajectory of the robot boat during the way point tracking control test. The robot boat can perform the
tracking of the four points well.

2.2.3. อุปกรณ์เสริ ม (Auxiliary equipment)
เรื อหุ่นยนต์สามารถติดอุปกรณ์ เสริ มตามความต้ องการของผู้ใช้ ได้ โดยนํ �าหนักบรรทุกรวมไม่ควรเกิน 100
กิโลกรัม อุปกรณ์ เสริ มที�สามารถติดตังได้
� เช่น หัววัดคุณภาพนํ �าแบบหลายหัว กล้ องถ่ายภาพเคลือ� นไหวความละเอียดสูง
หัววัดความลึกท้ องนํ �า (echo sounder) เครื� องเก็บตัวอย่างนํ �าอัตโนมัติ [8] ดังแสดงในภาพที� 11 และ 12 เป็ นต้ น อุปกรณ์เสริ ม
สามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ ประจําเรื อเพื�อการรับส่งข้ อมูลผ่านเครื อข่าย WLAN (wireless local area network) หรื อเครื อ
ข่ายการสื�อสารแบบอื�นเช่น EDGE/GPRS, 3G, COFDM (การสื�อสารโดยใช้ คลื�นสัญญาณไมโครเวฟ) เป็ นต้ น

Figure 11 Echo sounder head and its installation at the bow of the kayak boat. The left figure shows the head during the deployment.
The right figure shows the head in stowing position
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Figure 12 Auxiliary equipment can be installed on the robot boat such as the water auto-sampler, a high definition camera, and a multi-parameter head for water quality measurement.

3. ผลและวิจารณ์ (Results and Discussion) การใช้ เรือหุ่นยนต์ ในการปฏิบตั ภิ ารกิจเก็บข้ อมูลความลึก
เรื อหุ่นยนต์ติดตังอุ
� ปกรณ์ตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ งานทางด้ านการสํารวจเก็บข้ อมูลทางนํ �าได้
หลากหลาย เช่นงานสํารวจแม่นํ �า คูคลอง การหาปริ มาตรอ่างเก็บนํ �า การสํารวจชายฝั� งทะเล เป็ นต้ น ระบบของ [9] เป็ นตัวอย่าง
หนึง� ที�ใช้ การวางพิกดั ล่วงหน้ าเพื�อให้ เรื อผ่านแบบอัตโนมัติ แต่เนื�องจากเรื อมีขนาดเล็กจึงมีข้อจํากัดทางด้ านการติดตังอุ
� ปกรณ์
ดังภาพที� 13 เรื อหุน่ ยนต์สามารถสํารวจพื �นที�เพื�อหาค่าความลึกของอ่างเก็บนํ �าและนํามาคํานวณหาปริ มาตรได้ โดยใช้ เวลา
น้ อยกว่า 3 ชัว� โมงในการสํารวจอ่างเก็บนํ �าขนาดประมาณ 90,000 ตารางเมตร

Figure 13 Another effective use of the robot boat is to survey the reservoir with the echo sounder in order to gain volumetric
information. The bathymetric process using robot boat is preferred over the old method of manual measurement at each point
because of the time saving and the great accuracy provided by the precise movement of the robot.
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ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2554 กรมวิทยาศาสตร์ บริ การร่ วมมือกับศูนย์ปฏิบตั ิการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
(ศปภ.) ภายใต้ การกํากับของคณะทํางานบริหารจัดการระบายนํ �าในพื �นที�ท�เี กิดสาธารณภัยร้ ายแรงปฏิบตั ภิ ารกิจโดยใช้ ระบบและ
เทคโนโลยีที�พฒ
ั นาขึ �นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ �าและการเกษตร และ กรมวิทยาศาสตร์ บริ การใน
การวัดระดับความลึกของคลองต่างๆในกรุงเทพมหานครและพื �นที�ใกล้ เคียง ระบบชี �ข้ อมูลความลึก (ภาพที� 14) มีบทบาทสําคัญ
ในงานป้องกันอุทกภัยและการระบายนํ �า ข้ อมูลความลึกทีไ� ด้ สามารถนําไปชี �เป้าการขุดลอกคูคลองหรื อการวางจุดเรื อผลักดันนํ �า
เพื�อประโยชน์ในการระบายนํ �าออกจากพื �นที�ทว่ มขังให้ เร็ วที�สดุ
ระบบสามารถเก็บข้ อมูลความลึกอ้ างอิงตําแหน่งจากอุปกรณ์ GPS และระบบโซนาร์ ได้ อย่างรวดเร็ วแม่นยํากว่าวิธีการ
วัดแบบเดิมคือใช้ การหยัง� และจดข้ อมูลโดยคน รวมทังสามารถติ
�
ดตังได้
� กบั เรื อหลายแบบเช่นเรื อเก็บขยะของสํานักระบายนํ �า
กรุงเทพมหานคร เรื อปฏิบตั กิ ารโจมตีขนาดเล็กของกองทัพเรื อ เรื อหุน่ ยนต์ของกรมวิทยาศาสตร์ บริ การ (ดังภาพที� 15)

Figure 14 Example of the information giving out to the Army’s Armed Forces Development Command. It is
composed of GPS points and the depth information at each point plotted on Google Earth. As shown in the figure,
the area near the junction point of Klong Ladprao and Klong Sanseab has shallow patch which needs to be cleared
out for better drainage.
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Figure 15 We used the kayak boat in manual mode equipped with echo sounding system to survey Bangkok
Metropolitan’s canals during the 2011 Thailand’s great flooding. The system helped identifying the shallow spots.
Such information was useful for pin pointing the digging operation in order to clear the canals for effective drainage of the flood water.

4. บทสรุ ป (Conclusions)

การเตรี ยมพร้ อมวางแผนรับ/ป้องกันพิบตั ิภยั เป็ นสิง� จําเป็ นอย่างยิ�งยวดเพื�อป้องกันมิให้ เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน
ของประชาชน กรมวิทยาศาสตร์ บริการได้ พฒ
ั นาระบบเรื อหุน่ ยนต์เพือ� ใช้ ในงานเก็บข้ อมูลและเก็บตัวอย่างสิง� แวดล้ อมทางนํ �า เรื อ
หุน่ ยนต์สามารถทํางานได้ ทงในแบบควบคุ
ั�
มด้ วยมือจากระยะไกลผ่านคลื�นวิทยุและในแบบเคลื�อนที�อตั โนมัตติ ามพิกดั GPS เรื อ
หุน่ ยนต์สามารถติดอุปกรณ์เครื� องเก็บตัวอย่างนํ �าอัตโนมัติ หัวอ่านพารามิเตอร์ คณ
ุ ภาพนํ �าแบบหลายหัว หัววัดความลึกของท้ อง
นํ �า เป็ นต้ น เรื อหุ่นยนต์อยู่ในขันพั
� ฒนาพร้ อมใช้ งานและได้ ถกู นําไปใช้ เก็บข้ อมูลความลึกคูคลองเพื�อการขุดลอกที�แม่นยําเพื�อ
ประโยชน์ในการระบายนํ �าท่วมขัง นอกจากนันยั
� งได้ นําเรื อหุน่ ยนต์ไปใช้ หาปริ มาตรอ่างเก็บนํ �าขนาดเล็กถึงขนาดกลางได้ เป็ นผล
ดี งานวิจยั พัฒนาในขันต่
� อไปจะเน้ น 1) ความทนทานต่อการใช้ งานในภาคสนาม 2) ความสามารถในการเอาตัวรอดของหุน่ ยนต์
เช่นงานวิจยั ทางด้ านระบบหลบหลีกสิง� กีดขวางอัตโนมัติ ระบบขับเคลือ� นด้ วยมือผ่านทางระบบภาพระยะไกล การพัฒนาอุปกรณ์
เสริ มเสถียรภาพเช่นทุน่ ช่วยทรงตัว 3) ความสามารถในการทํางานร่วมกับหุน่ ยนต์อื�นๆเช่นเรื อหุน่ ยนต์หลายลํา หรื อหุน่ ยนต์บนิ
แบบ UAV สําหรับช่วยนําทางเรื อหุน่ ยนต์ 4) การปรับปรุงระบบขับเคลื�อนทางเลือกที�เป็ นเครื� องยนต์ใช้ นํ �ามันสําหรับเพิม� พิสยั การ
ปฏิบตั กิ าร 5) งานวิจยั ทางด้ านการพัฒนาอุปกรณ์สํารวจและระบบเก็บข้ อมูลที�มีความแม่นยํา
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รู ปแบบการเขียนบทความวิชาการ
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การเตรี ยมต้ นฉบับ
ชื�อเรื� อง ภาษาไทย/อังกฤษ ตัวอักษร Cordia New ขนาด 18 ตัวหนา จัดวางข้ อความชื�อเรื� องตรงกึง� กลางหน้ ากระดาษ
และชื�อเรื� องภาษาอังกฤษ คําขึ �นต้ นให้ พิมพ์ตวั ใหญ่
ชื�อผู้วจิ ยั ผู้วจิ ยั ร่ วม ภาษาไทย/อังกฤษ ตัวอักษร Cordia New ขนาด12 ตัวปกติ จัดวางข้ อความชื�อผู้วิจยั ผู้วิจยั ร่วม
ตรงกึง� กลางหน้ ากระดาษ ใช้ เลข 1.2.3...โดยยกกําลังแสดงตรงชื�อ และเป็ นเลขเดียวกันเพื�อแสดงที�อยูแ่ ละ e-mail address.
ตัวอย่าง
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1
2

บทคัดย่ อ ภาษาไทย หัวข้ อบทคัดย่อตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา จัดข้ อความชิดขอบด้ านซ้ าย เนื �อหา
ของบทคัดย่อ ภาษาไทย ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวปกติ จํานวน 250-300 คํา จัดข้ อความชิดขอบด้ านซ้ าย
Abstract ภาษาอังกฤษ หัวข้ อ Abstract ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา
จัดข้ อความชิดขอบด้ านซ้ าย เนื �อหาของ Abstract ภาษาอังกฤษ ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวปกติ จํานวน
250-300 คํา จัดข้ อความชิดขอบด้ านซ้ าย
คําสําคัญ : ภาษาไทย หัวข้ อคําสําคัญ ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา จัดซิดขอบด้ านซ้ าย ข้ อความ
คํ า สํ า คั ญ คํ า ที � 1 คํ า ที � 2 คํ า ที � 3 ภาษาไทย ตั ว อั ก ษร Cordia New ขนาด 12 ตั ว ปกติ จํ า นวน 3-5 คํ า
เรี ยงตามตัวอักษร
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Keywords : ภาษาอังกฤษ หัวข้ อ Keywords ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา
จัดซิดขอบด้ านซ้ าย ข้ อความ Keywords คําที� 1 คําที� 2 คําที� 3 ตัวอักษร Cordia New ขนาด 12 ตัวปกติ จํานวน 3-5 คํา
เรี ยงตามตัวอักษร
เนื �อเรื� องแบ่งเป็ นส่วนต่าง ๆ ดังนี �
1. บทนํา (Introduction) หัวข้ อบทนําตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา จัดซิดขอบด้ านซ้ าย เนื �อความบทนํา ตัว
อักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวปกติ หัวข้ อย่อย ตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา เนื �อหาบทนํา ตัวอักษร Cordia New 14 ตัวปกติ
2. วิธีการวิจัย (Experimental) หัวข้ อวิธีการวิจยั ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา จัดซิดขอบด้ านซ้ าย
เนื �อหาวิธีการวิจยั ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวปกติ หัวข้ อย่อย ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวหนา เนื �อหา
ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวปกติ
3. ผลและวิจารณ์ (Results and Discussion) หัวข้ อผลและวิจารณ์ ตัวอักษร Cordia New
ขนาด 16 ตัวหนา จัดซิดขอบด้ านซ้ าย และหัวข้ อย่อย ข้ อความหัวข้ อย่อย ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวหนา
จัดชิดขอบซ้ าย เนื �อหาตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวปกติ
รูปภาพและตาราง ชื�อรูปภาพและตารางใช้ ชื�อภาษาอังกฤษ เป็ น Figure / Table ตัวอักษร Cordia New ขนาด 12 ตัวหนา
ชื�อรูปภาพและตารางให้ จดั ชิดซ้ ายคอลัมน์ขอบภาพหรื อตาราง คําบรรยายรูปภาพและตาราง ใช้ ตวั อักษร Cordia New ขนาด
12 ตัวปกติ ให้ วางอยูใ่ ต้ รูปภาพ และจัดชิดขอบซ้ าย
4. สรุ ป (Conclusion) หัวข้ อสรุป ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนาจัดชิดขอบด้ านซ้ าย เนื �อหาตัวอักษร Cordia
New ขนาด 14 ตัวปกติ
5. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) หัวข้ อกิตติกรรมประกาศ ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา จัดชิด
ขอบด้ านซ้ าย เนื �อหา ตัวอักษร Cordia New 14 ตัวปกติ
6. เอกสารอ้ างอิง (References) หัวข้ อเอกสารอ้ างอิง ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา จัดชิดขอบด้ านซ้ าย
เนื �อหา ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวปกติ
ตัวอย่าง
[1]
[2]
[3]

Chan, A.H.S. and Lee, P.S.K. “Effect of display factors on Chinese reading times, comprehension scores and
preferences.” Behav. Info. Techn., 2005, 24 (2): 81-9
Cai, D., Chi, C.F. and You, M. “The legibility threshold of Chinese characters in three–type styles.” Int. J.
Industrial Ergonomics. 2001, 27, 9-17.
Bernard, M., Chaparro, B., Mills, M. and Halcomb, C. “Examining children’s reading performance and
preference for different computer–displayed text.” Behav Info Techn. 2002, 21(2), 87-96.
การอ้ างอิงเอกสาร ใส่หมายเลขเรียงลําดับที�อ้างถึงในบทความ โดยใส่ในวงเล็บ [ ] เรียงหมายเลขอ้ างอิงจากมากไปหาน้ อย

175

l

Bulletin of Applied Sciences
Vol.1 No.1 January - June 2012

ดัชนีช� ือผู้แต่ ง

วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์ บริการ มกราคม – มิถุนายน 2555
ก
กนิษฐ์ ตะปะสา
กัญญา ม่วงแก้ ว

ภ
: 43
: 91

ข
ขนิษฐา อินทร์ ประสิทธิ

: 142

ภูวดี ตู้จินดา
ล
ลดา พันธ์สขุ มุ ธนา
ลดา พันธ์สขุ มุ ธนา

จ
จิตต์เรขา ทองมณี
จิระฉัตร ศรี แสน
จิราภรณ์ บุราคร
จารวี สุขประเสริ ฐ
ณ
: 91
ด
ดวงนภา สุวรรณ

วรประภา ศรี โยทัย
วราลี บางหลวง
วรรณา ต.แสงจันทร์
วราภรณ์ กิจชัยนุกลู
วสันต์ ธีระพิยานนท์
วีรภัทร์ ทองอนันต์
วรรณดี มหรรณพกุล

: 23
: 43
: 91
ธ

ธิดารัตน์ เพริ ศแก้ ว

: 50
น

นงนุช เมธียนต์พิริยะ
นีระนาถ แจ้ งทอง

: 110
: 30
ป

ปาษาณ กุลวานิช
ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์
ปราณี จันทร์ ลา
ปิ ติ กาลธิยานันท์
ปั ญจ์ยศ มงคลชาติ

: 158
: 158
: 59
: 142
: 142
ผ

ผุสดี แสนดี
วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
ปี ที� 1 ฉบั บที� 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

: 23
: 50
: 59
: 91
: 91
: 91
: 142
ศ

ศรี สมพร ปรี เปรม

ท
เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล
เทพวิทรู ย์ ทองศรี

: 50
: 59
ว

: 122
: 91
: 122
: 99

ณตะวัน ทิพย์วิเศษ

: 72

: 10

l 176

: 122
ส

สวริ นทร์ สินะวิวฒ
ั น์
สายจิต ดาวสุโข
สิริวรรณ มิ�งบรรเจิดสุข
สุธรรม ศรี หล่มสัก
สุบงกช ทรัพย์แตง
สุบงกช ทรัพย์แตง
สุรเดช สุรัตติศกั ดิ�

: 110
: 133
: 37
: 50
: 99
: 122
: 158
อ

อนุตตรา นวมถนอม
อรุณ คงแก้ ว
อุราวรรณ อุน่ แก้ ว
เอกรัฐ มีชวู าศ
อังค์วรา พูลเกษม

: 10
: 133
: 133
: 43
: 30

กรมวิทยาศาสตรบริการ

AUTHOR INDEX

Bulletin of Applied Sciences January – June 2012
A
Angwara Poolkasem
Anuttra Nuamthanom
Arun Kongkeaw

: 30
: 10
: 133
D

Doungnapa Suwan

: 23
E

Ekarat Meechoovas

: 43
J

Jaravee Sukprasert
Jirachatr Srisane
Jiraporn Burakhon
Jitrakha Thongmanee

: 99
: 91
: 122
: 122
K

Kanit Tapasa
Kanya Muangkaew
Khanittha Inprasit

: 43
: 91
: 142
L

Lada Punsukmtana
Lada Punsukmtana

: 50
: 59
N

Natawan Thipvisaid
Neeranart Changthong
Noungnuch Mayteeyonpiriya
P
Pasan Kulvanit
Panyot Mongkolchat
Phusadee Sandee
Poovadee Tuchinda

: 91
: 30
: 110
: 158
: 142
: 10
: 72

P
Pradya Prempraneerach
Pranee Junlar
Piti Kalthiyanant
S
Saijit Daosukho
Savarin Sinaviwat
Siriwan Mingbunjerdsuk
Srisomporn Preepram
Subongkoch Subtaeng
Subongkoch Subtaeng
Suradej Surattisak
Sutham Srilomsak
T
Tepiwan Jitwatcharakomol
Tepwitoon Thongsri
Thidarat Predkaew
U
Urawan Oengeaw
V
Vararee Bangluang
Veerapat Thonganan
W
Wanna T.saengchantara
Wannadee Mahannopkul
Woraprapa Sriyotai
Waraporn Kitchainukul
Wasan Tirapitayanon

177

: 158
: 59
: 142
: 133
: 110
: 37
: 122
: 99
: 122
: 158
: 50
: 43
: 91
: 50
: 133
: 50
: 91
: 59
: 142
: 23
: 91
: 91

l

Bulletin of Applied Sciences
Vol.1 No.1 January - June 2012

ดัชนีช� ือเรื� อง

วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์ บริการ มกราคม – มิถุนายน 2555
ก

ก

การวิเคราะห์โครงสร้ างทางเคมีในระดับโมเลกุล : 10
ของ โพลิ(เอทิลลีน-โค-โพรพีรีน-โค-บิวทีน)
เทอร์ พอลิเมอร์ ด้ วยเทคนิคนิวเคลียร์ แมคเนติก
เรโซแนนส์สเปคโตรสโคปี

การศึกษาวิธีหาปริ มาณทาเลต ในของเล่น : 23
พลาสติกชนิดพีวีซี โดยเทคนิคแก๊ สโครมาโท
กราฟี แมสสเปกโทรเมตรี

การปรับปรุงสูตรแก้ ว เพื�อการลดพลังงานการ
หลอมแก้ ว

: 43

การศึกษาผลของตัวทําละลาย ในการสกัด
สมุนไพรที�มีผลต่อการยับยังแบคที
�
เรี ย

: 99

การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีการ
วิเคราะห์หาปริ มาณตะกัว� และแคดเมียม
ในนํ �าธรรมชาติโดยเทคนิคเฟรมอะตอมมิคแอบซอร์ พชัน� สเปคโตรเมทรี

: 30

การศึกษาเปรี ยบเทียบวิธีเตรี ยมตัวอย่าง
ข้ าวเพื�อทดสอบสารหนูอนินทรี ย์

: 110

การสังเคราะห์โซลเจล TEOS-SiO2-PDMS
เพื�อเคลือบผิวเซรามิก ให้ มีสมบัตไิ ม่ชอบนํ �า

: 50

การสํารวจคุณภาพนํ �าของลุม่ นํ �าจัน จังหวัด
เชียงราย

: 91

การพัฒนาภาชนะเซรามิกหุงต้ มเนื �อคอร์ เดียไรต์ : 59
การพัฒนาถ่านชีวภาพจากเปลือกทุเรี ยนเพื�อใช้
เป็ นวัสดุปรับปรุงดินและเพิ�มธาตุอาหารสําหรับ
เกษตรกรรม ตอนที�1 การวิเคราะห์สมบัตทิ าง
เคมีและกายภาพ

: 133

ค
การผลิตเครื� องดื�มไซเดอร์ กล้ วย

: 142

ครี มขัดผิวหน้ า ผสมเอนไซม์จากขิง

: 122

ร
การผลิตกระดาษอ้ างอิงมาตรฐานสําหรับสอบ
เทียบเครื� องวัดความขาวสว่างของกระดาษ
ชนิด Fluorescence

: 72

การศึกษาผลของสภาวะแวดล้ อมที�มีตอ่ ความ
ต้ านแรงกระแทกของพลาสติก

: 37
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