วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Bulletin of Applied Sciences
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2561
Vol. 7 No. 7 August 2018

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Bulletin of Applied Sciences
ISSN 2286-7708
ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2561, Vol. 7 No. 7 August 2018

ชื่อวารสาร

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ Bulletin of Applied Sciences

วัตถุประสงค์
1.
			
		
2.
			

เพื่อเป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่
ประจักษ์แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป
เพื่อให้สามารถน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ การอ้างอิง และการประกอบกิจการ
ภาคการผลิตและอุตสาหกรรม

เจ้าของ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นโยบายการจัดพิมพ์

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความ
ปริทัศน์ จากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในสาขาเคมี ฟิสิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วัสดุศาสตร์ มาตรวิทยา สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษา

นางอุมาพร สุขม่วง

หัวหน้ากองบรรณาธิการ ดร. ลดา พันธ์สุขุมธนา
			
กองบรรณาธิการ

ดร. ครรชิต จุดประสงค์
รศ. ดร. ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์
นายพายับ นามประเสริฐ
ผศ. ดร. ปานไพลิน สีหาราช
ดร. วิภารัตน์ เชื้อชวดชัยสิทธิ์
นายสักขี แสนสุภา
ผศ. ดร. สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส
ดร. สุภาดา คนยัง
รศ. ดร. อมร เพชรสม
ผศ. ดร. อรทัย จงประทีป

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักวิชาการอิสระ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวอุดมลักษณ์ เวียนงาม		
นางสาวจอย ผิวสะอาด
		
ฝ่ายเผยแพร่
นางวลัยพร ร่มรื่น
ฝ่ายประสานงาน

เว็บไซต์วารสาร

นางสาวพรรษชล รัตนปาณี

การจัดพิมพ์และเผยแพร่ จัดพิมพ์ปีละ 1 ฉบับ ก�ำหนดออกเผยแพร่เดือน สิงหาคม
จ�ำนวนพิมพ์

1,000 เล่ม

ส�ำนักงานวารสาร

ส�ำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 ต่อ 7095, 7097, 7098, 7470 โทรสาร 0 2201 7470
เว็บไซต์ http://bas.dss.go.th

บทความใน “วารสารผลงานวิชาการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ” ถือเป็นผลงานทางวิชาการ และเป็นความเห็นส่วนตัว
ของผู้เขียน ไม่ใช่ความเห็นของกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือกองบรรณาธิการ ผู้เขียนต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน
และบทความที่ตีพิมพ์ในเล่มนี้ไม่เคยพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไม่น�ำส่งไปเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
ภายใน 60 วัน

พิมพ์ที่
บริิษัท ซัคเซสพับลิเคชั่น จ�ำกัด
34 ซอยลาซาล 22 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 089 777 4067, 081 755 0969 อีเมล successpub56@gmail.com

บทบรรณาธิการ

Bulletin of Applied Sciences เป็นวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย่างเข้าสู่ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 โดยในฉบับนี้
น�ำเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาวิธีทดสอบ ได้แก่ การพัฒนา
วิธีทดสอบหาปริมาณโลหะหนักที่ถูกซะจากกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบโลหะหนักที่
ละลายจากภาชนะหุงต้มเหล็กกล้าไร้สนิม การหาปริมาณสารไนไตรท์ในรังนก และการศึกษาสภาวะในการแยกสารผสมใน
กระดาษบรรจุภัณฑ์อาหาร
ด้านการพัฒนาวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เส้นใยสับปะรดที่ผ่านการปรับสภาพด้วยวิธีเคมี การผลิตแผ่นยางมาตรฐาน
ส�ำหรับการทดสอบความทนทานต่อการขัดสี การพัฒนาฟิลม์ ไม่ชอบน�ำ้ บนกระจก การสังเคราะห์สเี ซรามิกสะท้อนรังสีอนิ ฟราเรดใกล้
การพัฒนาเทคนิคและลวดลายบนกระดาษสา การยืดอายุการเก็บรักษาฝอยทองสดด้วยสารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาล
การพัฒนาสารทดแทนเกลือ และการพัฒนาคุณภาพน�้ำมันปาล์มส�ำหรับการทอด
กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Bulletin of Applied Sciences ฉบับนี้ มีเนื้อหาวิชาการที่ทันสมัยและที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
การพัฒนาห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษา
ในการต่อยอดการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

												
								
		

ลดา พันธ์สุขุมธนา
หัวหน้ากองบรรณาธิการ

สารบัญ

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2561

1

การพัฒนาวิธีโวลแทมเมตรีส�ำหรับการหาปริมาณแคดเมียมและตะกั่วที่ถูกซะ
จากกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา
จรูญ จันทร์สมบูรณ์, จรูญ จักร์มุณี

9

2

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบปริมาณ แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว
โมลิบดีนัมและนิกเกิลที่ละลายจากภาชนะหุงต้มเหล็กกล้าไร้สนิม
ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด, จิตวิไล เวฬุวนารักษ์, จิรพรรณ โรมา, นุจรินทร์ พลหงษ์

18

3

สมบัติของเส้นใยใบสับปะรดที่ผ่านการปรับสภาพด้วยวิธีทางเคมี
สิริวรรณ ลี้ศิริสรรพ์

25

4

การผลิตแผ่นยางมาตรฐานส�ำหรับการทดสอบความทนต่อการขัดสีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
ภัณฑิลา ภูมิระเบียบ, อรสา อ่อนจันทร์, ประเสริฐ แซ่จู

32

5

การศึกษาปริมาณ SiO2 ต่อสมบัติไม่ชอบน�้ำ และสมบัติทางแสงของฟิล์ม
TEOS-SiO2-OTES บนกระจก
อุษณีย์ พันธุลาภ, เบญจมล เพ็ชรเจริญมงคล, วราภรณ์ แก้วแดง, กนิษฐ์ ตะปะสา

41

6

การยืดอายุการเก็บรักษาฝอยทองสดโดยการใช้สารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาล
ขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์, ปัญจ์ยศ มงคลชาติ, ลลิตา ชูแก้ว, ธีรพงศ์ เพ็งค�ำ,
สุทธชยา ชื่นวัฒนา

49

สารบัญ

วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2561

7

การสังเคราะห์สีผงเซรามิกสีน�้ำเงินสะท้อนรังสีอินฟราเรดใกล้ Co1-xMgxAl2O4
พัฒนะ รักความสุข, สิทธิสุนทร สุโพธิณะ, ลดา พันธ์สุขุมธนา, ธีรศักดิ์ ตั้งกิตติมศักดิ์

60

8

การพัฒนาเทคนิคสีและลวดลายบนกระดาษสาเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ก่อพงศ์ หงษ์ศรี, ฐิตารินีย์ สุโรพันธ์, สุรวุฒิ พวงมาลี

70

9

การพัฒนาสารทดแทนเกลือเพื่อลดปริมาณโซเดียม
ในผลิตภัณฑ์ซุปเห็ดส�ำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
วรรณดี มหรรณพกุล , จันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี

78

10

การหาปริมาณสารไนไตรท์ในรังนกโดยเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนส์ลิควิดโครมาโทกราฟี 89
มโนวิช เรืองดิษฐ์, นิภาพร ชนะคช, วรินกาญจน์ ธรตีกรธวัฒน์

11

การพัฒนาคุณภาพน�ำ้ มันปาล์มส�ำหรับการทอดอาหารโดยใช้สารสกัดจากสมุนไพร
ปฏิญญา จิยิพงศ์, จันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี

95

12

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเทคนิค GC-MS ร่วมกับ เทคนิค IDMS ในการ
แยกสารผสมเบนโซฟีโนน และอนุพันธ์ในกระดาษบรรจุภัณฑ์อาหาร
หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง

104

Contents

Bulletin of Applied Sciences
Vol. 7 No. 7 August 2018

1

Development of voltammetric method for determination of cadmium and lead
released from concrete roofing tiles
Jaroon Junsomboon, Jaroon Jakmunee

9

2

Method validation for determination of released cadmium, chromium, lead,
molybdenum and nickel from stainless steel cookwares
Duangkamol Chaosrimud, Jitwilai Waluvanarak, Jirapan Roma,
Nootjarin Phonhong

18

3

Properties of pineapple-leaf fibers after chemical treatments
Siriwan Leesirisan

25

4

Production of environmental friendly standard rubber sheet for abrasion testing
Pantila Bhumirabiab, Orasa Onjun, Prasert Saeju

32

5

Study of effects of SiO2 contents on hydrophobicity and optical properties of
TEOS-SiO2-OTES film on glass panels
Usanee Pantulap, Benjamon Petchareanmongkol, Waraporn Kaewdang,
Kanit Tapasa

41

6

Shelf-life extension of Foi Thong by using sweeteners
Khanittha Inprasit, Panyot Mongkonchart, Lalita Chookaew,
Theerapong Pengkham, Sutachaya Chuenwattana

49

Contents

Bulletin of Applied Sciences
Vol. 7 No. 7 August 2018

7

The synthesis of near-infrared reflective blue ceramic pigment
of Co1-xMgxAl2O4
Pattana Rakkwamsuk, Sitthisuntorn Supothina, Lada Pansukhumthana,
Teerasak Tangkittimasak

60

8

The development of color and pattern on mulberry craft paper for value added
Korpong Hongsri, Thitarini Suropan, Surawut Puangmalee

70

9

Development of salt substitute for reduction of sodium in ready to eat mushroom
soup and snack foods
Wannadee Mahannopkul, Janchay Yossaksri

78

10

Quantitative analysis of nitrite in blood-red bird’s nest by high-performance liquid
chromatography
Manowich Ruengdit, Nipaporn Chanacot, Warinkarn Torateekorntawat

89

11

Developing the quality of palm oil with herbal extracts
Patinya Jiyipong, Janchay Yossaksri

95

12

Optimization study of GC-MS and IDMS technique for separation of benzophenone
and its derivatives from food packaging paper
Neungrutai Saesaengseerung

104

การพัฒนาวิธีโวลแทมเมตรีส�ำหรับการหาปริมาณแคดเมียมและ
ตะกั่วที่ถูกซะจากกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา
Development of voltammetric method for determination of
cadmium and lead released from concrete roofing tiles

1

จรูญ จันทร์สมบูรณ์1*, จรูญ จักร์มุณ2ี
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บทคัดย่อ

ได้พฒ
ั นาวิธใี นการวิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียมและตะกัว่
ทีถ่ กู ซะออกมาจากกระเบือ้ งคอนกรีตมุงหลังคาโดยวิธดี ฟิ เฟอร์
เรนเชียสพัลส์แอโนดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรี ตัวอย่างจะถูก
สกัดด้วยน�้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ตามวิธีมาตรฐาน มอก.5352556 เติ ม สารละลายตั ว อย่ า งที่ ส กั ด ได้ 5 มิ ล ลิ ลิ ต ร และ
5 มิลลิตรของร้อยละ 4 โดยปริมาตรต่อปริมาตรกรดแอซิติกลง
ในโวลแทมเมตริกเซลล์ หลังจากนั้นสารละลายจะถูกกวนที่
อัตราความเร็ว 2000 รอบต่อนาทีพร้อมกับก�ำจัดตัวรบกวนด้วย
แก๊สไนโตรเจนเป็นเวลา 3 นาที ก่อนที่จะท�ำการสะสมปริมาณ
โลหะโดยการให้ศักย์ไฟฟ้าคงที่-0.9 โวลล์ อย่างต่อเนื่องเทียบ
กับขั้วอ้างอิง ซิลเวอร์/ซิลเวอร์คลอไรด์ ที่ขั้วแขวนปรอทหยด
(HMDE) เป็นเวลา 45 วินาที หลังจากนั้นท�ำการสแกนด้วยวิธี
ดิฟเฟอร์เรนเชียสพัลส์จากศักย์ไฟฟ้า-0.90 โวลล์ ไปยังศักย์
ไฟฟ้า-0.10 โวลล์และท�ำการบันทึกออกมาเป็นโวลทาโมแกรม
พีคสัญญาณสูงสุดของแคดเมียมและตะกั่วอยู่ที่-0.555 โวลล์
และ-0.364 โวลล์เมือ่ เทียบกับขัว้ อ้างอิง ซิลเวอร์/ซิลเวอร์คลอไรด์
ตามล�ำดับ ท�ำการวิเคราะห์หาปริมาณโดยวิธเี ติมสารมาตรฐาน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ที่ความเข้มข้น 8 ไมโครกรัมต่อ
ลิตรของโลหะทั้งสองชนิดจ�ำนวน 11 ซ�้ำ อยู่ในช่วง 1.59-1.74
ร้อยละการคืนกลับโดยท�ำการเติมสารมาตรฐานทีค่ วามเข้มข้น
8 ไมโครกรัมต่อลิตร ของแคดเมียมและตะกัว่ ลงไปในสารละลาย
ตัวอย่าง พบว่าเท่ากับ 107 และมีขีดจ�ำกัดของการตรวจวัด
เท่ากับ 0.15 ไมโครกรัมต่อลิตร ของโลหะทัง้ สอง พบว่าปริมาณ
แคดเมียมและตะกั่ว ที่ถูกซะออกมาจากตัวอย่างกระเบื้อง
คอนกรีตมุงหลังคาอยู่ในช่วง <0.15-0.55 ไมโครกรัมต่อลิตร
และ <0.15- 11.95 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามล�ำดับ ซึ่งต�่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมของไทยก�ำหนด (มอก.
535-2556) วิธีที่น�ำเสนอนี้ไม่ยุ่งยาก สะดวก และมีความไวใน
การวิเคราะห์มากกว่าวิธมี าตรฐานทีใ่ ช้เทคนิคอะตอมมิกสเปค
โตรโฟโตเมตรี

Abstract

Differential pulse anodic stripping voltammetric method
has been developed for determination of cadmium and
lead released from concrete roofing tiles. The sample was
extracted with water for 24 h according to the TIS 5352556 standard method. An aliquot of 5 mL of the extracted
solution and 5 mL of 4% v/v acetic acid solution were put
in a voltammetric cell. Then, the solution was stirred at
2000 rpm and purged with nitrogen gas for 3 min before
the deposition of the metals was carried out by applying
a constant potential of -0.90 V versus Ag/AgCl to a hanging
mercury drop electrode (HMDE) for 45 s. After that a
differential pulse scanning waveform from -0.90 to -0.10
V was applied and a voltammogram was recorded. Peak
current of cadmium and lead were measured at peak
potentials of -0.555 and -0.364 V vs Ag/AgCl, respectively.
Standard addition procedure was used for quantification.
Relative standard deviation for 11 replicate determinations
of 8 µgL-1 of both metals were in the range of 1.59-1.74%.
Percentage recoveries obtained by spiking 8 µgL-1 of
cadmium and lead to the sample solution were found to
be 107% and with detection limit of 0.15 µgL-1 for both
metals. It was found that contents of cadmium and lead
released from the concrete roofing tile samples were in
the range of <0.15-0.55 µgL-1 and <0.15-11.95 µgL-1,
respectively, which are lower than the regulated values
of the Thailand industrial standard (TIS 535-2540). The
proposed method is simpler, more convenient and more
sensitive than the standard method based on an atomic
absorption spectrophotometry.

ค�ำส�ำคัญ: ดิฟเฟอร์เรนเชียสพัลส์แอโนดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรี แคดเมียม ตะกั่ว กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา
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1. บทน�ำ (Introduction)

กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาเป็นวัสดุก่อสร้างทั่วไปที่ตอบ
สนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ในการก่อสร้างที่อยู่
อาศัย โดยที่กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ท�ำมาจากปูนซีเมนต์
ผสมมวลผสมคอนกรีตและน�ำ้ เข้าด้วยกัน โดยมีการใช้สเี คลือบ
บนผิวกระเบื้องคอนกรีต เป็นสีต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม
ตามความต้องการของผูบ้ ริโภค โดยในปัจจุบนั กระเบือ้ งคอนกรีต
ได้รับความนิยมน�ำมาใช้ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยมากกว่า
กระเบือ้ งมุงหลังคาชนิดอืน่ ๆ ส�ำหรับในประเทศไทยผลิตภัณฑ์
กระเบือ้ งคอนกรีตมุงหลังคา มีแหล่งผลิตส่วนใหญ่ กระจายไป
ตามจังหวัดในภูมภิ าคต่าง ๆ ของประเทศไทย อาทิเช่น กรุงเทพฯ
นครปฐม ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี ชลบุรี ล�ำพูน ขอนแก่น และ
นครศรีธรรมราช เป็นต้น โดยแหล่งทีม่ าทีแ่ ตกต่างกันของวัตถุดบิ
จากธรรมชาติ และสีที่ใช้ในกระบวนการผลิต อาจมีสารที่เป็น
อันตรายต่าง ๆ เช่น โลหะหนักละลายออกมาเมื่อน�ำไปใช้งาน
ท�ำให้ต้องมีการควบคุมคุณภาพกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา
โดยที่แคดเมียมและตะกั่วเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นโลหะที่มีพิษ
โลหะเหล่านีจ้ ะพบในบริเวณพืน้ ผิวกระเบือ้ งคอนกรีตมุงหลังคา
ส�ำหรับประเทศไทยจะถูกควบคุมโดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม โดยก�ำหนดผลที่เกิดขึ้นกับน�้ำของผลิตภัณฑ์
กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาที่ก�ำหนดปริมาณแคดเมียมและ
ตะกัว่ ทีย่ อมให้มไี ด้ตอ้ งไม่เกินเกณฑ์กำ� หนดสูงสุดตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก. 535-2556) [1] วิธกี ารสกัดโลหะ
จากกระเบือ้ งคอนกรีตมุงหลังคาท�ำได้โดยการแช่ตวั อย่างลงไป
ในน�้ำปราศจากไอออนในภาชนะที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 23 ±2ºC
เป็นเวลา 24 ± 1 ชัว่ โมง และท�ำการวิเคราะห์โลหะในสารละลาย
ทีส่ กัดออกมาได้ ด้วยเทคนิคอะตอมมิคแอบซอร์พชัน่ สเปกโทร
โฟโตเมตรี (AAS) ซึง่ วิธนี ตี้ อ้ งมีขนั้ ตอนยุง่ ยากและใช้เวลานาน
และมีขีดจ�ำกัดต�่ำสุดในการตรวจวัดค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงต้อง
มีวธิ กี ารและขัน้ ตอนในการเพิม่ ความเข้มข้นหรือแยก เช่น การ
ใช้คอลัมน์ทบี่ รรจุดว้ ยเรซิน Pb-Spec [2], คีเลตเรซิน Muramac
A-1 [3], เรซิน่ thioureasulfonamide [4] และเทคนิคบีทอินเจคชัน่
โดยใช้วสั ดุทดี่ ดู ซับ [5] ก่อนทีจ่ ะวิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียม

และตะกั่วด้วยเทคนิค Flame AAS หรือ Electrothermal AAS
ส�ำหรับเทคนิคอืน่ ๆ ทีถ่ กู น�ำมาใช้ ได้แก่ แอโนดิกสทริปปิง
โวลแทมเมตรี (ASV) ซึง่ มีการให้ศกั ย์ไฟฟ้าคงที่ ในขัน้ ตอนเพิม่
ความเข้มข้นของโลหะบนขั้วไฟฟ้า (electrodeposition) โดย
สามารถวิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียมและตะกั่วได้โดยตรง
พร้อมกัน [6-13] โดยมีการเพิ่มความเข้มข้นด้วยการสะสม
ปริมาณโลหะบนขั้วหยดปรอทแขวน (HMDE) หรือขั้วไฟฟ้า
ฟิล์มปรอท [6-8] ปัจจุบันได้มีการใช้ขั้วไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมมากขึ้น ได้แก่ ขั้วไฟฟ้าฟิล์มบิสมัท [9-12,14-18,20]
ขั้วไฟฟ้าคาร์บอน[19] หรือ ขั้วไฟฟ้าเงินอะมัลกัมแบบสั่น [21]
หลังจากนัน้ จะท�ำการสแกนศักย์ไฟฟ้าไปในทางบวก (ขัว้ บวก)
เกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันของโลหะทีส่ ะสมบนขัว้ ไฟฟ้า โดยจะมี
ศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่มีความเฉพาะเจาะจงส�ำหรับแต่ละโลหะ
อย่างไรก็ตามวิธนี สี้ ามารถตรวจจับโลหะในสภาวะไอออนอิสระ
เท่านั้น และจะถูกรบกวน ในการวิเคราะห์จากสารอินทรีย์บน
พื้นผิวที่ใช้งาน [6] จึงท�ำให้ขั้วไฟฟ้าได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ความไว และความเฉพาะเจาะจง ส�ำหรับการวิเคราะห์กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความซับซ้อนมาก [8-10,15-21]
ส�ำหรับสารสกัดจากกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคานั้นจะ
ปราศจากสารอินทรีย์ ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้วิธี ASV
ร่วมกับขัว้ หยดปรอทแขวน (HMDE) ในการวิเคราะห์หาปริมาณ
แคดเมียมและตะกั่ว โดยสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่ถูกน�ำมา
ใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียมและ
ตะกัว่ คือ อะซิเตทบัฟเฟอร์ [6-10,14-18,21] ในงานวิจยั นีก้ รด
อะซิตกิ ซึง่ มีความบริสทุ ธิส์ งู กว่าอะซิเตทบัฟเฟอร์ได้ถกู น�ำมาใช้
เป็นสารละลายอิเล็กโทรในการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค ASV ตาราง
ที่ 1 ได้สรุปงานวิจยั ทีใ่ ช้วธิ ี ASV ส�ำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณ
แคดเมียมและตะกั่ว เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน FAAS
วิธที พี่ ฒ
ั นาขึน้ มีความสะดวกในการใช้งานมากกว่า มีความไว
ในการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น ใช้สารเคมีน้อย มีค่าใช้จ่าย
ในการวิเคราะห์ต�่ำ รวมทั้งเครื่องมือและวัสดุที่ใช้วิเคราะห์มี
ราคาไม่แพง

ตารางที
่ 1 แอโนดิ
สทริปปิงทโวลแทมเมตรี
ที่วิเคราะห์
หาปริ
ตารางที' 1 แอโนดิ
กสทริ ปปิกงโวลแทมเมตรี
ี' วิ เคราะห์ หาปริ มาณแคดเมี
ยมและตะกั
' ว มาณแคดเมียมและตะกั่ว
Technique

Determination

Sample

Detection condition*

Linear range
-1
(μgL )**

-1

Detection limit (μgL )

Precision
(%RSD)

Ref.

SWASV

Cd(II), Pb(II),
Zn(II), Cu(II)

glazed ceramic

Hanging mercury drop electrode (HMDE), Ed -1.20
V, Ef 0.15 V, td 45 s, 10 mV/s, DE 40 mV, Estep 10
mV, stir 2000 rpm, 4%v/v acetic acid

0 - 200
(td 45 s)

Cd(II) 0.25, Pb(II) 0.07,
Cu (II)2.7, Zn(II) 0.5 (td
45 s)

2.8 – 3.6%
(n=11)

13

SI-MSFA-SWASV

Cd(II), Pb(II)

surface water

Bismuth film working electrode (BiFE), Ed -1.10 V,
Ef 0.20 V, td 90 s, 50mV/s, 0.2 M acetate buffer

10 - 100
(td 90 s)

Cd(II) 1.4 (td 90 s), Pb(II)
6.9 (td 90 s)

2.7 – 3.1%
(n=11)

14

SWASV

Cd(II), Pb(II)

-

Bismuth-glassy carbon(Bi/C) composite electrode,
Ed -1.20V, Ef -0.30 V, td 300 s, 20mV/s, f 50 Hz,
Estep 5 mV, 0.1 M acetate buffer (pH 4.5)

0 - 100
(td 300 s)

Cd(II) 0.49 (td 300 s),
Pb(II) 0.41 (td 300 s)

DPASV

Cd(II), Pb(II)

river water, human
blood

0.2 - 50
(td 120 s)

Cd(II) 0.09 (td 120 s),
Pb(II) 0.02 (td 120 s)

1.4 – 2.1%
(n=16)

16

SWASV

Pb(II), Cd(II),
Zn(II)

river water

Bismuth- film modified graphite nanofibers –Nafion
glassy carbon electrode (BiF/GNFs-NA/GCE),
Ed -1.20V, td 120 s, DE 80 mV, Estep 5 mV, pulse
period 0.2s, pulse width 5ms, 0.1 M acetate buffer
(pH 4.5)
Bismuth bulk electrode(BIBE), Ed -1.4 V, Ef -0.35
V, td 180 s, Estep 4 mV, DE 25 mV, f 15 Hz, stir
1200 rpm, 0.1 M Sodium acetate pH 5.0

10 - 100
(td 180 s)

Cd(II) 0.93 (td 180 s),
Pb(II) 0.54 (td 180 s),
Zn(II) 3.96 (td 180 s)

-

17

SI-SWASV

Pb(II), Cd(II)

water, food

0.5 - 15

0.01

2.56 – 5.67%
(n=10)

18

SWASV

Pb(II), Cd(II)

several foodstuffs,
water

Bismuth coated screen- printed carbon nanotube
electrode (Bi-SPCNTE), Ed -1.3 V, Ef -0.30 V, Estep
4 mV, DE 50 mV, f 75 Hz, 0.1 M acetate buffer (pH
3.0)
Multi-walled carbon paste electrode (MWCNT), Ed
-1.10 V, Estep 6 mV Ef -0.22V, td 190 s, DE 65 mV, f
40 Hz, Britton – Robinson universal buffer pH 3.5

0.4 - 1200 Pb(II)
1.0 - 1200 Cd(II)

Pb(II) 0.25 (td 190s)
Cd(II) 0.74 (td 190s)

2.30 - 3.56%
(n=8)

19

SI-SWASV

Pb(II), Cd(II)

Bismuth film/crown ether/Nafion modified screenprinted carbon electrode(Bi-D24C8/Nafion SPCE),
Ed -1.2 V, Ef -0.00 V, td 180 s, Estep 7 mV, DE 50

0.5 - 60

Pb(II) 0.11 (td 180s)
Cd(II) 0.27 (td 180s)

-

20
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-

15

Zn(II)

V, td 180 s, Estep 4 mV, DE 25 mV, f 15 Hz, stir

(td 180 s)

Pb(II) 0.54 (td 180 s),
Zn(II) 3.96 (td 180 s)

Bismuth coated screen- printed carbon nanotube
electrode (Bi-SPCNTE),
d -1.3 V, Ef -0.30 V, Estep
DetectionEcondition*
4 mV, DE 50 mV, f 75 Hz, 0.1 M acetate buffer (pH
3.0)
Multi-walled
carbon
paste
electrode
(MWCNT),
Ed
Hanging
mercury
drop
electrode
(HMDE),
Ed -1.20
V, Ef 0.15
V, t6d 45
mV/s, tDE
40s,mV,
10 f
-1.10
V, Estep
mVs,E10
DEE65
stepmV,
f -0.22V,
d 190
40
– Robinson
universal
mV,Hz,
stirBritton
2000 rpm,
4%v/v acetic
acid buffer pH 3.5

0.5 - 15

0.01

1200 rpm, 0.1 M Sodium acetate pH 5.0
ตารางที' 1 แอโนดิ กสทริ ปปิ งโวลแทมเมตรี ที'วิ เคราะห์ หาปริ มาณแคดเมี
ยมและตะกั' ว
SI-SWASV

Technique

Pb(II), Cd(II)

water, food

Determination

Sample

SWASV

Pb(II), Cd(II)
Cd(II),
Pb(II),
Zn(II), Cu(II)

severalceramic
foodstuffs,
glazed
water

SI-SWASV
SI-MSFA-SWASV

Pb(II), Cd(II)
Cd(II),
Pb(II)

rice
surface
water

SWASV

Cd(II), Pb(II)

-

SWASV

Pb(II), Cd(II)

sea water

film/crown
modified
Bismuth film
workingether/Nafion
electrode (BiFE),
Ed screen-1.10 V,
printed
SPCE),
V, td 90 electrode(Bi-D24C8/Nafion
s, 50mV/s, 0.2 M acetate buffer
Ef 0.20 carbon
Ed -1.2 V, Ef -0.00 V, td 180 s, Estep 7 mV, DE 50
Bismuth-glassy
composite electrode,
mV, f 70 Hz, 0.5carbon(Bi/C)
M HCl
E
Ef -0.30
V, td 300
s, 20mV/s,
f 50 Hz,
d -1.20V,silver
Vibrating
amalgam
microwire
electrode
E
0.1 V,
M acetate
(pH
step 5 mV,
(SAM),
E -1.2
E -0.20 buffer
V, t 60
s, 4.5)
E 5 mV, DE
d

f

d

Linear range
-1
(μgL )**

-1

Detection limit (μgL )

2.56 – 5.67%
(n=10)
Precision
(%RSD)

18
Ref.

0.4
- 1200 Pb(II)
0
- 200
(t
s)
1.0
- 1200
Cd(II)
d 45

Pb(II) 0.25
Cd(II)
0.25,(tPb(II)
0.07,
d 190s)
Cu
(II)2.7,
0.5 (td
Cd(II)
0.74Zn(II)
(td 190s)
45 s)

2.30–-3.6%
3.56%
2.8
(n=11)
(n=8)

19
13

0.5--100
60
10
(td 90 s)

Pb(II) 0.11
180s)
Cd(II)
1.4 (t(t
s), Pb(II)
d d90
Cd(II)
90 s)(td 180s)
6.9 (td 0.27

- – 3.1%
2.7
(n=11)

20
14

0 - 100
(t
s)
d 300
0.82
– 6.56

Cd(II) 0.49 (td 300 s),
Pb(II)
s)
d 300
Pb(II) 0.41
0.066(t(t
60s)

-
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Cd(II) 0.09 (td 120 s),
Pb(II)
120 s)
Pb(II) 0.02
0.15 (td
(t 45s)

1.4 – 2.1%
(n=16)
1.59% (n=11)

16

Cd(II) 0.93 (td 180 s),

-

17

step

50 mV, f 50
40 mMgraphite
acetate nanofibers
buffer (pH 4.5)
DPASV
Cd(II), Pb(II)
river water, human
BismuthfilmHz,
modified
–Nafion
0.2 - 50
blood
carbon
electrode
(BiF/GNFs-NA/GCE),
(t
DPASV
Cd(II), Pb(II)
concrete roofing tiles glassy
Hanging
mercury
drop electrode
(HMDE), Ed -0.90
0 d- 120
20 s)
E
-1.20V,
tV,
d 120 s, DE 80 mV, Estep 5 mV, pulse
(td 45 s)
V,d E
-0.10
t
45
s,
3
mV/s,
DE
50
mV,
stir
2000
f
d
period
0.2s,
pulse
width
5ms,
0.1
M
acetate
buffer
rpm, 4%v/v acetic acid
(pH 4.5)
* Ed = deposition potential, Ef = final potential, td = deposition time, Estep = step potential, DE = amplitude, f = frequency, rpm = round per min
SWASV
Pb(II), Cd(II),
river water
Bismuth bulk electrode(BIBE), Ed -1.4 V, Ef -0.35
10 - 100
Zn(II)
(td 180 s)
V, td 180 s, Estep 4 mV, DE 25 mV, f 15 Hz, stir
*
1200 rpm, 0.1 M Sodium acetate pH 5.0

d

Cd(II) 0.379 (td 60s)
d

Cd(II) 0.15 (td 45s)

-

1.74% (n=11)

15

22

Pb(II) 0.54 (td 180 s),
Ed = deposition potential, Ef = final potential, td = deposition time, Estep = step potential, ∆E = amplitude,
= frequency,
rpm = round
Zn(II) 3.96 (tdf 180
s)
per
min
SI-SWASV
Pb(II), Cd(II)
water, food
Bismuth coated screen- printed carbon nanotube
0.5 - 15
0.01
2.56 – 5.67%
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2. วิธีการวิจัย (Experimental)
SWASV

Pb(II), Cd(II)

several foodstuffs,
water

electrode (Bi-SPCNTE), Ed -1.3 V, Ef -0.30 V, Estep
4 mV, DE 50 mV, f 75 Hz, 0.1 M acetate buffer (pH
3.0)
Multi-walled carbon paste electrode (MWCNT), Ed
-1.10 V, Estep 6 mV Ef -0.22V, td 190 s, DE 65 mV, f
40 Hz, Britton – Robinson universal buffer pH 3.5

(n=10)

อุณหภูมิ 23±2ºC เป็นเวลา 24±1 ชัว่ โมง เมือ่ ครบเวลาน�ำแผ่น
กระเบือ้ งคอนกรีตมุงหลังคาออกและท�ำการเทน�ำ้ ตัวอย่างทัง้ หมด
ที่สกัดได้ลงในขวดปริมาตร 500 มิลลิลิตรและเติมกรดไฮโดร
คลอริกเข้มข้น 2 มิลลิลิตร จากนั้นท�ำการปรับปริมาตรจนครบ
500 มิลลิลติ รและเก็บตัวอย่างในขวดพลาสติกเพือ่ น�ำไปวิเคราะห์
หาปริมาณโลหะทีล่ ะลายออกมาโดยเทคนิคโวลแทม-เมตรีตอ่ ไป
2.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโวลแทมเมตรี
		 น� ำ สารละลายตั ว อย่ า งที่ ส กั ด ได้ 5 มิ ล ลิ ลิ ต รและ
สารละลายกรดแอซิตกิ เข้มข้นร้อยละ 4 โดยปริมาตรต่อปริมาตร
5 มิลลิลติ รเติมลงในโวลแทมเมตริกเซลล์ หลังจากนัน้ สารละลาย
จะถูกกวนที่อัตราความเร็ว 2000 รอบต่อนาทีพร้อมกับก�ำจัด
ตัวรบกวนด้วยแก๊สไนโตรเจนเป็นเวลา 3 นาที ก่อนทีจ่ ะท�ำการ
สะสมปริมาณโลหะบนขั้วหยดปรอทแขวน (HMDE) โดยการ
ให้ศกั ย์ไฟฟ้าคงที-่ 0.9 โวลล์ เทียบกับขัว้ อ้างอิง ซิลเวอร์/ซิลเวอร์
คลอไรด์อย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลา 45 วินาทีหลังจากนัน้ หยุดกวน
สารละลายเป็นเวลา 5 วินาที แล้วท�ำการสแกนด้วยวิธดี ฟิ เฟอร์
เรนเชียลพัลส์จากศักย์ไฟฟ้า -0.90 โวลล์ ไปยังศักย์ไฟฟ้า -0.10
โวลล์ โดยใช้ pulse amplitude 50 มิลลิโวลต์ step potential
6 มิลลิโวลต์ ด้วยอัตราในการเกิดพัลส์ 0.0298 โวลต์ต่อวินาที
และท�ำการบันทึกโวลแทมโมแกรม หากระแสพีคสัญญาณ
สูงสุดของแคดเมียมและตะกัว่ และท�ำการวิเคราะห์หาปริมาณ
โดยวิธเี ติมสารมาตรฐานโดยการเติมสารละลายมาตรฐานของ
แคดเมียมและตะกัว่ ลงไปในสารละลายตัวอย่าง ท�ำการสะสม
ปริมาณโลหะบนขั้วหยดปรอทแขวน ตามขั้นตอนที่ได้อธิบาย
ไว้ขา้ งต้น โดยเติมสารละลายมาตรฐานซ�ำ้ จ�ำนวน 4 ครัง้ ความ
เข้มข้นของแคดเมียมและตะกั่วในตัวอย่างจะถูกประเมินจาก
กราฟมาตรฐานโดยการลบค่าความเข้มข้นของแคดเมียมและ
ตะกั่วในสารละลายแบลงค์ออกก่อน รายงานปริมาณของ
แคดเมียมและตะกั่วที่ถูกซะออกมาจากกระเบื้องคอนกรีต
มุงหลังคาเป็น ไมโครกรัม / ลิตร
0.4 - 1200 Pb(II)
1.0 - 1200 Cd(II)

Pb(II) 0.25 (td 190s)
Cd(II) 0.74 (td 190s)

2.30 - 3.56%
(n=8)
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0.5 - 60

Pb(II) 0.11 (td 180s)
Cd(II) 0.27 (td 180s)

-

20

0.82 – 6.56

Pb(II) 0.066 (td 60s)
Cd(II) 0.379 (td 60s)

-

21

Pb(II) 0.15 (td 45s)
Cd(II) 0.15 (td 45s)

1.59% (n=11)
1.74% (n=11)
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2.1 สารเคมี
		 สารเคมีทั้งหมดเป็นเกรดที่ใช้ส�ำหรับการวิเคราะห์
(Analytical grade) และใช้น�้ำปราศจากไอออน(Deionized
water, Millipore, Sweden) ในการเตรียมสารละลาย
		 สารละลายมาตรฐานของตะกั่ว (II) (1000 mg/L)
เตรียมโดยละลาย 0.1615 กรัมของตะกั่วไนเตรท ((Merck,
Germany) ใน 0.1 M กรดไนตริก ปรับปริมาตรจนครบ 100
มิลลิลิตร สารละลายมาตรฐานแคดเมียม (II) (1000 mg /L)
เตรียมโดยละลาย 0.1991 กรัม ของแคดเมียมคลอไรด์ (J.T.
Baker, Canada) ใน 0.1 M กรดไฮโดรคลอริก ปรับปริมาตรจน
ครบ 100 มิลลิลติ ร สารละลายมาตรฐานในช่วงทีใ่ ช้งานท�ำการ
เตรียมใหม่ทุกครั้งโดยการเจือจางจากสต็อคของสารละลาย
มาตรฐานความเข้มข้น 1000 mg/L ด้วยสารละลายกรดแอซิ
ติกเข้มข้นร้อยละ 4 โดยปริมาตรต่อปริมาตร สารละลายอิเลค
โตรไลต์ (กรดแอซิตกิ เข้มข้นร้อยละ 4 โดยปริมาตรต่อปริมาตร)
เตรียมโดยใช้กรดอะซิตกิ เข้มข้น 40 มิลลิลติ รท�ำการเจือจางใน
น�้ำปราศจากไอออนและท�ำการปรับปริมาตรจนครบ 1000
มิลลิลิตร แก๊สไนโตรเจน (99.9995%, TIG, Thailand) ถูกใช้
เพื่อก�ำจัดออกซิเจนที่ละลายอยู่ในสารละลาย
2.2 เครื่องมือ
		 ท�ำการวิเคราะห์ดว้ ยวิธดี ฟิ เฟอร์เรนเชียลพัลส์แอโนดิก
สทริ ป ปิ ง โวลแทมเมตรี โดยใช้ เ ครื่ อ ง Metrohm 797 VA
Computrace Voltammograph (Metrohm, Switzerland)
พร้อมด้วยโวลแทมเมตริกเซลล์ ขั้วหยดปรอทแขวน (HMDE)
เป็นขัว้ ไฟฟ้าท�ำงาน ขัว้ ไฟฟ้าช่วยแพททินมั และขัว้ อ้างอิง Ag/
AgCl/3M KCl โดยท�ำการควบคุมการท�ำงานของเครื่องด้วย
คอมพิวเตอร์โดยใช้ VA Computrace software version 1.3
(8.797.8067, 797 VA Computrace, Metrohm)
2.3 ขั้นตอนการสกัด
		 การสกัดโลหะจากกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาได้
ด�ำเนินการตามวิธีมาตรฐาน [1] กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)
ที่จะใช้ทดสอบจะถูกท�ำความสะอาดให้ปราศจากจากไขมัน 3.1 ผลของพารามิเตอร์บางอย่างเกีย่ วกับการวิเคราะห์ดว้ ย
และสิง่ สกปรกอืน่ ๆ ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบ ตัวอย่าง เทคนิคโวลแทมเมตรี
กระเบือ้ งคอนกรีตมุงหลังคาทีถ่ กู ตัดให้มพี นื้ ทีผ่ วิ ประมาณ 5500
วิธีดิฟเฟอร์เรนเชียลพัลส์แอโนดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรี
mm2 จะถูกแช่ลงในภาชนะ ท�ำการเติมน�ำ้ ปราศจากไอออนลง
ไป 500 มิลลิลิตร ในภาชนะที่มีฝาครอบแล้วเก็บตัวอย่าง ที่
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SI-SWASV

Pb(II), Cd(II)

rice

SWASV

Pb(II), Cd(II)

sea water

DPASV

Cd(II), Pb(II)

concrete roofing tiles

Bismuth film/crown ether/Nafion modified screenprinted carbon electrode(Bi-D24C8/Nafion SPCE),
Ed -1.2 V, Ef -0.00 V, td 180 s, Estep 7 mV, DE 50
mV, f 70 Hz, 0.5 M HCl
Vibrating silver amalgam microwire electrode
(SAM), Ed -1.2 V, Ef -0.20 V, td 60 s, Estep 5 mV, DE
50 mV, f 50 Hz, 40 mM acetate buffer (pH 4.5)

Hanging mercury drop electrode (HMDE), Ed -0.90
0 - 20
(td 45 s)
V, Ef -0.10 V, td 45 s, 3 mV/s, DE 50 mV, stir 2000
rpm, 4%v/v acetic acid
* Ed = deposition potential, Ef = final potential, td = deposition time, Estep = step potential, DE = amplitude, f = frequency, rpm = round per min

อาศัยการเกิดปฏิกิริยารีดักชั่นของไอออนของโลหะที่ขั้วไฟฟ้า
ท�ำงานโดยจะท�ำการสะสมปริมาณโลหะบนพืน้ ผิวของขัว้ ไฟฟ้า
ก่อนเป็นระยะเวลาที่แน่นอนค่าหนึ่ง หลังจากนั้นท�ำการสแกน
ศักย์ไฟฟ้าไปทางขัว้ บวก ซึง่ โลหะจะเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันที่
ศักย์ไฟฟ้าต่างกันตามลักษณะเฉพาะของไอออนโลหะแต่ละ
ชนิด และท�ำการบันทึกเป็นโวลแทมโมแกรมออกมา ได้ศึกษา
สภาวะในขัน้ ตอนการสะสมปริมาณโลหะบนขัว้ ไฟฟ้าท�ำงานใน
การทดสอบด้วยแอโนดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรี โดยใช้รปู แบบ
ศักย์ไฟฟ้าดิฟเฟอร์เรนเชียลพัลส์ในขั้นตอนสทริปปิง ซึ่งท�ำให้
สแกนได้อย่างรวดเร็วและมีความไวในการวิเคราะห์ทดี่ ี โดยใช้
pulse amplitude 50 มิลลิโวลต์ step potential 6 มิลลิโวลต์
ด้วยอัตราในการเกิดพัลส์ 0.0298 โวลต์ต่อวินาที
ขั้วหยดปรอทแขวน (HMDE) ถูกใช้เป็นขั้วไฟฟ้าท�ำงาน
เพราะมันเป็นขั้วไฟฟ้าที่หาง่ายและสะดวกในการใช้ในการ
วิเคราะห์สำ� หรับงานประจ�ำ ขัว้ ปรอทมีขอ้ ดีหลายอย่าง เช่น มัน
มีศกั ย์ไฟฟ้าใช้งานทางลบทีก่ ว้างเหมาะส�ำหรับน�ำมาใช้วเิ คราะห์
หาปริมาณตะกั่ว และ แคดเมียม พื้นผิวขั้วไฟฟ้าจะถูกเปลี่ยน
ใหม่ทกุ ครัง้ ท�ำให้สะอาดมาก และโลหะปรอทของเหลวสามารถ
ละลายตะกัว่ และแคดเมียมได้เป็นอย่างดี อยูใ่ นรูปโลหะอะมัลกัม
ในขั้นตอนเพิ่มความเข้มข้น สิ่งเหล่านี้ท�ำให้มีความไวส�ำหรับ
การวิเคราะห์ทดี่ แี ละผลการวิเคราะห์ซำ�้ ทีด่ ดี ว้ ย ถึงแม้วา่ ปริมาณ
สารปรอทที่น้อยมากจะถูกน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ แต่ปรอท

เป็นสารทีม่ พี ษิ อย่างมาก เพราะฉะนัน้ ปรอททีเ่ ป็นของเสียหลัง
ใช้งานแล้วจะต้องถูกรวบรวมเพื่อการเก็บรักษาที่เหมาะสม
สารละลายกรดแอซิติกถูกน�ำมาใช้เป็นสารอิเล็คโตรไลต์
คล้ายกับทีร่ ายงานในการศึกษาก่อนหน้านี้ [13, 22] โดยทีก่ รด
อะซิตกิ มี pH ประมาณ 2.3 เพือ่ ป้องกันการตกตะกอนของโลหะ
ไฮดรอกไซด์ในสารละลาย นอกจากนี้ยังมีในความบริสุทธิ์สูง
กว่าเกลืออะซิเตททีม่ กั จะใช้สำ� หรับการเตรียมอะซิเตทบัฟเฟอร์
ท�ำให้มสี ญ
ั ญาณของสารละลายแบลงค์ตำ�่ ซึง่ เหมาะส�ำหรับการ
หาปริมาณโลหะหนัก ผลของความเข้มข้นของกรดแอซิตกิ ทีใ่ ห้
สัญญาณสูงสุดที่ความเข้มข้น 8 ไมโครกรัมต่อลิตรของโลหะ
แต่ละชนิดทีใ่ ช้ทดสอบ พบว่ากรดอะซิตกิ ทีอ่ ยูใ่ นช่วงความเข้ม
ข้นของ 1- 6% v / V ไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อทัง้ ศักย์ไฟฟ้าและพีค
สัญญาณสูงสุดของโลหะทุกชนิดทีศ่ กึ ษา ดังแสดงในรูป 1 และ
2 แต่ความแม่นย�ำของวิธีทดสอบจะแย่ลง เมื่อใช้ความเข้มข้น
ของกรดแอซิติก สูงเกินไปหรือต�่ำเกินไป (%RSD 9.25, 5.02,
4.77, 2.93, 8.15, 8.58 ที่ความเข้มข้น 1, 2, 3, 4, 5, 6% v / V
กรดอะซิตกิ ตามล�ำดับ) นอกจากนีค้ วามเข้มข้นทีส่ งู ขึน้ ของกรด
อะซิติกใช้จะท�ำให้ปริมาณตะกั่วที่สูงขึ้นในสารละลายแบลงค์
ทีใ่ ช้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ดังนัน้ กรดแอซิตกิ เข้มข้นร้อยละ
4 โดยปริมาตรต่อปริมาตรจึงถูกเลือกใช้สำ� หรับการศึกษาต่อไป

รูปที่ 1 ผลของความเข้มข้นของกรดแอซิตกิ ทีใ่ ช้ปน็ สารละลายอิเล็กโทรไลต์ ส�ำหรับวิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียม สภาวะทีใ่ ช้ : deposition potential
ที2 1 ผลของความเข้
ิ กที2 ใช้rpm,
ป็ นสารละลายอิ
โทรไลต์waveform
สํ าหรั บวิ เwith
คราะห์pulse
หาปริamplitude
มาณแคดเมีofยม50สภาวะที
2 ใช้ potential
: deposition
-0.90 V,รู ปdeposition
time 45มข้s,นของกรดแอซิ
stirring rate ต2000
differentialเล็ กpulse
mV, step
of 6 mV,
potential
-0.90
V,
deposition
time
45
s,
stirring
rate
2000
rpm,
differential
pulse
waveform
with
pulse
amplitude
of
50
mV, step
Voltage step time 0.2 s and sweep rate 0.0298 V/s, potential scan range -0.90 to -0.10 V.
potential of 6 mV, Voltage step time 0.2 s and sweep rate 0.0298 V/s, potential scan range -0.90 to -0.10 V.
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รูปที่ 2 ผลของความเข้มข้นของกรดแอซิติกที่ใช้ป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ส�ำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว สภาวะที่ใช้: deposition potential
-0.90รู V,
time 45มข้s,นของกรดแอซิ
stirring rateต2000
differential
withเคราะห์
pulseหาปริ
amplitude
mV, step
ปที2deposition
2 ผลของความเข้
ิ กที2 ใช้ ป็rpm,
นสารละลายอิ
เล็ กpulse
โทรไลต์waveform
สํ าหรั บการวิ
มาณตะกัof2 ว50สภาวะที
2 ใช้ : potential
depositionof 6 mV,
Voltage
step
time
0.2
s
and
sweep
rate
0.0298
V/s,
potential
scan
range
-0.90
to
-0.10
V.
potential -0.90 V, deposition time 45 s, stirring rate 2000 rpm, differential pulse waveform with pulse amplitude of 50 mV, step
potential of 6 mV, Voltage step time 0.2 s and sweep rate 0.0298 V/s, potential scan range -0.90 to -0.10 V.

ได้ศึกษาผลของศั
กย์ไฟฟ้ากคงที
่ใช้ในการสะสมปริ
มาณโลหะบนขั
้วไฟฟ้า*วท�ไฟฟ้
ำงาน
ที่ใช้ในการทดสอบในช่
วง-0.90
ได้ ศึ กษาผลของศั
ย์ ไฟฟ้่ ทีาคงที
2 ที2 ใช้ ในการสะสมปริ
มาณโลหะบนขั
าทํ างาน
ที2 ใช้ ในการทดสอบในช่
วง ถึ-ง 1.30
V โดยการเติ
สารละลายมาตรฐานของแคดเมี
ยมและตะกั่วลงไปในสารละลายอิ
เล็กโทรไลต์และตรวจวั
ดหาปริ
มาณโลหะทั
0.90 ถึ งม1.30
V โดยการเติ มสารละลายมาตรฐานของแคดเมี
ยมและตะกั2 วลงไปในสารละลายอิ
เล็ กโทรไลต์
และตรวจวั
ด ้ง
สองชนิด พบว่าทีศ่ กั ย์ไฟฟ้าทีเ่ ป็นลบมากขึน้ จะให้ความไวส�ำหรับการวิเคราะห์ได้สงู ขึน้ อย่างไรก็ตาม ศักย์ไฟฟ้าคงที่ ทีใ่ ช้ในการ
หาปริมมาณโลหะบนขั
าณโลหะทั *งสองชนิ
กย์ ไฟฟ้Vาทีได้2 เป็ถูกนลบมากขึ
*นจะให้ต่อความไวสํ
าหรักบย์การวิ
สู งขึ *น อย่
างไรก็ ตาม ำไปสู่
สะสมปริ
้วไฟฟ้ดาท�พบว่
ำงานาทีที2 ศั่ -0.90
เลือกน�ำมาใช้
ไป เพราะศั
ไฟฟ้เาคราะห์
ที่เป็นได้ลบมากเกิ
นไปอาจจะน�
ศั กย์ ไฟฟ้ าคงที
2 ที2 ใช้ ในการสะสมปริ
มาณโลหะบนขั
*วไฟฟ้ดาทํ
ที2 -0.90่ขั้วVไฟฟ้
ได้ ถูากท�เลืำองานที
กนํ ามาใช้
ต่ อไปนเพราะศั
การรบกวนในขั
้นตอนการสะสมปริ
มาณตะกั
่ว หรือการเกิ
ก๊าางาน
ซไฮโดรเจนที
่สภาวะเป็
กรดสูง กย์ ไฟฟ้ าที2
ศึกษาเวลาที
่ใช้ในการสะสมปริ
มาณโลหะที*น่ขตอนการสะสมปริ
ั้วไฟฟ้าท�ำงาน โดยใช้
ความเข้
ต่อลิตร ของแต่
ะโลหะ
เป็ได้นลบมากเกิ
นไปอาจจะนํ
าไปสู่ การรบกวนในขั
มาณตะกั
2 ว มข้นหรื8 อไมโครกรั
การเกิ ดก๊มาซไฮโดรเจนที
2 ขั *วลไฟฟ้
า ท�ำ
การพล็
อ
ตสั
ญ
ญานพี
ค
สู
ง
สุ
ด
เมื
่
อ
เที
ย
บกั
บ
ระยะเวลาที
่
ใ
ช้
ใ
นการการสะสมปริ
ม
าณโลหะแสดงดั
ง
รู
ป
ที
่
3
พบว่
า
ระยะเวลาที
่ใช้ใน
ทํ างานที2 สภาวะเป็ นกรดสู ง
การการสะสมปริมาณโลหะทีใ่ ห้ความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงตามสัดส่วนเวลาทีใ่ ช้ในการสะสมปริมาณโลหะไปจนถึง ทีเ่ วลา 3 นาที
ส่วนในช่วงเวลาการสะสมที
า 3 นาที โลหะที
ถ่ กู สะสมบนขั
ว้ ไฟฟ้
ำงาน (HDME)
วบนพืน้ มทีต่ผ่ อวิ ลิของขั
ว้ จึงไม่มกี าร
ได้ ศึ กษาเวลาทีน่ 2 ใช้านกว่
ในการสะสมปริ
มาณโลหะที
2 ขั *วไฟฟ้ าทํ
างานาท�โดยใช้
ความเข้ มข้จะอิ
น 8ม่ ตัไมโครกรั
ตร ของแต่
เพิ่มขึละโลหะ
้นอีกของพี
คสัญญาณที่ได้
ทํ าการพล็ อตสั ญญานพี คสู งสุ ดเมื2 อเที ยบกั บระยะเวลาที2 ใช้ ในการการสะสมปริ มาณโลหะแสดงดั งรู ปที2 3 พบว่ า
ระยะเวลาที2 ใช้ ในการการสะสมปริ มาณโลหะที2 ให้ ความสั มพั นธ์ เป็ นเส้ นตรงตามสั ดส่ วนเวลาที2 ใช้ ในการสะสมปริ มาณโลหะ
ไปจนถึ ง ที2 เวลา 3 นาที ส่ วนในช่ วงเวลาการสะสมที2 นานกว่ า 3 นาที โลหะที2 ถู กสะสมบนขั *วไฟฟ้ าทํ างาน (HDME) จะ
อิ2 มตั วบนพื *นที2 ผิ วของขั *ว จึ งไม่ มี การเพิ2 มขึ *นอี กของพี คสั ญญาณที2 ได้
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รูปที่ 3 ผลของเวลาที
่ใช้ในการสะสมปริมาณโลหะบนขั้วไฟฟ้าท�ำงาน สภาวะที่ใช้ : deposition potential -0.90 V, stirring rate 2000 rpm,
รู ปที2 3 ผลของเวลาที2 ใช้ ในการสะสมปริ มาณโลหะบนขั *วไฟฟ้ าทํ างาน สภาวะที2 ใช้ : deposition potential -0.90 V, stirring rate 2000 rpm,
differential pulsedifferential
waveform
pulse
of 50
potential
mV, Voltage
timesweep
0.2 rate
s and
sweep rate 0.0298
pulse with
waveform
withamplitude
pulse amplitude
of 50mV,
mV,step
step potential
of 6 of
mV,6Voltage
step time step
0.2 s and
0.0298
V/s., potential scan
rangescan
-0.90
to -0.90
-0.10to -0.10
V. V.
V/s., potential
range
3.2 คุ ณลั กษณะทางเคมี วิเคราะห์

3.2 คุณลักษณะทางเคมีวภายใต้
ิเคราะห์
สภาวะที2 เลื อกสํ าหรั บการวิ เคราะห์ : ใช้ กรดแอซิ ติกเข้ มข้ นร้ อยละ 4 โดยปริ มาตรต่ อปริ มาตรเป็ น
ภายใต้สภาวะทีสารละลายอิ
เ่ ลือกส�ำหรั
การวิ, เคราะห์
: ใช้
กรดแอซิ
ตกิ เข้ในการสะสมปริ
มข้นร้อยละมาณโลหะที
4 โดยปริ2 ขั *วมไฟฟ้าตรต่
อปริมเวลาที
าตรเป็
นสารละลายอิเล็กโทร
เล็ กบ
โทรไลต์
ศั กย์ ไฟฟ้
าคงที
2 - 0.9 โวลล์
าทํ างาน,
2 ใช้ ในการ
ไลต์, ศักย์ไฟฟ้าคงทีสะสมโลหะ
่-0.9 โวลล์
ในการสะสมปริ
ม
าณโลหะที
่
ข
้
ั
ว
ไฟฟ้
า
ท�
ำ
งาน,
เวลาที
่
ใ
ช้
ใ
นการสะสมโลหะ
45 วิ นาที , pulse amplitude 50 มิ ลลิ โวลต์ step potential 6 มิ ลลิ โวลต์ ด้ วยอั ตราในการเกิ ดพั ลส์ 0.029845 วินาที, pulse
amplitude 50 มิลลิโวลต์
โวลต์
6 มิลลิโวลต์
ด้วปยอัที2 4ตราในการเกิ
ดพัลส์ 0.0298
โวลต์ตวงความเข้
่อวินาทีมข้ นได้0 โวลแทมโมแกรม
ต่ อวิ step
นาที ได้potential
โวลแทมโมแกรมแกรมดั
งแสดงในรู
สามารถให้ กราฟมาตรฐานที
2 เป็ นเส้ นตรงในช่
ดังแสดงในรูปที่ 4 สามารถให้
ก
ราฟมาตรฐานที
่
เ
ป็
น
เส้
น
ตรงในช่
ว
งความเข้
ม
ข้
น
0-20
ไมโครกรั
ม
ต่
รของแต่ละโลหะ โดยมี
– 20 ไมโครกรั มต่ อลิ ตรของแต่ ละโลหะ โดยมี สมการเส้ นตรง ของแคดเมี ยม ( Cd: Y = 1.5696X + 0.282,อr2ลิ=ต0.9996)
2
= 0.9996)
Y =น0.9304X
1.566, r2 = 0.9996)
สมการเส้นตรง ของแคดเมี
ม (Cd:
= 1.5696X
r โดยที
และ ตะกั2 วย(Pb:
Y = Y0.9304X
+ 1.566,+r20.282,
= 0.9996)
2 Y คื อ ค่ าและ
ความสูตะกั
งของพี่ว ค(Pb:
มี หน่ วยเป็
ไมโครแอมป+
์ (µA)
-1
โดยที่ Y คือ ค่าความสู
มีหน่มข้วยเป็
ยเป็น ไมโครกรั
และงของพี
X คื อ คความเข้
น มีนหน่ไมโครแอมป์
วยเป็ น ไมโครกรั(µA)
มต่ อลิ ตและ
ร (µgX Lคื-1อ) ความเข้
โดยวิ ธีนี*มีขีมดข้
จํ านกั ดมีตํ2 ห
าสุน่ดวในการตรวจวั
ด (3SDมต่อลิตร (µg L )
โดยวิธีนี้มีขีดจ�ำกัดต�blank/slope)
่ำสุดในการตรวจวั
(3SDไมโครกรั
blank/slope)
เท่ยมและตะกั
ากับ 0.152 ว โดยทีไมโครกรั
ลิตรของทัด้งและ
แคดเมียมและตะกั่ว
[23] เท่ ากั บด0.15
มต่ อลิ ตรของทั[23]
*งแคดเมี
2 ขี ดจํ ากั ดตํม2 าสุต่ดอในการตรวจวั
โดยที่ขีดจ�ำกัดต�่ำสุดความไวในการตรวจวั
ในการตรวจวัดดและความไวในการตรวจวั
ด
อาจจะดี
ข
น
้
ึ
อี
ก
โดยใช้
เ
วลาในการสะสมปริ
ม
อาจจะดี ขึ *นอี กโดยใช้ เวลาในการสะสมปริ มาณโลหะที2 ขั *วไฟฟ้ าทํ างานต่ อไปอี กตามที2 อธิ บายไว้ ในาณโลหะที่ขั้วไฟฟ้า
ท�ำงานต่อไปอีกตามที
ธิบายไว้
ในข้ตามในงานวิ
อ 3.1 อย่จัยานีงไรก็
นเส้นตรงและขี
ดจ�ำกัดต�่ำาสุหรัดบในการตรวจวั
ดที่ได้มี
ข้ อ ่อ3.1
อย่ างไรก็
*ความเป็ตามในงานวิ
นเส้ นตรงและขี จดจํัยานีกั ด้คตํวามเป็
2 าสุ ดในการตรวจวั
ดที2 ได้ มี ความเหมาะสมสํ
การ
ความเหมาะสมส�ำหรั
บ
การประยุ
ก
ต์
ใ
ช้
ใ
นการวิ
เ
คราะห์
เ
พื
่
อ
ใช้
ใ
นการควบคุ
ม
คุ
ณ
ภาพของกระเบื
้
อ
งคอนกรี
ต
มุ
ง
หลั
ง
คาแล้
ว
ประยุ กต์ ใช้ ในการวิ เคราะห์ เพื2 อใช้ ในการควบคุ มคุ ณภาพของกระเบื *องคอนกรี ตมุ งหลั งคาแล้ ว
ค่ าเบี2 ยงเบนมาตรฐาน
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานสั
ธ์ทคี่ วามเข้
ข้น 8 มไมโครกรั
มต่อลิตรของโลหะแคดเมี
ยมและตะกั
นวน- 1.74
11 %ซ�ำ้ ค่อยู
ใ่ นช่วง 1.59-1.74%
สั มพัมทพั
ธ์ ทีท2 ความเข้
มข้ น 8มไมโครกรั
ต่ อลิ ตรของโลหะแคดเมี
ยมและตะกั2 ว จํ านวน
11 ซํ า* อยู่ ในช่ว่ วจ�
ง ำ1.59
าการ
คื นกลั บเคราะห์
ของการวิ เ(Recovery)
คราะห์ (Recovery)
107% ส�สํ าำหรัหรับบ
การเติ
มโลหะทั
*งสองลงไปในสารตั
วอย่ างกระเบื *องคอนกรี
ต
ค่าการคืนกลับของการวิ
เท่าเท่กัากับ บ107%
การเติ
มโลหะทั
้งสองลงไปในสารตั
วอย่างกระเบื
้องคอนกรีต
มุ งหลั งคาที
2 ถู กซะออกมาที
มข้ น 8มไมโครกรั
อลิ ตร เวลาที
ใช้ ในการวิเคราะห์
เคราะห์ คืคออ
ต่ อตัตวอ
โดยใช้
ธีการ วธิ ก
มุงหลังคาทีถ่ กู ซะออกมาที
ค่ วามเข้
มข้น 2 8ความเข้
ไมโครกรั
ต่อลิตมรต่เวลาที
ใ่ ช้ใ2นการวิ
ื 5 5นาทีนาที
่อย่ตัาวง อย่
างวิโดยใช้
ี ารวิเคราะห์
หาปริมาณแบบเติมสารมาตรฐาน (Standard addition) ส�ำหรับการวิเคราะห์โลหะทัง้ 2 ชนิดพร้อม ๆ กัน ซึง่ จะเร็วกว่าวิธมี าตรฐาน
ที่ใช้เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี [1]
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วิ เคราะห์ หาปริ มาณแบบเติ มสารมาตรฐาน ( standard addition ) สํ าหรั บการวิ เคราะห์ โลหะทั *ง 2 ชนิ ดพร้ อม ๆ กั น ซึ2 งจะ
เร็ วกว่ าวิ ธีมาตรฐานที2 ใช้ เทคนิ คอะตอมมิ กแอบซอร์ พชั นสเปกโทรโฟโตเมตรี [1]

รู ปที2 4 โวลแทมโมแกรมของแคดเมี
ยมและตะกั
2 วในสารละลายอิ เเล็ล็กก
โทรไลต์
กรดแอซิ
ติกเข้ มข้ นร้ติก
อยละ
มาตรต่4อปริโดยปริ
มาตร สภาวะที
รูปที่ 4 โวลแทมโมแกรมของแคดเมี
ยมและตะกั
่วในสารละลายอิ
โทรไลต์
กรดแอซิ
เข้ม4ข้โดยปริ
นร้อยละ
มาตรต่2 ใช้อปริมาตร สภาวะที่ใช้ :
: deposition
-0.90 V, deposition
s, stirringrate
rate 2000
2000 rpm,
differential
pulse waveform
pulse amplitude
of 50 amplitude of 50 mV,
deposition potential
-0.90potential
V, deposition
time 45times, 45stirring
rpm,
differential
pulse with
waveform
with pulse
stepVoltage
potential ofstep
6 mV,time
Voltage0.2
steps time
s and sweep
0.0298V/s,
V/s, potential
scanscan
rangerange
-0.90 to -0.90
-0.10 V.to -0.10 V.
step potential of mV,
6 mV,
and0.2sweep
rate rate
0.0298
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3.3 การประยุ กต์ ใช้ ในตั วอย่ างจริ ง

3.3 การประยุกต์ใช้ใวินตั
ง าไปประยุ กต์ ใช้ ในการวิ เคราะห์ หาปริ
ตารางที
่ 2 ปริ
มาณแคดเมี
ยมและตะกั
ธีที2พัวฒอย่
นาขึา*นงจริ
นี *สามารถนํ
มาณแคดเมี
ยมและตะกั
2 วที2 สกั ดจากพื
*นผิ วของ ่วในกระเบื้องคอนกรีต
วิธที พี่ ฒ
ั นาขึ
น้ นี*องคอนกรี
ส้ ามารถน�
ใช้ในการวิ
เคราะห์ มุ(standard
งหลังคาโดยวิ
เฟอร์
เรนเชียลพั2ลอนส์แอโนดิกสทริปปิงโวล
กระเบื
ตมุ งหลัำไปประยุ
งคา วิ ธีการวิกเต์คราะห์
แบบเติ มสารมาตรฐาน
addition)ธมัีดกิฟจะใช้
ลดความคลาดเคลื
หาปริมาณแคดเมี
ยมและตะกั
่สกัดจากพื้นผิ2 เป็วนส่ของกระเบื
้อง วอย่ แทมเมตรี
ของผลการวิ
เคราะห์ ที2่วเกิทีดจากสารรบกวนที
วนประกอบในตั
าง อย่ างไรก็ ตามในที2 นี *พบว่ าผลการวิ เคราะห์ จากวิ ธี
ธีกราฟมาตรฐานมี
องกั นดี สํ าหรั บ Pb, Y = 0.9304X + 1.566, r2 = 0.9996 ซึ2 งแสดง
คอนกรีตมุงหลัเติงมสารมาตรฐานและวิ
คา วิธีการวิเคราะห์
แบบเติมความสอดคล้
สารมาตรฐาน
ให้ เห็ นว่ าไม่ มั
มี การรบกวนในการวิ
เคราะห์ ในตั วอย่ า่องด้นของผล
วยวิ ธีที2ถู กนํ าเสนอนี ตั* วอย่ผลการวิ
าณแคดเมี ยมและ
(Standard addition)
กจะใช้ลดความคลาดเคลื
าง เคราะห์ หาปริ
ปริมมาณโลหะที
่ถูกซะออกมา (µg/L)*
ว ได้ สรุ ปไว้ ในตารางทีเ่ 2 ป็2นส่จากการวิ
เคราะห์ ตั วอย่วาอย่
งพบว่างาปริ มาณแคดเมี ยมและตะกั2 ว ที2 ถู กซะออกมาจากตั วอย่ าง
การวิเคราะห์ทเี่ ตะกั
กิด2 จากสารรบกวนที
วนประกอบในตั
แคดเมียม
ตะกั่ว
กระเบื *อ่ นงคอนกรี
งหลั งคาอยูเ่ ใคราะห์
นช่ วง <0.15
อย่างไรก็ตามในที
ี้พบว่าตมุผลการวิ
จากวิ- 0.55
ธีเติมไมโครกรั
สาร มต่ อลิ ตร และ <0.15 – 11.95 ไมโครกรั มต่ อลิ ตร
0.34 ±ซึ2 ง0.03
าดั บ ซึ2 งตํ2 ากว่ าที2 เกณฑ์
มาตรฐานผลิ ตภัอณงกัฑ์ น
อุ ตดีสากรรมของไทยกํ
กํ าหนดไว้ ในระดั บ 9.84 ± 0.04
มาตรฐานและวิตามลํ
ธกี ราฟมาตรฐานมี
ความสอดคล้
สำ� หรับ าหนดไว้1 (มอก. 535-2556)
2
สู งสุ ดที+
2 101.566,
และ 50 ไมโครกรั
มต่ อลิ ตร สํซึา่งหรัแสดงให้
บแคดเมี ยมและตะกั
*นนี *ไม่±ยุ่ ง0.02
ยาก สะดวกและมี 4.03 ± 0.03
Pb, Y = 0.9304X
r = 0.9996
เห็นว่า 2 วตามลํ าดั บ2วิ ธีการที2 พั ฒนาขึ0.34
ไม่มกี ารรบกวนในการวิเคราะห์ในตัวอย่างด้วยวิธที ถี่ กู น�ำเสนอ
3
0.16 ± 0.03
2.61 ± 0.03
นี้ ผลการวิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียมและตะกั่ว ได้สรุปไว้
4
N.D.
1.30 ± 0.02
ในตารางที่ 2 จากการวิเคราะห์ตวั อย่างพบว่าปริมาณแคดเมียม
และตะกั่ ว ที่ ถู ก ซะออกมาจากตั ว อย่ า งกระเบื้ อ งคอนกรี ต
5
N.D.
N.D.
มุงหลังคาอยูใ่ นช่วง <0.15-0.55 ไมโครกรัมต่อลิตร และ <0.156
0.45 ± 0.04
8.25 ± 0.05
11.95 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามล�ำดับ ซึง่ ต�ำ่ กว่าทีเ่ กณฑ์มาตรฐาน
7
N.D.
0.20 ± 0.02
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทยก�ำหนดไว้ (มอก. 535-2556)
ซึ่งก�ำหนดไว้ในระดับสูงสุดที่ 10 และ 50 ไมโครกรัมต่อลิตร
8
N.D.
0.68 ± 0.03
ส�ำหรับแคดเมียมและตะกั่วตามล�ำดับ วิธีการที่พัฒนาขึ้นนี้ไม่
9
N.D.
N.D.
ยุง่ ยาก สะดวกและมีความไวในการวิเคราะห์สงู และสามารถ
10
N.D.
0.40 ± 0.03
น�ำไปใช้เป็นวิธีทางเลือกกับวิธีมาตรฐานส�ำหรับการวิเคราะห์
หาปริมาณแคดเมียมและตะกั่ว ในตัวอย่างกระเบื้องคอนกรีต
มุงหลังคาได้
http://bas.dss.go.th
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ตัวอย่าง

*

ปริมาณโลหะที่ถูกซะออกมา (µg/L)*
แคดเมียม

ตะกั่ว

11

N.D.

0.20 ± 0.02

12

0.34 ± 0.03

9.07 ± 0.06

13

0.32 ± 0.02

3.26 ± 0.03

14

0.16 ± 0.02

1.84 ± 0.02

15

N.D.

0.53 ± 0.02

16

N.D.

N.D.

17

N.D.

0.30 ± 0.03

18

N.D.

0.86 ± 0.02

19

N.D.

0.40 ± 0.03

20

N.D.

0.38 ± 0.04

21

N.D.

2.78 ± 0.05

22

N.D.

2.89 ± 0.03

23

N.D.

0.67 ± 0.02

24

N.D.

0.47 ± 0.04

25

N.D.

0.21 ± 0.03

26

N.D.

2.24 ± 0.05

27

N.D.

1.76 ± 0.04

28

N.D.

1.62 ± 0.03

29

N.D.

2.21 ± 0.06

30

N.D.

2.05 ± 0.03

31

N.D.

0.63 ± 0.03

32

N.D.

N.D.

33

0.49 ± 0.03

11.95 ± 0.05

34

0.19 ± 0.03

0.43 ± 0.03

35

N.D.

0.98 ± 0.05

36

N.D.

0.31 ± 0.02

37

N.D.

1.94 ± 0.03

38

0.55 ± 0.07

2.41 ± 0.06

39

N.D.

0.63 ± 0.04

40
N.D.
0.57 ± 0.05
mean of triplicated results, N.D. = not detected
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4. สรุป (Conclusion)

วิธแี อโนดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรีสำ� หรับการวิเคราะห์หา
ปริมาณแคดเมียมและตะกัว่ ในน�ำ้ ทีถ่ กู ซะออกมาจากตัวอย่าง
กระเบือ้ งคอนกรีตมุงหลังคาได้ถกู พัฒนาขึน้ สารทีถ่ กู สกัดออก
มาสามารถวิเคราะห์ได้โดยตรงหลังจากการเติมสารละลาย
อิเล็กโทรไลต์ กรดแอซิติกเข้มข้นร้อยละ 4 โดยปริมาตรต่อ
ปริมาตร วิธนี มี้ คี วามไวสูงมากเป็นผลมาจากการเพิม่ ความเข้ม
ข้นของโลหะบนขัว้ ไฟฟ้าท�ำงาน วิธกี ารทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ ง่าย รวดเร็ว
มีความไวสูง และมีความจ�ำเพาะ และสามารถวิเคราะห์หา
ปริมาณโลหะสองชนิดได้พร้อมกัน มีความแม่นย�ำและความ
ถูกต้องสูง โดยสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการ
เติมสารมาตรฐาน หรือใช้วิธีกราฟมาตรฐานก็ได้ ซึ่งสามารถ
น�ำวิธีที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้วิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียมและ
ตะกัว่ ในตัวอย่างกระเบือ้ งคอนกรีตมุงหลังคา ส�ำหรับการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสามารถน�ำไปใช้เป็นวิธี
ทางเลือกกับวิธีมาตรฐาน (มอก 535-2556) ได้

5. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)

ผู้เขียนขอขอบคุณ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กองวัสดุวิศวกรรม
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น สารเคมี และ
เครื่องมือ ในงานวิจัยนี้

6. เอกสารอ้างอิง (References)

[1] THAILAND INDUSTRIAL STANDARD. TIS.5352556. Test method for concrete roofing tiles.
[2] BAKIRCIOGLU, Y., S.R. SEGADE, E.R. YOURD
and J.F. TYSON. Evaluation of Pb-Spec® for flow-injection
solid-phase extraction preconcentration for the determination
of trace lead in water and wine by flame atomic absorption
spectrometry. Anal. Chim. Acta. 2003, 485, 9-18.
[3] SUNG, H.Y. and S.D. HUANG. On-line
preconcentration system coupled to electrothermal atomic
absorption spectrometry for the simultaneous determination
of bismuth, cadmium, and lead in urine. Anal. Chim. Acta.
2003, 495, 165-176.
[4] FILIZ SENKAL, B., M. INCE, E. YAVUZ and M.
YAMAN. The synthesis of new polymeric sorbent and its
application in preconcentration of cadmium and lead in
water samples. Talanta. 2007, 72, 962-967.
[5] AMPAN, P., J. RUZICKA, R. ATALLAH, G.D.
CHRISTIAN, J. JAKMUNEE and K. GRUDPAN. Exploiting
sequential injection analysis with bead injection and labon-valve for determination of lead using electrothermal
atomic absorption spectrometry. Anal. Chim. Acta, 2003,
499, 167-172.

BULLETIN OF APPLIED SCIENCES VOL. 7 NO. 7 AUGUST 2018

[6] JAKMUNEE, J., S. SUTEERAPATARANON, Y.
VANEESORN and K. GRUDPAN. Determination of Cadmium,
Copper, Lead and Zinc by Flow Voltammetric Analysis.
Anal. Sci. 2001, 17, i399-i401.
[7] JAKMUNEE, J., L. PATIMAPORNLERT, S.
SUTEERAPATARANON, N. LENGHOR and K. GRUDPAN.
Sequential injection with lab-at-valve (LAV) approach for
potentiometric determination of chloride. Talanta. 2005,
65, 789-793.
[8] SHERIGARA, B.S., Y. SHIVARAJ, R.J.
MASCARENHAS and A.K. SATPATI. Simultaneous
determination of lead, copper and cadmium onto mercury
film supported on wax impregnated carbon paste electrode:
Assessment of quantification procedures by anodic
stripping voltammetry. Electrochim. Acta. 2007, 52, 31373142.
[9] HOCEVAR, S.B., I. SVANCARA, K. VYTRAS and
B. OGOREVC. Novel electrode for electrochemical stripping
analysis based on carbon paste modified with bismuth
powder. Electrochim. Acta, 2005, 51, 706-710.
[10] HWANG, G. H., W.K. HAN, J.S. PARK and S.G.
KANG. Determination of trace metals by anodic stripping
voltammetry using a bismuth-modified carbon nanotube
electrode. Talanta. 2008, 76, 301-308.
[11] CAO, L., J. JIA and Z. WANG. Sensitive
determination of Cd and Pb by differential pulse stripping
voltammetry with in situ bismuth-modified zeolite doped
carbon paste electrodes. Electrochimica Acta. 2008. 53,
2177-2182.
[12] ECONOMOU, A. Bismuth-film electrodes: recent
developments and potentialities for electroanalysis. Trends
Anal. Chem. 2005, 24, 334-340.
[13] JAKMUNEE, J. and J. JUNSOMBOON.
Determination of cadmium, lead, copper and zinc in the
acetic acid extract of glazed ceramic surfaces by anodic
stripping voltammetric method. Talanta. 2008, 77, 172175.
[14] SIRIANGKHAWUT, W., S. PENCHAREE, K.
GRUDPAN and J. JAKMUNEE. Sequential injection
monosegmented flow voltammetric determination of
cadmium and lead using a bismuth film working electrode.
Talanta. 2009, 79, 1118-1124.
[15] HWANG, G.H., W.K. HAN, S.J. HONG, J.S. PARK
and S.G. KANG. Determination of trace amounts of lead
and cadmium using a bismuth/glassy carbon composite

electrode. Talanta. 2009, 77, 1432-1436.
[16] LI, D., J. JIA and J. WANG. Simultaneous
determination of Cd(II) and Pb(II) by differential pulse
anodic stripping voltammetry based on graphite nanofibers–
Nafion composite modified bismuth film electrode. Talanta.
2010, 83, 332-336.
[17] ARMSTRONG, K.C., C.E. TATUM, R.N. DANSBYSPARKS, J.Q. CHAMBERS and Z.L XUE. Individual and
simultaneous determination of lead, cadmium, and zinc
by anodic stripping voltammetry at a bismuth bulk electrode.
Talanta. 2010, 82, 675-680.
[18] NINWONG, B., S. CHUANUWATANAKUL, O.
CHAILAPAKUL, W. DUNGCHAI and S. OTOMIZU. Online preconcentration and determination of lead and
cadmium by sequential injection/anodic stripping
voltammetry. Talanta. 2012, 96, 75-81.
[19] AFKHAMI, A., H. GHAEDI, T. MADRAKIAN and
M. REZAEIVALA. Highly sensitive simultaneous
electrochemical determination of trace amounts of Pb(II)
and Cd(II) using a carbon paste electrode modified with
multi-walled carbon nanotubes and a newly synthesized
Schiff base. Electrochim. Acta. 2013, 89, 377-386.
[20] KEAWKIM, K., S. CHUANUWATANAKUL, O.
CHAILAPAKUL and S. MOTOMIZU. Determination of
lead and cadmium in rice samples by sequential injection/
anodic stripping voltammetry using a bismuth film/crown
ether/Nafion modified screen-printed carbon electrode.
Food Control. 2013, 31, 14-21.
[21] BI, Z., P. SALAÜN and C. M.G. VAN DEN BERG.
Determination of lead and cadmium in seawater using a
vibrating silver amalgam microwire electrode. Anal. Chim.
Acta. 2013, 769, 56-64.
[22] JUNSOMBOON, J. and J. JAKMUNEE.
Determination of Cadmium and Lead in Concrete Roofing
Tiles by Differential Pulse Anodic Stripping Voltammetric
Method. Chiang Mai J. Sci. 2016, 43, 1122-1131.
[23] CHRISTIAN G. D. Analytical Chemistry. 6th ed.,
New York : Wiley, 2004.

http://bas.dss.go.th

17

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบปริมาณ แคดเมียม
โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัมและนิกเกิลที่ละลายจากภาชนะหุงต้ม
เหล็กกล้าไร้สนิม
Method validation for determination of released cadmium,
chromium, lead, molybdenum and nickel
from stainless steel cookwares

2

ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด1*, จิตวิไล เวฬุวนารักษ์1, จิรพรรณ โรมา1 นุจรินทร์ พลหงษ์1
Duangkamol Chaosrimud1*, Jitwilai Waluvanarak1, Jirapan Roma1, Nootjarin Phonhong1

บทคัดย่อ

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธที ดสอบปริมาณทีล่ ะลายจากภาชนะหุงต้มเหล็กกล้าไร้สนิมตามเอกสาร Metals and alloys
used in food contact materials and articles. A practical guide for manufacturers and regulators ด้วยเทคนิค ICP-OES
พบว่าช่วงความเป็นเส้นตรงการทดสอบแคดเมียมเท่ากับ 0.05-1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ โครเมียม ตะกัว่ โมลิบดีนมั นิกเกิล เท่ากับ
0.5-10 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าขีดจ�ำกัดการตรวจหาของแคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัมและนิกเกิล เท่ากับ 0.4 0.8 3.3 3.0
และ 0.8 ไมโครกรัมต่อลิตร ค่าขีดจ�ำกัดในการวัดเชิงปริมาณของแคดเมียมเท่ากับ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร และธาตุทเี่ หลือ เท่ากับ
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความโอนเอียงและค่าความเทีย่ งระหว่างกลางมีชว่ งร้อยละการคืนกลับและร้อยละของค่าเบีย่ งมาตรฐาน
สัมพัทธ์ของทุกธาตุอยู่ในช่วง 97.8-118.4 และอยู่ในช่วง 0.95-6.36 ตามล�ำดับ ค่าความไม่แน่นอนของแต่ละธาตุที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 มีค่าไม่เกินร้อยละ 20

Abstract

Determination of released cadmium, chromium, lead, molybdenum and nickel from stainless steel cookwares
by ICP-OES was validated according to the analytical method of metals and alloys used in food contact materials
and articles: a practical guide for manufacturers and regulators by ICP-OES. Results showed that linear range of
cadmium was 0.05-1.0 mg/L while chromium, lead, molybdenum and nickel were 0.5-10 mg/L. The limit of detection
of cadmium, chromium, lead, molybdenum and nickel were 0.4, 0.8, 3.3, 3.0 and 0.8 µg/L. The limit of quantitation
of cadmium was 0.05 mg/L and the others were 0.5 mg/L.% Bias and intermediate precision showed that percentage
recovery and relative pooled standard deviation of all elements were 97.8-118.4 and 0.95-6.36, respectively.
Measurement uncertainty at 95% confident limit of all elements was less than 20%.

ค�ำส�ำคัญ: ภาชนะหุงต้มเหล็กกล้าไร้สนิม แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัม นิกเกิล
Keywords: Stainless steel cookwares, Cadmium, Chromium, Lead, Molybdenum, Nickel
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Corresponding author. E-mail address: dkpoo@dss.go.th
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1. บทน�ำ (Introduction)

ประเทศไทยเครื่องใช้เครื่องครัวประเภทเหล็กกล้าไร้สนิม
เป็นทีน่ ยิ มใช้กนั อย่างแพร่หลาย เป็นอันดับสองรองจากอะลูมเิ นียม
และมีแนวโน้มจะมีการใช้เครื่องครัวเหล็กกล้าไร้สนิมเพิ่มมาก
ขึ้น อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยหลายเรื่องที่กล่าวถึงการปนเปื้อน
ของโครเมียม นิกเกิลและโลหะอื่นๆ ที่สามารถละลายออกมา
ปนเปือ้ นกับอาหาร ทีป่ รุงในภาชนะเหล็กกล้าไร้สนิมได้ [1,2,3]
เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงจ�ำเป็นต้องมีการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ในประเทศไทยมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม ที่เกี่ยวกับการก�ำหนด
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยเรือ่ งปริมาณโลหะทีล่ ะลายออก
มาจากภาชนะ คือ มอก. 2440-2552 เครือ่ งใช้เหล็กกล้าไร้สนิม
: ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน [4,5] โดยโลหะที่ละลายออก
มาจากภาชนะ ได้แก่ ตะกัว่ แคดเมียม ทองแดง ดีบกุ และสังกะสี
โดยวิธที ดสอบใช้สารละลายกรดอะซิตกิ ความเข้มข้นร้อยละ 4
เป็นตัวแทนอาหาร อย่างไรก็ตาม มาตรฐานดังกล่าวยังไม่
ครอบคลุมโลหะที่สามารถละลายออกมาจากภาชนะได้ เช่น
โครเมียม นิกเกิลโมลิบดีนัม
ในปี 2556 สภายุโรป (Council of Europe, CoE) โดย the
Committee of Experts on Packaging Materials for Food
and Pharmaceutical Products ได้ตพี มิ พ์เอกสารเรือ่ ง Metals
and alloys used in food contact materials and articles. A
practical guide for manufacturers and regulators [6] ซึ่ง
ระบุวิธีการทดสอบปริมาณโลหะที่ละลายจากผลิตภัณฑ์วัสดุ
สัมผัสอาหารประเภทโลหะหรือโลหะผสม รวมทั้งระบุปริมาณ
สูงสุดของธาตุต่างๆ ที่ละลายออกมา เพื่อก�ำหนดคุณลักษณะ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ วิธีทดสอบตามเอกสารนี้ใช้
สารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 5 กรัม/ลิตร เป็นตัวแทน
อาหารประเภทกรดซึ่งมีความใกล้เคียงกับอาหารมากกว่าสาร
ละลายกรดอะซิตกิ หากผลิตภัณฑ์ทที่ ดสอบด้วยวิธนี มี้ ปี ริมาณ
โลหะไม่เกินเกณฑ์กำ� หนด แสดงว่าภาชนะนัน้ มีความปลอดภัย
ในการใช้งาน
การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ภาชนะหุงต้มเหล็กกล้า
ไร้สนิม โดยตรวจสอบคุณลักษณะความปลอดภัยเฉพาะปริมาณ
โลหะที่ละลายออกจากภาชนะโดยวิธีทดสอบดังกล่าว ห้อง
ปฏิบัติการต้องตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบก่อนน�ำไป
ใช้งาน งานวิจยั นีไ้ ด้ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธที ดสอบปริมาณ
แคดเมียม โครเมียม ตะกัว่ โมลิบดีนมั และนิกเกิลทีล่ ะลายจาก
ภาชนะหุงต้มเหล็กกล้าไร้สนิม โดยก�ำหนดเป้าหมายค่าความ
ไม่แน่นอนของผลการทดสอบไม่เกินร้อยละ 20 ทดสอบตัวอย่าง
ตามวิธีของสหภาพยุโรป โดยตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะที่
แสดงสมบัติของวิธีทดสอบ (Performance characteristics)
ได้แก่ ช่วงความเป็นเส้นตรง (Linearity) ขีดจ�ำกัดการตรวจหา
(Limit of detection, LOD) ขีดจ�ำกัดการวัดปริมาณ (Limit of

quantitation, LOQ) ความโอนเอียง (Bias) ความเทีย่ งระหว่าง
กลาง (Intermediate precision) ผลกระทบจากเนือ้ สาร (Matrix
effect) อ้างอิงแนวทางตามเอกสาร The Fitness for Purpose
of Analytical Methods. A Laboratory Guide to Method
Validation and Related Topics.[7] และประมาณค่าความ
ไม่แน่นอน วิธี method validation approach ตามเอกสาร
VAM Project 3.2.1 Development and Harmonisation of
Measurement Uncertainty Principles. Part (d): Protocol
for uncertainty evaluation from validation data.[8]

2. วิธีการวิจัย (Experimental)

2.1 ตัวอย่าง
		 หม้อด้ามเหล็กกล้าไร้สนิม เกรด 304 เส้นผ่านศูนย์กลาง
16 ซม. ขนาดความจุ 1 ลิตร โดยมีหมายเลขการผลิตเดียวกัน
2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์
		 2.2.1 เครือ่ งอินดักทีฟรี คัพเพิล พลาสมา ออฟติกคอล
อิมิสชัน สเปกโทรมิเตอร์ (ICP-OES) ยี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น
Optima 5300 DV
		 2.2.2 แท่นให้ความร้อน
2.3 สารเคมี
		 2.3.1 สารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 5 กรัม/ลิตร
ใช้เป็นสารละลายตัวแทนอาหาร
		 2.3.2 สารละลายมาตรฐานยีห่ อ้ Merck ส�ำหรับสร้าง
เส้นโค้งการสอบเทียบ
			
2.3.2.1 สารละลายมาตรฐานแคดเมียม ความ
เข้มข้น 1000 มก.ต่อลิตร
			
2.3.2.2 สารละลายมาตรฐานโครเมียม ความ
เข้มข้น 1000 มก.ต่อลิตร
			
2.3.2.3 สารละลายมาตรฐานตะกัว่ ความเข้ม
ข้น 1000 มก.ต่อลิตร
			
2.3.2.4 สารละลายมาตรฐานโมลิบดีนมั ความ
เข้มข้น 1000 มก.ต่อลิตร
			
2.3.2.5 สารละลายมาตรฐานนิกเกิล ความเข้ม
ข้น 1000 มก.ต่อลิตร
		 2.3.3 สารละลายมาตรฐานยีห่ อ้ Perkin Elmer ส�ำหรับ
การหาค่าขีดจ�ำกัดการวัดปริมาณ การหาค่าความโอนเอียงและ
การหาความเที่ยง
			
2.3.3.1 สารละลายมาตรฐานแคดเมียม ความ
เข้มข้น 1000 มก.ต่อลิตร
			
2.3.3.2 สารละลายมาตรฐานโครเมียม ความ
เข้มข้น 1000 มก.ต่อลิตร
			
2.3.3.3 สารละลายมาตรฐานตะกัว่ ความเข้ม
ข้น 1000 มก.ต่อลิตร
			
2.3.3.4 สารละลายมาตรฐานโมลิบดีนมั ความ
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เข้มข้น 1000 มก.ต่อลิตร
			
2.3.3.5 สารละลายมาตรฐานนิกเกิล ความเข้มข้น 1000 มก.ต่อลิตร
2.4 วิธีการด�ำเนินงาน
		 2.4.1 ช่วงความเป็นเส้นตรง (Linear range)
			
สร้างเส้นโค้งการสอบเทียบ (calibration curve) ระหว่างค่าความเข้มแสงและความเข้มข้นของสารละลายตาม
ตารางที่ 1 แล้วน�ำมาหาค่า R2
ตารางที่ 1 ค่าความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานผสม
ขวดที่

ความเข้มข้น (มก./ลิตร)
แคดเมียม

โครเมียม

ตะกั่ว

โมลิบดีนัม

นิกเกิล

-

-

-

-

-

สารละลายมาตรฐานขวดที่ 1

0.05

0.5

0.5

0.5

0.5

สารละลายมาตรฐานขวดที่ 2

0.1

1.0

1.0

1.0

1.0

สารละลายมาตรฐานขวดที่ 3

0.2

2.0

2.0

2.0

2.0

สารละลายมาตรฐานขวดที่ 4

0.3

3.0

3.0

3.0

3.0

สารละลายมาตรฐานขวดที่ 5

0.5

5.0

5.0

5.0

5.0

สารละลายมาตรฐานขวดที่ 6

1.0

10.0

10.0

10.0

10.0

สารละลายแบลงค์
(สารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 5
กรัม/ลิตร)

		 2.4.2 การเตรียมและการทดสอบตัวอย่าง
			
เติมสารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 5 กรัม/
ลิตร ปริมาตร 2/3 ของความจุภาชนะ (ส�ำหรับการทดสอบนีใ้ ช้
ปริมาตร 700 มล.) ลงในภาชนะตัวอย่างที่ท�ำความสะอาด
เรียบร้อยแล้ว ต้มเดือดนาน 2 ชัว่ โมง โดยควบคุมอุณหภูมแิ ละ
ปริมาตรให้คงที่ ทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง น�ำสารละลายที่ได้
จากการต้ม ถ่ายใส่ขวดพลาสติกแล้วไปวัดค่าความเข้มแสง
ด้วยเครื่อง ICP-OES
		 2.4.3 ขีดจ�ำกัดการตรวจหา (LOD)
			
เตรียมและทดสอบตัวอย่างตามข้อ 2.4.2 โดย
ใช้ภาชนะตัวอย่าง จ�ำนวน 10 ใบ
		 2.4.4 การหาค่าขีดจ�ำกัดการวัดปริมาณ (LOQ)

			
เติมสารละลายมาตรฐานผสมของแคดเมียม
โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัมและนิกเกิลความเข้มข้น 0.05, 0.5,
0.5, 0.5 และ 0.5 มก./ลิตร ในสารละลายกรดซิตริกความเข้ม
ข้น 5 กรัม/ลิตร เติมลงในภาชนะตัวอย่างจ�ำนวน 10 ใบ เตรียม
และทดสอบตามข้อ 2.4.2
		 2.4.5 การหาค่าความโอนเอียง (Bias)
			
เตรียมสารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 5
กรัม/ลิตร และสารละลายมาตรฐานผสมที่ 3 ระดับความเข้ม
ข้นในสารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 5 กรัม/ลิตร ซึง่ มีความ
เข้มข้นของแต่ละธาตุตามตารางที่ 2 เติมลงในภาชนะตัวอย่าง
โดยแต่ละสารละลายใช้ตัวอย่างภาชนะจ�ำนวน 10 ใบ แล้ว
เตรียมและทดสอบตามข้อ 2.4.2

ตารางที่ 2 ค่าความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานผสมที่ 3 ระดับความเข้มข้น
สารละลาย
สารละลายกรดซิตริก
ความเข้มข้น 5 กรัม/ลิตร
สารละลายมาตรฐานผสมที่
ความเข้มข้นระดับต�่ำ
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ความเข้มข้น (มก./ลิตร)
แคดเมียม

โครเมียม

ตะกั่ว

โมลิบดีนัม

นิกเกิล

-

-

-

-

-

0.05

0.5

0.5

0.5

0.5
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สารละลาย

ความเข้มข้น (มก./ลิตร)
แคดเมียม

โครเมียม

ตะกั่ว

โมลิบดีนัม

นิกเกิล

สารละลายมาตรฐานผสมที่
ความเข้มข้นระดับกลาง

0.5

5.0

5.0

5.0

5.0

สารละลายมาตรฐานผสมที่
ความเข้มข้นระดับสูง

1.0

10.0

10.0

10.0

10.0

		 2.4.6 การหาค่าความเทีย่ งระหว่างกลาง (Intermediate
n = จ�ำนวนซ�ำ้ ของตัวอย่างทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารใช้สำ� หรับออก
precision)
รายงาน ส�ำหรับการทดสอบนี้ก�ำหนดให้เท่ากับ 3
			
เตรียมสารละลายตามตารางที่ 2 เติมลงใน
nb = จ�ำนวนซ�้ำของแบลงค์ ที่ห้องปฏิบัติการใช้ในการ
ภาชนะตัวอย่าง โดยแต่ละสารละลายใช้ตวั อย่างภาชนะจ�ำนวน ทดสอบ ส�ำหรับการทดสอบนี้ก�ำหนดให้เท่ากับ 1
3 ใบ เตรียมและทดสอบตามข้อ 2.4.2 โดยการทดสอบแบ่งเป็น
ตารางที่ 4 ค่า LOD ของแคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัม
4 วัน
และนิกเกิล

3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)

3.1 ช่วงความเป็นเส้นตรงของเส้นโค้งการสอบเทียบ
ความชันและค่า R2 ของแคดเมียม โครเมียม ตะกัว่ โมลิบดีนมั
และนิกเกิล แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ช่วงความเป็นเส้นตรง ความชัน และ R2 ของแคดเมียม
โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัมและนิกเกิล
ช่วงความเป็น
เส้นตรง
(มก./ลิตร)

Slope

R2

แคดเมียม

0.05-1.0

141583

0.9999

โครเมียม

0.5-10.0

63409

0.9997

ตะกั่ว

0.5-10.0

20069

0.9999

โมลิบดีนัม

0.5-10.0

22305

0.9999

นิกเกิล

0.5-10.0

58634

0.9997

ธาตุ

3.2 ค่าขีดจ�ำกัดการตรวจหา (LOD)
		 น�ำผลการทดสอบมาค�ำนวณ LOD ตามสมการที่ 1
โดยค่า LOD ของแคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัมและ
นิกเกิล แสดงดังตารางที่ 4

S0 = SD ค�ำนวณจากผลการทดสอบค่า LOD
จ�ำนวน 10 ซ�้ำ

ธาตุ

LOD (ไมโครกรัม/ลิตร)

แคดเมียม

0.4

โครเมียม

0.8

ตะกั่ว

3.3

โมลิบดีนัม

3.0

นิกเกิล

0.8

3.3 ค่าขีดจ�ำกัดการวัดปริมาณ (LOQ )
		 การค�ำนวณค่า LOQ สามารถค�ำนวณได้จากสมการ
ที่ 2 โดยค่า LOQ จากการค�ำนวณแสดงดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ค่า LOQ ทีไ่ ด้จากการค�ำนวณของแคดเมียม โครเมียม
ตะกั่ว โมลิบดีนัมและนิกเกิล
ธาตุ

Calculated LOQ
(มก./ลิตร)

แคดเมียม

0.001

โครเมียม

0.003

ตะกั่ว

0.01

โมลิบดีนัม

0.01

นิกเกิล

0.003
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ส�ำหรับการทดสอบนี้พิสูจน์ค่า LOQ ที่ระดับความเข้มข้น
ความเข้มข้น
ของแคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัมและนิกเกิลเท่ากับ
ธาตุ
เฉลี่ย
% recovery
%RSD
(มก./ลิ
ต
ร)
0.05 0.5 0.5 0.05 และ 0.05 มก./ลิตร ตามล�ำดับ เพือ่ ประมาณ
ค่าความโอนเอียงและค่าความเที่ยง โดยน�ำผลการทดสอบมา
โมลิบดีนัม
0.5011
100.2
1.9
ค�ำนวณค่าร้อยละการคืนกลับ (% recovery) และร้อยละค่า
นิกเกิล
0.6281
106.8
1.8
เบีย่ งเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (% RSD) แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์
เกณฑ์ก�ำหนด*
80-120
≤16
ก�ำหนด ซึ่งผลการค�ำนวณร้อยละการคืนกลับ (% recovery)
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (RSD) ของแคดเมียม โครเมียม * อ้างอิงตามเอกสาร Metals and alloys used in food contact materials
ตะกั่ว โมลิบดีนัมและนิกเกิล แสดงดังตารางที่ 6
and articles. A practical guide for manufacturers and regulators
ตารางที่ 6 ค่าร้อยละการคืนกลับ (% recovery) และร้อยละค่า 2013
เบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (RSD) ของแคดเมียม โครเมียม
สรุปค่า LOQ ของแคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัม
ตะกั่ว โมลิบดีนัมและนิกเกิลที่ความเข้มข้น 0.05 0.5 0.5 0.05 และนิกเกิลของการทดสอบนีเ้ ท่ากับ 0.05 0.5 0.5 0.5 และ 0.5
และ 0.05 มก./ลิตร (ค�ำนวณจากผลการทดสอบ 10 ซ�้ำ)
มก./ลิตร ตามล�ำดับ เนือ่ งจากมีคา่ ความโอนเอียงและค่าความ
เที่ยงอยู่ในเกณฑ์ก�ำหนด
ความเข้มข้น
3.4 ค่าความโอนเอียง (Bias)
ธาตุ
เฉลี่ย
% recovery
%RSD
		 น�ำผลการทดสอบของสารละลายตัวอย่างจากข้อ 2.4.4
(มก./ลิตร)
มาค�ำนวณค่าร้อยละการคืนกลับ (% recovery) เพือ่ ประมาณ
แคดเมียม
0.0488
97.5
1.6
ค่าความโอนเอียง โดยค่าร้อยละการคืนกลับ (% recovery)
ของแคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัมและนิกเกิล แสดง
โครเมียม
0.6804
115.1
1.7
ดังตารางที่ 7
ตะกั่ว

0.5141

102.8

1.8

ตารางที่ 7 ค่าร้อยละการคืนกลับ (% recovery) ของแคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัมและนิกเกิลของสารละลายตัวอย่าง
(ค�ำนวณจากผลการทดสอบ 10 ซ�้ำ)
แคดเมียม

โครเมียม

ตะกั่ว

โมลิบดีนัม

นิกเกิล

สารละลาย

%
recovery

สารละลาย

%
recovery

สารละลาย

%
recovery

สารละลาย

%
recovery

สารละลาย

%
recovery

ตัวอย่าง +
0.05 มก./ลิตร

107.1

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

112.0

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

105.4

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

105.4

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

118.4

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

100.7

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

102.8

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

97.9

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

98.6

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

103.2

ตัวอย่าง +
1.0 มก./ลิตร

103.8

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

102.0

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

101.0

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

101.8

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

102.7

เกณฑ์ก�ำหนด*

80-120

3.5 ค่าความเที่ยงระหว่างกลาง (Intermediate precision)
น�ำผลการทดสอบทั้ง 4 ชุด มาค�ำนวณ pooled standard deviation ตามสมการ ที่ 3 และค�ำนวณค่า% RSDp ตามสมการ
ที่ 4 แล้วน�ำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำ� หนด สรุปค่า RSDp ของแคดเมียม โครเมียม ตะกัว่ โมลิบดีนมั และนิกเกิลแสดงดังตาราง
ที่ 8
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ตารางที่ 8 สรุปค่า%RSDp ของแคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัมและนิกเกิล (ค�ำนวณจากผลการทดสอบ 12 ซ�้ำ)
แคดเมียม

โครเมียม

ตะกั่ว

โมลิบดีนัม

นิกเกิล

สารละลาย

%RSDp

สารละลาย

%RSDp

สารละลาย

%RSDp

สารละลาย

%RSDp

สารละลาย

%RSDp

ตัวอย่าง +
0.05 มก./ลิตร

2.29

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

2.73

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

4.75

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

4.48

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

2.53

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

3.36

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

5.64

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

6.36

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

6.45

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

3.52

ตัวอย่าง +
1.0 มก./ลิตร

1.05

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

0.95

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

1.19

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

1.06

ตัวอย่าง +
0.5 มก./ลิตร

0.95

0.1 มก./ลิตร ≤ 22.6
1 มก./ลิตร ≤ 16
10 มก./ลิตร ≤ 11.3

เกณฑ์ก�ำหนด
*

ตามเอกสาร Metals and alloys used in food contact materials and articles. A practical guide for manufacturers and regulators 2013

3.6 ผลกระทบจากเนื้อสาร (Matrix effect)
		 เปรียบเทียบความชัน ของเส้นโค้งการสอบเทียบกับความชันของกราฟทีพ่ ลอตระหว่างค่าความเข้มแสงกับค่าความเข้มข้น
ของสาระลายตามตารางที่ 2 โดยความชันของทั้งสองกราฟต้องมีความแตกต่างไม่เกิน 10% หรือค�ำนวณตามสมการที่ 5

ตารางที่ 9 ค่าความแตกต่างความชันของกราฟมาตรฐานและกราฟ spiked sample ของแคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัม
และนิกเกิล
ธาตุ

ความชันของกราฟ
มาตรฐาน

กราฟ spiked sample

% ความแตกต่าง

แคดเมียม

83431

86752

3.98

โครเมียม

36580

38533

5.34

ตะกั่ว

11642

12065

3.63

โมลิบดีนัม

14888

15584

4.67

นิกเกิล

32292

33679

4.30

เกณฑ์ก�ำหนด

≤ 10%

3.7 การประมาณค่าความไม่แน่นอน
		 การศึกษานี้ใช้วิธีการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดโดยใช้ method validation approach ตามเอกสาร VAM
Project 3.2.1 Development and Harmonisation of Measurement Uncertainty Principles. Part (d): Protocol for uncertainty
evaluation from validation data. โดย V J Barwick and S L R Ellison โดยใช้ค่าความไม่แน่นอนจากการทดสอบความ
โอนเอียง u(R) และค่าความไม่แน่นอนจากการทดสอบความเที่ยง u(P) เพื่อประเมินค่าความแน่นอนของการวัดนี้
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ตารางที่ 10 สรุปค่าความไม่แน่นอนที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
รายการ

แคดเมียม

โครเมียม

ตะกั่ว

โมลิบดีนัม

นิกเกิล

ความโอนเอียง
u(R)

0.03213

0.05895

0.04125

0.03987

0.09107

ความเที่ยง u(P)

0.03358

0.05644

0.06368

0.06451

0.03522

ความเข้มข้น (มก./ลิตร) (C)

0.5

5.0

5.0

5.0

5.0

ค่าความไม่แน่นอนรวม (Uc)

0.02324

0.40809

0.38191

0.37919

0.48823

ค่าความไม่แน่นอนขยาย (U)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (k=2)

0.04648

0.81617

0.76381

0.75838

0.97647

9.3

16.3

15.3

15.2

19.5

แหล่งของค่า
ความไม่แน่นอน

ความไม่แน่นอนขยายคิดเป็นร้อยละ

4. สรุป (Conclusion)

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธที ดสอบปริมาณ แคดเมียม
โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัมและนิกเกิลที่ละลายจากภาชนะหุง
ต้มเหล็กกล้าไร้สนิมตามวิธี Metals and alloys used in food
contact materials and article, A practical guide for
manufactures and regulators โดยตรวจสอบคุณลักษณะ
เฉพาะที่แสดงสมบัติของวิธีทดสอบ ได้แก่ ช่วงความเป็นเส้น
ตรง การหาค่าขีดจ�ำกัดการตรวจหา การหาค่าขีดจ�ำกัดการวัด
ปริมาณ การหาค่าความโอนเอียง การหาความเที่ยงระหว่าง
กลาง ผลกระทบจากเนื้อสาร พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ก�ำหนด
และมีค่าความไม่แน่นอนของผลการทดสอบที่ระดับความเชื่อ
มั่นร้อยละ 95 ของแต่ละธาตุไม่เกินร้อยละ 20 ห้องปฏิบัติการ
สามารถน�ำวิธที ดสอบดังกล่าวมาใช้ทดสอบหาปริมาณ แคดเมียม
โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัมและนิกเกิลที่ละลายจากภาชนะ
หุงต้มเหล็กกล้าไร้สนิมได้ นอกจากนี้หน่วยงานก�ำกับ ดูแล
การก�ำหนดมาตรฐานสามารถน�ำข้อมูลจากการตรวจสอบนี้ ไป
ประกอบในการพิจารณาร่างหรือพิจารณาปรับปรุงร่างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ในเรือ่ งคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ภาชนะหุงต้มประเภทเหล็กกล้าไร้สนิม
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สมบัติของเส้นใยใบสับปะรดที่ผ่านการปรับสภาพด้วยวิธีทางเคมี
Properties of pineapple-leaf fibers after chemical treatments

3

สิริวรรณ ลี้ศิริสรรพ์1*
Siriwan Leesirisan1*

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาสมบัติของเส้นใยจากใบสับปะรดที่ผ่านการปรับสภาพด้วยวิธีทางเคมี โดยใช้วิธีสกัดด้วยสารละลายผสม
ระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์และเอทานอลที่อัตราส่วนต่างๆ ที่อุณหภูมิ 95ºC และเวลาในการสกัดในช่วง 2 ถึง 4 ชั่วโมง ต่อจาก
นั้น น�ำเส้นใยที่ผ่านการปรับสภาพไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FTIR TGA XRD และ SEM FTIR สเปกตราชี้ว่าองค์ประกอบส่วนที่
ไม่ใช่เซลลูโลสได้ถูกขจัดออก DTG เทอร์โมแกรมบ่งชี้ว่าอุณหภูมิการสลายตัวสูงสุดของเส้นใยที่ผ่านการปรับสภาพด้วยวิธีทาง
เคมีนี้ มีค่าใกล้เคียงกับเส้นใยเซลลูโลสทางการค้า ส่วนข้อมูลจาก XRD ท�ำให้ทราบว่าเส้นใยมีความเป็นผลึกสูงขึ้น 56% เมื่อ
เทียบกับเส้นใยที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ นอกจากนี้ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนได้แสดงให้เห็นว่าเส้นใยที่ได้มีการ
กระจายตัวแยกออกจากมัดเส้นใย

Abstract

This research studied properties of pineapple-leaf cellulose fibers after chemical treatments using various ratios
of a mixture of sodium hydroxide and ethanol extracting solvent at 95ºC and a treatment time duration between 2-4
hr. The treated fibers were then investigated using FTIR, TGA, XRD and SEM techniques. FTIR spectra indicated
that non-cellulosic components were effectively eliminated. DTG thermograms showed that the temperature at the
maximum weight loss of a treated fiber was closed to that of commercial available cellulose. In addition, XRD results
indicated that the crystallinity index of the treated fiber was higher 56%, when compared to that of untreated fiber.
Furthermore, SEM images revealed that the treated fibers were defibrillated from fiber bundles.

ค�ำส�ำคัญ: ใบสับปะรด เส้นใย การปรับสภาพ
Keywords: Pineapple-leaf, Fiber, Treatment
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1. บทน�ำ (Introduction)

เป็ น ที่ ท ราบดี ว ่ า เส้ น ใยจากพื ช นอกจากจะน� ำ ไปใช้ ใ น
อุตสาหกรรมกระดาษแล้ว ยังสามารถน�ำไปใช้เป็นสารเสริมแรง
ในพอลิเมอร์ได้ เนือ่ งจากมีความแข็งแรง เส้นใยจากใบสับปะรด
มีความต้านแรงดึงถึง 413-1,627 MPa ซึ่งสูงพอๆ กับเส้นใยที่
ได้จากป่าน (345-1,500 MPa) [1,2] นอกจากพืชแล้ว ชีวมวล
(biomass) จากสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตรนับเป็นแหล่งของ
เส้นใยที่ดีอีกแหล่งหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ม
ค่า โดยต้องน�ำมาขจัดองค์ประกอบที่ไม่ใช่เซลลูโลสออกก่อน
จะน�ำไปใช้ เนื่องจากองค์ประกอบหลักทางเคมีของพืชนอก
เหนือจากเซลลูโลส ยังประกอบไปด้วยเฮมิเซลลูโลสและลิกนิน
โดยทัง้ เฮมิเซลลูโลสและลิกนินเป็นองค์ประกอบทีม่ เี สถียรภาพ
ทางความร้อนต�ำ่ กว่าเซลลูโลส ในกรณีของเส้นใย ใบสับปะรด
มีเฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ประมาณ 18 และ 17% ตามล�ำดับ
[3] จากงานวิจัยของ Okubo, K. และคณะ [4] พบว่าเส้นใยไผ่
ที่ผ่านการแยกลิกนินออก เมื่อน�ำไปใช้เป็นสารเสริมแรงในพอ
ลิพรอพิลีน จะได้วัสดุประกอบมีค่าความต้านแรงดึงและมอ
ดูลสั สูงกว่าวัสดุประกอบทีผ่ สมด้วยเส้นใยทีไ่ ม่ผา่ นการแยกถึง
15 และ 30% ตามล�ำดับ นอกจากนี้ วิธีที่ใช้ในการเตรียมและ
สกัดเส้นใยจะส่งผลต่อสมบัตขิ องเส้นใยและวัสดุทใี่ ช้เส้นใยเป็น
ส่วนประกอบ เส้นใยที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 10 wt% พบว่ามีความเรียบ
กว่าเส้นใยทีป่ รับปรุงด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความ
เข้มข้น 1 wt% เมื่อศึกษาจากภาพถ่าย SEM และ AFM [5]
กระดาษทีเ่ ตรียมจากเยือ่ ปอกระเจาทีผ่ า่ นการต้มโดยใช้สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ตามเทคนิคดั้งเดิม พบว่ามีค่าความต้าน
แรงดึงต�่ำกว่ากระดาษที่ได้จากเยื่อชนิดเดียวกัน ที่ต้มโดยใช้
สารละลายผสมระหว่างเอทานอลและด่างที่อุณหภูมิ 175ºC
[6] ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติของ
เส้นใยใบสับปะรดที่ปรับสภาพด้วยสารละลายผสมระหว่าง
สารละลาย เอทานอลและโซเดียมไฮดรอกไซด์ และศึกษาหา
สภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพ

2. วิธีการวิจัย (Experimental)

2.1 วัตถุดิบและสารเคมี
		 2.1.1 เส้นใยใบสับปะรด
		 2.1.2 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) บริษัท Merck
จ�ำกัด
		 2.1.3 เอทานอล (EtOH) บริษัท Merck จ�ำกัด
2.2 วิธีศึกษาวิจัย
		 2.2.1 การปรับสภาพเส้นใย
			
2.2.1.1 น�ำเส้นใยใบสับปะรดที่ผ่านเครื่องรีด
แยกกากใบและตากแห้งแล้ว มาตัดให้มีความยาวประมาณ
1 นิ้ว ก่อนน�ำไปบดด้วยเครื่องบดลดขนาด โดยใช้แร่งขนาด
0.1 µ
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2.2.1.2 สกัดเส้นใยทีบ่ ดแล้วโดยใช้สารละลาย
ผสมระหว่างสารละลายเอทานอล 50% (v/v) (E) และสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 20% (w/v) (N) อัตราส่วน E:N = 1:0 1:0.3
1:0.8 โดยน�้ำหนัก เป็นเวลา 2 ชม. เรียกโดยย่อว่า 0 0.3 และ
0.8 ตามล�ำดับ (หรือที่เวลาระบุอื่น) โดยใช้เครื่องสกัดแบบ
ซอกห์เลทที่อุณหภูมิประมาณ 95ºC
			
2.2.1.3 กรองและล้างเส้นใยด้วยสารละลาย
เอทานอล 50% (v/v) ตามด้วยน�ำ้ กลัน่ จนเป็นกลาง แล้วอบจน
แห้ง
			
2.2.1.4 น�ำไปบดด้วยเครื่องบดลดขนาด โดย
ใช้แร่งขนาด 0.1 µ
		 2.2.2 การวิเคราะห์สมบัติของเส้นใย
			
2.2.2.1 เทคนิคฟูเรียทรานส์ฟอร์มอินฟราเรด
(FTIR) สเปกโทรสโกปี
				
วิเคราะห์สมบัตทิ างเคมีของเส้นใยใบ
สับปะรดด้วยเทคนิค DRIFTS (Diffuse Reflectance Infrared
Fourier Transform Spectroscopy) โดยใช้เครื่อง FTIR ยี่ห้อ
Bruker รุ ่ น Tensor 27 ช่ ว งเลขคลื่ น 4000-400 cm -1
ความละเอียด 4 cm-1 จ�ำนวนสแกน 16 สแกน
			
2.2.2.2 เทคนิคเทอร์โมกราวิเมทรี (TG)
				
วิ เ คราะห์ ส มบั ติ ท างความร้ อ นของ
เส้นใยใบสับปะรดโดยใช้เครื่อง TGA ยี่ห้อ Perkin Elmer
รุน่ Pyris I ให้ความร้อนตัง้ แต่อณ
ุ หภูมิ 30 ถึง 800ºC ด้วยอัตรา
การให้ความร้อน 5ºC/min ในบรรยากาศของแก๊สไนโตรเจน
(20 mL/min)
			
2.2.2.3 เทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชั่น (XRD)
				
วิ เ คราะห์ สมบั ติความเป็ น ผลึ กของ
เส้นใยใบสับปะรดโดยใช้เครือ่ ง WAXRDS ยีห่ อ้ Bruker รุน่ D8
Advance สแกนในช่วง 2Ө (Bragg angle) 5 ถึง 80ºC ความเร็ว
ในการสแกน 0.01º/s
			
2.2.2.4 เทคนิ ค สแกนนิ ง อิ เ ล็ ก ตรอนไมโคร
สโกปี (SEM)
				
วิเคราะห์โครงสร้างทางสัณฐานวิทยา
ของเส้นใยใบสับปะรด โดยเคลือบพืน้ ผิวของเส้นใยด้วยอนุภาค
ทองค�ำโดยใช้เครือ่ ง Ion Sputter Coater เป็นเวลา 3 นาที ก่อน
น�ำไปวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
ในโหมด SEI ที่ 10 kV

3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)

เมื่อตีใบสับปะรดสดด้วยเครื่องรีดแยกกากใบ จะสามารถ
แยกส่วนทีเ่ ป็นเส้นใยทีอ่ ยูภ่ ายในกับส่วนทีเ่ ป็นกากสีเขียวออก
จากกัน ภายหลังการท�ำให้แห้งโดยการวางไว้ภายใต้แสงอาทิตย์
จะได้เส้นใยที่มีสีน�้ำตาลอ่อน เมื่อน�ำเส้นใยที่ได้ไปปรับสภาพ
ด้วยวิธีทางเคมีที่สภาวะต่างๆ สมบัติของเส้นใยก่อนและหลัง
การปรับสภาพ เป็นดังนี้
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3.1 สมบัติทางเคมี

รูปที่ 1 FTIR สเปกตราของเส้นใยก่อนปรับสภาพ a)
และเส้นใยหลังปรับสภาพ b) 0; c) 0.8; d) 0.3_4hr; e) 0.3_3hr; f) 0.3

รูปที่ 1 แสดง FTIR สเปกตราของเส้นใยก่อนและหลังปรับสภาพ พีคที่ต�ำแหน่ง 3400-3340 cm-1 2923-2906 cm-1 และ
900 cm-1 แสดงถึงหมู่ O-H C-C และ C-O-C ตามล�ำดับ พีคทีส่ ำ� คัญอืน่ ๆ ได้แก่ พีคทีต่ ำ� แหน่ง 1735 cm-1 แสดงถึงหมูค่ าร์บอนิล
(C=O) ซึง่ เป็นองค์ประกอบของหมูอ่ ะซิตลิ (CH3CO-) และหมูเ่ อสทอร์ของเฮมิเซลลูโลสและลิกนิน และทีต่ ำ� แหน่ง 1508-1513 cm-1
และ 1246 cm -1 แสดงถึ ง พั น ธะ C-C ในวงแหวนอะโรมาติ ก ของลิ ก นิ น และพั น ธะ C-O ที่ ป ระกอบกั บ หมู ่ แ อริ ล (Ar)
ของลิกนิน ตามล�ำดับ
ภายหลังการปรับสภาพด้วยสารละลายอัตราส่วน 1:0 (b) FTIR สเปกตรัมของเส้นใยไม่แตกต่างจากเส้นใยก่อนปรับสภาพ
ต่างจากการใช้สารละลายผสมระหว่างเอทานอลและโซเดียมไฮดรอกไซด์ (c-f) ที่จะเห็นได้ว่าพีคที่ต�ำแหน่ง 1735 cm-1 หายไป
และต�ำแหน่ง 1246 cm-1 มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ บ่งชี้ถึงการลดลงขององค์ประกอบของเส้นใยที่เป็นเฮมิเซลลูโลสและลิกนิน
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3.2 สมบัติทางความร้อน
		 เมื่อน�ำเส้นใยมาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง TGA เพื่อหาอุณหภูมิการสลายตัวสูงสุด (Td) ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ต�ำแหน่งปลายสุด
ของ DTG curve ดังแสดงในรูปที่ 2 และตารางที่ 1 จากข้อมูลในตารางจะเห็นได้ว่าเส้นใยก่อนปรับสภาพ (UTG) และที่ปรับ
สภาพด้วยสารละลาย 1:0 มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบเดียวกัน คือช่วงที่หนึ่งที่ประมาณ 240-310ºC ซึ่งบ่งชี้ถึงการสลายตัว
ขององค์ประกอบที่เป็นเฮมิเซลลูโลส และช่วงที่สองที่ประมาณ 310-400ºC บ่งชี้ถึงการสลายตัวของเซลลูโลส โดยอุณหภูมิการ
สลายตัวสูงสุดในช่วงที่สองของเส้นใยทั้งสองอยู่ที่ประมาณ 362ºC
เส้นใยทีป่ รับสภาพด้วยสารละลายผสมจะมีการเปลีย่ นแปลงชัดเจนเฉพาะในช่วงทีส่ อง เมือ่ ใช้สารละลายผสม 1:0.8 อุณหภูมิ
การสลายตัวสูงสุดของเส้นใย (360.7ºC) มีคา่ ลดลงเล็กน้อยเมือ่ เทียบกับของเส้นใยก่อนปรับสภาพ สภาวะการปรับสภาพทีท่ ำ� ให้
อุณหภูมิการสลายตัวสูงสุดของเส้นใยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนคือ ที่สารละลายผสม 1:0.3 ระยะเวลา 2 ชม. และมีค่าลดลง
เรื่อยๆ ตามเวลาที่เพิ่มขึ้น ที่เวลา 4 ชม. อุณหภูมิการสลายตัวสูงสุดของเส้นใยมีค่าต�่ำที่สุดเป็น 349.9ºC
อุณหภูมิการสลายตัวสูงสุดของลิกนินและเซลลูโลสทางการค้าที่ท�ำการศึกษาด้วยเครื่อง TGA มีค่า 271.5ºC และ 441.5ºC
และ 349.3ºC ตามล�ำดับ [7] ดังนั้น การที่เส้นใยก่อนปรับสภาพและที่ปรับสภาพด้วยสารละลายเอทานอล มีอุณหภูมิการสลาย
ตัวสูงสุดที่สูงกว่าเส้นใยหลังปรับสภาพที่สภาวะอื่นๆ เป็นผลมาจากเส้นใยดังกล่าวมีปริมาณองค์ประกอบที่ไม่ใช่เซลลูโลสอยู่
มากกว่า การที่อุณหภูมิการสลายตัวสูงสุดของเส้นใย 0.3_4 hr (349.9ºC) มีค่าใกล้เคียงกับของเซลลูโลสทางการค้า บ่งชี้ว่า
สภาวะการปรับสภาพที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้มีความเหมาะสม ท�ำให้ได้เส้นใยที่มีปริมาณองค์ประกอบที่เป็นเซลลูโลสสูง
ความยากง่ายของการสลายตัวด้วยความร้อนของสารมีความสัมพันธ์กบั ลักษณะทางโครงสร้างและทางเคมีของสารนัน้ ใน
กรณีของเฮมิเซลลูโลส ซึ่งประกอบด้วยแซกคาไรด์ต่างๆ เช่น กลูโคส กาแลกโตส แมนโนส ไซ-โรส มีสายโซ่ที่มีกิ่งก้าน จัดเรียง
ตัวแบบไม่มีระเบียบ มีโครงสร้างเป็นแบบอสัณฐาน จึงส่งผลให้แตกตัวได้ง่าย และปลดปล่อยแก๊สมีเทน คาร์บอนมอนอกไซด์
คาร์บอนไดออกไซด์ และน�้ำออกมา เป็นต้น [8] ต่างจากเซลลูโลส ซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วยกลูโคสต่อกันเป็นสายโซ่ยาว ไม่มี
กิง่ ก้าน และจัดเรียงตัวเป็นระเบียบจึงสามารถทนความร้อนได้สงู กว่า ส่วนลิกนินมีโครงสร้างประกอบไปด้วยวงแหวนอะโรมาติก
และมีกิ่งก้านมากมาย จึงมีการสลายตัวในช่วงอุณหภูมิที่กว้างมาก

รูปที่ 2 DTG curve ของเส้นใยก่อนและหลังการปรับสภาพ

28

BULLETIN OF APPLIED SCIENCES VOL. 7 NO. 7 AUGUST 2018

diffraction angle ประมาณ 14.8º, 16.7º และ 22.9º เช่นเดียวกัน
ซึ่งตรงกับ diffraction plane (101) (10-1) และ (002) ตาม
ล�ำดับ ข้อมูลทีไ่ ด้ชวี้ า่ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงรูปแบบของโครงสร้าง
เส้นใย
อุณหภูมิการสลายตัวสูงสุด
ผลึกของเซลลูโลส เส้นใยหลังการปรับสภาพยังคงมีโครงสร้าง
(Td), ºC
เป็นแบบเซลลูโลส I [9]
UTG
362.6
เมื่อค�ำนวณความเป็นผลึกโดยใช้เทคนิค deconvolution
0
362.3
method ผลทีไ่ ด้ดงั แสดงในตารางที่ 2 จะเห็นได้วา่ เส้นใยก่อน
การปรับสภาพมีค่าความเป็นผลึกเพียง 45.2% เมื่อผ่านการ
0.3
355.0
ปรับสภาพด้วยสารละลายอัตราส่วน 1:0 ความเป็นผลึกมีค่า
0.8
360.7
สูงขึ้น และเมื่อใช้สารละลายผสม 1:0.3 ระยะเวลา 4 ชม. ใน
การปรับสภาพ จะได้เส้นใยทีม่ คี า่ ความเป็นผลึก 70.5% สูงกว่า
0.3_3 hr
352.2
เมื่อใช้สารละลายอัตราส่วนเดียวกัน แต่เวลาสั้นลงครึ่งหนึ่ง
0.3_4 hr
349.9
โดยมีคา่ สูงขึน้ ประมาณ 56% เมือ่ เทียบกับเส้นใยก่อนการปรับ
สภาพ ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD สอดคล้องกับเทคนิค
3.3 สมบัติทางโครงสร้างและความเป็นผลึก
FTIR ที่ว่าสารละลายผสม 1:0.3 ระยะเวลา 4 ชม. เป็นสภาวะ
		 3.3.1 เทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชั่น
ที่สามารถขจัดส่วนที่เป็น อสัณฐาน (เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน)
			
จาก XRD pattern ในรูปที่ 3 จะเห็นว่าเส้นใย ได้มากทีส่ ดุ ส่งผลให้เส้นใยมีความเป็นผลึกสูงทีส่ ดุ ความเป็น
ก่อนและหลังการปรับสภาพด้วยวิธที างเคมีทงั้ หมดแสดงพีคที่ ผลึกยิ่งสูง ยิ่งมีความแข็งแรง

ตารางที่ 1 แสดงอุณหภูมิการสลายตัวสูงสุดของเส้นใย

รูปที่ 3 XRD ดิฟแฟรกโตแกรมของ เส้นใยก่อนปรับสภาพ A) และเส้นใยหลังการปรับสภาพ B) 0; C) 0.3; D) 0.3_4hr
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ตารางที่ 2 แสดงความเป็นผลึกของเส้นใย
เส้นใย

Crystallinity index, (%)

UTG

45.2

0

58.9

0.3

70.2

0.3_4 hr

70.5

3.3.2 เทคนิคสแกนนิงอิเล็กตรอนไมโครสโกปี
			
เมือ่ น�ำเส้นใยใบสับปะรดก่อนและหลังการปรับ
สภาพไปวิเคราะห์ดว้ ยเครือ่ ง SEM ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแสดงให้เห็นว่าเส้นใยใบสับปะรดก่อนการปรับสภาพ
ในรูปที่ 4 มีส่วนที่เกาะกันเป็นมัดเส้นใยขนาดใหญ่ ส่วนรูปที่
5 แสดงให้เห็นว่าเส้นใยหลังการปรับสภาพไม่ปรากฏลักษณะ รูปที่ 5 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนของเส้นใย 0.3_4hr
ที่เป็นมัด ผลการวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทาง
จากผลการวิเคราะห์สมบัตติ า่ งๆ ของเส้นใย พบว่าสารละลาย
เคมีด้วยเครื่อง FTIR และทางโครงสร้างด้วยเครื่อง XRD และ
ยืนยันว่าองค์ประกอบที่เป็นลิกนินและเฮมิเซลลูโลสที่เป็นที่ฝัง เอทานอลและสารละลายโซเดียม ไฮดรอกไซด์ เมือ่ ใช้รว่ มกัน
มีประสิทธิภาพในการสกัดเฮมิเซลลูโลสและลิกนินได้ดกี ว่าการ
ตัวของเส้นใยได้ถูกขจัดออก
ใช้สารละลายเอทานอลเพียงอย่างเดียว โดยสารละลายที่มี
สัดส่วน (ร้อยละ) ของสารละลายเอทานอลในสารละลายผสม
สูงกว่ามีประสิทธิภาพในการสกัดสูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ AKGUL, M. และ TOZLUOGLU, A. [10] ที่มี
การเติมเอทานอลลงในสารละลายโซดาต้มเยือ่ จากต้นฝ้าย โดย
เอทานอลช่วยลดแรงตึงผิว (surface tension) ของสารละลาย
ผสม ท�ำให้ด่างที่ใช้สามารถแทรกซึมเข้าไปผนังเซลล์ได้ดีขึ้น
และช่วยให้ลิกนินละลายในสารละลายผสมได้ดีขึ้นด้วย [6]
นอกจากนี้ ยังพบว่าเมื่อเพิ่มระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดท�ำให้
สกัดได้มากขึ้น

รูปที่ 4 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนของเส้นใย UTG
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[10] AKGUL, M. and A. TOZLUOGLU. Alkaline-ethanol
จากผลการศึกษาวิจัยสภาวะที่เหมาะสมส�ำหรับการปรับ pulping of cotton stalks. Scientific Research and Essays.
สภาพเส้นใยใบสับปะรด เพือ่ ขจัดองค์ประกอบทีไ่ ม่ใช่เซลลูโลส 2010, 5(10), 1068-1074.
คือการใช้สารละลายผสมระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์และ
เอทานอล อัตราส่วน 1:0.3 โดยน�้ำหนัก และระยะเวลา 4 ชม.
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 95ºC เส้นใยทีไ่ ด้มสี มบัตทิ างความร้อนใกล้เคียงกับ
เซลลูโลสทางการค้า โดยอุณหภูมกิ ารสลายตัวสูงสุดของเส้นใย
มีค่าเป็น 349.9ºC
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การผลิตแผ่นยางมาตรฐานส�ำหรับการทดสอบความทน
ต่อการขัดสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Production of environmental friendly standard
rubber sheet for abrasion testing

4
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บทคัดย่อ

แผ่นยางมาตรฐานส�ำหรับการทดสอบความทนต่อการขัดสีนนั้ มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบผลิตภัณฑ์
ยาง การทดสอบความทนต่อการขัดสีตามมาตรฐาน ISO 4649, ASTM D5963 และ DIN53516 จ�ำเป็นต้องใช้แผ่นยางมาตรฐาน
เป็นตัวสอบเทียบกระดาษทรายก่อนจะทดสอบความทนต่อการขัดสีของตัวอย่าง แผ่นยางมาตรฐานดังกล่าวเป็นวัสดุสิ้นเปลือง
มีราคาสูง และมีการใช้อย่างมาก การศึกษานีจ้ งึ ได้ทำ� การผลิตแผ่นยางมาตรฐานดังกล่าวขึน้ ใช้เองในห้องปฏิบตั กิ าร โดยอ้างอิง
สูตรยางมาตรฐานทีร่ ะบุไว้ในภาคผนวก B ของมาตรฐาน ISO 4649 ซึง่ ก�ำหนดการท�ำให้ยางคงรูปทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 150±2ºC และระยะ
เวลา 25±1 นาที เนือ่ งจากเวลาทีท่ ำ� ให้ยางมาตรฐานคงรูปทีก่ ำ� หนดไว้ใช้เวลาค่อนข้างนาน จึงได้ทำ� การศึกษาอุณหภูมแิ ละระยะ
เวลาที่เหมาะสมในการขึ้นรูปยางมาตรฐานดังกล่าว ผลจากการทดลองพบว่าการท�ำให้ยางคงรูปที่อุณหภูมิ 150ºC เป็นเวลา 20
นาที เป็นสภาวะทีเ่ หมาะสมในการขึน้ รูปยางมาตรฐานทีม่ สี มบัตเิ ป็นไปตามทีม่ าตรฐานก�ำหนด คือ ความแข็งเท่ากับ 60±3 Shore
A น�ำ้ หนักทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปภายหลังการขัดสีอยูใ่ นช่วง 180-220 mg และมีความแตกต่างของน�ำ้ หนักทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปภายหลัง
การขัดสีเปรียบเทียบกับยางมาตรฐานที่ผลิตจ�ำหน่ายน้อยกว่า 15 mg การใช้ระยะเวลาที่สั้นขึ้นช่วยประหยัดพลังงานและเวลา
นอกจากนั้นในการศึกษานี้ได้ปรับสูตรของยางมาตรฐานเพื่อลดการใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น ZnO
และสารตัวเร่ง MBTS ทั้งนี้เนื่องจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมทุกวันนี้เป็นไปในทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสูงมาก และใน
อนาคตอันใกล้จะไม่อนุญาตให้ใช้สารเคมีที่เป็นพิษเหล่านี้ในผลิตภัณฑ์ยางอีกต่อไป ผลจากการทดลองพบว่าสามารถเตรียม
ยางมาตรฐานที่ใช้ ZnO ลดลงจาก 50 phr เหลือเพียง 5 phr และสามารถใช้สารตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เช่น CBS ทดแทนสารตัวเร่งปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งที่เป็นอนุพันธ์ของไนโตรซามีน ผลที่ได้จากการทดลองนอกจากได้
ยางมาตรฐานสูตรที่เป็นไปตามที่มาตรฐาน ISO 4649 ก�ำหนดแล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ผลการศึกษาสูตรยางที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ISO 4649 ก�ำหนดทั้งรายการความแข็งและน�้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการขัดสีมี 3 สูตร คือสูตร
Zo50 (ZnO 50 phr ขึ้นรูปที่ 150ºC เป็นเวลา 20 นาที) สูตร ZoCc (ZnO 5 phr ขึ้นรูปที่ 160ºC เป็นเวลา 10 นาที) และสูตร
ZoCBS (ใช้ CBS แทน MBTS ขึ้นรูปที่ 160ºC เป็นเวลา 20 นาที)

ค�ำส�ำคัญ: การทดสอบความทนต่อการขัดสี แผ่นยางมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน
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Abstract

Standard rubber sheet for abrasion testing is widely used in rubber product testing laboratories. Abrasion
testing according to ISO 4649, ASTM D5963 and DIN53516 standard need to used standard rubber sheet for
calibrating the abrasive sheet. This standard rubber sheet is consumable and expensive. Therefore, this study aims
to produce the standard rubber for their own use of the laboratories by referring standard reference compound
No.1 in ISO 4649:2010(E) Annex B. In ISO 4649:2010(E), the vulcanization is suggested to be done at 150±2ºC for
25±1 minutes which is quite a long period of time. In order to save energy in production, the vulcanization time was
reduced to 20 minutes. The result showed that the in-house rubber sheet meet the requirements of the standard;
60±3 Shore A in hardness and 180-220 mg of the mass loss and the difference in a mass loss was less than 15
mg from the commercial rubber sheet. In conclusion; shorter vulcanization time did not made different in abrasion
results. Moreover, this study also attempted to prepared environmental friendly standard rubber sheet which has
less amount of hazardous chemicals i.e. ZnO and MBTS. In order to be ready for future trend, the amount of ZnO
used was reduce to 5 phr instead of 50 phr. The accelerator like MBTS was changed to be less carcinogenic type
like CBS. The results showed that the environmental friendly standard rubber sheet met the requirement of ISO
4649:2010(E) standard. Zo50 (ZnO 50 phr and vulcanization at 150ºC for 20 min), ZoCc (ZnO 5 phr and vulcanization
at 160ºC for 10 min), and ZoCBS (CBS was used instead of MBTS and vulcanization at 160ºC for 20 min) were the
proper formulas for producing standard rubber sheet for abrasion testing according to ISO 4649:2010(E).

Keywords: Abrasion testing, Standard rubber sheet, Environmental friendly product, Energy saving
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นอกจากนัน้ งานวิจยั นีย้ งั ได้ปรับสูตรยางเพือ่ ลดการใช้สาร
ความทนต่อการขัดสี (Abrasion resistance) คือความ ทีเ่ ป็นพิษ (ZnO และ MBTS) เพือ่ ให้ได้ยางมาตรฐานส�ำหรับใช้
ุ ภาพตามมาตรฐาน
สามารถของพื้นผิววัสดุในการต้านทานต่อการขัดสีเนื่องจาก ในการทดสอบความทนต่อการขัดสีทมี่ คี ณ
การสัมผัสเสียดสีกนั เป็นสมบัตพิ นื้ ฐานทีใ่ ช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยาง วิธกี ารวัดท�ำได้โดยการขัดตัวอย่างด้วยเครือ่ ง Rotary Drum
Abrader (รูปที่ 1) ที่ระยะขัด 40 m แล้วชั่งน�้ำหนัก ถ้าน�้ำหนัก 2. วิธีการวิจัย (Experimental)
หายไปน้อยหมายถึงทนต่อการขัดสีมาก และถ้าน�ำ้ หนักหายไป
2.1 ยางและสารเคมี
มากหมายถึงทนต่อการขัดสีน้อย การทดสอบความทนต่อการ 		 2.1.1 ยางธรรมชาติ: STR 5L
ขัดสีของยางสามารถทดสอบได้ตามมาตรฐาน ASTM D5963 		 2.1.2 สารตัวเติม: เขม่าด�ำ (Carbon black), แคลเซียม
DIN53516 และ ISO 4649 โดยใช้ยางมาตรฐาน (Standard คาร์บอเนต (CaCO )
3
reference compounds) เป็นตัวสอบเทียบกระดาษทรายทีท่ ำ� 		 2.1.3 สารกระตุ
้นสารเร่งปฏิกิริยายางคงรูป: ซิงค์
จาก Aluminium oxide มีขนาดเม็ดหรือความหยาบ (Grain ออกไซด์ (zinc oxide; ZnO), ซิงค์ออกไซด์นาโน (Zinc oxidesize) เท่ากับ 60 โดยแผ่นกระดาษทรายมีความกว้างอย่างน้อย nanopowder,<100 nm particle size), แคลเซียมออกไซด์
400 mm ความยาว 474 ± 1 mm และความหนาเฉลี่ย 1 mm (calcium oxide; CaO), แมกนีเซียมออกไซด์ (Magnesium
ซึง่ กระดาษทรายนีจ้ ะน�ำมาใช้ได้กต็ อ่ เมือ่ สามารถขัดยางมาตรฐาน oxide; MgO)
ให้มนี ำ�้ หนักทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปภายหลังการขัดสี (Mass loss) ที่ 		 2.1.4 สารเร่งปฏิกริ ยิ ายางคงรูป: ไดเบนโซไทอะซิลได
ระยะขัด 40 m อยูใ่ นช่วง 180-220 mg ถ้าน�ำ้ หนักทีเ่ ปลีย่ นแปลง ซัลไฟด์ (dibenzothiazyl disulfide; MBTS) และ ไซโคลเฮกซิล
ไปภายหลังการขัดสีของยางมาตรฐานต�่ำหรือสูงกว่าช่วงนี้ให้ เบนโซไธอะโซลซัลฟีนาไมด์ (N-cyclohexyl-2-benzothiazole
เปลี่ยนกระดาษทรายใหม่ ปัจจุบันยางมาตรฐานที่ใช้ในห้อง sulfonamide; CBS)
ปฏิบัติการทดสอบยางต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศและมีราคา 		 2.1.5 สารท�ำให้ยางคงรูป: ก�ำมะถัน (Sulfur)
แพง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยางมาตรฐาน จึงได้มี 		 2.1.6 สารป้องกันการเสื่อมสภาพ: ไอโซโพรพิลฟีนิล
แนวคิดที่จะผลิตยางมาตรฐานใช้เอง โดยใช้สูตร กระบวนการ ฟีนลิ ลีนไดเอมีน (N-Isopropyl-N’-phenyl-p-phenylenediamine;
บดผสม การขึ้นรูป และการควบคุมคุณภาพ ตามที่ระบุไว้ใน IPPD)
ISO 4649 Annex B เป็นสูตรเริ่มต้น
2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์
		 2.2.1 เครื่องผสมระบบปิด (Kneader)
		 2.2.2 เครื่องบดผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง
(two-rolls mill)
		 2.2.3 เครือ่ งอัดขึน้ รูป (compression molding machine)
		 2.2.4 เครื่องชั่ง (Electric balance) มีความละเอียด
ในการอ่านค่า 0.01 กรัม และ 0.0001 กรัม
		 2.2.5 เครื่องหาอุณหภูมิและเวลาคงรูป (Moving die
rheometer, MDR)
		 2.2.6 แม่พิมพ์ (Molding, size 8 mm x 181 mm x
181 mm)
2.3 สูตรยางมาตรฐานส�ำหรับทดสอบความทนต่อการ
ขัดสี
		ตารางที่ 1 แสดงสูตรยางมาตรฐานส�ำหรับทดสอบ
ความทนต่อการขัดสีที่ระบุไว้ใน ISO 4649 Annex B งานวิจัย
นีไ้ ด้ใช้เป็นสูตรยางเบือ้ งต้นส�ำหรับศึกษาผลของสารกระตุน้ สาร
เร่งปฏิกริ ยิ ายางคงรูป และสารเร่งปฏิกริ ยิ ายางคงรูป เพือ่ ให้ได้
สูตรที่เหมาะสมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

1. บทน�ำ (Introduction)

รูปที่ 1 เครื่อง Rotary Drum Abrader
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ตารางที่ 1 สูตรเริ่มต้นที่ใช้ศึกษาการท�ำยางมาตรฐานส�ำหรับ
สารกระตุ ้ น สารเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย ายางคงรู ป (Accelerator
การทดสอบความทนต่อการขัดสี
activators) ที่ใช้ในสูตรยางเบื้องต้นคือ ซิงค์ ออกไซด์ (ZnO)
ซึ่งเป็นสารที่มีกลุ่มโลหะสังกะสีและตกค้างในผลิตภัณฑ์ขณะ
Ingredient
Parts by mass (phr)
เป็นซากทิ้ง อาจก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อน�ำไปก�ำจัด
เพือ่ ให้ได้ยางมาตรฐานส�ำหรับทดสอบความทนต่อการขัดสีสตู ร
Natural rubber (STR 5L)
100.0
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและมีสมบัตเิ ป็นไปตามมาตรฐาน ISO
Zinc oxide, class B4c
50.0
4649 ก�ำหนด จึงได้ศกึ ษาเปรียบเทียบ 3 ประเด็นคือ 1) ผลของ
การใช้สารกระตุ้นสารเร่งปฏิกิริยายางคงรูปต่างชนิดกันใน
N-Isopropyl-N’-phenyl-p1.0
phenylenediamine (IPPD)
ปริมาณที่เท่ากัน (แมกนีเซียมออกไซด์, MgO และ แคลเซียม
ออกไซด์, CaO) 2) ผลของการใช้ ZnO และ Zinc Oxide
Benzothiazyl disulfide (MBTS)
1.8
Nanoparticles ในปริมาณที่ต่างกัน และ 3) สารเร่งปฏิกิริยา
Carbon black N330
36.0
ยางคงรูปต่างชนิดในปริมาณทีเ่ ท่ากัน สูตรยางทีใ่ ช้ในการศึกษา
ทดลองนี้แสดงไว้ในตารางที่ 2
Sulfur
2.5
Total

191.3

ตารางที่ 2 สูตรยางที่ใช้ศึกษาสารกระตุ้นสารเร่งปฏิกิริยายางคงรูปและสารเร่งปฏิกิริยายางคงรูป
Ingredient

Parts by mass (phr)
Zo50*

Co50

Mo50

Zo5

Zn5

ZoCc

ZnCc

ZoCBS

Natural rubber

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Zinc oxide (Zo)

50.0

-

-

5

-

5

-

50.0

Calcium Oxide (Co)

-

-

50.0

-

-

-

-

-

Magnesium Oxide (Mo)

-

50.0

-

-

-

-

-

-

Zinc oxide-nano (Zn)

-

-

-

-

5

-

5

-

CaCO3 (Cc)

-

-

-

-

-

45

45

-

IPPD

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

MBTS

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

-

CBS (CBS)

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Carbon black N330

36.0

36.0

36.0

36.0

36.0

36.0

36.0

36.0

Sulfur

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

Total

191.3

191.3

191.3

146.3

191.3

191.3

146.3

191.3

หมายเหตุ * ยางสูตร Zo50 เป็นยางสูตรมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ใน ISO 4649 Annex B ซึ่งใช้เป็นตัวควบคุม

2.4 การบดผสมยางกับสารเคมี
		 ชัง่ น�ำ้ หนักยางและสารเคมีให้มคี วามละเอียด 0.1 g โดยล�ำดับขัน้ ตอนและเวลาทีใ่ ช้ในกระบวนการบดผสมยางมาตรฐาน
เป็นไปตาม ISO 4649 Annex B ดังรูปที่ 2

http://bas.dss.go.th
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รูปที่ 2 กระบวนการบดผสมยางมาตรฐานที่ระบุไว้ใน ISO 4649 Annex B

2.5 การขึ้นรูปและการท�ำให้ยางคงรูป
		 วัดอุณหภูมแิ ละเวลาทีใ่ ช้ในการคงรูปของยางคอมปา
วน์แต่ละสูตรตามตารางที่ 2 โดยใช้เครือ่ ง Moving Die Rheometer
(MDR) ทั้งนี้การขึ้นรูปยางคอมปาวด์ด้วยเครื่องอัดขึ้นรูปใช้
สภาวะเบื้องต้น (ระยะเวลาและอุณหภูมิ) ที่ก�ำหนดใน ISO
4649 Annex B คือ 150±2ºC และ 25±1 นาที แม่พิมพ์ที่ใช้มี
ขนาด 181 x 181 x 8 mm เนื่องจากเวลาในการท�ำให้ยางคง
รูปในมาตรฐานก�ำหนดไว้ใช้เวลาค่อนข้างนาน จึงได้มกี ารศึกษา
ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิและระยะเวลาในการขึ้นรูป โดยการใช้
อุณหภูมเิ ดิมแต่ลดเวลาในการขึน้ รูปเป็น 20 นาที และ 10 นาที
และเพิม่ อุณหภูมเิ ป็น 160ºC ระยะเวลา 25 นาที 20 นาที และ
10 นาที เพื่อศึกษาสภาวะในการขึ้นรูปที่เหมาะสม โดยเน้นที่
ระยะเวลาที่สั้นลงเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและพลังงาน
2.6 การควบคุมคุณภาพยางมาตรฐานที่ผลิตเอง
		 2.6.1 ทดสอบน�ำ้ หนักทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปภายหลังการ
ขัดสีตามมาตรฐาน ISO 4649 ด้วยเครือ่ ง Rotary drum abrader
จ�ำนวน 3 ชิ้น แล้วรายงานค่าเฉลี่ย โดยผลการทดสอบจะต้อง
อยู่ระหว่าง 180-220 mg
		 2.6.2 ทดสอบความแข็งตามมาตรฐาน ISO 7619-1
ด้วยเครื่อง Durometer type A ตัวอย่างหนาประมาณ 8 mm
โดยใช้เวลาสัมผัส 3 วินาที แล้วบันทึกผลการทดสอบ จ�ำนวน
5 ครัง้ แล้วรายงานค่ากลาง มาตรฐาน ISO 4649 Annex B ได้
ก�ำหนดเกณฑ์ความแข็งของยางมาตรฐานไว้ที่ 60±3 Shore A
		 2.6.3 เปรียบเทียบผลการทดสอบน�ำ้ หนักทีเ่ ปลีย่ นแปลง

ไปภายหลังการขัดสีระหว่างยางมาตรฐานทีผ่ ลิตจ�ำหน่ายและ
ยางมาตรฐานที่ผลิตขึ้นเอง โดยทดสอบจ�ำนวน 15 ชิ้นๆ ละ 3
ครัง้ รายงานค่ากลางของแต่ละชิน้ และผลการทดสอบน�ำ้ หนัก
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปภายหลังการขัดสีของค่าเฉลีย่ ทัง้ 15 ชิน้ ต้อง
อยู่ระหว่าง 180-220 mg โดยที่ค่าเฉลี่ยของยางที่ผลิตขึ้นเอง
จะต้องมีความแตกต่างจากค่าเฉลี่ยของยางมาตรฐานที่ผลิต
จ�ำหน่ายไม่เกิน 15 mg

3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)

3.1 ผลของอุณหภูมิและเวลาการคงรูป
		 อุณหภูมิและระยะเวลาการคงรูปที่ท�ำการวัดด้วย
เครื่อง Moving Die Rheometer (MDR) แสดงในตารางที่ 3
เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบสูตร Mo50, Co50 และ Zo50 พบว่า
สูตรยางทีใ่ ช้สารกระตุน้ สารเร่งปฏิกริ ยิ าแต่ละชนิดใช้ระยะเวลา
ในการท�ำให้ยางคงรูปแตกต่างกันตามล�ำดับ ดังนี้ MgO < CaO
< ZnO นั่นแสดงว่า MgO เป็นสารกระตุ้นสารเร่งปฏิกิริยาที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในระบบนี้ ผลการศึกษา สูตร Zo50 (ZnO
50 phr), Zo5 (ZnO 5 phr), ZoCc (ZnO 5 และ CaCO3 45
phr), Zn5 (ZnO nano power 5 phr)) ยังแสดงให้เห็นอีกว่า
ปริมาณของ ZnO ที่ลดลงไม่ส่งผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการคง
รูปอย่างมีนัยส�ำคัญ นอกจากนี้การศึกษาชนิดของสารเร่ง
ปฏิกิริยายางคงรูป 2 ชนิด พบว่า CBS (ZoCBS) เป็นสารเร่ง
ปฏิกิริยายางคงรูปที่ท�ำให้เกิดการวัลคาไนซ์เร็วกว่า MBTS
(Zo50)

ตารางที่ 3 อุณหภูมิและระยะเวลาการคงรูปของยางสูตรที่ท�ำการศึกษา
Temperature, ºC
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Cure time (TC90), min
Zo50*

Co50

Mo50

Zo5

Zn5

ZoCc

ZnCc

ZoCBS

150

5.21

4.79

1.48

5.95

6.16

5.70

5.44

3.59

160

3.06

2.55

0.99

3.09

3.31

2.53

2.01

2.30
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3.2 ผลของชนิดของสารกระตุ้นสารเร่งปฏิกิริยา
		 ผลของชนิดของสารกระตุ้นสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ต่อ
ค่าน�้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการขัดสีแสดงในรูปที่ 3
โดยท�ำการเปรียบเทียบน�้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการ
ทดสอบการทนต่อการขัดสีของยางสูตร Zo50, Co50 และ
Mo50 ขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 150ºC และ 160ºC เป็นเวลา 10 นาที
20 นาที และ 25 นาที		

รูปที่ 4 ผลของชนิดของสารกระตุ้นสารเร่ง
ปฏิกิริยาต่อค่าความแข็งของยาง

รูปที่ 3 ผลของชนิดของสารกระตุ้นสารเร่งปฏิกิริยาต่อค่าน�้ำหนักที่
เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการขัดสี

จากผลการทดสอบที่แสดงในรูปที่ 3 พบว่าในปริมาณที่
เท่ากันของสารกระตุ้นสารเร่งปฏิกิริยายางคงรูปทั้ง 3 ชนิด
ค่าน�้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการขัดสีของสูตร Zo50
ให้ผลการทดสอบอยูใ่ นช่วงเกณฑ์ทมี่ าตรฐานก�ำหนดทุกรายการ
คือ ค่าน�้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการขัดสีอยู่ระหว่าง
180-220 mg ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าสภาวะการขึ้นรูปยาง
มาตรฐานทัง้ อุณหภูมแิ ละเวลาทีใ่ ช้ในการเตรียมยางมาตรฐาน
ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยกับสมบัติการทนต่อการขัดสีของ
ยางสูตรมาตรฐาน Zo50 ในขณะที่ค่าน�้ำหนักที่เปลี่ยนแปลง
ไปภายหลังการขัดสีของสูตร Co50 และ Mo50 สูงกว่าเกณฑ์
ทีม่ าตรฐานก�ำหนดในทุกสภาวะการขึน้ รูป นัน่ แสดงให้เห็นว่า
CaO และ MgO ไม่สามารถใช้เป็นสารกระตุน้ สารเร่งปฏิกริ ยิ า
ยางคงรูปในสูตรยางมาตรฐานทดแทนการใช้ ZnO ได้
รูปที่ 4 แสดงผลของชนิดของสารกระตุ้นสารเร่งปฏิกิริยา
ที่ใช้ต่อค่าความแข็งของยางมาตรฐาน ผลการทดสอบความ
แข็งแบบชอร์เออยูใ่ นเกณฑ์ทมี่ าตรฐานก�ำหนดคือ 60±3 Shore
A ทั้ง 3 สูตร ยกเว้นสูตร Zo50 ขึ้นรูปที่ 150ºC เป็นเวลา 10
นาที ให้ผลการทดสอบที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด

จากผลการทดลองที่แสดงในรูปที่ 3 และรูปที่ 4 สามารถ
สรุปได้ว่าสูตร Zo50 เป็นสูตรเดียวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุก
รายการศึกษาทั้งค่าน�้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการขัด
สีและความแข็งตามที่มาตรฐานก�ำหนด ในการเตรียมยาง
มาตรฐานสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะการขึ้นรูปให้แตกต่าง
จากที่มาตรฐาน ISO 4649 Annex B ก�ำหนด คือ ที่อุณหภูมิ
150±2 ºC และ 25±1 นาที ได้โดยที่ยางมาตรฐานที่เตรียมขึ้น
ยังมีสมบัตเิ ป็นไปตามเกณฑ์กำ� หนดของมาตรฐาน เพือ่ เป็นการ
ประหยัดเวลาและพลังงานในการขึ้นรูป ผลการทดลองแสดง
ให้เห็นว่าสูตร Zo50 ที่อุณหภูมิ 150ºC และ 20 นาที เป็นสูตร
ที่เหมาะสมส�ำหรับการท�ำแผ่นยางมาตรฐาน
3.3 ผลของชนิดและปริมาณของซิงค์ออกไซด์
		 ส่วนนีเ้ ป็นการศึกษาเพือ่ ลดปริมาณการใช้ ZnO และ
การใช้ ZnO-nano powder ทดแทน ZnO ในสูตรยางมาตรฐาน
รูปที่ 5 แสดงผลของชนิดและปริมาณของซิงค์ออกไซด์ตอ่ ค่าน�ำ้
หนักที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการขัดสี จากรูปพบว่า การลด
ปริมาณซิงค์ออกไซด์จาก 50 phr เป็น 5 phr ท�ำให้ค่าน�้ำหนัก
ที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการขัดสีต�่ำกว่าเกณฑ์ก�ำหนดของ
มาตรฐาน ทั้งนี้เนื่องจากซิงค์ออกไซด์ปริมาณ 50 phr นั้นท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นทัง้ สารกระตุน้ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าและสารตัวเติม การลด
ปริมาณสารตัวเติมลงท�ำให้ชิ้นงานมีปริมาณยางสูงมากขึ้น
ส่งผลให้การสูญเสียน�ำ้ หนักเมือ่ ทดสอบการคงทนต่อการขัดสี
มีค่าลดลงอย่างชัดเจน นอกจากนี้ผลการทดสอบยังชี้ชัดว่า
การใช้ซิงค์ออกไซด์นาโน 5 phr ทดแทนซิงค์ออกไซด์ 5 phr
นั้น ท�ำให้ค่าน�้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการขัดสีสูงขึ้น
อย่างไรก็ตามในสภาวะการขึน้ รูปทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 150ºC นัน้ ค่าทีไ่ ด้
ยังไม่ถึงเกณฑ์ก�ำหนดของมาตรฐาน และที่สภาวะการขึ้นรูป
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 160ºC ค่าน�ำ้ หนักทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปภายหลังการขัด
สีสูงเกินกว่าที่มาตรฐานก�ำหนด
http://bas.dss.go.th
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จากนั้ น จึ ง ได้ เ ติ ม แคลเซี ย มคาร์ บ อเนตลงในสู ต รยาง
มาตรฐานเพื่อทดแทนปริมาณของซิงค์ออกไซด์ โดยใช้ซิงค์
ออกไซด์หรือซิงค์ออกไซด์นาโนปริมาณ 5 phr และแคลเซียม
คาร์บอเนตเพิ่มเติมอีก 45 phr นั่นคือสูตร ZoCc และ Zncc
ตามล�ำดับ ผลการทดสอบความทนต่อการขัดสีแสดงให้เห็นว่า
สูตร ZoCc ทีล่ ดปริมาณ ZnO เหลือ 5 phr ทีใ่ ช้รว่ มกับแคลเซียม
คาร์บอเนต 45 phr ซึ่งเป็นสารตัวเติม ในสภาวะการขึ้นรูปที่
160ºC เป็นระยะเวลา 20 และ 10 นาที ให้ผลการทดสอบน�้ำ
หนักทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปภายหลังการขัดสีอยูใ่ นช่วงเกณฑ์กำ� หนด
ของมาตรฐาน ส่วนการใช้ซิงค์นาโน 5 phr ร่วมกับแคลเซียม
คาร์บอเนต 45 phr มีผลของค่าน�้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไป
ภายหลังการขัดสีไม่ผา่ นเกณฑ์กำ� หนดในทุกสภาวะการขึน้ รูป

รูปที่ 5 ผลของชนิดและปริมาณของซิงค์ออกไซด์ต่อค่าน�้ำหนักที่
เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการขัดสี

รูปที่ 6 เป็นผลของชนิดและปริมาณของซิงค์ออกไซด์ต่อ
ค่าความแข็งของยาง โดยจะเน้นพิจารณาเฉพาะสูตรทีม่ คี า่ น�ำ้
หนักที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการขัดสีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เท่านั้น นั่นคือ สูตร Zo50 และ สูตร ZoCc ผลการทดสอบค่า
ความแข็งสรุปได้ว่า สูตร Zo50 และ สูตร ZoCc สภาวะการ
ขึ้นรูปที่ใช้เวลาลดลงเป็น 20 นาที (ทั้งที่อุณหภูมิ 150ºC และ
160ºC) ให้ค่าความแข็งของยางอยู่ในช่วงที่เกณฑ์ก�ำหนด

รูปที่ 6 ผลของชนิดและปริมาณของซิงค์ออกไซด์ต่อ
ค่าความแข็งของยาง

จากผลการทดสอบในรูปที่ 5 และรูปที่ 6 สามารถสรุปได้ว่า
นอกจากสูตรมาตรฐาน Zo50 แล้ว สูตร ZoCc ที่ลดปริมาณ
ซิงค์ออกไซด์เหลือ 5 phr และใช้ร่วมกับแคลเซียมคาร์บอเนต
45 phr ในสภาวะการขึ้นรูปที่ 160ºC เป็นระยะเวลา 20 นาที
และ 10 นาที ให้ผลการทดสอบน�ำ้ หนักทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปภาย
หลังการขัดสีและความแข็งผ่านเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนดทัง้ 2
รายการ ทั้งนั้นได้เลือกใช้สูตร ZoCc ที่สภาวะการขึ้นรูปที่
160ºC เป็นระยะเวลา 10 นาที เนื่องจากเป็นการประหยัด
พลังงานเพราะใช้ระยะเวลาในการขึ้นรูปที่สั้นกว่า ในขณะที่
ซิงค์ออกไซด์นาโนเป็นสารกระตุ้นสารเร่งปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะ
สมในการท�ำยางมาตรฐานดังกล่าว
3.4 ผลของสารเร่งปฏิกิริยายางคงรูป
		 ผลการทดสอบน�ำ้ หนักทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปภายหลังการ
ขัดสีและความแข็งของการศึกษาสารเร่งปฏิกิริยายางคงรูป
ต่างชนิดกัน คือ MBTS และ CBS ในปริมาณที่เท่ากัน แสดง
ดังรูปที่ 7 และ รูปที่ 8 ตามล�ำดับ

รูปที่ 7 ผลของชนิดสารเร่งปฏิกิริยายางคงรูปต่อค่าน�้ำหนักที่
เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการขัดสี
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รูปที่ 8 ผลของชนิดสารเร่งปฏิกิริยายางคงรูปต่อค่าความแข็งของยาง

จากผลการทดลองพบว่าสูตร ZoCBS ขึน้ รูปที่ 160ºC เป็น
เวลา 20 นาที ให้ผลการทดสอบน�ำ้ หนักทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปภาย
หลังการขัดสีและความแข็งอยูใ่ นเกณฑ์ทมี่ าตรฐานก�ำหนด จึง
สามารถสรุปได้ว่า CBS ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยายางคงรูปที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถใช้ทดแทน MBTS ได้
3.5 การค�ำนวณเพือ่ การควบคุมคุณภาพยางมาตรฐาน
ที่ผลิตขึ้นเอง
		 มาตรฐานก�ำหนดให้ยางมาตรฐานที่ผลิตขึ้นเองต้อง
มีนำ�้ หนักทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปภายหลังการขัดสีของค่าเฉลีย่ ทัง้ 15
ชิ้น (∆mProd) อยู่ระหว่าง 180-220 mg และต้องมีความแตก
ต่างจากค่าเฉลี่ยของยางมาตรฐานที่ผลิตจ�ำหน่าย (∆mRef)
ไม่เกิน 15 mg

รูปที่ 9 แสดงผลของการเปรียบเทียบน�้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไป
ภายหลังการขัดสีของยางมาตรฐานทีผ่ ลิตจ�ำหน่ายกับสูตรยาง
ที่ได้จากการศึกษาผลของสารกระตุ้นสารเร่งปฏิกิริยาและสาร
เร่งปฏิกริ ยิ ายางคงรูป ซึง่ ได้แก่สตู ร Zo50 ขึน้ รูปที่ 150ºC ระยะ
เวลา 20 นาที, สูตร ZoCc (ZnO 5 phr และ CaCO3 45 phr)
ในสภาวะการขึ้นรูปที่ 160ºC ระยะเวลา 10 นาที และสูตร
ZoCBS ขึ้นรูปที่ 160ºC ระยะเวลา 20 นาที โดยที่ค่าเฉลี่ยของ
น�ำ้ หนักทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปภายหลังการขัดสีของยางมาตรฐานที่
ผลิตจ�ำหน่ายทัง้ 15 ชิน้ ทีก่ ารขัดชิน้ ละ 3 ครัง้ คือ 207.3 mg ผล
การทดสอบในรูปที่ 9 แสดงให้เห็นได้ว่าสูตรยางที่ได้จากการ
ศึกษาทั้ง 3 สูตรนี้ให้ผลการทดสอบน�้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไป
ภายหลังการขัดสีน้อยกว่า 15 mg เมื่อเทียบกับยางมาตรฐาน
ที่ผลิตจ�ำหน่าย

รูปที่ 9 ผลการเปรียบเทียบน�้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการขัดสี
ระหว่างยางมาตรฐานที่ผลิตจ�ำหน่ายกับยางมาตรฐานที่ผลิตเอง

4. สรุป (Conclusion)

การผลิตแผ่นยางมาตรฐานส�ำหรับการทดสอบความทน
ต่อการขัดสีทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมโดยใช้สตู รยางทีร่ ะบุไว้ใน
ภาคผนวก B ของมาตรฐาน ISO 4649 เป็นสูตรเบื้องต้นนั้น
วัตถุประสงค์หลักเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ย ลดการใช้สารเคมีทเี่ ป็นพิษ
ประหยัดพลังงานและเวลาในการท�ำให้ยางคงรูป งานวิจยั นีไ้ ด้
ศึกษาสภาวะการขึน้ รูปจากเดิมทีม่ าตรฐานก�ำหนดไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมิ
150±2ºC และระยะเวลา 25±1 นาที โดยลดเวลาการขึ้นรูปลง
เหลือ 20 นาที และ 10 นาที และปรับอุณหภูมิขึ้นเป็น 160ºC
ระยะเวลา 25 นาที 20 นาที และ 10 นาที พบว่าสามารถลด
เวลาในการขึ้นรูปที่อุณหภูมิเดียวกับที่มาตรฐานก�ำหนดเป็น
20 นาที (สูตร Zo50)
นอกจากนั้นเพื่อลดสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
แวดล้อมอันเกิดจากการตกค้างของสารเหล่านัน้ ในผลิตภัณฑ์
จึงได้ศกึ ษาการใช้สารกระตุน้ สารเร่งปฏิกริ ยิ ายางคงรูปชนิดอืน่
ทดแทน ZnO โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสารกระตุ้นสาร
เร่งปฏิกิริยายางคงรูป 3 ชนิดคือ ZnO, CaO และ MgO และ
ศึกษาผลของการใช้ ZnO ในปริมาณที่น้อยลง พบว่าสูตรยาง
ทีใ่ ช้ ZnO ในปริมาณทีน่ อ้ ยลงร่วมกับสารตัวเติม CaCo3 (สูตร
ZoCc) ขึน้ รูปที่ 160ºC ระยะเวลา 10 นาที เป็นสูตรทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับการท�ำยางมาตรฐาน ผลการทดลองสรุปได้อีกว่าสาร
เร่งปฏิกริ ยิ ายางคงรูปทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม CBS สามารถ
ใช้ทดแทน MBTS ในการท�ำยางมาตรฐานส�ำหรับการทดสอบ
ความทนต่อการขัดสีได้ ทีส่ ภาวะการขึน้ รูปที1่ 60ºC ระยะเวลา
20 นาที (สูตร ZoCBS)
จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า สูตรยาง 3 สูตร คือ
สูตร Zo50 (ZnO 50 phr ขึ้นรูปที่ 150ºC เป็นเวลา 20 นาที)
สูตร ZoCc (ZnO 5 phr ขึน้ รูปที่ 160ºC เป็นเวลา 10 นาที) และ
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สูตร ZoCBS (ใช้ CBS แทน MBTS ขึ้นรูปที่ 160ºC เป็นเวลา
20 นาที) สามารถผลิตยางมาตรฐานส�ำหรับการทดสอบความ
ทนต่อการขัดสีที่เป็นไปตามเกณฑ์ก�ำหนดของมาตรฐาน คือ
น�ำ้ หนักทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปภายหลังการขัดสีอยูใ่ นช่วง 180-220
mg ความแข็งแบบชอร์เอ 60±3 และมีความแตกต่างของน�้ำ
หนักที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการขัดสีเปรียบเทียบกับยาง
มาตรฐานที่ผลิตจ�ำหน่ายน้อยกว่า 15 mg สูตรยางที่ได้จาก
งานวิจยั นีเ้ ป็นทางเลือกส�ำหรับห้องปฏิบตั กิ ารในการผลิตยาง
มาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้นใช้เอง
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การศึกษาปริมาณ SiO2 ต่อสมบัติไม่ชอบน�้ำ และสมบัติทางแสง
ของฟิล์ม TEOS-SiO2-OTES บนกระจก
Study of effects of SiO2 contents on hydrophobicity and optical
properties of TEOS-SiO2-OTES film on glass panels
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของปริมาณ SiO2 ต่อสมบัตคิ วามไม่ชอบน�ำ้ ในฟิลม์ ไฮบริดระหว่าง TEOS (Tetraethyl
Orthosilicate) และ OTES (Octyltriethoxysilane) ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการโซล-เจล โดยใช้ TEOS : OTES : โพรพานอล :
น�้ำ ในอัตราส่วน 2.4 : 0.6 : 94 : 3 และเติมอนุภาคซิลิกา ปริมาณ 0.5, 1, 3, 5, และ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก จากนั้นเคลือบ
ลงบนผิวกระจกโดยวิธีการปั่นเหวี่ยง และน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 200-450 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นน�ำมาศึกษา
สมบัติของฟิล์มด้วยเทคนิค FT-IR, UV-VIS Spectroscopy, XRD, AFM และ Contact angle ผลการศึกษาพบว่าเมื่อปริมาณ
ซิลิกาเพิ่มขึ้น จะมีค่ามุมสัมผัสของหยดน�้ำเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าการส่องผ่านของแสงลดลง จากการทดลองนี้สรุปได้ว่า
ฟิล์มไฮบริด TEOS-OTES ที่ดีที่สุดคือฟิล์มที่เติมซิลิกา 1 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก ซึ่งมีสมบัติความไม่ชอบน�้ำ (ค่ามุมสัมผัสของ
หยดน�้ำ 119±4.1 องศา) และฟิล์มยังคงความใส (ค่าการส่องผ่านแสง 75 เปอร์เซ็นต์)

Abstract

The purpose of this research was to study the effect of silica addition on TEOS-OTES hybrid films on hydrophobic
properties. The film was prepared by sol-gel method from solvents such as, tetraethylorthosilicate (TEOS),
octyltriethoxysilane (OTES), isopropanol alcohol (IPA), deionized water (DI) and silica particles. The sols were
prepared at a volumetric ratio of TEOS : OTES : IPA : DI equal to 2.4 : 0.6 : 94 : 3. Silica particles at 0.5, 1, 3, 5 and
10 weight percent were subsequently added to the sol. The sol-gel precursor was spin-coated onto glass slides and
heated at 200-450 ºC for 30 minutes. After the heat treatment, the film properties were characterized by FT-IR, UVVIS Spectroscopy, XRD, AFM and contact angle. It was found that contact angle of film increased with increasing
amounts of silica particles whereas the transmittance decreased with increasing amounts of silica particles. The
optimal hydrophobic (Water contact angle of 119±4.1º) and optical (transmittance of 75%) properties were obtained
in TEOS-OTES hybrid film containing 1 weight percentage of silica particles.
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1. บทน�ำ (Introduction)

ประเทศไทยทุกวันนีใ้ ช้กระจกแทนการก่อผนังทึบในห้องน�ำ้
เนือ่ งจากกระจกเป็นวัสดุสำ� เร็จรูป ทีต่ ดิ ตัง้ ได้งา่ ย สะดวก รวดเร็ว
กว่าการก่อผนังทึบ และด้วยสมบัตพิ เิ ศษด้านความโปร่งใสของ
กระจกยังท�ำให้ ได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติ และเพิ่มความ
สวยงาม ความหรูหรา ทันสมัย แต่การใช้งานจะพบปัญหาเกีย่ ว
กับคราบสกปรกทีเ่ กาะติดบนกระจก ซึง่ ผูบ้ ริโภคจะต้องเสียค่าใช้
จ่ายเป็นจ�ำนวนมากในการท�ำความสะอาดและดูแลรักษา จึง
ท�ำให้มีความต้องการใช้งานกระจกท�ำความสะอาดตัวเองได้
(Self-cleaning) มากขึน้ เรือ่ ย ๆ แต่อย่างไรก็ตามกระจกท�ำความ
สะอาดตัวเองได้ ยังไม่มผี ลิตขายในประเทศไทย ผูบ้ ริโภคต้องน�ำ
เข้ากระจกชนิดนี้จากต่างประเทศในราคาค่อนข้างสูง หาก
ประเทศไทยสามารถสร้างนวัตกรรมการผลิตกระจกท�ำความ
สะอาดตัวเองได้ขนึ้ เอง จะช่วยให้ผบู้ ริโภคสามารถซือ้ กระจกชนิด
นีไ้ ด้ ในราคาทีไ่ ม่แพง และยังช่วยเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์กระจกให้
กับผูป้ ระกอบการด้านกระจกอีกด้วย
กระจกท�ำความสะอาดตัวเองได้ หมายถึงกระจกทีไ่ ม่ยอม
ให้สงิ่ สกปรก เช่น ฝุน่ ละอองและสารอินทรียต์ า่ ง ๆ มาเกาะติด
แน่นทีก่ ระจก มีการท�ำงานภายใต้ความเปียก (Wetting) โดยแบ่ง
ประเภทกระจกเป็น 2 ประเภท ตามหลักการท�ำงานคือ กระจกที่
ท�ำงานโดยหลักการชอบน�ำ้ (Hydrophilic) และกระจกทีท่ ำ� งาน
โดยหลักการไม่ชอบน�ำ้ (Hydrophobic) ในงานวิจยั นีจ้ ะกล่าวถึง
เฉพาะกระจกทีท่ ำ� งานโดยหลักการไม่ชอบน�ำ้ ซึง่ เป็นกระจกมีคา่
มุมสัมผัสกับน�ำ้ ตัง้ แต่ 90 องศาขึน้ ไป ท�ำให้นำ�้ รวมตัวกันเป็น
หยดรูปร่างค่อนข้างกลม และหยดน�ำ้ จะท�ำหน้าทีพ่ าสิง่ สกปรกที่
ติดบนกระจกให้ออกไปพร้อมหยดน�้ำ ซึ่งคล้ายกับน�้ำกลิ้งบน
ใบบัว (Lotus Effect)
การเคลือบผิวกระจกด้วยวัสดุเคลือบผิวไฮบริด(Hybrid
Coating Material) เป็นนวัตกรรมทีใ่ ช้ในการผลิตกระจกท�ำความ
สะอาดตัวเองได้ [1-5] ซึ่งวัสดุเคลือบผิวไฮบริดเกิดจากการ
สังเคราะห์ดว้ ยกระบวนการโซล-เจล ทีม่ สี ว่ นประกอบหลักของ
TEOS เป็นสารประกอบอนินทรีย์ (Inorganic Components)
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นสารตัง้ ต้นในกระบวนการโซล-เจล และเติมสารประกอบ
อินทรีย์ (Organic Components) เพือ่ เพิม่ สมบัตคิ วามไม่ชอบน�ำ้
Octyltriethoxysilane (OTES) เป็นสารประกอบอินทรียป์ ระเภท
หนึง่ ทีถ่ กู น�ำมาใช้สงั เคราะห์ฟลิ ม์ ซิลกิ าเพือ่ เพิม่ สมบัตคิ วามไม่
ชอบน�ำ้ ในงานวิจยั ของ Purcar และคณะ [1] ใช้ OTES เป็นสาร
ปรับแต่งสมบัติความไม่ชอบน�้ำในฟิล์มซิลิกา บนกระจกสไลด์
โดยแผ่นฟิลม์ สังเคราะห์ดว้ ยเทคนิคกระบวนการโซล-เจลในสภาวะ
อุณหภูมหิ อ้ ง ซึง่ มีประกอบด้วย TEOS และ OTES ผลการศึกษา
พบว่า ฟิลม์ ซิลกิ าบนกระจกสไลด์มสี มบัตไิ ม่ชอบน�ำ้ และวัดค่า
ค่ามุมสัมผัสของหยดน�ำ้ ได้ 107±3 องศา นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั
ของ Holubova และคณะ [6] ศึกษาการสังเคราะห์ฟลิ ม์ ทีม่ สี ว่ น
ผสมของ TEOS และ OTES โดยใช้เทคนิคโซล-เจลในสภาวะ
อุณหภูมิต�่ำ และไม่ผ่านการให้ความร้อนหลังเคลือบฟิล์มบน
กระจก ผลการศึกษาพบว่าฟิลม์ ทีส่ งั เคราะห์ได้มคี วามใส ยึดเกาะ
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กับกระจกได้ดี มีสมบัตไิ ม่ชอบน�ำ้ และวัดค่ามุมสัมผัสของหยด
น�ำ้ ได้ 105.8±1.6 องศา และจากการศึกษาของ Kumar และคณะ
[5] พบว่ า สามารถเตรี ย มเคลื อ บฟิ ล ์ ม บาง TEOS-PDMS
(polydimethyl siloxane) ทีม่ สี มบัตคิ วามไม่ชอบน�ำ้ ยิง่ ยวดบน
กระจก โดยใช้เทคนิคโซล-เจล และมีการเติมผงซิลิกาปริมาณ
5-10 เปอร์เซ็นต์โดยน�ำ้ หนักเพือ่ เพิม่ สมบัตคิ วามไม่ชอบน�ำ้ ของ
แผ่นฟิลม์ ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณซิลกิ าเพิม่ ขึน้ ท�ำให้ฟลิ ม์
มีคา่ มุมสัมผัสของหยดน�ำ้ สูงขึน้ เนือ่ งจากสภาพผิวเคลือบมีความ
ขรุขระ ฟิลม์ ทีม่ ซี ลิ กิ าปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน�ำ้ หนักวัดค่า
มุมสัมผัสของหยดน�ำ้ ได้สงู ทีส่ ดุ ในงานวิจยั คือ 154 องศา แต่
อย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงานการศึกษาผลของการเติมปริมาณ
ซิลกิ าเพือ่ เพิม่ สมบัตไิ ม่ชอบน�ำ้ ในฟิลม์ TEOS -OTES ดังนัน้ งาน
วิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์หลักเพือ่ สังเคราะห์ฟลิ ม์ TEOS-SiO2-OTES
ด้วยกระบวนการโซล-เจล ให้มสี มบัตคิ วามไม่ชอบน�ำ้ และสามารถ
น�ำไปใช้ได้จริงกับอุตสาหกรรมกระจก

2. วิธกี ารวิจยั (Experimental)

เตรียมฟิลม์ TEOS-SiO2–OTES ด้วยกระบวนการโซล-เจล
โดยใช้ TEOS (Acros Organics, 98%) : OTES (Acros Organics,
97%) : โพรพานอล : น�ำ้ ในอัตราส่วนโดยปริมาตร 2.4 : 0.6 :
94 : 3 ตามล�ำดับ จากนัน้ ปรับค่า pH ประมาณ 2 ด้วยกรดไนตริก
ปัน่ กวนสารละลายทีค่ วามเร็ว 400 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 ชัว่ โมง
หลังจากนั้นเก็บสารละลายไว้เป็นเวลา 1 วัน ล�ำดับถัดไปเติม
อนุภาคซิลกิ า (ขนาดประมาณ 11 ไมครอน ) ปริมาณ 0.5, 1, 3,
5 และ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน�ำ้ หนัก ตามล�ำดับ และปัน่ กวนต่ออีก
2 ชัว่ โมง เก็บสารละลายไว้เป็นเวลา 1 วัน จากนัน้ เคลือบสารละลาย
ลงบนกระจกใสด้วยวิธเี คลือบแบบปัน่ เหวีย่ ง (spin coating) ด้วย
ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาทีเพือ่ ให้ฟลิ ม์ มีความหนาประมาณ
85 ไมครอน จากนัน้ ปล่อยกระจกให้แห้งทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง และน�ำ
กระจกที่เคลือบแล้วเข้าเตาอบที่อุณหภูมิช่วง 200-400 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที หลังจากอบฟิลม์ แล้วน�ำไปวัดสมบัติ
ต่าง ๆ ได้แก่ ค่ามุมสัมผัสของหยดน�้ำ ค่าการส่องผ่านแสง
ค่าความหยาบผิว และท�ำการวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของฟิลม์
ได้แก่ โครงสร้างจุลภาค และพันธะทางเคมี

3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)

ผลของอุณหภูมใิ นการอบฟิลม์ TEOS-SiO2–OTES ต่อมุม
สัมผัสของหยดน�ำ้ แสดงดังตารางที่ 1 พบว่าเมือ่ ใช้อณ
ุ หภูมใิ น
การอบฟิลม์ เพิม่ ขึน้ มุมสัมผัสของหยดน�ำ้ บนผิวฟิลม์ มีคา่ ลดลง
โดยมุมสัมผัสของหยดน�ำ้ บนชิน้ งานทีคา่ สูงสุดทีอ่ ณ
ุ หภูมอิ บฟิลม์
200 องศาเซลเซียส มีคา่ มุมสัมผัสของหยดน�ำ้ 110±4.2 องศา
และฟิลม์ ทีเ่ ติมซิลกิ า 10 เปอร์เซ็นต์โดยน�ำ้ หนัก มีคา่ มุมสัมผัส
ของหยดน�้ำ 140.5±1.7 องศา นอกจากนี้ยังพบว่าอุณหภูมิที่
250-450 องศาเซลเซียส ท�ำให้ฟลิ ม์ ทีเ่ คลือบบนกระจกมีสมบัติ
ไม่ชอบน�ำ้ ค่ามุมสัมผัสของหยดน�ำ้ น้อยกว่า 90 องศา
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จากรูปที่ 1 พบว่าฟิลม์ TEOS-SiO2–OTES ทีผ่ า่ นการอบที่
250
89.6±6.4
88.9±2.5
อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส มีเนือ้ ฟิลม์ ค่อนข้างเรียบ เป็นเนือ้
300
34.8±4.1
81.6±4.8
เดียวกัน ในขณะทีเ่ พิม่ อุณหภูมใิ นการอบเป็น 250 องศาเซลเซียส
เริม่ การสลายตัวของฟิลม์ สังเกตได้จากรูพรุนทีเ่ กิดในเนือ้ ฟิลม์
350
35.3±8.6
60.6±5.0
ท�ำให้เนือ้ ฟิลม์ ไม่เป็นเนือ้ เดียว เกิดการขาดของฟิลม์ ส่งผลให้คา่
400
37.4±6.4
43.7±6.8
มุมสัมผัสของหยดน�้ำลดลง และฟิล์มที่ผ่านการอบที่อุณหภูมิ
300-450 องศาเซลเซียสขึน้ ไปเกิดการสลายตัวของฟิลม์ บนกระจก
450
31.5±1.9
35.2±1.8
ท�ำให้ไม่สามารถวัดค่ามุมสัมผัสของหยดน�้ำได้ ดังนั้นจากการ
ผลของปริมาณซิลิกาที่เติมในฟิล์ม TEOS-SiO2–OTES
ศึกษาผลของอุณหภูมใิ นการอบฟิลม์ TEOS-SiO2–OTES สามารถ
สรุปได้วา่ ฟิลม์ TEOS-SiO2–OTES ทีผ่ า่ นอุณหภูมิ 200 องศา หลังอบที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียสต่อสมบัติความไม่ชอบ
น�้ำหรือมุมสัมผัสของหยดน�้ำแสดงดังรูปที่ 2 พบว่า ปริมาณ
เซลเซียสมีคา่ มุมสัมผัสของหยดน�ำ้ สูงทีส่ ดุ ในงานวิจยั นี้
ซิ ลิ ก าเพิ่ ม ขึ้ น ค่ า มุ ม สั ม ผั ส ของหยดน�้ ำ บนแผ่ น ฟิ ล ์ ม สู ง ขึ้ น
ตารางที่ 1 ค่ามุมสัมผัสของหยดน�ำ้ บนฟิลม์ TEOS-SiO2–OTES เนื่องจากอนุภาคซิลิกาเพิ่มความขรุขระให้กับเนื้อฟิล์มแสดง
ที่มีอุณหภูมิในการอบฟิล์มแตกต่างกัน
ดังรูปที่ 3 และ 4 ซึ่งความขรุขระที่เกิดขึ้นเพิ่มช่องว่างระหว่าง
ของจุดสัมผัสระหว่างน�้ำกับผิวเคลือบ น�้ำรวมตัวเป็นหยดค่อน
อุณหภูมิในการอบ
มุมสัมผัสของหยดน�้ำ (องศา)
ข้างกลม ส่งผลให้คา่ มุมสัมผัสของน�ำ้ มากกว่า 90 องศาเซลเซียส
ฟิล์ม
ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ ธิดารัตน์ เพริศแก้ว [6] และ
เติมซิลิกา 0
เติมซิลิกา 10
(องศาเซลเซียส)
Kumar และคณะ [5] ที่พบว่าการเติมซิลิกาเพิ่มขึ้น ในฟิล์ม
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
TEOS-SiO2–PDMS ท�ำให้คา่ มุมสัมผัสของหยดน�ำ้ บนแผ่นฟิลม์
200
110±4.2
140.5±1.7
มีค่าสูงขึ้นเช่นกัน
อุณหภูมิในการอบฟิล์ม
200 องศาเซลเซียส

เติมซิลิกา 0 เปอร์เซ็นต์

เติมซิลิกา 10 เปอร์เซ็นต์

250 องศาเซลเซียส
300 องศาเซลเซียส
350 องศาเซลเซียส
400 องศาเซลเซียส
450 องศาเซลเซียส

รูปที่ 1 ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของฟิล์ม TEOS-SiO2–OTES ที่มีอุณหภูมิในการอบฟิล์มแตกต่างกัน
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รูปที่ 2 มุมสัมผัสของหยดน�้ำบนฟิล์ม TEOS-SiO2–OTES ที่เติมซิลิกาปริมาณต่าง ๆหลังอบที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส

รูปที่ 3 ความเรียบผิวของฟิล์ม TEOS-SiO2–OTES ที่เติมซิลิกาปริมาณต่าง ๆ หลังอบอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส

รูปที่ 5 แสดงผล FTIR ของฟิลม์ TEOS-SiO2–OTES ทีเ่ ติมซิลกิ าปริมาณ 0 และ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน�ำ้ หนัก พบว่าทีค่ วามยาวคลืน่
ประมาณ 1000 เซนติเมตร-1 เกิดพีคของพันธะ Si-O-Si และ Si-C ซึ่งมาจากการเกิดปฏิกิริยาของ TEOS กับ OTES ซึ่งพันธะ C
มาจาก OTES ที่ใช้ มีสูตรเคมีดังนี้ CH3(CH2)7Si(OC2H5)3
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รูปที่ 4 โครงสร้างจุลภาค และ AFM ของฟิล์ม TEOS-SiO2–OTES ที่เติมซิลิกาปริมาณต่าง ๆ หลังอบที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส

ผลการศึกษาเฟสองค์ประกอบของฟิลม์ TEOS-SiO2–OTES ทีว่ เิ คราะห์ดว้ ยเทคนิคเอกซ์เรย์ดฟิ แฟรกชันแสดงดังรูปที่ 6 พบ
พีคกว้าง ๆ แสดงให้เห็นว่าฟิล์ม TEOS-SiO2–OTES มีโครงสร้างแบบอสัณฐาน (Amorphous)
ผลการศึกษาค่าการส่องผ่านแสงของฟิลม์ TEOS-SiO2–OTES ทีเ่ ติมซิลกิ าปริมาณต่าง ๆ หลังอบอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส
แสดงดังรูปที่ 7 พบว่าค่าการส่องผ่านแสงของฟิลม์ มีคา่ ลดลงเมือ่ ปริมาณซิลกิ าเพิม่ ขึน้ โดยค่าการส่องผ่านของแสงสูงสุดเท่ากับ
81 เปอร์เซ็นต์ในฟิลม์ ทีเ่ ติมซิลกิ าปริมาณ 0.5 เปอร์เซ็นต์โดยน�ำ้ หนัก การลดลงของค่าการส่องผ่านแสงเมือ่ ปริมาณซิลกิ าเพิม่ ขึน้
เกิดจากอนุภาคซิลิกาที่อยู่ในฟิล์มบดบังแสงที่ผ่านเข้ามาในเกิดการสะท้อนและดูดกลืนแสง ท�ำให้ความสามารถของแสงส่อง
ผ่านได้ลดลง ฟิล์มจึงมีความทึบแสงมากขึ้น ผลการทดลองสอดคล้องกับงานวิจัย [6]
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รูปที่ 5 FTIR ของฟิล์ม TEOS-SiO2–OTES ที่เติมซิลิกาปริมาณต่าง ๆ หลังอบที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส
(ก) 0 เปอร์เซ็นต์ และ (ข) 10 เปอร์เซ็นต์
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รูปที่ 6 XRD ของฟิล์ม TEOS-SiO2–OTES ที่เติมซิลิกาปริมาณต่าง ๆ หลังอบที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส
(ก) 0 เปอร์เซ็นต์ และ (ข) 10 เปอร์เซ็นต์
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รูปที่ 7 ค่าการส่องผ่านแสงของฟิล์ม TEOS-SiO2–OTES ที่เติมซิลิกาปริมาณต่าง ๆ หลังอบที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส

4. สรุป (Conclusion)

ฟิล์ม TEOS-SiO2–OTES ที่เติมซิลิกา เพื่อปรับปรุงสมบัติ
ความไม่ชอบน�ำ้ สามารถเตรียมจากเทคนิคโซล-เจล ซึง่ ปริมาณ
ซิลิกาส่งผลต่อสมบัติความไม่ชอบน�้ำและสมบัติทางแสง โดย
ปริมาณซิลิกาในเนื้อฟิล์มเพิ่มขึ้น ท�ำให้ค่ามุมสัมผัสของหยด
น�ำ้ เพิม่ ขึน้ หรือเพิม่ สมบัตคิ วามไม่ชอบน�ำ้ แต่กลับลดสมบัตทิ าง
แสงของฟิลม์ หรือค่าการส่องผ่านแสงลดลง งานวิจยั นีส้ ามารถ
สรุปได้ว่าการเติมซิลิกา 1 เปอร์เซ็นต์ลงในเตรียมฟิล์ม TEOSSiO2–OTES ท�ำให้ฟิล์มมีสมบัติทั้งความไม่ชอบน�้ำและสมบัติ
ทางแสงดีทสี่ ดุ ซึง่ มีคา่ มุมสัมผัสหยดน�ำ้ เท่ากับ 120 องศา และ
ค่าการส่องผ่านแสง 75 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งฟิล์มดังกล่าวเป็นฟิล์ม
ท�ำความสะอาดตัวเองได้ และสามารถน�ำไปกระยุกต์ใช้เป็น
เคลือบบนกระจกภายในอาคารบ้านเรือนเช่น ห้องน�้ำหรือห้อง
ครัว เป็นต้นได้
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การยืดอายุการเก็บรักษาฝอยทองสด
โดยการใช้สารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาล
Shelf-life extension of Foi Thong by using sweeteners
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บทคัดย่อ

ฝอยทองเป็นของหวานทีม่ เี อกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประจ�ำชาติ ฝอยทองประกอบด้วยไข่ น�ำ้ ตาลเป็นส่วนใหญ่ ส่วนประกอบ
เหล่านีท้ ำ� ให้ฝอยทองมีความชืน้ สูง เกิดการเสือ่ มเสียเนือ่ งจากจุลนิ ทรียไ์ ด้งา่ ยมีอายุการเก็บรักษาทีส่ นั้ งานวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาฝอยทองสด โดยการใช้สารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาล โดยศึกษาผลของชนิดและปริมาณสารให้
ความหวานทดแทนน�้ำตาลร่วมกับการศึกษาอายุการเก็บรักษาและการยอมรับของผู้บริโภค ในการศึกษานี้ได้ใช้สารให้ความ
หวานทดแทนน�้ำตาลทราย 4 ชนิด คือ ซอร์บิทอล มอลทิทอล ไอโซมอลท์และแมนนิทอล ที่ระดับร้อยละ 25, 50, 75 และ 100
ของแต่ละชนิด ตามล�ำดับเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม โดยวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยวิธกี ารวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis
of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan New ’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
พบว่าการใช้สารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาลในปริมาณที่เพิ่มขึ้น มีแนวโน้มท�ำให้ฝอยทองสดมีปริมาณความชื้นและค่า
วอเตอร์แอคทีวิตี้ลดลงค่าความสว่าง ( L*) ไม่แตกต่างจากสูตรควบคุม ค่าสีแดง (a*) มีค่าเพิ่มขึ้น ค่าสีเหลือง (b*) มีค่าลดลง
และยังท�ำให้ฝอยทองสดมีลกั ษณะเนือ้ สัมผัสทีม่ คี วามแข็งแรง (Tensile strength) ความยืดตัว (Extensibility) และความเหนียว
(Toughness) เพิม่ ขึน้ จากการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่า ผูบ้ ริโภคชอบผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดทีม่ กี ารใช้ซอร์บทิ อลทดแทน
น�ำ้ ตาลทรายทีร่ อ้ ยละ 100 จึงน�ำมาศึกษาผลของการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด พบว่าการใช้ซอร์บทิ อลทดแทน
น�้ำตาลทรายที่ร้อยละ 100 สามารถยืดอายุการเก็บรักษาฝอยทองสดที่อุณหภูมิห้องได้นานขึ้นจากเดิม 4 วัน เป็นมากกว่า
1 สัปดาห์ โดยที่ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

Abstract

Foi Thong is a dessert of National identity. The main ingredients are egg and sugar which resulted in high
moisture, microorganism deterioration, and short shelf-life. The objectives of this research were 1) to study of types
and quantities of sweeteners on the qualities of Foi Thong and 2) to study of method to extend the shelf-life of Foi
Thong by using sweeteners. The sweeteners including sorbital, maltitol, isomalt and mannitol were added to replace
sugar at the level of 25, 50, 75, and 100% as compared with control. Analyzing data using analysis of variance
(ANOVA) and the mean score was compared in pair with Duncan's New Multiple Range Test. The confidence level
was at 95%. It was found that addition of the sweeteners with higher replacement tended to have higher a*, tensile
strength, extensibility, toughness and without affecting L*. Foi Thong had lower b*, moisture content and water
activity. Sensory testing showed that consumers prefer Foi Thong by using sorbitol to replace sugar at the level of
100%. Furthermore, study of method to extend the shelf-life of Foi Thong, it was found that using sorbital to replace
sugar at the level of 100%, its increased the shelf-life from 4 days to more than 1 week at room temperature that
product qualities were accepted from consumer.
ค�ำส�ำคัญ: ฝอยทอง สารให้ความหวาน การยืดอายุ
Keywords: Foi Thong, Sweetener, Shelf- life extension
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ผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดให้นานขึ้น และเป็นแนวทางในการเพิ่ม
ขนมไทยเป็นของหวานทีม่ เี อกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประจ�ำ ช่องทางการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ขนมไทยให้กว้างขึน้
ชาติ สามารถเป็นจุดขายของสินค้าท้องถิน่ เกิดการเชือ่ มโยงเข้า
กับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วขนมไทยจึงอยูใ่ นกระแสความนิยม 2. วิธีการวิจัย (Experimental)
มาโดยตลอดร่วมกับรัฐบาลมีนโยบาลสนับสนุนขนมไทยเนือ่ งจาก
2.1 การเตรียมวัตถุดิบ และการตรวจสอบคุณภาพ
เห็นว่าขนมไทยเป็นผลิตภัณฑ์อกี กลุม่ ทีน่ า่ จะมีการพัฒนาเป็น ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
อุตสาหกรรมที่สามารถขยายตลาดได้ทั้งในประเทศและต่าง
ท�ำการผลิตผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด ทีม่ อี ตั ราส่วน ไข่แดง
ประเทศ พร้อมกับการยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานและความ ของไข่เป็ด และไข่แดงของไข่ไก่ 30 : 70 และไข่น�้ำค้าง 12%
ปลอดภัยระดับประเทศไปถึงระดับสากล
ของไข่แดงที่ใช้ทั้งหมด ส่วนผสมน�้ำเชื่อมโรยเส้น (ส�ำหรับโรย
ฝอยทองเป็นของหวานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทัง้ ในด้านกลิน่ ไข่แดงให้สกุ เป็นเส้นฝอยทอง) ดังตารางที่ 1 และท�ำตามวิธกี าร
รสชาติและรูปลักษณ์ ฝอยทองมีลกั ษณะเป็นเส้นสีทอง ท�ำจาก ผลิตใน รูปที่ 1 จากนั้นน�ำผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดที่ผลิตได้ไป
ไข่แดงของไข่เป็ดหรือไข่ไก่ เคีย่ วในน�ำ้ เชือ่ ม [1] จึงสามารถสร้าง ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เบือ้ งต้น โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน
เป็นจุดขายของสินค้าท้องถิน่ แต่เนือ่ งจากฝอยทองมีอายุการเก็บ ผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง ขนมไทย (มผช.1/2552) [2]
รักษาทีส่ นั้ เนือ่ งจากส่วนประกอบหลักคือ น�ำ้ ไข่แดง และน�ำ้ ตาล
ท�ำให้ฝอยทองสดมีความชืน้ สูง เกิดการเสือ่ มเสียจากจุลนิ ทรียไ์ ด้ ตารางที่ 1 แสดงส่วนผสมที่ใช้ท�ำน�้ำเชื่อมโรยเส้น (ส�ำหรับโรย
ง่าย ดังนัน้ หากต้องการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ฝอยทอง ไข่แดงให้สุกเป็นเส้นฝอยทอง)
สดจึงต้องค�ำนึงถึงการลดปริมาณน�ำ้ ในอาหาร หรือลดปริมาณ
วอเตอร์แอคติวติ ี้ (aw) ในผลิตภัณฑ์ลง ซึง่ อาจท�ำได้โดยการเติม
ส่วนผสม
ปริมาณที่ใช้ (g)
สารในกลุม่ ดูดความชืน้ (Humectant) มีคณ
ุ สมบัตใิ นการช่วยลด
ค่า aw ของอาหาร ได้แก่ สารกลุม่ พอลิไฮดริกซ์แอลกอฮอล์ เช่น
น�้ำตาลทราย
350
ซอร์บทิ อล เป็นต้น เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ทีช่ ว่ ยพัฒนาผลิตภัณฑ์
น�้ำ
350
ฝอยทองสดให้มคี ณ
ุ ภาพเป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภค เป็นการเพิม่
มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์และยังท�ำให้สะดวกต่อการผลิตในปริมาณ
ใบเตย
6
ทีม่ ากขึน้ ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ มีเป้าหมายเพือ่ ยืดอายุการเก็บรักษา

1. บทน�ำ (Introduction)

รูปที่ 1 แผนภูมิกระบวนการผลิตฝอยทองสด
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Diethelm รุ่น Mettler LP16 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
			
-ค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ (Water activity) บริษัท
Scientific Promotion จ� ำ กั ด รุ ่ น LabPartner ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
			
-ค่าสี โดยเครือ่ ง Hunter lab Colorimeter บริษทั
Color Global รุ่น Miniscan EZ ประเทศอเมริกา
			
-ลั ก ษณะเนื้ อ สั ม ผั ส โดยใช้ ค รื่ อ ง Texture
Analyzer บริษทั Chapra Techcenter รุน่ TA-XTplus ประเทศ
อังกฤษ
		 2.2.2 คุณภาพทางประสาทสัมผัส (การประเมินความ
ชอบของผู้บริโภค)
		 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้วยการ
ประเมินแบบ 9-point hedonic scale ใช้วิธีทดสอบแบบให้
คะแนนความชอบ หรือ Hedonic Scaling 1 ถึง 9 (1 = ไม่ชอบ
มากที่สุด และ 9 = ชอบมากที่สุด) โดยทดสอบปัจจัยคุณภาพ
ในเรือ่ งลักษณะเนือ้ สัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ กลิน่
และความชอบโดยรวมเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม (สูตรไม่มี
การเติมสารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาลในน�้ำเชื่อมโรยเส้น
ของฝอยทองสด) โดยการประชุมร่วมกับผูป้ ระกอบการขนมไทย
เพื่อคัดเลือกสูตร
ตารางที่ 2 ปริมาณการใช้สารให้ความหวานทีใ่ ช้นำ�้ ตาลแอลกอฮอล์ น�ำ้ ตาลทราย ซูคราโลส ในน�ำ้ เชือ่ มโรยเส้นส�ำหรับผลิตฝอยทองสด
2.2 ศึกษาผลของชนิดและปริมาณสารให้ความหวาน
ทดแทนน�้ำตาล ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด
		 การศึกษาผลของชนิดและปริมาณสารให้ความหวาน
ทดแทนน�ำ้ ตาลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด แบ่งการ
ทดลองออกเป็น 17 สูตร ท�ำการผลิตฝอยทองสดในแต่ละสูตร
โดยเตรียมตัวอย่างตามวิธีการผลิตในข้อ 2.1 โดยมีการใช้สาร
ให้ความหวานทดแทนน�ำ้ ตาลทรายในสูตรของน�ำ้ เชือ่ มโรยเส้น
ที่แตกต่างกัน 4 ชนิด คือ ซอร์บิทอล มอลทิทอล ไอโซมอลท์
และแมนนิทอล แต่ละชนิดทดแทนน�ำ้ ตาลทราย 5 ระดับ ได้แก่
ร้อยละ 0 (Control), 25, 50, 75 และ 100 ตามล�ำดับ ดังตาราง
ที่ 2 โดยที่ระดับร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 มีการเติมซูครา
โลส เพือ่ ปรับให้ได้ความหวานเท่ากับน�ำ้ ตาลทรายในสูตรต้นแบบ
(ค�ำนวณจากค่า Relative sweetness ของซูโครส และซูครา
โลส) ในขณะที่คงชนิดและปริมาณของส่วนผสมอื่นๆ เช่น
ไข่แดงของไข่ไก่ ไข่แดงของไข่เป็ด ไข่น�้ำค้าง ไว้ตามเดิม ซึ่งจะ
น�ำไปวิเคราะห์ทดสอบทางด้านกายภาพ ทางด้านเคมีและ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสต่อไป
		 2.2.1 คุณภาพทางกายภาพและเคมี
		
-ปริมาณความชืน้ โดยเครือ่ งวัดความชืน้ บริษทั

ระดับการแทนที่
(%)

25%

50%

75%

100%

ส่วนผสม

ปริมาณที่ใช้ (g)
sorbitol

maltitol

isomalt

mannitol

น�้ำตาลทราย

262.50

262.50

262.50

262.50

น�้ำตาลแอลกอฮอล์

87.50

87.50

87.50

87.50

ซูคราโลส

0.0583

0.0292

0.0875

0.0729

น�้ำ

350.00

350.00

350.00

350.00

น�้ำตาลทราย

175.00

175.00

175.00

175.00

น�้ำตาลแอลกอฮอล์

175.00

175.00

175.00

175.00

ซูคราโลส

0.1167

0.0583

0.1750

0.1458

น�้ำ

350.00

350.00

350.00

350.00

น�้ำตาลทราย

87.50

87.50

87.50

87.50

น�้ำตาลแอลกอฮอล์

262.50

262.50

262.50

262.50

ซูคราโลส

0.1750

0.0875

0.2625

0.2188

น�้ำ

350.00

350.00

350.00

350.00

น�้ำตาลทราย

0.00

0.00

0.00

0.00

น�้ำตาลแอลกอฮอล์

350.00

350.00

350.00

350.00

ซูคราโลส

0.2333

0.1167

0.3500

0.2917

น�้ำ

350.00

350.00

350.00

350.00
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2.3 การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ผลทางสถิติ
		 การวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยวิธกี ารวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่ ด้วยวิธี Duncan New’s Multiple Range Test ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95
2.4 ศึกษาผลของการใช้สารให้ความหวานทดแทน
น�ำ้ ตาลต่อการเจริญของจุลนิ ทรียข์ องผลิตภัณฑ์ฝอยทอง
สด
		 การศึกษาผลของการใช้สารให้ความหวานทดแทน
น�้ำตาล ต่อการเจริญของจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด
โดยการคัดเลือกสูตรที่เหมาะสม จากข้อ 2.2 โดยจะท�ำการ
พิจารณาจากสมบัตทิ างด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส เพือ่ ประเมินความชอบของผูบ้ ริโภคโดยการ
ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการขนมไทย เพื่อใช้ในการศึกษาผล
ของการใช้สารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาล เพื่อยืดอายุการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดเปรียบเทียบกับสูตรควบคุมที่
ไม่มกี ารใช้สารให้ความหวาน ร่วมกับการวิเคราะห์ทดสอบทาง
ด้านจุลนิ ทรีย์ ทุกๆ 4 วัน เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 สัปดาห์ อ้างอิง
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่องขนมไทย (มผช.1/2552)
[2]

3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)

3.1 การเตรียมวัตถุดิบ และการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
		 ผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดเบือ้ ง
ต้น พบว่า ผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดผ่านตามเกณฑ์ที่มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่องขนมไทย (มผช. 1/2552) [2] ก�ำหนด ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบทางด้านจุลินทรีย์ และวัตถุ
เจือปนอาหารของผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด
ค่ามาตรฐาน

ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์
ของผลิตภัณฑ์
ฝอยทองสด
สูตรควบคุม

Total viable plate
count (CFU/g)

≤1x106

15

Escherichia coli
(MPN/g)

<3

<3.0

Salmonella spp.
(MPN/g)

ไม่พบ

ไม่พบ

Staphylococcus
aureus (CFU/g)

≤ 100

<10

รายการทดสอบ
เชื้อจุลินทรีย์
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Bacillus cereus
(CFU/g)

≤ 100

<10

Yeast (CFU/g)

≤ 1x104

<10

Mold (CFU/g)

≤ 500

<10

Benzoic Acid (mg/
kg)

500

ไม่พบ

Sorbic Acid (mg/kg)

1000

ไม่พบ

สีสังเคราะห์ (mg/kg)

ใช้ได้ตามชนิด
และปริมาณที่
กฎหมาย
กําหนด

ไม่พบ

วัตถุเจือปนอาหาร

3.2 ผลของชนิดและปริมาณสารให้ความหวานทดแทน
น�้ำตาล ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด
		 3.2.1 ผลของการใช้สารให้ความหวานทดแทนน�ำ้ ตาล
ต่อลักษณะทางกายภาพของฝอยทองสด
			
ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดทั้ง
17 สูตร ได้ฝอยทองสดที่มีลักษณะปรากฏ ดังรูปที่ 2 (ก-ง) ผล
การทดสอบพบว่าเมื่อทดแทนน�้ำตาลด้วยซอร์บิทอล ในระดับ
ที่ 25% และ 50% เส้นฝอยทองมีลักษณะกลมสวย และสีเส้น
ใกล้เคียงกับสูตรควบคุม (สูตรควบคุม คือ มีระดับการทดแทน
น�้ำตาล 0% หรือ ไม่มีการใช้สารให้ความหวาน) ส�ำหรับการใช้
ซอร์บทิ อลทดแทดน�ำ้ ตาลในระดับ 75% และ 100% เส้นฝอยทอง
มีลักษณะค่อนข้างแบน เส้นติดกัน และเกาะกันเป็นกลุ่ม เนื้อ
สัมผัสของเส้นฝอยทองนิม่ ขึน้ ส่วนสีของเส้นฝอยทองใกล้เคียง
กับสูตรควบคุม ดังรูปที่ 2(ก) ทั้งนี้ เกิดจากการเปลี่ยนสภาพ
ของโปรตีนขณะได้รับความร้อน (ขณะโรยไข่แดงในน�้ำเชื่อม)
โปรตีนจะจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจน พันธะไฮโดรโฟบิก และ
พันธะไดซัลไฟล์ ระหว่างโมเลกุลของโปรตีน [3] ซึง่ จุดเดือดของ
น�ำ้ เชือ่ มส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพของโปรตีน ไข่แดงเกิด
การแข็งตัวที่อุณหภูมิ 65oC ถ้าใช้อุณหภูมิสูงจะท�ำให้โปรตีน
ในไข่แดงแข็งตัวได้ดี [4] แต่นำ�้ ตาลแอลกอฮอล์ทำ� ให้อณ
ุ หภูมิ
จุดเดือดของน�ำ้ เชือ่ มปรับสูงขึน้ การเปลีย่ นสภาพของโปรตีนช้า
ลง [5] จึงท�ำให้โปรตีนในไข่แดงสุกช้า เห็นได้จากขณะโรยเส้น
ฝอยทองในน�ำ้ เชือ่ มทีม่ กี ารใช้สารให้ความหวานทดแทนน�ำ้ ตาล
พบว่า เมื่อโรยเส้นฝอยทองอย่างต่อเนื่องท�ำให้ได้เส้นฝอยทอง
ที่แบนและจับกันเป็นก้อน เนื่องจากฝอยทองเส้นแรกยังไม่สุก
ดี จากรูปที่ 2 (ข) เมื่อทดแทนน�้ำตาลทรายด้วยมอลทิทอล ใน
ระดับที่ 25% ได้เส้นฝอยทองมีลกั ษณะกลม เส้นสวย และสีเส้น
ใกล้เคียงกับสูตรควบคุม แต่การทดแทนน�ำ้ ตาลทรายด้วยมอลทิ
ทอล ในระดับที่ 50% 75% และ 100% ได้เส้นฝอยทองที่ค่อน
ข้างแบนและจับกันเป็นก้อน จากรูปที่ 2 (ค) เมือ่ ทดแทนน�ำ้ ตาล
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ทรายด้วยไอโซมอลท์ ในระดับที่ 75% และ 100% เส้นฝอยทอง
มีลักษณะเส้นจับกันเป็นก้อน และแข็งกระด้าง มีผลึกน�้ำตาล
เกิดขึ้นจากการตกผลึกของไอโซมอลท์ จากรูปที่ 2 (ง) การ
ทดแทนน�ำ้ ตาลทรายด้วยแมนนิทอล ในระดับที่ 50% 75% และ
100% เส้นฝอยทองมีลักษณะเส้นจับกันเป็นก้อน และแข็ง

ร้อยละ 0 (Control)

ร้อยละ 25

กระด้าง ขาดง่าย เกิดการตกผลึกของแมนนิทอล เนือ่ งจากความ
สามารถในการละลายน�้ำของไอโซมอลท์ และแมนนิทอลน้อ
ยมากเมือ่ เทียบกับน�ำ้ ตาลแอลกอฮอล์ชนิดอืน่ [6] จึงเป็นสาเหตุ
ให้ตกผลึกได้ง่าย ยิ่งในระดับความความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นการ
ตกผลึกของแมนนิทอลยิ่งเพิ่มมากขึ้น

ร้อยละ 50

ร้อยละ 75

ร้อยละ 100

รูปที่ 2 (ก ) ลักษณะปรากฏของฝอยทองที่ซอร์บิทอลทดแทนน�้ำตาลทรายในระดับต่างกัน

ร้อยละ 0 (Control)

ร้อยละ 25

ร้อยละ 50

ร้อยละ 75

ร้อยละ 100

รูปที่ 2 (ข ) ลักษณะปรากฏของฝอยทองที่มอลทิทอลทดแทนน�้ำตาลทรายในระดับต่างกัน

ร้อยละ 0 (Control)

ร้อยละ 25

ร้อยละ 50

ร้อยละ 75

ร้อยละ 100

รูปที่ 2 (ค) ลักษณะปรากฏของฝอยทองที่ไอโซมอลท์ทดแทนน�้ำตาลทรายในระดับต่างกัน

ร้อยละ 0 (Control)

ร้อยละ 25

ร้อยละ 50

ร้อยละ 75

ร้อยละ 100

รูปที่ 2 (ง) ลักษณะปรากฏของฝอยทองที่แมนนิทอลทดแทนน�้ำตาลทรายในระดับต่างกัน
รูปที่ 2 ลักษณะปรากฏของฝอยทองสดที่ใช้ชนิดและปริมาณสารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาลทรายต่างชนิดในปริมาณต่างๆ
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		 3.2.2 ผลของการใช้สารให้ความหวานทดแทนน�ำ้ ตาลต่อปริมาณความชืน้ (Moisture content) ของฝอยทองสด
			
จากผลการทดลอง การใช้สารให้ความหวานมีผลต่อปริมาณความชืน้ ในผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด พบว่าเมือ่ ทดแทน
ระดับน�้ำตาลทรายในปริมาณเพิ่มขึ้น ฝอยทองสดมีปริมาณความชื้นลดลงแต่มีปริมาณความชื้นมากกว่าสูตรควบคุมอย่างมีนัย
ส�ำคัญ และเมือ่ เปรียบเทียบการใช้สารให้ความหวานต่างชนิดกันทดแทนน�ำ้ ตาลทรายในระดับเดียวกัน พบว่า การใช้สารให้ความ
หวานต่างชนิดกัน ปริมาณความชืน้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ เนือ่ งจากตัวผลิตภัณฑ์ฝองทองสดมีปริมาณน�ำ้ ในตัวผลิตภัณฑ์
มาก การเติมสารให้ความหวานปริมาณน้อยจึงไม่มผี ลแต่อย่างไร แต่พบว่า การใช้ซอร์บทิ อลทดแทนน�ำ้ ตาลทรายปริมาณความชืน้
ของฝอยทองสดน้อยกว่าการใช้สารให้ความหวานชนิดอื่น ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ปริมาณความชืน้ (Moisture content) ของฝอยทองสดทีเ่ ติมสารให้ความหวานทดแทนน�ำ้ ตาลทรายแตกต่างกัน
สารให้ความ
หวาน

ระดับการทดแทนน�้ำตาลทราย
0%

25%
24.65±0.90

50%
24.26±0.23

75%
21.61±0.09

100%
bB

21.39±0.75 b B

Sorbitol

19.89±0.83

Maltitol

19.98±0.86 a C

27.09±0.34 a A

24.93±1.10 b B

24.53±0.77 a B

25.36±0.07 a B

Isomalt

19.91±0.79 a C

26.52±0.43 a A

24.54±0.53 b B

24.15±0.27 a B

*

Mannitol

19.87±0.75 a B

26.70±1.03 a A

27.03±1.42 a A

*

*

aC

bA

bA

หมายเหตุ ตัวอักษรเล็กก�ำกับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้ง หรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ก�ำกับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) * ไม่เป็นเส้นฝอยทอง

		 3.2.3 ผลของการใช้สารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาลทรายต่อค่า Water activity (aw) ของฝอยทองสด
		
จากผลการทดลอง การใช้สารให้ความหวานมีผลต่อค่า aw ในผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด พบว่า เมื่อทดแทนระดับ
น�ำ้ ตาลทรายในปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ ค่า aw ของฝอยทองสดมีแนวโน้มลดลง และเมือ่ เปรียบเทียบการใช้สารให้ความหวานต่างชนิด
กัน ทดแทนน�้ำตาลทรายในระดับเดียวกัน พบว่า การใช้ซอร์บิทอลทดแทนน�้ำตาลทราย ค่า aw ของฝอยทองสดน้อยกว่าการใช้
สารให้ความหวานชนิดอื่น ดังตารางที่ 5 เนื่องจากซอร์บิทอลเป็นสารฮิวเมกเตนท์ (Humectant) เมื่อถูกเติมในอาหารเป็นสาเหตุ
ให้ความดันไอของสารละลายในอาหารลดลงท�ำให้อาหารมีค่า aw ลดลง หรือเป็นการลดปริมาณน�้ำในอาหารลง [7]
ตารางที่ 5 ค่า Water activity (aw) ของฝอยทองที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาลทรายแตกต่างกัน
สารให้ความ
หวาน

ระดับการทดแทนน�้ำตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

Sorbitol

0.727±0.003 a BC

0.734±0.002 a A

0.731±0.005 b AB

0.722±0.004 b C

0.716±0.002 b D

Maltitol

0.728±0.006 a B

0.739±0.005 a A

0.732±0.003 b B

0.731±0.002 a B

0.729±0.005 a B

Isomalt

0.727±0.004 a C

0.738±0.002 a A

0.734±0.004 b AB

0.730±0.001 a BC

*

Mannitol

0.727±0.002

0.738±0.004

0.740±0.002

*

*

aB

aA

aA

หมายเหตุ ตัวอักษรเล็กก�ำกับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้ง หรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ก�ำกับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) * ไม่เป็นเส้นฝอยทอง

		

3.2.4 ผลของการใช้สารให้ความหวานทดแทนน�ำ้ ตาลต่อค่าสี (Color) ของฝอยทองสดจากการทดลอง
จากตารางที่ 6 ค่า L* แสดงถึงความขาว หรือ ความสว่างของฝอยทองสด ถ้าค่า L* มาก แสดงว่าฝอยทองสดมีความ
สว่างมาก แต่ถา้ ค่า L* น้อย แสดงว่าฝอยทองสดมีความสว่างน้อย จากผลการทดลอง พบว่า การใช้สารให้ความหวานทดแทนปริมาณ
น�ำ้ ตาลทรายในขนมฝอยทองสดไม่มผี ลต่อค่า L* มากนัก แต่เมือ่ ใช้สารให้ความหวานทดแทนปริมาณน�ำ้ ตาลทรายในปริมาณมาก
ขึน้ ค่า L* มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ และเมือ่ เปรียบเทียบการใช้สารให้ความหวานต่างชนิดกัน ค่า L* ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ เนือ่ งจาก
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การท�ำฝอยทองใช้ความร้อนระยะสัน้ จึงไม่เกิดปฏิกริ ยิ าเมลลาร์ด (Maillard reaction) มากพอทีส่ ง่ ผลต่อค่า L* ของฝอยทอง ยกเว้น
เมื่อทดแทนน�้ำตาลทรายด้วยแมนนิทอลที่ระดับ 25% และ 50% เนื่องจากเกิดการตกผลึกน�้ำตาลของแมนนิทอล เป็นผลให้ผิว
ฝอยทองขรุขระเกิดการกระจายแสง การสะท้อนของแสงมีมากขึน้ สีจงึ จางลง [8]
ตารางที่ 6 ค่า L* ของฝอยทองที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาลทรายแตกต่างกัน
สารให้ความ
หวาน

ระดับการทดแทนน�้ำตาลทราย
0%

25%
52.52±0.36

50%
52.75±0.12

75%
52.49±0.23

100%
bB

53.47±0.09 b A

sorbitol

52.43±0.38

maltitol

52.67±0.69 a B

53.33±0.33 b B

53.23±0.23 b B

54.72±0.08 a A

54.17±0.02 a A

isomalt

52.30±0.75 a B

52.66±0.71 b B

52.67±0.39 b B

54.80±0.49 a A

*

mannitol

52.61±0.41 a B

55.09±0.08 a A

55.33±0.15 a A

*

*

aB

bB

bB

หมายเหตุ ตัวอักษรเล็กก�ำกับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้ง หรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ก�ำกับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) * ไม่เป็นเส้นฝอยทอง

จากตารางที่ 7 ค่า a* แสดงถึงสีแดง-เขียว ถ้ามีค่า a* มากแสดงว่าฝอยทองสดมีแนวโน้มเป็นสีแดง ถ้ามีค่า a* น้อย
แสดงว่าฝอยทองสดมีแนวโน้มเป็นสีเขียว พบว่า การใช้สารให้ความหวานท�ำให้ฝอยทองมีคา่ a* เพิม่ ขึน้ แสดงว่าฝอยทองมีแนว
โน้มสีแดงมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบการใช้สารให้ความหวานต่างชนิดกันทดแทนน�้ำตาลในระดับเดียวกัน พบว่า ค่า a* ไม่แตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ ส�ำหรับการใช้ซอร์บิทอลมีแนวโน้มท�ำให้ค่า a* น้อยกว่าการใช้สารให้ความหวานชนิดอื่นในทุกระดับ
การทดแทนด้วยน�้ำตาลทราย
ตารางที่ 7 ค่า a* ของฝอยทองที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาลทรายแตกต่างกัน
สารให้ความ
หวาน

ระดับการทดแทนน�้ำตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

Sorbitol

18.71±0.09 a A

16.32±0.02 b D

16.56±0.12 c C

16.58±0.06 b C

16.79±0.12 b B

Maltitol

18.78±0.06 a A

16.65±0.02 a D

17.20±0.05 a C

17.14±0.02 a C

17.87±0.06 a B

Isomalt

18.74±0.02 a A

16.61±0.03 a D

16.97±0.01 b C

17.14±0.04 a B

*

Mannitol

18.76±0.05

16.21±0.06

16.47±0.05

*

*

aA

cC

dB

หมายเหตุ ตัวอักษรเล็กก�ำกับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้ง หรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ก�ำกับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) * ไม่เป็นเส้นฝอยทอง

			
จากตารางที่ 8 ค่า b* แสดงถึงสีเหลือง-น�้ำเงิน ถ้ามีค่า b* มากฝอยทองสดมีแนวโน้มเป็นสีเหลืองแต่ถ้ามีค่า b*
น้อยแสดงว่าฝอยทองสดมีแนวโน้มเป็นสีน�้ำเงิน พบว่า การใช้สารให้ความหวานท�ำให้ฝอยทองสดมีค่า b* ลดลง หรือฝอยทอง
สดมีแนวโน้มสีเหลืองน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบการใช้สารให้ความหวานต่างชนิดกันทดแทนน�้ำตาลในระดับเดียวกัน พบว่าการ
ใช้ซอร์บิทอล ท�ำให้ฝอยทองสดมีค่า b* มากสุด ทั้งนี้ เนื่องจากไข่แดงของไข่ไก่ประกอบด้วยรงควัตถุที่มีสีของกลุ่มแคโรทีนอยด์
ให้สเี หลืองในไข่แดง จะเปลีย่ นสีเมือ่ โดนความร้อนเป็นสีเขียวด�ำ [6] ซึง่ สารให้ความหวานแต่ละชนิดมีอณ
ุ หภูมขิ องจุดเดือดของ
น�้ำเชื่อมต่างกันท�ำให้ส่งผลต่อสีของเส้นฝอยทองที่ต่างกัน
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ตารางที่ 8 ค่า b* ของฝอยทองที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาลทรายแตกต่างกัน
สารให้ความ
หวาน

ระดับการทดแทนน�้ำตาลทราย
0%

25%

50%

75%

100%

sorbitol

51.98±0.24 a A

49.77±0.08 d B

49.46±0.38 c B

48.81±0.25 c C

48.43±0.24 b C

maltitol

51.91±0.08 a A

51.61±0.07 a AB

51.23±0.23 a B

51.57±0.15 a AB

50.32±0.24 a C

isomalt

51.89±0.32 a A

51.07±0.08 b B

50.79±0.12 b AB

50.49±0.40 b B

*

mannitol

51.92±0.18 a A

50.15±0.14 c B

49.62±0.12 c C

*

*

หมายเหตุ ตัวอักษรเล็กก�ำกับค่าเฉลี่ยตามแนวตั้ง หรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ก�ำกับค่าเฉลี่ยตามแนวนอนที่แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) * ไม่เป็นเส้นฝอยทอง

		 3.2.5 ผลของการใช้สารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture) ของฝอยทองสด
			
จากผลการทดลอง การใช้สารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาลต่อค่า Tensile strength (การทนต่อแรงดึง) แสดง
ถึงความแข็งแรงของเส้นฝอยทองสด ถ้ามี ค่า Tensile strength มากแสดงว่ามีความแข็งแรงมาก การใช้สารให้ความหวานท�ำให้
ฝอยทองสดมีค่า Tensile strength มากกว่าสูตรควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญ และเมือ่ ทดแทนในปริมาณทีเ่ พิม่ ขึ้นท�ำให้ค่า Tensile
strength เพิม่ มากขึน้ แสดงว่าเส้นฝอยทองสดมีความแข็งมากขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบการใช้สารให้ความหวานต่างชนิดกันทดแทน
น�้ำตาลทรายในระดับเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญในทุกระดับการทดแทนด้วยน�้ำตาลทราย ยกเว้นการใช้
ซอร์บทิ อลทดแทนทีร่ ะดับ 100% และพบว่าการใช้ซอร์บทิ อลมีแนวโน้มท�ำให้มคี า่ Tensile strength มากกว่าการใช้สารให้ความ
หวานชนิดอืน่ แสดงว่าเส้นฝอยทองมีความแข็งมากขึน้ เนือ่ งจากน�ำ้ ตาลแอลกอฮอล์ทมี่ โี มเลกุลเล็ก (ซอร์บทิ อล) สามารถแทรก
ตัวระหว่างพอลิเมอร์ของโปรตีน เกิดพันธะไฮโดรเจนเป็นพันธะทีม่ คี วามแข็งแรงท�ำให้เจลของโปรตีนมีความแข็งแรง เส้นฝอยทอง
จึงมีคา่ Tensile strength สูง ถึงแม้วา่ น�ำ้ ตาลซูโครส มอลทิทอล และไอโซมอลท์มขี นาดโมเลกุลใกล้เคียงกัน แต่มอลทิทอล และ
ไอโซมอลท์ถูกรีดิวส์หมู่แอลดีไฮด์ไปเป็นหมู่ไฮดรอกซิลที่สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างสายพอลิเมอร์ของโปรตีนได้ดีกว่า
จึงท�ำให้มีค่า Tensile strength มากกว่าสูตรควบคุม ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ค่า Tensile strength (N) ของฝอยทองที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาลทรายแตกต่างกัน
หมายเหตุ * ไม่เป็นเส้นฝอยทอง
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จากผลการทดลอง การใช้สารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาลต่อค่า Toughness (ความเหนียว) แสดงถึงความ
เหนียวของเส้นฝอยทองสด ถ้ามีค่า Toughness มากแสดงว่าเส้นฝอยทองมีความเหนียวมาก การใช้สารให้ความหวานท�ำให้
ฝอยทองมีค่า Toughness มากขึ้น และเมื่อทดแทนในปริมาณเพิ่มขึ้นท�ำให้มีค่า Toughness เพิ่มขึ้นด้วย ยกเว้นการใช้มอลทิ
ทอลทดแทนทีร่ ะดับ 100% ส่วนการใช้ไอโซมอลท์ทรี่ ะดับ 75% และ ใช้แมนนิทอลทีร่ ะดับ 50% ค่า Toughness ลดลงสอดคล้อง
กับค่า Extensibility ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 ค่า Toughness (N.mm) ของฝอยทองที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาลทรายแตกต่างกัน
หมายเหตุ * ไม่เป็นเส้นฝอยทอง

			
จากผลการทดลอง การใช้สารให้ความหวานทดแทนน�ำ้ ตาลต่อค่า Extensibility (การยืดตัว) แสดงถึงความยืดหยุน่
ของเส้นฝอยทองสด ถ้ามีคา่ Extensibility มากแสดงว่าเส้นฝอยทองมีความยืดหยุน่ มาก การใช้สารให้ความหวานท�ำให้ฝอยทองสด
มีคา่ Extensibility เพิม่ ขึน้ และเมือ่ ทดแทนในปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ ท�ำให้มคี า่ Extensibility เพิม่ ขึน้ ด้วย ยกเว้นการใช้ ไอโซมอลท์ทรี่ ะดับ
100% และใช้แมนนิทอลทีร่ ะดับ 50% ค่า Extensibility ลดลงเนือ่ งจากการตกผลึกของไอโซมอลท์ และ แมนนิทอล ท�ำให้เจลของ
โปรตีนไข่แดงเกิดการฉีกขาด ส่งผลให้เส้นขนมมีความแข็งแต่เปราะ ขาดง่าย ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 ค่า Extensibility (mm) ของฝอยทองที่เติมสารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาลทรายแตกต่างกัน
หมายเหตุ * ไม่เป็นเส้นฝอยทอง

http://bas.dss.go.th

57

		 3.2.6 ผลของการใช้สารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาลต่อความชอบด้านประสาทสัมผัสของฝอยทอง
			
จากผลการทดสอบ พบว่าผู้ประกอบการขนมไทยเลือกการใช้ซอร์บิทอลทดแทนน�้ำตาลทรายในระดับที่ 100%
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงสูตรควบคุมทัง้ ด้านลักษณะของเส้น สี และเนือ้ สัมผัสของฝอยทอง
สดใกล้เคียงกับสูตรพื้นฐาน
3.3 ผลของการใช้สารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด
		 จากผลการทดลองของการใช้สารให้ความหวานทดแทนน�ำ้ ตาลต่อการเจริญของจุลนิ ทรียข์ องผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดพบ
ว่า ฝอยทองสดสูตรควบคุม (ไม่มีการใช้สารให้ความหวาน) มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดเท่ากับ 15 CFU/g มีปริมาณเชื้อ
Escherichia coli , Salmonella spp. , Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, ยี สต์และรา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด
แต่มแี นวโน้มปริมาณจุลนิ ทรียท์ เี่ พิม่ ขึน้ ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด โดยมีอายุการเก็บรักษาได้นาน
4 วัน ดังตารางที่ 9 และเมือ่ เปรียบเทียบฝอยทองสดทีม่ กี ารใช้สารให้ความหวานทดแทนน�ำ้ ตาล พบว่า การใช้ซอร์บทิ อลทดแทน
น�้ำตาลทรายที่ระดับร้อยละ 100 สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดที่อุณหภูมิห้องได้นานมากกว่า 1 สัปดาห์
ดังตารางที่ 9 โดยอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ทดสอบด้านจุลนิ ทรียต์ ามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน เรือ่ งขนมไทย (มผช. 1/2552)
[2] เนื่องจากซอร์บิทอลช่วยลดปริมาณ aw ดังตารางที่ 5 ส่งผลให้ปริมาณน�้ำในผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดลดลง เป็นสาเหตุท�ำให้
อัตราการเจริญเติบโตชองจุลินทรีย์ลดลงผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดจึงสามารถเก็บได้นานขึ้น
ตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบจุลินทรีย์ ตามระยะเวลาของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดสูตรควบคุม (ที่ไม่มีการเติม
สารทดแทนน�้ำตาล) และใช้ซอร์บิทอลทดแทนน�้ำตาลในระดับร้อยละ 100
ปริมาณจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด
รายการทดสอบ

Control

100% Sorbitol

0 วัน

4 วัน

8 วัน

12 วัน

0 วัน

4วัน

8 วัน

12 วัน

Total viable plate count
(CFU/g)

15

4.4x103

*

*

4.0x10est

3.4x103

4.9x103

*

Escherichia coli (MPN/g)

< 3.0

< 3.0

*

*

< 3.0

< 3.0

< 3.0

< 3.0

Salmonella spp. (MPN/g)

ไม่พบ

ไม่พบ

*

*

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

Staphylococcus aureus
(CFU/g)

<10

<10

*

*

<10

<10

<10

<10

Bacillus cereus (CFU/g)

<10

<10

*

*

<10

<10

<10

5.0

Yeast (CFU/g)

<10

<10

*

*

2.0x10est.

2.1x102est.

Mold (CFU/g)

<10

<10

*

*

<10

<10

หมายเหตุ * คือ ปริมาณจุลินทรีย์เกินมาตรฐานก�ำหนด
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5.8x102est. 1.3x103est.
4.6x102

*

4. สรุป (Conclusion)

การใช้สารให้ความหวานทดแทนน�ำ้ ตาลทรายทีแ่ ตกต่างกัน 4 ชนิด คือ ซอร์บทิ อล มอลทิทอล ไอโซมอลท์และแมนนิทอล แต่ละ
ชนิดทดแทนน�้ำตาลทรายที่ระดับร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 ตามล�ำดับ พบว่าการใช้สารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาลใน
ปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ มีแนวโน้มท�ำให้ผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดมีปริมาณความชืน้ และค่าวอเตอร์แอคทีวติ ลี้ ดลงมีคา่ ความสว่าง( L*) ไม่
แตกต่างจากสูตรควบคุม ค่าสีแดง (a*) มีค่าเพิ่มขึ้นค่าสีเหลือง (b*) มีค่าลดลงและยังท�ำให้ฝอยทองสดมีลักษณะเนื้อสัมผัสมี
ความแข็งแรง (Tensile strength) ความยืดตัว (Extensibility) และความเหนียว (Toughness) เพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ พบว่าผูบ้ ริโภค
ชอบผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดที่มีการใช้ซอร์บิทอลทดแทนน�้ำตาลทรายที่ระดับร้อยละ 100 จึงน�ำมาศึกษาผลของการยืดอายุการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด พบว่า การใช้ซอร์บิทอลทดแทนน�้ำตาลทรายที่ร้อยละ 100 สามารถยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดที่อุณหภูมิห้องได้นานขึ้นจากเดิม 4 วัน เป็นมากกว่า 1 สัปดาห์ โดยอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ทดสอบ
ด้านจุลินทรีย์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่องขนมไทย (มผช. 1/2552) [2] การพัฒนาการผลิตฝอยทองสด โดยการใช้สาร
ให้ความหวานทดแทนน�ำ้ ตาลทราย ช่วยลดค่าความชืน้ และค่าวอเตอร์แอคทีวติ ข้ี องฝอยทองสด ท�ำให้ชะลอการเจริญของจุลนิ ทรีย์
สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดได้นานขึน้ โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภค และเป็นการ
เพิ่มช่องทางในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ขนมไทยให้กว้างขึ้น
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การสังเคราะห์สีผงเซรามิกสีน�้ำเงิน
สะท้อนรังสีอินฟราเรดใกล้ Co1-xMgxAl2O4
The synthesis of near-infrared reflective blue ceramic
pigment of Co1-xMgxAl2O4
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บทคัดย่อ

บทความนี้น�ำเสนอผลการสังเคราะห์สีผงเซรามิกสีน�้ำเงินด้วยปฏิกิริยาของเซรามิกจากความร้อน (solid state reaction)
จากโคบอลต์อลูมิเนต (Cobalt aluminate) ที่เจือด้วยแมกนีเซียมออกไซด์ (Magnesium oxide) เพื่อเกิดเป็นสารประกอบ
อนินทรีย์เชิงซ้อน (Complex inorganic compound pigment, CICP) Co1-xMgxAl2O4 ที่ให้สีน�้ำเงินและมีความสามารถในการ
สะท้อนรังสีอาทิตย์ช่วงอินฟราเรดใกล้ (Near infrared) ผงสีที่สังเคราะห์ได้สามารถใช้ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สีทาอาคารเพื่อ
สะท้อนรังสีอาทิตย์ และลดปริมาณความร้อนที่สะสมบนแผ่นหลังคา ส่งผลต่อการประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศ และ
ช่วยเพิ่มสภาพสบายเชิงอุณหภาพ (Thermal comfort) ภายในอาคาร การสังเคราะห์ผงสีท�ำโดยการบดผสม CoO MgO และ
Al2O3 ที่สัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเกิดปฏิกิริยาเป็นสารประกอบอนินทรีย์ Co1-xMgxAl2O4 โดยมีการแปรค่า x ระหว่าง 0 ถึง 1 และถูก
เผาที่อุณหภูมิ 1,200 1,300 และ 1,400 องศาเซลเซียส แล้วน�ำมาล้าง อบ และบดจนได้เป็นผงสีเซรามิกสีน�้ำเงิน สีของผงสี ซึ่ง
ค�ำนวณจากระบบ CIE L* a* b* ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่ออุณหภูมิเผาเปลี่ยนแปลง แต่แปรเปลี่ยนมากตามค่า x หรือ ตาม
ปริมาณ MgO ที่เจือ และพบว่า สีจะเปลี่ยนจากสีน�้ำเงินเข้มเป็นสีฟ้า เมื่อ x มีค่าเพิ่มขึ้น และจะเป็นสีขาวเมื่อ x มีค่าเท่ากับ 1
เมื่อท�ำการวิเคราะห์ค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์ พบว่าผงสีเซรามิกสีน้�ำเงินที่มีสูตรสารประกอบ Co1-xMgxAl2O4 มีความสามารถ
ในการสะท้อนรังสีอาทิตย์ชว่ งอินฟราเรดใกล้ได้ดี โดยค่าการสะท้อนมีคา่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ x มีคา่ เพิม่ ขึน้ ซึง่ จากชุดตัวอย่างทัง้ หมดพบ
ว่า Co0.2Mg0.8Al2O4 เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 1,300 oC จะได้ผงสีน�้ำเงินที่มีค่าการสะท้อนรังสีอินฟราเรดใกล้สูงสุด เท่ากับ 66.8%

ค�ำส�ำคัญ: ผงสีสีน�้ำเงิน ผงสีสะท้อนรังสีอาทิตย์ ผงสีสะท้อนรังสีอินฟราเรดใกล้ สารประกอบอนินทรีย์เชิงซ้อน
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
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Abstract

This paper presents the research and development of blue ceramic pigment synthesized by solid-state reaction
of cobalt aluminate doped with magnesium oxide that formed complex inorganic compound pigment (CICP) of
Co1-xMgxAl2O4. The pigment offered shades of blue and high reflectivity in the near-infrared (NIR) region. The pigment
can be used as a vehicle for a high solar reflective coating that reduces heat stored in building structures, promotes
energy conservation in an air-conditioning system, and enhance human thermal comfort in the building. The synthesis
was performed by ball-milling raw materials composed of CoO, MgO and Al2O3 at various compositions to reactively
form Co1-xMgxAl2O4 in the calcination process at 1,200, 1,300 and 1,400 ºC, where x was varied between 0 and 1.
The calcined compound was then washed, oven-dried and ground, that yielded powdered pigment with the shade
of blue. The color of pigment, measured and computed in compliance with CIE L* a* b*, did not alter as the calcining
temperature changed but varied significantly with x. As x increased, the color changed from deep blue to light blue
and became white as x was equal to 1.0. The blue pigment possessed high solar reflectance in the NIR region. Its
reflectance increased with x. It was found that the pigment synthesized with x = 0.8, Co0.2Mg0.8Al2O4, and calcined
at 1,300 ºC offered the highest NIR reflectance at 66.8%

Keywords: Blue pigment, Solar reflective pigment, Near-infrared reflective pigment, Complex inorganic compound
pigment (CICP)
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1. บทน�ำ (Introduction)

ในภูมปิ ระเทศทีม่ คี วามเข้มรังสีอาทิตย์สงู เช่นประเทศทีอ่ ยู่
ใกล้เส้นศูนย์สูตร อาคารและที่พักอาศัยต่าง ๆ จะสิ้นเปลือง
พลังงานไปกับการปรับอากาศซึง่ อาจมีสดั ส่วนสูงถึงร้อยละ 50
-60 ของพลังงานทีใ่ ช้ทงั้ หมดในอาคาร [1] แนวทางการลดการ
ใช้พลังงานอาจท�ำได้หลายวิธี แต่การใช้วัสดุเปลือกอาคารที่มี
ความสามารถในการสะท้อนรังสีอาทิตย์ ได้รบั การพิสจู น์วา่ เป็น
วิธที มี่ ปี ระสิทธิผลสูง เพราะลดการสะสมความร้อนภายในโครงสร้าง
อาคาร ส่งผลโดยตรงต่อการลดการใช้พลังงานกับการปรับอากาศ
[2-4] เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการอนุรกั ษ์พลังงาน และลดปัญหา
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ ป็นสาเหตุสำ� คัญของปัญหาภูมิ
อากาศของโลกเปลีย่ นแปลง
จากงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา พบว่า เปลือกอาคารทีเ่ คลือบด้วยสีที่
มีค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์ (Solar reflectance) ได้ถึง 94%
สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ไม่นอ้ ยกว่า 20% [5] สีดงั กล่าว
ส่วนใหญ่เป็นสีในกลุม่ โทนสีออ่ น ซึง่ อาจจะไม่ตอบสนองความ
พึงพอใจของเจ้าของอาคาร อย่างไรก็ตาม การใช้สโี ทนเข้มทัว่ ไป
จะมีค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์น้อยกว่าหรือมีการดูดกลืนรังสี
อาทิตย์ในปริมาณมากกว่า [6] ดังนัน้ โจทย์สำ� คัญของสีสะท้อนรัง
สีอาทิตย์จงึ ได้แก่ การทีส่ ยี งั คงให้สสี นั ในโทนสีตา่ ง ๆ ได้ แต่ยงั
คงมีความสามารถในการสะท้อนรังสีอาทิตย์ในย่านรังสีอนิ ฟราเรด
ใกล้ (Near infrared) ได้ดี
บทความนี้น�ำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาผงสีสีน�้ำเงินที่
สามารถสะท้อนรังสีอาทิตย์ชว่ งอินฟราเรดใกล้ (NIR) ได้ดี ในอดีต
ผงสีเซรามิกสีนำ้� เงินมีการผลิตและใช้กนั มาตัง้ แต่สมัยยุคโบราณ
โดยทั่วไปคือ Egyptian blue โดยมี ซิลิกา แคลเซียมออกไซด์
และคอปเปอร์ออกไซด์ เป็นองค์ประกอบหลัก ต่อมาได้มีการ
คิดค้นผลิตผงสีเซรามิกสีนำ�้ เงินจากออกไซด์ตา่ ง ๆ เพิม่ มากขึน้
โดยใช้สตู รสารประกอบต่าง ๆ [7-11] นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนา
จนถึงสามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้เช่น บริษทั Ferro Corporation
ได้มีการพัฒนาและผลิตผงสีสีน�้ำเงิน Pigment Blue 28 และ
Pigment Blue 29 ทีใ่ ช้โคบอลออกไซด์ และอลูมเิ นียมออกไซด์
นอกจากนี้ ยังมีการใช้โคบอลออกไซด์ และโครเมียมออกไซด์
ส�ำหรับ Pigment Blue 36 [12] ซึง่ ผงสีเซรามิกสีนำ�้ เงินแต่ละชนิด
ทีผ่ ลิตได้กม็ คี า่ การสะท้อนรังสีอาทิตย์ทแี่ ตกต่างกันออกไป
ส�ำหรับงานวิจยั นีจ้ ะเป็นการสังเคราะห์สผี งเซรามิกสีนำ�้ เงิน
ด้วยปฏิกริ ยิ าของเซรามิกจากความร้อน (Solid state reaction)
ทีอ่ าศัยสารประกอบหลักตาม Pigment Blue 28 และ Pigment
Blue 29 แต่จะมีการเจือด้วยแมกนีเซียมออกไซด์ (Magnesium
oxide) เพื่อเกิดเป็นสารประกอบอนินทรีย์เชิงซ้อน (Complex
inorganic compound pigment, CICP) Co1-xMgxAl2O4 ทีใ่ ห้
สีน�้ำเงิน และมีความสามารถในการสะท้อนรังสีอาทิตย์ช่วง
อินฟราเรดใกล้
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2. วิธีการวิจัย (Experimental)

2.1 ขั้นตอนการเตรียมผงสีสีน�้ำเงิน
		 การสังเคราะห์ผงสีสีน�้ำเงินในงานวิจัยนี้ ท�ำโดยการ
บดผสม cobalt(||,|||) oxide (100%, Sigma-Aldrich)และ
aluminum oxide (99.5%, Sigma-Aldrich) เพื่อเป็นวัตถุดิบ
ฐาน (Based raw material) และมีการลดปริมาณ cobalt(||,|||)
oxide ด้วยการแทนที่ด้วย magnesium oxide (98%, Fluka)
ในปริมาณต่าง ๆ กัน เพื่อท�ำเกิดสารประกอบ Co1-xMgxAl2O4
ตามแผนการเตรียมตัวอย่างแสดงดังตารางที่ 1 แล้วจึงน�ำ
สารประกอบแต่ละสูตรผสมท�ำการเผาที่อุณหภูมิ 1200 1300
และ 1400 องศาเซลเซียส ด้วยเตาเผา (Modu Temp รุ่น
SC96BV-N) เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ใช้อัตราเพิ่มอุณหภูมิเตาเผาที่
4 oC/นาที จากนัน้ น�ำไปบดละเอียด ด้วยเครือ่ ง Planetary Ball
Mill (Retsch รุ่น PM200) ด้วยความเร็ว 300 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 10 นาที จากนั้นน�ำผงสีไปล้างด้วยน�้ำ และอบแห้งด้วย
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งเมื่อเสร็จ
สิ้นกระบวน จะได้ตัวอย่าง 24 ตัวอย่าง แบ่งเป็น กลุ่มที่ 1
ตัวอย่าง M1-M8 เผาที่ 1200 oC กลุ่มที่ 2 ตัวอย่าง M9-M16
เผาที่ 1300 oC และกลุ่มที่ 3 ตัวอย่าง M17-M24 เผาที่ 1400
o
C ซึ่งจะถูกน�ำไปวิเคราะห์สมบัติต่าง ๆ ต่อไป
ตารางที่ 1 อัตราส่วนส่วนผสมสูตรสารประกอบ Co1-xMgxAl2O4
ชื่อตัวอย่าง
x

อุณหภูมิเผา(oC)

สูตรสารประกอบ

1200

1300

1400

0

CoAl2O4

M1

M9

M17

0.2

Co0.8Mg0.2Al2O4

M2

M10

M18

0.4

Co0.6Mg0.4Al2O4

M3

M11

M19

0.6

Co0.4Mg0.6Al2O4

M4

M12

M20

0.8

Co0.2Mg0.8Al2O4

M5

M13

M21

0.9

Co0.1Mg0.9Al2O4

M6

M14

M22

0.95

Co0.05Mg0.95Al2O4

M7

M15

M23

1.0

MgAl2O4

M8

M16

M24
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2.2 การวัดและค�ำนวณค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์ของผงสีสีน�้ำเงินและค่าพิกัดสี
การวิเคราะห์การสะท้อนรังสีอาทิตย์ของผงสีทสี่ งั เคราะห์ได้ ท�ำด้วยการวัดค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์ ด้วยเครือ่ ง UV–VIS–NIR
spectrophotometer (Shimadzu, 3100) และน�ำค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์ทคี่ วามยาวคลืน่ 780 ถึง 2500 นาโนเมตร มาค�ำนวณ
ค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์ชว่ งอินฟราเรดใกล้ ตามมาตรฐาน ASTM E903 และท�ำการวิเคราะห์คา่ พิกดั สี ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์
สีที่อ้างอิงระบบพิกัด CIE L* a* b*
2.3 การศึกษาลักษณะโครงสร้างผลึก
วิเคราะห์โครงสร้างผลึกท�ำด้วยเครือ่ ง X-ray diffractometer (XRD) ด้วยรังสี Cu Kα, 40 kV, 20 mA ในช่วงมุม 2Ө ระหว่าง
20–80 องศา จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ชนิดโครงสร้างผลึก โดยเปรียบเทียบสัญญาณ (Peak matching) มุมที่เกิดขึ้นกับ
โครงสร้างมาตรฐานในฐานข้อมูล

3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)

3.1 ค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์ของผงสีสีน�้ำเงินและค่าพิกัดสี
ค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่น 300 ถึง 2500 นาโนเมตรของตัวอย่างผงสีสีน�้ำเงิน M1-M24 ที่วัดได้จาก
เครือ่ ง spectrophotometer แสดงในรูปที่ 1-3 และเมือ่ น�ำมาค�ำนวณค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์ชว่ งอินฟราเรดใกล้ ตามมาตรฐาน
ASTM E903 และค่าวิเคราะห์สี ตามหลัก CIE L* a* b* จะได้ผล ดังแสดงในตารางที่ 2 และรูปที่ 4

รูปที่ 1 การสะท้อนรังสีอาทิตย์ที่ความยาวคลื่น 300 ถึง 2500 นาโนเมตร
ของตัวอย่าง M1–M8 (อุณหภูมิเผา 1200 oC)
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รูปที่ 2 การสะท้อนรังสีอาทิตย์ที่ความยาวคลื่น 300 ถึง 2500 นาโนเมตร
ของตัวอย่าง M9–M16 (อุณหภูมิเผา 1300 oC)

รูปที่ 3 การสะท้อนรังสีอาทิตย์ที่ความยาวคลื่น 300 ถึง 2500 นาโนเมตร
ของตัวอย่าง M17–M24 (อุณหภูมิเผา 1400 oC)
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ตารางที่ 2 ค่าพิกัดสีที่ค�ำนวณได้ตามระบบ CIE L* a* b* และ ค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์ในช่วงอินฟราเรดใกล้ (RNIR) ของผงสี
สีน�้ำเงินที่สังเคราะห์ได้
ตัวอย่างผงสี
สีนำ�้ เงินทีส่ ตู ร
โครงสร้างต่าง ๆ

1200 oC
L*

a*

1300 oC

b*

1400 oC

RNIR

L*

a*

b*

RNIR

9.97

L*

a*

b*

RNIR

CoAl2O4

22.72 -4.84 -19.63

36.21

24.86

-41.99

44.35

25.37 11.32 -43.30 48.61

Co0.8Mg0.2Al2O4

26.45 8.07 -39.98

45.16

26.30 13.00 -46.30

49.94

25.64 12.86 -44.90 47.38

Co0.6Mg0.4Al2O4

33.03 8.64 -45.62

52.85

29.46 12.10 -48.98

54.43

30.81 14.03 -51.16 52.97

Co0.4Mg0.6Al2O4

37.28 9.59 -52.07

59.18

35.09 13.99 -57.01

58.81

34.01 17.66 -59.29 58.97

Co0.2Mg0.8Al2O4

44.28 8.45 -56.54

64.36

43.68 10.90 -59.61

66.81

42.98 11.93 -60.10 63.59

Co0.1Mg0.9Al2O4

54.18 1.89 -52.34

72.81

50.80

5.23

-56.45

71.89

51.19

6.51

-57.24 72.40

Co0.05Mg0.95Al2O4

64.04 -1.72 -38.46

77.08

61.19

-1.18 -46.57

78.95

59.36

0.41

-49.00 78.31

96.84 1.32

101.53 97.48 -0.26

102.58 96.76

-0.28

0.34

MgAl2O4

0.39

-0.48

99.76

รูปที่ 4 ลักษณะสีของตัวอย่าง M1-M24

จากรูปที่ 4 ทีอ่ ณ
ุ หภูมเิ ผา 1200 oC ตัวอย่างที่ M1 ที่ x =0 มีสตู รโครงสร้าง CoAl2O4 ซึง่ ผงสีมสี นี ำ�้ เงินเข้ม และเมือ่ ลดปริมาณ
cobalt oxide ลง ด้วยการแทนที่ด้วย magnesium oxide ซึ่งเป็นการเพิ่มค่า x จะเห็นได้ว่าสีของผงสีเริ่มเปลี่ยนจากน�้ำเงินเข้ม
เป็นสีฟา้ และเป็นสีขาว ในตัวอย่างที่ M8 ที่ x =1 และมีสตู รโครงสร้าง MgAl2O4 ซึง่ ไม่มี cobalt oxide เป็นองค์ประกอบ ส�ำหรับ
ตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้ที่อุณหภูมิเผา 1300 oC และ 1400 oC ก็ให้ผลการวิเคราะห์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ส�ำหรับค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์ในช่วงอินฟราเรดใกล้ ทีแ่ สดงในตารางที่ 2 เมือ่ น�ำผลมาแสดงเป็นกราฟ จะได้ผลดังแสดง
ได้ในรูปที่ 5 ซึง่ จะเห็นได้วา่ ค่าการสะท้อนรังสีอนิ ฟราเรดใกล้ของผงสีทสี่ งั เคราะห์ได้มคี า่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ x มีคา่ เพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม
หากเป้าหมายคือการสังเคราะห์ให้ได้ผงสีน�้ำเงินและมีค่าการสะท้อนรังสีอินฟราเรดใกล้สูง ๆ ค่า x ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.4–0.8
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65

รูปที่ 5 ค่าการสะท้อนรังสีอินฟราเรดใกล้ที่มีสัดส่วน (x) ของ MgO
ระหว่าง 0 ถึง 1 ที่อุณหภูมิเผา 1,200 1,300 และ 1,400 oC

3.2 ลักษณะโครงสร้างผลึก
กราฟเปรียบเทียบผล XRD ของผงสีสนี ำ�้ เงินทีส่ งั เคราะห์ได้ทอี่ ณ
ุ หภูมเิ ผา 1,200 1,300 และ 1,400 oC แสดงดังรูปที่ 6–8 ตาม
ล�ำดับ ซึง่ จะพบว่า ที่ x = 0 จะพบโครงสร้างของ cobalt aluminum oxide (44-0160) เมือ่ ท�ำการเพิม่ x โครงสร้างจะเปลีย่ นเป็น
magnesium aluminum oxide (21-1152) แต่ทงั้ 2 โครงสร้างมีตำ� แหน่งทีเ่ กิดพีค (peak) ใกล้เคียงกัน การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
ดังกล่าว สามารถพิจารณาได้จากรูปแบบการเลีย้ วเบนของรังสีเอ็กซ์ทมี่ มุ 2Ө ระหว่าง 44.5–45.0 องศา โดยใช้กรณีศกึ ษาของ
ตัวอย่างทีเ่ ผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 1,300 oC ดังรูปที่ 9 ประกอบการพิจารณา จะเห็นได้วา่ ตัวอย่าง M9 ที่ x = 0 จะพบโครงสร้างของ cobalt
aluminum oxide (44-0160) เมือ่ x มีคา่ เพิม่ ขึน้ ตัวอย่าง M13 ที่ x = 0.8 พีคจะเคลือ่ นมาทางโครงสร้าง magnesium aluminum
oxide (21-1152) ซึง่ พีคทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็นผลรวมของสัญญาณการเลีย้ วเบนทีม่ ี cobalt aluminum oxide และ magnesium aluminum
oxide เกิดขึน้ ร่วมกัน และกรณีของตัวอย่าง M16 ทีม่ คี า่ x = 1 ทีม่ พี คี ตรงกับโครงสร้างของ magnesium aluminum oxide เมือ่ น�ำ
การเปลีย่ นแปลงของโครงสร้างดังทีอ่ ธิบายข้างต้น มาประกอบกับการวิเคราะห์คา่ การสะท้อนรังสีอนิ ฟราเรดใกล้ อาจกล่าวได้วา่ การ
ลดลงของ cobalt aluminum oxide มีความสัมพันธ์โดยตรงการเพิม่ ขึน้ ของค่าการสะท้อนรังสีอนิ ฟราเรดใกล้ ซึง่ จะเห็นได้ชดั ในกรณี
ทีก่ ราฟค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์รปู ที่ 1-3 ช่วง 1200-1600 nm มีคา่ การสะท้อนรังสีอาทิตย์สงู ขึน้ เมือ่ x มีคา่ เพิม่ ขึน้
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รูปที่ 6 เปรียบเทียบผล XRD ของตัวอย่าง M1–M8

รูปที่ 7 เปรียบเทียบผล XRD ของตัวอย่าง M9–M16
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รูปที่ 8 เปรียบเทียบผล XRD ของตัวอย่าง M17-M24

รูปที่ 9 การเปรียบเทียบ XRD ที่อุณหภูมิเผา 1300 oC ของตัวอย่าง M9 M13 และ M16
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4. สรุป (Conclusion)

ผงสีเซรามิกของสารประกอบอนินทรีย์ Co1-xMgxAl2O4
สามารถสังเคราะห์ได้ดว้ ยปฏิกริ ยิ าของเซรามิก จากความร้อน
(Solid state reaction) ของโคบอลต์อลูมเิ นต (Cobalt aluminate)
ทีเ่ จือด้วยแมกนีเซียมออกไซด์ (Magnesium oxide) เกิดปฏิกริ ยิ า
เป็นผงสีเซรามิกสีน�้ำเงินที่สามารถสะท้อนรังสีอินฟราเรดใกล้
สีของผงสีซึ่งค�ำนวณจากระบบ CIE L* a* b* ไม่เปลี่ยนแปลง
มากนักเมื่ออุณหภูมิเผาเปลี่ยนแปลง แต่แปรเปลี่ยนมากตาม
ค่า x หรือ ตามปริมาณ MgO ทีเ่ จือ และพบว่า สีจะเปลีย่ นจาก
สีน�้ำเงินเข้มเป็นสีฟ้า เมื่อ x มีค่าเพิ่มขึ้น และจะเป็นสีขาว เมื่อ
x มีคา่ เท่ากับ 1 และผงสีเซรามิกสีนำ�้ เงินทีส่ งั เคราะห์ได้ มีความ
สามารถในการสะท้อนรังสีอาทิตย์ช่วงอินฟราเรดใกล้ โดยค่า
การสะท้ อ นมี ค ่ า เพิ่ ม ขึ้นเมื่อ x มีค ่าเพิ่ม ขึ้น ผงสีสีน�้ำเงิ นที่
X = 0.8 (Co0.2Mg0.8Al2O4) และเผาที่อุณหภูมิ 1300 oC จะให้
โทนสีน�้ำเงินสวยงาม และมีค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์ช่วง
อินฟราเรดใกล้สูงที่สุดเท่ากับ 66.81% นอกจากนี้ จากการ
ศึกษาโครงสร้างผลึกของผงสี พบว่าการเกิดเฟสของ Magnesium
aluminum oxide มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของค่าการสะท้อนรังสี
อาทิตย์ช่วงอินฟราเรดใกล้
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การพัฒนาเทคนิคสีและลวดลายบนกระดาษสา
เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
The development of color and pattern on
mulberry craft paper for value added

8

ก่อพงศ์ หงษ์ศรี1*, ฐิตารินีย์ สุโรพันธ์1, สุรวุฒิ พวงมาลี1
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคนิคการลงสีและ
สร้างลวดลายบนกระดาษสา โดยประยุกต์ใช้ศลิ ปะ Ebru paper
ซึ่งเป็นเทคนิคการลงสีและสร้างลวดลายในผลิตภัณฑ์ผ้าและ
กระดาษแข็งผิวเรียบ เพือ่ ให้ได้วธิ กี ารและเทคนิคการสร้างสีสนั
และลวดลายบนตัวกระดาษสาให้มคี วามหลากหลาย สวยงาม
ตรงกับความต้องการของลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศ เป็นการ
เพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ
หัตถกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ผลจากการศึกษาพบว่าน�ำ้ เจล Methyl cellulose ทีส่ ามารถ
ลงสีและสร้างลวดลายบนกระดาษสาได้ดีควรมีความหนืดอยู่
ในช่วง 260-1,880 cP โดยในช่วงความหนืดดังกล่าวเมื่อหยด
สีแล้วสีไม่จมลงในน�ำ้ เจล Methyl cellulose เมือ่ ท�ำการวาดเพือ่
สร้างลวดลายสีจะหยุดทันทีเมือ่ หยุดการวาด และน�ำ้ เจล Methyl
cellulose ไม่ซึมทะลุเข้าไปในกระดาษสา ความเข้มข้นของน�้ำ
เจล Methyl cellulose ที่เหมาะสมคือร้อยละ 1 ซึ่งจะสามารถ
ใช้งานน�้ำเจลได้ไม่เกิน 10 วัน เพราะ Methyl cellulose เสื่อม
สภาพลงส่งผลท�ำให้การกระจายตัวของสีไม่ดี และยังท�ำให้
ควบคุมลวดลายได้ยากขึ้นตามระยะเวลาใช้งานที่เพิ่มขึ้น แต่
ส�ำหรับการใช้งานเพียงวันเดียวสามารถเตรียมน�้ำเจล Methyl
cellulose ทีม่ คี วามเข้มข้นร้อยละ 0.5 ได้เพราะน�ำ้ เจลยังมีความ
หนืดอยู่ในช่วงที่สามารถใช้งานได้
สีทมี่ คี วามเหมาะสมส�ำหรับการลงสีและสร้างลวดลายบน
กระดาษสา คือ สีอะคริลกิ เกรดงาน Art สีอะคริลกิ เกรดทาบ้าน
และสีโปสเตอร์ โดยสีดงั กล่าวมีการกระจายทีด่ ี มีความเข้มข้น
สม�่ำเสมอบนน�้ำเจล Methyl cellulose สามารถสร้างลวดลาย
ได้ตามต้องการ และสีติดบนผิวกระดาษสาได้ทั้งหมด

Abstract

The objective of this project was to develop a new
technique on creating colour and pattern on mulberry
craft paper by adapting from Ebru paper marbling technique,
which was the technique used to create colour and pattern
on cloth and cardboard. This would help to improve on
value added and enhance mulberry craft paper making
industry in Thailand.
It was found that the optimum viscosity of methyl
cellulose gel that should be used to get good colour and
pattern on mulberry craft paper without the colour sinking
to the bottom of the tray or too much methyl cellulose gel
absorption into the paper was between 260-1,880 cP.
The best concentration of methyl cellulose gel for this
purpose was 1% and the mixed methyl cellulose gel
should not be stored more than 10 days before use as
the quality of the gel was decreased and it would be
harder to control the colour and pattern. However, if the
methyl cellulose gel was prepared and would be used
on the same day, it was feasible to mix it at the concentration
of 0.5%.
The most suitable type of colour to be used on mulberry
craft paper and obtained good results were acrylic paint
for artwork, acrylic paint for house and poster color.

ค�ำส�ำคัญ: กระดาษสา, สีและลวดลาย, อีบรู เทคนิค, เจลเซลลูโลส
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1. บทน�ำ (Introduction)

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสามีความหลากหลายขึน้ อยูก่ บั ความ
ต้องการของตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ กระดาษสาและ
ผลิตภัณฑ์จัดเป็นสินค้าหัตถกรรมที่มีคุณค่า และมีความเป็น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น นอกจากเป็นการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมแล้ว ยังสามารถพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบายหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์
และอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ได้ กลุ่ม
ลูกค้าหัตถกรรมกระดาษสา แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ
1. กลุม่ ลูกค้าหัตถกรรมกระดาษสาตลาดในประเทศ มูลค่า
ตลาดเฉพาะของผูผ้ ลิตจากกลุม่ เป้าหมายในประเทศมีเพียงจาก
ตลาดผูบ้ ริโภคหัตถกรรมกระดาษสา ส่วนใหญ่ไม่ได้มาสัง่ ซือ้ หรือ
สัง่ ผลิตเพือ่ น�ำไปจ�ำหน่าย แต่เป็นการสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์เพือ่ น�ำไป
เป็นของฝาก หรือของช�ำร่วย
2. กลุม่ ลูกค้าหัตถกรรมกระดาษสาตลาดต่างประเทศเป็น
ตลาดหลักทีส่ ำ� คัญของผูป้ ระกอบการทีผ่ ลิตกระดาษสา โดยส่วน
ใหญ่เป็นรูปแบบเพือ่ การส่งออก ซึง่ ความต้องการของลูกค้าของ
ตลาดต่างประเทศของแต่ละแห่งแตกต่างกันไป เช่น
o ตลาดยุโรป พฤติกรรมลูกค้ากลุม่ นีจ้ ะเน้นรูปแบบ การ
ออกแบบ ในด้านศิลปหัตถกรรม และคุณภาพผลิตภัณฑ์
o ตลาดอเมริกา เน้นรูปแบบ การออกแบบทีแ่ ตกต่างแต่
ยังคงความคุม้ ค่ากับราคาทีต่ อ้ งเสีย
o ตลาดจีน ให้ความส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์กระดาษสาใน
รูปแบบแผ่น เพือ่ น�ำไปพัฒนาให้กบั สินค้าของตนเอง
o ตลาดญีป่ น่ ุ ผลิตภัณฑ์ทสี่ นใจจะเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ทีเ่ ป็นชิน้ เล็กๆ ของกระจุกกระจิก
o กลุม่ ตลาดใหม่กลุม่ ตะวันออกกลาง ซือ้ สินค้าผลิตภัณฑ์
ทุกประเภท เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา เป็นต้น [1]
ข้อมูลการส่งออกของกรมศุลกากร พบว่า มูลค่าของกระดาษ
สายังไม่สามารถแยกออกจากมูลค่าของกระดาษอืน่ ๆ ได้ เนือ่ งจาก
ปัจจุบนั การส่งออกกระดาษสายังมีนอ้ ย เมือ่ มีการพิจารณาจาก
ข้อมูลส�ำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมันประจ�ำ
ประเทศไทย (GTZ) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตกระดาษสา
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมร่วมด้วย พบว่า รายได้จากการส่งออก
กระดาษสาและผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาอยูท่ ปี่ ระมาณ ปีละ
2,000-2,800 ล้านบาท [2]
จากการลงพืน้ ที่ ณ “ชุมชนบ้านต้นเปา” ซึง่ เป็นชุมชนทีผ่ ลิต
สินค้าหัตถกรรมทีท่ ำ� จากกระดาษสารายใหญ่ทสี่ ดุ ของภาคเหนือ
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต�ำบลต้นเปา อ�ำเภอสันก�ำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ประกอบไปด้วยประชากรมากกว่า 12,000 คน (4,895
ครัวเรือน) ประชากรในหมูบ่ า้ นมีอาชีพผลิตกระดาษสา มีโรงงาน
ทัง้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ประมาณ 51 โรงงาน ผลิตกระดาษ
สาส่งให้ลกู ค้ารายใหญ่คอื กลุม่ ประเทศในแถบยุโรปและเอเชีย
มีมลู ค่าการขายปี 2556 ประมาณ 80 ล้านบาท ปัจจุบนั ยังคงเน้น
การผลิตกระดาษสาแบบสีพนื้ เช่น ขาว ชมพู เขียว เหลือง ฟ้า

ส้ม เป็นต้น ท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจยังประสบปัญหาเรือ่ ง สีสนั และ
ลวดลายของผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สามารถดึงดูดหรือตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า [3]
Ebru paper เป็นศิลปะการเพ้นท์ภาพแบบดัง้ เดิมของตุรกี
ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว แม้จะยังไม่ทราบแน่ชดั ถึงแหล่งก�ำเนิด
และช่วงเวลาการเกิดของศิลปะชนิดนีก้ ต็ าม แต่มผี สู้ นั นิษฐานว่า
มีแหล่งก�ำเนิดมาจาก Turkistan บริเวณเอเชียกลางในอดีต
จุดศูนย์กลางของหลากหลายวัฒนธรรม ศิลปะชนิดนี้ เรียกง่าย ๆ
ก็คอื การเพ้นท์ภาพลงใน “น�ำ้ ” จากนัน้ จึงน�ำเอาแบบทีว่ าดย้าย
กลับไปทีก่ ระดาษแทน [4]				

รูปที่ 1 ศิลปะ Ebru paper
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ปัจจุบนั ศิลปะ Ebru paper มีการน�ำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ผา้ และ
กระดาษแข็ง แต่ยงั ไม่มกี ารน�ำมาลงบนแผ่นกระดาษสา ดังนัน้
งานวิจยั นีจ้ งึ มุง่ เน้นพัฒนาวิธกี ารเพือ่ ให้ได้สตู รทีเ่ หมาะส�ำหรับ
กระดาษสา วิธกี ารและเทคนิคการสร้างสีสนั และลวดลายบนตัว
กระดาษสาให้มีความหลากหลาย สวยงามและตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศ เป็นการเพิม่ มูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษหัตถกรรมให้
เข้มแข็งและยัง่ ยืน

2. วิธีการวิจัย (Experimental)

2.1 วัตถุดบิ และอุปกรณ์ทใี่ ช้
		 - ผงเจล Methyl Cellulose เป็นสารช่วยเพิม่ ความหนืด
ของน�ำ้
		 - น�ำ้ ยาอ็อกซ์กาลล์ (Ox gall) หยดในน�ำ้ ผสมสีชว่ ยเพิม่
ความชุม่ ชืน้ และการซึมซับสีบนพืน้ กระดาษ
		 - น�ำ้ ประปาหรือน�ำ้ กลัน่
		 - สีน�้ำ สีโปสเตอร์ สีน�้ำมัน สีอะคริลิกเกรดงาน Art
สีอะคริลกิ ส�ำหรับใช้ทาบ้าน สียอ้ มผ้าและสีผสมอาหาร
		 - กระดาษสาสีขาวหรือสีพนื้ ทีผ่ า่ นการฟอกขาวแต่ไม่มี
การย้อมสี ขนาด 28x42 เซนติเมตร
		 - ถาดอะลูมเิ นียม ขนาดกว้างxยาว คือ 29x43 เซนติเมตร
		 - หวีหรือไม้แหลมส�ำหรับท�ำลวดลาย
		 - ตะกร้อมือ (Whisk) หรือ Hand Blender
		 - หลอดหยดสี
		 - เครือ่ งกวนทีม่ ใี บพัดโลหะ
		 - เครื่องทดสอบความหนืดของสาร (Brook field RV
Series Viscometer)
2.2 วิธกี ารทดลอง
		 2.2.1 การเตรียมน�ำ้ เจล Methyl Cellulose
			
ชัง่ ผงเจล Methyl Cellulose 1, 5 10 และ 15 กรัม
ในปริมาตรน�ำ้ 1 ลิตร เพือ่ เตรียมความเข้มข้น ร้อยละ 0.1, 0.5,
1, 1.5 ตามล�ำดับ โดยเทผงเจลให้กระจายบนผิวน�ำ้ อย่างช้า ๆ ใช้
ตะกร้อมือหรือเครือ่ งกวนผสมผงเจลให้ละลายเข้ากันกับน�ำ้ จน
หมด เมือ่ ผงเจลละลายตัวหมดแล้ว จะได้สารละลายมีสขี นุ่ ขาว
และมีฟองอากาศมาก ปิดฝาทิง้ ไว้อย่างน้อย 3 ชัว่ โมง หรือจนไม่
พบฟองอากาศ และน�ำ้ เจลมีอณ
ุ หภูมเิ ดียวกับอุณหภูมหิ อ้ ง เมือ่
น�ำ้ เจลพร้อมส�ำหรับการใช้งาน เทลงถาดสีเ่ หลีย่ มหรือภาชนะที่
เตรียมไว้ โดยควรมีความสูงไม่นอ้ ยกว่า 1.5 นิว้
		 2.2.2 การเตรียมสีทดสอบ
			
ใช้สที มี่ จี ำ� หน่ายทัว่ ไปในท้องตลาด ประกอบด้วย
สีอะคริลกิ สีโปสเตอร์ สีนำ�้ สีนำ�้ มัน สียอ้ มผ้า และสีผสมอาหาร
ตักสีปริมาณประมาณ ½ ช้อนชา ใส่ลงในภาชนะทีต่ อ้ งการผสม
กับน�ำ้ 40-50 มิลลิลติ ร ยกเว้น สีนำ�้ มันผสมกับน�ำ้ มันชันสน (ควร
เติมน�ำ้ หรือน�ำ้ มันชันสนเพือ่ ละลายสีทลี ะน้อย) เมือ่ ผสมสีเรียบร้อย
แล้วหยด Ox gall 1-2 หยดลงในสี และคนให้เข้ากัน หากต้องการ
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สีเข้ม ค่อยๆ เพิม่ ปริมาณสีทลี ะน้อย
		 2.2.3 การทดสอบความเข้มข้นของ Methyl cellulose
			
- เมือ่ เตรียมน�ำ้ เจล Methyl Cellulose ทีค่ วาม
เข้มข้น ร้อยละ 0, 0.1, 0.5, 1, 1.5 เรียบร้อยแล้ว ให้ทำ� การทดสอบ
น�ำ้ เจลโดยใช้สอี ะครีลกิ เกรดงาน Art ซึง่ เป็นสีทมี่ คี ณ
ุ ภาพ เหมาะ
สมกับการใช้งาน และเป็นทีน่ ยิ มใช้กบั งาน Ebru Marbling
			
- ใช้หลอดหยดดูดสีอะคริลกิ โดยผสมสีเข้ากับน�ำ้
และหยด Ox gall 1-2 หยดทีเ่ ตรียมได้จากข้อ 2.2.2 หยดสีลง
บริเวณกลางถาดน�ำ้ เจลทีเ่ ตรียมไว้ สังเกตการแผ่กระจายของสี
ถ้าความเข้มข้นของน�ำ้ เจลเหมาะสม สีจะมีการกระจายเป็นวง
โดยมีเฉดสีทสี่ ม�ำ่ เสมอ และสีไม่จม
			
- ทดสอบการวาด โดยให้ใช้แท่งไม้แหลม หรือ
หวี เขีย่ สีจากตรงกลางวง ออกไปด้านนอกวง สีตอ้ งหยุดเมือ่ ยก
แท่งเขีย่ สีขนึ้ ถ้าสีไหลย้อนกลับแสดงว่าน�ำ้ เจลมีความเข้มข้นมาก
ไป กรณีสีไม่หยุดเมื่อยกที่เขี่ยสี แสดงว่าน�้ำเจลมีความเข้มข้น
น้อยไป
		 2.2.4 การทดสอบสี
			
- ท�ำการเตรียมสีตามขัน้ ตอนวิธกี ารเตรียมสี และ
ใช้หลอดหยดดูดสี หยดสีลงบริเวณกลางถาดน�ำ้ เจลทีเ่ ตรียมไว้
สังเกตการแผ่กระจายของสี สีทดี่ ตี อ้ งมีการกระจายตัวของสีที่
สม�ำ่ เสมอ ถ้าสีจมลงทีพ่ นื้ ถาดแสดงว่าผสมสีขน้ ไป เติมน�ำ้ อีกเล็ก
น้อย และทดสอบอีกครัง้
			
- น�ำกระดาษสาวางบนน�ำ้ เจล แล้วลากกระดาษ
สาขึน้ เพือ่ ทดสอบการติดสีทใี่ ช้บนกระดาษสา จากนัน้ ผึง่ ให้แห้ง
ในทีร่ ม่
		 2.2.5 ขัน้ ตอนการท�ำลวดลายบนกระดาษสา
			
- เตรียมสีและน�ำ้ เจล ตามสภาวะทีด่ ที สี่ ดุ ในการ
ทดสอบน�ำ้ เจลและสี
			
- ค่อย ๆ หยดสีลงบนน�ำ้ เจลด้วยหลอดหยด
			
- ใช้ไม้แหลมหรือหวี วาดให้เกิดเป็นลวดลาย
			
- ค่อย ๆ วางกระดาษสาลงบนผิวน�ำ้ เจลทีไ่ ด้ทำ�
ลวดลายไว้ เริม่ จากมุมใดมุมหนึง่ ก่อนเพือ่ ไม่ให้เกิดฟองอากาศ
บนชิน้ งาน ค่อยดึงกระดาษเข้าหาตัวให้ผวิ กระดาษแตะขอบของ
ถาดเสมอเพือ่ รีดน�ำ้ เจลออกจากกระดาษให้ได้มากทีส่ ดุ จากนัน้
ไปผึง่ ให้แห้งและควรตากกระดาษในทีร่ ม่ เมือ่ กระดาษแห้งแล้ว
สามารถรีดด้วยเตารีดใช้ไฟอ่อน
		 2.2.6 การทดสอบหาความหนืดของน�้ำเจล ทดสอบ
ตามมาตรฐาน ASTM D2196 [5] โดยใช้เครื่อง Brookfield
viscometer type RVF series ขัน้ ตอนการทดสอบมีดงั นี้
			
- เตรียมน�้ำเจลประมาณ 450 มิลลิลิตรลงใน
บีกเกอร์ขนาด 600 มิลลิลติ ร
			
- ติดตัง้ spindle โดยเลือกใช้ spindle และความเร็ว
รอบให้เหมาะสมกับความหนืดของน�ำ้ เจลทีใ่ ช้วดั
			
- ปรับความสูงของ spindle โดยให้ spindle
จมลงอยูก่ งึ่ กลางของน�ำ้ เจล โดยระวังไม่ให้เกิดฟองอากาศ
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3.1.2 ทดสอบการใช้ Methyl cellulose ที่ความเข้มข้น
ร้อยละ 0.1
ลักษณะสารละลายมีความหนืดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แตกต่าง
กับการใช้น�้ำที่ปราศจาก Methyl cellulose เมื่อน�ำไปวัดค่า
ความหนืดได้ค่าความหนืดที่ 12.5 cP เมื่อท�ำการทดลองหยด
สี จะมีบางส่วนของสีทจี่ มลงลักษณะเดียวกับการใช้นำ�้ ทีป่ ราศจาก
Methyl cellulose สีทอี่ ยูบ่ นผิวน�ำ้ มีการกระจายตัวลักษณะเป็น
วงกว้างรัศมีมากกว่า 10 เซนติเมตร โดยทีส่ บี นผิวน�ำ้ มีการเคลือ่ น
ตัวไม่คงที่ ยากต่อการควบคุมลวดลาย ทดลองสร้างลวดลาย
จากการวาดสีที่ผิวน�้ำด้วยไม้ปลายแหลม เมื่อการวาดสิ้นสุด
ท�ำการยกไม้ปลายแหลมขึน้ พบว่าน�ำ้ เจลเคลือ่ นทีไ่ ม่หยุดแบบ
ไม่เป็นทิศทาง ท�ำให้ยากต่อการควบคุมและสร้างให้เกิดลวดลาย
ตามที่คิดไว้ อันเนื่องมาจากความหนืดของสารละลายที่ 12.5
cP ยังไม่สูงพอที่จะควบคุมน�้ำเจลและหยุดสีบนผิวน�้ำเจลไว้
เมือ่ ทดสอบการติดของสีบนกระดาษสา โดยวางกระดาษสาลง
บนน�ำ้ เจล พบว่า น�ำ้ เจลซึมทะลุเข้าไปในเนือ้ ในของกระดาษสา
มาก เช่นเดียวกับการใช้นำ�้ ที่ปราศจาก Methyl cellulose แต่
ลวดลายของสีที่ได้ติดไปกับกระดาษสามากขึ้นและให้สีได้ที่มี
3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)
3.1 การทดสอบหาความเข้มข้นของ Methyl cellulose ความเข้มกว่าที่ได้จากการใช้น�้ำที่ปราศจาก Methyl cellulose
ทีเ่ หมาะสม โดยเลือกความเข้มข้นร้อยละ 0, 0.1, 0.5, 1 และ ดังรูปที่ 3
1.5 มาใช้ทดสอบ มีผลการทดสอบดังนี้
		 3.1.1 ทดสอบการใช้นำ�้ ทีป่ ราศจาก Methyl cellulose
(ความเข้มข้นร้อยละ 0)
ลักษณะสารละลายเมือ่ ท�ำการทดลองหยดสี ปรากฏว่าสีมี
บางส่วนทีจ่ มลงแม้ใช้สที คี่ วามเข้มข้นต�ำ่ และสีทอี่ ยูบ่ น ผิวน�ำ้ ไม่
กระจายตัวในลักษณะเป็นวง เมือ่ หยดสีเพิม่ สีเคลือ่ นตัวไปตาม
แรงกระเพื่อมของหยดสีทั่วผิวน�้ำ จากการที่น�้ำมีค่าความหนืด รูปที่ 3 แสดงลักษณะการกระจายตัวของสี (ซ้าย) การวาดน�ำ้ เจลด้วยไม้
เพียง 1 cP ท�ำให้การควบคุมสีทำ� ได้ยากและไม่สามารถท�ำให้ ปลายแหลมเพือ่ ให้เกิดลวดลาย (กลาง) และลักษณะลวดลายทีเ่ กิดบน
เกิดลวดลายตามต้องการได้ เมื่อน�ำกระดาษสามาทาบลงบน
กระดาษสา (ขวา) โดยใช้ Methyl cellulose 0.1%
ผิวน�ำ้ เพือ่ ทดสอบการท�ำให้เกิดลวดลายบนกระดาษสา ผลทีไ่ ด้
คือสีทผี่ วิ น�ำ้ ไม่ตดิ กับกระดาษสา ท�ำให้ลวดลายสีทเี่ กิดบนกระดาษ 		 3.1.3 ทดสอบการใช้ Methyl cellulose ที่ ค วาม
สาขาดความเข้ม และน�ำ้ ซึมทะลุถงึ ด้านหลังกระดาษ ดังรูปที่ 2 เข้มข้นร้อยละ 0.5
		 ลักษณะของสารละลายมีความหนืดเพิ่มขึ้นมากกว่า
การใช้ Methyl cellulose ที่ 0.1% โดยเห็นความแตกต่างตัง้ แต่
ขัน้ ตอนการเตรียม คือ ใช้เวลาในการกวนผสมนานมากขึน้ เมือ่
น�ำไปวัดค่าความหนืดได้ค่าความหนืดที่ 259 cP เมื่อท�ำการ
ทดลองหยดสี พบว่าสีจมลงในน�้ำเจลเล็กน้อย ลักษณะสีมีการ
กระจายตัวที่ดี เป็นวงกว้างรัศมีไม่เกิน 10 เซนติเมตร โดยสียัง
มีความเข้มที่สม�่ำเสมอมากกว่าการใช้ Methyl cellulose ที่ 0
และ 0.1% ทดลองสร้างลวดลายด้วยการวาดสีทผี่ วิ น�ำ้ เจลโดย
ใช้ไม้ปลายแหลม เมื่อการวาดสิ้นสุดท�ำการยกไม้ปลายแหลม
ขึน้ พบว่าสีบนผิวน�ำ้ เจลไหลต่อไปเป็นระยะ 1-3 เซนติเมตร (ขึน้
อยูก่ บั แรงทีใ่ ช้) ในทิศทางเดียวกับการวาดจึงหยุดไหล ลักษณะ
รูปที่ 2 แสดงลักษณะการกระจายตัวของสี (ซ้าย) และลักษณะ
นีเ้ พียงพอต่อการควบคุมลวดลายให้เกิดขึน้ ตามต้องการได้ แต่
ลวดลายที่เกิดบนกระดาษสา (ขวา) เมื่อหยดในน�้ำที่ปราศจาก
ต้องอาศัยความช�ำนาญและประณีต เพราะถ้าออกแรงวาดมาก
Methyl cellulose (ความเข้มข้นร้อยละ 0)
			
- ท�ำการเปิดสวิทซ์เพือ่ ทดสอบ โดยค่าทีอ่ า่ นได้ที่
หน้าปัดเป็นค่าของแรงบิด (torque) เพือ่ ความถูกต้องควรอ่าน
ค่าแรงบิดไม่ตำ�่ กว่า 10% ถ้าต�ำ่ กว่า 10% ให้ทำ� การปรับ spindle
ให้มขี นาดใหญ่ขนึ้ หรือเพิม่ ความเร็วในการหมุน
ค�ำนวณค่าความหนืดจากสูตร
ความหนืด (Viscosity) = Dial reading (Torque) x Factor
ความหนืด มีหน่วย cP (mPa•s)
Dial reading คือ ค่าแรงบิดทีอ่ า่ นได้
Factor		
คือ ค่าที่ได้จากการน�ำหมายเลขของ spindle
			
และความเร็วรอบทีเ่ ลือกใช้ ไปหาค่า Factor ใน
			
ตาราง Rv Series Viscometer
			
- ท�ำการทดสอบความหนืด Methyl cellulose
ความเข้มข้นร้อยละ 0.1, 0.5, 1 และ 1.5 โดยจะท�ำการทดสอบ
วันแรกของการเตรียมน�ำ้ เจล และทดสอบทุก ๆ 3, 7, 10 และ 14
วัน เพือ่ ทดสอบอายุการใช้งานและการเสือ่ มสภาพของ Methyl
cellulose เมือ่ เวลาผ่านไป
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เกินไปสีบนน�้ำเจลจะเคลื่อนไปไกลกว่าที่ต้องการ ท�ำให้เกิด
ลวดลายทีผ่ ดิ พลาดได้ แสดงให้เห็นว่าน�ำ้ เจลต้องการค่าความ
หนืดมากกว่า 259 cP เพื่อท�ำให้เกิดความง่ายและสะดวกต่อ
การสร้างลวดลาย เมื่อทดสอบการติดสีของลวดลายทีส่ ร้างขึ้น
บนกระดาษสา ลวดลายบนกระดาษที่ได้มีความสดและความ
เข้มเหมือนดังลวดลายบนผิวน�้ำเจล เจลติดไปกับกระดาษสา
ทั้งหมด มีหยดสีเหลือในน�้ำเจลเล็กน้อย และน�้ำเจลยังคงซึม รูปที่ 5 แสดงลักษณะการกระจายตัวของสี (ซ้าย) การวาดน�้ำเจลด้วยไม้
ทะลุเข้าเนื้อในกระดาษสาอยู่แต่น้อยลง ดังรูปที่ 4
ปลายแหลมเพื่อให้เกิดลวดลาย (กลาง) และลักษณะลวดลายที่เกิดบน
กระดาษสา (ขวา) บนน�้ำเจลโดยใช้ Methyl cellulose
ความเข้มข้นร้อยละ 1

รูปที่ 4 แสดงลักษณะการกระจายตัวของสี (ซ้าย) การวาดน�้ำเจลด้วยไม้
ปลายแหลมเพื่อให้เกิดลวดลาย (กลาง) และลักษณะลวดลายที่เกิดบน
กระดาษสา (ขวา) บนน�้ำเจลโดยใช้ Methyl cellulose
ความเข้มข้นร้อยละ 0.5

		 3.1.5 การทดสอบการใช้ Methyl cellulose ที่ความ
เข้มข้นร้อยละ 1.5
			
ลักษณะของสารละลายมีความหนืดมาก ใช้
เวลาในการกวนให้สารละลายในน�ำ้ โดยใช้เพียงตระกร้อมือนาน
มากกว่าความเข้มข้นอื่น ๆ มาก และต้องทิ้งเจลไว้อย่างน้อย
12 ชั่วโมงเพื่อให้ฟองอากาศในเจลออกหมด เมื่อน�ำไปวัดค่า
ความหนืดได้คา่ ความหนืดที่ 7,483 cP เมือ่ ท�ำการทดลองหยด
สีลงบนน�ำ้ เจล พบว่าไม่ปรากฏให้เห็นถึงการจมของสี ลักษณะ
สีมคี วามเข้ม และสีมกี ารกระจายตัวทีน่ อ้ ย โดยเป็นวงมีรศั มีไม่
เกิน 2 เซนติเมตร ทดลองท�ำการสร้างลวดลายจากการวาดสีที่
ผิวน�้ำโดยใช้ไม้ปลายแหลม เมื่อการวาดสิ้นสุดท�ำการยกไม้
ปลายแหลมขึ้น พบสีบนผิวน�้ำหยุดไหลย้อนกลับไปประมาณ
2-3 เซนติเมตร ในลักษณะเช่นนี้แสดงว่าน�้ำเจลที่ความหนืด
7,483 cP ไม่เหมาะสมทีจ่ ะใช้สำ� หรับสร้างลวดลาย เมือ่ ทดสอบ
การติดของสีของลวดลายทีส่ ร้างขึน้ บนกระดาษสา ลวดลายบน
กระดาษทีไ่ ด้มคี วามเข้มเหมือนดังลวดลายบนผิวน�ำ้ เจล จากที่
เจลติดไปกับกระดาษสาทั้งหมด และน�้ำเจลไม่ซึมทะลุเข้าเนื้อ
ในของกระดาษสา ดังรูปที่ 6

		 3.1.4 การทดสอบการใช้ Methyl cellulose ที่ความ
เข้มข้นร้อยละ 1
		 ลักษณะของสารละลายมีความหนืดมาก การกวนเพือ่
ท�ำให้สารละลายในน�้ำใช้เวลานานขึ้น เมื่อน�ำไปวัดค่าความ
หนืดได้ค่าความหนืดที่ 1,879 cP เมื่อท�ำการทดลองหยดสีลง
บนน�้ำเจล พบว่าไม่ปรากฏให้เห็นถึงการจมของสี และสีมีการ
กระจายตัวเป็นวงกว้างรัศมีไม่เกิน 5 เซนติเมตร ลักษณะของสี
มีความเข้มและสม�ำ่ เสมอมากกว่ากับการใช้ Methyl cellulose
ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 ทดลองท�ำการสร้างลวดลายจากการ
วาดสีที่ผิวน�้ำโดยใช้ไม้ปลายแหลม เมื่อการวาดสิ้นสุดท�ำการ
ยกไม้ปลายแหลมขึ้น พบสีบนผิวน�้ำหยุดไหล เมื่อเพิ่มแรงที่ใช้
วาดเพิม่ ขึน้ น�ำ้ เจลมีการไหลต่อไปอีกเพียงเล็กน้อย ในลักษณะ
เช่นนี้แสดงว่าเจลที่ความหนืด 1,879 cP เหมาะสมที่จะใช้
ส�ำหรับสร้างลวดลาย ซึ่งง่ายกว่าการใช้น�้ำเจลที่มี Methyl
cellulose ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 เมื่อทดสอบการติดของสี
ของลวดลายที่สร้างขึ้นบนกระดาษสา ลวดลายบนกระดาษที่
ได้มีความเข้มเหมือนดังลวดลายบนผิวน�้ำเจล จากที่เจลติดไป รูปที่ 6 แสดงลักษณะการกระจายตัวของสี (ซ้าย) การวาดน�้ำเจลด้วยไม้
กับกระดาษสาทั้งหมด และน�้ำเจลไม่ซึมทะลุเข้าเนื้อในของ ปลายแหลมเพื่อให้เกิดลวดลาย (กลาง) และลักษณะลวดลายที่เกิด
กระดาษสา ดังรูปที่ 5
บนกระดาษสา (ขวา) บนน�้ำเจลโดยใช้ Methyl cellulose ความเข้มข้น
ร้อยละ 1.5

		 จากการทดลองร้อยละของ Methyl cellulose พบว่าน�ำ้
เจลทีใ่ ช้ Methyl cellulose ความเข้มข้นร้อยละ 1 มีความเหมาะ
สมทีส่ ดุ โดยสีไม่จมลงในน�ำ้ เจล การกระจายตัวของสีดที สี่ ดุ การ
สร้างลวดลายบนผิวเจลดี ท�ำได้งา่ ย คงรูปได้นาน และการติดสี
บนกระดาษท�ำได้ดที สี่ ดุ ไม่มสี ตี กค้างบนผิวเจล ขัน้ ตอนต่อไป
เป็นการทดสอบประเภทของสีทสี่ ามารถใช้งานได้
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3.2 ผลการทดสอบโดยใช้สปี ระเภทต่างๆ บนผิวเจล
Methyl cellulose ทีม่ คี วามเข้มข้นร้อยละ 1
โดยเลือกสีที่มีราคาถูกและมีขายทั่วไปในท้องตลอด
ดังนี้ สีอะครีลกิ เกรดงาน Art สีอะครีลกิ เกรดทาบ้าน สีโปสเตอร์
สีผสมอาหาร สีน�้ำ สีน�้ำมัน สีย้อมผ้า ผลการทดสอบแสดงดัง
ตารางที่ 3
		 3.2.1 การจมของสี พบว่า สีทกุ ชนิดไม่จมลงในน�ำ้ เจล
การกระจายตัวของสี พบว่าสีอะครีลกิ เกรดงาน Art สีอะครีลกิ
เกรดทาบ้าน สีโปสเตอร์ สีผสมอาหาร มีการกระจายตัวทีด่ แี ละ
สม�ำ่ เสมอ ส่วนสีผสมอาหาร สีนำ้� สีนำ�้ มัน และสียอ้ มผ้า มีการ
กระจายตัวไม่ดี
		 3.2.2 ระดับความเข้มของสี สีอะครีลกิ เกรดงาน Art
สีอะครีลิก เกรดทาบ้าน สีโปสเตอร์ และสีผสมอาหาร มีระดับ
ความเข้มสีมาก ส่วนสีนำ�้ สีนำ�้ มัน และสียอ้ มผ้า มีระดับความ
เข้มสีนอ้ ย
		 3.2.3 การวาดให้ เ กิ ด ลวดลายบนน�้ ำ เจลพบว่ า สี
อะครีลกิ เกรดงาน Art สีอะครีลกิ เกรดทาบ้าน สีโปสเตอร์ สีผสม
อาหาร สีนำ�้ สียอ้ มผ้า สามารถวาดให้เกิดลวดลายได้ ส่วนสีนำ�้ มัน
ไม่สามารถวาดให้เกิดลวดลายได้

		 3.2.4 การติดสีบนกระดาษสา พบว่า สีอะครีลกิ เกรด
งาน Art สีอะครีลกิ เกรดทาบ้าน สีโปสเตอร์ สีนำ�้ สีนำ�้ มัน และ
สียอ้ มผ้า เกิดการติดสีทงั้ หมด ส่วนสีผสมอาหาร พบว่า การติด
สีไม่ดนี กั เกิดจากการเยิม้ ของสีซมึ เข้าสูก่ ระดาษได้เล็กน้อยท�ำให้
ลวดลายเสียหาย สีอะครีลกิ เกรดงาน Art สีอะครีลกิ เกรดทาบ้าน
และสีโปสเตอร์ มีความเหมาะสมทีจ่ ะใช้สร้างสีสนั และลวดลาย
บนกระดาษสา เพราะสีไม่จม การกระจายตัวของสีดแี ละสม�ำ่ เสมอ
ระดับความเข้มสีมาก วาดให้เกิดลวดลายได้งา่ ยและเกิดการติด
สีทั้งหมดบนกระดาษสา สีผสมอาหารไม่เหมาะสมในการใช้
เพราะสีซมึ เข้าเนือ้ ในของกระดาษได้นอ้ ยท�ำให้ลวดลายเสียหาย
สีนำ�้ ไม่เหมาะสมในการใช้ เพราะระดับความเข้มของสีนอ้ ย การ
กระจายตัวช้าและไม่สม�่ำเสมอ สีน�้ำมันไม่เหมาะสมในการใช้
เพราะระดับความเข้มสีนอ้ ย การกระจายตัวไม่สม�ำ่ เสมอ ลักษณะ
เป็นเม็ดสีไม่สามารถสร้างลวดลายได้ สียอ้ มผ้าไม่เหมาะสมใน
การใช้งาน เพราะระดับความเข้มสีนอ้ ยท�ำให้การกระจายตัวไม่
สม�ำ่ เสมอลักษณะคล้ายขนนก

ตารางที่ 3 แสดงผลทดสอบการจมของสี การกระจายตัวของสี ระดับความเข้มของสี การวาดให้เกิดลวดลายบนน�ำ้ เจลและการติด
ของสีบนกระดาษสาของสีชนิดต่างๆ
คุณสมบัติ

การจมของสี

การกระจายตัวของสี

ระดับความเข้ม
ของสี

การวาดให้เกิด
ลวดลาย
บนน�้ำเจล

การติดของสี
บนกระดาษสา

สีอะครีลิก
เกรดงาน Art

ไม่จม

ดีและสม�่ำเสมอ

มาก

ได้

ติดทั้งหมด

สีอะครีลิก
เกรดทาบ้าน

ไม่จม

ดีและสม�่ำเสมอ

มาก
แต่น้อยกว่าเกรด Art

ได้

ติดทั้งหมด

สีโปสเตอร์

ไม่จม

ดีและสม�่ำเสมอ

มาก
แต่น้อยกว่าเกรด Art

ได้

ติดทั้งหมด

สีผสมอาหาร

ไม่จม

ดีและสม�่ำเสมอ

มากที่สุด

ได้

สีเยิ้มจากสีซึมเข้า
กระดาษได้น้อย ท�ำให้
ลวดลายเสียหาย

สีน�้ำ

ไม่จม

กระจายตัวช้า
และไม่สม�่ำเสมอ

น้อย

ได้

ติดทั้งหมด

สีน�้ำมัน

ไม่จม

ไม่สม�่ำเสมอ
ลักษณะเป็นเม็ดสี

น้อย

ไม่เกิดลวดลาย

ติดทั้งหมด

สีย้อมผ้า

ไม่จม

ไม่สม�่ำเสมอ
ลักษณะคล้ายขนนก

น้อย

ได้

ติดทั้งหมด

ชนิดของสี
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3.3 การทดสอบความหนืดของน�ำ้ เจล Methyl cellulose
		 ท�ำการทดสอบความหนืดของน�ำ้ เจลทีร่ ะดับความเข้มข้น Methyl cellulose ร้อยละ 0, 0.1, 0.5, 1 และ 1.5 เพือ่ หาช่วงความ
หนืดและระยะเวลาการใช้งานของน�ำ้ เจล ผลทีไ่ ด้แสดงในตารางที่ 4 พบว่าความเข้มข้นของน�ำ้ เจล Methyl cellulose ทีเ่ หมาะสม
ทีส่ ดุ คือร้อยละ 1 ซึง่ มีความหนืดอยูท่ ี่ 1,879 cP และความเข้มข้นทีส่ ามารถใช้งานได้แต่ตอ้ งการความประณีตคือ 0.5% คือ 259 cP
ดังนัน้ น�ำ้ เจลทีส่ ามารถใช้งานได้ควรอยูใ่ นช่วงประมาณ 260-1,880 cP ซึง่ ถ้าเตรียม Methyl cellulose ความเข้มข้นร้อยละ 1 จะ
สามารถใช้งานน�ำ้ เจลได้สงู สุดไม่เกิน 10 วัน จากน�ำ้ เจลในวันที่ 10 มีความหนืดลดต�ำ่ ลงเหลือ 207 cP และถ้าเตรียม Methyl cellulose
ทีค่ วามเข้มข้นร้อยละ 0.5 ใช้ได้แค่เพียงวันแรกทีเ่ ตรียมเท่านัน้ ส่วนน�ำ้ เจลทีร่ ะดับความเข้มข้นร้อยละ 0, 0.1 และ 1.5 ไม่เหมาะสมใน
การใช้งาน เพราะทีค่ วามเข้มข้นร้อยละ 0 และ 0.1 มีคา่ ความหนืดต�ำ่ เกินไป ท�ำให้การกระจายตัวและการติดของสีไม่ดี ส่วนทีค่ วาม
เข้มข้นร้อยละ 1.5 มีคา่ ความหนืดสูงไป การกระจายตัวของสีชา้ การเตรียมน�ำ้ เจลใช้เวลานาน อีกทัง้ เป็นการเพิม่ ต้นทุนการผลิตด้วย
ตารางที่ 4 แสดงค่าความหนืดของน�ำ้ เจล Methyl cellulose ทีร่ ะดับความเข้มข้นต่างๆ
ระดับความเข้มข้นของ
Methyl cellulose, ร้อยละ

0

0.1

0.5

1

1.5

วันแรก

1

12.5

259

1,879

7,483

3 วัน

1

12.5

190

1,535

6,700

7 วัน

1

12.5

158

556

1,906

10 วัน

1

12.5

153

207

914

14 วัน

1

11.3

46.0

110

490

ความหนืด, cP

3.4 ข้อมูลเบื้องต้นส�ำหรับการประเมินด้านต้นทุนราคา (cost) ของกระดาษสาต่อแผ่นที่มีการน�ำเทคนิคศิลปะ
Ebru paper เปรียบเทียบกระดาษสาสีทั่วไป
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
รายละเอียดต้นทุน
(ราคาโดยประมาณต่อแผ่น
ขนาด 50x70 cm)
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กระดาษสาสี
- เยื่อปอสา
- สีย้อมกระดาษ
- คลอรีน
- โซดาไฟ

= 2.00 บาท
= 0.50 บาท
= 0.25 บาท
= 0.75 บาท

รวม

= 3.50 บาท

กระดาษสาศิลปะ Ebru paper
- เยื่อปอสา
- คลอรีน
- โซดาไฟ
- สีอะครีลิก
- ผงเจล Methyl Cellulose
- น�้ำยาอ็อกซ์กาลล์ (Ox gall)
รวม
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= 2.00
= 0.25
= 0.75
= 0.25
= 0.50
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4. สรุป (Conclusion)

4.1 ความหนืดของน�้ำเจลที่สามารถใช้สร้างลวดลายบน
กระดาษสาได้ดอี ยูใ่ นช่วง 260-1,880 cP การใช้ Methyl cellulose
ที่เหมาะสม คือ เข้มข้นร้อยละ 1 โดยเมื่อหยดสีแล้วจะช่วยให้
สีไม่จมลงในน�ำ้ เจล และเมือ่ ท�ำการวาดเพือ่ สร้างลวดลาย สีจะ
หยุดทันทีเมื่อยกเลิกการวาด อีกทั้งน�้ำเจลไม่ซึมทะลุเข้าไปใน
กระดาษสา โดยสามารถใช้งานน�้ำเจลได้ไม่เกิน 10 วัน จากที่
Methyl cellulose เสือ่ มสภาพลงส่งผลท�ำให้การควบคุมลวดลาย
ยากขึ้นตามระยะเวลาใช้งานที่เพิ่มขึ้น และส�ำหรับการใช้น�้ำ
เจลส�ำหรับสร้างลวดลายเพียงวันเดียว อาจเตรียม Methyl
cellulose ทีค่ วามเข้มข้นน้อยกว่าได้เพือ่ ความประหยัด แต่ตอ้ ง
มีความเข้มข้นของ Methyl cellulose ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 0.5
เพราะน�้ำเจลยังมีความหนืดของน�้ำอยู่ในช่วงที่สามารถใช้งาน
ได้ โดยจะมีสีจมเพียงเล็กน้อย และสามารถสร้างลวดลายได้
โดยอาศัยความประณีตที่เพิ่มมากขึ้น
4.2 สีทเี่ หมาะสมทีส่ ดุ ส�ำหรับการสร้างลวดลายบนกระดาษ
สา คือสีอะคริลิกเกรดงาน Art จากที่สีมีการกระจายตัวที่ดี มี
ความเข้มที่สม�่ำเสมอ สามารถสร้างลวดลายได้ตามต้องการ
และสีติดไปกับกระดาษสาทั้งหมด แต่ด้วยสีมีราคาแพงจึง
เหมาะกับงานทีม่ มี ลู ค่าสูงหรือต้องการความสวยงามมากเท่านัน้
ส�ำหรับงานทัว่ ไป การใช้สอี ะคริลกิ เกรดทาบ้านหรือสีโปสเตอร์
จะมีความเหมาะสมมากกว่า เพราะมีคุณสมบัติของสีเหมือน
กันกับสีอะคริลกิ เกรดงาน Art แต่สใี ห้ความเข้มทีน่ อ้ ยกว่า โดย
ทีส่ อี ะคริลกิ จะมีความคงทนมากกว่าสีโปสเตอร์จากการมีสว่ น
ผสมของพอลิเมอร์หรือไวนิล ส่วนการใช้สชี นิดอืน่ ๆ ไม่เหมาะ
สม โดยสียอ้ มผ้าและสีนำ�้ มันให้การกระจายตัวของสีในลักษณะ
ทีไ่ ม่เป็นวง สีนำ�้ มีความเข้มของสีทนี่ อ้ ย และสีผสมอาหาร เมือ่
ท�ำการถ่ายเทลวดลายจากน�ำ้ เจลไปทีก่ ระดาษสา สีทไี่ ด้บนผิว
กระดาษจะเยิ้ม ท�ำให้ลวดลายเสียหายหรือเปลี่ยนไปจากเดิม
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บทคัดย่อ

การพัฒนาสารทดแทนเกลือนี้ใช้หลักการลดขนาดอนุภาคเกลือโซเดียม (NaCl) ให้อนุภาคมีขนาด 45 ไมครอน และน�ำไป
ผสมโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) ในอัตราส่วน 1:1, 1:2 และ 2:1 (โดยน�้ำหนัก) และทดสอบการยอมรับโดยชิมตัวอย่างน�้ำเกลือ
โดยใช้วิธีการทดสอบ Triangle test ผู้ชิม 20 คน และค�ำนวณสถิติด้วย Chi-Square (X2) พบว่า การทดสอบน�้ำเกลือเข้มข้น
ร้อยละ 1 ผูช้ มิ ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างตัวอย่างควบคุม (เกลือโซเดียม) กับสารทดแทนเกลืออัตราส่วน 1:1 และน�ำ้
เกลือ ร้อยละ 2 ผู้ทดสอบชิมไม่สามารถแยกเกลือโซเดียมกับสารทดแทนเกลือได้อัตราส่วน 1:1 และ 2:1 ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 (P>0.05) แต่ผู้ชิมสามารถแยกความแตกต่างระหว่างเกลือโซเดียมกับสารทดแทนเกลืออัตราส่วน 1:2 ได้อย่างมีนัย
ส�ำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P<0.05)
สารทดแทนเกลือที่พัฒนาสูตร โดยใช้โพแทสเซียมคลอไรด์ผสมกับโซเดียมคลอไรด์ อัตราส่วน 60:40, 65:35และ 70:30
และเติมทอรีน ร้อยละ 1 ร่วมกับกรดทาร์ทาริก ร้อยละ 0.1 หรือกรดแอสคอร์บิก ร้อยละ 0.1 สารทดแทนเกลือที่ผลิตนี้มีโซเดียม
15.01-17.59 กรัม/100 กรัม สูตรสารทดแทนเกลือที่เหมาะสม คือมี KCl ผสม NaCl อัตราส่วน 65:35 ผสมทอรีน ร้อยละ 1 และ
กรดแอสคอร์บิก ร้อยละ 0.1 ซึ่งน�ำไปใช้ปรุงรสซุปเห็ดฟาง พบว่า มีโซเดียม 32.38-35.97 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค (150
กรัม) ซึ่งมีค่าโซเดียมจัดอยู่ในกลุ่มอาหารที่มีเกลือโซเดียมต�่ำมาก เกลือปรุงรสผสมสาหร่ายหรือสารทดแทนเกลือที่พัฒนาสูตร
เพื่อปรุงแต่งรสผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวโดยปรุงกล้วยทอดกรอบ มีส่วนประกอบคือ โพแทสเซียมคลอไรด์ ผสมโซเดียมคลอไรด์
อัตราส่วน 65:35 เติมทอรีน ร้อยละ 1 กรดแอสคอร์บิก ร้อยละ 0.1 และผสมสาหร่าย เกลือปรุงรสผสมสาหร่ายปริมาณ 100
กรัม พบว่ามี K 65.58 กรัม มี Na 9.09 กรัม และมี NaCl 86.85 กรัม กล้วยทอดกรอบเติมเกลือปรุงรสผสมสาหร่าย มีโซเดียม
131.20 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค (100 กรัม) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงและเป็นไปตามข้อก�ำหนดอาหารที่มีเกลือโซเดียมต�่ำ
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Abstract

The development of sodium-replacement salts or salt substitutes in this research was produced by reduced
size of sodium salt (NaCl) to very small particles, 45 micron. Salt substitutes was prepared by mixing NaCl and KCl
at the ratio 1:1, 1:2 and 2:1 (by weight). Sensory evaluation of salt substitute solution was conducted using Triangle
test with 20 panelists and statistical tested by Chi-Square (X2). The sample of salt substitute solution test at the
concentration 1% by weight, panelist could not detect the difference between control sample (Sodium salt) and salt
substitute (NaCl and KCl ratio 1:1). Sensory evaluation result for the concentration 2% solution, panelist could not
detect the difference between control sample and salt substitute (NaCl and KCl ratio 1:1 and 2:1), at the 95 percent
confidence level (P>0.05). The sensory evaluation result shown that panelist can detect the difference of control
sample and salt substitute NaCl and KCl at the ratio 1:2 (P<0.05)
The formula development of salt substitute contained KCl and NaCl at the ratio 60:40, 65:35 and 70:30, added
taurine 1%, tartaric acid 0.1% or ascorbic acid 0.1%. These salt substitutes formulas were analyzed sodium content,
it has sodium 15.01-17.59 gram/100 gram. Suitable salt substitute formula contained KCl and NaCl at the ratio 65:35
added taurine 1% and ascorbic acid 0.1%, it used for Straw mushroom soup and product has sodium 32.38-35.97
milligram/one serving (150 gram), which complied with definition of very low sodium food. Salt substitute formula
was tested in snack, which contained of KCl and NaCl ratio 65:35, added taurine 1%, ascorbic acid 0.1% and mix
with dried seaweed. This sodium-replacement salts was used for flavoring on banana cracker. Salt substitute mixed
with dried seaweed contained K 65.58 gram, Na 9.09 gram and NaCl 86.85 gram. The flavoring banana cracker with
salt substitute (mixed with dried seaweed) has sodium content 131.20 mg of sodium per serving (100 gram), which
complied with definition of low sodium food.

Keywords: Salt substitute, Low-sodium salt, Sodium-replacement salts
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1. บทน�ำ (Introduction)

วิวฒ
ั นาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท�ำให้
มีการศึกษาความสัมพันธ์ของทางโภชนาการและระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายมนุษย์ มีรายงานวิจัยทางการแพทย์บ่งชี้ว่า
เกลือบริโภคหรือโซเดียมคลอไรด์ เมือ่ บริโภคในปริมาณสูงเป็น
ปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง และมีความสัมพันธ์
กับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular
Disease, CVD) โรคเส้นเลือดในสมอง (Stroke) และอาจท�ำให้
เกิดโรคไตเสื่อมและเกิดเมตาบอลิซึมในภาวะที่มีแร่ธาตุสูง มี
รายงานบ่งชีด้ ว้ ยว่า การบริโภคโซเดียมในปริมาณสูงมีผลท�ำให้
ความยืดหยุน่ ของเส้นเลือดเลีย้ งหัวใจลดลง [1] สมาคมโรคหัวใจ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สง่ เสริมให้บริโภคโซเดียมในปริมาณ
ทีต่ ำ่� กว่า 1,500 มิลลิกรัม/วัน [2,3] เพือ่ ลดปัญหาการแข็งตัว
ของหลอดเลือดหัวใจ องค์การอาหารและยาในประเทศสหรัฐอเมริกา
แนะน�ำว่าปริมาณโซเดียมที่ผู้ใหญ่และเด็กควรบริโภคต้องมี
ปริมาณต�ำ่ กว่า 2,400 มิลลิกรัมต่อวัน ส�ำหรับผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ยโรค
เบาหวาน โรคไตวายเรื้อรัง และความดันโลหิตสูง ควรลดการ
บริโภคโซเดียมให้อยูใ่ นปริมาณ ไม่เกิน 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน
และผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง ควรจ�ำกัดปริมาณโซเดียมทีบ่ ริโภคให้เหลือ
น้อยกว่า 600 มิลลิกรัมต่อวัน [4]
สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทย จากข้อมูล
ในปี พ.ศ. 2553 ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีผทู้ เี่ ป็นโรค
ความดันโลหิตสูงถึงประมาณ 10 ล้านคน คิดเป็นประมาณ 1 ใน
6 ของประชากรทัง้ หมดในประเทศ ซึง่ ท�ำให้สนิ้ เปลืองงบประมาณ
มหาศาลในการควบคุมดูแลโรคความดันโลหิตสูงในแต่ละปี และ
คนกลุม่ นีร้ อ้ ยละ 70 ไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคความดันโลหิตสูง
ท�ำให้ไม่ได้รบั การรักษา จึงเกิดโรคแทรกซ้อนทีส่ บื เนือ่ งจากโรค
ความดันโลหิตสูง ได้แก่ อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึง่ อาจร้ายแรงถึงขัน้ เสียชีวติ ได้ มี
ข้อมูลว่าประชากรคนไทยเริม่ มีผปู้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง โรค
ไตเสือ่ มในปริมาณทีส่ งู และมีขอ้ มูลว่าเครือ่ งปรุงรสต่างๆ เช่น
น�้ำปลา กะปิ ซีอิ้ว ซอสหอยนางรม ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก
น�ำ้ จิม้ สุกี้ มีโซเดียมปริมาณทีส่ งู
โครงการวิจัยนี้มีเป้าหมายศึกษาพัฒนาสารทดแทนเกลือ
เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งปรุงแต่งรสในการผลิตอาหารส�ำเร็จรูปในระดับ
อุตสาหกรรม เพื่อการลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปทีม่ กี ารผลิตในเชิงการค้า โดยไม่มผี ลกระทบต่อรสชาติ
ของอาหาร เทคโนโลยีทไี่ ด้จากงานวิจยั นีส้ นับสนุนภาคการผลิต
ในระดับอุตสาหกรรม และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ให้ปรับรูปแบบการผลิตใหม่ เพือ่ ให้ได้อาหารทีม่ โี ซเดียม
ต�ำ่ ซึง่ มีผลดีตอ่ สุขภาพของผูบ้ ริโภคในประเทศไทย และส่งเสริม
ให้อตุ สาหกรรมอาหารไทยผลิตอาหารเพือ่ สุขภาพส่งออกสูต่ ลาด
อาเซียนและตลาดโลก การวิจัยพัฒนาสูตรสารทดแทนเกลือ
(Salt substitutes) ทีม่ ผี ศู้ กึ ษาไว้ มีดงั นี้
1. การวิจยั ผลิตสารทดแทนเกลือ โดยใช้หลักการลดขนาด
อนุภาคของเกลือโซเดียม

80

มีงานวิจยั ท�ำให้มขี นาดอนุภาคเล็ก 50-100 μm [5] ขนาด
อนุภาคเล็กทีล่ งท�ำให้เพิม่ พืน้ ทีผ่ วิ เมือ่ บริโภครับรูร้ สได้มากกว่า
2. การวิจัยสารทดแทนเกลือ โดยใช้โพแทสเซียมคลอไรด์
ผสมโซเดียมคลอไรด์ และเติมสารปรับปรุงรสชาติ
มีงานวิจยั ใช้โพแทสเซียมคลอไรด์ ทดแทนโซเดียมคลอไรด์
ร้อยละ 40-50 [6] ร่วมกับการเติมสารปรุงแต่งรสทีท่ ำ� หน้าทีม่ ผี ล
ยับยัง้ การเกิดรสทีไ่ ม่ตอ้ งการ (Enhancer) เพือ่ แก้ปญ
ั หารสขม
และรสเฝื่อน เช่น เติมกรดอ่อน เช่น กรดแอสคอบิก และกรด
ทาร์ทาริก [7] หรือการเติมสารประกอบในกลุ่ม Nucleotide
monophosphate salt เช่น เติมทอรีน (Taurine) [7,8] นอกจาก
นีม้ กี ารเติมทรีฮาโลส (Trehalose) [9]
มีรายงานการวิจยั ผลการใช้สารทดแทนเกลือทีม่ โี พแทสเซียม
แทนทีใ่ นเกลือโซเดียม ท�ำให้ลดค่าความดันโลหิตของผูท้ ดสอบ
บริโภคอาหารทีป่ รุงด้วยเกลือโซเดียมต�ำ่ [10] องค์การอาหารและ
ยา [11] ให้ขอ้ มูลว่า การเพิม่ ปริมาณโปแตสเซียมในร่างกาย จะ
ท�ำให้ลดค่าความดันโลหิต และลดปัจจัยเสีย่ งของโรค CVD WHO
มีคำ� แนะน�ำผูใ้ หญ่ รวมทัง้ เด็กอายุ 2 ถึง 5 ปี ควรได้รบั โปแตสเซียม 3,510 มิลลิกรัมต่อวัน และมีขอ้ มูลว่าอัตราส่วนของปริมาณ
High dietary Sodium intake (DSI) และ High dietary Potassium
intake (DPI ); DSPR = DSI / DPI ควรมีคา่ ประมาณ 1.2 แต่
ถ้ามีคา่ มากกว่านี้ จะท�ำให้เป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอด
เลือดเลีย้ งหัวใจ (CVD) [12]

2. วิธีการวิจัย (Experimental)

2.1 ศึกษาพัฒนาผลิตสารทดแทนเกลือโดยใช้เทคนิค
การท�ำอนุภาคเกลือให้มขี นาดเล็ก
		 2.1.1 ในการวิจยั นีผ้ ลิตสารทดแทนเกลือโดยใช้เกลือ
โซเดียมทีท่ ำ� ให้มขี นาดอนุภาคเล็กประมาณ 50 ไมครอน (Micron)
โดยบดด้วยเครือ่ ง Ultra Centrifugal mill น�ำมาผ่านตะแกรง
ขนาด 325 เมช (45 ไมครอน) และ 400 เมช (38 ไมครอน)
		 2.1.2 ศึกษาผลิตสารทดแทนเกลือ น�ำเกลือทีล่ ดขนาด
ผสมกับโพแทสเซียมคลอไรด์ โดยสูตรมีโซเดียมคลอไรด์ ร้อยละ
30-50
2.2 ศึกษาทดลองผลิตสารทดแทนเกลือ และผสมสาร
ปรับแต่งรส
2.2.1 ผลิตสารทดแทนเกลือโดยใช้โพแทสเซียมคลอ
ไรด์ทดแทนโซเดียมคลอไรด์ ทีร่ อ้ ยละ 40-50 ร่วมกับเติมสารปรุง
แต่งเพือ่ ขจัดรสขม เช่น การเติมทอรีน (Taurine) ร้อยละ 1 และ
3 ร่วมกับแคลเซียมแลคเตต ร้อยละ 0.5 หรือใช้ทอรีน ร้อยละ 1
ร่วมกับการเติมแอสคอร์บคิ ร้อยละ 0.1 และ 0.2 หรือการเติม
ทาร์ทาริก ร้อยละ 0.1 และ 0.2
		 2.2.2 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสสาร
ทดแทนเกลือ โดยชิมสารละลายสารทดแทนเกลือทีค่ วามเข้มข้น
ร้อยละ 1 และร้อยละ 2 โดยใช้วธิ กี ารทดสอบ Triangle test ผูช้ มิ
20 คน และค�ำนวณสถิตดิ ว้ ย Chi-Square (X2)
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2.3 ศึกษาพัฒนาสารทดแทนเกลือทีผ่ สมสาหร่ายทีม่ ี
เกลือโซเดียมต�ำ่
ศึกษาผลิตสารทดแทนเกลือ เครือ่ งปรุงรสผสมสาหร่ายไก
ที่ มี เกลื อ โซเดี ย มต�่ ำ เพื่อ ใช้ปรุงรสผลิต ภัณฑ์ขนมขบเคี้ ยว
(สาหร่ายไก เป็นสาหร่ายน�้ำจืดสีเขียวสกุล Cladophora และ
Rhizocronium ที่พบมากแถบแม่น�้ำน่าน อ�ำเภอวังผา จังหวัด
น่าน ซึ่งสาหร่ายชนิดนี้น�ำมารับประทานได้) ผลิตเกลือปรุงรส
ผสมสาหร่ายไก โดยเกลือปรุงรส (100 กรัม) มีส่วนประกอบ
ดังนี้ KCl (65 กรัม) : NaCl (35 กรัม) : ทอรีน ร้อยละ 1 (1
กรัม) : แอสคอร์บิก ร้อยละ 0.1 (0.1 กรัม) และน�ำเกลือปรุงรส
นี้ผสมสาหร่ายไกในอัตราส่วน 20 กรัม : 80 กรัม
2.4 การวิเคราะห์ตวั อย่างสารทดแทนเกลือหรือเกลือ
ปรุงรส และเกลือปรุงรสผสมสาหร่าย โดยวิเคราะห์ปริมาณ
โพแทสเซียม (K) โซเดียม (Na) และโซเดียมคลอไรด์ (NaCl)
โดยการวิเคราะห์ ใช้วธิ ี In house method base on AOAC
(2016) 984.27
2.5 ศึกษาการใช้สารทดแทนเกลือ เติมเกลือปรุงรสผสม
สาหร่ายไกในอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมเพือ่ ปรุงรสขนมขบเคีย้ ว
(กล้วยทอดกรอบ)
2.6 ศึกษาการใช้สารทดแทนเกลือในการผลิตซุปเห็ด
ส�ำเร็จรูปบรรจุถงุ รีทอร์ต และวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมใน
ผลิตภัณฑ์
ศึกษาซุปเห็ดส�ำเร็จรูป (เห็ดฟาง เห็ดออรินจิ) ปรุงแต่งรสชาติ
โดยใช้สารทดแทนเกลือ ร้อยละ 0.4 ของน�ำ้ หนักซุปแต่ละชนิด
เปรียบเทียบกับเติมเกลือปกติ ร้อยละ 0.5 และฆ่าเชือ้ จุลนิ ทรีย์
โดยน�ำเข้าเครือ่ งรีทอร์ตชนิดฉีดพ่นไอน�ำ้ ร้อน (Hot Water Spray
Retort) ที่ อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที และวิเคราะห์
ปริมาณโพแทสเซียม (K) โซเดียม (Na) และโซเดียมคลอไรด์
(NaCl) ในผลิตภัณฑ์ซปุ เห็ดส�ำเร็จรูป และคุณค่าทางโภชนาการ
2.7 ศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ และ
ซุปเห็ดส�ำเร็จรูป ที่ใช้สารทดแทนเกลือเปรียบเทียบกับ
ตัวอย่างควบคุมทีเ่ ติมเกลือโซเดียม วิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของผู้ทดสอบชิมที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โดยวิเคราะห์คะแนน
ความชอบแบบ 9-point Hedonic scale ผูท้ ดสอบชิมจ�ำนวน
30 คน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้
Duncan’ s New Multiple Range Test และวิเคราะห์แปรผล
สถิตโิ ดย SPSS program
2.8 ศึกษาอายุการเก็บ คุณสมบัตทิ างเคมีและกายภาพ
ของผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบปรุงรส และซุปเห็ดส�ำเร็จรูป
ในถุงรีทอร์ต

3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)

3.1 การพัฒนาผลิตสารทดแทนเกลือโดยท�ำให้เกลือ
โซเดียมมีอนุภาคเล็ก
		 3.1.1 ศึกษาทดลองผลิตเกลือโซเดียม (NaCl) ทีม่ ขี นาด
อนุภาคเล็กโดยบดด้วยเครือ่ งบดละเอียด (Ultra centrifugal mill)
ขนาดตะแกรง No. 0.12 เพือ่ ให้เกลือมีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 50

ไมครอน (μm) และน�ำเกลือทีบ่ ดลดขนาดมาผ่านตะแกรงขนาด
325 เมช (45 ไมครอน) และ 400 เมช (38 ไมครอน) พบว่า เกลือ
ทีเ่ ตรียมให้มขี นาดอนุภาคเล็กนีผ้ า่ นตะแกรงขนาด 325 เมช คิด
เป็นร้อยละ 93 และ 400 เมช คิดเป็นร้อยละ 91 ในงานวิจยั นีจ้ งึ
ใช้เกลือทีล่ ดขนาดอนุภาค ที่ 45 ไมครอน ในการผลิตสารทดแทน
เกลือในทุกการทดลอง
		 3.1.2 ศึกษาผลิตสารทดแทนเกลือโดยใช้โซเดียมคลอ
ไรด์ ที่มีอนุภาคขนาด 45 ไมครอน ผสมโพแทสเซียมคลอไรด์
(KCl) ในอัตราส่วน 1:1, 1:2 และ 2:1 (หรือ ใช้โปแตสเซียมคลอ
ไรด์ทดแทนเกลือโซเดียม คิดเป็น ร้อยละ 33.3, 50 และ 66.6 )
และการทดสอบชิมตัวอย่างน�ำ้ เกลือทีค่ วามเข้มข้น ร้อยละ 2 พบ
ว่า ผูท้ ดสอบไม่สามารถแยกตัวอย่างสารทดแทนเกลือกับตัวอย่าง
ควบคุมได้ การทดสอบชิมใช้ผชู้ มิ จ�ำนวน 20 คน วิเคราะห์คา่ ทาง
สถิตดิ ว้ ย Chi-Square (X2)
3.2 การพัฒนาสูตรสารทดแทนเกลือ และผสมสารปรับ
แต่งรส
		 ในการพัฒนาสูตรสารทดแทนเกลือ ในงานวิจัยนี้ ใช้
โพแทสเซียมคลอไรด์เป็นส่วนประกอบหลักเพือ่ ลดปริมาณโซเดียม
ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของ EU ทีร่ ะบุวา่ สารทดแทนเกลือนัน้
อย่างน้อยต้องมีโซเดียมลดลงไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 25 [13] ข้อมูล
งานวิจยั พัฒนาสูตรสารทดแทนเกลือทีใ่ ช้โพแทสเซียมคลอไรด์
เป็นส่วนประกอบ [13] มีรายงานการศึกษาผลิตสารทดแทนเกลือ
โดยใช้โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) ผสมโซเดียมคลอไรด์ อัตราส่วน
20:80 ถึง 80:20 (Morton,1967) และเวลาต่อมา Davis และ
คณะ ในปี 1982 พัฒนาสารทดแทนเกลือโดยใช้ KCl อัตราส่วน
30-70% และผสม NaCl 70-30% และมีงานวิจยั ผลิตสารทดแทน
เกลือทีล่ ดปริมาณโซเดียม 40-50% (Rood and Tilkian,1983)
		 การพั ฒ นาสารทดแทนเกลื อ ในงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้
โพแทสเซียมคลอไรด์ ผสมโซเดียมคลอไรด์ ในอัตราส่วน 3:2
(หรือโปแตสเซียมคลอไรด์ ผสมเกลือโซเดียม อัตราส่วน 60:40)
และเติมสารปรับแต่งรสชาติ ได้แก่ทอรีน ร้อยละ 1 และ 3 และ
แคลเซียมแลคเตท ร้อยละ 0.5 การทดสอบชิมตัวอย่างน�ำ้ เกลือ
ทีค่ วามเข้มข้นร้อยละ 2 พบว่า ผูท้ ดสอบไม่สามารถแยกตัวอย่าง
สารทดแทนเกลือกับตัวอย่างควบคุมได้ ซึง่ ผลการวิจยั นีป้ รับแต่ง
รสชาติ โดยเติมกรดทาร์ทาริก และแอสคอร์บิกเพื่อขจัดรสขม
หรือรสเฝือ่ นผิดปกติ ซึง่ สอดคล้องกับรายงานของ Katica Cepanec
(2017) การใช้สารปรับแต่งรสชาติ (Taste-improving agents;
TIAs) [13] ได้แก่ กรดอ่อนทีม่ โี ดยธรรมชาติในอาหาร (Food
acids) เช่น มาร์ลกิ ซิตริก ทาร์ทาริก และเติมกรดอะมิโน (Amino
acids) เช่น ไลซีน หรือ ทอรีน [7] จะท�ำให้สารทดแทนเกลือมีกลิน่
รสปกติ
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ใช้ผทู้ ดสอบจ�ำนวน
20 คน พบว่า การทดสอบชิมตัวอย่างน�ำ้ เกลือเข้มข้นร้อยละ 2
พบว่า ผูท้ ดสอบไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างตัวอย่าง
ควบคุม (เกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์) กับสารทดแทนเกลือที่
มีโพแทสเซียมคลอไรด์ ผสมโซเดียมคลอไรด์ ในอัตราส่วน 60:40
http://bas.dss.go.th
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เติมสารปรับแต่งรสชาติ ได้แก่ ทอรีน ร้อยละ 1 กรดทาร์ทาริก ร้อยละ 0.1 และ 0.2 และกรดแอสคอร์บกิ ร้อยละ 0.1 และ 0.2 (สูตร
ในตารางที่ 1) และผูท้ ดสอบไม่สามารถแยกความแตกต่างกันได้ ในตัวอย่างสารทดแทนเกลือทีม่ ปี ริมาณกรดทาร์ทาริก ร้อยละ 0.1
หรือ 0.2 และสารทดแทนเกลือทีม่ กี รดแอสคอร์บกิ ร้อยละ 0.1 หรือ ร้อยละ 0.2 เมือ่ น�ำค่าไปค�ำนวณสถิติ (X2) พบว่า ผูท้ ดสอบไม่
สามารถแยกตัวอย่างได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P>0.05) ดังนั้น สามารถเลือกการเติมกรด
แอสคอร์บกิ หรือกรดทาร์ทาริก ในปริมาณร้อยละ 0.1 หรือ 0.2 ได้
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบสารทดแทนเกลือสูตรต่างๆ
สูตร

KCl
(กรัม)

NaCl
(กรัม)

Taurine
1% (กรัม)

Tartaric acid
0.1% (กรัม)

Control

-

20

-

-

-

-

-

( A 1 ) ( KCl: Nacl 60:40)

15

10

0.25

0.025

-

-

-

( A 2 ) ( KCl: Nacl 60:40)

15

10

0.25

-

0.05

-

-

( B 1 ) ( KCl: Nacl 60:40)

15

10

0.25

-

-

0.025

-

( B 2 ) ( KCl: Nacl 60:40)

15

10

0.25

-

-

-

0.05

Tartaric acid Ascorbic acid Ascorbic acid
0.2% (กรัม) 0.1% (กรัม) 0.2% (กรัม)

เกลือปรุงรส ประเภทสารทดแทนเกลือ โดยใช้โพแทสเซียมคลอไรด์ ผสมโซเดียมคลอไรด์ ในอัตราส่วน 60:40, 65:35 และ 70:30
เติมสารปรับแต่งรสชาติ ได้แก่ ทอรีน ร้อยละ 1 กรดทาร์ทาริก หรือ กรดแอสคอร์บกิ ร้อยละ 0.1 (ตารางที่ 2) และผลการทดสอบชิม
ตัวอย่างน�ำ้ เกลือทีค่ วามเข้มข้นร้อยละ 2 เมือ่ ใช้ผชู้ มิ 20 คน และวิเคราะห์คา่ ทางสถิตดิ ว้ ย Chi-Square (X2) พบว่า ผูท้ ดสอบไม่
สามารถแยกความแตกต่างกันได้ จึงเลือกใช้ปริมาณกรดแอสคอร์บกิ ร้อยละ 0.1 ในการปรับแต่งรสสารทดแทนเกลือร่วมกับทอรีน
ร้อยละ 1.0
ตารางที่ 2 เกลือปรุงรส 4 สูตร (ปริมาณ 300 กรัม/สูตร)
สูตร

KCl (กรัม)

NaCl (กรัม)

Taurine
1% (กรัม)

Tartaric acid
0.1% (กรัม)

Ascorbic acid
0.1% (กรัม)

เกลือปรุงรส 01 ( KCl: Nacl 60:40)

180

120

3

0.3

-

เกลือปรุงรส 02 ( KCl: Nacl 60:40)

180

120

3

-

0.3

เกลือปรุงรส 03 ( KCl: Nacl 65:35)

195

105

3

-

0.3

เกลือปรุงรส 04 ( KCl: Nacl 70:30)

210

90

3

-

0.3

3.3 การผลิตเครื่องปรุงรสผสมสาหร่ายที่มีเกลือโซเดียมต�่ำ
		 3.3.1 ศึกษาทดลองผลิตสาหร่ายไกแผ่นอบแห้งปรุงรส เนื่องจากสาหร่ายแผ่นอบแห้ง และชนิดอบแห้งแบบปรุงรสที่
มีจำ� หน่ายทัว่ ไปมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างสูง ดังนัน้ จึงน�ำสาหร่ายไกทีไ่ ด้จาก จ.น่าน ผลิตเป็นแผ่นสาหร่ายอบแห้ง โดยมีขนั้ ตอน
ส�ำคัญได้แก่ 1) การล้างท�ำความสะอาดสาหร่ายก่อนอบแห้ง โดยใช้น�้ำสะอาดและล้างซ�้ำด้วยน�้ำร้อนเทชะล้าง 2-3 รอบ เพื่อลด
กลิ่นสาหร่าย 2) การอบแห้ง อบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 3) ฉีดสารละลายทดแทนเกลือ เข้มข้นร้อยละ 5 ลง
บนแผ่นสาหร่ายปริมาตร 10-15 มิลลิลิตร อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 10-15 นาที เพื่อให้แห้งและกรอบ
ตารางที่ 3 ส่วนประกอบสารทดแทนเกลือ ทีใ่ ช้เตรียมสารละลายทดแทนเกลือ เข้มข้นร้อยละ 5 เพือ่ ฉีดบนสาหร่ายไก
สูตร

สารทดแทนเกลือผสมสารปรับแต่งรส (กรัม)

น�้ำกรอง (มล.)

1

KCl (3) + NaCl (2) + ทอรีน 1% (0.05)

100

2

KCl (3.5) + NaCl (1.5) + ทอรีน 1% (0.05)

100
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		 3.3.2 ศึกษาผลิตเครื่องปรุงรสที่มีเกลือโซเดียมต�่ำผสมสาหร่าย ผลิตเครื่องปรุงรสโดยบดสาหร่ายไกอบแห้งให้เป็น
ชิ้นเล็ก และมีส่วนประกอบตามสูตรในตารางที่ 4 ก และ 4 ข
ตารางที่ 4 ก อัตราส่วนผสมของเกลือปรุงรสผสมสาหร่าย โดยเตรียมจากสูตรเกลือปรุงรส 03
สูตร

KCl (กรัม)

NaCl (กรัม)

Taurine 1% (กรัม)

Ascorbic acid 0.1%
(กรัม)

เกลือปรุงรส 03 (225)*

146.25

78.75

2.25

0.225

เกลือปรุงรส 03 (60)*

39

21

0.6

0.06

เกลือปรุงรส สูตร 03 มี โพแทสเซียมคลอไรด์ ผสมโซเดียมคลอไรด์ อัตราส่วน 65 : 35

ตารางที่ 4 ข เกลือปรุงรสผสมสาหร่าย 2 สูตร (ปริมาณ 300 กรัม/สูตร)
สูตร

เกลือปรุงรส (กรัม)

สาหร่ายไกป่นหยาบ (กรัม)

หมายเหตุ

เกลือปรุงรสผสมสาหร่าย 01

ใช้สูตร เกลือปรุงรส 03 (225)*

75

ใช้ปรุงอาหาร

เกลือปรุงรสผสมสาหร่าย 02

ใช้สูตร เกลือปรุงรส 03 (60)*

240

ใช้ปรุงขนมขบเคี้ยว

หมายเหตุ * การเตรียมเกลือปรุงรสผสมสาหร่าย 01 และ 02 มีเกลือปรุงรส 03 เป็นส่วนประกอบในปริมาณ 225 กรัม และ 60 กรัม ตามล�ำดับ โดยเตรียม
อัตราส่วนจากเกลือปรุงรส 03 มีอตั ราส่วน KCl: NaCl: Taurine: Ascorbic acid ตามตารางที่ 4 ก

3.4 การวิเคราะห์ตัวอย่างสารทดแทนเกลือหรือเกลือปรุงรส และเกลือปรุงรสผสมสาหร่าย
		 ผลการวิเคราะห์เกลือปรุงรส (สารทดแทนเกลือ) โดยมีโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) ผสมกับโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ใน
อัตราส่วน 60:40 , 65:35 และ 70:30 และเติมทอรีน (Taurine) ร้อยละ 1 ร่วมกับ กรดทาร์ทาริก (Tartaric acid) ร้อยละ 0.1
หรือกรดแอสคอร์บิก (Ascorbic acid) ร้อยละ 0.1 ที่มีส่วนประกอบตามสูตรในตารางที่ 2
		 ผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกลือปรุงรสปริมาณ 100 กรัม และเกลือปรุงรสผสมสาหร่าย 100 กรัม (ตารางที่ 5 และรูปที่ 1, 2
และ 3) ทั้งสามสูตรพบว่ามีปริมาณ โพแทสเซียม (K) อยู่ในช่วง 10.42–17.97 กรัม/100 กรัม เกลือปรุงรสที่ได้จากการทดลองนี้
มีปริมาณโซเดียม (Na) 15.01-17.59 กรัม/100 กรัม และเมื่อเปรียบเทียบสูตรสารทดแทนเกลือพบว่า สูตร 01 และสูตร 02 มี
ปริมาณ K และ Na มีคา่ ทีใ่ กล้เคียงกัน (ตารางที่ 5) แต่อย่างไรก็ดเี กลือปรุงรส (สารทดแทนเกลือ) ทีไ่ ด้จากการทดลองนี้ มีปริมาณ
โซเดียมที่ต�่ำ คิดเป็นโซเดียม 1.5-1.76 กรัม ต่อน�้ำหนักเกลือปรุงรส 10 กรัม ซึ่งมีค่าต�่ำกว่าเกลือแกงที่ใช้บริโภคทั่วไป 1 ช้อนชา
(ประมาณ 3 กรัม) ที่มีโซเดียมสูงถึง 2.3 กรัม (หรือ 2,300 มิลลิกรัม) และเกลือปรุงรสผสมสาหร่าย โดยมีอัตราส่วนผสม ตาม
ตารางที่ 4 ข ผลวิเคราะห์ K และ Na พบว่ามีปริมาณ K 65.58 กรัม/100 กรัม และมีปริมาณ Na 9.09 กรัม/100 กรัม ตามตาราง
ที่ 5
ตารางที่ 5 ปริมาณโพแทสเซียม (K) โซเดียม (Na)
สูตร
เกลือปรุงรส 01
เกลือปรุงรส 02
เกลือปรุงรส 03
เกลือปรุงรส 04
เกลือปรุงรสผสมสาหร่าย 01
เกลือปรุงรสผสมสาหร่าย 02

กรัม/ 100 กรัม
กรัม/ 100 กรัม
กรัม/ 100 กรัม
กรัม/ 100 กรัม
กรัม/ 100 กรัม
กรัม/ 100 กรัม

K
17.97
17.00
15.79
10.42
6.16
3.66

Na
15.01
15.73
17.18
17.59
7.68
3.01

NaCl
100.62
101.04
100.71
102.59
88.23
28.75

http://bas.dss.go.th
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ผลการวิเคราะห์เกลือปรุงรส และเกลือปรุงรสผสมสาหร่าย เมือ่ เปรียบเทียบกับข้อมูลจากนิยามทีอ่ งค์การอาหารและยาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration) ก�ำหนดว่าอาหารที่ปราศจากเกลือหรือโซเดียม (Salt/Sodium
-Free) คือต้องมีโซเดียมต�ำ่ กว่า 5 มิลลิกรัมต่อหนึง่ หน่วยบริโภคหรือต�ำ่ กว่านี้ และอาหารทีม่ เี กลือโซเดียมต�ำ่ (Low Sodium) คือ
ต้องมีโซเดียม 140 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคหรือต�่ำกว่านี้ [4]

รูปที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณ K/Na/NaCl ในเกลือปรุงรส
ผงปรุงรสผสมสาหร่าย (ปรุงขนมขบเคี้ยว)และซุปเห็ดส�ำเร็จรูป

3.5 ศึกษาใช้สารทดแทนเกลือในการผลิตขนมขบเคี้ยว และวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์
		 ขนมขบเคีย้ ว (กล้วยทอดกรอบ) เติมเกลือปรุงรสผสมสาหร่ายไกปริมาณ ร้อยละ 1 (โดยน�ำ้ หนัก) เพือ่ ปรับรสชาติให้เป็น
ที่ยอมรับ และมีส่วนประกอบ ตามตารางที่ 6 และผลการวิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียม โซเดียม โซเดียมคลอไรด์ และคุณค่า
ทางโภชนาการของตัวอย่างกล้วยทอดกรอบทีป่ รุงรสด้วยเกลือปกติ เปรียบเทียบกับกล้วยทอดกรอบเติมเกลือปรุงรสผสมสาหร่าย
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลใช้ประกอบผลทดสอบทางประสาทสัมผัส และให้เป็นไปตามเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ เี กลือโซเดียมต�ำ่ ผล
วิเคราะห์กล้วยทอดกรอบเติมเกลือปรุงรสผสมสาหร่าย พบว่า มีโซเดียม 131.20 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค (100 กรัม) ซึ่งมี
ค่าเป็นไปตามข้อก�ำหนดอาหารที่มีเกลือโซเดียมต�่ำ (Low Sodium) คือมีโซเดียม 140 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคหรือต�่ำกว่า
นี้ [4]
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ตารางที่ 6 อัตราส่วนของขนมขบเคี้ยว (กล้วยทอดกรอบ) ที่ปรุงรส 2 สูตร
KCl
(กรัม)

NaCl
(กรัม)

Taurine
1% (กรัม)

Ascorbic acid
0.1% (กรัม)

สาหร่ายไก
อบแห้ง (กรัม)

A กล้วยทอดกรอบ
เติมเกลือปกติ ผสมสาหร่าย/
กล้วย 500 กรัม

-

5

-

-

20

B กล้วยทอดกรอบ
เติมเกลือปรุงรสผสมสาหร่าย/
กล้วย 500 กรัม

3.25

1.75

0.05

0.005

20

สูตร

หมายเหตุ B เกลือปรุงรสผสมสาหร่าย ใช้สารทดแทนเกลือ 5 กรัม ประกอบด้วย KCl 3.25 กรัม ผสม NaCl 1.75 กรัม (หรือ อัตราส่วน 65:35)
Taurine 1% (0.05 กรัม) : Ascorbic acid 0.1% (0.05 กรัม)

3.6 ศึกษาใช้สารทดแทนเกลือในการผลิตซุปเห็ดบรรจุถุงรีทอร์ต และวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์
		 ซุปเห็ดส�ำเร็จรูป (ซุปเห็ดฟาง และซุปเห็ดออรินจิ) มีส่วนประกอบตาม ตารางที่ 7 เติมเกลือปกติ (เกลือแกง) ร้อยละ
0.5 เปรียบเทียบผลกับซุปเห็ดฟาง และซุปเห็ดออรินจิเติมเกลือปรุงรส (ที่มี KCl ผสม NaCl อัตราส่วน 65:35) ร้อยละ 0.4
มีส่วนประกอบตาม ตารางที่ 8 เพื่อตรวจและวิเคราะห์ให้ได้ข้อมูลใช้ประกอบผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส และให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเกลือโซเดียมต�่ำ วิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียม (K) โซเดียม (Na) และโซเดียมคลอไรด์ (NaCl)
ในผลิตภัณฑ์ซปุ เห็ดส�ำเร็จรูป เพือ่ ให้ได้คา่ โซเดียมทีส่ อดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไปทีร่ ะบุเกีย่ วกับปริมาณโซเดียมในอาหาร
ที่มีโซเดียมต�่ำ (Low sodium salt foods) [4] และคุณค่าทางโภชนาการซุปเห็ดส�ำเร็จรูป
ตารางที่ 7 ส่วนประกอบ ซุปเห็ดส�ำเร็จรูป (ซุปเห็ดฟาง และเห็ดออรินจิ)
วัตถุดิบ

ซุปเห็ดฟาง

ซุปเห็ดออรินจิ

เห็ดฟาง

(กรัม)

2,000

-

เห็ดออรินจิ

(กรัม)

-

2,000

มันฝรั่ง

(กรัม)

750

750

หอมใหญ่

(กรัม)

750

750

กระเทียม

(ช้อนโต๊ะ)

4

4

พริกไทยป่น

(ช้อนโต๊ะ)

3.5

3.5

เนยจืด

(กรัม)

200

200

นม

(กรัม)

200

200

(มิลลิลิตร)

2,500

2,500

น�้ำซุป

ตารางที่ 8 อัตราส่วนการเติมเกลือในซุปเห็ดฟาง และเห็ดออรินจิ เพื่อเตรียมส�ำหรับทดสอบทางประสาทสัมผัส
ชนิดซุปเห็ด

ปริมาณ(กรัม)

KCl (กรัม)

NaCl (กรัม)

Taurine 1%
(กรัม)

Ascorbic acid
0.1% (กรัม)

ซุปเห็ดฟาง

เติมเกลือปกติ 0.5%

3,000

-

15

-

-

ซุปเห็ดฟาง

เติมเกลือปรุงรส 0.4%

3,000

7.8

4.2

0.12

0.012

ซุปเห็ดออรินจิ เติมเกลือปกติ 0.5%

2,650

-

13.25

-

-

ซุปเห็ดออรินจิ เติมเกลือปรุงรส 0.4%

2,650

6.89

3.71

0.106

0.0106

http://bas.dss.go.th
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		 ผลวิเคราะห์ซุปเห็ดฟางเติมสารทดแทนเกลือ พบว่า มีโซเดียม 220 มิลลิกรัม ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค (100 กรัม) ซึ่งมีค่า
โซเดียมต�ำ่ ใกล้เคียงแต่ไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดอาหารทีม่ เี กลือโซเดียมต�ำ่ ทีก่ ำ� หนดค่าอาหารทีม่ เี กลือโซเดียมต�ำ่ (Low Sodium)
คือมีโซเดียม 140 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคหรือต�่ำกว่านี้ [4] ซึ่งการแสดงฉลากบริโภคว่าเป็นอาหารที่มีเกลือโซเดียมต�่ำนั้น
จ�ำเป็นต้องลดปริมาณเกลือปรุงรสที่ปรุงในซุป และการทดลองนี้วิเคราะห์สาเหตุที่เกลือโซเดียมสูงกว่าค่าเป้าหมายได้ว่า ส่วน
หนึง่ อาจมาจากมีโซเดียมในเนยทีใ่ ช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงซุปเห็ด แต่ยงั ถือว่ามีโซเดียมในปริมาณต�ำ่ คิดเป็นร้อยละ 9 ของ
ปริมาณร้อยละทีแ่ นะน�ำให้บริโภคโซเดียมต่อวัน (คือไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัมต่อวัน) และซุปเห็ดฟางมีโซเดียมคลอไรด์ 0.76 กรัม/
100 กรัม และได้ทดลองปรับสูตรซุปเห็ด ผลวิเคราะห์ซปุ เห็ดฟาง 1,500 กรัม เติมเกลือปรุงรส (สารทดแทนเกลือทีม่ โี พแทสเซียมคลอไรด์ผสมกับโซเดียมคลอไรด์ ในอัตราส่วน 65:35) 3-3.75 กรัม (หรือเติมเกลือปรุงรสคิดเป็นร้อยละ 0.2-0.233 ของน�้ำหนัก
ซุปเห็ด) มีโซเดียม 32.38-35.97 มิลลิกรัม ต่อหนึง่ หน่วยบริโภค (150 กรัม) ซึง่ มีคา่ สอดคล้องใกล้เคียงกับอาหารทีม่ เี กลือโซเดียม
ต�่ำมาก(Very low sodium food) คือมีโซเดียม 35 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคหรือต�่ำกว่านี้ [4]
		 ผลวิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางโภชนาการของซุปเห็ดฟางต่อหนึง่ หน่วยบริโภค (150 กรัม) มีคา่ พลังงาน 110 กิโลแคลอรี ไขมัน
6 กรัม ไขมันอิ่มตัว 3.5 กรัม โคเลสเตอรอล น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม โปรตีน 3 กรัม คาร์โบไฮเดรต 11 กรัม น�้ำตาล 2 กรัม โซเดียม
220 กรัม วิตามินบี 1 0.18 มิลลิกรัม วิตามินบี 2 0.09 มิลลิกรัม แคลเซียม 23.84 มิลลิกรัม และเหล็ก 0.77 มิลลิกรัม และผล
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของซุปเห็ดออรินจิต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ( 150 กรัม) มีค่าพลังงาน 110 กิโลแคลอรี ไขมัน 5 กรัม
ไขมันอิ่มตัว 2.5 กรัม โคเลสเตอรอล น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม โปรตีน 3 กรัม คาร์โบไฮเดรต 12 กรัม ใยอาหาร 2 กรัม น�้ำตาล 2 กรัม
โซเดียม 240 กรัม วิตามินบี 1 0.11 มิลลิกรัม วิตามินบี 2 น้อยกว่า 0.03 มิลลิกรัม แคลเซียม 21.32 มิลลิกรัม และเหล็ก 0.65
มิลลิกรัม และผลการวิเคราะห์จุลินทรีย์ พบว่าเป็นไปตามข้อก�ำหนดอาหารส�ำเร็จรูปในภาชนะปิดสนิท

รูปที่ 2, 3 และ 4 แสดงปริมาณ K/Na/NaCl ในตัวอย่างเกลือปรุงรส เกลือปรุงรสผสมสาหร่าย และซุปเห็ดส�ำเร็จรูป

3.7 ศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้สารทดแทนเกลือแทนการใช้เกลือโซเดียม
		 3.7.1 การทดสอบทางประสาทสัมผัส (รสชาติ) ของขนมขบเคี้ยว (กล้วยทอดกรอบ)
			
วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูท้ ดสอบชิมทีม่ ตี อ่ ผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบเติมเกลือปกติ และกล้วยทอดเติมเกลือ
ปรุงรสผสมสาหร่าย วิเคราะห์คะแนนความชอบแบบ 9-point Hedonic scale จ�ำนวนผู้ชิม 30 คน และทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย โดยใช้ Duncan’s New Multiple Range Test ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า กล้วยทอดกรอบเติม
เกลือปกติ และกล้วยทอดกรอบเติมเกลือปรุงรสผสมสาหร่าย ให้ผลการทดสอบด้าน สี กลิ่น รส และเนื้อสัมผัส (ตารางที่ 9)
ไม่แตกต่างกันในทุกคุณลักษณะ (p≥0.05) แสดงว่า สารทดแทนเกลือสามารถใช้ในการปรุงรสเพื่อทดแทนเกลือปกติได้ การใช้
ปรุงแต่งรสขนมขบเคี้ยวในทางการค้าจะมีการเติมสารปรุงรส ได้แก่ กลิ่นพริกจากผงปรุงรสปาปริก้า (Paprika seasoning) และ
ผงปรุงรสบาร์บีคิว (BBQ seasoning powder)
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ตารางที่ 9 ผลทดสอบทางประสาทสัมผัส สี กลิ่น รส ลักษณะเนื้อสัมผัส และการยอมรับโดยรวม (n=30)
สูตร

สี

กลิ่น

รส

ลักษณะ
เนื้อสัมผัส

การยอมรับ
โดยรวม

กล้วยทอดกรอบเติมเกลือปกติ
ผสมสาหร่าย

6.29±1.41ns

5.46±1.79ns

5.14±2.46ns

5.68±2.18ns

5.64±1.85ns

กล้วยทอดกรอบเติมเกลือปรุงรส
ผสมสาหร่าย

5.93±1.86ns

5.25±1.84ns

4.93±2.24ns

5.18±1.76ns

5.50±1.75ns

หมายเหตุ ns คือไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p≥0.05)

		 3.7.2 การทดสอบทางประสาทสัมผัส (รสชาติ) ของซุปเห็ดฟาง และเห็ดออรินจิ
			
วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ทดสอบชิมที่มีต่อผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์คะแนนความชอบแบบ 9-point Hedonic
scale จ�ำนวนผู้ชิม 30 คน การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส มีจ�ำนวน 4 ตัวอย่าง (ตารางที่ 10) พบว่า การยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสด้านสี มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยผู้ทดสอบชิมให้คะแนนเฉลี่ยด้านสีมากที่สุด คือ
ซุปเห็ดออรินจิเติมเกลือปกติ ร้อยละ 0.5 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 6.03±1.77 รองลงมา คือ ซุปเห็ดออรินจิเติมเกลือปรุงรส ร้อยละ 0.4
โดยสรุป คุณลักษณะด้านสี ซุปเห็ดออรินจิเติมเกลือปกติ ร้อยละ 0.5 มีคะแนนความชอบสูงสุด (p<0.05) แต่ไม่มคี วามแตกต่าง
กับซุปเห็ดออรินจิเติมเกลือปรุงรส ร้อยละ 0.4 (p≥0.05)
ตารางที่ 10 ผลทดสอบทางประสาทสัมผัส สี กลิ่น รส ลักษณะเนื้อสัมผัส และการยอมรับโดยรวม (n=30)
ชนิดซุปเห็ด

สี*

กลิ่น*

รส*

ลักษณะ
เนื้อสัมผัส

การยอมรับ
โดยรวม*

ซุปเห็ดฟางเติมเกลือปกติ 0.5%

5.17±1.88a

4.83±1.91ab

4.80±2.04ab

5.20±1.61ns

4.93±2.03a

ซุปเห็ดฟางเติมเกลือปรุงรส 0.4%

5.37±1.92ab

4.63±1.77a

4.70±1.97a

5.37±2.08ns

5.13±2.11ab

ซุปเห็ดออรินจิเติมเกลือปกติ 0.5%

6.03±1.77c

4.90±2.26ab

5.63±2.04c

5.53±1.81ns

5.77±1.89b

ซุปเห็ดออรินจิเติมเกลือปรุงรส 0.4%

5.97±2.03bc

5.27±2.16b

4.97±2.08abc

5.47±1.85ns

5.37±2.16ab

หมายเหตุ * คือ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.05)
ns คือ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p≥0.05)
(a-c) ค่าเฉลี่ยของข้อมูลแต่ละชุดในแนวตั้งที่มีตัวอักษรต่างกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติ p<0.05
± คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของข้อมูล

ผลการทดสอบประสาทสัมผัสด้านรส พบว่า ผูท้ ดสอบชิมให้คะแนนเฉลีย่ ด้านรสมากทีส่ ดุ คือ ซุปเห็ดออรินจิเติมเกลือปกติ
ร้อยละ 0.5 มีคา่ คะแนนเฉลีย่ 5.63±2.04 รองลงมา คือ ซุปเห็ดออรินจิเติมเกลือปรุงรส ร้อยละ 0.4 มีคา่ คะแนนเฉลีย่ 4.97±2.08
โดยสรุป คุณลักษณะด้านรส ซุปเห็ดออรินจิเติมเกลือปกติ ร้อยละ 0.5 มีคะแนนความชอบสูงสุด (p<0.05) แต่ไม่มีความแตก
ต่างกับ ซุปเห็ดออรินจิเติมเกลือปรุงรส ร้อยละ 0.4 (p≥0.05)
ผลการทดสอบประสาทสัมผัสด้านการยอมรับโดยรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านการยอมรับโดยรวมมากที่สุด คือ ซุปเห็ดออ
รินจิเติมเกลือปกติ ร้อยละ 0.5 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 5.77±1.89 รองลงมาคือ ซุปเห็ดออรินจิเติมเกลือปรุงรส ร้อยละ 0.4 มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 5.37±2.16 ซุปเห็ดฟางเติมเกลือปรุงรส ร้อยละ 0.4 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 5.13±2.11 และซุปเห็ดฟางเติมเกลือปกติ
ร้อยละ 0.5 มีคา่ คะแนนเฉลีย่ 4.93±2.03 ตามล�ำดับ โดยสรุป ซุปเห็ดออรินจิเติมเกลือปกติ ร้อยละ 0.5 มีคะแนนความชอบสูงสุด
(p<0.05) แต่ไม่มคี วามแตกต่างกับซุปเห็ดออรินจิเติมเกลือปรุงรส ร้อยละ 0.4 ซุปเห็ดฟางเติมเกลือปรุงรส ร้อยละ 0.4 (p≥0.05)
3.8 ศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว และซุปเห็ดส�ำเร็จรูป
		 กล้วยทอดกรอบปรุงรสด้วยสารทดแทนเกลือผสมสาหร่ายบรรจุถงุ อะลูมเิ นียมฟอยล์ และซุปเห็ดส�ำเร็จรูปในถุงรีทอร์ต
ที่ปรุงรสด้วยสารทดแทนเกลือ เก็บที่อุณหภูมิห้อง นาน 10 เดือน มีสี กลิ่นรส และลักษณะเนื้อปกติ ใกล้เคียงกับสภาพเมื่อเริ่ม
เก็บ
http://bas.dss.go.th
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4. สรุป (Conclusion)

การผลิตเกลือโซเดียมต�ำ่ ใช้เทคนิคท�ำให้ได้เกลือโซเดียมทีม่ ขี นาดอนุภาคเล็ก 45 ไมครอน ในการผลิตสารทดแทนเกลือ โดย
ผสมโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) ในอัตราส่วน KCl และ NaCl 70:30, 65:35 และ 60:40 สูตรสารทดแทนเกลือที่เหมาะสมคือ มี
KCl ผสม NaCl อัตราส่วน 65:35 ผสมทอรีน ร้อยละ 1 และกรดแอสคอร์บิก ร้อยละ 0.1 โดยผลทดสอบชิมตัวอย่างน�้ำเกลือที่
ความเข้มข้นร้อยละ 2 ผู้ทดสอบไม่สามารถแยกความแตกต่างกันของรสชาติได้ระหว่างสารทดแทนเกลือ และน�้ำเกลือปกติ
กล้วยทอดกรอบ ที่ปรุงแต่งรสด้วยสารทดแทนเกลือ สูตรที่มี KCl (65 กรัม):NaCl (35 กรัม) : ทอรีน ร้อยละ 1 : กรดแอสคอร์
บิก ร้อยละ 0.1 และผสมสาหร่าย ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและไม่มีความแตกต่างกับตัวอย่างที่ปรุงรสโดยเกลือปกติ ผลิตภัณฑ์
มีโซเดียม 131.20 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ซึ่งมีค่าเป็นไปตามข้อก�ำหนดอาหารที่มีเกลือโซเดียมต�่ำ
ซุปเห็ดฟางเติมสารทดแทนเกลือ ร้อยละ 0.2-0.233 ของน�้ำหนักซุปเห็ด มีโซเดียม 32.38-35.97 มิลลิกรัม ต่อหนึ่งหน่วย
บริโภค ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับข้อก�ำหนดอาหารที่มีเกลือโซเดียมต�่ำมาก การยอมรับโดยรวม ซุปเห็ดออรินจิเติมเกลือปกติ ร้อยละ
0.5 มีคะแนนความชอบสูงสุด (p<0.05) แต่ไม่มีความแตกต่างกับซุปเห็ดออรินจิและซุปเห็ดฟางที่เติมเกลือปรุงรส ร้อยละ 0.4
กล้วยทอดกรอบปรุงรสด้วยสารทดแทนเกลือผสมสาหร่าย บรรจุถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ และซุปเห็ดส�ำเร็จรูปในถุงรีทอร์ตที่
ปรุงรสด้วยสารทดแทนเกลือ เก็บที่อุณหภูมิห้อง นาน 10 เดือน มีสี กลิ่นรส และลักษณะเนื้อปกติ
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การหาปริมาณสารไนไตรท์ในรังนกโดย
เทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนส์ลิควิดโครมาโทกราฟี
Quantitative analysis of nitrite in blood-red bird’s nest by
high-performance liquid chromatography

10
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิธีทดสอบปริมาณสารไนไตรท์ในรังนก โดยการสกัดแยกสารด้วยน�้ำแล้วตรวจวัดด้วยเทคนิคไฮเพ
อร์ฟอร์แมนส์ลิควิดโครมาโทกราฟี ซึ่งพบว่าสภาวะแยกสารที่เหมาะสม โดยใช้คอลัมน์ชนิด C18 reverse-phase เป็นเฟสคงที่
และ 0.01 M octylammonium orthophosphate ในเมทานอลร้อยละ 30 โดยปริมาตร มีค่า pH 7.0 เป็นเฟสเคลื่อนที่ ที่อัตรา
การไหล 0.8 มิลลิลิตร/นาที ตรวจวัดด้วย Photodiode-array detector ที่ความยาวคลื่น 216 นาโนเมตร
จากการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี พบว่ามีค่าความสัมพันธ์เชิงเส้น อยู่ในช่วงความเข้มข้น 0.5-250 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.9999 ขีดจ�ำกัดของการตรวจพบ 0.12 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ขีดจ�ำกัดการวัดปริมาณ 0.15
มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยมีร้อยละการคืนกลับที่ความเข้มข้น 0.5 125 และ 250ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เท่ากับร้อยละ 107.5 106.6
และ105.3 ตามล�ำดับและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ เท่ากับร้อยละ 1.61 0.43 และ0.49 ตามล�ำดับ และมีค่าความไม่
แน่นอนเป็นไปตามเกณฑ์การยอมรับของวิธี ดังนัน้ วิธที ดสอบดังกล่าวมีความแม่นและความเทีย่ งสามารถน�ำมาใช้ในการทดสอบ
ปริมาณไนไตรท์รังนกได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังได้สุ่มตัวอย่างรังนกเพื่อทดสอบจ�ำนวน 13 ตัวอย่าง ในพื้นที่ 9 จังหวัดจาก
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ พบว่าตัวอย่างรังนกมีช่วงผลการทดสอบตั้งแต่ไม่พบจนถึงพบปริมาณไนไตรท์ 1652.7
มิลลิกรัม/กิโลกรัม

Abstract

This research aims to study the nitrite testing in bird nest which was extracted by water and determined by high
performance-liquid chromatography technique (HPLC). The suitable HPLC condition revealed with the use of C18
reverse phase as stationary phase and 0.01 M octylammonium orthophosphate 30% v/v in methanol (pH 7.0) as
mobile phase at flow rate 0.8 mL/min. The photodiode-array detector at a wavelength of 210 nm was applied.
According to method validation, the linearity ranged from 0.5-250 µg/mL and 0.9999 for correlation coefficient. The
limit of detection (LOD) and the limit of quantitation (LOQ) were 0.12 and 0.15 mg/kg, respectively. The recoveries
were 107.5% at 0.5 µg/mL, 106.6% at 125 µg/mL and 105.3% at 250 µg/mL. The relative standard deviations (RSD)
were 1.61, 0.43 and 0.49 respectively as well as uncertainty value conformed to the acceptable criteria. Therefore,
this method provides good accuracy and precision that can be used for nitrite determination in bird nest. The thirteen
samples of bird nest from nine provinces in the central, eastern and southern regions of Thailand were investigated
in order to confirm the method application. The result ranged from not detected to 1652.7 mg/kg.
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1. บทน�ำ (Introduction)

รังนกเป็นวัตถุดบิ จากสัตว์ทมี่ มี ลู ค่าสูงและเป็นทีน่ ยิ มอย่าง
มากในประเทศจีน โดยน�ำเข้ารังนกจาก 3 ประเทศหลัก คือ ไทย
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย แต่เมือ่ ปี 2555 หน่วยงานตรวจสอบ
มาตรฐาน คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ของรั ฐ บาลจี น หรื อ General
Administration for Quality Supervision, Inspection and
Quarantine (AQSIQ) ได้ออกประกาศห้ามน�ำเข้ารังนกทุกชนิด
จากทุกประเทศ เนือ่ งจากตรวจพบการปนเปือ้ นไนไตรท์ในรังนก
สีแดงจากประเทศมาเลเซียเกินค่ามาตรฐาน ท�ำให้ราคารังนกใน
ประเทศไทยซึง่ เป็นแหล่งผลิตส�ำคัญตกต�ำ่ ลง ส่งผลกระทบต่อผู้
ผลิตทั้งรังนกถ�้ำที่เก็บจากธรรมชาติและรังนกบ้าน แม้ว่าใน
ปัจจุบนั กระทรวงควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคของ
ประเทศจีนได้ออกประกาศอนุญาตน�ำเข้าผลิตภัณฑ์รงั นกของ
ไทยได้ตงั้ แต่วนั ที่ 28 ส.ค. 2560 เป็นต้นไปเฉพาะรังนกทีม่ สี ขี าว
เหลือง หรือทอง โดยรังนกทีส่ ง่ ออกจากไทยไปจีนต้องผ่านการขึน้
ทะเบียนแหล่งผลิตและมีใบรับรอง จากกรมปศุสตั ว์ ส่งผลให้ตอ้ ง
มีระบบการขึน้ ทะเบียน การควบคุมคุณภาพ เรือ่ งโรค ความสะอาด
และการป้องกันสารตกค้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไนไตรท์ ซึง่ เป็น
สาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้จนี ห้ามน�ำเข้ารังนกจากทุกประเทศ
โดยปกติแล้วสารไนไตรท์ทตี่ รวจพบในรังนกนอกจากจะเกิด
จากกระบวนการหมัก (Fermentation) ตามธรรมชาติในสภาวะ
อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมแล้ว ยังอาจเกิดจากการปน
เปื้อนจากสภาวะแวดล้อมในบริเวณที่นกท�ำรัง ที่มีปริมาณไน
เตรทสูง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำ� ให้รงั นก มีปริมาณไนไตรท์ทเี่ กิน
กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก� ำ หนด ตามมาตรฐาน MS
2334:2011-Edible-Birdnest (EBN)-Specification โดย
Department of Standards Malaysia และมาตรฐานสินค้าเกษตร
มกษ.6705-2557 โดย ส�ำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ ก�ำหนดปริมาณสารไนไตรท์ (ค�ำนวณเป็นโซเดียมไน
ไตรท์) พบได้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
การตรวจหาปริมาณไนไตรท์ มีหลายเทคนิคทีส่ ามารถน�ำมา
ใช้ ใ นการตรวจสอบอาหาร น�้ ำ พื ช ผั ก ต่ า งๆ เช่ น เทคนิ ค
spectrophotometry, high performance liquid chromatography
(HPLC), ion chromatography (IC), gas chromatography,
polarographic method and capillary electrophoresis (CE)
เป็นต้น โดยเทคนิค spectrophotometry เป็นเทคนิคดัง้ เดิมทีน่ ยิ ม
ใช้ในการตรวจหาปริมาณ ไนไตรท์ ในอาหาร แต่ดว้ ยวิธดี งั กล่าว
มีข้อจ�ำกัดของความไวในการวัดสารที่ต�่ำ จึงไม่เหมาะกับการ
ตรวจวัดสารปริมาณน้อยและมีสิ่งรบกวน สูง ต่อมาเทคนิค
capillary electrophoresis เป็นเทคนิคทีถ่ กู พัฒนาขึน้ โดยมีจดุ
เด่นในเรื่องความรวดเร็วและสามารถตรวจสอบไอออนลบได้
หลายชนิดพร้อมกันประกอบกับการใช้ตวั อย่างและสารละลาย
บัฟเฟอร์ในปริมาณน้อยในการวิเคราะห์ ปัจจุบนั เทคนิค HPLC
เป็นเทคนิคทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารนิยมใช้ตรวจหาสาร ไนไตรท์ในตัวอย่าง
อาหารเนือ่ งจาก เป็นเทคนิคทีร่ วดเร็ว แม่นย�ำ และ มีความไวสูง
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กว่า สามารถตรวจหาในสภาวะ ทีม่ สี งิ่ รบกวนจากไอออนชนิด
อืน่ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
งานวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาวิธที ดสอบปริมาณสารไนไตรท์ใน
รังนก โดยเตรียมตัวอย่างด้วยการสกัดแยกสารด้วยน�ำ้ แล้วตรวจ
วัดด้วยเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนส์ลคิ วิดโครมาโทกราฟี ซึง่ ดัดแปลง
มาจาก Journal of Food and Drug Analysis , A High
Performance Liquid Chromatography Method for Determining
Nitrate and Nitrite Levels in Vegetables โดยมีการตรวจสอบ
ความใช้ได้ของวิธี (method validation) ซึง่ จะศึกษาคุณลักษณะ
เฉพาะต่างๆทีส่ ำ� คัญได้แก่ ความเป็นเส้นตรง ขีดจ�ำกัดการตรวจ
พบ ขีดจ�ำกัดการวัดปริมาณ ความแม่นความเที่ยง และการ
ประเมินความไม่แน่นอนของการวัด

2. วิธีการวิจัย (Experimental)

2.1 เครือ่ งมือและอุปกรณ์
		 2.1.1 เครื่องไฮเพอร์ฟอร์แมนส์ลิควิดโครมาโทกราฟี
(HPLC), เครือ่ งตรวจวัด Photodiode-array detector, คอลัมน์
Phenomenex Luna C18, ชนิดเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 250x4.6
มิลลิเมตร ขนาดอนุภาค 5 ไมโครเมตร และการ์ดคอลัมน์
		 2.1.2 เครือ่ งชัง่ ไฟฟ้า ชัง่ ได้ละเอียด 0.1 มิลลิกรัม
		 2.1.3 ชุดกรองพร้อมเมมเบรน (membrance filter) ชนิด
HA ขนาด 0.45 ไมโครเมตร
		 2.1.4 เครื่องกวนชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Magnetic
stirrer)
		 2.1.5 กระดาษกรองวัตแมน เบอร์ 2 หรือเทียบเท่า
		 2.1.6 ชุดกรองและตัวกรอง (Syringe filter) ชนิด PVDF
ขนาด 13 มิลลิเมตร 0.45 ไมโครเมตร
		 2.1.7 ปิเปต ขนาด 1 5 10 และ 25 มิลลิลติ ร
		 2.1.8 ขวดวัดปริมาตรขนาด 50 และ100 มิลลิลติ ร
		 2.1.9 บีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลติ ร
		 2.1.9 ขวดแก้ว (vial) ขนาด 2 มิลลิลติ ร
2.2 สารเคมีและสารละลายมาตรฐาน
		 2.2.1 เมทานอล CH3OH (HPLC Grade)
		 2.2.2 Orthophosphate acid (H3PO4)
		 2.2.3 Octylamine (CH3(CH2)7NH2)
		 2.2.4 สารมาตรฐานโซเดียมไนไตรท์ (NaNO2) ความ
บริสทุ ธิอ์ ย่างน้อยร้อยละ 99.0
		 2.2.5 น�้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง มีค่าความต้านทานไม่
น้อยกว่า 18.2 MΩ•cm
		 2.2.6 สารละลาย octylamonium orthophosphate
ชัง่ Octylamine 0.64 g ถ่ายลงขวดวัดปริมาตรขนาด 500 ปรับ
ปริมาตรเป็น 500 มิลลิลติ ร ด้วย เมทานอล 30% (v/v) ปรับค่า
pH ให้เป็น pH 7 ด้วย orthophosphate acid
		 2.2.7 สารละลายมาตรฐาน ไนไตรท์ 500 มิลลิกรัม/
ลิตร
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ชัง่ โซเดียมไนไตรท์ (NaNO2) 0.025g ละลายด้วยน�ำ้ ใส่ในขวด
วัดปริมาตรขนาด 50 mL ปรับปริมาตรด้วยน�ำ้ ปราศจากไอออน
2.3 การเตรียมตัวอย่าง
ชัง่ ตัวอย่าง 0.5 กรัม ในบีกเกอร์ เติมน�ำ้ ทีม่ คี วามบริสทุ ธิส์ งู
20 มิลลิลติ ร วางบนเครือ่ งกวนให้ความร้อนที่ 70 องศาเซลเซียส
ความเร็ว 500 รอบ/นาที เป็นเวลา 20 นาที ทิง้ ให้เย็นทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ห้อง ถ่ายลงขวดวัดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลติ ร ปรับปริมาตรด้วย
น�ำ้ ทีม่ คี วามบริสทุ ธิส์ งู เขย่าให้เข้ากัน กรองตัวอย่างด้วยกระดาษ
กรองวัตแมน เบอร์ 2 จนได้สารละลายใส แล้วกรองผ่านตัวกรอง
ชนิด PDVF ขนาด 0.45 ไมโครเมตร เก็บสารละลายทีก่ รองแล้ว
ในขวดแก้ว (vial)
2.4 การเตรียมตัวอย่างทีเ่ ติมสารละลายมาตรฐาน (spike
sample)
ชั่งตัวอย่าง 0.5 กรัม เติมสารละลายมาตรฐานไนไตรท์ที่
ความเข้มข้น 0.5 125 และ 250 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร น�ำมาผ่าน
กระบวนการตามข้อ 2.3
2.5 การตรวจวัดปริมาณโดยเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนส์ลิควิดโครมาโทกราฟี
ความเข้มข้นของสารไนไตรท์คำ� นวณจากการเปรียบเทียบ
กราฟมาตรฐาน โดยสร้างกราฟมาตรฐานไนไตรท์ ทีร่ ะดับความ
เข้มข้นในช่วง 0.5-250 มิลลิกรัมต่อลิตร กรองผ่านตัวกรองชนิด
PVDF ขนาด 13 มิลลิเมตร 0.45 ไมโครเมตร น�ำไปวิเคราะห์โดย
เครือ่ งไฮเพอร์ฟอร์แมนส์ลคิ วิดโครมาโทกราฟี ตามสภาวะการ
ท�ำงานดังนี้
คอลัมน์		
Phenomenex Luna C18, ชนิดเหล็กกล้า
				
ไร้สนิมขนาด 250x4.6 มิลลิเมตร ขนาด
				
อนุภาค 5 ไมโครเมตร และการ์ดคอลัมน์
อุณหภูมคิ อลัมน์ 35 องศาเซลเซียส
ตัวท�ำละลายเคลือ่ นที่ octylammonium orthophosphate
				
0.01 โมลาร์ ในเมทานอล 30% (v/v)
				
พีเอช 7.0
อัตราการไหล
0.8 มิลลิลติ รต่อนาที
ปริมาตรทีฉ่ ดี
10 ไมโครลิตร
เครือ่ งตรวจวัด
photodiode-array detector
				
ทีค่ วามยาวคลืน่ 216 นาโนเมตร

2.6 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
		 2.6.1 การศึกษาความเป็นเส้นตรง (Linearity) ของกราฟ
มาตรฐาน โดยเตรียมสารละลายมาตรฐานไนไตรท์ในช่วงความ
เข้มข้น 0.5-250 มิลลิกรัมต่อลิตร พิจารณาค่าสัมประสิทธิก์ าร
ตัดสินใจ (Correlation coefficient, r) ของกราฟมาตรฐาน โดย
ค่า r ต้องไม่นอ้ ยกว่า 0.995
		 2.6.2 การศึกษาขีดจ�ำกัดการตรวจพบและขีดจ�ำกัด
การวัดปริมาณของวิธที ดสอบโดยท�ำการศึกษาขีดจ�ำกัดการตรวจ
พบด้วยการวัด ตัวอย่างแบลงค์ จ�ำนวน 10 ซ�ำ้ ค�ำนวณหาส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) เพือ่ หาขีดจ�ำกัดการตรวจพบ (LOD)
และขีดจ�ำกัดการวัดปริมาณ (LOQ)
		 2.6.3 การศึกษาความแม่น (Accuracy) และความ
เทีย่ ง (Precision) ของวิธที ดสอบ โดยศึกษาตัวอย่างทีเ่ ติมสารละลาย
มาตรฐานที่ 3 ระดับความเข้มข้น ดังนี้ 0.5 125 และ 250 ไมโครกรัม
ต่อลิตร ความเข้มข้นละ 10 ซ�ำ้ ค�ำนวณหาความแม่นแสดงด้วย
การหาค่าร้อยละการคืนกลับได้ และความเทีย่ งแสดงด้วยค่าส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานสัมพัทธ์
		 2.6.4 ประเมินค่าความไม่นอนของการวัดตาม The
Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement
(GUM) ทีร่ ะดับความเข้มข้นต�ำ่ สุดของสารละลายมาตรฐาน
		 2.6.5 การทดสอบตัวอย่างรังนกจากพืน้ ทีจ่ งั หวัดทาง
ภาคใต้ แ ละภาคตะวั น ออก ได้ แ ก่ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ชุ ม พร
นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล ตรัง นราธิวาส และ ตราด จ�ำนวน
13 ตัวอย่าง

3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)

3.1 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
		 3.1.1 ความเป็นเส้นตรง (linearity) ของกราฟมาตรฐาน
โดยเตรียมสารละลายมาตรฐานไนไตรท์ในช่วงความเข้มข้น 0.5250 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้คา่ สัมประสิทธิก์ ารตัดสินใจ (Correlation
coefficient, r) เท่ากับ 0.9999

ค�ำนวณหาปริมาณสารไนไตรท์ดงั สมการ
			
Nitrite, mg/kg = (CxVxD)/W
		 C = ความเข้มข้นของ Nitrite ทีไ่ ด้จากกราฟมาตรฐาน,
mg/L
		 V = ปริมาตรสุดท้าย, mL
		 D = Dilution factor
		 W = น�ำ้ หนักตัวอย่าง, mg
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รูปที่ 1 โครมาโตแกรมของสารละลายมาตรฐานไนไตรท์

รูปที่ 2 กราฟมาตรฐานของสารละลายไนไตรท์ในช่วงความเข้มข้น 0.5-250 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

		 3.1.2 ขีดจ�ำกัดการตรวจพบและขีดจ�ำกัดการวัดปริมาณของวิธที ดสอบโดยท�ำการศึกษาขีดจ�ำกัดการตรวจพบด้วยการ
วัด ตัวอย่างแบลงค์ จ�ำนวน 10 ซ�้ำ จากผลการทดลองพบว่า ขีดจ�ำกัดการตรวจพบเท่ากับ 0.12 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ขีดจ�ำกัดการ
วัดปริมาณเท่ากับ 0.15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
		 3.1.3 ความแม่นและความเที่ยงของวิธีทดสอบ โดยศึกษาตัวอย่างที่เติมสารละลายมาตรฐานที่ 3 ระดับความ เข้มข้น
ดังนี้ 0.5 125 และ 250 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ความเข้มข้นละ 10 ซ�้ำ โดยค่าความแม่นแสดงด้วย การหาค่า ร้อยละการคืนกลับ
ได้ และความเทีย่ งแสดงด้วยค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ จากผลการทดลองพบว่ามีคา่ ร้อยละการคืนกลับได้เท่ากับ 107.5
106.6 และ 105.3 ตามล�ำดับและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ เท่ากับร้อยละ 1.61 0.43 และ 0.49 ตามล�ำดับ
		 3.1.4 ประเมินค่าความไม่นอนของการวัดตามแนวทาง The Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement
(GUM) พบว่าที่ระดับความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีค่าความไม่แน่นอนขยาย ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เท่ากับ 0.02
มิลลิกรัม/กิโลกรัม
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รูปที่ 3 แผนภูมิก้างปลาแสดงแหล่งที่มาของความไม่แน่นอน

3.2 การศึกษาตัวอย่างรังนกถ�้ำและรังนกบ้านจากพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ได้แก่ จังหวัด
เพชรบุรี ตราด ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล ตรัง และนราธิวาส จ�ำนวน 13 ตัวอย่าง พบว่าวิธดี งั กล่าวสามารถ
น�ำมาใช้ตรวจสอบปริมาณสารไนไตรท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวอย่างรังนกบ้านและรังนกถ�้ำจากพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้และภาคตะวันออก
ล�ำดับ

ตัวอย่างรังนก

จังหวัด

ปริมาณไนไตรท์ (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

1

รังนกแดงถ�้ำ

ชุมพร

253

2

รังนกแดงถ�้ำ

สตูล

1,574

3

รังนกแดงถ�้ำ

สงขลา

1,652.7

4

รังนกขาวถ�้ำ

ชุมพร

646

5

รังนกขาวบ้าน

นครศรีธรรมราช

25.5

6

รังนกบ้าน

นราธิวาส

ไม่พบ

7

รังนกบ้าน

ตราด

6.16

8

รังนกบ้าน

นครศรีธรรมราช

24.7

9

รังนกบ้าน

เพชรบุรี

ไม่พบ

10

รังนกบ้าน

ชุมพร

16.0

11

รังนกถ�้ำ

ชุมพร

379.7

12

รังนกบ้าน

ตรัง

108.8

13

รังนกบ้าน

สตูล

72.0
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รูปที่ 4 ลักษณะตัวอย่างรังนกแดงถ�้ำจังหวัดชุมพร, รังนกแดงถ�้ำจังหวัดสตูล, รังนกบ้านจังหวัดตราด, รังนกขาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช

4. สรุป (Conclusion)

การศึกษาวิธีทดสอบปริมาณสารไนไตรท์ในรังนกด้วย
เทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนส์ลคิ วิดโครมาโทกราฟี เป็นวิธที นี่ า่ เชือ่
ถือ สามารถใช้เป็นวิธที ดสอบในห้องปฏิบตั กิ ารได้ในช่วงความ
เข้มข้น 0.5-250 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสิน
ใจ (Correlation coefficient, r) เท่ากับ 0.9999 ขีดจ�ำกัดของ
การตรวจพบ 0.12 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ขีดจ�ำกัดการวัดปริมาณ
0.15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ความแม่น (Accuracy) และความ
เทีย่ ง (Precision)ของวิธที ดสอบ ทีร่ ะดับความเข้มข้นต�ำ่ กลาง
สูง โดยค่าความแม่นแสดงด้วยค่าร้อยละการคืนกลับได้อยู่ใน
ช่วง 105.3-107.5 ความเที่ยงแสดงด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสัมพัทธ์ อยู่ในช่วงร้อยละ 0.43-1.61ค่าความไม่
แน่นอนขยาย เท่ากับ 0.02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ที่ระดับความ
เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
จากการสุม่ ตัวอย่างรังนกในท้องตลาดเพือ่ ทดสอบจ�ำนวน
13 ตัวอย่าง ในพื้นที่ 9 จังหวัดจากภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคใต้ พบว่าวิธดี งั กล่าวสามารถน�ำมาใช้ตรวจสอบปริมาณ
สารไนไตรท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สกัดจากสมุนไพร
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษานีค้ อื การทดลองผลิตน�ำ้ มันปาล์มผสมสารต้านออกซิเดชันเพือ่ ลดการเกิดกลิน่ หืน โดยใช้สมุนไพร
3 ชนิด คือ ขิง ขมิ้น และกระชาย การศึกษาปริมาณสารฟินอลิกรวมของสมุนไพรทั้ง ขิง ขมิ้น และกระชาย เมื่อความเข้มข้นของ
สมุนไพรมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณสารประกอบฟินอลิกเพิ่มขึ้น และเมื่อทดลองผลิตน�ำ้ มันปาล์มผสมสมุนไพรผงโดยใช้สมุนไพร
ผง 2% 4% และ 6% และน�ำ้ มันปาล์มผสมสารสกัดจากสมุนไพรทีส่ กัดด้วยเอทานอล โดยใช้ความเข้มข้นของสารสกัดที่ 3 ระดับ
คือ 200 400 และ 600 mg/kg วิเคราะห์คุณภาพที่ส�ำคัญของน�้ำมันผสมสารสกัด ได้แก่ ค่า Peroxide value (P.V.) และ ค่า
Acid value (A.V) ซึ่งสูตรที่คัดเลือกคือ น�้ำมันปาล์มผสมขิงผง 2% ขมิ้นผง 4% และกระชายผง 2% มีค่า P.V. คือ 5.50±0.22
6.20±0.04 และ6.18±0.08 meq/kg ส่วนน�ำ้ มันปาล์มผสมสารสกัดจากสมุนไพรด้วยวิธกี ารสกัดด้วยเอทานอล ได้สตู รทีค่ ดั เลือก
คือ น�ำ้ มันปาล์มผสมสารสกัดจากขิง 200 ขมิน้ 400 และกระชาย 400 mg/kg มีคา่ P.V. คือ 4.48±0.03 5.60±0.02 และ5.82±0.01
meq/kg ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�ำ้ มันทีผ่ า่ นการทอด พบว่าน�ำ้ มันปาล์มผสมสารสกัดจากขิงทีร่ ะดับ 200 mg/kg มีคา่ P.V. คือ
6.56±0.06 ซึ่งมีค่าต�่ำกว่าน�้ำมันทุกสูตรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส�ำหรับการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยใช้ผู้
ทดสอบ จ�ำนวน 30 คน ให้การยอมรับในด้านกลิน่ หืน คือ ข้าวเกรียบทีท่ อดในน�ำ้ มันปาล์มผสมสารสกัดจากขิง ข้าวเกรียบทีท่ อด
ในน�ำ้ มันปาล์มผสมสารสกัดจากกระชาย ข้าวเกรียบทีท่ อดในน�ำ้ มันปาล์มผสมสารสกัดจากขมิน้ และข้าวเกรียบทีท่ อดในน�ำ้ มัน
ปาล์มที่ไม่ผสมสารสกัด ตามล�ำดับ การศึกษาอายุการเก็บน�้ำมันผสมสารสกัดสูตรทดลองมีอายุการเก็บอย่างน้อย 1 ปี

Abstract

The purpose of this study was to produce palm oil with antioxidants for reduced rancidity in fried food products.
The three types of herbal; ginger, turmeric and finger root were used in this experiment. The higher concentration
of herbal extracts, the higher of total phenolic contents (TPC). The palm oil samples were mixed with 2%, 4%, and
6% of herbal powder and were mixed with 200, 400 and 600 mg./kg. of herbal extracts by ethanol. The quality
determination of palm oil by using Peroxide value (P.V.) and Acid value (A.V.). The selected formulations of palm oil
with herbal powder were 2% ginger, 4% turmeric and 2% finger root, their P.V. were 5.50±0.22 6.20±0.04 6.18±0.08
meq/kg, respectively. While the palm oil with herbal extracts were ginger 200, turmeric 400 and finger root 400 mg./
kg, their P.V. were 4.48±0.03 5.60±0.02 5.82±0.01 meq/kg., respectively. All samples also had A.V. lower than 0.6
in mg./g. The quality determination of fried palm oil, the P.V. of palm oil with ginger extract was lower than that of
turmeric and finger root extract. For fried chips sensory testing by 30 panelists, they accepted chips that fried in
palm oil with ginger extract, finger root extract, turmeric extract and control, respectively. The palm oil with herbal
extracts had stored at least one year shelf life.
ค�ำส�ำคัญ: น�้ำมันปาล์ม สารสกัดจากสมุนไพร ค่าเปอร์ออกไซด์
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ได้ดี และเป็นน�ำ้ มันทีม่ รี าคาต�ำ่ กว่าน�ำ้ มันพืชชนิดอืน่ และยังเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารทอดเป็นผลิตภัณฑ์กลุม่ ใหญ่ทวี่ างจ�ำหน่าย น�ำ้ มันพืชทีป่ ลอดจากสารตัดแต่งพันธุกรรม
ในท้องตลาด มีทงั้ ผูผ้ ลิตในระดับชุมชนหรืออุตสาหกรรมในครัว
เรือนขนาดเล็กจนถึงผูผ้ ลิตในระดับอุตสาหกรรม แต่มกั ประสบ 2. วิธีการวิจัย (Experimental)
กับปัญหาผลิตภัณฑ์มกี ลิน่ หืน (rancidity) ซึง่ มีสาเหตุสำ� คัญจาก
2.1. การคั ด เลื อ กพื ช สมุ น ไพรเพื่ อ ใช้ เ ป็ น สารต้ า น
การเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มอี ายุการเก็บสัน้ ออกซิเดชัน
เพราะเกิดกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ตอ่ การบริโภค ผูผ้ ลิตต้องประสบกับ 		 2.1.1 ศึกษาข้อมูลเอกสารสิทธิบัตรและงานวิจัยที่
ปัญหาขาดทุนหากจ�ำหน่ายสินค้าไม่หมดก่อนสินค้าจะเสื่อม เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกสมุนไพรที่ใช้ในการทดลองนี้ ซึ่งต้อง
สภาพ ถึงแม้ในน�ำ้ มันพืชมีโทโคฟีรอลเป็นสารต้านออกซิเดชัน ประกอบด้วยสารกลุม่ ฟีนอลิก น�ำมาศึกษาสมบัตใิ นการป้องกัน
โดยธรรมชาติอยูแ่ ล้ว แต่ยงั ไม่สามารถกันหืนได้เพียงพอ ผูผ้ ลิต หรือชะลอการเกิดอนุมูลอิสระจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน เช่น
น�ำ้ มันจึงเติมสารกันหืนสังเคราะห์ เช่น tert-butyl-4-hydroxyanisole gingerol, shogaol, zingerone, pinostrobin, pinocembrin,
(BHA), butylated hydroxytoluene (BHT) ขณะทีผ่ ผู้ ลิตอาหาร alpinetin เป็นต้น น�ำมาศึกษาสมบัตใิ นการป้องกันหรือชะลอ
ทอดทีต่ อ้ งการยืดอายุการเก็บให้นานขึน้ ก็ได้เติมสารเคมีสงั เคราะห์ การเกิดอนุมลู อิสระจากปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันซึง่ เป็นต้นเหตุสำ� คัญ
อีกส่วนหนึง่ ลงไปอีก การใช้สารเคมีกนั หืนในปริมาณทีเ่ กินกว่า ที่ก่อให้เกิดกลิ่นหืน โดยคัดเลือกขิงที่มีอายุการเก็บเกี่ยวที่ 11
กฎหมายก�ำหนดอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ เนื่องจากมี เดือน ขมิน้ อายุการเก็บ 10 เดือน และกระชายอายุการเก็บ 11
รายงานความเป็นพิษของสารสังเคราะห์วา่ ท�ำให้เซลล์ทำ� งานผิด เดือน
ปกติและกลายเป็นมะเร็งเมือ่ ได้รบั สารสังเคราะห์อย่างต่อเนือ่ ง 		 2.1.2 ศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (ดัดแปลง
ในปริมาณทีม่ ากเกินไป
จาก Miliauskas et al. ,2004) โดยใช้วิธี Folin-Ciocalteu
การหืนเป็นปฏิกริ ยิ าการเปลีย่ นแปลงทางเคมีของไขมันและ colorimetric วัดปริมาณสารฟินอลิกด้วยเครือ่ ง spectrophotometer
น�ำ้ มัน ท�ำให้เกิดกลิน่ ผิดปกติ มีสมบัตทิ างกายภาพและทางเคมี (PERKIN-ELMER รุน่ Lambda 2) ใช้สารมาตรฐานกรดแกลลิก
เปลีย่ นไป สาเหตุหลักคือการเกิดกลิน่ หืนจากการเกิดออกซิเดชัน ทีค่ วามเข้มข้น 25, 50, 75, 100 และ 125 µg/ml ในน�ำ้ กลัน่ และ
(oxidative rancidity) (Allen and Hamilton, 1994) ปฏิกริ ยิ าออ ใช้สารสกัดจากสมุนไพรคือ ขิง ขมิน้ และกระชาย น�ำไปวัดค่า
โตออกซิเดชันจะเกิดทีพ่ นั ธะคูข่ องกรดไขมันไม่อมิ่ ตัวกับออกซิเจน การดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 765 nm
ในอากาศ เป็น peroxide linkage ขึน้ ระหว่างพันธะคู่ ซึง่ ปฏิกริ ยิ า 		 2.1.3 ศึกษาประสิทธิภาพของการยับยั้งอนุมูลอิสระ
นีจ้ ะเกิดเองแบบต่อเนือ่ งตลอดเวลาเมือ่ น�ำ้ มันสัมผัสกับอาหาร (DPPH free radical scavenging activity) (ดัดแปลงจาก
การป้องกันกลิน่ หืนจึงเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญมากในอุตสาหกรรม Shimada et.al.,1992 และ Masuda et.al.,1999) ใช้เครื่อง
อาหารเพือ่ ไม่ให้อาหารเกิดการเสือ่ มเสียคุณภาพ การเติมสาร spectrophotometer (PERKIN-ELMER รุน่ Lambda 2) โดยใช้
ต้านออกซิเดชันสามารถยับยัง้ ปฏิกริ ยิ าลูกโซ่ของปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน สารละลาย DPPH (1,1-diphenyl-2-picryhydral) ทีร่ ะดับความ
โดยสารนีจ้ ะจับกับอนุมลู อิสระต่างๆท�ำให้อนุมลู อิสระเหล่านัน้ เข้มข้น 5 mM ใน absolute ethanol และใช้สารสกัดจากสมุนไพร
ไม่สามารถเร่งปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันได้ ปฏิกริ ยิ าจึงหยุดชะงัก เกิด คือ ขิง ขมิน้ และกระชาย วัดค่าการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่
เป็นสารทีม่ คี วามคงตัว (Branen et al., 1990)
518 nm จากนั้นค�ำนวณหา% inhibition ตามสูตร เพื่อศึกษา
การปรับปรุงคุณภาพน�้ำมันพืชที่ใช้ทอดอาหารให้มีสมบัติ ประสิทธิภาพของการยับยัง้ อนุมลู อิสระ
ป้องกันหรือชะลอการเกิดอนุมลู อิสระจากปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันซึง่
% inhibition = (A control-A sample )/(A control)*100
เป็นต้นเหตุสำ� คัญทีก่ อ่ ให้เกิดกลิน่ หืน อาจแก้ปญ
ั หานีไ้ ด้โดยใช้
A control = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวควบคุม
สารสกัดจากธรรมชาติผสมในน�ำ้ มันพืชในอัตราส่วนต่างๆทีเ่ หมาะ
A sample= ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง
สมก่อนน�ำมาใช้ทอดอาหาร พืชสมุนไพรพืน้ บ้านของไทยทีน่ ยิ ม 		 2.1.4 ศึกษาสารส�ำคัญในสารสกัดจากสมุนไพร คือ ขิง
ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหาร โดยเฉพาะ ขิง ขมิน้ และกระชาย ขมิ้น และกระชาย โดยเตรียมตัวอย่างสารสกัด ขิง ขมิ้น และ
มีสารกลุ่มฟีนอลิกซึ่งเป็นสารที่มีสมบัติในการต้านออกซิเดชัน กระชายในเอทานอล 95% และเตรียมสารมาตรฐาน Curcumin,
เช่น gingerol, shogaol, zingerone, pinostrobin, pinocembrin, 5,7-dimethoxyflavone, [6]-Gingerol ในเอทานอล จากนัน้ กรอง
alpinetin เป็นต้น คณะผูว้ จิ ยั จึงได้พฒ
ั นาคุณภาพน�ำ้ มันปาล์ม ด้วย syringe membrane filter ใส่ในขวด vial น�ำมาวิเคราะห์สาร
ส�ำหรับการทอดอาหารโดยใช้สมุนไพร เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ ส�ำคัญด้วยเครือ่ ง Gas chromatography (GC) โดยใช้คอลัมน์
สามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ปญ
ั หาการเกิดกลิน่ หืนในอาหาร DB-5ms และ FID Detector ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 270 องศาเซลเซียส ที่
ทอด ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ซึง่ อัตราการไหล 1 มิลลิลติ รต่อนาที
น�ำ้ มันปาล์มเป็นน�ำ้ มันทีน่ ยิ มใช้ทอดอาหารเนือ่ งจากสามารถทน
ความร้อน และทนต่อการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพและทางเคมี

1. บทน�ำ (Introduction)
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2.2 การผลิตน�ำ้ มันปาล์มผสมสารต้านออกซิเดชันจาก
สมุนไพร
		 2.2.1 การผสมสมุนไพรผงในน�้ำมันปาล์ม โดยการ
เตรียมสมุนไพรผงก่อนเข้าสูก่ ระบวนการสกัด ด้วยการล้างท�ำความ
สะอาด หัน่ และอบแห้งด้วยตูอ้ บลมร้อน ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 60 องศา
เซลเซียส และบดเป็นผง น�ำมาผสมในน�ำ้ มันปาล์ม โดยใช้สมุนไพร
ผง ร้อยละ 2 4 และ 6 ในน�ำ้ มันปาล์มปริมาตร 1,000 มิลลิลติ ร
ผสมในขวดแก้วที่ปิดฝาสนิท เขย่าน�้ำมันวันละ 2 ครั้ง ทิ้งไว้
12 ชัว่ โมง ท�ำในช่วงเวลาเดียวกันจนครบก�ำหนด 5 วัน จากนัน้
กรองน�ำ้ มันด้วยผ้าขาวบางและกระดาษกรอง เบอร์113
		 2.2.2 การผสมสารสกัดจากสมุนไพรในน�้ำมันปาล์ม
โดยการสกัดด้วยเอทานอล ดัดแปลงจาก [5] ด้วยการน�ำสมุนไพร
ผงจากข้อ 2.2.1 ไปสกัดด้วย เอทานอล 95% ปริมาตร 600
มิลลิลติ ร (3:1) ลงในขวดแก้วปริมาตร 1,000 มิลลิลติ ร แช่ทงิ้ ไว้
5 วัน เขย่าทุกวันๆ ละ 2 ครัง้ จากนัน้ น�ำสมุนไพรทีใ่ ส่ตวั ท�ำละลาย
มากรองและระเหยด้วยเครือ่ ง Vacuum rotary evaporator ที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และน�ำสารสกัดทีไ่ ด้ในปริมาณ 200
400 และ 600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ผสมในน�ำ้ มันปาล์มปริมาตร
1,000 มิลลิลติ ร และผสมในขวดแก้วทีป่ ดิ ฝาสนิท เขย่าน�ำ้ มัน
ปาล์มผสมสมุนไพรวันละ 2 ครัง้ ทิง้ ไว้ 12 ชัว่ โมง ท�ำในช่วงเวลา
เดียวกันจนครบก�ำหนด 5 วัน จากนั้นกรองน�้ำมันปาล์มผสม
สมุนไพรด้วยผ้าขาวบางและกระดาษกรอง เบอร์113
2.3 การศึกษาผลของสารต้านออกซิเดชันต่อคุณภาพ
น�ำ้ มันทีย่ งั ไม่ผา่ นการทอด
		 ศึกษาผลของสารต้านออกซิเดชันจากสมุนไพรต่อคุณภาพ
น�ำ้ มันปาล์มเปรียบเทียบกับคุณภาพน�ำ้ มันปาล์มทีไ่ ม่ผสมสาร
ต้านออกซิเดชันจากสมุนไพร วิเคราะห์คณ
ุ ภาพทีส่ ำ� คัญของน�ำ้ มัน
ผสมสารสกัด ได้แก่ ค่า Peroxide value (P.V.) และ ค่า Acid
value (A.V.) ผลทีไ่ ด้จากการทดลองในการทดลองนีใ้ ช้คดั เลือก
สูตรของน�ำ้ มันปาล์มผสมสมุนไพรเพือ่ น�ำไปศึกษาในขัน้ ตอนต่อ
ไป
		 2.3.1 วิเคราะห์ค่า Peroxide value (P.V.) ตามวิธี
AOCS official method Cd 8b-90 (2011) โดยน�ำตัวอย่างน�ำ้ มัน
ทีผ่ สมสมุนไพรทีค่ วามเข้มข้นทัง้ 3 ระดับ ชัง่ น�ำ้ หนักให้ได้นำ�้ หนัก
ทีแ่ น่นอน เติมตัวท�ำละลายผสมของสารละลายไอโซออกเทนและ
กรดอะซีตกิ (4/6 V/V) ลงไป จากนัน้ เติมสารละลายโพแทสเซียม
ไอโอไดด์และน�้ำกลั่น แล้วไตเตรตสารละลายด้วยสารละลาย
โซเดียมไทโอซัลเฟต โดยใช้นำ้� แป้งเป็นอินดิเคเตอร์ สังเกตการ
เปลีย่ นแปลงของสารละลายจากสีเหลืองเป็นสีนำ�้ เงินอมเทาหรือ
เห็นเป็นไม่มสี หี รือสีธรรมชาติของน�ำ้ มัน บันทึกผลการทดลอง
		 2.3.2 วิเคราะห์คา่ Acid value (A.V.) ตามวิธี AOCS
official method Cd 3d-63 (2009) โดยชัง่ น�ำ้ หนักตัวอย่างน�ำ้ มัน
ทีผ่ สมสารสกัดจากสมุนไพรให้ได้นำ�้ หนักทีแ่ น่นอน เติมสารละลาย
95% เอทานอล 50 มิลลิลติ ร เขย่าให้สารตัวอย่างผสมเข้าด้วย
กัน แล้วไตเตรตสารละลายด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์

0.25 M โดยใช้สารละลาย 0.1% ฟีนอลทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์
สังเกตการเปลีย่ นแปลงของสารละลายจากสีเหลืองเป็นสีชมพู
บันทึกผลการทดลอง
2.4 การศึกษาผลของสารต้านออกซิเดชันต่อคุณภาพ
น�ำ้ มันทีผ่ า่ นการทอด
		 ศึกษาคุณภาพน�ำ้ มันผสมสมุนไพรเปรียบเทียบกับน�ำ้ มัน
ไม่ผสมสมุนไพร (ตัวอย่างควบคุม) โดยใช้นำ�้ มันสูตรทดลองที่
ผ่านการคัดเลือกจากวิธีผสมสมุนไพรผงในน�้ำมัน และวิธีผสม
สารสกัดจากสมุนไพรน�ำ้ มัน ศึกษาคุณภาพน�ำ้ มันทีย่ งั ไม่ผา่ นการ
ทอดเปรียบเทียบกับน�ำ้ มันทีผ่ า่ นการทอด โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็น
ตัวแทนของอาหารทอดคือ ข้าวเกรียบ ควบคุมสภาวะการทอดที่
อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส นาน 20 วินาที (ข้าวเกรียบ 200
กรัมต่อน�ำ้ มันปาล์มผสมสารสกัด 1,000 มิลลิลติ ร) และน�ำน�ำ้ มัน
ทีผ่ า่ นการทอดมาวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะทัว่ ไป ค่า P.V. และ ค่า
A.V. เปรียบเทียบกับน�ำ้ มันทีย่ งั ไม่ผา่ นการทอด
2.5 การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส
		 น�ำผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรียบทีผ่ า่ นการทอดในน�ำ้ มันปาล์ม
จากสมุนไพร ทดสอบการยอมรับ โดยใช้ผทู้ ดสอบ จ�ำนวน 30 คน
ทีม่ ตี อ่ ผลิตภัณฑ์ ด้านสี กลิน่ หืน ลักษณะปรากฏ ลักษณะเนือ้
สัมผัส และการยอมรับโดยรวม โดยการให้คะแนนความชอบ 1-9
(9-Point hedonic scale) และน�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปท�ำการวิเคราะห์
ผลเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ โดยใช้ Duncan’s multiple range test
2.6. การศึกษาอายุการเก็บของน�ำ้ มันผสมสมุนไพร
		 ศึกษาอายุการเก็บของน�้ำมันผสมสมุนไพรจากสูตรที่
คัดเลือก โดยติดตามการเปลีย่ นแปลงของ ค่า P.V. และ ค่า A.V.
ในน�ำ้ มันทุก 15 วัน (รวม 360 วัน) เปรียบเทียบกับน�ำ้ มันทีไ่ ม่ผสม
สารสกัด
2.7 การถ่ายทอดเทคโนโลยี
		 ทดลองน�ำน�ำ้ มันปาล์มผสมสมุนไพรทัง้ 3 ชนิด ถ่ายทอด
สู่กลุ่มผู้ผลิตอาหารทอด 2 กลุ่ม คือกลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์
อ�ำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ซึง่ เป็นกลุม่ ผูผ้ ลิตอาหารทอด
เช่น กล้วยทอด กะหรีป่ บ๊ั ดอกจอก ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์
2558 และกลุม่ แปรรูปอาหารบ้านหอยบ้านดอน อ�ำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น ซึง่ เป็นกลุม่ ผูผ้ ลิตอาหารทอด เช่น ข้าวเกรียบ
ข้าวแต๋น ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558 โดยน�ำน�ำ้ มันสูตร
ทดลองทอดผลิตภัณฑ์อาหารทอดของแต่ละกลุม่

3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)

3.1 การคั ด เลื อ กพื ช สมุ น ไพรเพื่ อ ใช้ เ ป็ น สารต้ า น
ออกซิเดชัน
		 การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสมุนไพร
ทีเ่ ลือกใช้ในการทดลองนี้ คือ ขิง ขมิน้ และกระชาย โดยการสกัด
ด้วยเอทานอล 95% จ�ำนวน 3 ความเข้มข้นที่ 200, 400 และ 600
mg/kg น�ำมาวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมด้วยวิธี
Folin-Ciocalteu colorimetric วัดปริมาณสารฟินอลิกด้วยเครือ่ ง
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Spectrophotometer โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่
765 nm ท�ำการวิเคราะห์ 3 ซ�ำ้ ผลการศึกษาสมุนไพร 3 ชนิด ที่
ความเข้มข้น 3 ระดับ คือ 200, 400 และ 600 mg/kg พบว่า
ปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกของขิง คือ 117.27±0.58, 194.71
±0.63 และ 213.78±0.63 GAE mg/100g DW ส่วนปริมาณของ
สารประกอบฟีนอลิกของขมิน้ คือ 134.53±0.68, 157.95±0.58
และ 215.07±0.34 GAE mg/100g DW และปริมาณของสาร
ประกอบฟีนอลิกของกระชาย คือ 136.25±0.68, 214.01±0.50
และ 239.78±0.21 GAE mg/100g DW ดังรูปที่ 1 แสดงให้เห็น
ว่าเมือ่ ความเข้มข้นของสารสกัดมากขึน้ ส่งผลให้ปริมาณสารประ
กอบฟีนอลิกเพิม่ ขึน้

รูปที่ 1 ปริมาณสารประกอบฟินอลิกรวมของสารสกัดจากสมุนไพร

ส่วนการศึกษาประสิทธิภาพของการยับยัง้ อนุมลู อิสระ โดย
วิธี DPPH free radical scavenging activity ซึ่งใช้ DPPH
(2,2-diphenyl-1-picryhydral) เป็นอนุมลู อิสระ ท�ำการวิเคราะห์
3 ซ�ำ้ ผลการศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรทัง้ 3 ชนิด ทีค่ วามเข้ม
ข้น 3 ระดับ คือ 200, 400 และ 600 mg/kg พบว่าประสิทธิภาพ
ของการยับยัง้ อนุมลู อิสระของขิง คือ 91.21±0.17, 80.85±0.26
และ 90.66±0.26% ส่วนประสิทธิภาพของการยับยัง้ อนุมลู อิสระ
ของขมิน้ คือ 71.60±0.08, 81.22±0.43 และ 85.01±0.10% และ
ประสิทธิภาพของการยับยัง้ อนุมลู อิสระของกระชาย คือ 84.52±0.41,
89.27±0.11 และ 88.90±0.67% ดังรูปที่ 2 ซึง่ สารสกัดจากขิงมี
ประสิทธิภาพในการยับยัง้ อนุมลู อิสระได้ดี ทีค่ วามเข้มข้น 200
และ 600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส�ำหรับสารสกัดจากขมิ้นและ
กระชายเมือ่ ความเข้มข้นเพิม่ ขึน้ ท�ำให้ประสิทธิภาพของการยับยัง้
อนุมลู อิสระเพิม่ ขึน้
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รูปที่ 2 การยับยัง้ อนุมลู อิสระของสารสกัดจากสมุนไพร

ผลการวิเคราะห์สารส�ำคัญด้วยเครือ่ ง GC พบว่าสารสกัด
จากขิงประกอบด้วย 6-Gingerol และ 6-Shogaol สารสกัดจาก
ขมิน้ ประกอบด้วย Curcumin สารสกัดจากกระชายประกอบด้วย
Dimethoxyflavone ซึง่ เป็นสารฟินอลิกส�ำคัญทีม่ ใี นสมุนไพรแต่ละ
ชนิด และส่งผลให้สมุนไพรมีประสิทธิภาพในการเป็นสารต้าน
ออกซิเดชัน ปริมาณสารประกอบฟินอลิกของสารสกัดจากขิงมี
น้อยกว่าขมิน้ และกระชาย แต่การยับยัง้ อนุมลู อิสระหรือความ
สามารถในการต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากขิงมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าขมิน้ และกระชาย และความสามารถในการท�ำหน้าทีเ่ ป็น
สารต้านออกซิเดชันของสมุนไพรไม่ได้เพิม่ ขึน้ ตามปริมาณของ
สารเสมอไปโดยเฉพาะขิง แต่สำ� หรับขมิน้ และกระชายมีความ
สามารถในการต้านออกซิเดชันเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณสารเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับ [3] ทีร่ ะบุวา่ ความสามารถในการท�ำหน้าทีข่ องสาร
ต้านออกซิเดชันมีความแปรผันมาก สารบางชนิดท�ำหน้าทีไ่ ด้ดี
เมือ่ มีความเข้มข้นเพิม่ ขึน้ หรือบางชนิดใช้ได้ทบี่ างความเข้มข้น
เท่านัน้
3.2 การศึกษาผลของสารต้านออกซิเดชันต่อคุณภาพ
น�ำ้ มันทีย่ งั ไม่ผา่ นการทอด
		 จากการศึกษาผลของสารต้านออกซิเดชันจากสมุนไพร
ต่อคุณภาพน�ำ้ มันปาล์มเปรียบเทียบกับคุณภาพน�ำ้ มันปาล์มที่
ไม่ผสมสารต้านออกซิเดชันจากสมุนไพร วิเคราะห์คุณภาพที่
ส�ำคัญของน�ำ้ มันผสมสารสกัด ได้แก่ ค่า Peroxide value (P.V.)
และ ค่า Acid value (A.V.) ทดลองซ�ำ้ 3 ครัง้ และน�ำผลทดลอง
มาวิเคราะห์สถิติเปรียบเทียบผลในการผลิตน�้ำมันปาล์มผสม
สมุนไพรผง และน�ำ้ มันปาล์มผสมสารสกัดจากสมุนไพร เพือ่ คัด
เลือกสูตรทดลองทีม่ คี า่ P.V. และ A.V. ต�ำ่ ทีส่ ดุ น�ำสูตรทีไ่ ด้ไป
ศึกษาผลของสารต้านออกซิเดชันต่อคุณภาพน�้ำมันที่ผ่านการ
ทอดต่อไป ซึง่ ผลทีไ่ ด้ตามตารางที่ 1 และรูปที่ 3-6
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คา่ P.V. และ A.V. ในน�ำ้ มันปาล์มทีผ่ สมสมุนไพร
ชนิดของสมุนไพร
ขิง
ขมิ้น
กระชาย

สมุนไพรผง (%)

สารสกัดจากสมุนไพร (mg/kg)

2

4

6

200

400

600

P.V.

5.50±0.22

6.82±0.05

6.54±0.22

4.48±0.03

5.80±0.03

4.76±0.22

A.V.

0.13±0.02

0.22±0.03

0.24±0.03

0.34±0.03

0.32±0.03

0.32±0.22

P.V.

6.43±0.05

6.20±0.04

6.51±0.33

5.89±0.05

5.60±0.02

5.70±0.01

A.V.

0.11±0.03

0.11±0.01

0.11±0.01

0.20±0.01

0.02±0.03

0.02±0.02

P.V.

6.18±0.08

6.91±0.06

6.48±0.07

6.72±0.01

5.82±0.01

6.85±0.01

A.V.

0.41±0.01

0.39±0.02

0.41±0.01

0.41±0.04

0.39±0.05

0.41±0.01

ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า P.V. ของตัวอย่างควบคุม (น�ำ้ มันปาล์มทีไ่ ม่ผสมสารสกัดสมุนไพร) มีคา่ เท่ากับ 6.91±0.04 meq/kg
จากรูปที่ 3 การต้านออกซิเดชันวิธผี สมสมุนไพรผงในน�ำ้ มัน พบว่าสมุนไพรผงสามารถลดค่า P.V. ของน�ำ้ มันลงได้ตำ�่ กว่าตัวอย่าง
ควบคุม ยกเว้นกระชายผง 4% ทีม่ คี า่ P.V. เท่ากับตัวอย่างควบคุม โดยน�ำ้ มันปาล์มผสมขิงมีคา่ ต�ำ่ กว่าขมิน้ และกระชายอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ ส�ำหรับค่า A.V. จากรูปที่ 4 พบว่าน�ำ้ มันปาล์มผสมขมิน้ มีคา่ ต�ำ่ กว่าขิงและกระชายในทุกระดับอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ
ผลของสารต้านออกซิเดชันต่อคุณภาพน�ำ้ มันปาล์มโดยใช้วธิ ผี สมสารสกัดสมุนไพรในน�ำ้ มัน ในรูปที่ 5 พบว่าค่า P.V. ของน�ำ้ มัน
ปาล์มผสมสารสกัดจากขิงมีคา่ ต�ำ่ กว่าขมิน้ และกระชาย ยกเว้นขิงที่ 400 mg/kg มีคา่ P.V. สูงกว่าขมิน้ และกระชายบางระดับความ
เข้มข้น ส่วนค่า A.V. ในรูปที่ 6 น�ำ้ มันปาล์มผสมสารสกัดจากขมิน้ มีคา่ ต�ำ่ กว่าขิงและกระชายในทุกระดับความเข้มข้นอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ

รูปที่ 3-4 ค่า P.V. และ A.V. ของน�ำ้ มันปาล์มผสมสมุนไพรผง

รูปที่ 5-6 ค่า P.V. และ A.V. ของน�ำ้ มันปาล์มผสมสารสกัดจากสมุนไพร

http://bas.dss.go.th

99

		 ผลการทดลองผลิตน�ำ้ มันปาล์มผสมสมุนไพร ทัง้ 2 วิธี จะคัดเลือกสูตรสมุนไพรแต่ละชนิดทีส่ ามารถลดค่า P.V. ของน�ำ้ มัน
ได้มากทีส่ ดุ และให้คา่ A.V. ไม่เกินตามทีก่ ำ� หนดในมาตรฐาน โดยการผลิตด้วยวิธผี สมสมุนไพรผงในน�ำ้ มัน ได้สตู รทีค่ ดั เลือกคือ
น�ำ้ มันปาล์มผสมขิงผง 2% ขมิน้ ผง 4% และกระชาย 2% ตามล�ำดับ ส่วนการผลิตด้วยวิธผี สมสารสกัดจากสมุนไพรในน�ำ้ มัน ได้สตู ร
ทีค่ ดั เลือกคือ น�ำ้ มันปาล์มผสมสารสกัดจากขิง 200 mg/kg ขมิน้ 400 mg/kg และกระชาย 400 mg/kg ซึง่ น�ำ้ มันปาล์มผสมสมุนไพร
ทั้ง 3 ชนิด สามารถลดค่า P.V. ของน�้ำมันปาล์มลงได้ต�่ำกว่าตัวอย่างควบคุม (น�ำ้ มันที่ไม่ผสมสมุนไพร) และมีค่า P.V. ต�ำ่ กว่า
10 meq/kg และมีคา่ A.V. ต�ำ่ กว่า 0.6 mg/g ซึง่ เป็นค่าสูงสุดของน�ำ้ มันปาล์มบริโภคตามมาตรฐานของน�ำ้ มันปาล์มตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2543 และ มอก.288-2521
3.3 การศึกษาผลของสารต้านออกซิเดชันต่อคุณภาพน�ำ้ มันทีผ่ า่ นการทอด
		 จากการทดลองผลิตน�ำ้ มันปาล์มผสมสมุนไพรและคัดเลือกสูตรทีไ่ ด้ในข้อ 3.2 น�ำน�ำ้ มันดังกล่าวมาทดลองใช้ทอดอาหาร
และวิเคราะห์คา่ P.V. และ A.V. ของน�ำ้ มันหลังผ่านการทอดเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุม (น�ำ้ มันทีไ่ ม่ผสมสมุนไพร) โดยใช้ขา้ ว
เกรียบเป็นตัวแทนของอาหารทอด ใช้สภาวะการทอดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 150 องศาเซลเซียสนาน 20 วินาที (ข้าวเกรียบ 200 กรัมต่อน�ำ้ มัน
ปาล์ม 1,000 มิลลิลติ ร) และน�ำน�ำ้ มันทีผ่ า่ นการทอดมาวิเคราะห์คณ
ุ ภาพเปรียบเทียบกับน�ำ้ มันทีย่ งั ไม่ผา่ นการทอด โดยวิเคราะห์
คุณลักษณะทัว่ ไป ค่า P.V. และ ค่า A.V. ทดลองซ�ำ้ 3 ครัง้ ผลวิเคราะห์ทไี่ ด้ตามตารางที่ 2 พบว่าน�ำ้ มันปาล์มทีผ่ า่ นการทอดมีคา่
P.V. และ ค่า A.V. ทุกสูตรการทดลอง
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คา่ P.V. และ A.V. ในน�ำ้ มันปาล์มทีผ่ า่ นการทอด
P.V. (meq/kg)

ตัวอย่าง

A.V. (mg/g)

ก่อนทอด

หลังทอด

ก่อนทอด

หลังทอด

น�้ำมันปาล์มที่ไม่ผสม
สารสกัด (ชุดควบคุม)

6.91±0.01

8.63±0.09

0.26±0.02

0.29±0.02

น�้ำมันปาล์มผสม
สารสกัดขิง 2%

5.50±0.22

9.69±0.07

0.13±0.02

0.26±0.02

น�้ำมันปาล์มผสม
สารสกัดขมิ้น 4%

6.20±0.04

10.13±0.05

0.11±0.01

0.15±0.01

น�้ำมันปาล์มผสม
สารสกัดกระชาย 2%

6.18±0.08

10.86±0.03

0.37±0.01

0.26±0.02

น�้ำมันปาล์มผสมสารสกัด
ขิง 200 mg/kg

4.48±0.03

6.56±0.06

0.34±0.03

0.21±0.02

น�้ำมันปาล์มผสมสารสกัด
ขมิ้น 400 mg/kg

5.60±0.02

9.30±0.03

0.20±0.05

0.23±0.01

น�้ำมันปาล์มผสมสารสกัด
กระชาย 400 mg/kg

5.82±0.01

10.38±0.02

0.39±0.01

0.21±0.02

		 เมือ่ เปรียบเทียบน�ำ้ มันทีย่ งั ไม่ผา่ นการทอดและทีผ่ า่ นการทอด ดังรูปที่ 7-8 น�ำ้ มันก่อนทอดทุกสูตรทีผ่ สมสารต้านออกซิเดชัน
มีคา่ P.V. และค่า A.V. ต�ำ่ กว่าน�ำ้ มันทีไ่ ม่ผสมสารสกัด แต่หลังจากผ่านการทอดแล้ว น�ำ้ มันปาล์มผสมสารสกัดขิงทีร่ ะดับ 200 mg/
kg มีคา่ P.V. ต�ำ่ กว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
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รูปที่ 7 ค่า P.V.ของน�ำ้ มันปาล์มผสมสมุนไพรผงและน�ำ้ มันปาล์ม
ผสมสารสกัดจากสมุนไพรก่อนทอดและหลังทอด และวิธกี ารสกัด
สมุนไพรด้วยเอทานอล ก่อนและหลังทอด

รูปที่ 8 ค่า A.V.ของน�ำ้ มันปาล์มผสมสมุนไพรผงและน�ำ้ มันปาล์ม
ผสมสารสกัดจากสมุนไพรก่อนทอดและหลังทอด

จากการทดลองน�ำ้ มันผ่านการทอดข้าวเกรียบแล้ว ส่งผลให้
ค่า P.V. ของน�ำ้ มันปาล์มผสมสมุนไพรเพิม่ ขึน้ โดยน�ำ้ มันทีผ่ สม
สารสกัดจากสมุนไพร พบว่าขิงสามารถลดค่า P.V. ได้ดกี ว่าขมิน้
และกระชาย และมีคา่ P.V. ต�ำ่ กว่าตัวอย่างควบคุม อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% แต่มคี า่ ไม่เกิน 10 meq/
kg ตาม มอก.288-2521 และค่า A.V. ต�ำ่ กว่า 0.6 mg/g ตามที่
ก�ำหนดไว้ใน มอก.288-2535 และตามคุณลักษณะของน�ำ้ มัน
ปาล์มส�ำหรับบริโภคตามมาตรฐานของน�ำ้ มันปาล์มในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 205 พ.ศ. 2543
3.4 การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส
		 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูท้ ดสอบทีม่ ตี อ่ ผลิตภัณฑ์
อาหารทอด โดยใช้ขา้ วเกรียบทอดในน�ำ้ มันปาล์มผสมสารสกัด
จากขิง 200 ขมิน้ 200 และกระชาย 400 ทดสอบการยอมรับของ
ผู้ทดสอบจ�ำนวน 30 คน ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบในด้านสี
กลิน่ หืน ลักษณะปรากฏ ลักษณะเนือ้ สัมผัส และการยอมรับโดย
รวม โดยการให้คะแนนความชอบ 1-9 (9-Point hedonic scale)
และน�ำข้อมูลทีไ่ ด้วเิ คราะห์ผลเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ โดยใช้ Duncan’s
multiple range test การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส
มีผลิตภัณฑ์ทดสอบจ�ำนวน 4 ตัวอย่าง ดังตารางที่ 3 พบว่าการ

ยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านสี ผูท้ ดสอบให้คะแนนเฉลีย่ เรียง
จากมากไปน้อยคือ ข้าวเกรียบทีท่ อดในน�ำ้ มันปาล์มผสมสารสกัด
จากขิง ข้าวเกรียบทีท่ อดในน�ำ้ มันปาล์มผสมสารสกัดจากขมิน้
ข้าวเกรียบทีท่ อดในน�ำ้ มันปาล์มผสมสารสกัดจากกระชาย และ
ข้าวเกรียบที่ทอดในน�้ำมันปาล์มที่ไม่ผสมสารสกัด (ตัวอย่าง
ควบคุม) ตามล�ำดับ
การยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นหืน ผู้ทดสอบให้
คะแนนเฉลีย่ เรียงจากมากไปน้อยคือ ข้าวเกรียบทีท่ อดในน�ำ้ มัน
ปาล์มผสมสารสกัดจากขิง ข้าวเกรียบทีท่ อดในน�ำ้ มันปาล์มผสม
สารสกัดจากกระชาย ข้าวเกรียบทีท่ อดในน�ำ้ มันปาล์มผสมสาร
สกัดจากขมิน้ ข้าวเกรียบทีท่ อดในน�ำ้ มันปาล์มทีไ่ ม่ผสมสารสกัด
(ตัวอย่างควบคุม) ตามล�ำดับ
การยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ ผูท้ ดสอบ
ให้คะแนนเฉลีย่ เรียงจากมากไปน้อยคือ ข้าวเกรียบทีท่ อดในน�ำ้ มัน
ปาล์มผสมสารสกัดจากขิง ข้าวเกรียบทีท่ อดในน�ำ้ มันปาล์มผสม
สารสกัดจากกระชาย ข้าวเกรียบทีท่ อดในน�ำ้ มันปาล์มผสมสาร
สกัดจากขมิน้ และข้าวเกรียบทีท่ อดในน�ำ้ มันปาล์มทีไ่ ม่ผสมสาร
สกัด (ตัวอย่างควบคุม) ตามล�ำดับ
การยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะเนื้อสัมผัส ผู้
ทดสอบให้คะแนนเฉลีย่ เรียงจากมากไปน้อยคือ ข้าวเกรียบทีท่ อด
ในน�ำ้ มันปาล์มผสมสารสกัดจากขิง ข้าวเกรียบทีท่ อดในน�ำ้ มัน
ปาล์มผสมสารสกัดจากกระชาย ข้าวเกรียบทีท่ อดในน�ำ้ มันปาล์ม
ผสมสารสกัดจากขมิน้ และข้าวเกรียบทีท่ อดในน�ำ้ มันปาล์มทีไ่ ม่
ผสมสารสกัด (ตัวอย่างควบคุม) ตามล�ำดับ
การยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านการยอมรับโดยรวม ผู้
ทดสอบให้คะแนนเฉลีย่ เรียงจากมากไปน้อยคือ ข้าวเกรียบทีท่ อด
ในน�ำ้ มันปาล์มผสมสารสกัดจากขิง ข้าวเกรียบทีท่ อดในน�ำ้ มัน
ปาล์มผสมสารสกัดจากขมิน้ ข้าวเกรียบทีท่ อดในน�ำ้ มันปาล์มที่
ไม่ผสมสารสกัด (ตัวอย่างควบคุม) และข้าวเกรียบทีท่ อดในน�ำ้ มัน
ปาล์มผสมสารสกัดจากกระชาย ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 3 การทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริโภคของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรียบ (n=30)
ผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบ

สี

กลิ่นหืน

ลักษณะปรากฏ

ลักษณะเนื้อสัมผัส

การยอมรับ
โดยรวม

น�้ำมันปาล์มที่ไม่ผสม
สารสกัด (ชุดควบคุม)

5.93±2.00a

5.68±1.79a

5.96±1.77ab

6.36±1.70abc

6.29±1.46ab

น�้ำมันปาล์มผสมสาร
สกัดขิง 200 mg/kg

6.82±1.36b

6.43±1.50a

6.79±1.23d

7.43±1.00abc

7.00±1.25b

น�้ำมันปาล์มผสมสาร
สกัดขมิ้น 400 mg/kg

6.43±1.97ab

6.21±1.57a

6.29±1.58abcd

6.68±1.31abcd

6.46±1.55ab

น�้ำมันปาล์มผสมสาร
สกัดกระชาย
400 mg/kg

6.11±1.97ab

6.25±1.71a

6.00±2.00abcd

6.29±1.96ab

6.25±1.73ab

หมายเหตุ (a-c) คือ ค่าเฉลีย่ ของข้อมูลแต่ละชุดในแนวตัง้ ทีม่ ตี วั อักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (p<0.05)

3.5 การศึกษาอายุการเก็บของน�้ำมันผสมสมุนไพร
		 ผลการศึกษาอายุการเก็บของน�ำ้ มันผสมสมุนไพรโดยวิธผี สมสมุนไพรผงในน�ำ้ มัน สามารถเรียงล�ำดับค่า P.V. จากน้อย
ไปมากดังนี้ น�้ำมันผสมขมิ้นผง น�้ำมันผสมขิงผง น�้ำมันผสมกระชายผง และน�้ำมันที่ไม่ผสมสมุนไพร ส�ำหรับน�้ำมันผสมสารสกัด
จากสมุนไพร มีค่า P.V. จากน้อยไปมากดังนี้ น�้ำมันผสมสารสกัดจากขิง น�้ำมันผสมสารสกัดจากขมิ้น น�้ำมันผสมสารสกัดจาก
กระชาย และน�ำ้ มันทีไ่ ม่ผสมสารสกัด น�ำ้ มันสูตรทดลองมีอายุการเก็บได้นานอย่างน้อย 1 ปี เนือ่ งจากยังคงมีคา่ P.V. ต�ำ่ กว่า 10
meq/kg ซึ่งเป็นค่าสูงสุดของน�้ำมันปาล์มบริโภคตาม มอก.288/2546
3.6 การถ่ายทอดเทคโนโลยี
		 จากการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทอดด้วยน�้ำมันปาล์มผสมสารสกัดสมุนไพร ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม
จ�ำนวน 15 คน พบว่าในกลุม่ แรกซึง่ ใช้นำ�้ มันผสมสารสกัดทอดกล้วยน�ำ้ ว้า ให้การยอมรับกล้วยทอดทีใ่ ช้นำ�้ มันผสมสารสกัดจาก
ขมิ้น ขิง และกระชาย ตามล�ำดับ กลุ่มที่สอง ใช้น�้ำมันผสมสารสกัดทอดข้าวเกรียบ ให้การยอมรับข้าวเกรียบทอดที่ใช้น�้ำมันผสม
สารสกัดจากขมิ้น ขิง และกระชาย ตามล�ำดับเช่นเดียวกัน และน�ำน�้ำมันที่ผ่านการทอดวิเคราะห์ค่า P.V. ผลคือน�้ำมันมีค่า P.V.
ต�่ำกว่า 10 meq/kg ทุกตัวอย่าง และมีค่า A.V. ต�่ำกว่า 0.6 mg/g
		 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสภู่ าคการผลิตแก่กลุม่ เป้าหมายเป็นผูผ้ ลิตอาหารทอด ซึง่ ผูผ้ ลิตกลุม่ นีเ้ ป็นกลุม่ OTOP ทีไ่ ม่ผา่ น
การยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เนื่องจากมีค่า P.V. เกินเกณฑ์ที่ก�ำหนด การใช้น�้ำมันผสมสารสกัดจากสมุนไพร
สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดค่า P.V. ของอาหารทอดและยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์อาหารทอดได้เนื่องจากอาหาร
ที่ทอดด้วยน�้ำมันผสมสารสกัดยังให้สี กลิ่น กลิ่นรส ของสมุนไพรที่แตกต่างจากการใช้น�้ำมันทั่วไป

4. สรุป (Conclusion)

จากการทดลองผลิตน�ำ้ มันปาล์มโดยผสมสารต้านการเกิดออกซิเดชันทีม่ ใี นสมุนไพรผงและสารสกัดจากสมุนไพรทัง้ 3 ชนิด
คือ ขิง ขมิน้ และกระชาย ได้สตู รทีค่ ดั เลือกคือ น�ำ้ มันปาล์มผสมขิงผง 2% ขมิน้ ผง 4% และกระชายผง 2% ตามล�ำดับ ส่วนน�ำ้ มัน
ปาล์มผสมสารสกัดจากสมุนไพร ได้สูตรที่คัดเลือกคือ น�้ำมันปาล์มผสมสารสกัดจากขิง 200 ขมิ้น 400 และกระชาย 400 mg/kg
ซึ่งสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด มีความสามารถในการท�ำหน้าที่เป็นสารต้านออกซิเดชันได้ทั้ง 3 ชนิด เนื่องจากสามารถลดค่า P.V. ของ
น�้ำมันปาล์มลงได้ต�่ำกว่าตัวอย่างน�้ำมันควบคุม และมีค่า P.V. ต�่ำกว่า 10 meq/kg และมีค่า A.V. ต�่ำกว่า 0.6 mg/g ซึ่งเป็นค่า
สูงสุดของน�้ำมันปาล์มบริโภคตามมาตรฐานของน�้ำมันปาล์มตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 205 พ.ศ. 2543 และ
มอก.288-2535 เมื่อทดสอบคุณภาพของน�้ำมันที่ผ่านการทอด พบว่าน�้ำมันผสมสารสกัดจากขิงสามารถลดค่า P.V. ได้ดีกว่าขิง
และกระชาย ส�ำหรับการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยใช้ผทู้ ดสอบ จ�ำนวน 30 คน ให้การยอมรับในด้านกลิน่ หืน คือ
ข้าวเกรียบที่ทอดในน�้ำมันปาล์มผสมสารสกัดจากขิง ข้าวเกรียบที่ทอดในน�้ำมันปาล์มผสมสารสกัดจากกระชาย ข้าวเกรียบที่
ทอดในน�ำ้ มันปาล์มผสมสารสกัดจากขมิน้ ข้าวเกรียบทีท่ อดในน�ำ้ มันปาล์มทีไ่ ม่ผสมสารสกัด ตามล�ำดับ การศึกษาอายุการเก็บ
น�้ำมันผสมสารสกัดสูตรทดลองมีอายุการเก็บอย่างน้อย 1 ปี เนื่องจากยังไม่เกิดกลิ่นหืนและยังมีค่า P.V. ต�่ำกว่า 10 meq/kg
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องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้ผู้ประกอบการอาหาร สามารถน�ำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลดการเกิดกลิ่นหืนในอาหารทอด และ
เป็นองค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพน�้ำมันส�ำหรับการทอดอาหารต่อไป
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การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเทคนิค GC-MS ร่วมกับ เทคนิค
IDMS ในการแยกสารผสมเบนโซฟีโนน และอนุพันธ์ในกระดาษ
บรรจุภัณฑ์อาหาร
Optimization study of GC-MS and IDMS technique for separation
of benzophenone and its derivatives from food packaging paper
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บทคัดย่อ

รายงานฉบับนีเ้ ป็นการศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมของเทคนิค GC-MS ร่วมกับ Isotope Dilution Mass spectrometry (IDMS)
เพื่อแยกสารผสมเบนโซฟีโนนและอนุพันธ์ ได้แก่ 4-เมทิลเบนโซฟีโนน, 4-ไฮดรอกซีเบนโซฟีโนน, 2-ไฮดรอกซีเบนโซฟีโนน,
4,4’-บิส (ไดเมทิลอะมิโน) เบนโซฟีโนน และ 4,4’-บิส (ไดเอทิลอะมิโน) เบนโซฟีโนน สารก่อมะเร็งทั้ง 6 ตัวนี้มักใช้เป็นสารเริ่ม
ปฏิกริ ยิ าด้วยแสงชนิดหนึง่ ทีเ่ ป็นส่วนประกอบของหมึกทีพ่ มิ พ์บนบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษ ในการศึกษานีไ้ ด้ใช้เบนโซฟีโนน-D10 เป็น
สารมาตรฐานภายใน และ ใช้แคปปิลาลีคลอลัมน์ ชนิด 50% ไดฟีนิล/50% ไดเมทิล พอลีไซลอกเซน เป็น GC-MS คอลัมน์ การ
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมนี้ได้โดยการเปลี่ยน อุณหภูมิเริ่มต้น อุณหภูมิสุดท้าย และอัตราการเพิ่มอุณหภูมิของตู้อบคอลัมน์ เมื่อ
ใช้โหมด GC-MS full scan ผลการศึกษาพบว่ามี 3 วิธีที่สามารถแยกสารอันตรายทั้ง 6 สาร ได้ภายในเวลา 24, 29 และ 41 min
ตามล�ำดับ ได้เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมส�ำหรับตู้อบคอลัมน์โดยเลือกจากวิธีที่ใช้เวลาในการทดสอบสั้นที่สุด คือ 24 min และ
เปลี่ยนโหมดในการทดสอบจากโหมด GC-MS full scan ไปเป็นโหมด selective ion monitoring (SIM) เพื่อให้เห็นความแตก
ต่างของพีกที่ใช้การค�ำนวณหาปริมาณของเบนโซฟีโนน (m/z = 105) และ ของเบนโซฟีโนน-D10 (m/z = 110) สุดท้ายสภาวะ
ทีเ่ หมาะสมของเทคนิค GC-MS ทีไ่ ด้จากการศึกษาครัง้ นีส้ ามารถน�ำไปใช้เพือ่ ทดสอบหาปริมาณสารเบนโซฟีโนนและอนุพนั ธ์อกี
5 ชนิด ในตัวอย่างกระดาษบรรจุภัณฑ์อาหารโดยเปรียบเทียบปริมาณกับกราฟมาตรฐานซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ์อยู่ใน
เกณฑ์การยอมรับได้ (r2 ≥ 0.990)

Abstract

This report is a study of optimized condition for GC-MS and Isotope Dilution Mass spectrometry (IDMS) techniques
to separate mixture of benzophenone and its derivatives; involving 4-methylbenzophenone, 4-hydroxybenzophenone,
2-hydroxybenzophenone, 4,4’-bis (dimethylamino) benzophenone and 4,4’-bis (diethylamino) benzophenone. These
6 carcinogenic compounds are photo-initiators; used in UV cure ink for food packaging paper. In this study,
benzophenone-D10 was used as an internal standard and 50% diphenyl/50% dimethyl polysiloxane capillary column
was selected as a GC-MS column. This study was performed through varying of GC oven temperature; including
initial, final and increasing temperature rate under the GC-MS full scan mode. The results show 3 studied methods
could obtain all 6 dangerous compounds separately in 24, 29 and 41 min, respectively. The optimized GC oven
temperature was selected from the method using the shortest runtime (24 min) and the GC-MS full scan mode has
been changed to a selective ion monitoring (SIM) mode instead to achieve the differences between quantified peak
of benzophenone (m/z = 105) and of benzophenone-D10 (m/z = 110). Finally, the optimized condition of the GC-MS
technique from this study can be used to analyze benzophenone and its 5 derivatives in food packaging paper
sample by comparison to standard calibration curve that the correlation coefficient was in the limit of acceptance
(r2 ≥ 0.990)

ค�ำส�ำคัญ: เบนโซฟีโนน แก๊สโครมาโทกราฟี ไอโซโทปไดลูชันแมสสเปกโทเมตรี
Keywords: Benzophenone, Gas chromatography, Isotope dilution mass spectrometry
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1. บทน�ำ (Introduction)

สารเบนโซฟีโนนและอนุพันธ์เป็นสารที่มักใช้เป็นสารเริ่ม
ปฏิกริ ยิ าด้วยแสง (Photo-initiator) ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
ในกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชัน (Polymerization process) เพือ่
ท�ำให้หมึกพิมพ์เกิดการแข็งตัวเป็นฟิลม์ เคลือบบนวัสดุทพี่ มิ พ์ เช่น
กระดาษหรือกระดาษแข็ง สารเหล่านีห้ ากเกิดเป็นพอลิเมอร์ไม่
หมด จะตกค้างอยู่บนกระดาษในรูปของโมเลกุลเดี่ยวซึ่งเป็น
โครงสร้างทีอ่ นั ตราย และถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็ง [1] อีกทัง้ ยังมี
โอกาสแพร่สอู่ าหารได้หากใช้สมั ผัสอาหาร
ปัจจุบนั ยังไม่มขี อ้ ก�ำหนดหรือกฎระเบียบทัง้ ของประเทศไทย
และต่างประเทศในการควบคุมปริมาณสารอันตรายเหล่านีต้ กค้าง
ในวัสดุสมั ผัสอาหารประเภทกระดาษ แต่ในปี ค.ศ. 2012 ได้มคี ำ�
แนะน�ำ (Guideline) จากกลุม่ ผูเ้ กีย่ วข้องและผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารประเภทกระดาษและกระดาษแข็งในประเทศ
กลุม่ สหภาพยุโรป [2] เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการควบคุมปริมาณ
สารอันตรายกลุม่ เบนโซฟีโนน (1-6) (รูปที่ 1) และมีแนวโน้มว่า
ในอนาคตข้อก�ำหนดตามค�ำแนะน�ำฉบับนีอ้ าจถูกพัฒนาไปเป็น
กฎระเบียบของสหภาพยุโรปได้ การเตรียมความพร้อมรับมือกับ
กฎระเบียบระหว่างประเทศทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตด้วยการพัฒนา
วิธวี เิ คราะห์ทดสอบสารเบนโซฟีโนนและอนุพนั ธ์ในวัสดุสมั ผัส
อาหารประเภทกระดาษให้มคี วามรวดเร็วจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็น อีกทัง้
จากค�ำแนะน�ำ (Guideline) ดังกล่าวได้อา้ งถึงวิธที ดสอบสารกลุม่
นีไ้ ว้สองวิธี วิธแี รกอ้างถึงงานวิจยั ของ Castle L. และคณะ [3] ที่
ศึกษาการแยกสาร 4,4’-bis (dimethylamino) benzophenone,
DMAB (5) และสาร 4,4’-bis (diethylamino) benzophenone,
DEAB (6) จากกระดาษสัมผัสอาหารโดยการสกัดด้วยตัวท�ำ
ละลายเอทานอล และใช้สาร 2-amino-4methylbenzophenone
เป็นสารมาตรฐานภายใน ก่อนน�ำไปทดสอบด้วยเทคนิคไฮเพอร์ฟ
อร์แมนซ์ลคิ วิดโครมาโทกราฟี (HPLC) ส่วนวิธที สี่ องเป็นวิธขี อง
S.M. Johns และคณะ [4] ทีส่ กัดตัวอย่างกระดาษสัมผัสอาหาร
ด้วยตัวท�ำละลายคลอโรฟอร์มเป็นเวลาข้ามคืนที่อุณหภูมิห้อง
เพือ่ ศึกษาการเคลือ่ นย้ายสารเบนโซฟีโนนจากตัวอย่างกระดาษ
สูอ่ าหารทีอ่ นุ่ ด้วยไมโครเวฟ แล้วทดสอบหาปริมาณเบนโซฟีโนน
ด้ ว ยเทคนิ ค ก๊ า ซโครมาโทกราฟี แมสสเปกโทเมตรี (Gas
chromatography mass spectrometry, GC-MS) ร่วมกับ เทคนิค
Isotope dilution mass spectrometry (IDMS) ซึง่ อาศัยหลัก
การเติมโมเลกุลสารทีเ่ หมือนกับสารทีต่ อ้ งการวิเคราะห์ แต่สาร
นัน้ จะมีอะตอมบางตัวถูกแทนด้วยไอโซโทป (Isotopically labelled
analogue) และสารทีเ่ ติมนีจ้ ะท�ำหน้าทีเ่ ป็นสารมาตรฐานภายใน
เพือ่ ใช้คำ� นวณหาปริมาณสารทีต่ อ้ งการศึกษาเมือ่ ใช้รว่ มกับเทคนิค
แมสสเปกโทเมตรี [5] ซึง่ งานวิจยั ของ Johns S.M. และคณะ [4]
ได้เลือกใช้สาร benzophenone-D5 ซึง่ เป็นสารเคมีทมี่ โี ครงสร้าง
คล้ายกับเบนโซฟีโนนทีต่ อ้ งการวัด แต่แตกต่างกันเพียงทีโ่ ครงสร้าง
ของ benzophenone-D5 นั้นจะมีอะตอมของดิเทอเรียม (D)
จ�ำนวน 5 อะตอม อยูแ่ ทนทีอ่ ะตอมของไฮโดรเจน ซึง่ ส่งผลให้นำ�้

หนักโมเลกุลของเบนโซฟีโนน-D5 (m/z = 187) จะหนักกว่าน�ำ้
หนักโมเลกุลสารเบนโซฟีโนน (1) (m/z = 182) และความต่าง
ของน�ำ้ หนักโมเลกุลจะวัดได้โดยแมสเปกโทรมิเตอร์ อย่างไรก็ตาม
แม้การใช้เบนโซฟีโนน-D5 เป็นสารมาตรฐานภายในจะเพิม่ คุณภาพ
ในงานทดสอบ แต่การทีต่ อ้ งสังเคราะห์สารนีข้ นึ้ มาเองก็ทำ� ให้เกิด
ความยุง่ ยากและเสียเวลา ในส่วนอนุพนั ธ์ของเบนโซฟีโนนอีก 3
ตัว คือ 4-methylbenzophenone (2), 4-hydroxybenzophenone
(3) และ 2-hydroxybenzophenone (4) แม้ในค�ำแนะน�ำ (Guideline)
จะกล่าวถึงสารดังกล่าวแต่ไม่ได้อา้ งอิงถึงวิธที ดสอบใดๆ

รูปที่ 1 โครงสร้างทางเคมีของเบนโซฟีโนน (1) อนุพันธ์ของเบนโซฟีโนน
(2-6) และสารมาตรฐานภายในที่ใช้ (7)

ในเวลาต่อมาได้เริ่มมีงานวิจัยที่ใช้สาร benzophenone-D10
(7, รูปที่ 1) ที่มีน�้ำหนักโมเลกุล m/z = 192 ท�ำหน้าที่เป็นสาร
มาตรฐานภายในซึง่ สารนีส้ ามารถหาซือ้ ได้ไม่จำ� เป็นต้องสังเคราะห์
เองท�ำให้สะดวกที่จะน�ำมาใช้งาน ตัวอย่างของงานวิจัยที่ใช้
เทคนิค IDMS ด้วยสาร (7) ได้แก่ การหาปริมาณของเบนโซฟี
โนน (1) และอนุพนั ธ์ (2) ในซีเรียลอาหารเช้าโดยการสกัดด้วย
เทคนิคอัลตร้าโซนิค และวิเคราะห์ดว้ ยก๊าซโครมาโทกราฟี แทน
เดมแมสสเปกโทเมตรี (GC-MSn) ซึ่งสามารถให้ค่าคืนกลับ
(%recovery) ได้ในช่วง 74-98% [6] และเวลาที่เบนโซฟีโนน
(1) และอนุพันธ์ (2) ออกมา คือ 9.4 และ 10.2 นาทีตามล�ำดับ
หรืองานวิจัยของ Van Den Houwe k. และคณะ ในปี ค.ศ.
2014 [7] ได้ประเมินการแพร่กระจายของสารเร่งปฏิกริ ยิ าแสง
จากกระดาษแข็ง สูอ่ าหารเทียมชนิดแห้ง (Tenax®) ด้วยเครือ่ งมือ
http://bas.dss.go.th
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Ultra-performance liquid chromatography-tandem mass
spectrometry (UPLC-MS/MS) ด้วยร้อยละของค่าคืนกลับของ
เบนโซฟีโนน และอนุพนั ธ์ ในช่วง ร้อยละ 43-92 แม้งานวิจยั ชิน้
นี้จะศึกษาสารเร่งปฏิกิริยาแสงจ�ำนวน 15 ตัว แต่มีสารเพียง
สามตัว คือ สาร (1), (2) และ (5) เท่านั้นที่ถูกระบุอยู่ในที่ค�ำ
แนะน�ำ (Guideline) [2] งานวิจัยต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ผู้วิจัย
[8] ได้ตพี มิ พ์บทความทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาการสกัดสารเบนโซฟี
โนน (1) จากกระดาษกล่องใส่ขนมด้วยตัวท�ำละลายชนิดต่างๆ
ก่ อ นน� ำ ไปทดสอบด้ ว ยเทคนิ ค GC-MS โดยเลื อ กใช้
benzophenone-D10 เป็นสารมาตรฐานภายใน ผลการศึกษา
ครัง้ นัน้ พบว่า การสกัดด้วยเทคนิคอัลตร้าโซนิคโดยใช้เอทานอล
ร้อยละ 95 เป็นตัวท�ำละลาย นั้น เป็นเทคนิคที่เหมาะสมที่สุด
ในการสกัดตัวอย่างที่มีปริมาณเบนโซฟีโนนปนเปื้อนสูง เป็นที่
น่าสังเกตว่าแม้จะใช้เทคนิค GC-MS เช่นเดียวกันกับทีจ่ ะใช้ใน
งานวิจัยในฉบับนี้ แต่การศึกษา [8] ยังไม่ได้ครอบคลุมถึงการ
ทดสอบแยกสารผสมเบนโซฟีโนน (1) และอนุพันธ์ (2-6)
จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่ายังไม่มีงานใดที่
ศึกษาการแยกสารผสมเบนโซฟีโนน (1) และอนุพนั ธ์ (2-6)ด้วย
วิธีทดสอบเพียงวิธีเดียว และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับข้อ
ก�ำหนดหรือกฎระเบียบทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศใน
การควบคุมสารอันตรายเหล่านี้กระดาษสัมผัสอาหาร หรือ
กระดาษบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งเน้นที่จะหาส
ภาวะทีเ่ หมาะสมของเทคนิค GC-MS ร่วมกับเทคนิค IDMS เพือ่
แยกสารผสมเบนโซฟีโนน (1) และอนุพันธ์ (2-6) ให้ได้รวดเร็ว
และถูกต้อง โดยมีแนวคิดทีจ่ ะเลือกใช้สาร benzophenone-D10
เป็นสารมาตรฐานภายใน เช่นเดียวกับงานวิจัยผ่านมา [6-8]

2. วิธีการวิจัย (Experimental)

2.1 ตัวอย่างกระดาษ
		 กระดาษสัมผัสอาหารจ�ำนวน 4 ตัวอย่าง ซือ้ จากร้าน
จ� ำ หน่ า ยอุ ป กรณ์ เ บเกอรี่ ใ นย่ า นส� ำ เพ็ ง เขตสั ม พั น ธ์ ว งศ์
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ กล่องใส่ขนม จ�ำนวน 1 ตัวอย่าง (ตัวอย่าง
ที่ 1) และกระทงส�ำหรับอบขนมจ�ำนวน 3 ตัวอย่าง (ตัวอย่างที่ 2,
3 และ 4) ตัวอย่างทัง้ หมดแสดงในรูปที่ 2
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รูปที่ 2 ลักษณะของตัวอย่างกระดาษทีใ่ ช้ในการศึกษา

2.2 สารเคมี
		 - benzophenone (reagent plus, 99.9%),
4-methylbenzophenone (reagent plus, 99.9%),
4-hydroxybenzophenone (reagent plus, 99.9%),
2-hydroxybenzophenone (reagent plus, 98.6%),
4,4’-bis(dimethylamino)benzophenone (reagent plus, 99.5%)
และ 4,4’-bis(diethylamino)benzophenone (reagent plus,
99.7%) ยีห่ อ้ Sigma-Aldrich
		 - benzophenone D-10 ส�ำหรับใช้เป็น Internal standard
ยีห่ อ้ AccuStandard (Standard, 99.5%)
		 - ตัวท�ำละลาย cyclohexane และ dichloromethane
ยีห่ อ้ Fisher (AR, 99.9%)
2.3 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน
		 2.3.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐานเดีย่ ว
			
2.3.1.1 สารละลายมาตรฐานเบนโซฟีโนน (1)
ความเข้มข้นตัวละ 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ชัง่ สารเบนโซฟีโนน (1) น�ำ้ หนัก 20 มิลลิกรัม ใส่ลงในภาชนะ
แก้วขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร สูง 0.5 เซนติเมตร
น�ำภาชนะแก้วทีม่ สี ารใส่ลงในขวดแก้วสีชามีฝาเกลียวปิดขนาด
40 มิ ล ลิ ลิ ต ร ที่ บ รรจุ ตั ว ท� ำ ละลายผสม cyclohexane :
dichloromethane (1:1) น�ำ้ หนัก 19.98 กรัม จะได้สารละลาย
เบนโซฟีโนนความเข้มข้น 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เจือจาง
สารละลาย 10 เท่า โดยชัง่ สารละลายเบนโซฟีโนนความเข้มข้น
1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทีเ่ ตรียมได้นำ�้ หนัก 0.5 กรัม แล้วเจือ
จางด้วยตัวท�ำละลายผสม cyclohexane : dichloromethane
(1:1) น�้ำหนัก 4.5 กรัม ในขวดแก้วสีชามีฝาเกลียวปิด จะได้
สารละลายเบนโซฟีโนนความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
			
2.3.1.2 สารละลายมาตรฐานของสารอนุพันธ์
ของเบนโซฟีโนน (2-6) สารละลายมาตรฐานภายใน (7) ความ
เข้มข้นตัวละ 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ให้ทำ� ซ�ำ้ ข้อ 2.3.1.1 แต่
เปลีย่ นจากสาร (1) เป็น (2-6) และสารมาตรฐานภายใน (7) จะ
ได้สารละลายมาตรฐานเดีย่ วของสาร (2)-(7) ความเข้มข้นตัวละ
100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
		 2.3.2 การเตรียมสารละลายมาตรฐานผสม
			
2.3.2.1 สารละลายมาตรฐานผสมเบนโซฟีโนน
และอนุพนั ธ์ (1-6) ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ความ
เข้มข้น 25 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร
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ชัง่ สารเบนโซฟีโนนและอนุพนั ธ์ (1-6) แต่ละตัว ตัวละ 10
มิลลิกรัม ใส่ลงในภาชนะแก้วขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 8
มิลลิเมตร สูง 0.5 เซนติเมตร น�ำภาชนะแก้วทีม่ สี ารใส่ลงในขวด
แก้วมีฝาเกลียวปิดขนาด 40 มิลลิลติ ร ทีบ่ รรจุตวั ท�ำละลายผสม
cyclohexane:dichloromethane (1:1) น�ำ้ หนัก 20 กรัม เขย่า
ขวดเบาๆ จนกว่าสารจะลายลายหมด จะได้สารละลายผสม
(1-6) ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แล้วเจือจางสารละลาย
ทีเ่ ตรียมได้ 5 เท่า โดยชัง่ สารละลายผสม (1-6) ความเข้มข้น 500
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม น�ำ้ หนัก 5 กรัม ใส่ลงในขวดแก้วสีชามีฝา
เกลียวปิดซึง่ บรรจุทำ� ละลายผสม cyclohexane: dichloromethane
(1:1) น�ำ้ หนัก 20 กรัม เขย่าขวดเบาๆ จนสารละลายผสมกันดี จะ
ได้สารละลายมาตรฐานผสม (1-6) ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม ชัง่ สารละลายทีเ่ ตรียมได้นำ�้ หนัก 1.25 และ 5 กรัม
ใส่ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 5 และ 10 มิลลิลติ ร ตามล�ำดับ
แล้วปรับปริมาตรด้วยตัวท�ำละลายเดิม จะได้สารละลายมาตรฐาน
ผสม (1-6) ความเข้มข้น 25 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล�ำดับ
			
2.3.2.2 สารละลายมาตรฐานผสมเบนโซฟีโนน
(1) อนุพนั ธ์ (2-6) และ สารละลายมาตรฐานภายใน (7) ความ
เข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
				
ท� ำ เหมื อ นข้ อ 2.3.2.1 แต่ เ พิ่ ม สาร
มาตรฐานภายใน (7) น�ำ้ หนัก 10 มิลลิกรัม ในขัน้ ตอนการเตรี
ยมสารละลายผสม (1-7) ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
แล้วเจือจางสารละลายทีเ่ ตรียมได้ 50 เท่า โดยชัง่ สารละลายผสม
(1-7) ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม น�ำ้ หนัก 1 กรัม ใส่
ลงในขวดแก้ ว สี ช ามี ฝ าเกลี ย วปิ ด ซึ่ ง บรรจุ ท� ำ ละลายผสม
cyclohexane: dichloromethane (1:1) น�ำ้ หนัก 49 กรัม เขย่า
ขวดเบาๆ จนสารละลายผสมกันดี จะได้จะสารละลายผสม (1-7)
ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
		 2.3.3 การเตรียมสารละลายมาตรฐานส�ำหรับสร้าง
กราฟมาตรฐาน
			
2.3.3.1 กราฟมาตรฐานทีใ่ ช้ในการศึกษาสภาวะ
ทีเ่ หมาะสมของ GC-MS
				
ปิเปตสารละลายมาตรฐานผสม (1-6)
ความเข้มข้น 25 มิลกิ รัมต่อลิตร มา 50, 100, 250, 500, 750 และ
1000 ไมโครลิตร ใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 25 มิลลิลิตร เติม
สารละลายมาตรฐานภายใน (7) ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ลงในขวดวัดปริมาตรแต่ละ
ขวดแล้วจึงปรับปริมาตรด้วยตัวท�ำละลายผสม cyclohexane:
dichloromethane (1:1) สารละลายมาตรฐานผสมเบนโซฟีโนน
และอนุพนั ธ์ (1-6) ทีไ่ ด้จะมีความเข้มข้น 0.05, 0.10, 0.25, 0.50,
0.75 และ 1.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล�ำดับ
			
2.3.3.2 กราฟมาตรฐานที่ใช้ส�ำหรับทดสอบ
ตัวอย่างกระดาษ ตัวอย่างที่ 2, 3 และ 4
				
ปิเปตสารละลายมาตรฐานของสารผสม
(1-6) ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 25, 50, 250,

500, 1000, 1500, 2000 และ 2500 ไมโครลิตร ลงในขวดวัด
ปริมาตรขนาด 25 มิลลิลติ ร ปริมาตรละ 1 ขวด แล้วเติมเบนโซฟี
โนน-D10 ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 200
ไมโครลิตรลงในทุกขวด ปรับปริมาตรด้วย cyclohexane:
dichloromethane (1:1) จะได้สารละลายมาตรฐานของสารผสม
(1-6) ความเข้มข้น 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 และ 5.0
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล�ำดับ
2.4 การเตรียมสารสกัดตัวอย่าง
		 2.4.1 การสกัดตัวอย่างกระดาษตัวอย่างที่ 1
			
ชัง่ ตัวอย่างกระดาษทีต่ ดั เป็นชิน้ เล็กๆ ขนาดไม่
เกิน 1×1 ซม. น�ำ้ หนัก 0.1 กรัม ใส่ลงในขวดสีชามีฝาเกลียวปิด
ขนาด 40 มิลลิลติ ร จ�ำนวน 3 ขวด แต่ละขวดเติมตัวท�ำละลายเอ
ทานอล ร้อยละ 95 (ในน�ำ้ ) ปริมาตร 20 มิลลิลติ ร และ สารละลาย
มาตรฐานภายใน (benzophenone-D10) ความเข้มข้น 100
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ปิดฝาให้สนิทแล้ว
ทิง้ ไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งข้ามคืนแล้วจึงกรองและน�ำสารละลายทีไ่ ด้
มาเป่าด้วยก๊าซไนโตรเจนเพื่อระเหยตัวท�ำละลายออกจนแห้ง
ก่อนเติมตัวท�ำละลายผสม cyclohexane: dichloromethane
(1:1) ปริมาตร 5 มิลลิลติ ร จ�ำนวน 3 ครัง้ ถ่ายสารละลายดังกล่าว
ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 25 มิลลิลติ ร ปรับปริมาตรแล้วน�ำไป
วิเคราะห์ดว้ ย GC-MS
		 2.4.2 การสกัดตัวอย่างกระดาษตัวอย่างที่ 2, 3 และ
4 [8]
			
ชัง่ ตัวอย่างกระดาษ (ตัวอย่างที่ 2-4) ทีต่ ดั เป็น
ชิน้ เล็กๆ ขนาดไม่เกิน 1×1 ซม. ปริมาณ 2 กรัม ใส่ลงในขวดสีชา
ขนาด 40 มิ ล ลิ ลิ ต ร ตั ว อย่ า งละ 4 ขวด แต่ ล ะขวดเติ ม
benzophenone-D10 ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ปริมาตร 200 ไมโครลิตร และเฉพาะขวดที่ 4 ของทุกตัวอย่างให้
เติมสารละลายมาตรฐานผสม (1-6) ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ปริมาตร 500 ไมโครลิตร ก่อนน�ำไปสกัด ทิง้ ไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมิ
ห้องเพื่อให้ตัวท�ำละลายระเหยประมาณ 10 นาที หลังจากนั้น
และเติมเอทานอลร้อยละ 95 ในน�ำ้ (v/v) ปริมาตร 10 มิลลิลติ ร
ลงไป ปิดฝาแล้วแช่ขวดสกัดใน ultrasonic bath (Sonorex:
super RX 255H, Germany)ที่ 60oC เป็นเวลา 0.5 ชัว่ โมง แล้วก
รองผ่านหลอดหยดทีป่ ลายอุดด้วยส�ำลีใส่ลงในขวดก้นกลมขนาด
100 มิลลิลิตร สกัดซ�้ำอีกสองครั้งแล้วน�ำสารละลายที่กรองได้
ทั้งหมดไประเหยแห้งด้วยเครื่อง rotary evaporator (Buchi,
Switzerland) ชะด้วยตัวท�ำละลายผสมระหว่าง cyclohexane:
dichloromethane (1:1) ถ่ายลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 25
มิลลิลิตร ปรับปริมาตร แล้วน�ำไปวิเคราะห์ด้วย GC-MS ด้วย
สภาวะเหมาะสมทีศ่ กึ ษาได้
2.5 การหาสภาวะทีเ่ หมาะสมของการแยกสารผสมเบน
โซฟีโนนและอนุพนั ธ์ดว้ ยเทคนิค GC-MS
		 การหาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการแยกสารผสมทีศ่ กึ ษา
ด้วยเทคนิค GC-MS ใช้เครือ่ ง GC-MS รุน่ Trace GC Ultra/ISQ
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(Thermo Scientific, Sci Spec, China) ประกอบด้วยเครือ่ ง GC รุน่ Trace 1300 ร่วมกับเครือ่ งฉีดตัวอย่างอัตโนมัติ รุน่ AI 1310
เครือ่ งแมสสเปกโทรมิเตอร์ รุน่ ISQ LT และคาพิลารีคอลัมน์เคลือบด้วย 50% diphenyl/50% dimethyl polysiloxane (TG-17Sil
MS, Thermo Scientific; 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm) ใช้กา๊ ชฮีเลียมเป็นก๊าซตัวพาทีอ่ ตั ราการไหล 1 มิลลิลติ รต่อนาที อุณหภูมิ
ของ injector, mass transfer line และ ion source คือ 280, 300 และ 275oC ตามล�ำดับ ปริมาตรทีฉ่ ดี คือ 1ไมโครลิตร และศึกษา
ในโหมด Full scan mode และ SIM mode รายละเอียดเพิม่ เติมตามข้อ 2.5.1 และ2.5.2
		 2.5.1 การวิเคราะห์ดว้ ยโหมด Full scan mode : ตัง้ ค่าเครือ่ ง GC-MS ให้แสกนมวลของไอออนช่วง 50-350 amu
			
2.5.1.1 น�ำสารละลายเบนโซฟีโนน (1) และอนุพนั ธ์ (2-7) ความเข้มข้นตัวละ 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่ละตัวมา
ทดสอบโดยสาร (1-4 และ 7) ตัง้ อุณหภูมิ และอัตราการเพิม่ อุณหภูมขิ องตูอ้ บคอลัมน์ ตามวิธี Full scan1(ตารางที่ 1) และสาร (5)
และ (6) ตัง้ อุณหภูมิ และอัตราการเพิม่ อุณหภูมขิ องตูอ้ บคอลัมน์ ตามวิธี Full scan2 และ Full scan3 (ตารางที่ 1) ตามล�ำดับ บันทึก
เวลา และค่ามวลสาร (m/z) ของสารแต่ละตัว
			
2.5.1.2 น�ำสารละลายผสม (1-6) ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มาทดสอบตามวิธี Full scan4 และ Full
scan5 (ตารางที่ 1) และน�ำสารละลายผสม (1-7) ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มาทดสอบตามวิธี Full scan5, Full scan6
และ Full scan7 (ตารางที่ 1) แล้วพิจารณาผลโครมาโทแกรมทีไ่ ด้เพือ่ เลือกสภาวะอุณหภูมขิ องตูอ้ บคอลัมน์ทสี่ ามารถแยกสารผสม
(1-6) ได้ภายในระยะเวลาทีเ่ ร็วทีส่ ดุ
ตารางที่ 1 สภาวะอุณหภูมขิ องตูอ้ บคอลัมน์ทใี่ ช้ศกึ ษาการแยกสารละลายมาตรฐานเบนโซฟีโนนและอนุพนั ธ์ ด้วยเทคนิค GC-MS
: Full scan mode
GC method name

Total runtime (min)

Full scan1*

17

Full scan2

27

Full scan3

37

Full scan4

22.5

Full scan5

24

Full scan6

29

Full scan7

41

Step

Rate (oC/min)

Temp (oC)

Hold time (min)

0

-

80

2

1

20

280

5

0

-

80

2

1

20

280

10

0

-

80

2

1

20

280

25

0

-

80

2

1

20

290

10

0

-

150

2

1

20

290

15

0

-

50

2

1

20

290

15

0

-

150

2

1

10

290

15

*สภาวะของอุณหภูมิตู้อบคอลัมน์เป็นสภาวะเดียวกับงานวิจัยของ Jonhs S. M. และคณะ [4]

		 2.5.2 การวิเคราะห์ด้วยโหมด Selective ion monitoring mode (SIM mode): น�ำสภาวะอุณหภูมิของตู้อบคอลัมน์ วิธี
Full scan5, Full scan6 และ Full scan7 ไปตั้งการวัดของเครื่อง GC-MS ให้เป็น SIM mode ได้เป็น วิธี SIM1 SIM2 และ SIM3
ตามล�ำดับ (ตารางที่ 2)
		 2.5.3 น�ำสารละลายมาตรฐานผสมเบนโซฟีโนนและอนุพันธ์ (1-6) ที่มีความเข้มข้น 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75 และ
1.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค GC-MS: SIM mode ทั้ง SIM1 SIM2 และ SIM3 (ตารางที่ 2) ทุกความเข้มข้น
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แล้วสร้างกราฟมาตรฐานของเบนโซฟีโนนโดยใช้อัตราส่วนพื้นที่ใต้พีกของเบนโซฟีโนน (1, m/z = 105 ต่อพื้นที่ใต้พีกของสาร
มาตรฐานภายใน (7, m/z = 110) เป็นแกน Y และความเข้มข้นของเบนโซฟีโนน (มิลลิกรัมต่อลิตร) เป็นแกน X
		 2.5.4 น�ำสารสกัดตัวอย่างที่ 1 ไปทดสอบด้วยเทคนิค GC-MS โดยใช้ SIM1 SIM2 และ SIM3 เปรียบเทียบปริมาณของ
เบนโซฟีโนนจากตัวอย่างกระดาษ (sample 1) เมื่อค�ำนวณจาก การทดสอบด้วย SIM1 SIM2 และ SIM3 และทดสอบด้วยสถิติ
Anova: Single Factor จากโปรแกรม Microsoft Excel ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ส�ำหรับการทดสอบค่าเฉลี่ยของปริมาณ
เบนโซฟีโนนที่พบ โดยมีสมมติฐาน คือ ค่าเฉลี่ยของเบนโซฟีโนนที่ทดสอบด้วยวิธี SIM1 SIM2 และ SIM3 ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยยะส�ำคัญ โดยมีเกณฑ์การยอมรับสมมติฐาน คือ ค่า Fcritical > Fcal
ตารางที่ 2 รายละเอียดของการเลือกวัดมวลของไอออน (Mass list) เมื่อใช้ SIM mode
GC method name

SIM mode name

Time (min)
4.0-24.0

Full scan5

SIM1

SIM2

77, 82, 105, 110, 182 and 192

6.5

77, 119, 121, 181, 196, 197 and 198

16.0

148 and 268

18.0

132, 309 and 324

SIM3

50-350

10.0

77, 82, 105, 110, 182 and 192

10.7

77, 119, 121, 181, 196, 197 and 198

21.0

148 and 268

23.0

132, 309 and 324

4.0-34.0
Full scan7

50-350

5.0

4.0-29.0
Full scan6

Mass List (amu)

50-350

16.5

77, 82, 105, 110, 182 and 192

18.5

77, 119, 121, 181, 196, 197 and 198

30.0

148 and 268

34.0

132, 309 and 324

2.6 การทดสอบหาปริมาณสารเบนโซฟีโนนและอนุพนั ธ์ในตัวอย่างที่ 2-4 ด้วยสภาวะทีเ่ หมาะสมของเทคนิค GCMS ที่ศึกษาได้
		 2.6.1 น�ำสารละลายมาตรฐานของสารผสม (1-6) ความเข้มข้น 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 และ 5.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ที่เตรียมได้จากข้อ 2.3.3.2 มาทดสอบด้วย GC-MS วิธี SIM1 โดยเลือกพีกแมสโครมาโทแกรมของสารแต่ละตัวที่จะใช้
ค�ำนวณหาปริมาณสาร (quantification ion) จากมวลของไอออน (mass ion) ที่ให้ค่าสัญญาณสูงสุดของแต่ละสาร คือ 105,
119, 121, 121, 148, และ 309 ส�ำหรับสาร (1-6) ตามล�ำดับ (ตารางที่ 3) แล้วสร้างกราฟมาตรฐานโดยให้แกน Y คือ อัตราส่วน
ของพืน้ ทีใ่ ต้พกี ของมวลของไอออนดังกล่าวแต่ละตัวต่อพืน้ ทีใ่ ต้พกี ของสารมาตรฐานภายใน (m/z = 110) และ แกน X คือ ความ
เข้มข้นของสารมาตรฐาน (มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของกราฟมาตรฐาน Correlation coefficient, r2 ≥0.990
		 2.6.2 น�ำสารสกัดตัวอย่าง 2-4 ที่เตรียมได้จากข้อ 2.4.2 มาทดสอบด้วย GC-MS วิธี SIM1 (ตารางที่ 2)
			
2.6.2.1 กรณีที่ค่าสัญญาณของ Quantification ion (ตารางที่ 3) ของสารที่ทดสอบได้มีค่า signal/noise (S/N)
น้อยกว่า 3 จะรายงานผลว่าไม่พบพีกและไม่พบสารนั้นๆ
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ตารางที่ 3 มวลของไอออนที่ใช้ในการทดสอบเชิงปริมาณ
(quantification ion) และการทดสอบเชิงคุณภาพ (qualification
ion) ของสารเบนโซฟีโนน สารอนุพนั ธ์ และสารมาตรฐานภายใน
Substances

Quantification ion
(amu)

Qualification ion
(amu)

(1)

105

182, 77

(2)

118

196, 181

(3)

121

198,197

(4)

121

198,197

(5)

148

268, 224

(6)

309

324, 132

(7)

110

192, 82

			
2.6.2.2 กรณีผล GC-MS พบพีกของสาร (1-6)
ทั้ง qualification และ quantification ion (ตารางที่ 3) ให้น�ำ
อัตราส่วนของพืน้ ทีใ่ ต้พกี ของ quantification ion ของสารทีพ่ บ
ต่อพืน้ ทีใ่ ต้พกี ของสาร internal standard (m/z = 110) ทีท่ ดสอบ
ได้เทียบกับกราฟมาตรฐานค�ำนวณหาค่าเฉลี่ย (Csample ) จาก
สูตร

คือ ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นวัดได้เมื่อเทียบกับ
กราฟมาตรฐานของสารละลายของสารขวดที่
1-3 ทีไ่ ม่มกี ารเติมสารละลายมาตรฐาน (1-6)
ที่มีอยู่ในตัวอย่างกระดาษ, mg/kg
คือ ความเข้มข้นของสาร (1-6) ที่วัดได้เมื่อ
เทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลายขวด
ที่ 1-3 ที่ไม่มีการเติมสารละลายมาตรฐาน
(1-6), mg/kg

คื อ ความเข้ ม ข้ น ที่ วั ด ได้ เ มื่ อ เที ย บกั บ กราฟ
มาตรฐานของสารละลายขวดที่ 4 ที่มีการเติม
สารละลายมาตรฐาน (1-6) ทีท่ ราบความเข้มข้น,
mg/kg
คือ ค่าเฉลีย่ ความเข้มข้นวัดได้เมือ่ เทียบกับกราฟ
มาตรฐานของสารละลายของสารขวดที่ 1-3 ที่
ไม่มีการเติมสารละลายมาตรฐาน (1-6) ที่มีอยู่
ในตัวอย่างกระดาษ, mg/kg
คือ ความเข้มข้นของสารมาตรฐานทีเ่ ติมในตัวอย่าง
กระดาษ, mg/kg

3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)

3.1 การศึกษาการแยกสารผสม (1-6) ด้วย GC-MS
(Full scan mode) ที่สภาวะต่างๆ กัน
		 จากผลการศึกษาเมือ่ น�ำสาร(1-6) แต่ละตัวมาทดสอบ
ด้วย GC-MS โดยใช้โหมด Full scan พบว่าเมือ่ ตัง้ อุณหภูมแิ ละ
อั ต ราการเพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ข องตู ้ อ บคอลั ม น์ ต ามวิ ธี Full
scan1ซึ่งเป็นวิธีที่ Jonhs S. M. และคณะ [4] ใช้ในการศึกษา
ปริมาณสารเบนโซฟีโนน (1) ในตัวอย่างกระดาษสัมผัสอาหาร
พบว่าเมื่อใช้วิธีดังกล่าวสามารถแยกสาร (1-4) ได้ที่เวลา
(retention time) 9.7, 10.4, 12.2, และ 10.2 นาที ตามล�ำดับ
(ตารางที่ 4) แต่สาร (5) และ (6) ซึ่งมีน�้ำหนักโมเลกุลมากกว่า
ยังคงค้างอยู่ในคอลัมน์ แสดงว่าการคงอุณหภูมิไว้ที่ 280oC
เป็นเวลา 5 นาที นัน้ ไม่เพียงพอทีจ่ ะท�ำให้สาร (5) และ (6) ออก
จากคอลัมน์ได้ ดังนัน้ จึงได้ทดลองเพิม่ ระยะเวลาการคงอุณหภูมิ
ไว้ที่ 280oC จาก 5 นาที (Full scan1, ตารางที่ 1) ไปเป็น 10
นาที (Full scan2, ตารางที่ 1) และ 25 นาที (Full scan3, ตาราง
ที่ 1) ซึง่ ผลการการเพิม่ ระยะเวลาดังกล่าวพบว่า วิธี Full scan2
สามารถแยกสาร (5) ออกมาได้ที่เวลา 23.3 นาที แต่ยังคงไม่
สามารถแยกสาร (6) ซึ่งมีมวลมากที่สุด (m/z = 324) ออกมา
จากคอลัมน์ได้ อย่างไรก็ตามเมือ่ เพิม่ ระยะเวลาการคงอุณหภูมิ
ไว้ที่ 280oC เป็น 25 นาที (Full scan3, ตารางที่ 1) สารแยก
สาร (6) ออกมาได้ที่เวลา 27.9 นาที

ค�ำนวณหา% recovery จากสูตร
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ตารางที่ 4 ค่า retention time และ มวลของไอออน (amu) ของ เมื่อเทียบกับแมสโครมาโทแกรมที่ได้จากการแยกด้วยวิธี Full
สารเบนโซฟีโนน (1) และอนุพันธ์ (2-7) เมื่อทดสอบด้วย GC- scan4 (รูปที่ 3a)
MS: Full scan1- Full scan3 (ตารางที่ 1)
อย่างไรก็ตามแม้วา่ วิธี Full scan5 (ตารางที่ 1) จะสามารถ
แยกสารผสม (1-6) ได้ในเวลาเพียง 24 นาที แต่พบว่าเมื่อใช้
Substances Retention time (min) Mass spectrume (amu)
วิธีดังกล่าวในการทดสอบแยกสารผสม (1-6) ที่มีการเติมสาร
a
d
internal standard (7) ลงไปด้วยกลับพบว่า สาร (1) และ (7)
182, 105 , 77
(1)
9.7
จะออกมาที่เวลาเดียวกัน (รูปที่ 4a) ในขณะที่ เมื่อใช้วิธี Full
196, 119d, 105, 91,77, 65 scan6 (ตารางที่ 1) และ Full scan7 (ตารางที่ 1) จะสามารถ
(2)
10.4a
198, 121d, 105, 93, 77
(3)
12.2a
แยกสาร (1) และ (7) จากกันได้มากกว่า (รูปที่ 4a และ 4c) แม้
เวลารวมในการทดสอบจะนานกว่า ดังนัน้ ด้วยการใช้โหมด full
a
d
198, 121 ,105, 93, 77
(4)
10.2
scan เพียงอย่างเดียวมีข้อจ�ำกัดในการแยก สาร (1) และ (7)
268, 224, 148d, 120
(5)
23.3b
ด้วยเหตุนี้ SIM mode ของ GC-MS จึงถูกน�ำมาใช้ เนื่องจาก
c
d
โหมดนี้สามารถเลือกวัดมวลของไอออนที่ต้องการได้ และ
324, 309 , 236, 132
(6)
27.9
เนือ่ งจากสาร (7) หรือ benzophenone-D10 เป็นสารไอโซโทป
192, 110d, 82
(7)
9.7a
(isotope) ของเบนโซฟีโนน (1) ทีไ่ ฮโดรเจนอะตอม (hydrogen
a
atom, H: รูปที่ 1) ถูกแทนทีด่ ว้ ยดิวเทอเรียมอะตอม (deuterium
ทดสอบด้วยวิธี Full scan1
b
atom, D รูปที่ 1) จ�ำนวน 10 อะตอมท�ำให้น�้ำหนักของโมเลกุล
ทดสอบด้วยวิธี Full scan2		
c
ของสาร (7) มีค่า คือ m/z = 192 ซึ่งมากกว่าสาร (1) ที่มี m/z
ทดสอบด้วยวิธี Full scan3
d
= 182 และความแตกต่างนี้ตรวจสอบได้ด้วยเครื่องแมสเปกมวลของไอออนที่ให้ค่าสัญญาณสูงสุดของสารตัวนั้น
e
ใช้ Library search (NIST/EPA/NIH mass spectral library โทมิเตอร์
version 2.0, 2011)
ด้วยวิธี Full scan3 แม้จะสามารถท�ำให้สารตัวที่ (6) ออก
จากคอลัมน์ได้ แต่เมื่อพิจารณาเวลาในการทดสอบพบว่าวิธีนี้
ใช้เวลาในการวิเคราะห์ถึง 37 นาที (ตารางที่ 1) ดังนั้นเพื่อเร่ง
ระยะเวลาในการชะสาร (5-6) ออกจากคอลัมน์ จึงได้ทดลอง
เพิม่ อุณหภูมสิ งู สุดจาก 280oC เป็น 290oC ตามวิธี Full scan4
(ตารางที่ 1) ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิของตู้อบคอลัมน์จาก
80oC เป็น 290oC เท่าเดิม คือ 20 oC /min ผลการฉีดสารผสม
(1-6) พบว่า อุณหภูมิสูงสุดที่เพิ่มขึ้นเป็น 290oC ท�ำให้วิธี Full
scan4 สามารถแยกสาร (5) ออกจากคอลัมน์ได้ที่เวลา 20.5
นาที (รูปที่ 3a) ซึง่ เร็วกว่าเมือ่ อุณหภูมขิ องสูงสุดของตูอ้ บคอลัมน์
เป็น 280oC อยู่ 2.8 นาที ในขณะที่ระยะเวลาของการแยกสาร
(1-4) ไม่ตา่ งจากเดิม อย่างไรก็ตามแม้วธิ ี Full scan4 จะมีเวลา
รวมในการวิเคราะห์เพียง 22.5 นาที แต่วิธีนี้ยังไม่สามารถพา
สาร (6) ออกจากคอลัมน์ได้ ด้วยเหตุนี้วิธี Full scan5 (ตาราง
ที่ 1) จึงถูกสร้างขึน้ โดยมีเป้าหมาย คือ การเพิม่ อุณหภูมเิ ริม่ ต้น
ของตูอ้ บคอลัมน์จาก 80oC ไปเป็น 150oC เพือ่ ให้สาร (1-4) ถูก
ชะออกจากคอลัมน์เร็วขึน้ และแม้อณ
ุ หภูมสิ งู สุดของตูอ้ บคอลัมน์
o
ถูกตั้งไว้ที่ 290 C เช่นเดียวกับวิธี Full scan4 แต่ขยายระยะ
รูปที่ 3 GC-MS โครมาโทแกรม ของการแยกสารผสม (1-6)
เวลาการคงอุณหภูมิสูงสุดไว้จาก 10 นาที (Full scan4) เป็น
ความเข้
มข้น 100 mg/kg เมื่อใช้วิธี a) Full scan4 และ b) Full scan5
15 นาที (Full scan5) เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่สาร (6) จะออก
จากคอลัมน์ได้ ซึ่งผลการทดสอบแยกสารผสม (1-6) ด้วยวิธี
Full scan5 เป็นตามทีค่ าดการณ์ไว้ คือ สามารถแยกสาร (1-6)
ได้ โดยเวลาทีส่ ารแต่ละตัวถูกชะจากคอลัมน์เร็วกว่า (รูปที่ 3b)
http://bas.dss.go.th

111

เป็นแกน X จากการทดสอบด้วย GC-MS วิธี SIM1 มีความเป็น
เส้นตรง (r2 = 0.9992) เช่นเดียวกับเมือ่ ใช้วธิ ี SIM2 (r2 = 0.996)
และ SIM3 (r2 = 0.9984) (ตารางที่ 5) ซึง่ เป็นวิธที สี่ าร (1) และ
(7) ไม่เกิด co-elution และยังพบว่าผลของการหาปริมาณเบน
โซฟีโนน (1) จากสารสกัดตัวอย่าง 1 ที่มีปริมาณเบนโซฟีโนน
(1)ในปริมาณที่สูงมาก เมื่อน�ำมาทดสอบด้วย วิธี SIM1 SIM2
และ SIM3 ได้คา่ เฉลีย่ ของสารเบนโซฟีโนน (1) คือ 425.9, 430.8
และ 445.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล�ำดับ ซึ่งค่าที่ได้ไม่แตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (Fcritical= 5.1432 > Fcal =
0.3223) เมื่อทดสอบด้วยสถิติ Anova : single factor โดย
โปรแกรม Microsoft Excel
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบการสร้างกราฟมาตรฐานของเบน
โซฟีโนน (1) เมือ่ ทดสอบโดย GC-MS ด้วยวิธี SIM1 SIM2 และ
SIM3
Conc. Benzophenone (1)
(mg/L)

Peak area ratio of (1) to (7)
SIM1

SIM2

SIM3

รูปที่ 4 GC-MS โครมาโทแกรมของการแยกสารผสม (1-7) ความเข้มข้น
10 mg/kg เมื่อใช้วิธี a) Full scan5, b) Full scan6 และ c) Full scan7

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

3.2 การศึกษาการแยกสารผสมเบนโซฟีโนน อนุพันธ์
และสารมาตรฐานภายในด้วย GC-MS โดยใช้ SIM mode
เมื่อน�ำสภาวะอุณหภูมิของตู้อบคอลัมน์ที่ได้จากวิธี Full
scan5, Full scan6 และ Full scan7 (ตารางที่ 1) มาปรับใช้กบั
SIM mode ของเครื่อง GC-MS จะได้เป็น วิธี SIM1 SIM2 และ
SIM3 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 2) โดย Mass list ของสาร (1-7)
จากทั้ง 3วิธีจะถูกตั้งไว้เหมือนกันเพียงแต่แตกต่างกันที่ระยะ
เวลาในการเลือกวัดมวลของไอออนเพือ่ ให้สอดคล้องกับเวลาที่
สาร (1-7) ออกจากคอลัมน์ และเพือ่ ศึกษาว่าการเกิด co-elution
ของสาร (1) และ (7) เมื่ออุณหภูมิของตู้อบคอลัมน์ใช้ตามวิธี
Full scan5 ของ SIM1 (ตารางที่ 2) จะส่งผลต่อการทดสอบหา
ปริมาณเบนโซฟีโนนในสารสกัดตัวอย่างกระดาษหรือไม่ จึงได้
ทดลองสร้างกราฟมาตรฐานจากสารละลายมาตรฐานผสม
(1-6) และสาร (7) ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นสารละลายมาตรฐานภายใน
ด้วยวิธี SIM1, SIM2 และ SIM3 (ตารางที่ 2) แล้วน�ำกราฟ
มาตรฐานที่ได้จากทั้งสามวิธี ไปใช้ในการหาปริมาณเบนโซฟี
โนน (1) จากสารสกัดตัวอย่าง 1 พบว่าแม้สมการของกราฟ
มาตรฐานที่ได้จากทั้งสามวิธีจะมีค่าความชัน (slope) ต่างกัน
เล็กน้อย แต่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของกราฟมาตรฐาน
(Correlation coefficient), r2 > 0.995 (ตารางที่ 5) ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่าวิธี SIM1 ซึ่งพีกของสาร (1) และ (7) ออกมาที่เวลา
ใกล้เคียงกันมาก (6.15 และ 6.11 นาที ตามล�ำดับ) และไม่
สามารถแยกได้เมื่อใช้ Full scan5 แต่กราฟมาตรฐานของสาร
(1) ที่สร้างเมื่อให้อัตราส่วนพื้นที่พีกของสาร (1) และ (7) เป็น
แกน Y และ ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานเบนโซฟีโนน

0.0440

0.1049

0.1203

0.1088

0.1062

0.0750

0.0584

0.0618

0.2395

0.5633

0.5969

0.5839

0.5566

1.3257

1.3603

1.3389

0.8543

2.0712

2.1427

2.1554

1.1315

2.8155

2.8567

2.9365

Slope

2.4539

2.5111

2.547

Correlation coefficient, r2

0.9992

0.9996

0.9984
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จะเห็ น ได้ ว ่ า การใช้ เ ทคนิ ค IDMS โดยเลื อ กใช้ ส าร
benzophenone-D10 เป็นสารมาตรฐานภายในร่วมกับวิเคราะห์
ด้วย GC-MS (SIM1) ที่ใช้เวลาทั้งหมดในการวิเคราะห์ คือ 24
นาที นัน้ สามารถสร้างกราฟมาตรฐานของสารเบนโซฟีโนน (1)
ที่เกิดการ co-elution ร่วมกับสารมาตรฐานภายใน (7) และ
กราฟมาตรฐานทีไ่ ด้มคี วามเป็นเส้นตรง อีกทัง้ เมือ่ น�ำกราฟทีไ่ ด้
ไปใช้หาปริมาณเบนโซฟีโนนในสารสกัดตัวอย่างที่ 1 พบว่า ค่าที่
ได้ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับวิธี SIM2
และ SIM3 ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์ด้วย GC-MS
นาน 29 และ 41 นาที ตามล�ำดับ ดังนัน้ สภาวะทีเ่ หมาะสมของ
การแยกสารผสมเบนโซฟีโนนและอนุพันธ์ รวม 6 ชนิด (1-6)
ด้วยเทคนิค GC-MS ร่วมกับเทคนิค IDMS ที่ได้จากการศึกษา
ครั้งนี้ คือ สภาวะที่อุณหภูมิของตู้อบคอลัมน์ตั้งไว้ตามวิธี Full
scan5 (ตารางที่ 1)แต่เลือกวัดไอออนด้วยตามวิธี SIM1 (ตาราง
ที่ 2)
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3.3 การหาปริมาณสาร (1-6) ในตัวอย่างกระดาษตัวอย่างที่ 2-4 ด้วยสภาวะที่เหมาะสมของ GC-MS ที่ศึกษาได้
		 เมือ่ น�ำสภาวะทีเ่ หมาะสมของเทคนิค GC-MS ทีศ่ กึ ษาได้มาทดสอบแยกสารสกัดตัวอย่างกระทงกระดาษอบขนม จ�ำนวน
3 ตัวอย่าง (ตัวอย่างที่ 2-4, รูปที่ 2) ที่ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทยในการก�ำหนดคุณภาพ
ของกระดาษที่ใช้ในการอบขนมเหล่านี้ ผลการทดสอบจากการเปรียบเทียบผลของ GC-MS ที่ได้ระหว่างสารสกัดตัวอย่างที่ 2-4
เทียบกับกราฟมาตรฐานของสาร (1-6) ช่วงความเข้มข้น 0.05- 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (r2 > 0.990) พบเพียงการปนเปื้อนของสาร
(1) ในตัวอย่างที่ 4 (กระทงสีน�้ำตาล) ปริมาณ 0.94 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เท่านั้น โดยมีค่าเฉลี่ยของค่าคืนกลับของสาร (1) คือ
ร้อยละ 91.1 (เติมสารมาตรฐานความเข้มข้น 1 มิลลิลกรัมต่อลิตร) ซึ่งค่านี้เป็นไปตามเกณฑ์ก�ำหนดที่ระบุไว้ใน AOAC PeerVerified methods, 1998 ที่ก�ำหนดให้ร้อยละของค่าคืนกลับของสารที่ระดับความเข้มข้น 1-10 ppm ควรอยู่ในช่วย 80-110%)
[9] และเมื่อพิจารณาค่าคืนกลับของสาร (2), (4), และ (6) ที่มีค่าเท่ากับ 97.3, 98.6 และ 102.4 ตามล�ำดับ สารทั้งสามตัวนี้ก็มี
ค่าคืนกลับอยู่ในเกณฑ์การยอมรับเช่นเดียวกัน ซึ่งแสดงว่าการทดสอบสารทั้ง 4 ชนิด ดังกล่าวมีความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์การ
ยอมรับได้ ส่วนในกรณีของค่าเฉลี่ยของค่าคืนกลับของสาร (3) และ สาร (5) ซึ่งมีค่าอยู่ที่ร้อยละ 119.5 และ 142.2 แม้จะอยู่เกิน
เกณฑ์การยอมรับ แต่ไม่กระทบต่อผลการออกรายงานเนื่องจากในตัวอย่างที่ศึกษาไม่พบสารดังกล่าว
ตารางที่ 6 สรุปผลการทดสอบตัวอย่างสาร (1-6) ในตัวอย่างกระดาษที่ 2-4 ด้วยเทคนิค GC-MS:SIM1
ตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างที่ 3

ตัวอย่างที่ 4

substances

Conc.
(mg/kg)

recovery
(%)

Conc.
(mg/kg)

recovery
(%)

Conc.
(mg/kg)

recovery
(%)

ค่าเฉลี่ย
recovery
(%)

(1)

ไม่พบ

107.4

ไม่พบ

65.9

0.94

100.2

91.1

(2)

ไม่พบ

120.1

ไม่พบ

72.1

ไม่พบ

99.7

97.3

(3)

ไม่พบ

156.3

ไม่พบ

90.0

ไม่พบ

112.4

119.5

(4)

ไม่พบ

114.6

ไม่พบ

73.34

ไม่พบ

107.9

98.6

(5)

ไม่พบ

175.6

ไม่พบ

114.1

ไม่พบ

138.8

142.2

(6)

ไม่พบ

133.8

ไม่พบ

68.5

ไม่พบ

105.0

102.4

4. สรุป (Conclusion)

จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของ GC-MS เพื่อแยกสารผสมเบนโซฟีโนน (1) และอนุพันธ์ (2-6) พบว่าเมื่อใช้
benzophenone-D10 (7) ท�ำหน้าที่เป็นสารมาตรฐานภายใน และใช้โหมดการวิเคราะห์ของ GC-MS เป็นแบบ SIM mode โดย
เลือกการวิธี SIM1 และตั้งอุณหภูมิของตู้อบคอลัมน์ตามวิธี Full scan5 สามารถแยกสารผสมเบนโซฟีโนนและอนุพันธ์ (1-6) ได้
ภายใน 24 นาที สามารถสร้างเป็นกราฟมาตรฐานของสารแต่ละชนิดโดยค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของกราฟมาตรฐาน (Correlation
coefficient), r2 > 0.995 และยังได้น�ำสภาวะที่ศึกษาได้ไปทดสอบหาปริมาณสาร(1-6) จากสารสกัดตัวอย่างกระดาษสัมผัส
อาหาร จ�ำนวน 3 ตัวอย่าง ซึง่ ผลการทดสอบพบเพียงการปนเปือ้ นของสารเบนโซฟีโนนในกระทงขนมอบ (ตัวอย่างที่ 4) ในปริมาณ
0.94 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมกระดาษ (%recovery = 91)

5. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
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ปลอดภัยของผู้บริโภค” สนับสนุนทุนวิจัยโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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ค�ำแนะน�ำในการส่งต้นฉบับ
วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Bulletin of Applied Sciences
บทความทีส่ ง่ ตีพมิ พ์จะต้องไม่เคยตีพมิ พ์หรืออยูใ่ นระหว่างการรอพิจารณาเพือ่ ตีพมิ พ์ในวารสารอืน่ บทความทีเ่ สนอมาเพือ่
ตีพมิ พ์อาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อต้องมีทงั้ สองภาษา ทัง้ นีบ้ ทความทุกเรือ่ งจะได้รบั การพิจารณา
ตรวจแก้จากผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิใ์ นการตรวจแก้ไขต้นฉบับและพิจารณาตีพมิ พ์
ตามล�ำดับก่อนหลัง
ความรับผิดชอบ
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ถือเป็นผลงานทางวิชาการ และเป็นความเห็นส่วนตัว
ของผู้เขียน ไม่ใช่ความเห็นของกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือกองบรรณาธิการ ผู้เขียนต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน และ
บทความที่ตีพิมพ์ในเล่มนี้ไม่เคยพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไม่น�ำส่งไปเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นภายใน 60 วัน
การเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ
 ชือ่ เรือ่ ง: ชือ่ เรือ่ งต้องมีทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวอักษร Cordia New ขนาด18 ตัวหนา จัดวางข้อความชือ่ เรือ่ ง
ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเฉพาะค�ำขึ้นต้น ให้พิมพ์ตัวใหญ่
 ชื่อผู้วิจัย ผู้วิจัยร่วม: ชื่อผู้วิจัย ผู้วิจัยร่วม ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวอักษร Cordia New ขนาด 12 ตัวปกติ
จัดวางข้อความชื่อผู้วิจัย ผู้วิจัยร่วมกึ่งกลางหน้ากระดาษ ใช้เลข 1.2.3....โดยยกก�ำลังแสดงตรงชื่อ และเป็นเลขเดียวกันเพื่อ
แสดงที่อยู่ และe-mail address.
ตัวอย่าง
อรวรรณ ปิ่นประยูร1*, กรรณิการ์ บุตรเอก2**
Orawan Pinprayoon1* , Kannika Butraek2**
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�ำภูมิภาค ภาคใต้
*
E-mail address: porawan@dss.go.th
**
Corresponding author. E-mail address: kannika.b@most.go.th
1

2

 บทคัดย่อ (Abstract): บทคัดย่อต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวอักษร Cordia New ขนาด14 ตัวปกติ เนื้อหา
ในคัดย่อ ควรระบุวัตถุประสงค์ ผลการวิจัย และบทสรุปโดยย่อ
 ค�ำส�ำคัญ (Keywords): ค�ำส�ำคัญต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุค�ำส�ำคัญหรือวลีสั้นๆ จ�ำนวน 3-5 ค�ำ ค�ำที่ 1,
ค�ำที่ 2, ค�ำที่ 3 ตัวอักษร Cordia New ขนาด 12 ตัวปกติ
 เนื้อเรื่อง แบ่งเป็นส่วนต่างๆดังนี้
1. บทน�ำ (Introduction): หัวข้อบทน�ำ ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา จัดชิดขอบด้านซ้าย หัวข้อย่อย ตัวอักษร
Cordia New ขนาด 14 ตัวหนา เนื้อหา ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวปกติ
2. วิธีการวิจัย (Experimental): หัวข้อวิธีการวิจัย ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา จัดชิดขอบด้านซ้าย หัวข้อย่อย ตัว
อักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวหนา เนื้อหา ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวปกติ
3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion): หัวข้อผลและวิจารณ์ ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา จัดชิดขอบด้าน
ซ้าย หัวข้อย่อย ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวหนา เนื้อหา ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวปกติ
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4. สรุป (Conclusion): หัวข้อสรุป ตัวอักษร Cordia New ขนาด16 ตัวหนา จัดชิดขอบด้านซ้าย เนื้อหา ตัวอักษร Cordia New
ขนาด14 ตัวปกติ
5. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement): หัวข้อกิตติกรรมประกาศ ตัวอักษร Cordia New ขนาด16 ตัวหนา จัดชิดขอบ
ด้านซ้าย เนื้อหา ตัวอักษร Cordia New ขนาด14 ตัวปกติ
6. เอกสารอ้างอิง (References): การอ้างอิงเอกสารให้ใช้ระบบเรียงตามตัวเลข ใส่หมายเลขในวงเล็บเหลี่ยม [ ] เรียงตาม
ล�ำดับการอ้างอิงในเรื่อง เอกสารอ้างอิงทุกฉบับจะต้องมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงในบทความ
ตัวอย่าง
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2010, 5(10), 1068-1074.
[2] STADELMAN, W. J. and O. J. COTTERILL. Egg Science and Technology. 4th ed. New York : Food Produce
		
Press, 1990, 591 p.
[5] TECHNICAL DIVISION ON REFERENCE MATERIALS OF AOAC INTERNATIONAL. Standard format and
		
guidance for AOAC standard method performance requirement documents [online]. 2011. [viewed 26
		
January 2017]. Available from: http://stakeholder.aoac.org/SPIFAN/SMPR_Guidelines_v13.pdf
 ตาราง (Table) และรูป (Figure) : ตัวอักษร Cordia New ขนาด 12 ตัวปกติ
- ตาราง : ให้ระบุล�ำดับที่ของตาราง หัวตารางให้จัดชิดขอบด้านซ้าย ชื่อตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง
- รูป		 : ให้ระบุล�ำดับที่ของรูป ค�ำบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และจัดกึ่งกลางคอลัมน์
 การส่งต้นฉบับ
1. ส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ ส่งต้นฉบับจ�ำนวน 1 ชุด และส�ำเนาจ�ำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลมาที่
		 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (Bulletin of Applied Sciences)
		 ส�ำนักงานวารสาร ส�ำนักงานเลขานุการกรม
		 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
		 เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2. ส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail )
		 e-mail : bulletin@dss.go.th, udomlak@dss.go.th
3. ส่งต้นฉบับทางเว็บไซต์ได้ที่ URL : http://bas.dss.go.th
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