
 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

 
 

กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาเคม ีเคมีประยุกต ์และเคมสีิ่งแวดลอ้ม 
 
 
 
 



288 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

การพฒันาตวัดดูซบัคอมโพสิตด้วยนิกเกิลอะลมิูเนียม-เลเยอรด์บัเบิลออกไซดแ์ละ
แคลเซียมไอรอ์อน-เลเยอรด์บัเบิลไฮดรอกไซด ์เพ่ือก าจดัเฮกซะวาเลนตโ์ครเมียมใน

สารละลายน ้าเสีย 

เมษา ณ นคร1 อนามกิา แก้วนก1 พนิตา สุมานะตระกูล2 และ ศรชยั อนิทะไชย2,* 

 

บทคดัย่อ  

 ปัจจุบนั มลพษิทางน ้ามปีรมิาณเพิม่ขึน้เนื่องจากการขยายของโรงงานขนาดใหญ่ ชุมชน และอื่น ๆ  เป็นทีท่ราบ
กนัดวี่าโลหะหนกั เช่น Hg, Cd, As, Pb, Cr มพีษิรา้ยแรง ซึง่สว่นใหญ่เป็นสารก่อมะเรง็ และสง่ผลกระทบต่อการท างานของ

ตบั ระบบทางเดนิหายใจ ไต เป็นต้น  เฮกซะวาเลนต์โครเมยีม (Cr6+) เป็นโลหะหนักชนิดหนึ่ง มกัเกดิเป็นสารประกอบ

เชงิซอ้น หรอือยู่ในรปูไอออนลบของออกไซด ์โดยเฉพาะไดโครเมต (Cr2O7
2−) ทีน่ิยมน ามาใชเ้ป็นตวัเร่งปฏกิริยิา สารตัง้ตน้ 

และสารออกซแิดนทอ์ย่างกวา้งขวาง  การปนเป้ือนของน ้าดว้ยไดโครเมตเป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าใหน้ ้าเสยีและเป็นอนัตราย 
ดงันัน้ การก าจดัเฮกซะวาเลนต์โครเมยีมจงึต้องรบีด าเนินการอย่างเร่งด่วน  งานวจิยันี้จะศกึษาการก าจดัเฮกซะวาเลนต์
โครเมยีมในสารละลายน ้าเสยี โดยใชต้วัดดูซบัคอมโพสตินิกเกลิอะลมูเินียม-เลเยอรด์บัเบลิออกไซดแ์ละแคลเซยีมไอร์ออน-
เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซด ์เนื่องจากมพีืน้ทีผ่วิมาก และพืน้ผวิเป็นประจุบวก รวมทัง้แคลเซยีมไอรอ์อน-เลเยอรด์บัเบลิไฮ
ดรอกไซด์เป็นสารแม่เหลก็ โดยเตรยีมนิกเกลิอะลูมเินียม-เลเยอร์ดบัเบลิออกไซด์ด้วยการเผานิกเกลิอะลูมเินียม-เลเยอร์

ดบัเบลิไฮดรออกไซดท์ีอุ่ณหภูม ิ400 C เป็นเวลา 2 ชัว่โมง แคลเซยีมไอรอ์อน-เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซด์ดว้ยวธิไีฮโดร

เทอรม์อลทีอุ่ณหภูม ิ120 C เป็นเวลา 48 ชัว่โมง และสารคอมโพสติแม่เหลก็นิกเกลิอะลูมเินียม-เลเยอรด์บัเบลิออกไซด์
และแคลเซยีมไอรอ์อน-เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซดด์ว้ยการบดผงสารใหเ้ป็นเนื้อเดยีวกนัภายใตก้ารพ่นอะซโิตนเป็นเวลา 30 
นาท ีโดยมอีตัราส่วนน ้าหนัก เท่ากบั 3:1 หลงัจากนัน้น าสารตวัอย่างทัง้หมดไปพสิจูน์เอกลกัษณ์ดว้ยเทคนิค XRD, FTIR, 
SEM, VSM, BET และ UV-VIS และตรวจวดัปรมิาณของสารละลายไดโครเมตทีเ่หลอืดว้ยเทคนิค UV-VIS เมื่อศกึษาการดูด
ซบัพบว่า เปอร์เซน็ต์การก าจดัเฮกซะวาเลนต์โครเมยีม เท่ากบั 100, 98 และ 87 ของนิกเกลิอะลูมเินียม-เลเยอร์ดบัเบิล
ออกไซด ์สารคอมโพสติแม่เหลก็ และแคลเซยีมไอรอ์อน-เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซด ์ตามล าดบั ผลการทดลองแสดงให้เหน็
ว่านิกเกลิอะลมูเินียม-เลเยอรด์บัเบลิออกไซดท์ีค่อมโพสติกบัแคลเซยีมไอรอ์อน-เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซด ์เป็นตวัดดูซบัที่
ดสี าหรบัก าจดัไดโครเมต และอนุภาคของแขง็คอมโพสติยงัสามารถแยกออกจากสารละลายน ้าเสยีได้ง่ายด้วยแม่เหล็ก
ภายนอก   
 
ค าส าคญั:  โครเมยีม, นิกเกลิอะลมูเินียม-เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซด,์ นิกเกลิอะลมูเินียม-เลเยอรด์บัเบลิออกไซด,์ 
แคลเซยีมไอรอ์อน-เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซด,์ การดดูซบั, ตวัดดูซบัคอมโพสติ 
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The Development of Composite Adsorbent with NiAl-Layered Double Oxide and CaFe-
Layered Double Hydroxide to Remove Hexavalent Chromium from Wastewater Solution 

Mesa Na Nakorn1 Anamika Kaewnok1 Panita Sumanatrakul2 and Sonchai Intachai2,* 

 

ABSTRACT 

 Nowadays there is an increasing of water pollution due to the widespread expansion of large 
factories, communities and so on.  It is well known that heavy metals such as Hg, Cd, As, Pb, Cr, etc. are 
severe poison which mostly effect on carcinogenic, hepatic, respiratory, renal and so on . Hexavalent chromium 

(Cr6+), a heavy metal species is commonly formed in complex or oxide anions especially dichromate (Cr2O7
2−) where 

it is extensively utilized as catalyst, reactant and oxidant.  The contamination of water with dichromate is one of 
the major cause of water pollution and danger, so the elimination of hexavalent chromium from wastewater 
must take actions urgently.   This work is to study of removing hexavalent chromium in aqueous solution by using 
composite adsorbent with NiAl- layered double oxide and CaFe- layered double hydroxide. These materials possess 
large surface area and positively charge surface, and magnetic substance due to CaFe- layered double hydroxide.  

NiAl- layered double oxide was prepared by the calcination of NiAl- layered double hydroxide at 400 C for 2 hours.  

CaFe- layered double hydroxide was prepared by hydrothermal method at 120 C for 48 hours.  The solid-solid 
reaction was used to prepare magnetic composite by grinding NiAl- layered double oxide and CaFe- layered double 
hydroxide with weight ratio =3:1 under acetone spraying for 30 minutes.   All samples were characterized by XRD, 
FTIR, SEM, VSM, BET and UV-VIS. The rest concentration of dichromate in water was determined by UV-VIS.  The 
removal percentage of hexavalent chromium reached 100, 98 and 87 of NiAl- layered double oxide, magnetic 
composite and CaFe- layered double hydroxide, respectively. The result showed that NiAl- layered double oxide 
composited with CaFe- layered double hydroxide was the best adsorbent for removing dichromate form wastewater. 
In addition, the composite solid was easily separated from the solution with an external magnet. 

 

Keywords:  Chromium, NiAl-Layered Double Hydroxide, NiAl-Layered Double Oxide, CaFe-Layered Double 
Hydroxide, Adsorption, Composite Adsorbent 
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บทน า  

  การขยายตวัของโรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และชุมชน ท าให้ประเทศไทยประสบปัญหาด้าน
สิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสาเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรมเกอืบรอ้ยละ 50 [1] ซึง่ปัญหาทีส่ง่ผลกระทบต่อการด ารง
ชวีติประจ าวนัของประชาชนมากทีสุ่ด คอื มลพษิทางน ้า เนื่องจากน ้าเป็นปัจจยัหลกัในการด ารงชวีติของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็น
การอุปโภคหรอืบรโิภค รวมทัง้การน ามาใชใ้นดา้นเกษตรกรรม ปศุสตัว ์เป็นตน้ ปัญหามลพษิทางน ้าเกดิจากการปล่อยน ้าเสยี
ทีม่กีารปนเป้ือนสารเคมลีงในแหล่งธรรมชาตโิดยไม่มรีะบบบ าบดัน ้าหรอืไม่มกีารจดัการน ้าเสยีอย่างมปีระสทิธภิาพ ก่อใหเ้กดิ
น ้าเสือ่มคุณภาพหรอืมสีมบตัเิปลีย่นไปจากสภาพธรรมชาต ิไม่เหมาะต่อการด ารงชวีติของสตัวน์ ้า และสง่ผลกระทบต่อมนุษย ์
ซึง่สารมลพษิทางน ้าทีเ่กดิการสะสมอย่างยาวนาน คอื โลหะหนกั ไดแ้ก่ สารหนู (As) ตะกัว่ (Pb) และโครเมยีม (Cr) หากไดร้บั
ในปรมิาณทีม่ากเกนิไปจะท าใหเ้ป็นพษิต่อร่างกาย เช่น ก่อใหเ้กดิโรคมะเรง็ ท าใหก้ารท างานของระบบต่าง ๆ เช่น การหายใจ 
การย่อยอาหารผดิปกต ิ[2] 

  โครเมยีมมลีกัษณะเป็นโลหะเงนิสขีาว มนัวาว มคีวามแขง็แรงทนต่อสภาพการกดักร่อนได ้สามารถพบไดท้ัว่ไปใน
น ้า ดนิ หรอืหนิ ถูกน ามาใชป้ระโยชน์อย่างกวา้งขวางในทางอุตสาหกรรม โครเมยีมทีพ่บในธรรมชาตมิกัมปีระจุ 3+ (Cr3+) และ
ประจุ 6+ (Cr6+) ส าหรบัเฮกซะวาเลนต์โครเมียม (Cr6+) มกัพบในรูปไอออนเชิงซ้อนของโครเมต (CrO4

2−) และไดโครเมต 
(Cr2O7

2−) ซึง่ถูกจดัใหเ้ป็นสารทีม่อีนัตรายมาก มคีวามเป็นพษิรา้ยแรงกว่าโครเมยีม +3 (Cr3+) ถงึหนึ่งรอ้ยเท่า หากไดร้บัเขา้
ร่างกายเพยีงเลก็น้อยจะมกีารสะสมท าใหเ้กดิพษิเรือ้รงั และเกดิมะเรง็ในอวยัวะต่าง ๆ  หากไดร้บัในปรมิาณมากถงึ 1-3 กรมั 
จะท าใหเ้กดิอาการชอ็คและเสยีชวีติได ้ดงันัน้กรมควบคุมมลพษิจงึก าหนดมาตรฐานน ้าทิง้ส าหรบัอุตสาหกรรมหา้มมเีฮกซะวา
เลนตโ์ครเมยีม (Cr6+) ปนเป้ือนเกนิ 0.25 มลิลกิรมั/ลติร ก่อนทีจ่ะปล่อยลงสูแ่หล่งน ้าธรรมชาต ิ[2] นอกจากนี้กลุ่มสหภาพยุโรป 
รวมทัง้ 17 รฐัของสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกระเบยีบ เพื่อหา้มใชห้รอืควบคุมการใชเ้ฮกซะวาเลนตโ์ครเมยีม (Cr6+) ในกฎหมายบรรจุ
ภณัฑ ์[3]) 

  กระบวนการก าจดัโลหะหนักมหีลายวธิ ีซึง่แต่ละวธิใีหป้ระสทิธภิาพและขอ้จ ากดัทีแ่ตกต่างกนั เช่น การออกซเิดชนั
รดีกัชนั การตกผลกึ การแลกเปลีย่นไอออน การระเหย การกรองผ่านเยื่อกรองแบบผนักลบั และการดูดซบั โดยกระบวนการ
ก าจดัโครเมยีมทีไ่ดร้บัความสนใจในปัจจุบนัคอื กระบวนการดูดซบั เนื่องจากเป็นวธิทีีไ่ม่ยุ่งยากและซบัซอ้น มปีระสทิธภิาพ
สงูและมตีน้ทุนต ่า รวมทัง้สามารถน าตวัดดูซบัมาผ่านกระบวนการคายสารทีด่ดูซบั (desorption) เพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ไดอ้กี   

  เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซด ์(layered double hydroxide, LDH) เป็นสารอนินทรยีท์ีม่โีครงสรา้งเป็นแผ่น (sheet) แบบ 
2 มติ ิเรยีงต่อกนัอย่างเป็นระเบยีบในแนวแกน z โดยแต่ละแผ่นจะประกอบดว้ยสารประกอบไฮดรอกไซดข์องโลหะประจุ 2+ 
(M2+) ทีม่ไีอออนโลหะประจุ 3+ (M3+) แทนทีบ่างต าแหน่งของ M2+ ท าใหม้ปีระจุสทุธเิป็นบวก โครงสรา้งระหว่างแผ่นจะจบักนั
ด้วยแรงทางไฟฟ้าสถติโดยมไีอออนลบ (An−) มาดุลประจุอยู่ระหว่างชัน้และสรา้งพนัธะไฮโดรเจนกบัโมเลกุลน ้า ซึ่งสามารถ
เขยีนสตูรโมเลกุลอย่างง่ายเป็น [M1-x

2+Mx
3+(OH)2]y+·Ay/n

n−·zH2O [5,6] จากเอกลกัษณ์ทางโครงสรา้งของ LDH ท าใหไ้ดร้บัความ
สนใจอย่างมากในการน ามาประยุกต์ใชเ้ป็นตวัดดูซบั ตวัเร่งปฏกิริยิา วสัดุโฮสต ์เป็นต้น เนื่องจากมพีืน้ทีผ่วิมาก มสีมบตักิาร
แลกเปลี่ยนไอออนลบและการบวมน ้า สารที่มโีครงสร้างแบบ LDH บางชนิดยงัมสีมบตัิที่โดดเด่น คอื สมบตัิแม่เหลก็ เช่น 
NiFe-LDH, CoFe-LDH และ CaFe-LDH เป็นต้น โดยนิยมน ามาใชเ้ป็นตวัดูดซบัทีเ่ป็นสารแม่เหลก็เพื่อแยกอนุภาคของแขง็
ออกจากสารละลายโดยอาศยัแรงดงึดดูกบัแท่งแม่เหลก็ภายนอกโดยไม่ตอ้งปัน่เหวีย่ง ซึง่ท าใหก้ระบวนการก าจดัสารเคมใีนน ้า
ง่ายขึน้ เมื่อน า LDH มาเผา (calcination) ท าใหเ้กดิการออกซเิดชนัเป็นเลเยอรด์บัเบลิออกไซด ์(layered double oxide, LDO) 
ซึง่มงีานวจิยัรายงานว่าพืน้ทีผ่วิของ LDO มมีากกว่าพืน้ทีผ่วิของ LDH เนื่องจากเกดิการแยกชัน้แลว้จดัเรยีงใหม่อย่างไม่เป็น
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ระเบยีบ [7] ท าให้เกดิรูขนาดไมโครเมตรจ านวนมาก ท าให้ LDO ได้รบัความนิยมมาใช้เป็นตัวดูดซบัเพื่อก าจดัสารเคมีที่
ปนเป้ือนในน ้า เช่น สยีอ้ม และโลหะหนกั 

  งานวจิยันี้จงึท าการเตรยีมตวัดูดซบัคอมโพสติ NiAl-LDO กบั CaFe-LDH ดว้ยวธิสีถานะของแขง็ (solid-state) เพื่อ
พฒันาเป็นตวัดดูซบัเป็นสารแม่เหลก็ส าหรบัก าจดัไดโครเมต (Cr2O7

2−) ในน ้า อย่างมปีระสทิธภิาพ ประยุกตใ์ชง้านไดง้่ายโดย
สามารถแยกอนุภาคของแขง็ตวัดดูซบัคอมโพสติจากสารละลายโดยอาศยัแรงดงึดดูทางแม่เหลก็กบัแท่งแม่เหลก็ภายนอกได ้

อปุกรณ์และวิธีทดลอง 

  สารเคมีชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวิจัยนี้  ได้แก่ นิกเกิลคลอไรด์ (Nickel chloride hexahydrate; NiCl2·6H2O), 
อะลูมเินียมคลอไรด ์(Aluminium chloride; AlCl3), แคลเซยีมคลอไรด์(Calcium chloride; CaCl2), ไอร์ออน(III)คลอไรด์ (Iron(II) 
chloride; FeCl3), โพแทสเซยีมไดโครเมต (K2Cr2O7) โดยสารเคมทีัง้หมดเป็นเกรดมาตรฐาน AR ซึง่น ามาใชโ้ดยไมผ่า่น
การพสิจูน์เอกลกัษณ์ 

การสงัเคราะห ์NiAl-LDH 
  การเตรยีม NiAl-เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซด ์(NiAl-LDH) เริม่ดว้ยการละลาย NiCl2·6H2O จ านวน 120.0 มลิลโิมล และ 
AlCl3 จ านวน 40.0 มลิลโิมล ในอตัราส่วนโมล Ni(II):Al(III) = 3:1 ดว้ยน ้าปราศจากไอออน 100.0 มลิลลิติร น ามาเทผสมรวมกนั 
แลว้ปรบั pH ดว้ยการเตมิสารละลายแอมโมเนียเขม้ขน้ทลีะหยด ภายใตก้ารคนสารละลายดว้ยแท่งแม่เหลก็อย่างต่อเนื่อง จนได ้
pH ของสารละลายเป็น 9.5 (ตรวจสอบดว้ยยนูิเวอรแ์ซล อนิดเิคเตอร)์  จากนัน้ท าการบ่มสารละลายทีอุ่ณหภูมเิทา่กบั 80 C ใน
ตูอ้บสาร เป็นเวลา 1 วนั  จากนัน้ลา้งตะกอนดว้ยน ้าปราศจากไอออนทีป่รบั pH = 9 จ านวน 2 ครัง้ ลา้งดว้ยน ้าปราศจากไอออน
จนสารละลายม ีpH เป็นกลาง และลา้งดว้ยเอทานอลอกี 3 ครัง้เพื่อลา้งสารอนิทรยีท์ีไ่ม่ท าปฏกิริยิาออก แลว้น าตะกอนทีไ่ดไ้ป
อบทีอุ่ณหภูม ิ60 C เป็นเวลา 3 ชัว่โมง   

การสงัเคราะห ์NiAl-LDO  

  แบ่งตะกอนของ NiAl-LDH มาจ านวน 10 กรมั แลว้เทลงในเบา้เผาสาร น าไปเผาทีอุ่ณหภูม ิ400 C เป็นเวลา           2 
ชัว่โมง เพื่อเกดิการออกซเิดชนัเป็นเลเยอรด์บัเบลิออกไซด ์(NiAl-LDO)   

การสงัเคราะห ์CaFe-LDH 

  การ CaFe-เลเยอร์ดบัเบลิไฮดรอกไซด์ (CaFe-LDH) เริม่ด้วยการละลาย CaCl2 จ านวน 50.0 มลิลโิมล และ FeCl3 
จ านวน 25.0 มลิลโิมล ในอตัราสว่นโมล Ca(II):Fe(III) = 2:1 ดว้ยน ้าปราศจากไอออน 50.0 มลิลลิติร เตมิสารละลายโซเดยีมไฮดร
อกไซด ์จ านวน 160.0 มลิลโิมล ภายใต้การคนสารละลายดว้ยแท่งแม่เหลก็เป็นเวลา 15 นาท ี จากนัน้น าไปใหค้วามรอ้นโดย
อาศยัการท าปฏกิริยิาไฮโดรเทอรม์อล (hydrothermal) ทีอุ่ณหภูม ิ120 C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง  น าตะกอนทีไ่ดม้าลา้งดว้ยน ้า
ปราศจากไอออนจนสารละลายม ีpH เป็นกลาง และลา้งดว้ยเอทานอลอกี 3 ครัง้ เพื่อลา้งสารอนิทรยีท์ีไ่ม่ท าปฏกิริยิาออก น า
ตะกอนทีไ่ดไ้ปอบทีอุ่ณหภูม ิ60 C เป็นเวลา 3 ชัว่โมง   
การเตรียมวสัดคุอมโพสิต NiAl-LDO@CaFe-LDH 

  น าผงของ NiAl-LDO และ CaFe-LDH มาบดเขา้ดว้ยกนั ในอตัราส่วนน ้าหนัก 3:1 หยดอะซโิตน 3-5 มลิลลิติร บดผง
สารต่อเนื่องเป็นเวลา 30 นาท ี 
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การศึกษาประสิทธิภาพการดดูซบั 
  น าตวัดูดซบัทัง้ 4 ชนิด ได้แก่ NiAl-LDH, NiAl-LDO, CaFe-LDH และวสัดุคอมโพสติระหว่าง NiAl-LDO และ CaFe-
LDH มาท าการทดสอบการดูดซบัไดโครเมต (Cr2O7

2−) ในน ้า โดยการใชน้ ้าหนักตวัดูดซบัแต่ละชนิดจ านวน 0.025 และ 0.05 
กรมั เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการดดูซบั จากนัน้น าไปผสมลงในสารละลายไดโครเมตในน ้า ความเขม้ขน้ 50 ppm ปรมิาตร 
50.0 มลิลลิติร ภายใตก้ารคนสารดว้ยแท่งแม่เหลก็อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 60 นาท ีโดยครบเวลาทีส่ารท าปฏกิริยิากนั คอื 5, 10, 
20, 30, 40, 50 และ 60 นาท ีใหใ้ชเ้ขม็ฉีดยาดูดสารละลายไดโครเมตในระบบ ปรมิาตร 2 มลิลลิติร เพื่อน าไปวดัค่าการดดูกลนื
แสงทีค่วามยาวคลื่น 365 นาโนเมตร ดว้ยเครื่องยวู-ีวสิเิบลิ สเปกโทรโฟโตมเิตอร ์(UV-VIS Spectrophotometer) ในกรณีตวัดดู
ซบัแม่เหลก็ CaFe-LDH และวสัดุคอมโพสติระหว่าง NiAl-LDO และ CaFe-LDH จะแยกอนุภาคของแขง็ด้วยการดูดกบัแท่ง
แม่เหลก็ภายนอกก่อนน าไปวดัค่าการดดูกลนืแสง 

การพิสูจน์เอกลกัษณ์ทางโครงสรา้งและองคป์ระกอบของตวัดดูซบัท่ีสงัเคราะหไ์ด้ 
  ตวัดดูซบัทีเ่ตรยีมไดน้ าไปพสิจูน์เอกลกัษณ์ดว้ยเทคนิคต่าง ๆ ดงันี้ ความเป็นผลกึ โครงสรา้งของผลกึและการ
เกดิเฟสของสารผลติภณัฑ์จะศกึษาด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรงัสเีอกซ์ (X-ray diffraction, XRD) และการหาหมู่
ฟังก์ชนัของสารผลิตภัณฑ์จะศึกษาด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Fourier transform 
infrared spectroscopy, FTIR)   
 

ผลการทดลอง 

การพิสูจน์เอกลกัษณ์ตวัดดูซบั 

  เมื่อน าสารทัง้ 4 ตวัอย่าง ไดแ้ก่ NiAl-LDH, NiAl-LDO, CaFe-LDH และ NiAl-LDO@CaFe-LDH ไปพสิจูน์
เอกลกัษณ์ดว้ยเทคนิคการเลีย้วเบนของรงัสเีอกซ ์ไดผ้ลการเลีย้วเบนของรงัสเีอก็ซด์งัแสดงในรปูที ่1 

 

 

 

รปูท่ี 1  รปูแบบการเลีย้วเบนรงัสเีอกซข์อง NiAl-LDO@CaFe-LDH (a), CaFe-LDH (b), NiAl-LDO (c), NiAl-LDH (d)   
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  จากรูปแบบการเลีย้วเบนของรงัสเีอกซข์อง NiAl-LDH รูปที ่1d พบว่ามกีารเลีย้วเบนของรงัสเีอกซท์ีต่ าแหน่ง 2 = 
11.5 และ 23.0 ซึ่งสอดคล้องกบัระนาบ (003) และ (006) ตามล าดบั เนื่องจากโครงสร้างของ LDH ที่ถูกแทรกคาร์บอเนต 
(CO3

2−) ในระหว่างชัน้ [6] และเมื่อน าไปเผาพบว่า ไม่มีระนาบ (003) ที่มีค่า d003 = 0.78 nm เน่ืองจากการมีคาร์บอเนตใน
ระหว่างชัน้ และเกดิระนาบใหม่คอื (111), (200) และ (220) ดงัแสดงใน รปูที ่1c รปูแบบการเลีย้วเบนของรงัสเีอกซข์อง NiO ซึง่
เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง LDH เป็น LDO [9]  เมื่อพจิารณารูปแบบโครงสรา้งของ CaFe-LDH ดงัแสดงในรปูที ่
1b พบว่ามพีคีการเลีย้วเบนของรงัสเีอกซท์ีต่ าแหน่ง 2 = 2.4 และ 11.5 เนื่องจากระนาบ (003) ซึง่ชีใ้หเ้หน็ว่ามไีอออนลบทีม่ี
ขนาดใหญ่ และ/หรอื คารบ์อเนตแทรกอยู่ระหว่างชัน้ของ LDH และเมื่อน าสารคอมโพสติมาพสิจูน์เอกลกัษณ์ดว้ยเทคนิค XRD 
พบว่ามีรูปแบบการเลี้ยวเบนของรงัสเีอกซ์ที่เป็นเอกลกัษณ์ของทัง้ NiAl-LDO และ CaFe-LDH คือมีระนาบ (003), (111), 
(200), และ (220) แสดงว่าเกดิสารคอมโพสติ ทัง้นี้ชีใ้หเ้หน็ว่ามพีคีการเลีย้วเบนของรงัสเีอกซส์่วนใหญ่จะเป็นเอกลกัษณ์ของ 
NiAl-LDO เนื่องจากมสีดัสว่นน ้าหนกัมากกว่า CaFe-LDH ถงึ 3 เท่า 

 

รปูท่ี 2  อนิฟาเรดสเปกตราของ NiAl-LDO@CaFe-LDH (a), NiAl-LDO (b), NiAl-LDH (c) และ CaFe-LDH (d)   

 

 เมื่อพจิารณาสเปกตรมัอนิฟาเรดของ NiAl-LDH (รูปที่ 2c) พบว่ามแีบนด์โหมดการสัน่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ 
NiAl-LDH คอื −OH (ที ่3440 cm−1), CO3

2− (ที ่1358 และ 783 cm−1) และทีเ่ลขคลื่นต ่ากว่า 1000 cm−1 เน่ืองจากพนัธะ 
M−O [ref]  ขณะที่ สเปกตรมัอนิฟาเรดของ NiAl-LDO แสดงแบนด์การดูดกลนืแสงที่ต าแหน่ง 3462, 1625 และ 425 
cm−1 (รปูที ่2b) โดยไม่ปรากฏแบนดก์ารดดูกลนืแสงของคารบ์อเนตนัน้สามารถยนืยนัเกดิ NiAl-LDO [ref] ซึง่สอดคลอ้ง
กบัรูปแบบการเลีย้วเบนของรงัสเีอกซ์ และอนิฟราเรดสเปกตราของสารตัง้ต้น CaFe-LDH แสดงแบนดก์ารดูดกลนืแสง
ทีต่ าแหน่ง 3485, 1616, 1480, 1420, 1383, 563 และ 425 cm−1 (รปูที ่2d) ทีส่อดคลอ้งกบัโครงสรา้ง CaFe-LDH ทีถู่ก
แทรกดว้ยคารบ์อเนต [9] ในส่วนของวสัดุคอมโพสติ NiAl-LDO@CaFe-LDH มแีบนดก์ารดูดกลนืแสงทีต่ าแหน่ง 3452 
และ 434 cm−1 (รูปที่ 2a) ซึ่งมคี่าการดูดกลนืแสงทีอ่ยู่ในช่วงเลขคลื่นใกล้เคยีงกบั NiAl-LDO และ CaFe-LDH ที่เป็น
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สารตัง้ต้น จงึสามารถยนืยนัไดว้่าม ีNiAl-LDO และ CaFe-LDH อยู่ในวสัดุคอมโพสติทีส่งัเคราะหไ์ดซ้ึง่สอดคลอ้งกบัรูปแบบ
การเลีย้วเบนของรงัสเีอกซ ์

 

ประสิทธิภาพการดดูซบั 

  เมื่อน าสารผลิตภัณฑ์คอมสิตแม่เหล็ก NiAl-LDO@CaFe-LDH มาทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับไดโครเมต 
(Cr2O7

2−) ในน ้า ซึง่เปรยีบเทยีบกบัประสทิธภิาพการดูดซบัของ NiAl-LDH, NiAl-LDO และ CaFe-LDH โดยใชน้ ้าหนักตวั
ดูดซบั 0.025 กรมั และ 0.05 กรมั ในการดูดซบัไดโครเมต (Cr2O7

2−) ความเขม้ขน้ 50 ppm ปรมิาตร 50 มลิลลิติร ในทีม่ดื ที่
เวลาต่างกนั ดงัแสดงในรปูที ่3 และตารางที ่1 

 

 

รปูท่ี 3  ประสทิธภิาพการดดูซบัเฮกซะวาเลนตโ์ครเมยีมกบัเวลาทีใ่ช ้ของตวัดดูซบัทีจ่ านวนน ้าหนกัต่างกนั 

 
 จาก รปูที ่3 และขอ้มลูการดดูซบัทีแ่สดงในตารางที ่1 สามารถอภปิรายผลการศกึษาการดดูซบัไดว้่า ตวัดดูซบั
ทีม่รีอ้ยละประสทิธภิาพการดูดซบัเฮกซะวาเลนต์โครเมยีมสงูทีสุ่ด คอื NiAl-LDO จ านวน 0.05 กรมั โดยสามารถดูดซบัได ้
ร้อยละ 99.84 และรองลงมาคอื วสัดุคอมโพสติ NiAl-LDO@CaFe-LDH จ านวน 0.05 กรมั ซึ่งสามารถดูดซบัไปได้ ร้อยละ 
97.98 โดยค านวณจากสตูร 

รอ้ยละการดดูซบั (%) = [C0 − Ct)/C0]  100 

 
 เมื่อ  C0 คอื ความเขม้ขน้ของเฮกซะวาเลนตโ์ครเมยีม (Cr6+) เริม่ตน้ ทีย่งัไม่ใสต่วัดดูซบั    

   Ct คอื ความเขม้ขน้ของเฮกซะวาเลนตโ์ครเมยีม (Cr6+) ทีเ่วลาใด ๆ หลงัใสต่วัดดูซบั  
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 และเมื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณน ้าหนักของตวัดูดซบัที่ใช ้ท าให้สรุปได้ว่า ยิง่ใช้ตวัดูดซบัจ านวนมากขึน้กย็ิง่เพิม่
ประสทิธภิาพการดูดซบัเฮกซะวาเลนต์โครเมยีมสงูขึน้  แต่ถงึอย่างไรกต็าม วสัดุคอมโพสติระหว่าง NiAl-LDO และ CaFe-
LDH ใหร้อ้ยละของประสทิธภิาพการดูดซบัทีต่ ่ากว่า NiAl-LDO โดยต่างกนัเพยีง 1.86% แต่ขอ้ดขีองวสัดุคอมโพสติที่
สงัเคราะหไ์ดน้ัน้ มสีมบตัคิวามเป็นแม่เหลก็ซึง่สามารถแยกตวัดูดซบัของแขง็ออกจากสารละลายน ้าเสยีไดโ้ดยใชแ้ท่ง
แม่เหลก็  
 
ตารางท่ี 1  รอ้ยละของประสทิธภิาพของการดดูซบัเฮกซะวาเลนตโ์ครเมยีม โดยใชต้วัดดูซบัชนิดต่าง ๆ 

ชนิดของตวัดดูซบั 
น ้าหนกัของตวัดดูซบั 

(กรมั) 

รอ้ยละของประสทิธภิาพการดดูซบัเฮกซะวาเลนต์
โครเมยีม (%)  

ณ เวลา 60 นาท ี

NiAl-LDH 
0.025 85.34 
0.05 92.76 

NiAl-LDO 
0.025 94.43 
0.05 99.84 

CaFe-LDH 
0.025 82.01 
0.05 87.38 

NiAl-LDO@CaFe-LDH 
0.025 88.31 
0.05 97.98 

 

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 
  การศกึษาและพฒันาตวัดูดซบัเฮกซะวาเลนต์โครเมยีม (Cr6+) ในสารละลายน ้าเสยีที่มีความเขม้ข้นของ
สารละลายเฮกซะวาเลนต์โครเมยีม (Cr6+) เริม่ต้นเท่ากบั 50 ppm ปรมิาตร 50 มลิลลิติร โดยใช้ตวัดูดซบั 4 ชนิด 
คอื NiAl-LDH, NiAl-LDO, CaFe-LDH และวสัดุคอมโพสติ NiAl-LDO@CaFe-LDH โดยใช้น ้าหนักของตวัดูดซบั
ปรมิาณ 0.025กรมั และ 0.05กรมั ที่ระยะเวลาการดูดซบั 0.60 นาท ีผลการทดลองพบว่า NiAl-LDO ปรมิาณ 0.05 
กรมั มปีระสทิธภิาพในการดูดซบัสูงที่สุด โดยสามารถดูดซบัไดโครเมต (Cr2O7

2−) ได้ดทีี่สุด รองลงมาคอื ตวัดูด
ซบัคอมโพสติ NiAl-LDO@CaFe-LDH ปรมิาณ 0.05 กรมั มปีระสทิธภิาพในการดูดซบัคดิเป็นร้อยละ 97.98  แม้ว่า 
ตวัดูดซบัคอมโพสติจะใหป้ระสทิธภิาพในการดดูซบัไดโครเมต (Cr2O7

2−) ไดต้ ่ากว่า NiAl-LDO เลก็น้อย แต่สามารถน าไปใช้
งานไดง้่ายกว่า NiAl-LDO เนื่องจากสามารถแยกตวัดูดซบัคอมโพสติออกจากน ้าเสยีได้โดยการใช้แม่เหลก็เพื่อน าตวั
ดูดซบัไปใช้ประโยชน์ซ ้าได ้ซึง่สะดวกมากกว่าการใช ้NiAl-LDO ทีต่อ้งใชเ้ครื่องปัน่เหวีย่ง ในการแยกตวัดดูซบัออกจาก
น ้าเสยี 
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กิตติกรรมประกาศ 

  คณะผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชยั อนิทะไชย อาจารยท์ีป่รกึษางานวจิยั ทีใ่หค้ าแนะน า
ปรกึษาตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่อย่างดยีิง่ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ 
ทีน่ี้ ขอขอบพระคุณคณะอาจารยท์ีป่รกึษาในโครงการ วมว. ทีใ่หแ้นวทางในการท างานวจิยั ช่วยประสานงานต่างๆ และ
ใหค้ าปรกึษาแก่คณะผูว้จิยั รวมถงึขอขอบพระคุณคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุงทีเ่อือ้อ านวย
สถานทีใ่นการท างานวจิยัและเครื่องมอืต่างๆ จนท าใหง้านวจิยันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี
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การพฒันาสตูรสบูก้่อนด้วยน ้ามนัมะระขีน้กสกดัเยน็  

 

ชนิตา ศริวิชัรภสัสรณ์, ลลติา ราชาวงษ์ และ พนิดา แสนประกอบ* 

 

บทคดัย่อ  

 

น ้ามนัมะระขี้นกถูกน ามาสกัดด้วยวิธีสกดัเย็นโดยใช้เครื่องบีบอัดและไม่ผ่านความร้อน ซึ่งเป็นเทคนิคที่
เหมาะสมส าหรบัสารธรรมชาตทิีม่คีวามไวต่ออุณหภูม ิโดยน ้ามนัทีส่กดัไดม้ผีลผลติร้อยละเท่ากบั 10 เป็นของเหลวสี
เขยีวใส มกีลิน่ของมะระขีน้กชดัเจน จากนัน้น าน ้ามนัทีส่กัดไดไ้ปวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพดว้ยเครื่อง HPLC ดว้ยคอลมัน์ 
C18 เอซโีตไนไตรล์กบัเมทานอลเป็นเฟสเคลื่อนที ่ท าการฉีดสารตวัอย่างเทยีบกบัสารตวัอย่างผสมกบัสารมาตรฐาน 
ภายหลงัการฉีด 20 นาท ีพบว่าน ้ามนัมะระขีน้กมวีติามนิอเีป็นองคป์ระกอบ เนื่องจากทัง้สองตวัอย่างปรากฎพคีโครมา
แกรมทีเ่วลา 12 นาท ีเมื่อน าน ้ามนัมะระขีน้กมาพฒันาเป็นสว่นผสมในสบู่กอ้น พบว่ารอ้ยละ 6.43 ของน ้ามนัมะระขีน้ก
เป็นอตัราส่วนที่เหมาะสม สบู่ก้อนที่ได้มสีเีหลอืงแกมเขยีวคล้ายสขีองน ้ามนั เมื่อทดสอบความคงตวัพบว่าไม่มีการ
เปลีย่นแปลงของสแีละกลิน่ พบการเปลีย่นแปลงของค่าความเป็นกรดด่างเท่ากบั 9.68-9.88 ค่าการละลายเท่ากบั 135-
245 วนิาท ีและการเกดิฟองเท่ากบั 0.1-0.9 เซนตเิมตร โดยพบว่าที ่30 องศาเซลเซยีสเป็นอุณหภูมทิีเ่หมาะในการเกบ็
ผลติภณัฑส์บู่ จากผลการทดลองเป็นการเพิม่มลูค่าใหก้บัมะระขีน้กส าหรบัประยุกตใ์ชใ้นผลติภณัฑเ์ครื่องส าอาง   

 

ค าส าคญั:  มะระขีน้ก สบู่ วติามนิอ ี  
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Development of bar soap formulation with the cold pressed Bitter gourd oil 

 

Chanita Siriwatcharapatsorn, Lalita rachawong and Panida Saenprakob* 

 

ABSTRACT  

 

Bitter gourd oil was extracted without heat by cold- pressing, which is a suitable technique for 
compounds that are heat sensitive.  The ratio of the extracted oil within the pressed green liquid was 
approximately 10% and the oil had the characteristic odor of Bitter gourd.  The oil was analyzed using HPLC 
with C18 column, and acetonitrile and methanol as the mobile phase. Standard spiked into sample compounds 
were used as references.  Each sample was ran for 20 min and we found that the oil contained vitamin E, as 
suggested by the co-elusion of the sample and the reference peaks at 12 min. The oil was then used as a part 
of the ingredients for bar soap development. We found that 6.43% oil was a suitable ratio for the bar soap. The 
developed soap was dark green, similar to the color and smell of the Bitter gourd oil, the stability testing showed 
that the color and smell were stable.  The pH was 9. 68-9. 88, the solubility was 135-245 second and had the 
foaming ability value of 0.1-0.9 cm. 30 degree Celsius was the optimum condition for soap bar. These results 
showed that Bitter gourd oil could be used to produce bar soap, and has the potential to be further developed 
into other cosmetic products. 

 

Keywords:  Bitter gourd , Soap , Vitamin E  
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บทน า  

สบู่เป็นเครื่องส าอางชนิดหนึ่งที่ใช้ในการท าความสะอาดร่างกาย ปัจจุบนักระบวนการผลิตสบู่มกีารเพิม่
สว่นผสมอื่น ๆ เพื่อใหส้บู่มสีรรพคุณตรงตามความต้องการของผูบ้รโิภคมากขึน้ เช่น มสีสีนัทีส่วยงามน่าใช ้มกีลิน่หอม 
และมสีรรพคุณทางยา ในทางการคา้มกีารใชส้ารสงัเคราะหเ์พิม่ขึน้ท าใหผ้ลติภณัฑน่์าใช ้บรรจุภณัฑส์วยงามแต่แฝงไป 
ด้วยสารเคมทีี่เป็นอนัตราย มพีษิตกค้างและราคาสูง ปัจจุบนันิยมใชพ้ชืสมุนไพรที่มอียู่ในธรรมชาติมาเป็นส่วนผสม
เพิม่เติมในสบู่ แทนการใช้สารเคมสีงัเคราะห์ พชืสมุนไพรที่ใช้ มสีารส าคญัและมสีรรพคุณทางยา เช่น มนี ้า มนัหอม
ระเหยทีม่กีลิน่เฉพาะใชใ้นการบ าบดัโรค มสีสีนัสวยงาม หาง่ายราคาถูก ประหยดั ปลอดภยั ไรส้ารสงัเคราะห ์และไม่มี
พษิตกคา้ง ท าใหส้บู่สมุนไพรทีผ่ลติขึน้จากผลติภณัฑธ์รรมชาตมิคีุณลกัษณะเฉพาะทีห่ลากหลาย  

มะระขีน้ก (Momordica charantia L.) เป็นสมุนไพรที่ใช้กนัมานานนับพนัปี ในเอเซยี อาฟรกิา และละติน
อเมรกิา เป็นไมเ้ถาเลือ้ยพาดพนัตามต้นไมอ้ายุเพยีงหนึ่งปี มมีอืเกาะหรอืหนวดเลก็ยาวส าหรบัยดึเกาะกบัพชือื่น  [1] 
นิยมน ามารับประทานหรือน ามาประกอบเป็นอาหารได้  เช่น ใบอ่อน ยอดอ่อน และผลอ่อน นึ่งหรือลวกให้สุก 
รบัประทานเป็นผกัจิม้น ้าพรกิ นอกจากนี้ในทางอายุรเวทใชผ้ลมะระรกัษาเบาหวาน [2] โรคตบั บรรเทาอาการโรคเก๊าต์
และขอ้อกัเสบ ตามต ารายาไทยใชใ้บมะระในต ารบัยาเขยีวลดไข ้รากในต ารบัยาแก้โลหติเป็นพษิ และโรคตบั   [3] มี
การศกึษาพบว่าในผลมะระขีน้กม ีGlutamic acid, Alanine เป็นองค์ประกอบ ในเมล็ดมะระขีน้กมนี ้ามนัธรรมชาตทิี่มี
สารส าคญัเป็นองคป์ระกอบ เช่น กรดไขมนัไม่อิม่ตวั เช่น Butyric acid, Palmitic acid, Stearic acid และ Oleic acid ซึง่
เป็นสว่นส าคญัในการเจรญิเตบิโตและพฒันาของเซลลผ์วิ และช่วยในการตา้นอนุมลูอสิระและลดการเกดิออกซเิดชนั ท า
ใหม้สีขุภาพผวิทีด่แีละอ่อนเยาว ์ช่วยลดปัจจยัในการเกดิริว้รอย ลดสาเหตุของการเกดิสวิ ป้องกนัการเสือ่มสภาพของผวิ 
มมีอยซเ์จอไรเซอรท์ีใ่หค้วามชุ่มชืน้กบัผิวพรรณดว้ย [4,5,6] นอกจากนี้น ้ามนัมะระขีน้กยงัมคีวามสามารถในการยบัยัง้
เชือ้แบคทเีรยี เช่น Bacillus subtilis Staphylococcus aureus Pasturella multocida และ Escherichia coli ได ้[7] 

การสกดัน ้ามนัจากส่วนต่าง ๆ ของพชื สามารถท าได้หลากหลายวธิ ีทัง้ผ่านความร้อน ผ่ านตวัท าละลาย
อนิทรยี์ และไม่ผ่านความร้อน โดยทัง้นี้การเลอืกวธิีสกดัที่เหมาะสมขึ้นอยู่กบัลกัษณะของเนื้อเยื่อพชื องค์ประกอบ
ส าคญัในน ้ามนั ส าหรบัการสกดัเยน็แบบไม่ผ่านความความร้อนเป็นการแยกส่วนของน ้าหรอืน ้ามนัจากวตัถุดบิทีเ่รา
ตอ้งการโดยสกดัออกมาจากสว่นต่าง ๆ ของวตัถุดบินัน้ ซึง่สว่นใหญ่เป็นพชื ผกัและผลไมช้นิดต่าง ๆ การสกดัเยน็จะได้
น ้าหรือน ้ามันจากบริเวณส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ผล เมล็ด หัว ใบ ดอก และเปลือก โดยอาศัยขัน้ตอนบีบอดัที่
อุณหภูมิห้องโดยตัง้ทิ้งไว้ให้ตกตะกอนแล้วน าส่วนของน ้ามนับริสุทธิม์าใช้งาน หรืออาจจะใช้อุปกรณ์หรอืเครื่องมอื
แรงดนัสงูเพื่อช่วยบบีหรอืกดน ้ามนัออกมา ทัง้นี้การสกดัตอ้งไม่ผ่านกระบวนการความรอ้นหรอืสารเคมใีด ๆ ซึง่จะช่วย
คงส ีรสชาต ิตามธรรมชาต ิคงคุณค่าและสรรพคุณของพชืผกัและผลไมช้นิดนัน้ ๆ ไวอ้ยู่ดว้ย [8,9] 

ดงันัน้จากคุณประโยชน์ของมะระขีน้กและขอ้ดขีองวธิกีารสกดัเยน็ทีก่ล่าวมาเบือ้งตน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที่
จะท าการสกดัน ้ามนัจากมะระขีน้กดว้ยเทคนิคทีไ่ม่ใชค้วามรอ้น เพื่อใหไ้ดน้ ้ามนัทีม่คีุณสมบตัติามธรรมชาตแิละน ามา
พฒันาเป็นส่วนผสมในสูตรสบู่ก้อน และยงัศกึษาคุณสมบตัิทางเคมแีละกายภาพของสบู่ก้อน ทัง้นี้เพื่อเป็นการสร้าง
มลูค่าเพิม่ใหก้บัน ้ามนัมะระขีน้กและยงัเป็นการลดการใชน้ ้ามนัสงัเคราะหใ์นสตูรเครื่องส าอางอกีดว้ย 
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อปุกรณ์และวิธีทดลอง  

อุปกรณ์และสารเคม ี

 เครื่องบบีระบบอดัเกลยีว (screw press), เครือ่งโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสงู (High Performance 
Liquid Chromatography, HPLC), ไดเมทลิซลัฟอกไซด ์(DMSO), วติามนิอ ี(tocopherol) , โซเดยีมไฮดรอกไซด ์
(NaOH) น ้ามนัมะพรา้ว น ้ามนัมะกอก และน ้ามนัมะระขึน้ก   

 

การสกดัน ้ามนั 

 เกบ็ตวัอย่างผลสดมะระขีน้กจากอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา น ามาท าความสะอาดด้วยน ้า หัน่ใหม้ี
ขนาดเลก็ลงและผึง่ลมใหแ้หง้ ตวัอย่างมะระขีน้กทีส่ะอาดและแหง้จ านวน 3000 กรมั สกดัเยน็ดว้ยเครื่องบบีระบบอดั
เกลยีวหรอื screw press เกบ็สว่นของน ้ามนัทีไ่ด ้บนัทกึน ้าหนกั ค านวณผลผลติรอ้ยละ 

 

การวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพวติามนิอใีนน ้ามนัมะระขีน้ก 

การวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพของวติามนิอใีนน ้ามนัมะระขีน้กดว้ยเครือ่งโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสงู หรอื 
HPLC เตรียมสารมาตรฐานวิตามินอี โดยท าการชัง่วิตามินอี 1 มิลลิกรมั ลงในขวดปรบัปริมาตรขนาด 10 มิลลิตร 
ละลายด้วยตัวท าละลายไดเมทลิซลัฟอกไซด์ (DMSO) จนกระทัง่ได้ความเขม้ขน้ 0.1 มิลลิกรมัต่อมลิลิลติร เตรยีม
ตวัอย่างน ้ามนัมะระขึน้กที่ความเขม้ขนั 1 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร ในขวดปรบัปรมิาตร 50 มลิลลิติร ฉีดตวัอย่างน ้ามนั
มะระขีน้กในครัง้แรกและฉีดตวัอย่างครัง้ที่สองโดยการผสมสารมาตรฐานวติามนิอลีงในน ้ามนัมะระขี้นก สภาวะการ
วเิคราะหใ์ชค้อลมัน์ C18 ขนาด 4.6x150 มลิลเิมตร 5 ไมโครเมตร เฟสเคลื่อนที ่(mobile phase) ประกอบดว้ยอะซโีต
ไนไตรล์ 50% และเมทานอล 50% ตลอดการวเิคราะห์ ใช้ UV detector เป็นตวัตรวจจบัที่ความยาวคลื่น 295 นาโน
เมตร อตัราการไหลเป็น 25 ไมโครลติร อตัราการไหล 1.5 มลิลลิติรต่อนาท ีใชเ้วลาทัง้หมด 20 นาท ี 

 

การพฒันาผลติภณัฑส์บู่น ้ามนัธรรมชาต ิ

การพฒันาสตูรสบู่กอ้นจากน ้ามนัธรรมชาตเิพื่อใหไ้ดคุ้ณสมบตัต่ิาง ๆ เช่นการละลาย การเกดิฟอง ค่าความ
เป็นกรดด่างทีเ่หมาะสมโดยไมใ่ชส้ารสงัเคราะห ์ จะท าการละลายด่างโซเดยีมไฮดรอกไซด ์ จ านวน 57.82 กรมั ดว้ยน ้า
กลัน่ 152 กรมั ตัง้ทิง้ไวใ้หเ้ยน็จนมอีุณภมู ิ50 องศาเชลเชยีส จากนัน้ปรบัอตัราสว่นของน ้ามนัธรรมชาต ิ ไดแ้ก่ น ้ามนั
มะพรา้ว น ้ามนัมะกอก และน ้ามนัมะระขีน้ก ดงัแสดงในตารางที ่1 ผสมน ้ามนัทัง้สามชนิดและคนใหเ้ขา้กนัจากนัน้น าไป
ใหค้วามรอ้นทีอุ่ณภมู ิ50 องศาเซลเชยีส เทสารละลายด่างลงน ้ามนั ใชแ้ทง่แกว้คนจนเนื้อของสารผสมมลีกัษณะคลา้ยน ้า
สลดั จากนัน้ตุ๋นสบู่ทิง้ไวแ้ละคนจนสบู่เป็นเนื้อเดยีวกนั เมื่ออุณภูมติ ่ากว่า 50 องศาเชลเชยีส เตมิกลิน่ลงในสบู่และคนให้
เขา้กนัอกี เมื่อสงัเกตเนื้อสบู่เนียน ใหเ้ทลงแม่พมิพส์บู่ ตัง้ทิง้ไวร้อใหส้บูแ่ขง็ตวัประมาณ 15 ชัว่โมง จากนัน้น าสบู่ออก
จากแม่พมิพแ์ละบม่ไวเ้ป็นเวลา 5 วนั เพื่อใหค้วามเป็นด่างของสบู่ลดลง [10, 11] สงัเกตลกัษณะของเน้ือผลติภณัฑท์ีไ่ด้
และบนัทกึผลการทดลอง 
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ตารางท่ี 1 แสดงสว่นผสมของสบู่กอ้นจากน ้ามนัธรรมชาต ิ 

ส่วนผสม สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 สูตรท่ี 4 

โซดาไฟ 57.82 57.82 57.82 57.82 

น ้ากลัน่ 152 152 152 152 

น ้ามนัมะพรา้ว 130 155 180 200 

น ้ามนัมะกอก 130 155 180 160 

น ้ามนัมะระขีน้ก 130 90 40 40 

กลิน่ 22.4 12.4 12.4 12.4 

ปรมิาณรวม 622.22 622.22 622.22 622.22 

 

การประเมนิคุณสมบตัทิางกายภาพและความคงตวัของผลติภณัฑส์บู่กอ้น 

สบู่กอ้นทัง้สีส่ตูร ถูกน ามาตดัแบง่เป็นสามชิน้ ชิน้ละ 20 กรมั เพือ่น าไปเกบ็ไวเ้ป็นเวลา 14 วนั ทีส่ภาวะต่างกนั 
ดงันี้ ตวัอย่างชุดที ่1 เกบ็ในตูค้วบคุมอุณหภูมทิี ่4 องศาเซลเซยีส เป็นตวัอย่างส าหรบัเปรยีบเทยีบ ตวัอยา่งชุดที ่2 เกบ็
ทีอุ่ณหภูม ิ30 องศาเซลเซยีส ตวัอย่างชุดที ่3 เกบ็ในตูค้วบคมุอณุหภูมทิี ่45 องศาเซลเซยีส เมือ่ครบ 14 วนั น าตวัอยา่ง
ทัง้สามชุดมาท าการตรวจสอบส ีกลิน่ ค่าความเป็นกรดด่าง การละลาย การเกดิฟอง 

ทดสอบค่าความเป็นกรดด่างโดยน าสบู่สตูรละ 1 กรมั ละลายในน ้ากลัน่ปรมิาตร 100 มลิลลิติร จากนัน้น า
สารละลายสบู่มา 10% วดัดว้ยคา่ความเป็นกรดด่างดว้ยเครื่องวดัพเีอช  

ทดสอบการเกดิฟองโดยการชัง่สบู่สตูรละ 2 กรมั ลงในกระบอกตวงขนาด 500 มล. เตมิน ้ากลัน่ปรมิาตร 100 
มลิลลิติร สว่นผสมถูกเขย่าดว้ยเครื่อง vortex เป็นเวลา 2 นาท ีจากนัน้ตัง้ทิง้ไวน้าน 10 นาท ีเพื่อวดัและบนัทกึความสงู 
ของฟองทีเ่กดิขึน้ในสารละลาย [12] 

 ทดสอบค่าการละลายโดยชัง่สบูส่ตูรละ 0.2 กรมัลงในกระบอกตวงขนาด 100 มลิลลิติร เตมิน ้ากลัน่ 10 มลิลลิติร 
บนัทกึระยะเวลาการละลายของสบู่แต่ละสตูรหลงัจากการเขย่าอย่างต่อเนื่องดว้ยเครื่อง vortex  [12] 

 

ผลการทดลอง  

 น ้ามนัมะระขีน้กทีไ่ดจ้ากวธิกีารสกดัเยน็ดว้ยเครื่องบบีระบบอดัเกลยีว เป็นของเหลวใสมสีเีหลอืงแกมเขยีว 
(แสดงในภาพที ่1) น ้ามนัทีไ่ดม้กีลิน่ของมะระขีน้กชดัเจน สามารถละลายไดด้ใีนตวัท าละลายอนิทรยีโ์ดยเฉพาะตวัท า
ละลายที่มขี ัว้ต ่า โดยมะระขีน้กอบแห้งจ านวน 3000 กรมั หลงัการบบีอดัจะได้น ้ามนัทัง้หมด 300 มลิลลิติร คดิเป็น
ผลผลติร้อยละ 10 หลงัการบบีอดัน ้ามนัที่ได้ถูกน าไปเกบ็ไวใ้นตู้เยน็อุณหภูม ิ8 องศาเซลเซยีส เพื่อท าการวเิคราะห์
ต่อไป  
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(a)                                             (b) 

    

         (c)         (d) 

ภาพที ่1 ผลสดมะระขีน้ก (a) มะระขีน้กตากแหง้หัน่ชิน้เลก็ (b) ขัน้ตอนการสกดัเยน็ดว้ยเครื่องบบีอดั (c) น ้ามนัมะระขีน้กที่
ไดจ้ากวธิกีารสกดัเยน็ (d)  

 

จากการน าน ้ามนัมะระขีน้กความเขม้ขน้ 1 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร มาท าการวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพเพื่อศกึษา
วติามนิอดีว้ยเครื่อง HPLC ใชอ้ะซโีตไนไตรล ์50% และเมทานอล 50% เป็นเฟสเคลื่อนที ่ท าการเปรยีบเทยีบผลของพคี
โครมาโตแกรมของการฉีดน ้ามนัมะระขีน้กชนิดเดยีว เทยีบกบัพคีโครมาโตแกรมของการฉีดน ้ามนัมะระขีน้กทีผ่สมสาร
มาตรฐานวติามนิอ ี พบว่าทีน่าทีท่ ี 12.255 ปรากฏพคีจากน ้ามนัมะระขีน้กซึง่คาดว่าน่าจะเป็นสารวติามนิอทีีม่คีวามสงู
ของพคีไม่เกนิ 500 mAU และเมื่อฉีดน ้ามนัมะระขีน้กทีผ่สมสารมาตรฐานวติามนิอพีบว่าทีน่าททีี ่12.111 ปรากฏพคีโคร
มาโตแกรมขึน้เช่นกนั แต่มคีวามสงูประมาณ 1000 mAU ดงัแสดงในภาพที ่2 ซึง่จากโครมาโตแกรมทีป่รากฏท าใหท้ราบ
ว่าในน ้ามนัมะระขีน้กมวีติามนิเป็นองคป์ระกอบ โดยใชห้ลกัการการ spike สารมาตรฐานผสมกบัสารตวัอย่าง โดยพคี
โครมาโตแกรมทีป่รากฏจะมพีืน้ทีใ่ตก้ราฟหรอื are paek ทีส่งูขึน้โดยมคี่า retention time เทา่กนั  
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ภาพที ่2 พคีโครมาโตแกรมของน ้ามนัมะระขีน้ก (กราฟเสน้ทบึ) และพคีโครมาโตแกรมของน ้ามนัมะระขีน้กผสมกบัสาร
มาตรฐานวติามนิอ ี(กราฟเสน้ปะ) ปรากฏทีน่าททีี ่12 

 

จากการปรบัอตัราสว่นของน ้ามนัในการพฒันาผลติภณัฑส์บู่น ้ามนัธรรมชาตจิากทัง้สีส่ตูรพบว่าสตูรทีส่าม เป็น
สตูรทีม่คีวามเหมาะสม เน่ืองจากมคีวามแขง็ของสบู่ทีเ่หมาะสมมากกว่าสตูรอื่น ๆ เน่ืองจากสตูรทีห่นึ่งและสองเน้ือสบู่
นิ่มมาก ในขณะทีส่ตูรทีส่ ีม่คีวามแขง็เกนิไป และนอกจากนี้ยงัพบว่าสตูรทีห่นึ่งมกีลิน่ของเปเปอรม์ิน้ทีฉุ่นเนื่องจาก
อตัราสว่นของกลิน่มรีอ้ยละทีส่งูถงึ 22.4 ในขณะทีส่ตูรอื่น ๆ มอีตัราสว่นของกลิน่รอ้ยละ 12.4 จากนัน้จงึท าการเลอืกสบู่
สตูรทีส่าม (ภาพที ่4) ทีม่คีวามเหมาะสมดา้นเนื้อผลติภณัฑแ์ละกลิน่ไปศกึษาความคงตวัเป็นเวลา 14 วนั ทีส่ภาวะ 4, 30 
และ 45 องศาเซลเซยีส พบว่า สแีละกลิน่ของสบู่จากทุกสภาวะการเกบ็ไม่เกดิการเปลีย่นแปลง ในขณะทีค่่าพเีอชพบการ
เปลีย่นเพยีงเลก็น้อยโดยอยู่ในชว่งตัง้แต่ 9.68-9.88 การเกดิฟองพบว่าเมื่อเกบ็ทีอุ่ณหภูม ิ 30 องศาเซลเซยีสจะมี
ความสามารถในการเกดิฟองไดม้ากทีส่ดุ ในขณะทีก่ารละลายพบว่าเมื่อเกบ็ที ่30 และ 45 องศาเซลเซยีส จะท าใหค้่าการ
ละลายเพิม่ขัน้จาก 240 เป็น 313 ตามล าดบั  
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   (f) 

 

(g) 

ภาพที ่3 ค่าความเป็นกรดด่าง (e) ค่าการเกดิฟอง (f) และค่าการละลาย (g) ของสบู่ทีเ่กบ็ในอุณหภูมทิีแ่ตกต่างกนั 

 

 
ภาพที ่4 สบู่กอ้นทีม่สีว่นผสมของน ้ามนัมะระขีน้ก  
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สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง  

 เทคนิคการสกดัเยน็ดว้ยวธิกีารบบีดว้ยเครื่องบบีอดั เป็นเทคนิคทีเ่หมาะสมส าหรบัการสกดัน ้ามนัธรรมชาตทิี่
สารส าคญัมคีวามไวต่ออุณหภูมสิงู หรอืสลายตวัไดง้่ายที่ความร้อนสูง จากผลการทดลองขา้งต้นพบว่าในน ้ามนัมะระ
ขี้นกที่สกัดด้วยวิธีนี้ ให้ผลผลิตร้อยละ 10 และเมื่อวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเครื่อง HPLC โดยท าการ spike สาร
มาตรฐานลงในน ้ามนัตวัอย่าง พบว่าในน ้ามนัมะระขีน้กมวีติามนิอเีป็นองคป์ระกอบ ซึง่วติามนิอเีป็นวติามนิทีไ่วต่อความ
ร้อน สามารถสลายตัวได้ที่ความร้อนหรืออุณหภูมิงสูง และวิตามินอีมีคุณสมบตัิเด่นในเรื่องการบ ารุงผิวพร รณ มี
คุณสมบตัสิ าคญัคอืเป็นตวัแอนตีอ้อกซแิดนท ์ซึง่มคีวามสามารถในการตา้นอนุมลูอสิระก่อใหเ้กดิความเสยีหายในเซลล์
และเป็นหนึ่งในสาเหตุหลกัของริว้รอยทีดู่แก่ก่อนวยั โดยมกีารศกึษาวจิยัพบว่า การไดร้บัวติามนิอทีีเ่หมาะสมจะช่วย
ป้องกนัและซ่อมแซมการสกึหรอของเสน้ผม ผิว และเลบ็ได ้และยงัช่วยยบัยัง้การเสื่อมสภาพของผวิช่วยชะลอความแก่ 
ดงันัน้จงึมคีวามเหมาะสมในการน าไปใชเ้ป็นส่วนผสมในเครื่องส าอาง โดยเฉพาะอย่างยิง่สบู่ก้อนเนื่องจากสบู่กอ้นมี
คุณสมบตัใินการท าความสะอาด เมื่อชัน้บนของผวิถูกท าความสะอาดไขมนับนผวิกจ็ะหลุดไปดว้ย ท าให้ผวิแหง้ได ้เมื่อ
สบู่กอ้นมวีติามนิอเีป็นสว่นผสมจะช่วยบ ารุงใหค้วามชุ่มชื่นแก่ผวิหลงัท าความสะอาดได ้ผวิจะไม่แหง้ตงึ จากการพฒันา
สูตรสบู่ก้อนจากน ้ามนัธรรมชาติพบว่าอตัราส่วนของน ้ามนัมะระขีน้กที่เหมาะสม เท่ากบั ร้อยละ 6.43 โดยน ้าหนัก 
น ้ามนัมะพร้าวและน ้ามนัมะกอกในอตัราส่วนร้อยละ 28.93 โดยน ้าหนัก ทัง้นี้การศึกษาความคงตัวของสูตรพบว่า
อุณหภูมทิีเ่หมาะสมในการเกบ็ผลติภณัฑส์บู่กอ้นคอื 30 องศาเซลเซยีส ซึง่ใกลเ้คยีงกบัอุณภูมหิอ้ง ในขณะทีอุ่ณหภูม ิ
45 องศาเซลเซยีส พบว่ามกีารละลายและเกดิฟองเพิม่ขึน้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะความรอ้นท าใหส้ารทีเ่ป็นสว่นผสมเกดิการ
หลอมเหลวไดด้ ีจากขอ้มูลเบือ้งต้นท าใหท้ราบว่าน ้ามนัมะระขีน้กทีส่กดัจากธรรมชาตมิศีกัยภาพเพยีงพอส าหรบัการ
น าไปใชเ้ป็นสว่นผสมทางเครื่องส าอางประเภทท าความสะอาดและบ ารุงผวิพรรณ  
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Synthesis and characterization of silk sericin carbon dots 

 

Areeya Taunchai1, Sasimontra Timjan2, Gareth M. Ross3, Sararat Mahasaranon3,          
Sukunya Ross3,* 

 

ABSTRACT 

 

Carbon dots (CDs)  are small carbon nanoparticles with a dimension ( less than 10 nm in size)  with 
some form of surface passivation, with excellent properties, such as absorption in both the ultraviolet and visible 
regions, tunable photoluminescence, high photostability and low toxicity thus high biocompatibility. In this work, 
we used Bombyx mori silk, as a raw material to prepare photoluminescent carbon dots.  The CDs were 
synthesized by a hydrothermal method and the prepared CDs with silk sericin (SS)  from bombyx Mori silk 
cocoons a material made from natural product, which have a higher PL quantum yield than other raw materials 
such as grass, egg and soy milk.  Therefore, these CDs are expected to have a high PL quantum yield.  This 
research characterized the CDs based on SS by Fourier- transform infrared spectroscopy, UV-Vis absorption 
and Fluorescence emission and drug loading capacity. The results showed that CDs prepared from SS at 220
๐C for 6 hours, the FTIR showed transmittance peak at 3061.29 cm-1 and 2931.97 cm-1, which are assigned to 
N-H stretching vibration and C-H stretching.  The UV-VIS absorption spectra of CDs showed peaks at 275 nm 
and 320 nm. Fluorescence emission of CDs seemed to excitation wavelength increase at 320 nm and 360 nm. 
These functional groups on the CDs surface affect the drug release behaviors and the aggregation of drug 
model (rhodamine B) on the CDs surface resulting in the fluorescence quenching. In this study, the fluorescence 
CDs were successfully synthesized from SS and the high fluorescence intensities on blue light, the samples 
prepared from SS to provide surface passivation for drug delivery.  The method of production CDs with 
fluorescent are cheap and simple. 
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Introduction 

In recent years, carbon dots (CDs) have rapidly emerged as a prominent class of novel nanomaterials 
[1]. CDs are small carbon nanoparticles with a dimension (less than 10 nm in size) containing some surface 
passivation and usually made up of sp2 carbon atoms and sp3 carbon atoms at edge planes with the attachment 
of surface functional groups (COOH and OH groups) [2]. The energy band structure of nitrogen-doped CDs 
consisting of p-type and n-type domains as photocatalysts for water splitting under visible light. CDs discovery 
have attracted tremendous attention because of their exceptional fluorescent, chemical and mechanical 
properties as well as high photostability, small size, highly tunable photoluminescence (PL) property and 
biocompatibility [3,4]. This unique combination of outstanding characteristics, together with the ease with which 
they can be synthesized, qualify carbon dots as highly promising materials for applications in electronics and 
biology, biosensing, bioimaging, biotherapy and drug delivery [5,6]. Synthesis methods for CDs can be classified 
into two main categories. Top-down methods for the preparation of carbon dots from starting materials such as 
graphite powder or multi-walled carbon nanotube (MWCNTs) are usually conducted under harsh physical or 
chemical conditions. On the other hand, small molecules such as glucose and fructose are used to prepare 
carbon dots through bottom-up methods by applying external energy such as hydrothermal, microwave and 
pyrolysis [7].  

Hydrothermal synthesis is a heterogeneous reaction in aqueous media at high temperatures. This 
method has the advantages of low cost, water as a solvent, low energy consumption, eco-friendly, the non-
toxic route to synthesize and high-quality [8]. 

Carbon dots can be used as a vehicle for drug/gene delivery due to their synthesis from cheap source 
material, facile surface functionalization, tiny size, and higher biocompatibility [9]. Besides, the drug/gene 
delivery pathway CDs can also be tracked due to the intrinsic fluorescence nature, therefore, are considered 
as an excellent alternative to other fluorescent dyes or semiconductor nanoparticles [10]. Nowadays, there are 
many natural precursors which are prepared to synthesize carbon dots. This leads to the interesting use of silk 
sericin (SS), which possesses excellent hydrophilicity, antioxidant, antimicrobial, biodegradability, and cell 
biocompatibility [11]. 

Sericin is the outer coating of the silk fiber derived from Bombyx mori silkworm and it envelops the 
fibroin fiber with successive sticky layers that enables the formation of a cocoon [12]. Sericin is a glycoprotein 
contributing to almost 30% mass of silk cocoons which usually gets discarded as a waste product from the 
textile industries [13]. SS has 18 types of amino acids and these amino acids can react with copolymers and 
blends with other biomaterials for use with the body to create good structures with enhanced: mechanical 
properties and biological properties. SS can also with moisture absorption, antioxidant, antibacterial and help 
wound repair [14,15].  
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This research focus on the synthesis and characterization of CDs based on SS synthesized by 
hydrothermal method at 220๐C for 6 hours. This work will be advantageous in the development of drug delivery. 
The samples prepared from SS provide a cheap and simple method of production CDs with high fluorescence 
intensities. In addition, the drug delivery pathway is also tracked due to the intrinsic fluorescence nature of 
carbon dots. 

 

Materials and Methods 

2.1 Materials 

 Silk cocoons (Bombyx mori) was provided from Tak province in the lower northern region of Thailand. 

2.2 Preparation of silk sericin powder 

 Silk sericin (SS) powder was prepared from silk cocoon (Bombyx mori). First, a degumming process 
was used to prepare silk cocoons by cutting into small pieces, then placed 20.00 g in 500 ml of deionized water 
(DI water) before heating at a temperature of 100 ๐C for 4 hours. After the degumming process, the sericin 
solution was collected and took into the oven at 75 ºC for 15 hours. 

2.3 The procedure for synthesis of carbon dots using hydrothermal method from silk sericin  

 Silk sericin (SS) 0.2000 g was added into the DI water 10.00 ml and transferred into a Teflon-lined 
stainless-steel autoclave. The mixture was optimized by heating to a temperature of 220ºC for 6 hours. The 
autoclave reactor was allowed to cool down naturally after the reaction completed.  

 After removing the large insoluble particles by centrifugation at 3000 RCF for 15 minutes, the 
synthesized carbon dots were filtered through 0.2 µm filter and purified by dialysis (MW= 3500 Da) against DI 
water for 6 hours. 

2.4 Characterizations 

Functional groups 

 Functional groups of silk sericin powder and carbon dots from silk sericin were analyzed by Fourier 
Transform Spectrophotometry (FT-IR) (Perkin Elmer Spectrum GX, 400-4000 cm-1) with ATR-FT-IR analysis 
mode.  

UV-Vis absorption 

 The carbon dots from silk sericin and silk sericin powder were observed the absorption using UV-Vis 
Spectrophotometer (specord 200 plus). 

Fluorescence emission 
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 Fluorescence emission spectra of carbon dots from silk sericin were analyzed by Spectrofluorometer 
FluoroMax -4. 

2.5 Drug loading of carbon dots  

 Carbon dots (1mg/mL) and rhodamine B (0.5mg/mL) were added at 1.00 mL each and adjusted the 
pH 7. 4 to 5. 0 by using 0. 1 M PBS buffer solution and 0. 1 M acetate buffer as a solvent, respectively.  The 
mixture was shaken overnight at 100 rpm for 20 hours to get rhodamine B-doped CDs. After that the unloaded 
rhodamine B was removed, the mixed solution was dialyzed against DI water for 6  hours and the final mixed 
solution was stored at 4ºC for using in Drug released in the further work. 

2.6 In vitro drug release of carbon dots   

 Carbon dots-rhodamine B (CDs-RhB) 2.00 mL was loaded into the dialysis bag (MWCO = 3500 Da) 
and put into 150 mL PBS buffer solution and acetate buffer with different pH values ( pH 7. 4 and 5. 0, 
respectively) .  The release systems were stirred slowly at 37ºC for 30 hours.  At selected time intervals, the 
dialysates were analyzed to determine the concentration of released rhodamine B and the cumulative release 
rate.  
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Results and Discussion 

4. 1 Fourier- transform infrared spectra of silk sericin (SS)  and carbon dots prepared by hydrothermal method 
from silk sericin (CD-SS) 

 

Figure 1. FT-IR spectra of silk sericin (SS) and carbon dots prepared by hydrothermal method           
from silk sericin 

 Carbon dots prepared from silk sericin at 220ºC for 6 hours, possessed functional groups at the 
surface.  The spectrum ( red spectrum)  showed transmittance peak at 3061.29 cm-1 and 2931.97 cm-1, which 
are assigned to N-H stretching vibration and C-H stretching, respectively. In addition, the weak vibration of C=O 
stretching overlapped with N-H bending at transmittance peaks of 1573.75 cm-1. The transmittance peak of C-
H bending at 1385.69 cm-1 also appeared in the FTIR spectrum. 

4.2 UV-Vis absorption of carbon dots prepared by hydrothermal method from silk sericin 

 

Figure 2. UV-Vis absorption of silk sericin (SS) and carbon dots prepared by hydrothermal method           
from silk sericin 
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 The UV-VIS absorption spectra of silk sericin powder and carbon dots prepared from silk sericin 
appear as small peaks with a band centered on 275 nm and the shoulder broad peaks at 320 nm.  These two 

peaks are assigned to the π-π*  transition of aromatic C=C bonds and the n-π*  transition of C=O bonds or 
other connected groups on the surface of carbon dots respectively. 

4.3 UV-Vis absorption of silk sericin (SS), carbon dots prepared by hydrothermal method from silk sericin (CD-
SS) and rhodamine B loaded on the surface of carbon dots prepared from silk sericin (CDs-RhB) at pH 7.4 and 
5.0 

 

Figure 3. UV-Vis absorption of rhodamine B loaded on the surface of carbon dots                         
prepared from silk sericin  

 The UV-VIS absorption spectra of carbon dots prepared by hydrothermal method from silk sericin is 
shown in figure 3.  The results showed that the obviously appeared two common peak tiny peaks with a band 

centered on 275 nm and the shoulder broad peaks at 320 nm.  These two peaks are assigned to the π-π* 

transition of aromatic C=C bonds and the n-π*  transition of C=O bonds or other connected groups on the 
surface of the carbon dots respectively. After loading rhodamine B as drug model, carbon dots at two different 
mediums showed the characteristic peak of rhodamine B at 550 nm. 
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4.4 Fluorescence emission spectra of carbon dots prepared by hydrothermal method from silk sericin 

 

Figure 4. Fluorescence emission spectra of carbon dots prepared by hydrothermal method                
from silk sericin 

 

 The fluorescence emission spectra of carbon dots prepared by hydrothermal method from silk sericin. 
The results showed that the fluorescence intensities seemed to increase, especially at the excitation wavelength 
320 nm and 360 nm. In addition, the spectra presented the wavelength–dependent spectra, one of common 
properties of the carbon dots. 

4. 5 Fluorescence emission spectra of rhodamine B loaded on the surface of carbon dots prepared by 
hydrothermal method from silk sericin 

 

   

 

Figure 5. Fluorescence emission spectra of rhodamine B loaded on the surface of carbon dots prepared 

from silk sericin (0.01x, λex = 320 nm) (left), Inner filter effect; the absorption spectrum of rhodamine B 

overlaps with carbon dots emission spectrum (λex = 440 nm) (right) 
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 Fluorescence emission spectra of rhodamine B loaded on the surface of carbon dots prepared by 
hydrothermal method from silk sericin.  The results showed that the emitted bright fluorescence at the band 

centered at 428 nm (λex = 320 nm). After loading rhodamine B as drug model. The fluorescence was quenched 
at both pH mediums.  The fluorescence quenching may result from inner filter effect.  From Fig.  5.  ( right)  the 
emission band of carbon dots prepared from silk sericin was around 450-600 nm under the excitation of 440 
nm.  However, rhodamine B showed a strong UV–Vis absorption band at 550 nm, which almost overlaps the 
emission band of carbon dots.  Consequently, the strong UV–Vis absorption of rhodamine B at 550 nm can 
absorb a part of light emission from carbon dots resulting in the decrease of CDs-RhB fluorescence. 

 

4.6 The drug release behavior of carbon dots prepared by hydrothermal method from silk sericin 

 

 

Figure 6. Rhodamine B release behavior of carbon dots prepared by hydrothermal method                 

from silk sericin, different pH medium comparison 

 

 Figure 6 shows the Rhodamine B release behavior of carbon dots prepared by hydrothermal method 
from silk sericin at pH 7.4 and pH 5.0 conditions. The results show that the amount of rhodamine B release at 
pH 7.4 was higher than at pH 5.0.  At pH 7.4, the most of release come within the first 9-hour period from 30 
hours, with a reduced release rate for the remained of the time. For pH 5.0, a similar release profile is observed 
as pH 7.4, however, the gradient of the release is lower leading to a reduction in the overall amount released.  

 

 

 



315 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

Conclusion   

 In this study, the fluorescent carbon dots were successfully synthesized from silk sericin using a 
hydrothermal method.  The high fluorescence intensities and can see in the blue light range.  The synthesized 
carbon dots showed that the nanometer-range size in the suspension. Functional groups on carbon dots surface 
affected the pH-dependent drug release behaviors and the deposition of rhodamine B on carbon dots surface 
resulted in fluorescence quenching. 
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การพฒันาตวัเร่งปฏิกิริยาขัว้แคโทดส าหรบัเซลลเ์ช้ือเพลิงอลัคาไลน์กลโูคส 

 

สติานนัท ์บุญยอด และ จกัรพงศ ์ไชยบุร*ี 

 

บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อวเิคราะห์ประสทิธภิาพของตวัเร่งปฏกิริยิาสองชนิดส าหรบัปฏกิริยิารดีกัชนัของ
กลูโคสในเซลลเ์ชือ้เพลงิอลัคาไลน์ ซึง่จากการศกึษาลกัษณะพืน้ผวิและการกระจายตวัของโลหะบนตวัรองรบัคารบ์อน 
ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด Ni/C และ Bi/C มีลกัษณะพื้นผิวและการกระจายตัวของโลหะบนตัวรองรบัที่สม ่าเสมอ ตัวเร่ง
ปฏกิริยิา Bi/C มปีระสทิธภิาพในการเกดิปฏกิริยิารดีกัชนัของกลูโคสได้ดกีว่าตวัเร่งปฏกิริยิา Ni/C ศกึษาเปรยีบเทยีบ
ประสทิธภิาพของตวัเร่งปฏกิริยิาต่อคุณลกัษณะทางเคมไีฟฟ้าในการเกดิปฏกิริยิารดีกัชนัของเชือ้เพลงิอลัคาไลน์โดยใช้
กลูโคสเป็นเชื้อเพลิง ที่อัตราส่วนความเข้มข้นของสารสะสายกลูโคส 0.1 0.2 0.3  0.4  และ 0.5 โมลาร์ ร่วมกับ
สารละลายอลัคาไลน์ KOH 0.1 โมลาร ์ดว้ยเทคนิคไซคลกิโวลเทมเมทร ีพบว่าตวัเร่งปฏกิริยิาBi/C ทีค่วามเขม้ขน้ของ
สารละลายกลูโคส 0.1 โมลาร์ ปรากฏต าแหน่งการรดีกัชนัที่มคี่าความต่างศกัย์เท่ากบั -0.95 V ให้ค่าความหนาแน่น
กระแสสงูสุดที ่-1.00 มลิลแิอมแปรต่์อตารางเซนตเิมตร ซึง่สามารถทนต่อการเกดิปฏกิริยิาออกซเิดชนัทีข่ ัว้แคโทดได้ 
เน่ืองจากเมื่อมกีารเตมิเชือ้เพลงิกลโูคสลงไป แสดงถงึความตา้นทานต่อสภาวะออกซเิดชนัส าหรบัใชท้ีข่ ัว้แคโทด 

 

ค าส าคญั: เซลลเ์ชือ้เพลงิอลัคาไลน์ กลโูคส ปฏกิริยิารดีกัชนั ขัว้แคโทด  
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Development of Cathode Catalyst for Glucose Alkaline Fuel Cell 

 

Sitanan Bunyord and Chakkrapong Chaiburi* 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this research is to analyze the efficiency of two different catalysts for the reduction reaction 
of glucose in alkaline fuel cells.  The results found that Ni/C and Bi/C catalysts exhibited smooth surface 
morphology and a good distribution of metal on the supporter.  Herein, a comparison of the efficiency of both 
catalysts on the electrochemical characteristics of the alkaline fuel reduction reaction using glucose as fuel is 
provided. The ratio of glucose concentrations of 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 M together with 0.1 M alkaline KOH 
solution was analyzed by the cyclic voltammetry technique. The Bi/C catalyst showed a higher reduction reaction 
of glucose than the Ni/C catalyst. The Bi/C catalyst exhibited a reduction reaction at a potential at -0.95 V and 
gave a maximum current density of -1.00 mA/cm2 at the concentration of 0.1 M of glucose.  When glucose is 
added to an electrolyte of 0. 1 M of KOH, it indicates resistance to oxidation conditions for use at the cathode 
electrode. 

 

Keywords: Alkaline Fuel Cells, Glucose, Reduction Reaction, Cathode Electrode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Department of Chemistry, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung campus, Phatthalung, 93210, Thailand 

* Corresponding author: e-mail: chakkrapong@tsu.ac.th 



319 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

บทน า 

ปัจจุบนัการเพิม่ขึน้ของประชากร และการขยายตวัทางด้านเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมเกดิขึน้อย่างรวดเรว็ 
ส่งผลท าใหค้วามต้องการทางดา้นพลงังานไฟฟ้ามปีรมิาณทีม่ากขึน้ โดยทัว่ไปพลงังานไฟฟ้าเกดิจากกระบวนการเผา
ไหมข้องเชือ้เพลงิ เช่น น ้ามนั ก๊าซธรรมชาต ิหรอื ถ่านหนิ เป็นต้น ประกอบกบัเชือ้เพลงิส่วนใหญ่ไดม้าจากธรรมชาติ
และมอียู่อย่างจ ากดั อาจส่งผลให้เกดิการขาดแคลนขึน้ได้ในอนาคต สอดคล้องกบันโยบายด้านพลงังานของรัฐบาล
ดงันัน้ รฐับาลจงึมอบหมายใหก้ระทรวงพลงังานจดัท าแผนการพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 25% ใน 
10 ปี (พ.ศ.2555-2564) หรอื Alternative Energy Development Plan : AEDP (2012-2021) เพื่อก าหนดกรอบและทศิ
ทางการพฒันาพลงังานทดแทนของประเทศ โดยแสวงหาและพฒันาแหล่งพลงังานและระบบไฟฟ้าจากทัง้ในและ
ต่างประเทศ รวมทัง้ใหม้กีารกระจายแหล่งและประเภทพลงังานใหม้คีวามหลากหลาย เซลลเ์ชือ้เพลงิถอืเป็นทางเลอืก
หนึ่งของแหล่งพลงังานทดแทนซึ่งสามารถผลติไฟฟ้าได้จากการเกดิปฏกิริยิาเคมไีฟฟ้า (Electrochemical Reaction) 
ภายในเซลล์ได้โดยตรง โดยเซลล์เชื้อเพลงิจากน ้าตาลกลูโคสมคีวามส าคัญในแง่สามารถช่วยเพิม่ฐานอุตสาหกรรม
น ้าตาลในประเทศไทยใหส้งูขึน้ และประเทศไทยกจ็ะมพีลงังานหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ เซลลเ์ชือ้เพลงิทีใ่ชน้ ้าตาลกลูโคสเป็น
แบบใชส้ารละลายแอลคาไลน์เป็นสารอเิลก็โทรไลต์ โดยขอ้ดขีองเซลลเ์ชือ้เพลงิชนิดน ้าตาลกลูโคสแบบอลัคาไลน์ นี้มี
ความได้เปรยีบ คอื สามารถใช้ของเหลวเช่น น ้าตาลกลูโคสเป็นเชื้อเพลงิที่ด้านแอโนดได้ โดยที่มปัีญหาการสูญเสยี
เชื้อเพลงิจากกระบวนการแพร่ผ่านเยื่อเลอืกผ่านน้อยกว่า จงึสอดคล้องกบังานวจิยัของ Basu และคณะ [1] ได้ศกึษา
ปฏกิริยิาออกซเิดชนัของ PtRu/C ตวัเร่งปฏกิริยิาในขัว้แอโนด และถ่านกมัมนัตเ์ป็นตวัเร่งปฏกิริยิาในขัว้แคโทด ทีใ่ชใ้น
เซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้น ้ าตาลกลูโคสในสารละลาย KOH เป็นสารอิเล็กโทรไลต์ โดยใช้ Cyclic voltammetry ศึกษา
ผลกระทบของอุณหภูม ิความเขม้ขน้ของน ้าตาลกลูโคสและสารละลาย KOH พบว่าได้ Power density มากที่สุดคือ 
1.38 mW.cm-2 ที่ความเข้มข้นของน ้าตาลกลูโคส 0.2 M ใน 1 M KOH อุณหภูมิ 30°C Arjona และคณะ [2] ได้ท า
งานวจิยัตวัเร่งปฏกิริยิา Au50Pd50/C and Au35Pd65/C เป็นขัว้อาโนด ส่วนขัว้แคโทดใชต้วัเร่งปฏกิริยิา Pt/C พบว่าได้ 
Power density มากที่สุดคอื 0.28 mW.cm-2 ต่อมา Arjona และคณะ [3] ได้ท างานวจิยัตวัเร่งปฏกิริยิา AuAg บนท่อ
คารบ์อนนาโน (MWCNT) และ Au บนท่อคารบ์อนนาโน (MWCNT) ในขัว้แอโนด สว่นขัว้แคโทดใชต้วัเร่งปฏกิริยิา Pt/C 
ทีค่วามเขม้ขน้ของน ้าตาลกลโูคส 10 mM ใน 0.3 M KOH พบว่าได ้Power density มากทีส่ดุคอื 1.6 mW.cm-2  ส าหรบั
ตวัเร่งปฏกิิรยิา AuAg/MWCNTs และได้ Power density คือ 1 mW.cm-2 ส าหรบัตวัเร่งปฏกิิรยิา Au/MWCNTs ในปี 
2010 Guerra-Balcazar และคณะ [4] ได้วจิยัโดยใชต้วัเร่งปฏกิริยิา Au/C และ Au/Pani ซึ่ง Pani คอื Polyaniline film 
ในขัว้แอโนดได ้Power density คอื 0.5 mW.cm-2 ส าหรบัตวัเร่งปฏกิริยิา Au/C ส่วนขัว้แคโทดใชต้วัเร่งปฏกิริยิา Pt/C 
โดยใช้ความเขม้ขน้ของน ้าตาลกลูโคส 10 mM ใน 0.3 M KOH ในปีต่อมา Guerra-Balcazar และคณะ [5] ได้ศึกษา
ตวัเร่งปฏกิริยิาทีใ่ชใ้นเซลลเ์ชือ้เพลงิทีใ่ชน้ ้าตาลกลโูคสในสารละลาย KOH เป็นสารอเิลก็โทรไลต ์ใช ้Au/MWCNTs และ 
Au/C ในขัว้อาโนด เพื่อเปรยีบเทยีบ Power density ส่วนขัว้แคโทดใช้ตวัเร่งปฏกิริยิา Pt/C โดยใช้ความเขม้ขน้ของ
น ้าตาลกลโูคส 10 mM ใน 0.3 M KOH  ตวัเร่งปฏกิริยิา Au/MWCNTs ได ้Power density คอื 0.28 mW.cm-2 Cuevas-
Muñiz และคณะ [6] ได้ศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยา Au/C และตัวเร่งปฏิกิริยา AuAg/C เป็นขัว้อาโนด เพื่อเปรียบเทียบ
ประสทิธภิาพ ส่วนขัว้แคโทดใช้ตวัเร่งปฏกิริยิา Pt/C โดยใช้ความเขม้ขน้ของน ้าตาลกลูโคส 0.05 M ใน 0.3 M KOH  
พบว่าตวัเร่งปฏกิริยิา AuAg/C จากงานวจิยัได ้Power density คอื 0.52 mW.cm-2 ต่อมา Cuevas-Muñiz และคณะ [7] 
ไดท้ าการศกึษาตวัเร่งปฏกิริยิาทีใ่ชใ้นเซลลเ์ชือ้เพลงิทีใ่ชน้ ้าตาลกลูโคส ใชต้วัเร่งปฏกิริยิา AuAg/C เป็นขัว้แอโนดและ
ตวัเร่งปฏกิริยิา PtAg/C เป็นขัว้แคโทด สามารถทนต่อน ้าตาลกลูโคสที่ขา้มมาฝัง่แคโทด (Crossover) ซึ่งจะท าใหไ้ด้ 
Power density น้อยลง จากงานวิจยัได้ Power density คือ 0.62 mW.cm-2 Li และคณะ [8] ได้ท าการศึกษาตัวเร่ง
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ปฏกิริยิา Au/MnO2-C Pt/C และ Au/C catalysts เป็นขัว้แอโนด ถ่านกมัมนัต์เป็นตวัเร่งปฏกิริยิาในขัว้แคโทด พบว่า
ตวัเร่งปฏกิริยิา Au/MnO2-C มคี่า Power density คอื 1.1 mW.cm-2 โดยใชค้วามเขม้ขน้ของน ้าตาลกลูโคส 0.5 M ใน 1 
M NaOH ที่อุณหภูมิ 30°C Li และคณะ [9] ได้ท าการวิจยัตัวเร่งปฏิกิริยา Methyl Viologen (MV) บนถ่านกมัมนัต์-
นิกเกลิโฟม (MV/AC/Ni-foam) ตวัเร่งปฏกิริยิาถ่านกมัมนัต์บนนิกเกลิโฟม (AC/Ni-foam) และตวัเร่งปฏกิริยิา Methyl 
Viologen (MV) บนนิกเกลิโฟม (MV/Ni-foam) ใช้เป็นขัว้แอโนด โดยใช้ความเขม้ขน้ของน ้าตาลกลูโคส 1 M ใน 3 M 
NaOH ตวัเร่งปฏกิริยิา MV/AC/Ni-foam ซึง่จะท าใหไ้ด ้Power density คอื 23.58 W.m-2 Song และคณะ [10] ไดศ้กึษา
ตวัเร่งปฏกิริยิา 1.5 mg cm-2 Pd/C กบั 30 wt % I2 เป็นสาร Ionomer ใชเ้ป็นขัว้แอโนด และ 1.2 mg cm-2 Pd/C กบั 5 
wt % Pd/C เป็นขัว้แคโทด มคี่า Power density เท่ากบั 6.04 mW.cm-2 โดยใชค้วามเขม้ขน้ของน ้าตาลกลูโคส 0.5 M 
ใน 2 M KOH จากงานวิจยัข้างต้นน ้าตาลกลูโคสจึงมีโอกาสที่จะพฒันาไปสู่พลงังานทดแทนได้ น่าจะเป็นอีกแหล่ง
พลังงานชีวมวลทางเลือก สามารถผลิตทดแทนได้ ราคาไม่แพง และไม่เป็นพิษ สิ่งที่ส าคัญคือช่วยเพิ่มมูลค่าใน
อุตสาหกรรมน ้าตาลของประเทศไทยใหส้งูขึน้ โดยสามารถน าไปใชใ้นเครื่องตน้แบบเซลลเ์ชือ้เพลงิอลัคาไลน์ทีใ่ชก้ลูโคส
เป็นเชือ้เพลงิเพื่อผลติกระแสไฟฟ้า โดยไม่ใชต้วัเร่งปฏกิริยิาจ าพวกโลหะแพลทนิมั (Pt) ซึง่มรีาคาแพงมาก ในสภาวะที่
เป็นอลัคาไลน์มคีวามเป็นไปได้ในการเกิดปฏกิิริยาได้ โดยไม่ใช้แพลทนิัม(Pt) เป็นตัวเร่งปฏิกริิยา  ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
แนวทางในการลดปัญหาการขาดแคลนแพลทนิมัและลดตน้ทุนในการผลติ ซึง่ตวัเร่งปฏกิริยิาแพลทนิมัมรีาคาสงู 

 

วิธีทดลอง 

การสงัเคราะหต์วัเรง่ปฏิกิริยา 

ตวัเรง่ปฏิกิริยาชนิด Ni/C 

 เตรยีมตวัรองรบัปฏกิริยิา Vulcan XC – 72R Carbon โดยน าไปละลายในสารละลาย 5 M HNO3 จากนัน้คน
ด้วย Magnetic Stirrers 30 นาท ีล้างด้วยน ้าปราศจากไอออน หลายๆครัง้ จากนัน้น าไปอบจนแห้ง น าสารประกอบ  
Nickel (ll) Nitrate Hexahydrate Ni(NO3)2 ·6H2O  1.9817  กรมั ละลายใน Ethylene glycol 50 มิลลิลิตร ด้วยเครื่อง 
Ultrasonic bath เป็นเวลา 30 นาที เติม Vulcan XC – 72R carbon 1.6 กรัม ลงไปผสมกับสารละลายในเครื่อง 
Ultrasonic bath และ Sonicate ต่ออกีเป็นเวลา 10 นาท ีจากนัน้ยา้ยมากวนบนเครื่องคนสารแม่เหลก็ ทิง้ไว ้24 ชัว่โมง 
ปรบัพเีอช ใหเ้ป็น 11 โดยใชส้ารละลาย NaOH ความเขม้ขน้ 1 โมลาร ์จากนัน้กรองตะกอนและล้างดว้ยน ้าปราศจาก
ไอออนหลายๆครัง้ แลว้น าตะกอนทีไ่ดน้ าไปอบทีอุ่ณหภูม ิ80 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 24 ชัว่โมงเกดิเป็นสารประกอบ
นิกเกลิบนคารบ์อน 

ตวัเรง่ปฏิกิริยาชนิด Bi/C  

 เตรยีมตวัรองรบัปฏกิริยิา  Vulcan XC – 72R carbon โดยน าไปละลายในสารละลาย 5 M HNO3 จากนัน้คน
ด้วย Magnetic Stirrers 30 นาที ล้างด้วยน ้าปราศจากไอออนหลายๆครัง้ จากนัน้น าไปอบจนแห้ง น าสารประกอบ 
Bismuth(III) nitrate Bi(NO3)3 0.7560 กรมั ละลายใน Ethylene glycol 50 มลิลลิติร ด้วยเครื่อง Ultrasonic bath เป็น
เวลา 30 นาที เติม Vulcan XC – 72R carbon 1.6 กรัม ลงไปผสมกับสารละลายในเครื่อง Ultrasonic bath และ 
Sonicate ต่ออกี 10 นาท ีน าสารละสายทัง้หมดยา้ยมากวนบนเครื่องคนสารแม่เหลก็ แลว้ทิง้ไว ้24 ชัว่โมง ปรบัพเีอช 
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ใหเ้ป็น 11 ดว้ยใชส้ารละลาย 1 M NaOH จากนัน้กรองตะกอนและลา้งดว้ยน ้าปราศจากไอออน น าตะกอนทีไ่ดไ้ปอบที่
อุณหภูม ิ80 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง เกดิเป็นสารประกอบบสิมทับนคารบ์อน  

 

การศึกษาลกัษณะทางกายภาพของตวัเร่งปฏิกิริยาและวิเคราะห์ปริมาณโลหะ ด้วยเทคนิควิเคราะหธ์าตุเชิง

พลงังาน (Energy Dispersive X-Ray Spectrometer: EDS) 

 ศกึษาลกัษณะทางกายภาพของตวัอย่างตวัเร่งปฏกิริยิาเชงิไฟฟ้าดว้ยเทคนิคกลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบ
ส่องกราด (Scanning Electron Microscopy, FT-SEM, ยี่ห้อ FEl รุ่น Quanta 450 FEG) ) ซึ่งจะศึกษาลักษณะของ
พืน้ผวิและรปูร่างของตวัเร่งปฏกิริยิาทีเ่ตรยีม และวเิคราะหป์รมิาณโลหะ ดว้ยเทคนิควเิคราะหธ์าตุเชงิพลงังาน (Energy 
Dispersive X-Ray Spectrometer: EDS) รวมถงึหาขนาดของอนุภาคดว้ยโปรแกรมของเครื่อง EDS 

 

การศึกษาคณุลกัษณะทางเคมีไฟฟ้าของตวัอย่างตวัเรง่ปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้าด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี  

ศกึษาคุณลกัษณะทางเคมไีฟฟ้าของตวัอย่างตวัเร่งปฏกิริยิาเชงิไฟฟ้าดว้ยเทคนิคไซคลกิโวลแทมเมทร ี(Cyclic 
Voltammetry, CV) โดยก าหนดค่าพารามเิตอร์ใหม้ชี่วงค่าความต่างศกัยจ์าก -1.2 V ถึง 1.2 V อตัราการสแกนหยาบ 
(Rough Scan Rate) เท่ากบั 50 mV.s-1   และมรีอบการสแกน (Number of Scans) เท่ากบั 20 รอบ และอตัราการสแกน
ละเอยีด (Fine Scan Rate) เท่ากบั 10 mV.s-1   และมรีอบสแกน (Number of Scans) เท่ากบั 5 รอบ 

 
ภาพท่ี 1 รปูแบบการจดัอุปกรณ์ส าหรบัการวเิคราะหค์ุณลกัษณะทางเคมไีฟฟ้าดว้ยเทคนิคไซคลกิโวลแทมเมทร ี[11] 
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ผลการทดลอง 

การศึกษาลกัษณะทางกายภาพของตวัเรง่ปฏิกิริยา 

งานวิจยัส่วนแรกเป็นการศึกษาลกัษณะทางกายภาพของตวัเร่งปฏกิิริยาเชงิไฟฟ้า 2 ชนิดบนวสัดุรองรบั
คาร์บอนคอืตวัเร่งปฏกิริยิานิกเกลิ (Ni/C) และตวัเร่งปฏกิริยิาบสิมสั (Bi/C)  ด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่อง
กราด   

 

ภาพท่ี 2 ภาพถ่ายไมโครกราฟด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด (ก) แสดงลกัษณะของตวัเร่งปฏกิริยิา 
Ni/C (ข) แสดงลกัษณะตวัเร่งปฏกิริยิา Bi/C 

 

ตารางท่ี 1  รอ้ยละโดยน ้าหนกั รอ้ยละโดยอะตอม ขนาดอนุภาคเฉลีย่ของตวัเร่งปฏกิริยิาเชงิไฟฟ้า Ni/C  และ Bi/C 

จากการศกึษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ลกัษณะพื้นผิวของตวัเร่งปฏิกริิยามลีกัษณะ
ขรุขระและมขีนาดอนุภาคเลก็จบัตวัเป็นกลุ่มกอ้น  ท าการวเิคราะหป์รมิาณโลหะ ดว้ยเทคนิควเิคราะหธ์าตุเชงิพลงังาน 
(Energy Dispersive X-Ray Spectrometer: EDS) ดงัตารางที ่1 ตวัเร่งปฏกิริยิา Ni/C  พบว่ามโีลหะนิกเกลิกระจายตวั
อยู่บนวสัดุรองรบัคาร์บอน ร้อยละ 7.97 ส่วนตัวเร่งปฏกิิรยิา Bi/C พบว่ามโีลหะบสิมทักระจายตวัอยู่บนวสัดุรองรบั
คารบ์อน รอ้ยละ 0.58 

ตวัเรง่ปฏิกิริยา รอ้ยละโดยน ้าหนัก 

     (Ni : Bi : C) 

รอ้ยละโดยอะตอม 

    (Ni : Bi : C) 

ขนาดอนุภาคเฉล่ีย 

(nm) 

รอ้ยละของตวัเรง่
ปฏิกิริยาท่ีเตรียม

ได้ (%) 

Ni/C 

Bi/C 

7.97 : 0.00 : 92.03 

0.00 : 0.58 : 90.95 

1.74 : 0.00 : 98.26 

0.00 : 0.03 : 93.43 

76.53 

71.73 

7.97 : 92.03    

0.68 : 99.32 

 (ก)  (ข) 
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ภาพท่ี 3 ผลของการวเิคราะหต์วัเร่งปฏกิริยิาด้วยเทคนิค Energy Dispersive X-Ray Spectrometer (EDS) (ก) Ni/C (ข) 
Bi/C 

 

การศึกษาคณุลกัษณะทางเคมีไฟฟ้าของตวัเรง่ปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้า 

เป็นการศกึษาคุณลกัษณะทางเคมไีฟฟ้าของตวัเร่งปฏกิริยิาเชงิไฟฟ้า ศกึษาการเกดิปฏกิริยิารดีกัชนัของเซลล์
เชือ้เพลงิกลโูคสในสารละลาย KOH ดว้ยเทคนิคไซคลกิโวลแทมเมทร ี 

 

(ก) 

 

 
 (ก) 

(ข) 
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ภาพท่ี 4 เปรยีบเทยีบไซคลกิโวลแทมโมแกรมของตวัเร่งปฏกิริยิา (ก) Ni/C (ข) Bi/C  ในสารละลายอลัคาไลน์ 0.1 M 
KOH   และเมื่อเจอืด้วยสารละลายกลูโคสความเขม้ขน้ 0.1 0.2 0.3 0.4 และ 0.5 M ที่ Scan Rate 0.01 V/s ภายใต้
บรรยากาศไนโตรเจน 

 

 

(ก) 

 

 
 (ก) 

(ข) 
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ไซคลกิโวลแทมโมแกรมของตวัเร่งปฏกิริยิา Bi/C และ Ni/C ในสารละลาย 0.1 M KOH พบว่ากรณีทีท่ าการ
สแกนยอ้นกลบั ของตวัเร่งปฏกิริยิา Ni/C ทีช่่วงความต่างศกัย ์-0.25 ถงึ -1.20 V พบว่าปฏกิริยิารดีกัชนัทีเ่กดิขึน้จาก
อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาในสารละลายอัลคาไลน์ ส่วนไซคลิกโวลเทมโมแกรมของตัวเร่งปฏิกิริยา  Bi/C ปรากฏ
ต าแหน่งการออกซเิดซนัจากการดูดซบักลูโคสบนโลหะเกดิขึน้ ในกรณีทีท่ าการสเแกนไปขา้งหน้า (Forward Scan) ที่
ช่วงความต่างศกัย ์-0.6 ถงึ -0.2 V vs. Ag/AgCI ปฏกิริยิาออกซเิดชนัทีเ่กดิขึน้มคี่าสงูสุดทีค่่าความต่างศกัย ์ -0.430 V 
โดย ใหค้่าความหนาแน่นกระแสสงูสดุเท่ากบั 0.29 mA/cm2 และพบว่าไซคลกิโวลแทมโมแกรมของตวัเร่งปฏกิริยิา Bi/C 
ปรากฏต าแหน่งการรดีกัชนั ในกรณีทีท่ าการสแกนยอ้นกลบั ทีช่่วงความต่างศกัย ์-0.8 ถงึ -1.2 V vs. Ag/AgCI พบว่า
ปฏกิริยิารดีกัชนัทีเ่กดิขึน้จากอทิธพิลของตวัเร่งปฏกิริยิามคี่าสงูสดุทีค่่าความต่างศกัย ์-0.95 V โดยใหค้่าความหนาแน่น
กระแสสงูสดุเท่ากบั -1.77 mA/cm2 ดงัภาพที ่4 

ไซคลิกโวลแทมโมแกรมของตัวเร่งปฏิกิริยา Bi/C และ Ni/C ในสารละลาย 0.1 M KOH และเมื่อเจือด้วย
สารละลายกลูโคสความเขม้ขน้ 0.1 0.2 0.3 0.4 และ 0.5 M พบว่ากรณีที่ท าการสแกนย้อนกลบั ของตวัเร่งปฏกิริยิา 
Ni/C ทีช่่วงความต่างศกัย ์-0.25 ถงึ -1.20 V พบว่าปฏกิริยิารดีกัชนัทีเ่กดิขึน้ลดลง เมื่อเพิม่ความเขม้ขน้ของสารละลาย
กลูโคส เนื่องมาจากสารละลายกลูโคสเกดิการดูดซบัตรงต าแหน่ง Active site ของตวัเร่งปฏกิริยิา ส่งผลให้ Current 
density ของต าแหน่งรดีกัชนัลดลง [12] และไม่ปรากฏปฏกิริยิาออกซเิดชนั ทีช่่วงความต่างศกัย ์0.50 ถงึ 1.20 V พบว่า
ปฏกิริยิา Oxygen Evolution Reaction (OER) ลดลง เมื่อเพิม่ความเขม้ขน้ของสารละลายกลโูคส ดงัสมการที ่1 

2H2O → O2 + 4H+ + 4e−   (1) 

ส่วนไซคลกิโวลเทมโมแกรมของตวัเร่งปฏกิริยิา Bi/C ปรากฏต าแหน่งการออกซเิดซนัจากการดูดซบักลูโคส
บนโลหะเกดิขึน้ ในกรณีทีท่ าการสเแกนไปขา้งหน้า (Forward Scan) ทีช่่วงความต่างศกัย ์-0.6 ถงึ -0.2 V vs. Ag/AgCI 
ปฏกิริยิาออกซเิดชนัที่เกดิขึน้จะลดลงเมื่อเพิม่ความเขม้ขน้ของสารละลายกลูโคส และพบว่าไซคลกิโวลแทมโมแกรม
ของตวัเร่งปฏกิริยิา Bi/C ปรากฏต าแหน่งการรดีกัชนั ในกรณีทีท่ าการสแกนยอ้นกลบั ทีช่่วงความต่างศกัย ์-0.8 ถงึ -1.2 
V vs. Ag/AgCI และเมื่อเจอืดว้ยสารละลายกลโูคสความเขม้ขน้ 0.1 M ค่าความต่างศกัย ์-0.95 V C ใหค้่าความหนาแน่น
กระแสสูงสุดเท่ากบั -1.00 mA/cm2 ดงัภาพที่ 4 พบว่าปฏกิริยิารดีกัชนัจะลดลงเมื่อเพิม่ความเขม้ขน้ของสารละลาย
กลูโคส สารละลายกลูโคสเกดิการดูดซบัตรงต าแหน่ง Active site ของตวัเร่งปฏกิริยิา ส่งผลให้ Current density ของ
ต าแหน่งรีดกัชนัลดลง [12] ซึ่งสามารถทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัที่ข ัว้แคโทดได้ เนื่องจากเมื่อมีการเติม
เชือ้เพลงิกลโูคสทีค่วามเขม้ขน้ต่างกนัลงไป แสดงถงึความทนทานต่อสภาวะการเกดิปฏกิริยิาออกซเิดชนัของสารละลาย
กลโูคสทีท่ าปฏกิริยิาบนพืน้ผวิของตวัเร่งปฏกิริยิา จากการศกึษาการทนทานต่อปฏกิริยิาออกซเิดชนัของตวัเร่งปฏกิริยิา
กเ็พื่อ เมื่อมกีารขา้มฝัง่ (Crossover) ของเชือ้เพลงิ (สารละลายกลูโคส) จากฝัง่ขัว้แอโนดมายงัฝัง่ขัว้แคโทดโดยรัว่ซมึ
ข้ามเยื่อเลือกผ่าน (Membrane) ท าให้ตัวเร่งปฏิกิริยาขัว้แคโทดเกิดปฏิกิริยารีออกซิเดชนัขึ้นได้ เพราะขัว้แคโทด
ตอ้งการรบัอเิลก็ตรอนจากขัว้แอโนด จงึเกดิปฏกิริยิารดีอกซส์มบรูณ์ สง่ผลใหส้ามารถผลติกระแสไฟฟ้า แต่ถา้ปฏกิริยิา
รดีอกซไ์ม่สมบรูณ์ กจ็ะผลติกระแสไฟฟ้าไดน้้อยลง  
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สรปุผลการทดลอง 

จากผลการวเิคราะหแ์สดงใหเ้หน็ว่าตวัเร่งปฏกิริยิา Ni/C และ Bi/C สว่นใหญ่มลีกัษณะเป็นทรงขนาดเลก็ เกาะ
กนัแน่นเป็นกลุ่มก้อนบนพื้นผิวของวสัดุรองรบัคาร์บอน มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากบั 76.53 และ 71.73 nm ศึกษา
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของตวัเร่งปฏกิริยิาต่อคุณลกัษณะทางเคมไีฟฟ้าในการเกดิปฏกิริยิารดีกัชนัของเชือ้เพลงิอลั
คาไลน์โดยใชก้ลูโคสเป็นเชือ้เพลงิ ทีอ่ตัราส่วนความเขม้ขน้ของสารสะสายกลูโคส 0.1 0.2 0.3 0.4 และ 0.5 M ร่วมกบั
สารละลาย 0.1 M KOH ด้วยเทคนิคไซคลกิโวลเทมเมทร ีพบว่าตวัเร่งปฏกิริยิา Bi/C ที่ความเขม้ขน้ของสารละลาย
กลูโคส 0.1 M ปรากฏต าแหน่งการรดีกัชนัทีม่คี่าความต่างศกัยเ์ท่ากบั -0.95 V ให้ค่าความหนาแน่นกระแสสูงสุดที ่-
1.00 mA/cm2 ซึง่สามารถทนต่อการเกดิปฏกิริยิาออกซเิดชนัทีข่ ัว้แคโทดได้ 
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การเตรียมและตรวจลกัษณะเฉพาะกระถางเพาะช าย่อยสลายได้จากเทอรโ์มพลาสติก
สตารช์แป้งสบัปะรดและพอลิเมอร ์

 

ธนวฒัน์   เกษประสทิธิ,์ จติรา   บุญเรอืง และ ศุภตัรา   ประทุมชาต*ิ 

 

บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้ศกึษาการเตรยีมและตรวจลกัษณะเฉพาะของเทอรโ์มพลาสตกิสตารช์จากแป้งสบัปะรดและพอลแิล
คติกแอซกิบัส่วนที่ได้จากใบสบัปะรด เพื่อให้มสีมบตัิเชงิกลที่ดแีละสามารถย่อยสลายได้  พลาสติไซเซอร์ที่ใช้ ได้แก่ 
ยูเรยีและกลเีซอรอล พบว่าอตัราส่วนของแป้งสบัปะรดต่อยูเรยีต่อกลเีซอรอลทีเ่หมาะสม คอื 12:80:8 โดยน ้าหนกั โดย
ให้ความร้อนทีอุ่ณหภูม ิ90 องศาเซลเซยีส เวลา 20 นาท ีศกึษาโครงสร้างของผลกึของเทอร์โมพลาสตกิสตารช์ดว้ย
เทคนิคเอกซเรยด์ฟิแฟรคชนัพบว่าโครงสรา้งผลกึของเทอรโ์มพลาสตกิสตารช์ทีไ่ดเ้ปลีย่นเป็นอสณัฐานซึง่แตกต่างจาก
แป้งสบัปะรดซึ่งแสดงลกัษณะผลกึ ฟิล์มเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่ได้ผสมกบัพอลแิลคติกแอซดิและส่วนที่ได้จากใ บ
สบัปะรดซึ่งมทีัง้เสน้ใยและไม่ใช่เสน้ใยสดัส่วน 95:5 โดยน ้าหนัก ทัง้หมด 4 สูตรด้วยเครื่องหลอมอดัรดีชนิดเกลียว
หนอนคู่ จากนัน้น ามาอดัดว้ยเครื่องกดอดัภายใตค้วามรอ้นและความดนั ทดสอบการทนต่อแรงดงึพบว่า ค่าการทนต่อ
แรงดงึของพอลแิลคตกิแอซดิทีผ่สมเทอรโ์มพลาสตกิสตาร์ชและส่วนทีไ่ดจ้ากใบสบัปะรดมคี่าลดลงในขณะทีก่ารยดืตวั
ก่อนขาดเพิม่ขึน้ ทดสอบการย่อยสลายในดนิโดยการชัง่น ้าหนักที่หายไป พอลเิมอร์คอมพาวด์ที่ได้น ามาขึน้รูปเป็น
กระถางในแม่พมิพซ์ลิโิคนทีอุ่ณหภูม ิ180 องศาเซลเซยีส เวลา 90 นาท ี 

 

ค าส าคญั: การทดสอบการย่อยสลายในดนิ, เทอรโ์มพลาสตกิสตารช์, แป้งสบัปะรด, พลาสตไิซเซอร ์
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Preparation and characterization of biodegradable nursery pots from 
thermoplastic starch of pineapple starch and polymer 

 

Tanawat Ketprasit, Jittra Bunrueang and Supatra Pratumshat* 

 

Abstract 

This research studied the preparation and characterization of thermoplastic starch from pineapple 
starch. Thermoplastic starch was blended with poly( lactic acid) , PLA and fibrous and non- fibrous of pineapple 
leaf in order to make good mechanical properties and biodegradable.  Plasticizers used in this work are urea 
and glycerol. It was found that the suitable weight ratio of pineapple starch: urea solution: glycerol was 12:80:8 
at 90 °C for 20 minutes.  XRD pattern of thermoplastic starch shows amorphous peak which is different from 
pineapple starch that shows crystalline peak.  Thermoplastic starch was blended with PLA and whole ground 
pineapple leaf (WGL) (fibrous and non-fibrous material) at weight ratio 95:5 for 4 formula. All components were 
mixed by twin screw extruder and then compressed by compression molding. Tensile testing reveals the tensile 
strength of PLA:TPS:WGL decrease while the percentage of elongation at break increase compared with PLA. 
The samples were buried in soil and weighted for biodegradability test.The polymer compounds were heated in 
silicone mold into nursery pots at 180 °C 90 minutes.  

 

Keywords: biodegradability test, plasticizer, pineapple starch, thermoplastic starch 
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บทน า 

ปัจจุบนัพลาสตกิถูกน ามาผลติเป็นผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑใ์ชก้นัอย่างแพร่หลาย ปัญหาส าคญัทีต่ามมา คอื
ผลติภณัฑเ์หล่านี้ก าจดัยาก ท าใหเ้กดิขยะจากพลาสตกิจ านวนมาก มรีายงานว่าขยะในประเทศไทยทัง้หมดคดิเป็นขยะ
พลาสตกิประมาณ 20% ขยะเหล่านี้ไม่สามารถย่อยสลายไดใ้นกระบวนการทางชวีภาพ  จงึต้องก าจดัโดยการผงักลบ
และเผา หากน าไปเผาขยะพลาสตกิบางชนิดจะปล่อยก๊าซทีเ่ป็นอนัตรายออกสูบ่รรยากาศ สง่ผลกระทบท าใหเ้กดิมลพษิ
ต่อสิง่แวดลอ้ม จากปัญหาดงักล่าวนกัวจิยัจงึไดม้กีารคดิคน้พลาสตกิทีย่่อยสลายไดเ้องโดยธรรมชาต ิซึง่ในปัจจุบนัมอียู่
หลากหลายชนิด เทอรโ์มพลาสตกิสตารช์เป็นหนึ่งในพลาสตกิย่อยสลายไดท้ีน่่าสนใจชนิดหนึ่ง เน่ืองจากวตัถุดบิทีใ่ชใ้น
การผลติ คอื แป้งซึง่เป็นวตัถุดบิทีห่าไดง้่ายและมรีาคาถูก ผลติทดแทนใหม่ได ้นอกจากนี้เทอรโ์มพลาสตกิสตารช์เมื่อใช้
งานเสรจ็สิน้แลว้ยงัสามารถย่อยสลายไดโ้ดยการฝังกลบและโดยการกระท าของจุลนิทรยีใ์นธรรมชาต ิไม่ท าใหเ้กดิการ
ตกค้างของขยะพลาสตกิทีเ่ป็นปัญหาสิง่แวดล้อม วสัดุปลูกพชืต่างๆ เช่น ถุงเพาะช า หรอืกระถางปลูก กเ็ป็นหนึ่งใน
สนิคา้ทีไ่ดร้บัความสนใจในการพฒันาเพื่อใชว้สัดุจากธรรมชาตทิีย่่อยสลายไดท้ดแทนวสัดุจากแหล่งปิโตรเคมี 

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสบัปะรดกระป๋องอนัดบั 1 ของโลกแต่ในระยะการผลิตเกษตรกรจะมีการลิดใบ
สบัปะรดทิง้และไถกลบก่อนทีจ่ะเริม่ปลูกรอบใหม่  ในบางพืน้ทีใ่บสบัปะรดจะถูกไถออกจากพืน้ทีป่ลูกไปกองรวมกนัทิง้
ไว้โดยเปล่าประโยชน์ Kengkhetkit และ Amornsakchai [1] ศึกษาวิธีการใหม่ส าหรับเตรียมเส้นใยชนิดสัน้จากใบ
สบัปะรดโดยการบดใหเ้ป็นเสน้ใยสัน้และท าใหแ้ตกเป็นเสน้ใยขนาดเลก็ วธินีี้ท าใหไ้ดป้ระมาณเสน้ใยมากและไดเ้สน้ใยที่
มขีนาดเลก็เมื่อเทยีบกบัวธิโีดยทัว่ไป พบว่าจะมเีสน้ใยเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ  2.7  และสามารถเสรมิแรงในพอลพิรอพิ
ลนีได ้ดงันัน้หากสามารถแยกเสน้ใยเหล่านี้ออกมาจากใบสบัปะรดได ้ กจ็ะไดเ้สน้ใยอย่างน้อยประมาณ 100 กโิลกรมั
ต่อไร่ การน าใบสบัปะรดมาใชป้ระโยชน์เชงิอุตสาหกรรมอย่างจรงิจงั โดยเฉพาะในรูปของเสน้ใยจากใบ ในปัจจุบนัมี
ความสนใจในการน าเสน้ใยธรรมชาตมิาใชป้ระโยชน์ในรปูแบบต่างๆ มากมาย   

Nakthong et al. [2] ศึกษาการใชป้ระโยขนจ์ากล าตน้หรอืเหงา้สบัปะรดพบแป้งในล าตน้สบัปะรดถึงรอ้ยละ 30 

จากน า้หนักแหง้ โดยในทางอุตสาหกรรมมีการน าล าตน้สบัปะรดไปสกัดโบรมีเลน (Bromelain) ซึ่งเป็นเอนไซมท์ี่มี

คณุสมบตัิใชใ้นทางอตุสาหกรรมและเภสชักรรมและใชเ้ทคโนโลยสีูง แต่ไดเ้พยีงปรมิาณน้อย นอกจากล าต้นสบัปะรดจะ

เอาไปสกดัโบรมีเลนได้แล้ว ยงัมีแหล่งแป้งชัน้ดีเอาไปท าประโยชน์ได้อีก  หากน าล าตน้สบัปะรดมาสกัด จะไดแ้ป้ง

สบัปะรดถึง 1 แสนตนัตอ่ปี ในพืน้ท่ี 6 แสนไร ่หากขายในราคาเดียวกบัแปง้มนัส าปะหลงัจะสามารถท ามลูคา่ไดส้งูถึง 1.5 

พนัลา้นบาทตอ่ปี แสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการใชป้ระโยชน์ทดแทน โดยเกษตรกรไดผ้ลประโยชนจ์ากการผลติหรอืเพิ่ม

มลูคา่ไดด้ว้ยตวัเอง ดว้ยกระบวนการท่ีง่าย ไมซ่บัซอ้น  จากการศกึษาพบว่าแปง้สบัปะรดมีอะไมโลส (Amylose) ปรมิาณ

สงู ซึง่เป็นแป้งทีม่โีครงสรา้งหลกัเป็นแป้งทีย่่อยยากและเมื่อขึน้รูปเป็นพลาสติกแลว้ จะมีคณุสมบตัิเชิงกลท่ีสงู โดยทนตอ่

การใชง้านมากกวา่แปง้ที่มีอะไมโลสต ่า  

 Kengkhetkit และ Amornsakchai [3] ศกึษาเปรยีบเทยีบส่วนที่ได้จากใบสบัปะรดตดัชิ้นเลก็และบด (Whole 
ground pineapple leaf, WGL) เสน้ใยใบสบัปะรด (PALF) และส่วนทีไ่ม่เป็นเสน้ใย (NFM) เป็นตวัเตมิส าหรบัเสรมิแรง
ใหก้บัพอลพิรอพลินี (PP) ซึง่ท าการเตรยีมใหเ้ป็นวสัดุเชงิประกอบ 2 ขัน้ตอนขัน้ตอนแรกจะท าการผสมดว้ยเครื่องผสม
ชนิดสองลูกกลิง้ผสมถูกน าออกมาพรอ้มกบัยดืออกบางส่วนเพื่อสรา้งพรเีพกทศิทางเดยีว จากนัน้ขึน้รูปเทคนิคกดอดั
ดว้ยความรอ้นพบว่า PALF ใหส้มบตัเิชงิกลดทีีส่ดุ (ในการทดสอบแรงดงึ,แรงดดัโคง้และแรงกระแทก) สว่น NFM แมว้่า
จะมคีุณสมบตัใินการทนต่อแรงดงึและแรงดดัโค้งได้เพยีงเลก็น้อยแต่กส็ามารถเพิม่ความแขง็แรงของแรงกระแทกได้ 
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ลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของพืน้ผวิทีแ่ตกหกัของวสัดุเชงิประกอบพบว่า PALF แสดงพืน้ผวิทีแ่ตกหกัทีค่ลา้ยกนัโดยมี
เสน้ใยขาดและหลุดออกมา WGL พบเสน้ใยจ านวนน้อยในวสัดุเชงิประกอบและ NFM แสดงพืน้ผวิแตกหกัคลา้ย WGL 
แต่ไม่มเีสน้ใยใด ๆ ผลการวจิยัสรุปไดว้่าทุกสว่นของใบสบัปะรดสามารถใชเ้พื่อเสรมิแรงใหก้บัพลาสตกิได้  

งานนี้วจิยันี้ใชย้เูรยีและกลเีซอรอลเป็นพลาสตไิซเซอรส์ าหรบัเตรยีมเทอรโ์มพลาสตกิสตารช์จากแป้งสบัปะรด
และใสส่ว่นทีไ่ดจ้ากใบสบัปะรด (WGL) ลงในพอลแิลคตกิแอซดิ เพื่อปรบัปรุงสมบตัดิา้นเสรมิแรงและเพิม่ความยดืหยุ่น
และสามารถย่อยสลายไดห้ลงัการใชง้าน เสน้ใยใบสบัปะรดมอีงคป์ระกอบทีเ่ป็นเซลลโูลสสงู จงึท าใหม้มีอดลูสัและความ
แขง็แรงสงู  ท าใหล้ดการใชพ้อลแิลคตกิแอซดิเป็นการลดต้นทุนซึง่ผลติภณัฑท์ีไ่ดอ้าจจะเหมาะสมกบังานทีไ่ม่เน้นความ
สวยงามมากนักแต่สามารถย่อยสลายได ้ โดยเน้นการใชว้สัดุทีเ่ป็นของเหลอืทิง้จากเกษตรกรและมตีน้ทุนในการผลติที่
ไม่สงู   

 

อปุกรณ์และวิธีทดลอง 

2.1 สารเคมี/วสัด ุ

1.แป้งสบัปะรดจากโรงงานจงัหวดัระยอง 

2.ยเูรยี 

3.กลเีซอรอล 

4.พอลแิลคตกิแอซดิ เกรด 4043D 

2.2 การเตรียมแป้งสบัปะรด 

 น าแป้งสบัปะรดมาบดใหล้ะเอยีด จากนัน้น าไปร่อนดว้ยตะแกรงขนาด 80 เมชและน าไปอบทีอุ่ณหภูม ิ60 องศา
เซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง เกบ็แป้งสบัปะรดไวใ้นโถดดูความชืน้ 

2.3 การเตรียมเทอรโ์มพลาสติกสตารช์ 

 การเตรยีมเทอรโ์มพลาสตกิสตารช์ระหว่างแป้งสบัปะรดและพลาสตไิซเซอร ์2 ชนิดคอื ยูเรยีและกลเีซอรอล
โดยใชส้ารละลายยูเรยีเขม้ขน้รอ้ยละ 60 และ 80  โดยน ้าหนักและกลีเซอรอล พบว่า สารละลายยูเรยีรอ้ยละ 80 โดย
น ้าหนักไม่สามารถเตรยีมฟิลม์เทอรโ์มพลาสตกิสตารช์ได ้ในงานวจิยันี้จงึใชส้ารละลายยเูรยีความเขม้ขน้รอ้ยละ 60 โย
น ้าหนัก ผสมแป้งสบัปะรด สารละลายยูเรยี กลเีซอรอล 2 อตัราส่วน คอื 12:80:8 และ 10:72:18 โดยน ้าหนัก ใหค้วาม
รอ้นและคนทีอุ่ณหภูม ิ80 85 และ 90 องศาเซลเซยีส เวลา 10 และ 20 นาท ีพบว่าอตัราส่วนและสภาวะทีเ่หมาะสมที่
สามารถเตรยีมฟิลม์เทอรโ์มพลาสตกิสตารชไ์ดด้ ีคอื 12:80:8 อุณหภูม ิ90 องศาเซลเซยีส เวลา 20 นาท ีจากนัน้เตรยีม
เป็นฟิลม์โดยการหล่อฟิลม์และน าไปอบทีอุ่ณหภูม ิ80 องศาเซลเซยีส   
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ตารางท่ี 1 อตัราสว่นระหว่างแป้งกบัพลาสตไิซเซอรผ์สมทีส่ภาวะต่างๆ 

แป้งสบัปะรด(PS) 
(กรมั) 

พลาสตไิซเซอร ์(กรมั) อุณหภูม ิ 

(องศาเซลเซยีส) 

เวลา 
(นาท)ี สารละลายยเูรยี กลเีซอรอล 

12 80 8 80 10, 20 

12 80 8 85 10, 20 

12 80 8 90 10, 20 

10 72 18 80 10, 20 

10 72 18 85 10, 20 

10 72 18 90 10, 20 

 

2.4 การเตรียมสูตรพอลิเมอรค์อมพาวด ์

เตรยีมพอลเิมอรค์อมพาวดโ์ดยผสมพอลแิลคตกิแอซดิ(PLA) เทอรโ์มพลาสตกิสตารช์ (TPS) เสน้ใยและไม่ใช่
เสน้ใยจากใบสบัปะรด (WGL) ดว้ยเครื่องผสมหลอมอดัรดีชนิดเกลยีวหนอนคู่ ทัง้หมด 4 สตูร ดงันี้ 

สตูร 1 PLA:TPS   95:5   

สตูร 2 PLA:TPS:WGL   95:2.5:2.5   

สตูร 3 PLA:TPS: WGL  95:1.25:3.75   

สตูร 4 PLA: WGL   95:5  

น าพอลเิมอรค์อมพาวดม์าอดัดว้ยเครื่องกดอดัดว้ยความรอ้นที่อุณหภูม ิ170 องศาเซลเซยีส ภายใต้ความดนั 
110 กโิลกรมัแรงต่อ 1 ตารางเซนตเิมตร หนา 1 มลิลเิมตร 

2.5 การศึกษาโครงสรา้งผลึกด้วยเทคนิคเอกซเ์รยดิ์ฟแฟรกชนั (XRD) 

น าแป้งสบัปะรดและฟิล์มเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่เตรียมจากข้อ 2.3 ขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 2 

เซนติเมตร โดยเครื่อง X-ray powder diffractometer  ยี่ห้อ Bruker รุ่น D2 Phaser วเิคราะห์มุม 2 จาก 5-40 ดกีรี 
step size  0.01 ดกีร ีและอตัราสแกน 5 s/step 

2.6 ทดสอบการทนต่อแรงดึง (Tensile testing) 

 ตัวอย่างที่ได้จากข้อ 2.4 ตัดให้ได้มาตรฐาน ASTM D638 Type I ความหนา 1 มิลลิเมตร ซึ่งในงานวิจยันี้
สามารถตดัไดเ้พยีง 2 สตูรคอืสตูร 2 และสตูร 4 ในขณะทีส่ตูร 1 และ 3 ตวัอย่างเปราะ ท าใหไ้ม่สามารถตดัได ้วดัความ
กว้างและความหนาแต่ละชิน้ทัง้หมด 3 ครัง้ เพื่อหาค่าเฉลี่ยของแต่ละชิน้ จากนัน้น าไปทดสอบด้วยเครื่อง Universal 
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Testing Machine (Instron 5965) โดยใชโ้หลดน ้าหนัก 1 กโิลนิวตนั ความยาวเกจ 57 มลิลเิมตรและอตัราเรว็ในการดงึ 
5 มลิลเิมตรต่อนาท ี

2.7 การย่อยสลายในดิน 
 แผ่นฟิล์มจากขอ้ 2.4 ตดัให้มขีนาดกว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตรตวัอย่างละ 3 ชิ้น น าไปฝังดนิใน

ภาชนะปิด บนัทกึน ้าหนกัก่อนและหลงัการฝังดนิทุกครัง้เป็นเวลา 28 วนั ควบคุมอุณหภูมริะหว่าง 25-30 องศาเซลเซยีส 
ความชืน้สมัพทัธร์ะหว่างรอ้ยละ 85-95 เพื่อหารอ้ยละน ้าหนกัทีเ่ปลีย่นไปโดยค านวณไดจ้ากสตูร 

                   รอ้ยละน ้าหนกัทีเ่ปลีย่นไป =  นน.หลงัฝังดนิ-นน.ก่อนฝังดนิ  × 100 

                นน.ก่อนฝังดนิ 

ผลการทดลอง 

3.1 ผลการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเตรียมเทอรโ์มพลาสติกสตารช์ 
ในการเตรยีมเทอรโ์มพลาสตกิสตารช์ตามตารางที ่1 พบว่า สภาวะทีเ่หมาะสมทีส่ามารถเตรยีมฟิลม์เทอรโ์ม

พลาสตกิสตารไ์ด ้คอื อตัราสว่นระหว่างแป้งกบัสารละลายยเูรยีและกลเีซอรอลเท่ากบั 12:80:8 โดยน ้าหนกั อุณหภูม ิ90 
องศาเซลเซยีส เวลา 20 นาท ี ไดผ้ลดงัรปูที1่ ฟิลม์ทีไ่ดผ้วิไม่เรยีบและมสีนี ้าตาลอ่อน  

 

 

รปูที ่1 ฟิลม์เทอรโ์มพลาสตกิสตารช์ทีเ่ตรยีมได ้ 

 

3.2 ผลการศึกษาโครงสรา้งผลึก 

 

รปูที ่2 รปูแบบการเลีย้วเบนรงัสเีอกซข์องแป้งสบัปะรดและเทอรโ์มพลาสตกิสตารช์จากแป้งสบัปะรด 



334 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

น าแป้งสบัปะรดและฟิลม์เทอรโ์มพลาสตกิสตารช์จากแป้งสบัปะรดไปศกึษาโครงสรา้งผลกึ พบว่าแป้งสบัปะรด

แสดงความเป็นผลกึสงัเกตได้จากพคีที่ต าแหน่ง 2 เท่ากบั  15,18 และ 23 ดกีรซีึ่งเป็นลกัษณะ α-type diffraction 
peak  คล้ายของแป้งข้าวโพด [4] ในขณะที่ฟิล์มเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากแป้งสบัปะรดแสดงลกัษณะอสณัฐาน
ประมาณ 23 ดกีร ีเนื่องจากในกระบวนการเจลาตไินเซชนัเมด็แป้งถูกท าลายดว้ยความรอ้นรวมทัง้พลาสตไิซเซอรท์ีใ่ส่
เขา้ไปแทรกเขา้สูเ่มด็แป้งและไปท าลายพนัธะไฮโดรเจนทีย่ดึโมเลกุลของแป้งไวด้ว้ยกนั จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้จะเหน็ได้
ว่าแป้งสบัปะรดทีผ่่านการขึน้รปูเป็นเทอรโ์มพลาสตกิสตารช์มรีปูแบบผลกึจาก A type เปลีย่นไปเป็นแบบ V type และมี
ความเป็นอสณัฐานมากขึน้เมื่อเทยีบกบัแป้งสบัปะรดเนื่องจากเมด็แป้งถูกท าลายโดยความรอ้นและแรงเฉือน [5-6]  

 

3.3 ผลการทดสอบการทนต่อแรงดึง 

ค่าการทนต่อแรงดงึ ค่าการยดืตวั ณ จุดขาด และค่ามอดูลสัของตวัอย่างสตูร 2 และสตูร 4 จากรูปที ่3 (a) จะ
เหน็ไดว้่าเมื่อมกีารใสเ่ทอรโ์มพลาสตกิสตารช์และสว่นทีไ่ดจ้ากใบสบัปะรด ท าใหค้่าการทนต่อแรงดงึลดลงอาจเน่ืองมาก
จากความเขา้กนัได ้ในขณะทีส่ตูร 2 มคี่าประมาณ 20 MPa ซึง่มชมากกว่า สตูร 4 จากรูป 3 (b) พบว่า สตูร 2  ค่าการ
ยดืตวั ณ จุดขาดประมาณ 70%  ซึง่มากกว่า สตูร 4 และเมื่อเทยีบกบัพอลแิลคตกิแอซดิพบว่าสตูร 2  มคี่าการยดืตวั ณ 
จุด ขาดสงูกว่าพอลแิลคตกิแอซดิมาก  จากรปู 3 (c) พบว่าสตูร 2 มคี่ามอดลูสั ณ จุดขาดสงูกว่า สตูร 4 เลก็น้อย 

              

 (a)                                   (b) 

 

(c) 

รปูที ่3 (a) ค่าความทนต่อแรงดงึ  (b) ค่าการยดืตวั ณ จุดขาด (c) ค่ามอดลูสั ณ จุดขาด  

พบว่าตวัอย่างทีไ่ดเ้ตรยีมจากสตูร 2 มคี่าการทนต่อแรงดงึและมคี่ามอดูลสัสงูว่าตวัอย่างที่เตรยีมจากสตูร 4 
เนื่องจากหมู่ไฮดรอกซลิของกลเีซอรอลและเกดิแรงยดึเหนี่ยวระหว่าง TPS กบั PLA ไดจ้งึมคี่าการทนต่อแรงดงึสงูและ
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เมื่อเทยีบกบัค่ามอดลูสัของ PLA จะพบว่ามคี่าทีน้่อยกว่า สรุปไดว้่าการเตมิ TPS และ WGL มผีลท าใหค้่ามอดลูสัลดลง
และมคี่าการยดื ณ จุดขาดทีเ่พิม่สงูขึน้ 

 

3.4 ผลการทดสอบการย่อยสลายในดิน 

พฤตกิรรมการย่อยสลายในดนิดว้ยจุลนิทรยีข์องฟิลม์ทีเ่ตรยีมจากทัง้ 4 สตูรพบว่าฟิลม์มนี ้าหนักเพิม่ขึน้อาจ
เนื่องมาจากการดูดความชืน้เขา้ไปเนื่องจากภายในการทดลองควบคุมค่าความชืน้สมัพนัธใ์หม้คี่าประมาณรอ้ยละ 85 -
95 โดยเฉพาะในสตูร 1 ซึง่มปีรมิาณเทอรโ์มพลาสตกิสตารช์มาก ในขณะทีส่ตูรอื่นมกีารเพิม่ขึน้ของน ้าหนกัเช่นเดยีวกนั
ประมาณรอ้ยละ 1-2 ในขณะทีพ่อลแิลคตกิแอซดิแสดงรอ้ยละน ้าหนักที่เพิม่ขน้น้อยกว่าร้อยละ 1 และไม่เปลีย่นแปลง
มากนัก ความชื้นมผีลต่อจุลนิทรยีแ์ละแบคทเีรยีในดนิ และเมื่อผ่านไป 28 วนั พบว่าร้อยละน ้าหนักที่เพิม่ขึน้มีค่าไม่
เปลีย่นแปลงมากนกั ลกัษณะตวัอย่างหลงัจากฝังกลบในช่วงเวลาต่างๆ ยงัไม่เปลีย่นแปลงมากนัก ซึง่การย่อยสลายใน
ดนิของตวัอย่างเหล่าน้ีอาจจะตอ้งใชเ้วลานานมากกว่า 28 วนั  

 
รปูที ่4 รอ้ยละน ้าหนกัทีเ่พิม่ขึน้ของสตูร 1-4 
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ตารางท่ี 2 ลกัษณะของตวัอย่างหลงัฝังดนิครบ 28 วนั 

ตวัอย่าง 7 วนั 14 วนั 21 วนั 28 วนั 

PLA 
    

สตูร 1  
    

สตูร 2  

    

สตูร 3 

    

สตูร 4  
    

 

3.5 สภาวะในการขึน้รปูเป็นกระถางด้วยแม่พิมพซิ์ลิโคน  

การขึน้รปูกระถางโดยใชแ้ม่พมิพซ์ลิโิคน โดยน าพอลเิมอรค์อมพาวด ์ทัง้ 4 สตูรใสไ่ปในแม่พมิพแ์ลว้ท าการให้
ความรอ้นทีอุ่ณหภูม ิ170, 180 และ 200 องศาเซลเซยีสทีเ่วลาต่างๆ พบว่าทีอุ่ณหภูม ิ170 องศาเซลเซยีสใชเ้วลานาน
มากกว่า 2 ชัว่โมงจงึจะท าใหช้ิน้งานเตม็แม่พมิพแ์ละเมื่อทดลองเพิม่อุณหภูมเิป็น 200 องศาเซลเซยีส ใชเ้วลา 30 นาที
พอลเิมอรค์อมพาวดส์ามารถหลอมหมด แต่เมื่อชิน้งานเยน็ตวัลงพบว่าเกดิฟองอากาศภายในชิน้งานจ านวนมาก ดงันัน้
สภาวะทีเ่หมาะสมในการเตรยีมชิน้งานใหส้มบรูณ์และไมม่ฟีองอากาศไดแ้ก่ อุณหภูม ิ180 องศาเซลเซยีส เวลา 90 นาท ี

 

PLA สตูร 1  สตูร 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

สตูร 3  สตูร 4   
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รปูที ่5 กระถางทีไ่ดจ้ากการขึน้รปูของ PLA และ PLA ผสมเทอรโ์มพลาสตกิสตารช์และสว่นทีไ่ดจ้ากใบสบัปะรด 

ทัง้ 4 สตูร  

 

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 แป้งสบัปะรดสามารถขึน้รปูเป็นฟิลม์เทอรโ์มพลาสตกิตารช์ได ้ทีอุ่ณหภูม ิ90 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 20 นาท ี 
โดยมพีลาสตไิซเซอรเ์ป็นยเูรยีและกลเีซอรอล เมื่อน าไปผสมกบัพอลแิลคตกิแอซดิและสว่นทีไ่ดจ้ากใบสบัปะรด พอลแิล
คตกิแอซดิมคีวามแขง็แรงลดลงและค่าการยดืตวัก่อนขาดเพิม่ขึน้เมื่อใส่เทอรโ์มพลาสตกิสตารช์ลงไป การย่อยสลายใน
ดนิพบว่า 28 วนัแรก มนี ้าหนักทีเ่พิม่ขึน้อาจเนื่องมาจากการดูดความชืน้  พอลเิมอรค์อมพาวดท์ีไ่ดส้ามารถขึน้รูปเป็น
กระถางเพาะช าไดโ้ดยใชก้ารหลอมทีอุ่ณหภูม ิ180 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 90 นาท ี  
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การลดปริมาณไนเตรตสะสมในผกัไฮโดรโปนิกสด้์วยน ้าท้ิงจากการหมกัเศษเหลือท้ิง
จากการแปรรปูปลา  

 

นิรมล จนัทรชาต*ิ และ อุษา อน้ทอง  

 

บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มุ่งเน้นการประยุกตใ์ชน้ ้าทิง้จากระบบผลติก๊าซชวีภาพจากเศษเหลอืทิง้จากการแปรรูปปลาแบบไร้
อากาศเพื่อลดปรมิาณไนเตรตในผกัทีป่ลูกแบบไรด้นิ โดยการศกึษาอตัราส่วนระหว่างสารละลายปุ๋ ยเคมแีละน ้าทิง้จาก
ระบบหมกัก๊าชชวีภาพ ที่เหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของผกับุง้ อตัราส่วนระหว่างสารละลายปุ๋ ยเคม ี(ประกอบดว้ย
สารละลาย A และสารละลาย B (1:1)) และน ้าทิง้จากระบบหมกัก๊าชชวีภาพ 5 อตัราสว่น คอื 100 : 0, 80 : 20, 60 : 40, 
40 : 60 และ 0 : 100 โดยมกีารวดัอตัราการเจรญิเตบิโต (ความสงูของล าต้น ความยาวของใบ ความกวา้งของใบ และ
จ านวนใบ) ทุก ๆ 5 วนั พบว่าผกับุง้สามารถเจรญิเตบิโตไดด้ทีีสุ่ดทีอ่ตัราส่วนระหว่างสารละลายปุ๋ ยเคมแีละน ้าทิง้จาก
ระบบหมกัก๊าชชวีภาพ 40 : 60 จากนัน้วเิคราะหป์รมิาณไนเตรตสะสมในผกัทีป่ลกูโดยใชอ้ตัราสว่นของปุ๋ ยทีแ่ตกต่างกนั
ดว้ยวธิกีารวดัค่าการดูดกลนืแสงของสารทีท่ าใหเ้กิดสโีดยใชว้ธิบีรูซนี พบว่าเมื่อเพิม่สดัส่วนของน ้าทิง้จากระบบหมกั
ก๊าซชวีภาพ ปรมิาณไนเตรตสะสมในผกัลดน้อยลง ปรมิาณไนเตรตตกคา้งต ่าทีสุ่ดในผกับุง้ เท่ากบั 1106 มลิลกิรมัต่อ
กโิลกรมัของผกัซึ่งปลูกทีอ่ตัราส่วนระหว่างสารละลายปุ๋ ยเคมแีละน ้าทิ้งจากระบบหมกัแบบไร้อากาศเท่ากบั 40 : 60
ดงันัน้การใช้สารละลายปุ๋ ยเคมผีสมกบัน ้าทิ้งจากการหมกัก๊าซชวีภาพสามารถใช้ในการปลูกผกัไร้ดนิให้มอีตัราการ
เจรญิเตบิโตไดด้ ีและมสีารไนเตรตตกคา้งในผกัต ่า 

 

ค าส าคญั น ้าทิง้จากระบบผลติก๊าซชวีภาพ ไนเตรต ผกัไฮโดรโปนิกส,์ ปุ๋ ยชวีภาพ 
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Reduction of accumulated nitrate in hydroponic vegetable using Bio-Slurry from 
fish processing wastes 

 

Niramol Juntarachat* and Usa Onthong 

 

ABSTRACT 

This research focuses on the application of anaerobic digestion wastewater from fish processing wastes 
for reducing nitrate accumulated in hydroponic vegetable. The effect of the ratio of chemical fertilizer and biogas 
slurry on growth rate and nitrate contamination of morning glory was studied. Five ratios between chemical 
fertilizer solution (consisting of solution A and solution B (1: 1)) and biogas slurry 100: 0, 80: 20, 60: 40, 40: 60 
and 0: 100 were prepared and used for hydroponic. The growth rate (stem height, leaf length, leaf width, and 
leaf number) was measured every 5 days. Morning glory cloud rapidly grown at the ratio of 40: 60. The nitrate 
content of the vegetable was determined by brucine colorimetric method. The experimental results showed that 
the lowest amount of nitrate residue in morning glory was 1106 mg/kg of vegetables, which planted at the ratio 
of solution, chemical fertilizer and wastewater from anaerobic fermentation system at 40: 60. Therefore, the use 
of chemical fertilizer solution mixed with biogas slurry cloud be used for growing hydroponic vegetables with a 
good growth rate as well as minimize nitrate residue in vegetable. 

 

Keywords : Bio-slurry, Nitrate, Hydroponic vegetables, Bio-fertilizer  
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บทน า 

ปัจจุบนัคนหนัมาให้ความส าคญักบัการเลอืกรบัประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึน้ เช่น การรบัประทาน
อาหารทีป่รุงแต่งน้อยทีสุ่ด การกนิมงัสวริตั ิการกนิผกัอนิทรยี ์กนิผกัปลอดสารพษิ เป็นต้น ส่งผลใหธุ้รกจิทีเ่กีย่วขอ้งมี
การเจรญิเติบโตและขยายตวัอย่างก้าวกระโดด ธุรกจิการปลูกพชืโดยไม่ใช้ดนิ (Soilless culture) หรอื การปลูกพืช
ไฮโดรโปนิกส ์(Hydroponic) เป็นหนึ่งในธุรกจิทีก่ าลงัไดร้บัความนิยม และเติบโตอย่างรวดเรว็ ส าหรบัประเทศไทยมี
ฟารม์ปลกูผกัไฮโดรโปนิกสก์ว่า 150 แห่ง คดิเป็นพืน้ทีป่ลกูประมาณ 800 ไร่ สามารถผลติผกัไฮโดรโปนิกสไ์ดป้ระมาณ 
100 ตนัต่อวนั วางจ าหน่ายในรา้นคา้ชัน้น าทัว่ไปในโซนขายผกัปลอดสารพษิ บรรจุในบรรจุภณัฑท์ีส่วยงาม และขายใน
ราคาที่สูงกว่าผกัทัว่ไปในท้องตลาด ผกัไฮโดรโปนิกสไ์ด้รบัการตอบรบัจากผู้บรโิภคค่อนขา้งด ีด้วยเหตุผลหลกั คอื 
ผูค้นสมยัใหม่หนัมาสนใจบรโิภคผกัปลอดสารพษิเพิม่ขึน้และผูค้นเหล่านัน้เขา้ใจว่า ผกัไฮโดรโปนิกสป์ลอดสารพษิ แต่
จากงานวจิยัเกีย่วกบัความเขม้ขน้ของไนเตรตในผกัสลดั [1] พบว่าความเขม้ขน้ของไนเตรตในผกัสลดัทีป่ลูกในดนิสูง
กว่าผกัทีป่ลูกแบบไฮโดรโปนิกส ์และความเขม้ขน้ของไนเตรตในผกัสลัดทีป่ลูกแบบไรด้นิสงูกว่าปลูกแบบอนิทรยี ์นัน่
หมายความว่า ผกัไฮโดรโปนิกสไ์ม่ใช่ผกัปลอดสารพษิ 

สารไนเตรตไม่มคีวามเป็นพษิ [2] แต่เมื่อเขา้สู่ร่างกายจะถูกเปลีย่นเป็นสารไนไตรตท์ีเ่ป็นอนัตรายต่อร่างกาย 
ก่อให้เกดิโรคต่างๆ มากมาย โรคที่รู้จกักนัเป็นอย่างด ีคอื โรคบูลเบบี้ (Blue baby syndrome) [3] การสะสมของไน
เตรตในผกัจะมีปริมาณมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กบัหลายปัจจยั เช่น ระดบัของไนโตรเจนในดิน ความเข้มข้นของแสง 
อุณหภูม ิ[4] ชนิดและพนัธุผ์กั [5] การศกึษาการปลกูผกักนิใบโดยวธิไีฮโดรโปนิกส ์เพื่อลดระดบัการตกคา้งของไนเตรต
ในผกั วธิกีารก าจดัไนเตรตออกจากพชืใหเ้หลอืในปรมิาณต ่า หรอืไม่มเีลย ถูกน ามาใชก้่อนการเกบ็เกีย่วในการปลกูผกั
สลดัแบบไรด้นิ อย่างไรกต็าม การก าจดัไนเตรตจากพชื อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวใหผ้ลผลติของผกัลดลง หรอื 
คุณภาพแย่ลง [6] ต่อมามกีารคน้พบว่าการทดแทนไนโตรเจนดว้ยกรดอะมิโนในสารละลายอาหารของระบบไฮโดรโป
นิกส ์เป็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพในการช่วยลดความเขม้ขน้ของไนเตรตในผกักนิใบ [5 , 7-8] แต่สารอาหารผสมกรดอะ
มโินส าหรบัไฮโดรโปนิกสท์ีว่างขายในทอ้งตลาดค่อนขา้งหายาก และมรีาคาสงู 

น ้ าทิ้งจากระบบหมักแบบไร้อากาศเป็นของเหลวสีน ้ าตาลที่ได้ จากกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ
ประกอบดว้ยสารประกอบไนโตรเจน คอื กรดอะมโิน อกีทัง้ยงัมแีร่ธาตุ และสารออกฤทธิท์างชวีภาพโมเลกุลขนาดเลก็ 
มสีารอาหารหลกัและสารอาหารรองทีพ่ชืต้องการใชใ้นการเจรญิเติบโตอย่างครบถ้วน ซึ่งองค์ประกอบของน ้าทิง้จาก
ระบบหมกัแบบไรอ้ากาศจะแตกต่างกนัออกไปขึน้อยู่กบัวตัถุดบิทีใ่ชใ้นกระบวนการหมกั น ้าทิง้จากระบบหมกัเศษเหลอื
ทิ้งจากการแปรรูปปลาแบบไร้อากาศ มอีงค์ประกอบของกรดอะมโินอยู่สูง สามารถช่วยเพิม่กรดอะมโินในสารละลาย
ส าหรบัการปลูกพชืไรด้นิและช่วยลดการสะสมของไนเตรตในพชืได ้งานวจิยัชิน้นี้ จงึสนใจศกึษาความเป็นไปไดใ้นการ
ประยุกต์ใชน้ ้าทิง้จากกระบวนการหมกัเศษเหลอืทิง้จากการแปรรูปปลาแบบไรอ้ากาศ ซึง่เป็นผลติภณัฑห์นึ่งทีไ่ดจ้าก
ระบบผลติก๊าซชวีภาพในครวัเรอืน มาใชใ้นการปลกูพชืไรด้นิเพื่อลดปรมิาณไนเตรตตกคา้งในผกั  
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อปุกรณ์และวิธีทดลอง 

การเตรียมแปลงปลูกผกัไฮโดรโปนิกส ์ 

 การเตรยีมแปลงปลูกผกัไฮโดรโปนิกสใ์นห้องปฏบิตักิาร เลอืกใช้เทคนิคการปลูกพชืในน ้าลกึไหลล้น หรอื 
Deep flow technique ซึง่เป็นการปลกูพชืลงในภาชนะบรรจุน ้าทีม่คีวามลกึ 5 –10 เซนตเิมตร ใชภ้าชนะเป็นราง โดยที่
ดา้นหนึ่งจะมที่อน ้าไหลเขา้และอกีดา้นหนึ่งมที่อน ้าไหลออกทีเ่จาะไวเ้ป็นตวัก าหนดความลกึหรอืความสงูของน ้าทีจ่ะขงั
อยู่ในรางเมื่อน ้าไหลท่วมภาชนะจนสงูเกนิกว่าท่อน ้าออก น ้าจะไหลลน้ออกสู่ท่อน ้าออก และไหลสู่ระบบท่อน ้าไหลกลบั
เขา้สูถ่งัพกัเป็นระบบน ้าวน แปลงปลกูผกัประกอบดว้ยรางปลกู 5 ราง แต่ละรางปลกูมหีลุมปลกูผกั 6 หลุม ซึง่แต่ละราง
ใช้ปัม๊น ้า ขนาดเลก็ (SONIC AP-1200, Thailand) ก าลงัปั้ม 600 ลติรต่อชัว่โมง ก าลงัไฟ 9 วตัต์ เพื่อควบคุมระบบ
น ้าวน  

การเตรียมสารละลายปลูกผกัไฮโดรโปนิกส ์ 

 น ้าทิง้จากจากการหมกัเศษเหลอืทิง้จากการแปรรูปปลา ไดจ้ากระบบหมกัก๊าซชวีภาพ ขนาด 200 ลติร โดย
ท าการเตมิเศษเหลอืทิง้จากการแปรรปูปลาทุกวนั วนัละ 1 ลติร ตวัอย่างเศษทิง้จากการแปรรปูปลาทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมมา
จากตลาดสดป่าพะยอม (ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง) เป็นระยะเวลา 45 วนั  

 การเตรยีมสารละลายส าหรบัการปลูกผกัแบบไรด้นิ โดยจะท าการปรบัเปลี่ยนอตัราส่วนระหว่างน ้าทิง้จาก
ระบบหมกัและสารละลายทีใ่ชใ้นการปลกูพชืไรด้นิแบบดัง้เดมิซึง่ประกอบดว้ยสารละลาย A (แคลเซยีมไนเตรต, เหลก็เอ
ทลินีไดอามนีเตตราอาเซตกิ, เหลก็คเีลต) และ B (โพแทสเซยีมไนเตรต, แมงกานีสซลัเฟส, โมโนโพแทสเซยีมฟอสเฟต 
แมงกานีส โซเดยีมเอทลินีไดอามนีเตตราอาเซตกิ) ในสดัส่วนทีเ่ท่ากนั (1:1) และเตรยีมสารละลายปลูกผกั จ านวน 5 
ตวัอย่าง ตวัอย่างละ 10 ลติร โดยแต่ละตวัอย่างมสีดัส่วนของน ้าทิง้จากระบบหมกัก๊าซชวีภาพและสารละลายปุ๋ ยเคมี
แตกต่างกนั คอื ชุดการทดลองที ่1 (0 : 100) ชุดการทดลองที ่2 (60 : 40)ชุดการทดลองที ่3 (40 : 60)  ชุดการทดลอง
ที ่4 (20 : 80) ชุดการทดลองที ่5 (100 : 0)  จากนัน้ เตมิน ้าลงในสารละลายแต่ละชุดการทดลอง เพื่อปรบัใหส้ารละลาย
ปลูกผกัไฮโดรไปนิกส ์มคี่าการน าไฟฟ้าของสารละลาย (Electrical conductivity; EC) ที่เหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโต
ของผกับุง้ ในแต่ละชุดการทดลองจะมกีารท าซ ้า 6 ครัง้ 

การเพาะเมลด็ผกัและการย้ายต้นอ่อนลงแปลงผกั 

 การเพาะเมลด็ผกับุง้ เริม่จากการแช่เมลด็ผกัไว้ในน ้าเป็นระยะเวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้น าเมลด็เพาะลงใน
ฟองน ้าทีม่ขีนาด เท่ากบั 1.5 x 1.5 x 1.5 เซนตเิมตร (กวา้ง x ยาว x สงู) วางฟองน ้าเรยีงกนัไวใ้นภาชนะ เตมิน ้าลงไป
ให้อยู่ในระดบัครึ่งหนึ่งของฟองน ้าเพาะเมลด็ เป็นระยะเวลา 5 – 6 วนั  ให้มขีนาดความสูงของต้นอ่อน ประมาณ 4 
เซนตเิมตร จากนัน้ท าการยา้ยตน้อ่อนลงแปลงผกัไรด้นิทีเ่ตรยีมไว ้ 

การวดัการเจริญเติบโตของผกั 

 วดัอตัราการเจรญิเตบิโตของผกับุง้ โดยท าการวดัความสงูของล าตน้ จ านวนใบ ความกวา้งของใบ และความ
ยาวของใบ ทุก ๆ 5 วนั จนถงึระยะเวลาเกบ็เกีย่วผลผลติ  
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การวิเคราะหป์ริมาณไนเตรตสะสม 

 วเิคราะหป์รมิาณไนเตรตตกคา้งในผกักนิใบ สามารถท าไดด้ว้ยการวดัค่าการดดูกลนืแสงของสารทีท่ าใหเ้กดิ
สโีดยใชว้ธิบีรูซนี เริม่จากเตรยีมสารละลายไนเตรตมาตรฐานทีค่วามเขม้ขน้แตกต่างกนั ท าการวดัค่าการดูดกลนืแสงที่
ความยาวคลื่น 410 นาโนเมตร ดว้ยเครื่องยวูี-วสิเิบลิสเปกโทรมเิตอร ์(Jasco รุ่น V-650, Japan) เพื่อน าขอ้มลูมาสรา้ง
กราฟมาตรฐาน จากนัน้วเิคราะหป์รมิาณไนเตรตตกคา้งในผกั โดยการน าตวัอย่างผกัจากชุดการทดลองทัง้ 5 ชุดการ
ทดลองมาอบแหง้ และสกดัดงึไนเตรตออกจากผกัแหง้ดว้ยน ้า เป็นระยะเวลา 12 ชัว่โมง แลว้น าสารละลายทีไ่ด้ มาท า
ปฏกิริยิากบัสารละลายโซเดยีมคลอไรด ์ความเขม้ขน้ 30% และกรดซลัฟูรกิ ตามดว้ยสารละลายบรูซนี-กรดซลัฟานิลกิ 
(Brucine – sulfanilic acid) ก่อนน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 410 นาโนเมตร ด้วยเครื่องยูวี -วิสิ
เบลิสเปกโทรมเิตอร ์สดุทา้ยค านวณหาความเขม้ขน้ของไนเตรตสะสมในผกั 

 

ผลการทดลอง 

 การประยุกตใ์ชน้ ้าทิง้จากการหมกัของเสยีจากการแปรรปูปลาแบบไรอ้ากาศ เพื่อลดปรมิาณไนเตรตสะสมใน
การปลูกผกัไรด้นิ มกีารด าเนินงาน 2 ส่วน คอื ศกึษาปรมิาณของน ้าทิง้จากการหมกัเศษเหลอืทิ้งจากการแปรรูปปลา
แบบไรอ้ากาศ ทีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของผกับุง้ทีป่ลูกแบบไรด้นิ และศกึษาผลของปรมิาณน ้าทิง้จากการหมกั
เศษเหลอืทิง้จากการแปรรปูปลาแบบไรอ้ากาศต่อปรมิาณไนเตรตสะสมในผกับุง้ทีป่ลกูแบบไรด้นิ    

 

ผลการศึกษาสดัส่วนของน ้าท้ิงจากระบบหมกัแบบไรอ้ากาศต่อการเจริญเติบโตของผกับุ้ง 

 ได้ศกึษาอตัราส่วนระหว่างสารละลายปุ๋ ยเคมแีละน ้าทิ้งจากระบบหมกัของเสยีอนิทรยี์จากการแปรรูปปลา
แบบไรอ้ากาศทีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของผกับุง้ 5 สดัส่วนแตกต่างกนั คอื 100 : 0, 80 : 20, 60 : 40, 40 : 60 
และ 0 : 100 แต่ละสดัสว่นมกีารท าซ ้า 6 ครัง้ รปู 1 แสดงการเจรญิเตบิโตของผกับุง้ (วนัที ่9 ของการปลกู) ทีป่ลกูแบบ
ไฮโดรโปนิกสท์ีใ่ชส้ดัสว่นของสารละลายปุ๋ ยเคมแีละน ้าทิง้จากระบบหมกัของเสยีอนิทรยีจ์ากการแปรรปูปลาแตกต่างกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 1 การเจรญิเตบิโตของผกับุง้ (วนัที ่9 ของการปลูก) ทีป่ลูกแบบไฮโดรโปนิกสท์ีใ่ชส้ดัสว่นของสารละลายปุ๋ ยเคมแีละน ้า
ทิ้งจากระบบหมกัของเสยีอนิทรยีจ์ากการแปรรูปปลาแตกต่างกนั โดยจากซา้ยไปขวา รางที ่1 (100 : 0) รางที ่2 (80 : 20) 
รางที ่3 (60 : 40) รางที ่4 (40 : 60) รางที ่5 (0 : 100) 
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พบว่าความสงูของตน้ ความกวา้งของใบ ความยาวของใบ และจ านวนใบของผกับุง้เฉลีย่ทีป่ลกูในสารละลายปลูกผกัทีม่ี
สดัสว่นแตกต่างกนั แสดงไวด้งัรปู 2 - 5 ตามล าดบั  

  

 

รปู  1 ความสงูของล าตน้ผกับุง้ทีป่ลกูดว้ยสารละลายปุ๋ ยเคมแีละน ้ าทิ้งจากระบบหมกัแบบไรอ้ากาศทีส่ดัสว่นแตกต่างกนั 
() 100 : 0, (*) 80 : 20, (◊) 60 : 40  (○) 40 : 60 () 0 : 100 

 

รปู  2 ความกวา้งของใบผกับุง้ทีป่ลกูดว้ยสารละลายปุ๋ ยเคมแีละน ้าทิ้งจากระบบหมกัแบบไรอ้ากาศทีส่ดัสว่นแตกต่างกนั 
() 100 : 0, (*) 80 : 20, (◊) 60 : 40  (○) 40 : 60 () 0 : 100  

 

 จากการทดลองพบว่า อตัราการเจรญิเตบิโตของผกับุง้ในระยะ 10 วนัแรก มคีวามสงูของล าตน้และจ านวนใบ
ไม่แตกต่างกนั แต่ความกวา้งและความยาวของใบมคีวามแตกต่างกนั โดยสดัส่วนของสารละลายปุ๋ ยเคมแีละน ้าทิง้จาก
ระบบหมกัแบบไรอ้ากาศจากเศษเหลอืทิง้จากการแปรรปูปลาที ่40 : 60 มคีวามกวา้งและความยาวใบมากทีส่ดุ หลงัจาก
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วนัที ่10 เป็นต้นไป ผกับุง้ที่ปลูกในสารละลายทีม่สีดัส่วนปุ๋ ยเคมแีละน ้าหมกัชวีภาพ 0 : 100 เริม่หยุดการเจรญิเตบิโต 
เน่ืองจากสารอาหารในน ้าทิง้จากระบบหมกัแบบไรอ้ากาศอย่างเดยีวไม่เพยีงพอต่อการเจรญิเตบิโตของพชื   

 

 

รปู  3 ความยาวของใบผกับุง้ทีป่ลกูดว้ยสารละลายปุ๋ ยเคมแีละน ้าทิ้งจากระบบหมกัแบบไรอ้ากาศทีส่ดัสว่นแตกต่างกนั 
() 100 : 0, (*) 80 : 20, (◊) 60 : 40  (○) 40 : 60 () 0 : 100  

 

 

 

รปู 4 จ านวนใบผกับุง้ทีป่ลกูดว้ยสารละลายปุ๋ ยเคมแีละน ้าทิ้งจากระบบหมกัแบบไรอ้ากาศทีส่ดัสว่นแตกต่างกนั  
() 100 : 0, (*) 80 : 20, (◊) 60 : 40  (○) 40 : 60 () 0 : 100  
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ผกับุ้งที่ปลูกด้วยสารละลายที่มอีตัราส่วนระหว่างสารละลายปุ๋ ยเคมแีละน ้าทิ้งจากระบบหมกัเท่ากบั 40 : 60 มีการ
เจรญิเติบโตเรว็ทีสุ่ด ทัง้ความสูงของล าต้น ความกว้างของใบ ความยาวของใบ และจ านวนใบ ซึ่งการใช้อตัราส่วนนี้
สามารถลดปรมิาณการใชปุ้๋ ยเคมไีดถ้งึ 60 % เป็นการช่วยลดตน้ทุนในการปลกูพชืไรด้นิ  

 

ผลการศึกษาปริมาณน ้าท้ิงจากการหมกัเศษเหลือท้ิงจากการแปรรปูปลาต่อปริมาณไนเตรตสะสมในผกับุ้งท่ี
ปลูกแบบไรดิ้น 

 การวเิคราะหป์รมิาณไนเตรตในผกับุง้ ทีป่ลูกโดยใชอ้ตัราส่วนระหว่างสารละลายปุ๋ ยเคมแีละน ้าทิง้จากระบบ
หมกัก๊าชชวีภาพจากการแปรรปูปลาทีแ่ตกต่างกนั จ านวน 5 อตัราสว่น คอื 100 : 0, 80 : 20, 60 : 40, 40 : 60 และ 0 : 
100 ซึง่ท าการวเิคราะหโ์ดยวธิวีดัค่าการดูดกลนืแสงของสารทีท่ าใหเ้กดิสโีดยใชว้ธิบีรูซนี  แต่ละตวัอย่างมกีารท าซ ้า 3 
ครัง้ รูป 5 แสดงปรมิาณไนเตรตสะสมในผกัทีป่ลูกดว้ยสารละลายปุ๋ ยเคมดีัง้เดมิและน ้าทิง้จากระบบหมกัแบบไรอ้ากาศ
ในสดัส่วนที่แตกต่างกนั พบว่าปรมิาณไนเตรตสะสมในผกับุ้งที่ปลูกแบบไร้ดนิ ไม่เกนิค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ตาม
มาตรฐานของ European Union ซึง่มคี่าเท่ากบั 2500 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมัของผกั [8] และเมื่อเพิม่อตัราส่วนในการใช้
น ้าทิง้จากระบบหมกัก๊าชชวีภาพในสารละลายปุ๋ ยปลูกผกัไรด้นิ ปรมิาณไนเตรตสะสมในผกับุง้จะลดลงดว้ย ซึง่ผลการ
ทดลองจากงานวจิยันี้สอดคลอ้งกบัการรายงานของ เวณิกา เบญจพงศ ์[9] ทีท่ าการศกึษาปรมิาณไนเตรตในผกัคะน้า 
ส าหรบัผกัทีป่ลูกโดยใชน้ ้าหมกัเพยีงอย่างเดยีวเจรญิเตบิโตไม่สมบูรณ์ เนื่องจากในน ้าหมกัจากระบบหมกัก๊าซชวีภาพ 
มสีามารถอาหารทีไ่ม่เพยีงพอต่อการเจรญิเตบิโตของผกับุง้   

 

 

รูป  5 ปรมิาณไนเตรตสะสมในผกับุง้ทีป่ลูกแบบไฮโดรโปนิกสท์ีส่ดัส่วนระหว่างสารละลายปุ๋ ยเคมแีละน ้ าทิ้งจากระบบ
หมกัแบบไรอ้ากาศจากเศษเหลอืทิ้งจากการแปรรปูปลาแตกต่างกนั  
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สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 งานวจิยันี้ มุ่งเน้นการประยุกตใ์ชน้ ้าทิง้จากระบบหมกัเศษเหลอืทิง้จากการแปรรปูปลาแบบไรอ้ากาศ เพื่อลด
ปรมิาณไนเตรตในผกัทีป่ลูกแบบไรด้นิ โดยการศกึษาอตัราส่วนระหว่างสารละลายปุ๋ ยเคมแีละน ้าทิง้จากระบบหมกัก๊าช
ชวีภาพ ที่เหมาะสมต่อการเจรญิเติบโตของผกัผกับุ้ง และวเิคราะห์ปรมิาณไนเตรตตกค้างในผกั เริม่จากการศกึษา
อตัราส่วนระหว่างสารละลายปุ๋ ยเคม ี(ประกอบดว้ยสารละลาย A และสารละลาย B (1:1)) และน ้าทิง้จากระบบหมกัก๊าช
ชวีภาพทีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของพชื จ านวน 5 อตัราสว่นแตกต่างกนั คอื 100 : 0, 80 : 20, 60 : 40, 40 : 60 
และ 0 : 100 วดัอตัราเจรญิเตบิโต (ความสงูของล าต้น ความยาวของใบ ความกวา้งของใบ และจ านวนใบ) ทุกๆ 5 วนั 
พบว่าผกับุง้สามารถเจรญิเตบิโตไดด้ทีีสุ่ด ทีอ่ตัราส่วนระหว่างสารละลายปุ๋ ยเคมแีละน ้าทิง้จากระบบหมกัก๊าชชวีภาพ 
40 : 60  และทีอ่ตัราสว่น 0 : 100 ผกับุง้หยุดการเจรญิเตบิโตหลงัจากวนัที ่10 ของการปลกู จากนัน้วเิคราะหป์รมิาณไน
เตรตสะสมในผกัทีป่ลกูโดยใชอ้ตัราสว่นของปุ๋ ยทีแ่ตกต่างกนั ดว้ยวธิกีารวดัค่าการดดูกลนืแสงของสารทีท่ าใหเ้กดิส ีโดย
ใช้วธิบีรูซนี พบว่าปรมิาณไนเตรตลดลงเมื่อเพิม่ปรมิาณน ้าทิง้จากระบบหมกัแบบไร้อากาศในสดัส่วนของสารละลาย
อาหารพชื ปรมิาณไนเตรตตกคา้งต ่าทีสุ่ดในผกับุง้ เท่ากบั 1106 มิลลกิรมัต่อกโิลกรมั ซึง่เป็นผกัทีป่ลูกดว้ยสารละลาย
ปุ๋ ยทีอ่ตัราสว่นทีม่นี ้าทิง้จากระบบหมกัก๊าชชวีภาพสงูทีส่ดุ คอื 40 : 60 ดงันัน้การใชส้ารละลายปุ๋ ยเคมผีสมกบัน ้าทิง้จาก
การหมกัก๊าซชวีภาพ สามารถใชใ้นการปลูกผกัไรด้นิใหม้อีตัราการเจรญิเตบิโตไดด้ ีรวมทัง้มสีารไนเตรตตกคา้งต ่ากว่า
การใชส้ารละลายปุ๋ ยเคมเีพยีงอย่างเดยีว และไม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภคผกัดว้ย 
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การศึกษาการชะของปุ๋ ยไนเตรทและฟอสเฟต 
จากกระถางเพาะกล้าไม้กาบกล้วยผสมยางพารา 

 

รตันา สนัน่เมอืง1, 2, * ปณติา มแีกว้1, 2 และ วภิารตัน์ เชือ้ชวด ชยัสทิธิ1์, 2 

 

 

 

บทคดัย่อ 

 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาชะของปุ๋ ยไนเตรตและฟอสเฟตจากกระถางเพาะกล้าไม้กาบกล้วยผสม
ยางพาราโดยท ากระถางเพาะกลา้ไมท้ีม่สีว่นผสมของกาบกลว้ยและยางพารา ในอตัราสว่น ยางพารา:กาบตน้กลว้ย เป็น 
100:0 75:25 50:50 และ25:75  มกีารทดสอบการย่อยสลายทางชวีภาพ และการทดสอบการดดูซบัน ้า และเลอืกสดัสว่น
ที ่50:50 มาขึน้รปูเป็นกระถางเพาะกลา้และใสปุ่๋ ยไนเตรทและฟอสเฟตเป็น 2 ชุดการทดลอง  วเิคราะหป์รมิาณปุ๋ ยทีถู่ก
ชะออกมาจากกระถางเพาะกลา้ไมท้ีท่ าขึน้ดว้ยเทคนิค UV-VIS Spectrophotometry จากผลการศกึษาพบว่ารอ้ยละของ
การย่อยสลายของสดัส่วนยางพาราต่อกาบกลว้ยเท่ากบั 25:75 มคี่าสงูทีสุ่ดคอืรอ้ยละ 52.19 เมื่อเวลาผ่านไป 30 วนั 
และมกีารดูดซบัน ้าเพิม่ขึน้เรื่อยๆ(ตัง้แต่รอ้ยละ 34.77  ทีเ่วลา 10 นาท ีจนถงึรอ้ยละ 101.96  ทีเ่วลา 42 ชัว่โมง) โดย
การดูดซบัน ้าเพิม่ขึน้เรื่อยๆเมื่อเวลาเพิม่ขึน้ และยงัพบว่ากระถางเพาะกลา้ไมท้ี่มสีดัส่วนของกาบกลว้ยผสมยางพารา
เป็น 50:50 ซึง่มกีารเตมิปุ๋ ยไนเตรทนัน้ มปีรมิาณไนเตรททีถู่กชะออกมาเพิม่ขึน้เมื่อเวลาเพิม่ขึน้ และกระถางเพาะกลา้
ไมท้ีเ่ตมิปุ๋ ยฟอสเฟตมปีรมิาณของฟอสเฟตทีถู่กชะออกมาลดลงเมื่อเวลาเพิม่ขึน้ ดงันัน้กระถางเพาะกลา้ไมท้ี่มสีดัสว่น
ของกาบกลว้ยผสมยางพาราเป็น 50:50 จงึมคีวามเหมาะสมทีจ่ะใชป้ระโยชน์จรงิต่อไป 

 

ค าส าคญั: กาบตน้กลว้ย  ยางพารา  กระถางเพาะกลา้ไม ้ ปุ๋ ยไนเตรท  ปุ๋ ยฟอสเฟต 
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Determination of leaching of Nitrate and Phosphate fertilizers from a flowerpot 
made from a leaf sheaf of banana tree and natural rubber 

 

Ratana Sananmuang1, 2, *, Panita Meegaew1, 2 and Wipharat Chuachuad Chaiyasith1, 2 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work was to determine the leaching of a nitrate and phosphate fertilizers from a 
flowerpot made from leaf sheaf of banana tree and natural rubber. The studied ratios of natural rubber and leaf 
sheaf of banana tree were 100: 0, 75:25, 50:50 and 25:75. The biodegradation and water adsorption were also 
studied. The 50:50 ratio of natural rubber to leaf sheaf of banana tree flowerpots were selected to add both of 
fertilizers and studied a leaching.  The amount of both fertilizers was measured by UV-VIS Spectrophotometry 
technique.  The results indicated that the 25:75 ratio of natural rubber to leaf sheaf of banana tree flowerpots 
had a highest degradation, 52.19%, at 30 days. There was a steady increasing in water adsorption as the time 
increase (34.77% at 10 min to 101.96% at 42 h). The 50:50 ratio flowerpots could increase leaching the nitrate 
ions as the time increase while that of the phosphate ions decreased as the time increases.  Therefore, the  
50:50 ratio flowerpot could  be selected for a practical use. 

 

Keywords:  leaf sheaf of banana tree, natural rubber, flowerpot, Nitrate fertilizer, Phosphate fertilizer 
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บทน า 

กลว้ยเป็นไมผ้ลทีค่นไทยรูจ้กักนัมานาน ปัจจุบนัพนัธุก์ลว้ยทีส่ าคญัของไทย ไดแ้ก่ กลว้ยน ้าวา้ ซึง่ปลกูกนัมาก
ทีส่ดุในจงัหวดัเลย หนองคาย และระนอง ตามล าดบั รองลงมาไดแ้ก่กลว้ยไข ่ซึง่ปลกูกนัมากทีส่ดุทีจ่งัหวดัก าแพงเพชร 
ตาก และนครสวรรค ์[1] กลว้ยมปีระโยชน์มากมาย ทุกสว่นของตน้กลว้ยถูกน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆ ทัง้เป็นอาหาร
คนและอาหารสตัว ์ต้นกลว้ยสดหรอืกาบของล าตน้เป็นส่วนทีม่ปีรมิาณมากเมื่อเทยีบกบัส่วนอื่นๆของต้นกลว้ย ซึง่มนี ้า
เป็นส่วนประกอบหลกั นอกจากนี้ยงัมใียอาหาร โปรตีน และแร่ธาตุได้แก่ โพแทสเซยีม แคลเซยีม แมกนีเซยีม และ
ฟอสฟอรสั เป็นต้น [2]  ส่วนยางพารากเ็ป็นพชืทีป่ลูกมากในประเทศไทยเช่นกนัเพราะเป็นประเทศทีม่ดีนิและความชุ่ม
ชืน้ทีเ่หมาะแก่การปลูกยางพาราอย่างยิง่  น ้ายางธรรมชาตมิปีระโยชน์มากเพราะมคีวามยดืหยุ่นสงู มสีมบตัดิเียีย่มใน
ดา้นการเหนียวตดิกนั มคี่าความทนทานต่อแรงดงึสงูมากโดยไม่ต้องเตมิสารเสรมิแรง มคีวามทนต่อการฉีกขาดสงูมาก
ทัง้ที่อุณหภูมหิ้องและอุณหภูมสิูง มคีวามต้านทานต่อการล้าสูง มคีวามต้านทานต่อการขดัถูสูง[3,4] จากงานวจิยัที่
ปรากฏพบว่าไดม้กีารน ากาบกลว้ยไปท าเยื่อกระดาษ [5] ใช้กาบกล้วยผลติเสน้ใยเพื่อสานเป็นภาชนะ [6]  ด้วยเหตุนี้
ผู้วจิยัจงึมแีนวคดิในการน าต้นกล้วยที่ถูกตดัทิ้งมาเป็นวสัดุในการเตรยีมกระถางเพาะกล้าไม้โดยมยีางพาราเป็นตัว
ประสาน และมกีารเตมิปุ๋ ยไนเตรทและฟอสเฟตลงในเนื้อกระถางเพาะกลา้ไมน้ี้ดว้ย โดยทีก่ระถางเพาะกลา้ไมน้ี้มคีวาม
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เน่ืองจากท าจากวสัดุธรรมชาตเิป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้วตัถุประสงคข์องงานวจิยันี้คอื เพื่อศกึษาการ
ชะของออิอนไนเตรทและออิอนฟอสเฟตออกมาจากกระถางเพาะกลา้ไมท้ีท่ าขึน้  รวมทัง้ศกึษาการย่อยสลายและการดดู
ซบัน ้าของกระถางเพาะกลา้ไมด้ว้ย 

 

อปุกรณ์และวิธีทดลอง 

2.1 สารเคมีและวสัด ุ
  สารเคมทีุกชนิดทีใ่ชใ้นการทดลองเป็นเกรดวเิคราะห ์(A.R. grade) ซึง่ซือ้จากบรษิทัเมริค์ (Merck) 
ประเทศไทย ได้แก่ โซเดียมไนเตรท  เหล็ก(II)ซัลเฟต  กรดซัลฟิวริก  แอมโมเนียมโมลิบเดทเตตระไฮเดรท            
โพแตสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต  โซเดียมซัลไฟด์ไฮเดรท ยางพาราและสารเติมแต่งซื้อจากบริษัทลักกี้โฟร์       
ประเทศไทย  ปุ๋ ยฟอสเฟตสูตร 10-50-10 ซื้อจากบรษิัท Charlee SQM ประเทศไทย ปุ๋ ยไนเตรท (ปุ๋ ยยูเรยี) ซื้อจาก
บรษิทัเจยีไต๋ ประเทศไทย กาบกลว้ยพนัธุม์ะลอิ่อง จากอ าเภอบางระก า จงัหวดัพษิณุโลก 
 

ตารางท่ี 1  สดัสว่นน ้ายางและสารเตมิแต่งน ้ายางพารา 

สารเตมิแต่ง 
น ้าหนกั  

(Phr, Part per hundred) 
60% Natural rubber latex 100 
50% Sulfur dispersion 2.0 
50% ZDEC dispersion 1.0 
50% ZMBT dispersion 1.0 
50% ZnO 5.0 
33% DPG dispersion 0.66 
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2.2 วิธีทดลอง 
 2.2.1 การท ากระถางเพาะกล้าไม้และช้ินงานเพื่อทดสอบ  
โดยชัง่น ้ายางธรรมชาตแิละสว่นผสมดงัตารางที ่1 เริม่จากคนน ้ายางธรรมชาต ิแลว้เตมิก ามะถนั  ZDEC และ 

ZMBT จากนัน้คนใหเ้ขา้กนั เตมิ ZnO และ DPG คนใหเ้ขา้กนั  ใสก่าบตน้กลว้ยทีอ่บแหง้เรยีบรอ้ยแลว้ โดยสดัสว่นของ
ยางพาราต่อกาบตน้กลว้ยเป็นดงันี้ 100:0 75:25 50:50 และ 25:75 เมื่อใสส่ว่นผสมแลว้คนใหท้ัว่ถงึ  เทใสพ่มิพ ์ น าไป
อบที ่ 100 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 1 ชัว่โมง และตดัใหม้ขีนาด 15x15x1.5 ซม. (กวา้งxยาวxหนา) และน าสดัสว่น
ยางพารา:กาบตน้กลว้ยที ่ 50:50 ผสมกนั ตยีางใหเ้ขา้กนัเตมิปุ๋ ยไนเตรทและปุ๋ ยฟอสเฟตเพิม่ลงไปในสดัสว่นผสมของ
กระถางแต่ละใบ คอืใสปุ่๋ ย 1 กรมั 2 กรมั และ 3 กรมั ขึน้รปูเป็นกระถางเพาะกลา้ไมโ้ดยเทลงในแบบพมิพร์ปูกระถางและ
ใชพ้มิพก์ดตรงกลาง น าไปอบที ่100 ºC เป็นเวลา 1 ชัว่โมง 

 
2.2.2 การทดสอบการย่อยสลาย  
น าชิน้งาน มาฝังดนิสงูประมาณ 7 เซนตเิมตร รดน ้าทุกๆ 1 อาทติย ์ประมาณ 0.8 ลติร ใหม้คีวามชืน้ 

และเกบ็ชิน้งานทุก 7 วนั 15 วนั และ 30 วนั น ามาลา้งใหด้นิออก และน าไปอบที ่80 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 4-5 ชัว่โมง 
เพื่อใหแ้หง้สนิท ชัง่น ้าหนกัและน ามาค านวณรอ้ยละการสลายตวัดงัสมการ (1) แลว้วดัความหนาของชิน้งานทีผ่่านการ
ฝังดนิแต่ละช่วงโดยใชเ้วอรเ์นียคาลปิเปอร ์ซึง่ในการวดัจะวดั 4 มุม และ 4 ดา้น จากนัน้น ามาหาค่าเฉลีย่ 

 

รอ้ยละการสลายตวั = 
น ้าหนกัเริม่ตน้−น ้าหนกัทีผ่่านการฝังดนิ

น ้าหนกัเริม่ตน้
  100  ................. (1) 

 
2.2.3 การทดสอบการดดูซบัน ้า 
น าชิน้งานแต่ละสดัสว่นมาแช่ในน ้า โดยจบัเวลาเป็น 10 20 40 80 160 320 640 1280 และ  

2560 นาท ีเมื่อครบก าหนดเวลากน็ าชิน้งานออกจากน ้าแลว้ชัง่น ้าหนกั จากนัน้น ามาค านวณรอ้ยละของการดดูซบัน ้าดงั
สมการ (2) 
 

            รอ้ยละของการดดูซบัน ้า = 
น ้าหนกัหลงัการแชน่ ้า−น ้าหนกัเริม่ตน้

น ้าหนกัเริม่ต้น
  100  ................. (2) 

 
  2.2.4 การทดสอบการชะของธาตอุาหารไนเตรท-ไนโตรเจนและฟอสเฟต-ฟอสฟอรสั  [7] 

 เลอืกกระถางเพาะกล้าไม้ที่มสีดัส่วนของยางพาราและกาบกล้วยที่เหมาะสมมาทดสอบการชะของ
ธาตุอาหาร โดยชัง่ดนิ 200 กรมั ใส่ในกระถางเพาะกลา้ไม ้และรดน ้าวนัละครัง้โดยรดน ้าเวลาเดยีวกนัของแต่ละวนั ท า
เช่นนี้ทุกวนัจนครบก าหนดเวลาไดแ้ก่ 7 วนั 15 วนั และ 30 วนั  จากนัน้เทดนิทัง้หมดออกจากกระถางเพาะกลา้ไมล้ง
บนถาดสแตนเลส คลุกดนิใหเ้ขา้กนัอย่างทัว่ถงึ แลว้สุม่ตวัอย่างดนิ 1 กรมัใสห่ลอดพลาสตกิส าหรบัย่อย น ามาเตมิน ้า DI 
25 มลิลลิติร เขย่าใหท้ัว่แลว้น าไปเขา้เครื่องไมโครเวฟ (ยีห่อ้ DAEVOODE KOR-63D7, Korea) โดยใชก้ าลงัไฟต ่าสดุ 
เป็นเวลา 10 นาท ีหลงัจากนัน้เตมิ FeSO4 ความเขม้ขน้ 0.1 mol/l ตามดว้ยกรด H2SO4 ความเขม้ขน้ 0.5 mol/l เขย่า
ให้สารท าปฏกิริยิากนั แล้วตัง้ทิง้ไว ้24 ชัว่โมง  น าไปวดัค่าการดูดกลื่นแสง ด้วยเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer 
(ยี่ห้อ Jasco V-650, U.S.A.) ที่ความยาวคลื่น 450 nm  ท าการทดลองจ านวน 3 ซ ้า และส าหรับการหาย่อยเพื่อ
วเิคราะหห์าปรมิาณฟอสเฟตนัน้กท็ าเช่นเดยีวกนักบัการย่อยเพื่อวเิคราะหห์าปรมิาณไนเตรท แต่ใช ้ H2SO4 เขม้ขน้ 
1.0 mol/ l แทนน ้ า DI แล้วน าไปย่อยด้วยเครื่องไมโครเวฟ ก าลังไฟต ่ าสุด เป็นเวลา 10 นาที  เสร็จแล้วเติม 
(NH4)6Mo7O24 4H2O ความเขม้ขน้ 0.02 mol/l และกรด H2SO4  เขย่า แลว้เตมิ Sodium Sulfide ความเขม้ขน้ 310-3 
mol/l เขย่าใหเ้กดิปฏกิริยิา น าไปวดัค่าการดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลื่น 695 nm. ท าการทดลองจ านวน 3 ซ ้าเช่นกนั 
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ผลการทดลอง 

 3.1 ผลการทดสอบการย่อยสลาย  

 จากการทดสอบพบว่ารอ้ยละการสลายตวัสงูสดุอยู่ที ่30 วนัดงัแสดงในตาราง 2 

        

       ตารางท่ี 2  รอ้ยละของการสลายตวัของชิน้งานยางพาราผสมกาบกลว้ย 

สดัสว่น ยางพารา : 
กาบกลว้ย 

เมื่อครบ 7 วนั เมื่อครบ  15 วนั เมื่อครบ 30 วนั 

100 : 0 0.56 2.09 4.00 

75 : 25 0.61 5.04 13.72 

50 : 50 14.91 21.91 46.06 

25 :75 19.49 35.00 52.19 

 

 

กราฟท่ี 1 แสดงรอ้ยละของย่อยสลายของชิน้งานยางพาราผสมกาบกลว้ย 
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 3.2 ผลการทดสอบการดดูซบัน ้า 

 ผลการทดลองพบว่า ชิน้งานทีม่สีดัส่วน ยางพารา:กาบตน้กลว้ย 25:75 มปีรมิาณการดดูซบัน ้าที่ค่อนขา้งสงู
เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาท ีมรีอ้ยละการดดูซบัน ้าอยู่ที ่34.77 จนถงึเวลา 2560 นาทกีารดดูซบัมมีากถงึรอ้ยละ 101.96 ดงั
ตารางที่ 3 และกราฟที่ 2 เนื่องจากชิ้นงานสดัส่วนนี้มปีรมิาณของกาบกล้วยมากที่สุด น ้าจงึซมึเขา้สู่กาบกล้วยได้ดี 
รองลงมาเป็นสดัส่วน 50:50 75:25 และ 100:0 ซึง่มรีอ้ยละการดูดซบัน ้าค่อนขา้งน้อยเนื่องจากยางพารามอีนุภาคทีเ่ลก็
และแน่นท าใหน้ ้าซมึเขา้ไปไดย้าก 

 

              ตารางท่ี 3  แสดงรอ้ยละการดดูซบัน ้าของชิน้งานแต่ละสดัสว่น 

เวลา (นาท)ี 
รอ้ยละการสลายตวัของชิน้งานแต่ละสดัสว่น (ยางพารา:กาบตน้กลว้ย) 

100:0 75:25 50:50 25:75 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 1.85 4.73 19.25 34.77 

20 2.88 10.95 29.56 55.00 

40 3.24 18.30 34.43 66.26 

80 3.91 25.46 62.67 83.47 

160 4.60 32.68 75.22 92.55 

320 5.12 39.79 76.32 98.45 

640 6.36 41.11 79.26 99.45 

1280 7.32 42.36 88.65 100.06 

2560 7.57 42.72 90.98 101.96 
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กราฟท่ี 2 แสดงรอ้ยละของการดดูซบัน ้าของชิน้งานยางพาราผสมกาบกลว้ย 

 

 3.3 ผลการทดสอบการชะของปุ๋ ยไนเตรทและฟอสเฟตจากกระถางเพาะกล้าไม้ยางพาราผสมกาบ

กล้วย 

 สดัส่วนของกระถางเพาะกล้าไมท้ีเ่ลอืกมาทดสอบการชะของปุ๋ ยไนเตรทและฟอสเฟตนัน้คอืสดัส่วน 50:50 
เน่ืองจาก มคีวามแขง็แรงและ มชี่องว่างเพื่อระบายอากาศค่อนขา้งมาก  

 

 

 

 

 

 

(a) ดา้นขา้ง  (b) ดา้นบน 

                                     รปูท่ี 1 แสดงลกัษณะของกระถางเพาะกลา้ไมย้างพาราผสมกาบกลว้ย 
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  3.3.1 ผลการวิเคราะหไ์นเตรท-ไนโตรเจนท่ีชะออกมาจากกระถางเพาะกล้าไม้ 

  ผลการศกึษาพบว่ากระถางเพาะกลา้ไมท้ีไ่ม่ไดใ้สปุ่๋ ยนัน้มปีรมิาณของไนเตรท-ไนโตรเจนในดนิลดลงเมื่อ
เวลาเพิ่มขึน้ ส่วนกระถางเพาะกล้าที่เติมปุ๋ ยไนเตรทเพิ่มไปนัน้มปีรมิาณของไนเตรท-ไนโตรเจนที่เพิม่ขึน้เมื่อเวลา
เพิม่ขึน้ แสดงใหเ้หน็ว่าการใสปุ่๋ ยเพิม่ลงไปจะช่วยเพิม่ปรมิาณของไนโตรเจนไดแ้สดงดงัตารางที ่4 และ กราฟที ่3 

 

ตารางท่ี 4 ปรมิาณ %(w/w) ของไนเตรทในดนิทีก่ระถางเพาะกลา้ไมช้ะออกมา 

เวลา 
(วนั) 

ปรมิาณ %(w/w) ของไนเตรทในดนิทีถู่กชะออกมาจากกระถาง 
กระถางเปล่า  
(ไม่ใสปุ่๋ ย) 

กระถางใสปุ่๋ ย 1 g กระถางใสปุ่๋ ย 2 g กระถางใสปุ่๋ ย 3 g 

7 13.879 ± 0.060 0.477 ± 0.339 4.848 ± 0.092 11.346 ± 0.053 

15 8.393 ± 2.940 4.348 ± 1.388 8.497 ± 5.387 13.531 ± 1.461 

30 8.323 ± 4.302 11.230 ± 5.782 14.601 ± 5.444 18.971 ± 4.509 

หมายเหตุ : ปรมิาณไนเตรทในดนิทีเ่ริม่ตน้ (0 วนั) = 20.366 %(w/w) 
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ดนิเริม่ตน้ กระถางเปล่า กระถางใสปุ่๋ ย 1 g กระถางใสปุ่๋ ย 2 g กระถางใสปุ่๋ ย 3 g
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(b) 

กราฟท่ี 3 ปรมิาณของ (a) ไนเตรท และ (b) ไนโตรเจน ในดนิทีก่ระถางเพาะกลา้ไมช้ะออกมา 

 

  3.3.2 ผลการวิเคราะหฟ์อสเฟต-ฟอสฟอรสัท่ีชะออกมาจากกระถางเพาะกลา้ไม้ 

  จากการศกึษาพบว่ากระถางเพาะกลา้ทีไ่ม่ไดใ้สปุ่๋ ยและกระถางทีใ่สปุ่๋ ยฟอสเฟตนัน้มปีรมิาณของ
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรสัในดนิลดลงเมื่อเวลาเพิม่ขึน้ดงัแสดงในตารางที ่5 และ กราฟที ่4 

ตารางท่ี 5 แสดงปรมิาณ %(w/w) ของฟอสเฟตในดนิทีก่ระถางเพาะกลา้ไมช้ะออกมา 

เวลา 
(วนั) 

ปรมิาณ %(w/w) ของฟอสเฟตในดนิทีถู่กชะออกมาจากกระถาง 
กระถางเปล่า
(ไม่ใสปุ่๋ ย) 

กระถางใสปุ่๋ ย 1 g กระถางใสปุ่๋ ย 2 g กระถางใสปุ่๋ ย 3 g 

7 6.698 ± 0.176 0.588 ± 0.339 1.972 ± 0.154 2.846 ± 0.191 
15 2.773 ± 0.078 0.513 ± 0.240 1.467 ± 0.059 2.793 ± 0.136 
30 0.442 ± 0.020 0.295 ± 0.033 0.863 ± 0.012 2.504 ± 0.017 

                          หมายเหตุ : ปรมิาณฟอสเฟตในดนิทีเ่ริม่ตน้ (0 วนั) = 1.900 %(w/w) 
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ดนิเริม่ตน้ กระถางเปล่า กระถางใสปุ่๋ ย 1 g กระถางใสปุ่๋ ย 2 g กระถางใสปุ่๋ ย 3 g
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(a) 

 

(b) 

กราฟท่ี 4 ปรมิาณของ (a) ฟอสเฟต และ (b) ฟอสฟอรสั ในดนิทีก่ระถางเพาะกลา้ไมช้ะออกมา 

 

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 งานวจิยัครัง้นี้ไดท้ ากระถางเพาะกลา้ไมจ้ากยางพาราผสมปุ๋ ยไนเตรตและฟอสเฟตโดยท าการเตรยีมชิน้งาน 
4 สดัสว่นคอื ยางพารา:กาบกลว้ย ไดแ้ก่ 100:0 75:25 50:50 และ25:75 เมื่อท าการทดสอบการย่อยสลายพบว่าสดัส่วน 
25:75 มรีอ้ยละการสลายตวัทีม่ากทีส่ดุถงึ 52.19 เมื่อเวลาผ่านไป 30 วนั เนื่องจากสดัสว่นนี้มปีรมิาณกาบกลว้ยมาก ซึง่
ตน้กลว้ยเป็นพชืสามารถย่อยสลายไดต้ามธรรมชาต ิท าใหค้วามแขง็แรงของชิน้งานลดลง ฉีกขาดไดง้่ายเพราะมปีรมิาณ
ของยางพาราน้อยแรงยดึเกาะกนักน้็อยลงดว้ย รองลงมาเป็นอตัราส่วน 50:50 และ 75:25 ส าหรบัสดัส่วน100:0 มรีอ้ย
ละการสลายตวัทีน้่อยทีสุ่ดเนื่องจากยางพาราเป็นพอลเิมอรธ์รรมชาตทิีม่กีารเตมิสารเคมรีกัษาสภาพของน ้ายาง  การ
ย่อยสลายจึงเป็นไปได้ยาก โดยการย่อยสลายของยางพาราทางชวีภาพนัน้จะมี 2 ขัน้ตอน คือ เกิดการย่อยสลาย
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ดนิเริม่ตน้ กระถางเปล่า กระถางใสปุ่๋ ย 1 g กระถางใสปุ่๋ ย 2 g กระถางใสปุ่๋ ย 3 g
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ดนิเริม่ตน้ กระถางเปล่า กระถางใสปุ่๋ ย 1 g กระถางใสปุ่๋ ย 2 g กระถางใสปุ่๋ ย 3 g
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ภายนอกเซลลก์่อนท าใหเ้กดิการแตกตวัของพนัธะภายในสายโซ่พอลเิมอรอ์ย่างไมเ่ป็นระเบยีบ เมื่อพอลเิมอรแ์ตกตวัจน
มขีนาดเลก็พอจะแพร่ผ่านผนงัเซลลเ์ขา้ไปในเซลล ์เกดิการย่อยสลายขัน้สุดทา้ยคอื พลงังานและสารประกอบขนาดเลก็
ทีเ่สถยีรในธรรมชาต ิเช่น แก๊สคารบ์อนไดออกไซด ์แก๊สมเีทน น ้า เกลอื แร่ธาตุต่างๆ [6] ส าหรบัการทดสอบการดูดซบั
น ้าพบว่าสดัส่วน 25:75 มปีรมิาณการดูดซบัน ้าที่ค่อนขา้งสงู เช่นเมื่อเวลาผ่านไป 10 นาท ีมรีอ้ยละการดูดซบัน ้าอยู่ที ่
34.77 และการดูดซบัน ้าจะเพิม่ขึน้เรื่อยๆเมื่อเวลานานขึน้ โดยรอ้ยละการดดูซบัน ้ามากถงึรอ้ยละ 101.96 ทีเ่วลา 2560 
นาที หรือ 42 ชัว่โมง เนื่องจากชิ้นงานสดัส่วนนี้มีปริมาณของกาบกล้วยมากที่สุด น ้าจึงซึมเข้าสู่กาบกล้วยได้ดซีึ่ง
ลกัษณะของกาบกลว้ยนัน้มกีารเกบ็น ้าไวใ้นกาบของตน้อยู่แลว้ รองลงมาเป็นอตัราส่วน 50:50 75:25 และ100:0 มรีอ้ย
ละการดดูซบัน ้าทีน้่อยจนถงึน้อยทีส่ดุเนื่องจากยางพารามอีนุภาคทีเ่ลก็และพอลเิมอรม์สีายโซ่ทีแ่น่นมากท าใหน้ ้าซมึเขา้
ไปไดย้าก ส่วนการวเิคราะหไ์นเตรท-ไนโตเจนในดนิ พบว่ากระถางเพาะกลา้ไมท้ีไ่ม่ไดใ้ส่ปุ๋ ยนัน้มปีรมิาณของไนเตรท- 
ไนโตรเจนในดนิลดลงเมื่อเวลาเพิม่ขึน้ เนื่องจากในกาบกลว้ยมโีปรตนีอยู่จะปลดปล่อยออกมาในช่วงแรกแลว้ลดลงและ
กระถางเพาะกลา้ไมท้ีเ่ตมิปุ๋ ยไนเตรทเพิม่ไปนัน้มปีรมิาณสารเพิม่ขึน้เมื่อเวลาเพิม่ขึน้ แสดงใหเ้หน็ว่าเมื่อเราใส่ปุ๋ ยเพิม่
ลงไปจะช่วยเพิม่ปรมิาณของไนโตรเจนได้ ส าหรบัการวเิคราะห์ฟอสเฟต-ฟอสฟอรสัในดนิ พบว่ากระถางเพาะกลา้ที่
ไม่ได้ใส่ปุ๋ ยนัน้มีปริมาณของฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสในดินลดลงเนื่องจากกาบกล้วยมีฟอสฟอรัสในปริมาณที่น้อยจะ
ปลดปล่อยออกมาในช่วงแรกแลว้ลดลง และกระถางเพาะกลา้ทีเ่ตมิปุ๋ ยฟอสเฟตเพิม่ไปนัน้มปีรมิาณทีล่ดลงเช่นกนัเมื่อ
เวลาเพิม่ขึน้ ดงันัน้จากผลการทดลองทีค่้นพบคอื กระถางเพาะกล้าไมย้างพาราผสมกาบกล้วยทีส่ดัส่วน 50 :50 จงึมี
ความเหมาะสมทีสุ่ดส าหรบัการน าไปใชง้านจรงิและ ดกีว่าสดัส่วนอื่นๆเนื่องจากมคีวามแขง็แรงพอสมควร ไม่ฉีกขาด
ง่ายเกนิไปและเหมาะกบัพชืซึง่ตอ้งการไนโตรเจนในการเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ 
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การปรบัผิวเส้นใยและล าต้นกญัชงต่อสมบติัเชิงกลของ 

พอลิแลคติกแอซิด/กญัชงคอมโพสิต 

 

ซาโอร ิวาตานูก ิและ ศุภตัรา ประทุมชาต*ิ 

 

บทคดัย่อ 

 

งานวจิยันี้ท าการศกึษาการปรบัผวิเสน้ใยและล าตน้กญัชงดว้ยสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละสารละลายคู่
ควบไซเลน 3 ชนิด ได้แก่ 3-(Trimethoxysilyl) propyl methacrylate (S1), (3-Aminopropyl) Trimethoxysilane (S2), 
และ Trimethoxymethylsilane (S3) โดยเปลี่ยนแปลงความเขม้ขน้ของสารละลายไซเลน เวลาและอุณหภูม ิฟลูเรยีร์
ทรานสฟอรม์อนิฟราเรดสเปกตราพบว่า หลงัการปรบัผวิเสน้ใยและล าตน้กญัชงดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซดล์กินินและเฮมิ
เซลลูโลสถูกก าจัดไป สภาวะที่เหมาะสมในการปรับผิวด้วยไซเลนคือ ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 เวลา 1 ชัว่โ มง
อุณหภูมหิอ้ง ผลเอกซเรยด์ฟิแฟรกชนัพบพคีของล าตน้ทีผ่่านการปรบัผวิดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซด์และไซเลนทีต่ าเหน่ง 
16.7° และ 22.5° แต่ความเป็นผลกึลดลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัล าตน้ทีไ่ม่ผ่านการปรบัผวิ ผสมล าต้นกญัชงปรบัผวิดว้ย
ไซเลนชนิด S1 และ S2 รอ้ยละ 5 โดยน ้าหนกัในพอลแิลคตกิแอซดิดว้ยเครื่องผสมแบบหลอมชนิดเกลยีวหนอนคู่ พอลิ
เมอรค์อมพาวดท์ีไ่ดน้ ามาขึน้รูปเป็นแผ่นดว้ยเครื่องใหค้วามรอ้นแบบกดอดั ผลการทดสอบค่าความทนต่อแรงดงึทีจุ่ด
ขาดของคอมโพสติทีใ่ส่ต้นกญัชงผ่านการปรบัผวิดว้ยไซเลนทัง้ 2 ชนิดใกลเ้คยีงกนัและสงูกว่าทีใ่ส่ล าต้นกญัชงปรบัผวิ
ดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซดเ์ลก็น้อย ค่ามอดลูสัของพอลแิลคตกิแอซดิมคี่าต ่ากว่าตวัอย่างอื่นๆ คอมโพสติทีใ่ส่ล าตน้ทีผ่่าน
การปรบัผวิดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซดม์คี่าสงูพอๆ กบั S2 และค่ามอดลูสัของคอมโพสติทีใ่ส่ล าตน้ทีผ่่านการปรบัผวิด้วย
ไซเลน S2 ดกีว่า S1 เลก็น้อย 

 

ค าส าคญั : การปรบัผวิดว้ยกระบวนการเคม,ี พอลแิลคตกิแอซดิ, เสน้ใยกญัชง, ล าตน้กญัชง, สารคู่ควบไซเลน  
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Surface treatment of hemp fiber and core on mechanical property of  

poly(lactic acid) / hemp composite 

 

Saori Watanuki and Supatra Pratumshat* 

 

 

Abstract 

 

This research studied the effect of surface treatment of hemp fiber and core by using sodium hydroxide 
and silane coupling agent i.e; 3-(Trimethoxysilyl) propyl methacrylate (S1) , (3-Aminopropyl) Trimethoxysilane 
(S2), and Trimethoxymethylsilane (S3). Concentration of silane solution, time and temperature are varied. FT-
IR spectra show that hemp fiber and core treated by sodium hydroxide can remove lignin and hemicellulose. 
The suitable condition for silane treatment is concentration 0. 5 % v/ v for 1 hour at room temperature.  XRD 
results show diffraction peaks of hemp core treated by sodium hydroxide and silane are at 16.7° and 22.5° but 
lower crystallinity than untreated hemp core.  S1 and S2 treated hemp core 5% by weight were mixed with 
poly(lactic acid)(PLA) by using twin screw extruder. Polymer compounds were compressed into sheet by using 
compression molding machine.  Tensile testing reveals tensile strength at break of both silane treated hemp 
core/PLA composites are similar and slightly higher than sodium hydroxide treated hemp core/PLA composite. 
Modulus of PLA is lower than other composites. Modulus of sodium hydroxide treated hemp core/PLA composite 
is similar to modulus of S2 treated/PLA composite but slightly higher than that of S1 treated PLA composite. 

 

Keywords: chemical surface treatment, hemp fiber, hemp core, poly(lactic acid), silane coupling agent 

 

 

 

 

 

Department of Chemistry, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok, 65000 

Corresponding author email: supatraw@nu.ac.th 



363 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

บทน า 

กัญชง (Hemp) เป็นพืชในวงศ์ Cannabaceae เป็นวงศ์เดียวกบักัญชา (Marijuana)นอกจากลักษณะทาง
กายภาพทีค่่อนขา้งต่างกนัแลว้ สารสกดัทีไ่ดจ้ากพชืทัง้ 2 ชนิดกม็ปีรมิาณทีต่่างกนัดว้ย กญัชงและกญัชามสีารทีเ่รยีกวา่ 
THC (Tetrahydroconnabinol) และ CBD (Canabidiol) ซึ่งสารเหล่านี้จะเป็นตวัแบ่งแยกพชืทัง้ 2 ชนิดนี้ออกจากกนั
THC เป็นสารที่ท าใหเ้มาหรอืเคลบิเคลิ้ม พบได้มากในกญัชา โดยมปีระมาณ 1-20% ส่วนกญัชงมสีารชนิดนี้น้อยกว่า 
1% ในทางการแพทยส์าร THC มปีระโยชน์ช่วยลดอาการปวด ช่วยเพิม่ความอยากอาหาร รกัษาผลขา้งเคยีงจากการท า
เคมบี าบดั แต่การใชส้ารชนิดน้ีในการรกัษากอ็าจจะท าใหผู้ป่้วยปากแหง้ ตาแหง้หรอืการตอบสนองชา้ลงได ้

ส่วนสาร CBD ซึ่งเป็นสารที่พบได้ในกญัชงมากกว่ากญัชา คอืพบประมาณ 2% แต่ในกญัชามสีารชนิดนี้อยู่น้อยมาก 
เมื่อเสพสารชนิดนี้ เข้าไปจะไม่มีอาการเมาหรือเคลิบเคลิ้มเหมือนกัญชา คุณสมบัติทางการแพทย์ของ CBD มี
หลากหลาย ช่วยลดอาการปวด แกอ้าการนอนไม่หลบั แกอ้าการโรคลมชกั แมจ้ะใชใ้นปรมิาณมากกไ็ม่มผีลขา้งเคยีง 
และสารนี้ยงันิยมน ามาใชใ้นเครื่องส าอางและสกนิแครต่์าง ๆ ดว้ย อกีประโยชน์หนึ่งของกญัชง คอื เป็นพชืทีใ่หเ้สน้ใย
ยาว เสน้ใยมคีวามละเอยีดใกลเ้คยีงกบัลนิิน มคีวามเหนียวทนทานและมคีวามเงางาม ครบถ้วนคุณสมบตัเิสน้ ใยชัน้ด ี
จงึเป็นเสน้ใยชนิดหนึ่งทีน่ิยมใชผ้ลติเสือ้ผา้เครื่องนุ่งห่มกนัมาเป็นเวลายาวนานแลว้ ในปัจจุบนัผา้ทีท่อจากเสน้ใยกญัชง
มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการมาก [1] นอกจากนี้สามารถน ามาใช้ในการผลิตวสัดุก่อสร้าง สิง่ทอ เส้นใยสงัเคราะห์ 
กระดาษ ปุ๋ ย และวสัดุรองนอนส าหรบัสตัวท์ดลอง เนื้อของล าต้นที่ลอกเปลือกออกแล้วน ามาผลิตเป็นกระดาษได้ 
แกนของต้นกญัชงมีคุณสมบตัิในการดูดซบักลิ่น  น ้าหรือน ้ามนัได้ดี ในต่างประเทศนิยมน าไปผลิตเป็นพลังงาน
ชีวมวลรูปแบบต่าง ๆ เช่น ถ่านไม้ แอลกอฮอล์ เอทานอล เมทานอล เสน้ใยกญัชงเป็นเสน้ใยธรรมชาตทิีแ่ขง็แรง
และแขง็ทีสุ่ดชนิดหนึ่ง [2] จงึมศีกัยภาพทีด่ใีนการเสรมิแรงแบบคอมโพสติ เสน้ใยที่ได้จากล าต้นกญัชงประกอบดว้ย
เซลลโูลส เฮมเิซลลโูลส  ลกินิน  เพคตนิและสารอื่น ๆ  เช่น ขีผ้ึง้ [3] 

ปัจจุบนัได้มกีารน าเสน้ใยในธรรมชาตแิละเศษวสัดุจากไมห้รอืวสัดุธรรมชาตอิื่น ๆ มาใชผ้ลติเป็นวสัดุทีเ่ป็น
ฉนวนกนัความรอ้นและดดูซบัเสยีงและใชป้รบัปรุงคุณสมบตัขิองพอลเิมอร ์เช่น เสน้ใยลนิิน เสน้ใยปอ เสน้ใยกญัชง เสน้
ใยใบสบัปะรด เสน้ใยศรนารายณ์และเสน้ใยมะพรา้ว เป็นต้น ดงันัน้ผูว้จิยันี้จงึมคีวามสนใจทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากเสน้ใย
และล าตน้กญัชง โดยการปรบัผวิล าตน้กญัชงดว้ยสารคู่ควบไซเลน เพื่อเพิม่คุณสมบตัคิวามเขา้กนัไดก้บัพอลแิลคตกิแอ
ซดิ เพื่อเพิม่การยดึเกาะกนัได้ดขีึน้ ท าใหไ้ดค้อมโพสติทีม่คีุณสมบตัเิชงิกลที่ด ีสามารถน าไปประยุกต์ใชป้ระโยชน์ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น   การปรบัผิวของเส้นใย
ธรรมชาตสิ่วนใหญ่ ไดแ้ก่ การต่อหมู่ฟังกช์นัทีช่่วยเพิม่แรงยดึเหนี่ยวระหว่างสารตวัเตมิกบัพอลเิมอรเ์มทรกิซ ์เทคนิค
เหล่าน้ีไดแ้ก่ การปรบัผวิดว้ยอลัคาไลน์ การปรบัผวิดว้ยไซเลนและการปรบัผวิดว้ยไอโซไซยาเนต พบว่าการปรบัผวิเสน้
ใยช่วยเพิม่ผวิสมัผสัระหว่างเมทรกิซก์บัผวิเสน้ใยไดม้ากขึน้และลดความสามารถในการดดูซบัน ้าได ้ [4] ผลของการปรบั
ผวิเสน้ใยใบสบัปะรดด้วยด้วยอลัคาไลน์และเส้นใยใบสบัปะรดที่ผ่านการเคลอืบด้วยอีพอกซี่เรซินพบว่าการปรบัผิว
ดว้ยอลัคาไลน์ ท าใหค้่าความทนต่อแรงดงึและมอดลูสัของเสน้ใยใบสบัปะรดมคี่าสงูขึน้ [5] นอกจากนี้ผลของการปรบัผวิ
เสน้ใยธรรมชาตดิว้ยสารเคมชีนิดต่างๆ พบว่า เสน้ใยทีผ่่านการปรบัผวิดว้ยสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซดม์คี่าความ
ทนต่อแรงดงึลดลงแต่เสน้ใยทีผ่่านการปรบัผวิดว้ยสารละลายไซเลน  เบนซอยเลชนัและปรบัผวิดว้ยเปอรอ์อกไซด ์มคี่า
ความแขง็แรงของเสน้ใย แรงยดึเหนี่ยวระหว่างเสน้ใยกบัเมทรกิซเ์พิม่ขึน้ [6] นอกจากนี้ยงัพบว่ากระบวนการเตรยีม
คอมโพสติที่แตกต่างกนั เช่น การผสมด้วยเครื่องผสมเกลยีวหนอนเดี่ยวหรอืเกลยีวหนอนคู่หรอืฉีดเขา้แบบมผีลต่อ
สมบตัเิชงิกลของคอมโพสติดว้ย [7-8] 
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Threepopnatkul et al. [9] ศกึษาผลของการปรบัผวิเสน้ใยและสมบตัเิชงิกลของคอมโพสติพอลคิารบ์อเนตและ
เสน้ใยสบัปะรด การปรบัผวิเสน้ใยสบัปะรดดว้ยสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละตามดว้ยการปรบัผวิดว้ยไซเลนสอง

ชนิดคือ -aminopropyltrimethoxy silane (Z-6011) และ --methacrylate propyl trimethoxy silane (Z-6030) โดย
เตรียมคอมโพสติโดยใช้เส้นใยสบัปะรดยาว 2 มิลลิเมตรผสมกบัพอลิคาร์บอเนตในเครื่องผสมภายในที่ 230 องศา
เซลเซยีส 3-6 นาท ีขึน้รูปชิน้งานส าหรบัการทดสอบดว้ยการฉีดเขา้แบบ เสน้ใยสบัปะรดทีผ่่านและไม่ผ่านการปรบัผวิ 
ปรมิาณรอ้ยละ 5 ,10 , 20 โดยน ้าหนัก พบว่ายงัมอดูลสัของคอมโพสติเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัพอลคิารบ์อเนต ในขณะที่
เสน้ใยทีป่รบัผวิดว้ยไซเลนมค่ีายงัมอดูลสัลดลง เนื่องจากความยดืหยุ่นของ siloxane ค่าความทนต่อแรงดงึเพิม่ขึน้เมื่อ
ใส่เสน้ใยสบัปะรด แต่เมื่อเสน้ใยมากขึน้เป็นรอ้ยละ 20 ค่าความทนต่อแรงดงึลดลง เนื่องจากเสน้ใยอาจเกดิขอ้บกพร่อง
เกดิช่องว่าง ท าใหแ้รงยดึเหนี่ยวระหว่างเสน้ใยกบัเมทรกิซล์ดลง ค่าความทนต่อแรงกระแทกของคอมโพสติและความ
เสถยีรทางความรอ้นลดลงเมื่อเทยีบกบัพอลคิารบ์อเนต  FTIR แสดงใหเ้หน็พคีหมู่อะมโินของ PALF/Z-6011 ในขณะที ่
PALF/Z-6030 ไม่เหน็ ยนืยนัว่าไม่มพีนัธะเคมเีกดิขึน้ระหว่างกบัเสน้ใยสบัปะรดกบั Z-6030 

Sawpan et al. [10] ศกึษาการปรบัผวิของเสน้ใยกญัชงเพื่อปรบัปรุงค่าแรงเฉือนยดึเหนี่ยว (IFSS) ส าหรบัใช้
ในการเสริมแรงคอมโพสติพอลิแลคติกแอซิด (PLA) และพอลิเอสเทอร์ชนิดไม่อิ่มตัว (UPE) เส้นใยถูกปรบัผวิด้วย
โซเดยีมไฮดรอกไซด ์อะซตีกิแอนไฮไดรด ์มาเลอกิแอนไฮไดรดแ์ละไซเลน พบว่าค่า IFSS ของตวัอย่างเพิม่ขึน้หลงัการ
ปรบัผวิ ยกเวน้การปรบัผวิดว้ยมาเลอกิแอนไฮไดรด ์ค่า IFSS ทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากการยดึกนัทีด่ขีองพนัธะระหว่าง PLA 
กบัเสน้ใยทีถู่กปรบัผวิและเพิม่ PLA transcrystallinity คอมโพสติ PLA ทีม่เีสน้ใยทีถู่กปรบัผวิดว้ยอลัคาไลน์ใหค้่า IFSS 
สงูสดุถงึ 11.4 MPa ส าหรบัคอมโพสติพอลเิอสเทอรช์นิดไม่อิม่ตวัเมื่อใสเ่สน้ใยกญัชงทีผ่่านการปรบัผวิทุกแบบพบว่าค่า 
IFSS เพิม่ขึน้ทุกกรณี เน่ืองจากพนัธะเคมทีีเ่กดิขึน้ระหว่างเสน้ใยกญัชงทีผ่่านการปรบัผวิแลว้และพอลเิอสเทอรไ์ม่อิม่ตวั 
ซึ่งยืนยนัด้วยผล FT-IR นอกจากนี้ยังพบว่าคอมโพสติพอลิเอสเทอร์ชนิดไม่อิ่มตัวที่ใส่เส้นใยกญัชงที่ปรบัผิวด้วย
โซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละไซเลนใหค้่า IFSS สงูสดุถงึ 20.3 MPa  

Suardana et al.[11] ศึกษาการปรบัผิวด้วยวธิีทางเคมบีนเส้นใยกญัชงในพอลิพรอพลิีนคอมโพสติ โดยใช้
สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์ความเขม้ข้น 2%, 4%, และ 6% ที่ 95 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 1 ชัว่โมง จาก SEM  
พบว่าเพกตนิ ลกินินและสิง่เจอืปนอื่นๆ ถกูก าจดัออกท าใหไ้ดผ้วิเสน้ใยทีข่รุขระ FTIR สเปกตราแสดง  C-H stretching 
ที่ต าแหน่ง 2919 cm-1 ซึ่งปรากฎทุกเส้นใยและ C=O stretching ที่ต าแหน่ง 1732 cm-1 หายไปหลังปรับผิวด้วย
โซเดยีมไฮดรอกไซด ์พคีทีต่ าแหน่ง 1240 cm -1 ลดลงเมื่อความเขม้ขน้สารลายโซเดยีมไฮดรอกไซดม์ากขึน้ 

 ดงันัน้งานวจิยันี้จงึไดท้ าการศกึษาผลของการปรบัผวิเสน้ใยและล าตน้กญัชงดว้ยสารละลายโซเดยีมไฮดรอก
ไซด์และไซเลนที่มหีมู่ฟังก์ชนัต่างกนั 3 ชนิด เพื่อศกึษาความเขา้กนัได้ของพอลเิมอร์เมทรกิซ์และล าต้นกญัชง โดย
ศกึษาดว้ยการทดสอบสมบตักิารทนต่อแรงดงึ   

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
2.1 สารเคมี/วสัด ุ

1. เสน้ใยกญัชง จากจงัหวดัตาก 

2. ล าตน้กญัชงทีผ่่านการลอกเสน้ใยออกแลว้  จากจงัหวดัตาก 

3. 3-(Trimethoxysilyl) propyl methacrylate บรษิทั Sigma-Aldrich 
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4. (3-Aminopropyl) trimethoxysilane บรษิทั Sigma-Aldrich 

5. Trimethoxymethylsilane บรษิทั Sigma-Aldrich 

6. พอลแิลคตกิแอซดิ เกรด 4043D บรษิทั NatureWorks 

 

2.2 การปรบัผิวเส้นใยและล าต้นกญัชงด้วยกระบวนการทางเคมี 
ตดัเสน้ใยและล าต้นกญัชงให้มขีนาด 5 มลิลเิมตร ชัง่ประมาณ 5 กรมัใส่ลงใน 1000 มลิลลิติรของสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.2 โดยน ้าหนัก ให้ความร้อนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสพร้อมกบัคน
สารละลายเป็นเวลา 3 ชัว่โมง น าไปลา้งดว้ยน ้าปราศจากไอออนจนเป็นกลางแลว้อบทีอุ่ณหภูม ิ80 องศาเซลเซยีสเป็น
เวลา 24 ชัว่โมง 

 จากนัน้น าเส้นใยและล าต้นกญัชงที่ผ่านการปรบัผิวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ มาปรบัผิวด้วย
สารละลายไซเลนต่อ โดยเตรยีมสารละลายไซเลนความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.5 และ 1.0 โดยปรมิาตร ใช้ตวัท าละลายผสม
ระหว่างเอทานอล : น ้ากลัน่ อตัราส่วน 60 : 40 โดยปรมิาตร คนให้เขา้กนัและปรบั pH ด้วยกรดอะซติิกใหอ้ยู่ในช่วง 
3.5-4 น าเสน้ใยและล าตน้กญัชงแช่ในสารละลายไซเลน ใหค้วามรอ้นอุณหภูม ิ80 องศาเซลเซยีสพรอ้มกบัคนสารละลาย 
เป็นเวลา 1, 3 และ 5 ชัว่โมง เมื่อครบเวลาน าไปอบทีอุ่ณหภูม ิ80 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 24 ชัว่โมง ในงานวจิยันี้ใชไ้ซ
เลนทีม่หีมู่ฟังกช์นัทีแ่ตกต่างกนั 3 ชนิดดงัแสดงในรปูที ่1 

 

     
3-(Trimethoxysilyl) propyl           (3-Aminopropyl) trimethoxysilane (S2) Trimethoxymethylsilane (S3) 

methacrylate (S1)  

รปูที ่1 โครงสรา้งไซเลนทัง้ 3 ชนิด 

 
2.3 การวิเคราะหห์มู่ฟังกช์นัของเส้นใยและล าต้นกญัชงด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโคปี 

น าเสน้ใยและล าต้นกญัชงทีไ่ม่ผ่านการปรบัผวิ ปรบัผวิดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซดอ์ย่างเดยีวและผ่านการปรบั
ผิวด้วยไซเลน S1, S2 และ S3 อย่างละประมาณ 2 กรัมท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Fourier transform infrared 
spectroscopy (FT-IR) วเิคราะหแ์บบ ATR-IR ในช่วง 4000-400 cm-1 

2.4 การวิเคราะหโ์ครงสรา้งผลึกด้วยเทคนิค XRD 

น าล าต้นกญัชงทีไ่ม่ผ่านการปรบัผวิใดๆ ปรบัผวิดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซด์อย่างเดยีวและปรบัผวิดว้ยไซเลน 
S1 และ S2 มาท าการวเิคราะหด์ว้ยเครื่องเอกซเ์รยด์ฟิแฟรกชนั ยีห่อ้ Bruker รุ่น D2 Phaser ใช ้Scanning step 0.01 

ศกึษาทีมุ่ม 2 ตัง้แต่ 5-40 องศา อตัราสแกน 5 วนิาท/ีstep 
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2.5 การเตรียมพอลิเมอรค์อมพาวด ์

เฉพาะล าต้นกญัชงที่ผ่านการปรบัผวิด้วยโซเดยีมไฮดรอกไซด์ (NaOH treated hemp) และไซเลนชนิด S1 
และ S2 (S1 treated hemp, S2 treated hemp) ผสมกบัพอลแิลคติกแอซดิร้อยละ 5 โดยน ้าหนัก โดยใช้เครื่องอดัรดี
ชนิดเกลยีวหนอนคู่ยีห่อ้ Lab Tech รุ่น LTE16-40 อุณหภูมกิารขึน้รูปจากหวัป้อนเมด็ถงึหวัขึน้รูปคอื 100, 150, 160, 
170, 180, 180, 190, 190, 190 และ 180 องศาเซลเซยีสและความเรว็รอบสกร ู120 รอบต่อนาท ี

2.6 การเตรียมช้ินงานเพื่อทดสอบสมบติัทางกล 

น าพอลเิมอรค์อมพาวดม์ากดอดัเป็นแผ่นโดยใชค้วามรอ้นดว้ยเทคนิคกดอดัดว้ยความรอ้นของบรษิทั หงสย์าว
ไทย จ ากดั รุ่น SVR 06 ขนาดกว้าง x ยาว X หนาเท่ากบั 15 x 15 X 0.05 เซน็ติเมตร เพื่อใช้ส าหรบัทดสอบแรงดงึ 
อุณหภูมิกดอัด 160 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาทีและความดันขณะกดอัด110 kgf /cm2 และทิ้งให้เย็นลงที่
อุณหภูมหิอ้ง  

2.7 การทดสอบค่าดชันีการหลอมไหล (Melt Flow Index, MFI)  

น าพอลเิมอรค์อมพาวดท์ีไ่ดจ้ากขอ้ 2.5 มาทดสอบดว้ยเครื่อง Melt flow indexer ยีห่อ้ Ceast รุ่น MF20 ตาม
มาตรฐาน ASTM D1238L อุณหภูม ิ190 องศาเซลเซยีส น ้าหนกักด 2.16 กโิลกรมัตวัอย่างละ 3 ครัง้ เพื่อหาค่าเฉลีย่  

 

2.8 การทดสอบความทนต่อแรงดึง (Tensile testing) 

น าแผ่นพอลเิมอรค์อมพาวดม์าตดัเป็นรูปดมับ์เบลตามมาตรฐาน ASTM D638 Type I ตวัอย่างละ 5 ชิน้และ
วดัขนาดความกวา้งและความหนาแต่ละชิน้ทัง้หมด 3 ครัง้ เพื่อหาค่าเฉลีย่ของแต่ละชิน้ จากนัน้น าไปทดสอบดว้ยเครื่อง 
Universal Testing ยีห่อ้ Instron รุ่น 5965 โดยใชโ้หลด 1 กโิลนิวตนั ระยะเกจ 57 มลิลเิมตร และอตัราเรว็ในการดงึ 5 
มลิลเิมตรต่อนาท ี

 

ผลและอภิปราย 

3.1 การปรบัผิวเส้นใยและล าต้นกญัชงด้วยวิธีทางเคมี 

 การปรบัผวิเสน้ใยและล าตน้กนักญัชงในงานวจิยันี้ ไดแ้ก่ การปรบัผวิดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละไซเลน โดย
ท าการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วย FT-IR spertroscopy เส้นใยและล าต้นกัญชงที่ผ่านการปรับผิวด้วยสารละลาย
โซเดยีมไฮดรอกไซดเ์ขม้ขน้รอ้ยละ 3.2 โดยน ้าหนักเป็นเวลา 3 ชัว่โมง (NaOH treated Hemp) เปรยีบเทยีบกบัเสน้ใย
และล าต้นทีไ่ม่ผ่านกระบวนการปรบัผวิ (Untreated Hemp) ในช่วงเลขคลื่น 4000-400 cm-1 ดงัรูปที ่2 พบว่า หลงัจาก
ปรบัผวิเสน้ใยและล าตน้ดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซด ์ไม่พบพคีทีต่ าแหน่ง 1734 cm-1 ซึง่เป็นต าแหน่งของลกินิน ดงันัน้การ
ปรบัผวิดว้ยสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซดเ์ป็นการก าจดัสว่นทีไ่ม่ใชเ่ซลลโูลสออกจากโครงสรา้ง เช่น ลกินิน แวกซแ์ละ
เฮมเิซลลโูลส เป็นตน้ [11] และจากผลทีไ่ดใ้นรปู 2 (a) และ 2 (b) ใหผ้ลคลา้ยกนั ดงันัน้ในวจิยันี้จงึสนใจเฉพาะสว่นทีไ่ด้
จากล าตน้กญัชงเนื่องจากตอ้งการน าสว่นทีเ่ป็นของเสยีถูกก าจดัทิง้มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ในขณะทีเ่สน้ใยกญัชงสามารถ
น าไปใชง้านในลกัษณะอื่นๆ ไดอ้กีหลากหลายและมรีาคาสงู 
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(a)                                                                     (b) 

รูปที ่2 FT-IR สเปคตราของ (a) เสน้ใยทีไ่ม่ปรบัผวิและปรบัผวิดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซด ์ (b) ล าต้นไม่ปรบัผวิและปรบั
ผวิดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซด ์    

  

(a)                                                                     (b) 

 

(c) 

รปูที ่3 FT-IR สเปคตราของล าตน้กญัชงทีผ่่านการปรบัผวิดว้ยสารละลายไซเลนความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.5 และ 1 โดย
น ้าหนกั (a) S1 (b) S2 และ (C) S3 
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รปูที ่4 อตัราสว่นพคีของหมู่ฟังกช์นัเทยีบกบัความเขม้ขน้ของสารละลายไซเลน 

จากรูปที่ 3 FT-IR สเปกตราของล าต้นกญัชงที่ผ่านการปรบัผวิด้วยสารละลายไซเลนทัง้ 3 ชนิด ที่ เลขคลื่น
ประมาณ 3500-3200 cm-1 ของ OH stretching ในเซลลูโลส และ 3000-2800 cm-1 ของ CH stretching ในเซลลูโลส
และเฮมเิซลลูโลส โดยไม่พบเลขคลื่นทีป่ระมาณ 1734 cm-1 ซึง่เป็นของลกินินซึง่ไดถู้กก าจดัไปในขัน้ตอนการปรบัผวิ
ดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซด ์นอกจากนี้ยงัพบพคีทีบ่่งบอกไซเลนทัง้ 3 ชนิด ไดแ้ก่ C=O stretching ของหมู่ Methacrylic 
ที่ประมาณ 1715 cm-1 ใน S1 ดงัแสดงในรูป 3(a) และ N-H stretching ที่เลขคลื่น 3500-3100 cm-1 และที่ประมาณ 
1318 cm-1 ของ C-N stretching ใน S2 ดงัแสดงในรปู 3(b) และ C-H stretching ทีเ่ลขคลื่น 1422 cm-1 ใน S3 ดงัแสดง
ในรูป 3(c) นอกจากนี้ยังพบช่วงพีคกว้างที่ต าแหน่ง 1200-800 cm-1  ซึ่งแสดงลักษณะของ O-Si-O and Si-O-C 
Stretching ของเซลลโูลส [12] ในรปูที ่3 ยงัไดศ้กึษาความเขม้ขน้ของไซเลนทีแ่ตกต่างกนัอกีดว้ย จาก FT-IR สเปกตรา
พบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นจากร้อยละ 0.5 เป็น 1 ไม่ท าให้ค่าความเข้มของพีคที่แสดงความเป็นไซเลนเกิดความ
แตกต่างมากนัก เมื่อพลอตอตัราส่วนความสงูพคีดงัแสดงในรูปที ่4 ทีต่ าแหน่ง 1715 cm-1 ของ C=O stretching เทยีบ
กบัต าแหน่ง 3335 cm-1 ของหมู่ OH stretching ของ S1 ต าแหน่ง 1318 cm-1 ของ C-N stretching เทยีบกบัต าแหน่ง 
3332 cm-1 ของ OH stretching ของ S2 และทีต่ าแหน่ง 1422 cm-1 stretching ของ C-H เทยีบกบัต าแหน่ง 3331 cm-1 

ของ OH stretching ของ S3 พบว่าเมื่อเพิม่ความเขม้ขน้ไซเลน อตัราสว่นดงักล่าวไม่ต่างกนัมากนกั และกรณี S3 มคี่า
ต ่ากว่า S1 และ S2 ดงันัน้ในงานวจิยันี้จงึเลอืกใชล้ าตน้กญัชงทีป่รบัผวิดว้ย S1 และ S2 ความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.5 

 

 

รปูที ่5 FT-IR สเปคตราของล าตน้กญัชงทีผ่่านการปรบัผวิดว้ยสารละลายไซเลน S1 ความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.5  เวลา 1, 3 
และ 5 ชัว่โมง 

นอกจากนี้ในงานนี้ได้ศึกษาระยะเวลาและอุณหภูมิในการปรบัผิวด้วย ดงัแสดงในรูปที่ 5 พบว่าเมื่อเวลา
เพิม่ขึน้ไม่ท าใหเ้กดิปฏกิริยิามากขึน้ โดยดูจากพคีทีต่ าแหน่ง 1712 cm-1   ผลของการปรบัผวิดว้ยสารละลายไซเลน S1 
ความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.5 ทีอุ่ณหภูมหิอ้งเป็นเวลา 1 ชัว่โมง ใหผ้ลไม่แตกต่างกนักบัรูปที ่5 (ไม่ไดแ้สดงผลในทีน่ี้) ดงันัน้
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ในขัน้ต่อไปการปรบัผวิเสน้ใยกญัชงด้วยไซเลน S1 และ S2 เพื่อน าไปผสมกบัพอลแิลคติกแอซดิ จงึเลอืกใช้เวลา 1 
ชัว่โมง 

NaOH treated เสน้ใย NaOH treated ล าตน้ S1 treated ล าตน้ S2 treated ล าตน้ S3 treated ล าตน้ 

    
 

รปูที ่6 ลกัษณะเสน้ใยและล าตน้ทีผ่่านการปรบัผวิดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละไซเลน 3 ชนิด 

 จากเทคนิค FT-IR จะเหน็ว่าการปรบัผวิเสน้ใยและล าต้นกญัชงดว้ยสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์เป็นการ
ก าจดัลกินินและเฮมเิซลลูโลสและล าต้นดงักล่าวมาปรบัผวิดว้ยสารละลายไซเลน ปรากฏต าแหน่งของหมู่ฟังกช์นัทีเ่ป็น
องคป์ระกอบของไซเลนทัง้ 3 ชนิด ดงันัน้สามารถยนืยนัไดว้่าเกดิปฏกิริยิาระหว่างไฮดรอกซลิของเซลลูโลสกบัไซเลน
[13] รปูที ่6 แสดงลษัณะของเสน้ใยและล าตน้ทีผ่่านการปรบัผวิแบบต่างๆ จะเหน็ไดว้่าเสน้ใยมขีนาดเลก็เมื่อเทยีบกบัล า
ต้นและมลีกัษณะการเกี่ยวกนักนัมากกว่า ในขณะที่ล าต้นที่ผ่านการปรบัผวิด้วยโซเดยีมไฮดรอกไซด์และไซเลน ไม่
สามารถบอกความแตกต่างดว้ยตาเปล่าได ้ 

3.2 การศึกษาโครงสรา้งผลึกด้วยเทคนิค XRD 

โครงสรา้งผลกึของล าต้นกญัชงทีผ่่านการปรบัผวิดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละไซเลนทัง้ 2 ชนิดเปรยีบเทยีบ
กบัล าตน้ทีไ่ม่ผ่านการปรบัผวิใดๆ พบว่าสญัญาณ 2 ทีต่ าแหน่งประมาณ 16.7 และ 22.5 ของเซลลโูลสจากงานวจิยั
ของ Leonard et al. [14] พบว่าเมื่อปรบัผวิเส้นใยธรรมชาติเช่น กญัชง ป่านศรนารายณ์ ปอกระเจา ใยนุ่น ด้วยอลั
คาไลน์ ท าใหค้วามเป็นผลกึลดลง จากรปูที ่7 พบว่าเมื่อล าตน้กญัชงผ่านการปรบัสภาพดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละไซ
เลนทัง้ 2 ชนิด ใหผ้ลไม่ต่างจากล าตน้ทีไ่ม่ปรบัผวิมากนกั  

 

 

รปูที ่7 XRD ล าตน้กญัชงทีไ่ม่ผา่นและผ่านการปรบัผวิดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละไซเลนชนิด S1 และ S2 

3.3 ค่าดชันีการหลอมไหล 

พอลิเมอร์คอมพาวด์ที่ใส่ล าต้นกญัชงที่ผ่านการปรบัผวิด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ มคี่าดชันีการหลอมไหล
เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบั PLA แต่เมื่อเทยีบกบัพอลเิมอรค์อมพาวดท์ีใ่สล่ าตน้กญัชงทีป่รบัผวิดว้ยไซเลนทัง้ 2 ชนดิ 
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ตารางที ่1 ค่าดชันีการหลอมไหลของพอลเิมอรค์อมพาวด ์

ตวัอย่าง อุณหภูม ิ(°C) 
อตัราการไหล 

(Melt flow rate ; MFR) (g/10 min) 

PLA 

PLA_NaOH treated 

PLA_S1 treated 

PLA_S2 treated 

190 

190 

190 

190 

20.73 ± 2.57 

23.94 ± 0.84 

15.41 ± 0.44 

19.71 ± 0.65 

จากตารางที ่1 พบว่าการใสล่ าตน้กญัชงรอ้ยละ 5 ทีผ่่านการปรบัผวิดว้ยไซเลนทัง้ 2 ชนิดลงไปในพอลแิลคตกิ
แอซดิท าใหด้ชันีการหลอมไหลลดลงอย่างมากเมื่อเทยีบกบัพอลแิลคตกิแอซดิ เน่ืองจากล าตน้กญัชงอาจเขา้ไปแทรกตวั
ขดัขวางการไหลของพอลแิลคตกิแอซดิ จงึสง่ผลใหค้วามหนืดเพิม่ขึน้และอาจเป็นเพราะเกดิแรงยดึเหนี่ยวระหว่างหมู่ไซ
เลนบนผวิล าต้นกญัชงกบัพอลแิลคตกิแอซดิ [15] ท าใหเ้กดิการไหลไดย้าก ส่วนการใส่ล าต้นกญัชงที่ผ่านการปรบัผวิ
ดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซด ์มคี่าดชันีการหลอมไหลสงูกว่าพอลแิลคตกิแอซดิ อาจจะเกดิจากลกัษณะพืน้ผวิขรุขระเป็นรอ่ง
ของล าตน้กญัชงท าใหส้ายโซพ่อลเิมอรเ์คลื่อนทีไ่ดง้่าย  

3.4 ค่าความทนต่อแรงดึง 

         ตวัอย่างจากขอ้ 2.8 น าไปทดสอบดว้ยเครื่อง Universal testing ในงานวจิยันี้ไดท้ าการศกึษาผลของการปรบั
ผวิล าตน้กญัชงดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละไซเลน 2 ชนิดต่อสมบตัเิชงิกลของพอลแิลคตกิแอซดิคอมโพสติ 

กราฟระหว่างความเคน้และความเครยีดของทุกตวัอย่างมลีกัษณะคลา้ยกนัดงัแสดงในรปู 8(a) ค่าความทนต่อ
แรงดงึทีจุ่ดขาดของพอลแิลคตกิแอซดิมคี่าประมาณ 58 MPa เมื่อใส่ล าต้นทีผ่่านการปรบัผวิดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซด์
และไซเลนทัง้ 2 ชนิด ค่าความทนต่อแรงดงึของคอมโพสติมคี่าประมาณ 36-43 MPa และลกัษณะของพืน้ผวิของล าตน้
กญัชงหลงัปรบัผวิดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซดม์ลีกัษณะขรุขระเป็นร่องคลา้ยกบัทีพ่บในเสน้ใยใบสบัปะรด แต่เมื่อปรบัผวิ
ดว้ยไซเลนท าใหผ้วิขรุขระน้อยลง[15] และอาจเนื่องมาจากหมู่ฟังกช์นัของไซเลนท าใหเ้กดิแรงยดึเหนี่ยวระหว่างพอลิ
เมอร์เมทริกซ์กบัล าต้นกญัชงท าให้ค่าความทนต่อแรงดึงของคอมโพสติที่ใส่กญัชงไม่แตกต่างกนัมาก รูปที่ 9 เป็น
ภาพถ่ายตวัอย่างหลงักดอดั จะเหน็ว่ามกีาระจายของล าต้นเป็นแบบสุ่ม และการใส่ล าต้นกญัชงรอ้ยละ 5 โดยน ้าหนัก
อาจยงัไม่ท าใหเ้หน็ผลชดัเจนมากนกั 
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(a) (b) 

  

( c)     (d) 

รปูที ่8 กราฟ (a) ความเคน้และความเครยีด (b) ความทนต่อแรงดงึทีจุ่ดขาด (c) รอ้ยละการยดืตวัทีจุ่ดขาด (d) มอดลูสั 
ของพอลแิลคตกิแอซดิคอมโพสติ  

รอ้ยละการยดืตวัก่อนขาดของพอลแิลคตกิแอซดิทีใ่ส่ล าต้นกญัชงผ่านการปรบัผวิดว้ยโซเดรยีมไฮดรอกไซด์
และไซเลนทัง้ 2 ชนิด มีค่าต ่ ากว่าของพอลิแลคติกแอซิดที่พอลิแลคติกแอซิด ซึ่งการลดลงของการยืดตัว อาจ
เนื่องมาจากการใส่กญัชงเขา้ไปแทรกตวัในเนื้อเมทรกิซท์ าใหม้คีวามเหนียวลดลง ขาดไดง้่ายขึน้และอาจเป็นผลมาจาก
การกระจายตวัของส่วนล าตน้ ค่ามอดูลสัของพอลแิลคตกิแอซดิทีใ่ส่ล าตน้กญัชงปรับผวิดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซดเ์ทยีบ
กับพอลิแลคติกแอซิดมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 1.86 เป็น 2.04 GPa ในขณะที่การปรับผิวด้วยไซเลนทัง้ 2 ชนิด ให้ผลไม่
แตกต่างจากพอลแิลคตกิแอซดิซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าล าต้นทีผ่่านการปรบัผวิด้วยไซเลน S1 และ S2 มแีรงยดึเหนี่ยวที่
พืน้ผวิกบัพอลแิลคตกิแอซดิไดด้ใีนระดบัเดยีวกนั 

PLA PLA_NaOH treated hemp PLA_S1 treated hemp PLA_S2 treated hemp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่9 แผ่นพอลแิลคตกิแอซดิคอมโพสติทีไ่ดจ้ากการกดอดัดว้ยความรอ้น 

 

สรปุผลการทดลอง 

การปรบัผวิเสน้ใยและล าตน้กญัชงดว้ยสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซดส์ามารถก าจดัลนิินและเฮมเิซลลโูลสได้
เมื่อล าตน้กญัชงถูกปรบัผวิดว้ยสารละลายไซเลน 3 ชนิดทีม่หีมู่ฟังกช์นัต่างกนั โดยศกึษาความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.5 และ1 
โดยน ้าหนัก เวลา 1, 3 และ 5 ชัว่โมง อุณหภูมหิอ้งและอุณหภูม ิ80 องศาเซลเซยีส พบว่าเมื่อเพิม่ความเขม้ขน้ เวลา
และอุณหภูมแิละไม่ท าใหป้ฏกิริยิาระหว่างไซเลนกบัเซลลโูลสเปลีย่นแปลงมากนัก โครงสรา้งผลกึของล าตน้กญัชงแสดง
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ลกัษณะของเซลลูโลสที ่2 เท่ากบั 16.7° และ 22.5° พบว่าเมื่อปรบัผวิดว้ยสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละไซเลน
ใหผ้ลคลา้ยกนั การใส่ล าตน้กญัชงทีผ่่านการปรบัผวิรอ้ยละ 5 โดยน ้าหนักลงในพอลแิลคตกิแอซดิ ท าใหค้่าความทนต่อ
แรงดงึ รอ้ยละการยดืตวัก่อนขาดและมอดูลสัของพอลแิลคตกิแอซดิลดลง ค่าความทนต่อแรงดงึของคอมโพสติทีใ่สต่น้
กญัชงผ่านการปรบัผวิดว้ยไซเลนทัง้ 2 ชนิดใกลเ้คยีงกนัและสงูกว่าทีใ่ส่ล าต้นกญัชงปรบัผวิดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซด์
เล็กน้อย ค่ามอดูลัสของพอลิแลคติกแอซิดมีค่าต ่ากว่าตัวอย่างอื่นๆ คอมโพสิตที่ใส่ล าต้นที่ผ่านการปรับผิวด้วย
โซเดยีมไฮดรอกไซดม์คี่าสงูพอๆกบั S2 และค่ามอดลูสัของคอมโพสติทีใ่ส่ล าตน้ที่ผ่านการปรบัผวิดว้ยไซเลน S2 ดกีว่า 
S1 เลก็น้อย 
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บทคดัย่อ 

 

Piperine สารธรรมชาติส าคญัพบในพรกิไทยด า มฤีทธิท์างชวีภาพทีห่ลากหลาย เช่น ฤทธิต์้านอนุมูลอสิระ 
ฤทธิต์้านการอกัเสบ ฤทธิต์้านจุลนิทรยี ์รวมไปถงึฤทธิใ์นการชะลอความจ าเสื่อม ในงานวจิยันี้ไดท้ าการแยกพเิพอรนี
จากพรกิไทยด า (Piper nigrum L.) และออกแบบการสงัเคราะหส์ารอนุพนัธข์องพเิพอรนีชนิดใหม่โดยการปรบัเปลี่ยน
โครงสรา้งทางเคม ีสารสงัเคราะหท์ีไ่ดท้ัง้หมดไดท้ าการศกึษาฤทธิย์บัยัง้เอนไซม ์acetylcholine esterase (AChE) การ
ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งของ piperine ท าโดยปฏกิริยิาสองขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกเกดิผ่านปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิของ piperine 
เปลีย่นเป็นสาร piperic acid ตามดว้ยปฏกิริยิา aminolysis โดยใช ้amine หลายชนิดทีน่ าไปสู่อนุพนัธ ์piperine amide 
จ านวน 12 ตวัในอตัรารอ้ยละผลติภณัฑป์านกลางถงึดเียีย่ม จากอนุพนัธ ์piperic amide ทีส่งัเคราะหไ์ด ้พบว่าสาร 3b 
แสดงฤทธิย์บัยัง้เอนไซม ์AChE ไดด้กีว่า piperine  

 

ค าส าคญั : พเิพอรนี, พรกิไทยด า และ เอสเทอรฟิิเคชัน่ 
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Synthesis of piperine amide analogs as acetylcholinesterase inhibitors 

 

Suwichada Jaipea1, Kornkanok Ingkaninan2, Waraporn Sutcharitruk1, Natthiya Saehlim1 

and Rungnapha Saeeng1* 

 

 

ABSTRACT 

 

Piperine, a major natural compound commonly found in black pepper, exhibited diverse biological 
activity such as anti- oxidant, anti- inflammatory, anti-microbial including the activity of improving memory 
impairment. In this work, piperine was isolated from black pepper (Piper nigrum L.) and design synthesized new 
piperine analogues by chemical modification which were subsequently studied toward their inhibitory activity 
against acetylcholine esterase (AChE) enzyme. Structure modification of natural piperine was carried out via a 
two- step.  The first step reaction by esterification of piperine to piperic acid followed by ammonolysis of using 
various amines leading to a series of twelve new piperine amide analogs in moderate to excellent yields. Among 
piperine amide analogues, found that (2E,4E)-5-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-1-(4-methylpiperazin-1-yl)penta-2,4-
dien-1-one (3b)  show hight activities inhibitory against AChE enzyme than piperine.  Which may serve as 
important compound for the development of drugs Alzheimer's disease. 

 

Keywords : piperine, black pepper, and esterification 
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Introduction 

Alzheimer's disease (AD) , the most common form of dementia, is a multi- faceted neurodegenerative 
brain disorder featured by memory loss, progressive deficits in cognitive functions, linguistic decline, severe 
behavioral abnormalities and eventual death [1]. Several characteristic pathological features, such as amyloid-

β deposits (Aβ) , tau protein aggregation, oxidative stress, decreased level of acetylcholine (ACh) , neuro-
inflammation and dyshomeostasis of biometals have been thought to play vital roles in the pathogenesis of AD 
[ 2] .  Presently, most of therapeutic treatments for AD has focused on the inhibition of acetylcholinesterase 
(AChE)  to increase the level of acetylcholine (ACh)  in cholinergic synaptic clefts [ 3] .  Acetylcholinesterase 
(AChE)  enzyme inhibition is an important tool for the management of AD and the corresponding inhibitors are 
the most commonly prescribed drugs for Alzheimer’s patients [4,5]. Thus, has become of the greatest challenges 
for the found new lead compound to develop drug discovery in the future. 

Piperine 1, a naturally alkaloid, was extracted from Black pepper (Piper nigrum L.). It is well known for 
its wide range of biological properties such as anti-alzheimer activity [6], antitumor activity, antioxidant activity, 
antiinflammatory activity and antimycobacterial activity [7]. In addition, piperine analogs are reported to enhance 
the bioactivity of various drugs through efflux pump inhibition ( MDR— multidrugresistance protein or P-
glycoprotein)  [ 8] .  In recent year, reports of the modification of piperine by chemical modification of the core 
structure to improve the efficiency and biological activities were established [9,10,11]. 

    Piper nigrum L. 

                                              

Figure. 1 Structure and biological activities of piperine 1. 

In this research, we interesting in a group of piperazine for enhancing biological activities.  Piperazine 
is an organic compound that consists of a six-membered ring containing two nitrogen atoms at opposite positions 
in the ring, which are known to have therapeutic potential against Alzheimer's disease [ 12] .  Thus, we aim to 
synthesize a series of piperine amide 3a-3l by introducing substituted piperazine on piperic acid 2 under basic 
condition as demonstrated in scheme 1.  The precursor 2 was prepared from natural piperine by hydrolysis 
reaction. Piperine was isolated from the black pepper of Piper nigrum L.  

 

Scheme 1 Chemical modification of piperine. 
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Materials and Methods 

 Reagents were purchased from commercial sources and used without further purification.  1H and 
13C{1H} NMR spectra were recorded on a BRUKER AVANC 400 and 100 MHz instrument.  All spectra were 

measured in CDCl3 solvent, and chemical shifts are reported as δ values in parts permillion (ppm)  relative to 

tetramethylsilane (δ 0.00 ppm) or CDCl3 (δ(1H) , 7.26; δ(13C) , 77.0 ppm) as an internal standard.  Data are 
reported as follows; chemical shift (multiplicity, integrated intensity or assignment, coupling constants in Hz, 
assignment) .  Analytical thin- layer chromatrography (TLC)  was conducted on precoated TLC plates; silica gel 
60F-254 [E.  Merck, Darmstadt,Germany] .  Silica gel columns for open-column chromatrography utilized silica 
gel 60 PF254 [E. Merck, Darmstadt, Germany].  

 The dried seeds of black pepper (Piper nigrum L. )  used in the extraction were purchased from Tha 
Mai District, Chanthaburi province, Thailand. Piperine was extracted from black pepper in 2.0 L of 95% ethanol 
solutions at room temperature.  The solution of 0. 1% KOH in isopropanol 10 mL was added to the extract of 
Piper nigrum L.  The extract was filtered with a Buchner funnel then water was added to the filtrate until the 
precipitate was observed.  The resulting mixture was stored in a cool place and the piperine precipitate was 
filtered and washed with cool water.  The crude product was purified by recrystallization with isopropanol and 
the crystal was filtered through a Buchner funnel to obtain piperine 1.  1H-NMR and 13C of the compound were 
recorded and were found consistent with the reported one [13]. 

 Piperic acid 2 was synthesized from the reaction of piperine and potassium hydroxide in ethanol. Then, 
the solution was added with 1M HCl until the pH of the mixture was less than 3.  The yellow precipitate was 
obtained and was filtered, washed with water and acetone to give piperic acid 2 as demonstrated in scheme 2. 
Piperic acid 2 was modified to a series of piperine amide analogues 3a-3l by aminolysis with various substituted 
piperazines. The reaction was carried out using EDCI and DMAP in dichloromethane. The reaction mixture was 
stirred for 1-2 hours at room temperature and the reaction mixture was diluted with water, and extracted with 
CH2Cl2.  The combined organic extracts were washed with brine, dried over Na2SO4 anhydrous, filtered, and 
evaporated in vacuo.  The crude product was purified by silica gel column chromatography to afford a new 
series of piperine amide analogues as demonstrated in scheme 3.  

 

Results 

Extraction and isolation of piperine from Piper nigrum L. 

 The dried seeds of black pepper (Piper nigrum L. ) .  was extracted by 95% ethanol and the extracts 
was added KOH in isopropanol.  The extract was filtered and addition of water to obtain yellow piperine 
precipitate which  was recrystallization in isopropanol to afford pure piperine compound as a yellow solid in 4% 
yields (25 g).   



378 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

Synthesis of piperic acid from piperine. 

 Piperic acid was prepared from the reaction of piperine with 20% potassium hydroxide in ethanol via 
hydrolysis reaction. The reaction mixture was stirred and refluxing at 90 °C for 16 h. to afford piperic acid 2 as 
a yellow solid in 75% yields (scheme 2). 

 

Scheme 2 The preparation of piperic acid. 

Chemical modification of piperine. 

 The piperine amide analogues 3a-3l were synthesized via ammonolysis reaction of piperic acid 2 and 
piperazine 1. 5 equiv using 1- Ethyl- 3- ( 3- dimethylaminopropyl) carbodiimide ( EDCI)  1. 5 equiv and 4-
Dimethylaminopyridine (DMAP) 1.0 equiv in dichloromethane. The reaction mixture was stirred for 1-2 hour at 
room temperature to afford piperazine linked to piperine 3a-3l in modorate to excellent yields (54-88%)  as 
depicted in scheme 3.  

 

Scheme 3. Synthesis of piperine amide 3a-3l. 

Various substituted piperazine was employed to react with piperic acide to investigate the structure 
activity relationship (SAR) (scheme 3). Piperazine was introduced on piperine to obtain product 3a in moderate 
yield (57%). Piperazine bearing methyl group gave 3b in good yield. When phenyl piperazine was employed, 
product 3c was obtained in 86% yields. Both piperazine containing electron-releasing group on aryl piperazine 
3d and 3g and electron-withdrawing groups 3e and 3 f provided products in moderate to good yields (60%-
80%) .  The diarylmethyl piperazine and substituted benzyl piperazine gave 3h-3l in 54%-88% yields.  The 
reactions of 12 compounds proceeded smoothly using simple and efficient method. 

https://en.wikipedia.org/wiki/1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide
https://en.wikipedia.org/wiki/1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide
https://en.wikipedia.org/wiki/1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide
https://en.wikipedia.org/wiki/4-Dimethylaminopyridine
https://en.wikipedia.org/wiki/4-Dimethylaminopyridine
https://en.wikipedia.org/wiki/4-Dimethylaminopyridine
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Acetylcholinesterase inhibition and antioxidant inhibition. 

The synthesized compounds 3a- 3l have been evaluated for their inhibitory activity against 
acetylcholinesterase in the presence of 100 µM concentration comparison with standard drug galantamine and 
antioxidant in the presence of 0.1 mM concentration in comparison with Trolox.  The results were presented in 
table 1 which showed that piperic acid exhibited good inhibitory activity of acetylcholinesterase with %inhibition 
value of 32. 40±0. 54 at 100 µM.  Synthetic analog 3b containing methyl group on piperazine showed a good 
inhibition of acetylcholinesterase with % inhibition value of 29. 03±1. 55 at 100 µM.   Synthetic piperic amide 
analogues bearing piperazine and various substituted aryl piperazine showed low inhibitory activity of 
acetylcholinesterase. All synthesized compounds showed low antioxidant activity. 

 

Table 1 Inhibitiory acetylcholinesterase activity and antioxidant activitya of the piperine, piperic acid, and 
piperine amide 3a-3l. 

Compound % inhibition of AChE at 100 µM % inhibition of antioxidant at 0.1 mM 

Piperine < 10% < 10% 

Piperic acid 32.40±0.54 < 10% 

3a < 10% < 10% 

3b 29.03±1.55 < 10% 

3c - < 10% 

3d < 10% < 10% 

3e < 10% < 10% 

3f < 10% < 10% 

3g < 10% < 10% 

3h < 10% < 10% 

3i - < 10% 

3j - < 10% 

3k < 10% < 10% 

3l < 10% < 10% 
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Galantamine 98.44±0.59 - 

Trolox - 95.78±0.28 

     a Data are expressed as Mean ± SD (three independent experiments). 

 

The product were characterized by spectroscopic methods. 

 

Fig. 2 Structure of piperine 1. 

Compound 1 : yellow solid; IR-ATR: vmax 3010, 2941, 1633, 1611, 1581, 1491, 1250 cm-1; 1H NMR (400 MHz, 

CDCl3): δ 7.39 (ddd, J = 14.4, 8.0, 1.6 Hz, 1H, H-3), 6.96 (brd, J = 1.2 Hz, 1H, H-2'), 6.87 (dd, J = 8.0, 1.2 

Hz, 1H, H-6'), 6.75 (d, J = 14.4 Hz, 2H, H-5', H-5)  , 6.74 (dd, J = 14.4, 8.0 Hz, 1H, H-4), 6.42 (d, J = 14.4 Hz, 

1H, H-2), 5.96 (s, 2H, OCH2O), 3.57 (d, J = 38.8 Hz, 4H, 2×CH2N), 1.68-1.53 (m, 6H, 3×CH2); 13C NMR (100 

MHz, CDCl3) 165.24 (C=O), 148.03 (C-3'), 147.95 (C-4'), 142.28 (C-3), 138.01 (C-4), 130.84 (C-1'), 125.21 (C-

5), 122.31 (C-6'), 119.93 (C-2), 108.30 (C-5'), 105.50 (C-2'), 101.12 (OCH2O), 46.73 (CH2N), 43.07 (CH2N), 

26.57, 25.47, 24.49 (3×CH2). 

 

Fig. 3 Structure of piperic acid 2. 

Compound 2 : brown solid; IR-ATR: vmax 2970, 2941, 2550, 1738, 1676, 1606, 1491, 1367, 1252 cm-1; 1H NMR 

(400 MHz, CDCl3): δ 7.49 (dd, J = 14.8, 10.8 Hz, 1H, H-3), 7.20-6.98 (m, 1H, H-2'), 6.93 (dd, J = 8.0, 1.6 Hz, 

1H, H-6'), 6.86-6.75 (m, 2H, H-5', H-5), 6.75-6.69 (m, 1H, H-4), 5.99 (s, 2H, OCH2O), 5.95 (d, J = 15.2 Hz, 1H, 

H-2); 13C NMR (100 MHz, CDCl3) 170.15 (C=O), 148.79 (C-3' ), 148.34 (C-4' ), 147.00 (C-3), 141.27 (C-4), 

130.38 (C-1'), 124.26 (C-5), 123.22 (C-6'), 118.91 (C-2), 108.57 (C-5'), 105.96 (C-2'), 101.43 (OCH2O). 
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Fig. 3 Structure of compound 3b. 

Compound 3b : 87% yield (120.3 mg) as a yellow oil; Rf = 0.30 (MeOH/CH2Cl2 1:9); IR-ATR: vmax 3196, 2896, 

1610, 1631, 1585, 1488, 1440, 1249 cm-1;  1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.40 (dd, J = 14.4, 9.6 Hz, 1H, H-3), 

6.95 (s, 1H, H-2'), 6.87 (d, J = 8.0 Hz, 1H, H-Ar), 6.80-6.63 (m, 3H, H-5', H-5, H-4), 6.38 (d, J = 14.4 Hz, 1H, 

H-2), 5.95 (s, 2H, OCH2O), 3.80-3.50 (m, 4H, H-1'), 2.45-2.35 (m, 4H, H-2''), 2.29 (s, 3H, H-CH3); 13C NMR 

(100 MHz, CDCl3) 165.47 (C=O), 148.15 (C-3'), 144.13 (C-1'), 143.01 (C-3), 138.68 (C-5), 130.80 (C-5'), 25.04 

(C-4), 122.53 (C-6'), 119.22 (C-2), 108.41 (C-7'), 105.61 (C-4'), 101.22 (C-2'), 55.11 (C-1''), 54.59 (C-1''), 45.84 

(CH3), 45.47 (C-2''), 41.83 (C-2''); HRMS (ESI) m/z calcd for C17H20N2O3 (M+H)+ 301.1552, found 301.1553. 

Conclusion and Discussion 

 In conclusion, piperine 1 was isolated from the seed of Piper nigrum L.  as a major component and 
high yields. We successfully synthesis of piperic acid from piperine and employed as a precursor for synthesis 
piperine amide. A series of piperine amide 3a-3l. were obtained in moderate to excellent yields (54-88%). All 
the products were evaluated for acetylcholinesterase Inhibitory activity and antioxidant activity.  Among all 
analogues, piperic acid showed %inhibition value of 32.40±0.54 against AChE at 100 µM while piperine amide 
3b showed % inhibition value of 29.03±1.55 at 100 µM.  Both compounds showed better activity than piperine 
however the synthetic analogues did not antioxidant activity.  The present work can provided useful information 
for modification of piperine scaffold for study acetylcholinesterase inhibitory activity. 
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