ปที่ 9 ฉบับที่ 32 ประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561

สวัสดีทานผูอานทุกทาน พบกันอีกครั้งกับจดหมายขาวอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง ฉบับที่ 3 ประจําป& พ.ศ. 2561 สําหรับขาวสารและ
สถานการณ/ทานจะไดพบกับ การเตือนเฝาระวังศัตรูพืชมันสําปะหลังและสถานการณ/ราคามันสําปะหลังที่เพิ่มขึ้นขึ้นทําสถิติสูงสุดรอบ 10 ป& ซึ่งหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดเตรียมความพรอมการรวมมือกับกัมพูชา ลาว เวียดนามเพื่อสกัดการหั่นราคา รวมทั้งฝ9ายฝ:กอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร ได
กําหนดจัดการฝ:กอบรมความรูเรื่อง “เทคโนโลยีแปงและผลิตภัณฑ/จากแปง” ระหวางวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 นอกจากนี้ ทานจะไดพบกับบทความที่
นาสนใจ 2 เรื่อง คือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ Good Agriculture Practices (GAP) สําหรับมันสําปะหลัง (ตอนที่ 2) และ เทคโนโลยีชุด
ตรวจวัดปริมาณไซยาไนด/ในมันสําปะหลังแบบเปรียบเทียบสีโดยใชอนุภาคนาโนโลหะคู (ตอนที่ 2) ซึ่งมีประโยชน/อยางมากสําหรับอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง
นอกจากนี้ ท านยั ง สามารถติ ด ตามขาวสารและสถานการณ/ ข องแวดวงอุ ต สาหกรรมมั น สํ า ปะหลั ง เพิ่ ม เติ ม ไดที่ www.thailandtapiocastarch.net และ
Facebook: Thailand Tapioca Starch

จับตาศัตรูพืชต&างถิ่น
จากการมอบหมายใหกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุaย กรมสงเสริมการเกษตร ติดตามสถานการณ/การระบาดของศัตรูพืชตางถิ่นที่มีโอกาส
เขามาระบาดในไทยอยางตอเนื่อง และจัดทําแปลงเฝาระวังการระบาดของศัตรูพืชในพื้นที่เสี่ยงกวา 1,890 แปลงทั่วประเทศ ครอบคลุม 38 ชนิดพืช
นายประสงค/ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ขอความรวมมือเกษตรกรใหชวยกันเฝาระวัง โรคไวรัสใบดางมันสําปะหลังที่เกิดจาก
มันสําปะหลัง Cassava mosaic virus ซึ่งสามารถติดมากับทอนพันธุ/มันสําปะหลัง หากโรคนี้เกิดการระบาดจะสรางความเสียหายตอผลผลิตมันสําปะหลังแทบจะ
สิ้นเชิง เนื่องจากมันสําปะหลังที่เปhนโรคจะมีอาการใบดาง เหลือง ลําตนแคระแกร็น มันไมสรางหัว หรือถาสรางได หัวมันจะมีขนาดเล็กไมสมบูรณ/ ทําใหผลผลิต
เสียหาย 80-100% และแพรระบาดรวดเร็วมาก เพราะมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเปhนพาหะ สามารถปลอยเชื้อจากตนสูตนภายในไมกี่ชั่วโมง ที่สําคัญขณะนี้ยังไมมียา
หรือสารเคมีชนิดใดที่จะทําลายเชื้อตัวนี้ได แมบานเราจะยังไมเคยพบโรคไวรัสใบดางมันสําปะหลังมากอน แตขณะนี้มีการแพรระบาดอยูในกัมพูชาและเวียดนาม
ลาสุดพบการระบาดของโรคนี้หางจากชายแดนไทยเพียง 30-40 กม. เทานั้น โดยเฉพาะบริเวณแหลงปลูกมันสําปะหลังสําคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคตะวันออก พื้นที่เสี่ยงไดแก จ.ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุรินทร/ บุรีรัมย/ และสระแกว
ตั๊กแตนไผ เปhนอีกศัตรูพืชตางถิ่นอีกชนิดที่ตองชวยกันเฝาระวัง เพราะมีรายงานสรางความเสียหายในประเทศเพื่อนบานคือ ประเทศลาว เขตติดตอกับ
จังหวัดนาน หากเกษตรกรพบความผิดปกติหรือการระบาดของศัตรูพืชทั้งที่เปhนศัตรูพืชประจําถิ่นหรือศัตรูพืชตางถิ่นที่ไมเคยพบมากอนใหรีบแจงสํานักงาน
เกษตรอําเภอหรือสํานักงานเกษตรจังหวัดใกลบาน
ที่มา : ไทยรัฐ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 (https://kasettumkin.com/agriculture-news/article_18878)
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มันราคาขึ้น กก.ละ 3.20 บาท “ทําสถิติสูงสุดรอบ 10 ป”
และไทยเตรียมผนึก 3 ประเทศค-ามันสําปะหลังโลก สกัดหั่นราคา
นายสนธิรัตน/ สนธิจิรวงศ/ รมว.พาณิชย/ กลาววา ขณะนี้ ราคามันสําปะหลังได
ปรั บ ตั ว ขึ้ นอยางตอเนื่ อง โดยราคาลาสุดอยูที่ เฉลี่ ย กก.ละ 3.10-3.20 บาท เพิ่ มขึ้น
90.18% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป&ที่แลว ซึ่งราคาเฉลี่ยอยูที่ กก.ละ 1.63 บาท ถือ
เปhนราคาที่สูงสุดในรอบ 10 ป& นับจากป& 2551 ที่ราคาเคยอยูในระดับ กก.ละ 3 บาท
และบางพื้นที่ เชน จ.นครราชสีมา ราคาขยับขึ้นไปสูงถึง กก.ละ 3.30-3.40 บาทดวย
ป•จจัยที่สงผลใหราคาหัวมันสําปะหลังของไทยสูงขึ้น มาจากความตองการซื้อผลิตภัณฑ/มันสําปะหลังของไทยที่มีเขามาอยางตอเนื่องจากตลาด
สําคัญ คือ จีน รวมถึงจะบุกเจาะตลาดโดยจะเนนไปยังเมืองและมณฑลใหมากขึ้น เพราะยังมีโอกาสเพิ่มการสงออกไดอีกมากและตลาดใหม ๆ ซึ่งกระทรวง
พาณิชย/ไดออกไปเจรจาขยายตลาด เชน ตุรกีที่สนใจนําเขาเพิ่มขึ้น และยังมีแผนที่จะเดินทางไปขยายตลาดที่นิวซีแลนด/ เพราะเปhนประเทศที่มีการเลี้ยงสัตว/
มาก มีความตองการนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตว/ นอกจากนี้ ยังไดรับผลดีจากความรวมมือของสมาคมที่เกี่ยวของที่ทําตลาดโดยสะทอนราคาที่สอดคลองกับ
ตนทุน ทําใหราคาสงออกปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และยังมีมาตรการดูแลการนําเขามันสําปะหลังที่ไมมีคุณภาพจากประเทศเพื่อนบาน เพื่อปองกัน
ผลกระทบตอราคาในประเทศ แตไมไดหามการนําเขา ยังคงสามารถนําเขาได หากเปhนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
ดานนายอดุ ลย/ โชติ นิ สากรณ/ อธิ บ ดี ก รมการคาตางประเทศ เป€ ดเผยวา ในงานจั ดการประชุ ม มั น สํ า ปะหลั งนานาชาติ (World Tapioca
Conference 2018) ในวันที่ 27 มิ.ย. นี้ ที่ไทยเปhนเจาภาพ จะมีการหารือระหวางไทยกับกัมพูชา ลาว เวียดนาม ซึ่งเปhนประเทศผูคามันสําปะหลังรายใหญ
ของโลกและมีสวนแบงในตลาดโลกรวมกวา 80% เพื่อรวมมือในการรักษาเสถียรภาพและพยุงราคามันโลก ปองกันป•ญหาการตัดราคากันเองและถูกกดราคา
จากประเทศนําเขา พรอมกับหารือจีน ซึ่งเปhนประเทศผูนําเขารายใหญของโลกที่มีสวนแบงนําเขา 70-80% ของปริมาณผลผลิตมันสดจากประเทศผูสงออก
278 ลานตัน และมีสงออกทั่วโลก 43.7 ลานตัน ในป& 2560
สําหรับแนวโนมราคามันโลกยังสูงตอเนื่อง จากความตองการในตลาดโลกมีตอเนื่อง ทําใหราคาสงออกมันเสน อยูที่ตันละ 252 เหรียญสหรัฐ เพิ่ม
จาก 170 เหรียญสหรัฐ ในป& 2560 และแปงมันตันละ ราคา 540 เหรียญสหรัฐ จาก 360 เหรียญสหรัฐ จึงทําใหการสงออกผลิตภัณฑ/มันสําปะหลังของไทย
4 เดือนแรกป&นี้ ที่มีปริมาณ 3.6 ลานตัน ลดลงจากป&กอน 8% แตมูลคาได 1,178 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 26% เทียบชวงเดียวกันป&กอน สวนราคามันสด
ในประเทศเฉลี่ยอยูที่ ก.ก.ละ 2.95-3.20 บาทหรือเพิ่มขึ้น 85% โดยป& 2561 ตั้งเปาสงออกปริมาณ 10.6 ลานตัน มูลคา 2,700 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 1 แสนลานบาท และมีผลผลิตหัวมันสดออกสูตลาด 28-30 ลานตัน ซึ่งแผนงานในป&งบประมาณ 2562 จะผลักดันสงออกไปตลาดใหมจากเดิม
ตลาดหลักกวา 80% คือ จีน และรวมมือกับพื้นที่เพาะปลูกวางแผนระบายสินคาลวงหนา
ที่มา: หนังสือพิมพ/ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 (http://www.thansettakij.com/content/279235)
หนังสือพิมพ/ขาวสด วันที่ 19 มิถุนายน 2561 (https://www.khaosod.co.th/economics/news_1235956)

ฝ9ายฝ:กอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร ไดกําหนดจัดการฝ:กอบรมความรูเรื่อง
“เทคโนโลยีแปงและผลิตภัณฑ/จากแปง” สําหรับพนักงานฝ9ายผลิต ฝ9ายควบคุมคุณภาพ ฝ9ายวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งนักวิชาการและบุคคลทั่วไป ระหวางวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร Thai Food Heritage
ชั้ น 3 สถาบั น อาหาร กรุ งเทพฯ โดยมี วั ตถุ ป ระสงค/ เพื่ อ ใหความรู ความเขาใจตอโครงสราง คุ ณสมบั ติ
การวิเคราะห/ การผลิต ประโยชน/และการประยุกต/ใชในผลิตภัณฑ/อาหาร รวมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวของของ
แปงและสวนผสมอาหารที่ทําจากแปง
เนื้อหาของหลักสูตรอบรมประกอบดวย โครงสรางและเทคนิ คการวิ เคราะห/ คุณสมบั ติของแปงและผลิ ตภั ณฑ/จากแปง การผลิต-คุณสมบั ติการประยุกต/ใชมอลโตเดกซ/ตริน ไซโคลเดกซ/ตริน กลูโคสไซรัป แปงดัดแปร น้ําตาลแอลกอฮอล/ รวมถึงผลิตภัณฑ/อาหารอื่น ๆ ที่ผลิตจากแปง โดยวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร/และเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ ผศ. ดร.สุเชษฐ/ สมุหเสนีโต
ผศ. ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน/ ผศ. ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร ผศ. ดร.เอกพันธ/ แกวมณีชัย

สําหรับผู-ที่สนใจเข-าร&วมการอบรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได-ที่
คุณขนิษฐา แสนทองคํา ฝ9ายฝ:กอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร โทร. 0-2422-8688 ตอ 2204/ แฟกซ/ 0-2422-8518/
E-mail : training@nfi.or.th/ Facebook : www.facebook.com/trainingNFI
อัตราคาลงทะเบียนสําหรับสมาชิก 5,000 บาท และบุคคลทั่วไป 5,300 บาท
รับจํานวนจํากัดเพียง 40 คน เทานั้น
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การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP)
สําหรับมันสําปะหลัง (ตอนที่ 2)
จากจดหมายขาวฉบับที่แ ลว (ฉบับที่ 31 ประจําเดือน เม.ย. – มิ.ย.
2561) ไดกลาวถึงหลักการ ที่มา ประโยชน/รวมทั้งหลักเกณฑ/ของการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีแ ละเหมาะสม (GAP) จดหมายขาวฉบับนี้จ ะมุงเนนเฉพาะเรื่อง
ขอกําหนด เกณฑ/ที่กําหนด และขอแนะนําเฉพาะของ GAP สําหรับมันสําปะหลัง
ขอที่ 1 - 3 (สวนตน) และขอ 3 (สวนปลาย) - 8 ในฉบับตอไป

1. แหล&งน้ํา






ตองไดจากแหลงน้ํ า ที่ ส ะอาด ไมมี ค วามเสี่ ย งและ
ไมมีสภาพแวดลอมซึ่งกอใหเกิดการปนเปƒ„อน
น้ํ า ไมปนปƒ„ อ นจุ ลิ น ทรี ย/ สารเคมี และโลหะหนั ก
(มี 22 ชนิด เชน ปรอท ดีบุก ตะกั่ว ทองแดง)
ไมเคยเปhนที่ตั้งโรงพยาบาลหรือคอกปศุสัตว/ และน้ํา
ไมไหลผานคอกปศุสัตว/หรือโรงงานอุตสาหกรรม
อุ ป กรณ/ ที่ใชในระบบการใหน้ํ าไมมีโอกาสปนเปƒ„อน
โลหะหนัก
อาศัยน้ําฝนหรือแหลงน้ําธรรมชาติ

2. พื้นที่ปลูก









ไมเปh น พื้ น ที่ ที่ มีวัตถุอั นตรายที่ กอใหเกิดการตกคาง
หรือปนเปƒ„อนในผลิตผล
ไมเคยเปh น สถานที่ ทิ้ ง ขยะ สารเคมี หรื อ เปh น ที่ ตั้ ง
โรงพยาบาลหรือคอกปศุสัตว/
ไมเคยปลูกพืชที่ใชสารเคมีมากในระยะเวลา 3 ป&
และไมใชสารเคมีในกลุมตองหาม
สภาพพื้นที่
- พื้นที่ดอนหรือที่ลุมไมมีน้ําทวมขัง
- ความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 200 เมตร
- พื้นที่ราบสม่ําเสมอ มีความลาดเอียงไมเกิน 5%
- การคมนาคมสะดวก ใกลแหลงรั บ ซื้ อ ผลผลิต
โรงงานแปงหรือลานมันเสน
ลักษณะดิน
- ดินรวน ดินรวนปนทรายหรือดินทราย
- ความอุดมสมบูรณ/ปานกลาง มีอินทรียวัตถุไม
ต่ํากวา 1%
- การระบายน้ําและถายเทอากาศดี
- ระดับหนาดินลึกไมนอยกวา 30 เซนติเมตร
- คาความเปhนกรดดางระหวาง 5.5 – 7.5
สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต
คือ 25 – 37 องศาเซลเซียส
- ปริมาณน้ําฝนกระจายสม่ําเสมอ
1,000 – 1,500 มิลลิเมตรตอป&
มีแสงแดดจัด

3. การใช-วัตถุอันตรายทางการเกษตร
 การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
- ใชตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ตามฉลากที่ขึ้นทะเบียนและตามที่
ประเทศคูคาอนุญาต
- หามใชวัตถุอันตรายและสารเคมีที่ไมไดขึ้นทะเบียนหรือที่ขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตรายหามใช (96 ชนิด)
- ใชสารเคมีตามฉลากแนะนํากอนปฏิบัติงานทุกครั้งและไมเปลี่ยนถายภาชนะ
บรรจุสารเคมี
- ตรวจซอมอุปกรณ/เครื่องพนอยาใหมีรอยรั่ว เพื่อปองกันสารพิษเป&ยกเปƒ„อน
เสื้อผาและรางกายของผูพน
- เตรียมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชใชใหหมดในคราวเดียว ไมควรเหลือติดคาง
ในถังพน
- ตองสวมเสื้อผาและอุปกรณ/ปองกันสารพิษ ไดแก หนากากหรือผาป€ดจมูก
ถุงมือ หมวกและรองเทา
- ควรพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในชวงเชาหรือเย็นขณะลมสงบ หลีกเลี่ยง
การพนในเวลาแดดจัดหรือลมแรง และขณะปฏิบัติงานผูพนตองอยูเหนือลม
- ป€ดฝาภาชนะบรรจุสารปองกันกําจัดศัตรูพืชใหสนิทเมื่อเลิกใช เก็บไวในที่
มิดชิด หางจากสถานที่ปรุงอาหาร แหลงน้ําและตองป€ดกุญแจโรงเก็บ
- ภายหลังการพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชทุกครั้ง ผูพนตองอาบน้ํา สระผม
และเปลี่ยนเสื้อผาใหมทันที เสื้อผาที่ใสขณะพนสารตองซักใหสะอาดทุกครั้ง
- ไมเก็บเกี่ยวผลผลิต กอนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ใชจะสลายตัวถึงระดับ
ปลอดภัย
- เมื่อใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชหมดแลว ใหลางขวดบรรจุสารดวยน้ํา 2-3
ครั้ง เทน้ําลงในถังพนสาร กอนนําไปพนปองกันกําจัดศัตรูพืช สําหรับภาชนะ
บรรจุสารเคมีที่ใชหมดแลวใหทําลายโดยการฝ•งดินหางจากแหลงน้ําและใหมี
ความลึกมากพอที่สัตว/ไมสามารถคุยขึ้นมาได หามเผาไฟและหามนํามาใชอีก
 ชนิดและวิธีการใชสารปองกันกําจัดไรและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง
- ไรแดง: ใชอามีทราซ (20% อีซี) 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ ไดโคโฟล
(18.5% อีซี) 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนบริเวณที่มีไรแดงทําลาย เมื่อใบ
สวนยอดของตนออนเริ่มแสดงอาการมวนงอ และอยูในสภาพอากาศแหง
แลงเปhนเวลานาน และหยุดการใชสารกอนเก็บเกี่ยว 14 วัน
- เพลี้ยแปงลาย: ใชมาลาไทออน (83%อีซี) 15 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนใต
ใบเฉพาะบริเวณที่พบเพลี้ยแปงลายมีความหนาแนนบนสวนยอด 20-30%
และหยุดการใชสารกอนเก็บเกี่ยว 7 วัน
- แมลงหวี่ขาว: ใชโอเมโทเอต (50% เอสแอล) 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร
พนใตใบ เฉพาะบริเวณที่พบแมลงหวี่ขาวมีความหนาแนนทั้งตนประมาณ
%30 และหยุดการใชสารกอนเก็บเกี่ยว 21 วัน

ที่มา: 1. ศูนย/ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศรม.) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP
สําหรับมันสําปะหลัง มาตรฐาน มกษ. 5901 - 2553”, https://www.alro.go.th/alro_th/download/article/standard/P04.pdf
2. สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กรมสงเสริมการเกษตร, เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับมันสําปะหลัง (Good Agricultural Practice for Cassava)”,
https://actech.agritech.doae.go.th/techno/other/.../munsumpalang.doc
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ชุดตรวจวัดปริมาณไซยาไนดEในมันสําปะหลังแบบเปรียบเทียบสีโดยใช-อนุภาคนาโนโลหะคู& (ตอนที่ 2)
จากจดหมายขาวฉบับที่แลว (ฉบับที่ 31) ไดกลาวถึงการเกิดไซยาไนด/ในหัวมันสําปะหลัง พิษและอันตราย รวมทั้งวิธีการวิเคราะห/ปริมาณ
ไซยาไนด/ดวยวิธีการที่ใชในป•จจุบัน ซึ่งพบวาการทดสอบปริมาณของไซยาไนด/จึงจําเปhนอยางมากสําหรับการสงออกผลผลิตมันสําปะหลังใหตรงตาม
มาตรฐานและเพิ่มความปลอดภัยใหกับผูบริโภค จากเดิมขั้นตอนในการตรวจสอบไซยาไนด/ในมันสําปะหลัง ตองสกัดปริมาณไซยาไนด/ในมันสําปะหลัง
ออกมาโดยใชเอนไซม/ซึ่งมีความยุงยากในการเก็บรักษา และตรวจสอบการเปลี่ยนสีโดยใชสารเคมีที่มีความเปhนพิษ และทําในหองปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบ
บทความในจดหมายขาวฉบับนี้จะกลาวถึงวิธีการวิเคราะห/ไซยาไนด/แบบใหมที่มีความแมนยํา ปลอดภัยและและใชเวลาในการตรวจวัดนอยเพื่อทดแทนวิธี
ที่ใชในป•จจุบัน
เนื่องจากไซยาไนด/มีความสามารถในการกัดกรอน (etching) โลหะ ผานทางการกอตัวเปhนสารประกอบโลหะไซยาไนด/ (metal-cyanide
complex) หลายงานวิจัยจึงไดนําอนุภาคนาโนทอง (gold nanoparticles หรือ AuNPs) และอนุภาคนาโนเงิน (silver nanoparticles หรือ AgNPs) มา
ใชแทนการใช chemosensor เนื่องจาก AuNPs และ AgNPs ถูกนํามาใชในการตรวจวัดทางแสง (optical sensing) อยางแพรหลาย เพราะมีคาคงที่ของ
การดูดกลืนแสง (extinction coefficient) สูง และมีสมบัติทางแสงที่ทําใหสีที่มองเห็นเปลี่ยนไปตามขนาดของอนุภาคจากการเกิดปรากฏการณ/เชิงแสงที่
เรียกวา เซอร/เฟซ พลาสมอน เรโซแนนซ/ (surface plasmon resonance หรือ SPR) ซึ่งเปhนปรากฏการณ/ที่เกิดขึ้นบริเวณรอยตอระหวางผิวของอนุภาค
นาโนโลหะกับตัวกลางของสารตัวอยางที่เปhนสารไดอิเล็กทริก โดยอิเล็กตรอน (localized plasmon) ที่อยูบริเวณผิวของอนุภาคสามารถสั่นดวยความถี่ที่
สอดคลองกับความถี่ของสนามไฟฟาของคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มาตกกระทบ สงผลตอการมองเห็นสี เชน คอลลอยด/ของ AuNPs จะมีสีแดงแทนที่จะเปhน
สีเหลืองวาวอยางที่พบไดทั่วไป และคอลลอยด/ของ AgNPs จะมีสีเหลืองแทนที่จะเปhนสีเงินวาว และขนาดของอนุภาคมีผลโดยตรงตอการเห็นสี ข อง
คอลลอยด/ จึงเหมาะที่จะนํา AuNPs และ AgNPs มาใชในการตรวจวัดแบบเปรียบเทียบสีเพื่อบอกถึงปริมาณไซยาไนด/ในสารตัวอยาง
อยางไรก็ตามการใชอนุภาคนาโนจากโลหะชนิดเดียวจะทําใหเกิดการเปลี่ยนสีในลักษณะที่เปhนโทนสีเดียว กลาวคือ เมื่อสารตัวอยางมีปริมาณ
ไซยาไนด/เพิ่มมากขึ้น คอลลอยด/ของ AgNPs จะเปลี่ยนจากสีเหลืองจนกลายเปhนใสไมมีสี และคอลลอยด/ของ AuNPs จะเปลี่ยนจากสีแดงจนกลายเปhน
ใสไมมีสี เนื่องจากไซยาไนด/กัดกรอนอนุภาคนาโนใหมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งกอตัวเปhนสารประกอบโลหะไซยาไนด/ทั้งหมด รูปที่ 1 แสดงตัวอยาง
โทนสีของสารละลายที่เปลี่ยนไปเมื่อปริมาณไซยาไนด/เพิ่มขึ้น ซึ่งพบวายังคงยากที่จะบอกถึงปริมาณไซยาไนด/ในสารละลายโดยการสังเกตสีของสารละลาย
ที่เปลี่ยนแปลงไปดวยตาเปลา
ไซยาไนด/

รูปที่ 1 การเปลี่ยนสีของคอลลอยด/ AgNPs (ภาพซาย) และ AuNPs (ภาพขวา) เมื่อสัมผัสไซยาไนด/ที่มีความเขมขนแตกตางกัน [1]

รูปที่ 2 ชุดตรวจวัดปริมาณไซยาไนด/ใน
มันสําปะหลังแบบเปรียบเทียบสีโดยใช
Ag@Au core-shell NPs

ดั ง นั้ น หากใชอนุ ภ าคนาโนโลหะคู (bimetallic) ในลั ก ษณะที่ มี โ ลหะชนิ ด หนึ่ ง เปh น
แกนกลาง และโลหะอี ก ชนิ ด เปh น เปลื อ กหุ ม (core-shell nanoparticles) ที่ ก ารเปลี่ ย นสี ข อง
คอลลอย/ยังคงสัมพันธ/กับการเกิด SPR ของอนุภาค การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนระหวางชั้นเปลือกหุม
และแกนกลาง (core-to-shell ratio) เพียงเล็กนอยจะสงผลตอการมองเห็นสีที่เปลี่ยนแปลงไปของ
คอลลอยด/ไดอยางชัดเจน และสามารถเปลี่ยนสีไดหลายโทนสีมากกวาการใชอนุภาคจากโลหะเพียง
ชนิดเดียว ทีมวิจัยของหนวยวิจัยวิทยาศาสตร/ประยุกต/และวิศวกรรมศาสตร/เพื่อคําตอบของสั งคม
(Applied Science and Engineering for Social Solution หรื อ ASESS Research Unit) คณะ
วิทยาศาสตร/ มจธ. จึงไดพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณไซยาไนด/ในมันสําปะหลังแบบเปรียบเทียบสี
โดยใชอนุภาคนาโนโลหะคู ที่มี AgNP เปhนแกนกลางและมีชั้นทองเปhนเปลือกหุมบางๆ อยู หรือ
เรียกวา Ag@Au core-shell NPs โดยทําการสังเคราะห/คอลลอยด/ของ Ag@Au core-shell NPs
ดวยวิธีเคมีสีเขียว (green chemistry) แสดงดังรูปที่ 2
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