
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สวัสดีท�านผูอ�านทุกท�าน พบกันอีกคร้ังกับจดหมายข�าวอุตสาหกรรมแป�งมันสําปะหลัง ฉบับท่ี 3 ประจําป& พ.ศ. 2561 สําหรับข�าวสารและ
สถานการณ/ท�านจะไดพบกับ การเตือนเฝ�าระวังศัตรูพืชมันสําปะหลังและสถานการณ/ราคามันสําปะหลังท่ีเพิ่มขึ้นขึ้นทําสถิติสูงสุดรอบ 10 ป& ซ่ึงหน�วยงาน         
ท่ีเกี่ยวของไดเตรียมความพรอมการร�วมมือกับกัมพูชา ลาว เวียดนามเพื่อสกัดการหั่นราคา รวมท้ังฝ9ายฝ:กอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร ได
กําหนดจัดการฝ:กอบรมความรูเร่ือง “เทคโนโลยีแป�งและผลิตภัณฑ/จากแป�ง” ระหว�างวันท่ี 19-20 กรกฎาคม 2561 นอกจากน้ี ท�านจะไดพบกับบทความท่ี
น�าสนใจ 2 เร่ือง คือ การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม หรือ Good Agriculture Practices (GAP) สําหรับมันสําปะหลัง (ตอนท่ี 2) และ เทคโนโลยีชุด
ตรวจวัดปริมาณไซยาไนด/ในมันสําปะหลังแบบเปรียบเทียบสีโดยใชอนุภาคนาโนโลหะคู� (ตอนท่ี 2) ซ่ึงมีประโยชน/อย�างมากสําหรับอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง 
นอกจากน้ีท�านยังสามารถติดตามข�าวสารและสถานการณ/ของแวดวงอุตสาหกรรมมันสําปะหลังเพิ่มเติมไดท่ี www.thailandtapiocastarch.net และ 
Facebook: Thailand Tapioca Starch 

ป�ท่ี 9 ฉบับท่ี 32 ประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 

จากการมอบหมายใหกองส�งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุaย กรมส�งเสริมการเกษตร ติดตามสถานการณ/การระบาดของศัตรูพืชต�างถิ่นท่ีมีโอกาส
เขามาระบาดในไทยอย�างต�อเน่ือง และจัดทําแปลงเฝ�าระวังการระบาดของศัตรูพืชในพื้นท่ีเส่ียงกว�า 1,890 แปลงท่ัวประเทศ ครอบคลุม 38 ชนิดพืช 

นายประสงค/ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส�งเสริมการเกษตร ขอความร�วมมือเกษตรกรใหช�วยกันเฝ�าระวัง โรคไวรัสใบด�างมันสําปะหลังท่ีเกิดจาก   
มันสําปะหลัง Cassava mosaic virus ซ่ึงสามารถติดมากับท�อนพันธุ/มันสําปะหลัง หากโรคน้ีเกิดการระบาดจะสรางความเสียหายต�อผลผลิตมันสําปะหลังแทบจะ
ส้ินเชิง เน่ืองจากมันสําปะหลังท่ีเปhนโรคจะมีอาการใบด�าง เหลือง ลําตนแคระแกร็น มันไม�สรางหัว หรือถาสรางได หัวมันจะมีขนาดเล็กไม�สมบูรณ/ ทําใหผลผลิต
เสียหาย 80-100% และแพร�ระบาดรวดเร็วมาก เพราะมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเปhนพาหะ สามารถปล�อยเช้ือจากตนสู�ตนภายในไม�กี่ช่ัวโมง ท่ีสําคัญขณะน้ียังไม�มียา
หรือสารเคมีชนิดใดท่ีจะทําลายเช้ือตัวน้ีได แมบานเราจะยังไม�เคยพบโรคไวรัสใบด�างมันสําปะหลังมาก�อน แต�ขณะน้ีมีการแพร�ระบาดอยู�ในกัมพูชาและเวียดนาม 
ล�าสุดพบการระบาดของโรคน้ีห�างจากชายแดนไทยเพียง 30-40 กม. เท�าน้ัน โดยเฉพาะบริเวณแหล�งปลูกมันสําปะหลังสําคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ  
ภาคตะวันออก พื้นท่ีเส่ียงไดแก� จ.ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุรินทร/ บุรีรัมย/ และสระแกว 

ต๊ักแตนไผ� เปhนอีกศัตรูพืชต�างถิ่นอีกชนิดท่ีตองช�วยกันเฝ�าระวัง เพราะมีรายงานสรางความเสียหายในประเทศเพื่อนบานคือ ประเทศลาว เขตติดต�อกับ
จังหวัดน�าน หากเกษตรกรพบความผิดปกติหรือการระบาดของศัตรูพืชท้ังท่ีเปhนศัตรูพืชประจําถิ่นหรือศัตรูพืชต�างถิ่นท่ีไม�เคยพบมาก�อนใหรีบแจงสํานักงาน  
เกษตรอําเภอหรือสํานักงานเกษตรจังหวัดใกลบาน 

 
ท่ีมา : ไทยรัฐ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 (https://kasettumkin.com/agriculture-news/article_18878) 
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จับตาศัตรูพืชต&างถิ่น 
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ฝ9ายฝ:กอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร ไดกําหนดจัดการฝ:กอบรมความรูเร่ือง 
“เทคโนโลยีแป�งและผลิตภัณฑ/จากแป�ง” สําหรับพนักงานฝ9ายผลิต ฝ9ายควบคุมคุณภาพ ฝ9ายวิจัยและพฒันา 
รวมท้ังนักวิชาการและบุคคลท่ัวไป ระหว�างวันท่ี 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร Thai Food Heritage 
ช้ัน 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค/เพื่อใหความรูความเขาใจต�อโครงสราง คุณสมบัติ       
การวิเคราะห/ การผลิต ประโยชน/และการประยุกต/ใชในผลิตภัณฑ/อาหาร รวมท้ังเทคโนโลยีที่เกี่ยวของของ
แป�งและส�วนผสมอาหารท่ีทําจากแป�ง 

นายสนธิรัตน/ สนธิจิรวงศ/ รมว.พาณิชย/ กล�าวว�า ขณะน้ี ราคามันสําปะหลังได
ปรับตัวขึ้นอย�างต�อเน่ือง โดยราคาล�าสุดอยู�ท่ีเฉล่ีย กก.ละ 3.10-3.20 บาท เพิ่มขึ้น 
90.18% เม่ือเทียบกับช�วงเดียวกันของป&ที่แลว ซ่ึงราคาเฉล่ียอยู�ที่ กก.ละ 1.63 บาท ถือ
เปhนราคาท่ีสูงสุดในรอบ 10 ป& นับจากป& 2551 ท่ีราคาเคยอยู�ในระดับ กก.ละ 3 บาท 
และบางพื้นท่ี เช�น จ.นครราชสีมา ราคาขยับขึ้นไปสูงถึง กก.ละ 3.30-3.40 บาทดวย 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ/ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 (http://www.thansettakij.com/content/279235) 
       หนังสือพิมพ/ข�าวสด วันที่ 19 มิถุนายน 2561 (https://www.khaosod.co.th/economics/news_1235956) 

เน้ือหาของหลักสูตรอบรมประกอบดวย โครงสรางและเทคนิคการวิเคราะห/คุณสมบัติของแป�งและผลิตภัณฑ/จากแป�ง การผลิต-คุณสมบัติ-       
การประยุกต/ใชมอลโตเดกซ/ตริน ไซโคลเดกซ/ตริน กลูโคสไซรัป แป�งดัดแปร นํ้าตาลแอลกอฮอล/ รวมถึงผลิตภัณฑ/อาหารอื่น ๆ ท่ีผลิตจากแป�ง โดยวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร/และเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ ผศ. ดร.สุเชษฐ/ สมุหเสนีโต               
ผศ. ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน/ ผศ. ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร ผศ. ดร.เอกพันธ/  แกวมณีชัย 

สําหรับผู-ท่ีสนใจเข-าร&วมการอบรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได-ท่ี 
คุณขนิษฐา แสนทองคํา ฝ9ายฝ:กอบรมเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร โทร. 0-2422-8688 ต�อ 2204/ แฟกซ/ 0-2422-8518/ 

E-mail : training@nfi.or.th/ Facebook : www.facebook.com/trainingNFI 
อัตราค�าลงทะเบียนสําหรับสมาชิก 5,000 บาท และบุคคลท่ัวไป 5,300 บาท 

รับจํานวนจํากัดเพียง 40 คน เท�าน้ัน 

ป�จจัยท่ีส�งผลใหราคาหัวมันสําปะหลังของไทยสูงขึ้น มาจากความตองการซ้ือผลิตภัณฑ/มันสําปะหลังของไทยท่ีมีเขามาอย�างต�อเน่ืองจากตลาด
สําคัญ คือ จีน รวมถึงจะบุกเจาะตลาดโดยจะเนนไปยังเมืองและมณฑลใหมากขึ้น เพราะยังมีโอกาสเพิ่มการส�งออกไดอีกมากและตลาดใหม� ๆ ซ่ึงกระทรวง
พาณิชย/ไดออกไปเจรจาขยายตลาด เช�น ตุรกีที่สนใจนําเขาเพิ่มขึ้น และยังมีแผนท่ีจะเดินทางไปขยายตลาดท่ีนิวซีแลนด/ เพราะเปhนประเทศท่ีมีการเล้ียงสัตว/
มาก มีความตองการนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตว/ นอกจากน้ี ยังไดรับผลดีจากความร�วมมือของสมาคมท่ีเกี่ยวของท่ีทําตลาดโดยสะทอนราคาท่ีสอดคลองกับ
ตนทุน ทําใหราคาส�งออกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย�างต�อเน่ือง และยังมีมาตรการดูแลการนําเขามันสําปะหลังท่ีไม�มีคุณภาพจากประเทศเพื่อนบาน เพื่อป�องกัน
ผลกระทบต�อราคาในประเทศ แต�ไม�ไดหามการนําเขา ยังคงสามารถนําเขาได หากเปhนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

ดานนายอดุลย/ โชตินิสากรณ/ อธิบดีกรมการคาต�างประเทศ เป�ดเผยว�า ในงานจัดการประชุมมันสําปะหลังนานาชาติ (World Tapioca 
Conference 2018) ในวันท่ี 27 มิ.ย. น้ี ท่ีไทยเปhนเจาภาพ จะมีการหารือระหว�างไทยกับกัมพูชา ลาว เวียดนาม ซ่ึงเปhนประเทศผูคามันสําปะหลังรายใหญ�
ของโลกและมีส�วนแบ�งในตลาดโลกรวมกว�า 80% เพื่อร�วมมือในการรักษาเสถียรภาพและพยุงราคามันโลก ป�องกันป�ญหาการตัดราคากันเองและถูกกดราคา
จากประเทศนําเขา พรอมกับหารือจีน ซ่ึงเปhนประเทศผูนําเขารายใหญ�ของโลกท่ีมีส�วนแบ�งนําเขา 70-80% ของปริมาณผลผลิตมันสดจากประเทศผูส�งออก 
278 ลานตัน และมีส�งออกท่ัวโลก 43.7 ลานตัน ในป& 2560 

สําหรับแนวโนมราคามันโลกยังสูงต�อเน่ือง จากความตองการในตลาดโลกมีต�อเน่ือง ทําใหราคาส�งออกมันเสน อยู�ที่ตันละ 252 เหรียญสหรัฐ เพิ่ม
จาก 170 เหรียญสหรัฐ ในป& 2560 และแป�งมันตันละ ราคา 540 เหรียญสหรัฐ จาก 360 เหรียญสหรัฐ จึงทําใหการส�งออกผลิตภัณฑ/มันสําปะหลังของไทย 
4 เดือนแรกป&นี้ ท่ีมีปริมาณ 3.6 ลานตัน ลดลงจากป&ก�อน 8% แต�มูลค�าได 1,178 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 26% เทียบช�วงเดียวกันป&ก�อน ส�วนราคามันสด
ในประเทศเฉล่ียอยู�ท่ี ก.ก.ละ 2.95-3.20 บาทหรือเพิ่มขึ้น 85% โดยป& 2561 ต้ังเป�าส�งออกปริมาณ 10.6 ลานตัน มูลค�า 2,700 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 1 แสนลานบาท และมีผลผลิตหัวมันสดออกสู�ตลาด 28-30 ลานตัน ซ่ึงแผนงานในป&งบประมาณ 2562 จะผลักดันส�งออกไปตลาดใหม�จากเดิม
ตลาดหลักกว�า 80% คือ จีน และร�วมมือกับพื้นท่ีเพาะปลูกวางแผนระบายสินคาล�วงหนา 

มันราคาขึ้น กก.ละ 3.20 บาท “ทําสถิติสูงสุดรอบ 10 ป�”  
และไทยเตรียมผนึก 3 ประเทศค-ามันสําปะหลังโลก สกัดหั่นราคา 
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การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP)  
สําหรับมันสําปะหลัง (ตอนท่ี 2) 

 
จากจดหมายข�าวฉบับท่ีแลว (ฉบับท่ี 31 ประจําเดือน เม.ย. – มิ.ย. 

2561) ไดกล�าวถึงหลักการ ท่ีมา ประโยชน/รวมท้ังหลักเกณฑ/ของการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) จดหมายข�าวฉบับน้ีจะมุ�งเนนเฉพาะเรื่อง
ขอกําหนด เกณฑ/ท่ีกําหนด และขอแนะนําเฉพาะของ GAP สําหรับมันสําปะหลัง 
ขอท่ี 1 - 3 (ส�วนตน) และขอ 3 (ส�วนปลาย) - 8 ในฉบับต�อไป 

3 

ที่มา:  1. ศูนย/ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศรม.) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม, “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP 
สําหรับมันสําปะหลัง มาตรฐาน มกษ. 5901 - 2553”, https://www.alro.go.th/alro_th/download/article/standard/P04.pdf 
         2. สํานักพัฒนาการถ�ายทอดเทคโนโลยี กรมส�งเสริมการเกษตร, เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับมันสําปะหลัง (Good Agricultural Practice for Cassava)”, 
https://actech.agritech.doae.go.th/techno/other/.../munsumpalang.doc 
 

2. พ้ืนท่ีปลกู 

 ไม�เปhนพื้นท่ีท่ีมีวัตถุอันตรายท่ีก�อใหเกิดการตกคาง
หรือปนเป��อนในผลิตผล 

 ไม�เคยเปhนสถานท่ีท้ิงขยะ สารเคมี หรือเปhนท่ีต้ัง
โรงพยาบาลหรือคอกปศุสัตว/ 

 ไม�เคยปลูกพืชท่ีใชสารเคมีมากในระยะเวลา 3 ป& 
และไม�ใชสารเคมีในกลุ�มตองหาม 

 สภาพพื้นท่ี 
- พื้นท่ีดอนหรือท่ีลุ�มไม�มีน้ําท�วมขัง 
- ความสูงจากระดับนํ้าทะเลไม�เกิน 200 เมตร 
- พื้นท่ีราบสมํ่าเสมอ มีความลาดเอียงไม�เกิน 5% 
- การคมนาคมสะดวก ใกลแหล�งรับซ้ือผลผลิต 

โรงงานแป�งหรือลานมันเสน 
 ลักษณะดิน 

- ดินร�วน ดินร�วนปนทรายหรือดินทราย 
- ความอุดมสมบูรณ/ปานกลาง มีอินทรียวัตถุไม�

ตํ่ากว�า 1% 
- การระบายนํ้าและถ�ายเทอากาศดี 
- ระดับหนาดินลึกไม�นอยกว�า 30 เซนติเมตร 
- ค�าความเปhนกรดด�างระหว�าง 5.5 – 7.5 

 สภาพภูมิอากาศ 
- อุณหภูมิที่เหมาะสมต�อการเจริญเติบโต  

คือ 25 – 37 องศาเซลเซียส 
- ปริมาณนํ้าฝนกระจายสมํ่าเสมอ  

1,000 – 1,500 มิลลิเมตรต�อป& 
- ดมีแสงแดดจั  

 
  
 

 3. การใช-วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
 

 การใชสารป�องกันกาํจัดศัตรูพืช 
- ใชตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ตามฉลากท่ีขึ้นทะเบียนและตามท่ี

ประเทศคู�คาอนุญาต 
- หามใชวัตถุอันตรายและสารเคมีท่ีไม�ไดขึ้นทะเบียนหรือท่ีขึ้นทะเบียนวัตถุ

อันตรายหามใช (96 ชนิด) 
- ใชสารเคมีตามฉลากแนะนําก�อนปฏิบัติงานทุกคร้ังและไม�เปล่ียนถ�ายภาชนะ

บรรจุสารเคมี 
- ตรวจซ�อมอุปกรณ/เคร่ืองพ�นอย�าใหมีรอยร่ัว เพื่อป�องกันสารพิษเป&ยกเป��อน

เส้ือผาและร�างกายของผูพ�น 
- เตรียมสารป�องกันกําจัดศัตรูพืชใชใหหมดในคราวเดียว ไม�ควรเหลือติดคาง

ในถังพ�น 
- ตองสวมเส้ือผาและอุปกรณ/ป�องกันสารพิษ ไดแก� หนากากหรือผาป�ดจมูก 

ถุงมือ หมวกและรองเทา 
- ควรพ�นสารป�องกันกําจัดศัตรูพืชในช�วงเชาหรือเย็นขณะลมสงบ หลีกเล่ียง

การพ�นในเวลาแดดจัดหรือลมแรง และขณะปฏิบัติงานผูพ�นตองอยู�เหนือลม 
- ป�ดฝาภาชนะบรรจุสารป�องกันกําจัดศัตรูพืชใหสนิทเม่ือเลิกใช เก็บไวในท่ี

มิดชิด ห�างจากสถานท่ีปรุงอาหาร แหล�งนํ้าและตองป�ดกุญแจโรงเก็บ 
- ภายหลังการพ�นสารป�องกันกําจัดศัตรูพืชทุกคร้ัง ผูพ�นตองอาบนํ้า สระผม

และเปล่ียนเส้ือผาใหม�ทันที  เส้ือผาท่ีใส�ขณะพ�นสารตองซักใหสะอาดทุกคร้ัง 
- ไม�เก็บเกี่ยวผลผลิต ก�อนสารป�องกันกําจัดศัตรูพืชท่ีใชจะสลายตัวถึงระดับ

ปลอดภัย 
- เม่ือใชสารป�องกันกําจัดศัตรูพืชหมดแลว  ใหลางขวดบรรจุสารดวยนํ้า 2-3 

คร้ัง เทนํ้าลงในถังพ�นสาร ก�อนนําไปพ�นป�องกันกําจัดศัตรูพืช สําหรับภาชนะ
บรรจุสารเคมีที่ใชหมดแลวใหทําลายโดยการฝ�งดินห�างจากแหล�งนํ้าและใหมี
ความลึกมากพอท่ีสัตว/ไม�สามารถคุยขึ้นมาได หามเผาไฟและหามนํามาใชอกี 

 ชนิดและวิธีการใชสารป�องกันกําจัดไรและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง 
- ไรแดง: ใชอามีทราซ (20% อีซี) 40 มิลลิลิตรต�อนํ้า 20 ลิตร หรือ ไดโคโฟล 

(18.5% อีซี) 50 มิลลิลิตรต�อนํ้า 20 ลิตร พ�นบริเวณท่ีมีไรแดงทําลาย เม่ือใบ
ส�วนยอดของตนอ�อนเร่ิมแสดงอาการมวนงอ และอยู�ในสภาพอากาศแหง
แลงเปhนเวลานาน และหยุดการใชสารก�อนเก็บเกี่ยว 14 วัน 

- เพล้ียแป�งลาย: ใชมาลาไทออน (83%อีซี) 15 มิลลิลิตรต�อนํ้า 20 ลิตร พ�นใต
ใบเฉพาะบริเวณท่ีพบเพล้ียแป�งลายมีความหนาแน�นบนส�วนยอด 20-30% 
และหยุดการใชสารก�อนเก็บเกี่ยว 7 วัน 

- แมลงหวี่ขาว: ใชโอเมโทเอต (50% เอสแอล) 40  มิลลิลิตรต�อนํ้า 20 ลิตร 
พ�นใตใบ เฉพาะบริเวณท่ีพบแมลงหวี่ขาวมีความหนาแน�นท้ังตนประมาณ 

30%  และหยุดการใชสารก�อนเก็บเกี่ยว 21 วัน 
 

1. แหล&งน้ํา 

 ตองไดจากแหล�งนํ้าท่ีสะอาด ไม�มีความเส่ียงและ    
ไม�มีสภาพแวดลอมซ่ึงก�อใหเกิดการปนเป��อน 

 นํ้าไม�ปนป��อนจุลินทรีย/ สารเคมี และโลหะหนัก       
(มี 22 ชนิด เช�น ปรอท ดีบุก ตะกั่ว ทองแดง) 

 ไม�เคยเปhนท่ีต้ังโรงพยาบาลหรือคอกปศุสัตว/ และนํ้า
ไม�ไหลผ�านคอกปศุสัตว/หรือโรงงานอุตสาหกรรม 

 อุปกรณ/ท่ีใชในระบบการใหนํ้าไม�มีโอกาสปนเป��อน
โลหะหนัก 

 อาศัยนํ้าฝนหรือแหล�งนํ้าธรรมชาติ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดตรวจวัดปริมาณไซยาไนดEในมันสําปะหลังแบบเปรียบเทียบสีโดยใช-อนุภาคนาโนโลหะคู& (ตอนท่ี 2) 

จากจดหมายข�าวฉบับท่ีแลว (ฉบับท่ี 31) ไดกล�าวถึงการเกิดไซยาไนด/ในหัวมันสําปะหลัง พิษและอันตราย รวมท้ังวิธีการวิเคราะห/ปริมาณ
ไซยาไนด/ดวยวิธีการท่ีใชในป�จจุบัน ซ่ึงพบว�าการทดสอบปริมาณของไซยาไนด/จึงจําเปhนอย�างมากสําหรับการส�งออกผลผลิตมันสําปะหลังใหตรงตาม
มาตรฐานและเพิ่มความปลอดภัยใหกับผูบริโภค จากเดิมขั้นตอนในการตรวจสอบไซยาไนด/ในมันสําปะหลัง ตองสกัดปริมาณไซยาไนด/ในมันสําปะหลัง
ออกมาโดยใชเอนไซม/ซ่ึงมีความยุ�งยากในการเก็บรักษา และตรวจสอบการเปล่ียนสีโดยใชสารเคมีที่มีความเปhนพิษ และทําในหองปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบ 
บทความในจดหมายข�าวฉบับน้ีจะกล�าวถึงวิธีการวิเคราะห/ไซยาไนด/แบบใหม�ท่ีมีความแม�นยํา ปลอดภัยและและใชเวลาในการตรวจวัดนอยเพื่อทดแทนวิธี
ท่ีใชในป�จจุบัน 

เน่ืองจากไซยาไนด/มีความสามารถในการกัดกร�อน (etching) โลหะ ผ�านทางการก�อตัวเปhนสารประกอบโลหะไซยาไนด/ (metal-cyanide 
complex) หลายงานวิจัยจึงไดนําอนุภาคนาโนทอง (gold nanoparticles หรือ AuNPs) และอนุภาคนาโนเงิน (silver nanoparticles หรือ AgNPs) มา
ใชแทนการใช chemosensor เน่ืองจาก AuNPs และ AgNPs ถูกนํามาใชในการตรวจวัดทางแสง (optical sensing) อย�างแพร�หลาย เพราะมีค�าคงท่ีของ
การดูดกลืนแสง (extinction coefficient) สูง และมีสมบัติทางแสงท่ีทําใหสีที่มองเห็นเปล่ียนไปตามขนาดของอนุภาคจากการเกิดปรากฏการณ/เชิงแสงท่ี
เรียกว�า เซอร/เฟซ พลาสมอน เรโซแนนซ/ (surface plasmon resonance หรือ SPR) ซ่ึงเปhนปรากฏการณ/ที่เกิดขึ้นบริเวณรอยต�อระหว�างผิวของอนุภาค
นาโนโลหะกับตัวกลางของสารตัวอย�างท่ีเปhนสารไดอิเล็กทริก โดยอิเล็กตรอน (localized plasmon) ท่ีอยู�บริเวณผิวของอนุภาคสามารถส่ันดวยความถี่ที่
สอดคลองกับความถี่ของสนามไฟฟ�าของคล่ืนแม�เหล็กไฟฟ�าท่ีมาตกกระทบ ส�งผลต�อการมองเห็นสี เช�น คอลลอยด/ของ AuNPs จะมีสีแดงแทนท่ีจะเปhน    
สีเหลืองวาวอย�างท่ีพบไดท่ัวไป และคอลลอยด/ของ AgNPs จะมีสีเหลืองแทนท่ีจะเปhนสีเงินวาว และขนาดของอนุภาคมีผลโดยตรงต�อการเห็นสีของ
คอลลอยด/ จึงเหมาะท่ีจะนํา AuNPs และ AgNPs มาใชในการตรวจวัดแบบเปรียบเทียบสีเพื่อบอกถึงปริมาณไซยาไนด/ในสารตัวอย�าง 

อย�างไรก็ตามการใชอนุภาคนาโนจากโลหะชนิดเดียวจะทําใหเกิดการเปล่ียนสีในลักษณะท่ีเปhนโทนสีเดียว กล�าวคือ เม่ือสารตัวอย�างมีปริมาณ
ไซยาไนด/เพิ่มมากขึ้น คอลลอยด/ของ AgNPs จะเปล่ียนจากสีเหลืองจนกลายเปhนใสไม�มีสี และคอลลอยด/ของ AuNPs จะเปล่ียนจากสีแดงจนกลายเปhน   
ใสไม�มีสี เน่ืองจากไซยาไนด/กัดกร�อนอนุภาคนาโนใหมีขนาดเล็กลงเร่ือย ๆ  จนกระท่ังก�อตัวเปhนสารประกอบโลหะไซยาไนด/ท้ังหมด รูปท่ี 1 แสดงตัวอย�าง
โทนสีของสารละลายท่ีเปล่ียนไปเม่ือปริมาณไซยาไนด/เพิ่มขึ้น ซ่ึงพบว�ายังคงยากท่ีจะบอกถึงปริมาณไซยาไนด/ในสารละลายโดยการสังเกตสีของสารละลาย
ท่ีเปล่ียนแปลงไปดวยตาเปล�า                                                                                                                                        

 
 

เอกสารอ-างอิง: 
[1] Liu, C.Y. and Tseng, W.L., 2011, “Colorimetric Assay for Cyanide 
and Cyanogenic Glycoside using Polysorbate 40-Stabilized Gold 
Nanoparticles”, Chemical Communications, Vol. 47, pp. 2550–
2552. 

ผู-เขียน: ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน/  
ภาควิชาฟ�สิกส/ คณะวิทยาศาสตร/  

ASESS Research Unit มจธ. 
  

4 

รูปที่ 1 การเปล่ียนสีของคอลลอยด/ AgNPs (ภาพซาย) และ AuNPs (ภาพขวา) เม่ือสัมผัสไซยาไนด/ที่มีความเขมขนแตกต�างกัน [1] 

รูปที่ 2  ชุดตรวจวัดปริมาณไซยาไนด/ใน
มันสําปะหลังแบบเปรียบเทียบสีโดยใช 

Ag@Au core-shell NPs 
 

ดังน้ันหากใชอนุภาคนาโนโลหะคู� (bimetallic) ในลักษณะท่ีมีโลหะชนิดหน่ึงเปhน
แกนกลาง และโลหะอีกชนิดเปhนเปลือกหุม (core-shell nanoparticles) ท่ีการเปล่ียนสีของ
คอลลอย/ยังคงสัมพันธ/กับการเกิด SPR ของอนุภาค การเปล่ียนแปลงอัตราส�วนระหว�างช้ันเปลือกหุม
และแกนกลาง (core-to-shell ratio) เพียงเล็กนอยจะส�งผลต�อการมองเห็นสีท่ีเปล่ียนแปลงไปของ
คอลลอยด/ไดอย�างชัดเจน และสามารถเปล่ียนสีไดหลายโทนสีมากกว�าการใชอนุภาคจากโลหะเพียง
ชนิดเดียว ทีมวิจัยของหน�วยวิจัยวิทยาศาสตร/ประยุกต/และวิศวกรรมศาสตร/เพื่อคําตอบของสังคม 
(Applied Science and Engineering for Social Solution หรือ ASESS Research Unit) คณะ
วิทยาศาสตร/ มจธ. จึงไดพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณไซยาไนด/ในมันสําปะหลังแบบเปรียบเทียบสี
โดยใชอนุภาคนาโนโลหะคู� ท่ีมี AgNP เปhนแกนกลางและมีช้ันทองเปhนเปลือกหุมบางๆ อยู� หรือ
เรียกว�า Ag@Au core-shell NPs โดยทําการสังเคราะห/คอลลอยด/ของ Ag@Au core-shell NPs 
ดวยวิธีเคมีสีเขียว (green chemistry) แสดงดังรูปท่ี 2 

ไซยาไนด/ 


