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บทคัดย่อ
การใช้ส ารเคมี ก ําจัด แมลงกลุ่ ม ออร์ ก าโนฟอสเฟตเพื: อ การป้ อ งกัน และกําจัด ศัต รู พื ช มี ก ารใช้ง านอย่า ง
แพร่ หลาย ปั ญหานี? ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ: งแวดล้อม โครงการวิจยั นี? ได้พฒั นาการใช้อนุ ภาคทองขนาดนาโนด้วย
วิธีการฉายรังสี เพื:อ การตรวจวัดสารเคมีกาํ จัดแมลงกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟต ปริ มาณรังสี ที:ใช้สําหรั บการสังเคราะห์
อนุภาคทองขนาดนาโนคือ I และ J kGy ลักษณะสัณฐานและรู ปร่ างวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการถ่ายภาพอิเล็กตรอนแบบส่อง
ผ่าน และการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื:นแสงอัลตราไวโอเล็ตและช่วงที:ตามองเห็น การตรวจวัดปริ มารสารเคมี
กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตอยู่บนพื?นฐานที:ว่าสารเคมีกาํ จัดแมลงนี?ทาํ ให้อนุภาคทองเกิดการรวมตัวมีขนาดใหญ่ข? ึนทําให้
การดูดกลืนแสงในช่วงที:ตามองเห็น การดูดกลืนแสงของอนุ ภาคทองขนาดนาโนเปลี: ยนแปลงไปตามปริ มาณความ
เข้มข้นของสารเคมี ด้วยวิธีการนี?สามารถตรวจวัดสารเคมีกาํ จัดแมลงในระดับความเข้มข้นอยู่ในช่วง S ถึง TSS ส่ วนใน
พันล้านส่วน (ppb) เมื:อใช้ความเข้มข้นของอนุภาคทองขนาดนาโนเข้มข้น S.WXY มิลลิโมลาร์
ABSTRACT
Using organophosphate insecticides are extensively used to protect and against harmful insects. These
problems lead to effects directly on environment. In this project, a method to detect the insecticide based on gold
nanoparticles (GNPs) radiation synthesis was developed. The radiation absorbed doses to prepare GNPs were 4 and 8
kGy. The morphology and shape of the metal nanoparticles were analyzed by electron transmission microscope and
UV-Vis spectrophotometer. The quantitative measurement of the insecticide resulted from aggregations of GNPs,
leading to changing visible light absorptions. The absorption depended on quantitative of organophosphate
insecticides. With this method, it could be used to measure the chemical compounds in range 0-300 part per billion
(ppb) when the concentration of GNPs was 0.125 mM.

คําสําคัญ :อนุภาคทองนาโน สารเคมีฆ่าแมลง กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
Keywords: Gold nanoparticles, Insecticide, Organophosphate
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บทนํา
สารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตมีการใช้งานอย่างแพร่ หลายมีวตั ถุประสงค์หลักเพื:อควบคุม ป้องกันและกําจัด
ศัตรู พืช ทําให้มีผลต่อการเพิ:มผลผลิตทางการเกษตร (พัวพลเทพ, ม.ป.ป.) ซึ: งสารเคมีกาํ จัดแมลงส่ วนใหญ่มีความเป็ น
พิษและอาจจะทําให้เกิดความเสียหายอย่างรุ นแรงหรื อเรื? อรังกับสิ: งแวดล้อม สัตว์และมนุษย์ ในช่วงไม่กี:ปีที:ผา่ นมามีการ
ใช้สารเคมีกาํ จัดแมลงจํานวนมากจึงทําให้มีการตกค้างในปริ มาณที:สูง (Wenhui et al., 2015) สารเคมีกาํ จัดแมลงกลุ่ม
ออร์ ก าโนฟอสเฟตมี ค วามเป็ นพิ ษ สู ง มี ผ ลโดยตรงต่ อ มนุ ษ ย์ โดยจะทําให้ เกิ ด การยับ ยั?งการทํางานของเอนไซม์
cholinesterase ในระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจหลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ (Costa, 2006) ดังนั?นสาร
ตกค้างจากสารเคมีกาํ จัดแมลงอาจจะเข้าไปในห่ วงโซ่ อาหาร อากาศ นํ?า และดิน ทําให้เกิดปั ญหาต่อมนุ ษย์และสัตว์
(Sun et al., 2011) การตรวจวัดระดับปริ มาณการปนเปื? อนของสารเคมีกลุ่มนี?จึงเป็ นสิ: งจําเป็ น
โดยทั: ว ไปการตรวจวัด สารเคมี อ ัน ตรายทางการเกษตรใช้ วิ ธี การ Gas chromatography (GC), Liquid
chromatography (LC) และ High performance liquid chromatography (HPLC) ซึ: งก ารต รวจ วิ เ ค ราะห์ เห ล่ านี?
แสดงออกในรู ปของกราฟที:มีความจําเพาะของสารนั?นๆ วิธีการเหล่านี?เป็ นวิธีที:มีความไวในการตรวจวัดสู ง สามารถ
ตรวจวัดสารเคมีในระดับที:ต:าํ มากได้ อย่างไรก็ตามวิธีการเหล่านี?ตอ้ งมีการเตรี ยมตัวอย่างที:ซับซ้อนใช้เวลานาน การใช้
งานเครื: อ งมื อตรวจวัดที: ซับ ซ้อ นและมี ราคาแพง การใช้งานยาก ใช้เวลาในการตรวจวัด นาน และค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจวัด ที: สู ง (Sharma et al., 2010) ดัง นั? นจึ ง มี ค วามจํา เป็ นที: จ ะต้อ งมี ก ารพัฒ นาระบบที: มี ค วามละเอี ย ดอ่ อ น มี
ประสิ ทธิภาพ และรวดเร็ วสําหรับการตรวจหาสารเคมีกาํ จัดแมลง โครงการวิจยั นี? ตอ้ งการศึกษาการตรวจวัดปริ มาณ
สารเคมีกาํ จัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
การตรวจวัดปริ มาณสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตด้วยสารละลายอนุภาคทองขนาดนาโนมีหลักการคือ เมื:อ
ทําให้อนุภาคทองขนาดนาโนมีขนาดเล็กกว่าความยาวคลื:นแสงที:ตกกระทบมากๆ ทําให้เกิดการปรากฎการณ์ที:เรี ยกว่า
Surface Plasmon Resonance (SPR) ซึ: งจะทําให้ดูดกลืนแสงสี เขียวที:ความยาวคลื:นประมาณ YXS นาโนเมตร จึงทําให้
อนุภาคทองขนาดนาโนมีสีแดงทับทิม (ruby red) และอนุภาคทองขนาดนาโนมีอตั ราส่วนระหว่างผิวต่อปริ มาตรสูงมาก
ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาเคมีบนพื?นผิวได้ง่ายมากขึ?นและยังเอื?อต่อการเกิดปรากฎการณ์ต่างๆ เป็ นที:ทราบกันว่าอนุภาคทอง
ขนาดนาโนได้รั บ ความสนใจในการใช้เป็ นตัวรั บ รู ้ท างชี ววิท ยา หรื อ ไบโอเซ็ น เซอร์ (Biosensor) ในการตรวจหา
สารชี วภาพต่างๆ ได้ ในการศึกษาครั?งนี? สนใจการวัดปริ มาณสารเคมี กาํ จัดแมลงกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟต โดยใช้วิธี
พื?นฐานการเปลี:ยนสี ของสารละลายหรื อ colorimetric (Fahimi-Kashani and Hormozi-Nezhad, 2016) ซึ:งการการเปลี:ยน
สี ของสารละลายจะมีความไวสู งต่อขนาด รู ปร่ าง สารให้ความคงตัว ซึ:งการจากการการรวมตัวของอนุภาคทองขนาดนา
โนที:ได้รับอิทธิ พลมาจากสารเคมี สามารถยืนยันได้จากการเปลี:ยนแปลงของค่าความยาวคลื:นของการดูดกลืนแสงที:
เปลี:ยนไป (Xia et al., 2015)
นอกจากนี?การที:อนุภาคทองขนาดนาโนดูดกลืนแสงในช่วงที:ตามองเห็นได้ จึงสามารถพัฒนาการให้เป็ นการ
ตรวจวัดที:เปลี:ยนสี ได้ และสามารถสังเกตเห็นการเปลี:ยนแปลงได้ดว้ ยตาเปล่า และสามารถตรวจวัดการดูกลืนแสงของ
อนุภาคนาโนด้วยเครื: อง UV-Vis spectrophotometer ที:เป็ นเครื: องมือพื?นฐานทัว: ไปได้ การเปลี:ยนสี ของสารละลายเช่นนี?
สามารถนําไปประยุกต์ให้ใช้งานตรวจวัดสารกําจัดแมลงที:ตกค้างโดยทัว: ไปได้ เช่น การทดสอบอาหาร ผัก ผลไม้ ก่อน
การบริ โ ภค จากการตรวจเอกสารพบว่ าการตรวจวิเคราะห์ป ริ ม าณของสารเคมี ก ําจัด แมลงในกลุ่ม กลุ่ มออร์ ก าโน
ฟอสเฟตที: อยู่บนพื?น ฐานของการดู ดกลื นแสงของอนุ ภาคทองขนาดนาโนพบว่า โดยส่ วนใหญ่ วิธีการที: กล่าวมานี?
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สามารถตรวจวัดสารกําจัดแมลงได้ในระดับความเข้มข้นที:พนั ส่ วนในล้านส่วน (ppm) (Fahimi-Kashani and HormoziNezhad, 2016; Kiran, 2013; Han X et al., 2011; Lisha et al., 2009 ) ดังนั?น งานวิจ ัย นี? จึ งมี เป้ าหมายที: ต้อ งการพัฒ นา
วิธีการตรวจวัดสารกําจัดแมลงกลุ่มนี? ที:ใช้หลักการการตรวจวัดการดูดกลืนแสงของอนุโภคทองขนาดนาโน ที:สามารถ
ตรวจวัดในระดับความเข้มข้น ตํ:าๆ หรื อมี ค วามไว (Sensitivity) ที: มากยิ:งขึ?น ได้ ขนาดของอนุ ภาคทองขนาดนาโนมี
ความสําคัญ เป็ นอย่างมากกับความไวของการตรวจวัดด้วยวิธีวดั การดู ดกลืนแสง (Han et al., 2011) จากรายงานวิจ ัย
พบว่ารังสีมีคุณสมบัติที:สามารถใช้สาํ หรับการสังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโนที:เล็กลงและมีขนาดสมํ:าเสมอได้ (Gachard
et al., 1998 ) งานวิจยั นี?จึงเลือกใช้การสังเคราะห์อนุ ภาคทองด้วยวิธีการฉายรังสี นอกจากนี?การเพิ:มปริ มาณของเกลือมี
ผลทําให้เกิดความสมดุลของประจุที:อยูบ่ นอนุภาคทอง จึงทําให้มีความคงตัวและเพิ:มความไว (Han et al., 2011) ในการ
ตรวจวัดได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื:อศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคทองขนาดนาโนด้วยวิธีฉายรังสี ที:เหมาะสมสําหรับการตรวจวัดสารเคมีกาํ จัด
แมลง
2. เพื:อศึกษาคุณลักษณะของอนุภาคทองขนาดนาโนจากการสังเคราะห์โดยวิธีฉายรังสี
3. เพื:อศึกษาการตรวจวัดปริ มาณสารเคมีกาํ จัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟสโดยใช้อนุภาคทองขนาดนาโน
4. เพื: อใช้ส ารละลายอนุ ภาคทองในการตรวจวัด สารเคมี กาํ จัด แมลงกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟตในตัวอย่างจาก
สิ: งแวดล้อม

วิธีการวิจัย
1. สารเคมี
99 % ออริ กคลอไรด์ (auric chloride) ในรู ป HAuCl4.XH2O , 99 % ไตรโซเดียมซิ เตรท (Tri-Sodium citrate),
99 %โซเดี ย มคลอไรด์ (Sodium chloride) , 99 % ไอโซโพรพานอล (X-propanol), สารเคมี เหล่ านี? เป็ นสารเคมี จ าก
Sigma-Aldrich ไม่ได้ผ่านกระบวนการทําให้บริ สุทธิ† ใดๆก่อนใช้งาน สารเคมีกาํ จัดแมลงกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟต ชื: อ
ทางการค้า คลอโรไฟลิฟอส (Chlorpyrifos)
2. การสังเคราะห์อนุภาคทองขนาดนาโนโดยวิธีการฉายรังสี
เตรี ยมสารละลาย S.XY มิลลิโมลาร์ ออริ กคลอไรด์ ผสมกับสารละลาย S.Yมิลลิโมลาร์ โซเดียมไตซิ เตรทความ
และ S.X โมลาร์ไอโซโพรพานอล ปริ มาณ XYS มิลลิลิตร นําสารละลายไปฉายรังสี แกมมาจากต้นกําเนิ ดโคบอลต์-‡S
(Gamma Chamber 5000) ที:อตั ราปริ มาณรังสี T.X กิโลเกรย์ต่อชัว: โมง อัตรารังสี น? ีวดั ด้วย Fricke dosimeter โดยการฉาย
รังสี แกมมาในปริ มาณรังสี ที:I และ J กิโลเกรย์ หลังจากการฉายรังสี สังเกตเห็ นสารละลายเปลี:ยนเป็ นสี ไวน์แดง เก็บ
สารละลายไว้ที:อุณหภูมิ I องศาเซลเซียส
T. ศึกษาสมบัติ และลักษณะสัณฐานของอนุภาคทองนาโน
นําสารละลายทองนาโนที: ได้จากการสังเคราะห์โ ดยวิธีฉายรังสี วิเคราะห์ ค่าการดู ดกลืน แสงด้วย UV-Vis
Spectrophotometer (Biochrom Libra S32, UK) ที:ความยาวคลื:น 400-800 นาโนเมตร และศึกษาลักษณะสัณฐานขนาด
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และรู ป ร่ างของอนุ ภาคทองนาโนด้วยภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องผ่าน (Transmission electron
microscopy, TEM) ยี:ห้อ JEOL รุ่ น JEM-3100F(HR)
I. การตรวจวัดสารเคมีกาํ จัดแมลงด้วยสารลายอนุภาคทองนาโน
เตรี ยมสารเคมีกาํ จัดแมลงกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟตความเข้มข้นแตกต่างกันที: 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300
ppb ผสมกับสารละลายอนุภาคทองนาโนที:สังเคราะห์ได้ความเข้มข้น S.WXY มิลลิโมลาร์ และสารละลายโซเดียมคลอ
ไรด์ความเข้มข้น Y มิลลิโมลาร์ ควรต้องหมายเหตุไว้ว่าตามรายงานของ Han et al. แสดงให้เห็ นว่าโซเดี ยมคลอไรด์
สามารถเพิ:มการร่ วมตัวของอนุ ภาคทองขนาดนาโน (Han et al., 2011) ดังนั?น ในกรณี น? ี สามารถเพิ:มความไวในการ
ตรวจวัดสารเคมีได้มากขึ?น ปล่อยให้สารละลายทําปฎิกิริยา XS นาที แล้วนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื: อง UV-Vis
spectrophotometer
ผลการวิจัย
1. การสังเคราะห์อนุภาคทองนาโนโดยวิธีฉายรังสี
สารละลายอนุภาคทองที:ได้จากการสังเคราะห์ดว้ ยวิธีการฉายรังสี พบว่ามีค่าดูดกลืนแสงสู งสุ ด ในช่วงความ
ยาวคลื:น YXS ถึง YTS นาโนเมตร ที:ปริ มาณรังสี I และ J กิโลเกรย์ ตามลําดับ เมื:อวิเคราะห์ลกั ษณะทางสัณฐานของ
อนุภาคทองขนาดนาโนด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ TEM พบว่าอนุภาคทองขนาดนาโนที:ฉายรังสี ในปริ มาณรังสี I และ
J กิโลเกรย์มีรูปร่ างเป็ นทรงกลม มีขนาดเฉลี:ยเท่ากับ XI.‡Y ± Y.‡ นาโนเมตร และ WY.S ± J.‹ นาโนเมตร ตามลําดับดัง
แสดงในภาพที: W ยิ:งปริ มาณรังสี สูงยิ:งทําให้ขนาดของอนุ ภาคนาโนมีขนาดเล็กลง ในการฉายรังสี สําหรับตัวอย่างที:
เป็ นสารละลายที:มีน? าํ เป็ นองค์ประกอบหลัก เป็ นที:ทราบกันโดยทัว: ไปว่าก่อให้เกิดปฏิกิริยาราดิโอไลซีส (Radiolysis)
ซึ:งนําเป็ นสู่ การเกิดเป็ นอนุมูลอิสระและโมเลกุลต่างๆ จากกระบวนการฉายรังสี อนุมูลอิสระที:สําคัญ คือ ไฮดรอกซิ ล
ราดิคลั (•OH), ไฮโดรเจนราดิคลั (H•) และ solvated electron (e ) อนุมูลอิสระเหล่านี?สามารถแบ่งเป็ นสารรี ดิวซ์ ซึ: ง
ก็คือ e ส่ วน •OH และ H• เป็ นสารที:ถูกจัดเป็ นสารออกซิ ไดซ์ ในกรณี การสังเคราะห์อนุ ภาคทองจําเป็ นต้องใช้
e เพื:อรี ดิวซ์อะตอมของ Au3+ ให้เป็ น Au0 เพื:อให้เกิดการรวมตัว (Aggregation) เกิดเป็ นอนุ ภาคทองขนาดนาโน
นอกจากนี?สารที:เป็ นออกซิไดซ์สามารถทําปฏิกิริยากับไอโซโพรพานอลนําไปสู่การเกิดอนุมูลอิสระของไอโซโพรพา
นอล ซึ:งสามารถรี ดิวซ์อะตอนของทอง (Gachard et al., 1998) ได้อีกด้วย ดังนั?นการฉายรังสีในปริ มาณที:สูงมากขึ?นจะ
ทําให้เกิดสารอนุมูลอิสระเพิ:มมากขึ?น จึงสามารถทําให้อนุภาคทองมีขนาดเล็กลงได้เมื:อปริ มาณรังสี เพิ:มมากขึ?น
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ภาพที* 1 แสดงแผนภูมิแท่งแสดงการกระจายขนาดของอนุภาคทองนาโน และภาพถ่าย TEM แสดงรู ปร่ างของอนุภาค
ทองนาโน ที:ได้จากสังเคราะห์ดว้ ยการฉายรังสี (ก, ค) อนุภาคทองนาโนที:ฉายปริ มาณรังสี I kGy และ (ข, ง)
อนุภาคทองนาโนที:ฉายปริ มาณรังสี J kGy
X. การตรวจสารเคมีกาํ จัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟสกับสารละลายอนุภาคทองขนาดนาโน
อนุภาคทองนาโนที:ได้จากการสังเคราะห์ดว้ ยการฉายรังสี เมื:อนําไปใช้ในการตรวจวัดสารเคมีกาํ จัดแมลงกลุ่ม
ออร์กาโนฟอสเฟตที:เตรี ยมขึ?นมีความเข้มข้น 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300 ppb โดยใช้สารละลายอนุภาคทองขนาด
นาโนความเข้ม ข้น 0.125 มิ ล ลิ โ มลาร์ พบว่าเมื: อ เติ มสารละลายสารเคมี ก ําจัด แมลงกลุ่ มออร์ ก าโนฟอสเฟตกับ
สารละลายอนุภาคทองขนาดนาโนทําให้เกิดการเปลี:ยนสี ของอนุภาคทองนาโนจากสี แดงเป็ นสี ม่วงหรื อสี น? าํ เงินตาม
ความเข้มข้นของสารเคมีกาํ จัดแมลงที:เพิ:มขึ?น การเปลี:ยนสี น? ีแสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่มของอนุภาคทองและสารเคมี
กําจัดแมลงซึ: งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Lisha et al., (2009) เมื:อความเข้มข้นสารเคมีเพิ:มขึ?นอนุภาคทองขนาดนาโน
ก็จะเกิดการรวมตัวกันมากขึ?น และจากการเติมสารละลายโซเดียมคลอไรด์จะช่วยเปลี:ยนสารละลายจากสี แดงเป็ นสี
ม่วงหรื อสีน? าํ เงินอย่างรวดเร็ ว ซึ:งสามารถสังเกตได้ดว้ ยตาเปล่า แสดงดังภาพที: X
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ภาพที* ^ แสดงภาพถ่าย TEM ของอนุภาคทองที:ไม่มีสารเคมีกาํ จัดแมลง (ก) และมีสารกําจัดแมลงกลุ่มออร์โนฟอสเฟต
(ข)
ปรากฎการณ์รวมตัวของอนุ ภาคทองสามารถสังเกตได้จากภาพที: T และ Y แสดงกราฟช่วงการดูดกลืนแสง
สู งสุ ดของอนุภาคทองขนาดนาโนที: YXS นาโนเมตร โดยที:ช่วงความยาวดูดกลืนแสงในช่วง ‡SS-‹SS นาโนเมตร มีการ
เพิ:มขึ?น ซึ: งหมายถึงอนุ ภาคทองเกิ ดการรวมตัวกัน สังเกตได้จากค่าการดูดกลืนแสงที: เพิ:มขึ?นและความยาวของการ
ดูดกลืนแสงสู งสุ ดที:เพิ:มขึ?น (Red-shifts) (Han et al., 2011) และความสัมพันธ์ของความยาวคลื:นกับความเข้มข้นของ
สารเคมีกาํ จัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตมีแนวโน้มเพิ:มขึ?น เป็ นแบบเส้นตรงดังแสดงในภาพที: 4 และ ‡
กราฟค่าการดูดกลืนแสงของอนุภาคทองนาโนก่อนและหลังการเติมสารเคมีกาํ จัดแมลงมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญจากภาพที: T และ Y แสดงค่าการดูดกลืนแสงของอนุภาคทองขนาดนาโนที: YXS นาโนเมตร และมีการ
เปลี:ยนแปลงความยาวคลืนของการดูดกลืนเมื:อเติมสารเคมีกาํ จัดแมลง การเปลี:ยนสี เป็ นสี ม่วงแสดงให้เห็นว่าอนุภาค
ทองนาโนที:ลอ้ มรอบด้วยไอออนซิเตรดจับกับสารเคมีกาํ จัดแมลงโดยมีโซเดียมคลอไรด์เป็ นตัวช่วยในการเปลี:ยนสี และ
เปลี:ย นเป็ นสี น? ําเงิ น เนื: องจากความเข้มข้น ของสารเคมี ก ําจัด แมลง ไออนของซิ เตรดทําหน้าที: เป็ นตัวรี ดิวซ์ ในการ
สังเคราะห์อนุภาคทองนาโนทําให้สารละลายเป็ นสี ไวน์แดง นอกจากนี?ยงั เป็ นตัวคงสภาวะ (Stabilizer) สําหรับอนุภาค
ทองได้อีกด้วย และเมื:อเติมโซเดียมคลอไรด์ลงในสารละลายอนุภาคทองนาโน จะเปลี:ยนสี จากไวน์แดงเป็ นสี น? าํ เงินซึ: ง
ขึ?นอยูก่ บั ความเข้มข้นของสารเคมีกาํ จัดแมลง (Kiran, 2013) ดังแสดงในภาพที: Y และ J ตามลําดับ
การสั งเคราะห์อนุ ภาคทองที: ได้จ ากการฉายรัง สี ในปริ มาณที: แตกต่างกัน คื อ I และ J kGy ปริ ม าณรังสี น? ี
Gachard et. al., (1998) ได้ศึกษาปริ มาณรังสี พบว่าเป็ นปริ มาณที:เหมาะสมสําหรับการสังเคราะห์อนุภาคทองขนาดนาโน
จากโครงการวิจยั นี? พบว่าการสังเคราะห์อนุ ภาคทองขนาดนาโนที:ปริ มาณรังสี เหล่านี? สามารถใช้สําหรับการตรวจวัด
สารเคมีกาํ จัดแมลงกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟตได้ โดยอนุภาคทองจากการฉายรังสี ในปริ มาณรังสี 4 kGy มีขนาดใหญ่กว่า
อนุภาคทองจากการฉายรังสี ในปริ มาณรังสี 8 kGy ดังแสดงในภาพที: W เนื:องจากขนาดของอนุภาคทองจากการฉายรังสี
ในปริ มาณที: J kGy มีขนาดเล็กกว่า ทําให้ความไว (Sensitivity) ในการตรวจวัดมากกว่า สังเกตได้จากค่าความชันของ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงกับความเข้มข้นของสารเคมีกาํ จัดแมลง แสดงในภาพที: ‡ มีความชันมากกว่า
การใช้อนุภาคทองจากการฉายรังสี ในปริ มาณที: I kGy ดังแสดงในภาพที: I ตามลําดับ
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ภาพที* ` แสดงค่าการดูดกลืนแสงยูวี ของสารละลาย S.WXY มิลลิโมลาร์ของอนุภาคทองนาโนจากการฉายรังสี ในปริ มาณ
รังสี I kGy ทําปฎิกิริยาเคมีกบั สารเคมีกาํ จัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตความเข้นข้นที:เพิ:มขึ?นจาก S ถึง TSS
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ภาพที* 4 แสดงกราฟเส้นตรงแสดงค่าการเพิ:มของความยาวคลื:นของสารละลาย S.WXY มิลลิโมลาร์อนุภาคทองนาโนจาก
การฉายรังสี ในปริ มาณรังสี I kGy ทําปฎิกิริยาเคมีกบั สารเคมีกาํ จัดแมลงกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟตความเข้มข้นที:
เพิ:มขึ?นจาก S ถึง TSS ppb

ภาพที* a แสดงการเปลี:ยนสี ของสารละลาย S.WXY มิลลิโมลาร์ ของอนุ ภาคทองนาโนจากการฉายรังสี ในปริ มาณรังสี I
kGy ทําปฎิกิริยาเคมีกบั สารเคมีกาํ จัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตความเข้นข้นที:เพิ:มขึ?นจาก S ถึง TSS ppb
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ภาพที* e แสดงค่าการดูดกลืนแสงยูวี ของสารละลาย S.WXY มิลลิโมลาร์ของอนุภาคทองนาโนจากการฉายรังสี ในปริ มาณ
รังสี J kGy ทําปฎิกิริยาเคมีกบั สารเคมีกาํ จัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตความเข้นข้นที:เพิ:มขึ?นจาก S ถึง TSS
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ภาพที* 7 แสดงกราฟเส้นตรงแสดงค่าการเพิ:มของความยาวคลื:นของสารละลาย S.WXY มิลลิโมลาร์อนุภาคทองนาโนจาก
การฉายรังสี ในปริ มาณรังสี J kGy ทําปฎิกิริยาเคมีกบั สารเคมีกาํ จัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตความเข้มข้นที:
เพิ:มขึ?นจาก S ถึง TSS ppb

ภาพที* f แสดงการเปลี:ยนสี ของสารละลาย S.WXY มิลลิโมลาร์ ของอนุ ภาคทองนาโนจากการฉายรังสี ในปริ มาณรังสี J
kGy ทําปฎิกิริยาเคมีกบั สารเคมีกาํ จัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตความเข้นข้นที:เพิ:มขึ?นจาก S ถึง TSS ppb
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
อนุภาคทองขนาดนาโนสามารถสังเคราะห์ดว้ ยวิธีการฉายรังสี โดยใช้สารไตรโซเดียมซิเตรทเป็ นสารรี ดิวซ์ทาํ
ให้ขนาดของอนุภาคมีความสมํ:าเสมอ และเมื:อทําการฉายรังสี ในปริ มาณที:สูงขึ?นมีผลทําให้ขนาดของอนุภาคเล็กลงแล้ว
มีขนาดใกล้เคียงกันมากขึ?น ซึ: งอนุภาคทองขนาดนาโนที:สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการฉายรังสี สามารถใช้สําหรับการตรวจวัด
สารเคมีกาํ จัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตได้ การตรวจวัดระดับสารเคมีกาํ จัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตขึ?นอยู่กบั
ขนาด และความสมํ:าเสมอของอนุภาค หากอนุภาคทองขนาดนาโนมีความสมํ:าเสมอของอนุภาคมาก ยิ:งทําให้เกิดความ
แม่นยําในการตรวจวัดมากขึ?น อนุภาคทองขนาดนาโนที:มีการเติมโซเดียมคลอไรด์ดว้ ย จะช่วยให้ประสิ ทธิภาพในการ
ตรวจจับสารเคมีกาํ จัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตมากถึงระดับ ppb ซึ:งสามารถสังเกตได้ดว้ ยการเปลี:ยนสี อย่างรวดเร็ ว
ของสารละลาย และใช้ก ารวิ เคราะห์ จ าก UV-Vis spectrophotometer และ TEM แสดงให้ เห็ น กลไลที: ชัด เจนของ
สารประกอบเชิ งซ้อนของอนุ ภาคทองขนาดนาโนและสารเคมี กาํ จัดแมลงกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟต ด้วยวิธีดงั กล่าว
สามารถนําไปตรวจสอบสารเคมีกาํ จัดแมลงในตัวอย่างจริ งได้ต่อไป
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