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บทคัดย่อ
ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ทาให้อนุภาคนาโนซิลเวอร์ถูก
นามาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน อย่างแพร่หลายและมีแนวโน้ม ของความ
ต้ อ งการที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ปี แต่ ด้ ว ยวิ ธี ผ ลิ ต ทางเคมี ท าให้ มี ข องเสี ย ที่ เ ป็ น พิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ดั ง นั้ น
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงได้รับความสนใจ โครงการนี้จึงต้องการพัฒนาการผลิตอนุภาค
นาโนซิลเวอร์ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้สารสกัดจากพืช และทดลองใช้อนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่
ผลิตได้เป็นส่วนผสมในผงซักฟอกที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย จากการเปรียบเทียบคุณสมบัติใน
การรี ดิว ซ์ของสารสกัด จากดอกอัญชัน แครอท และแก้ว มังกรแดง พบว่า สารสกัดดอกอัญชันมีความ
สามารถในการรีดิวซ์สูงที่สุดจึงถูกนามาใช้เป็นตัวรีดิวซ์ธรรมชาติแทนการใช้สารเคมี โดยผสมกับสารละลาย
ซิลเวอร์ไนเตรทและบ่มที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากการวิเคราะห์พีคเอกลักษณ์
ของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่ 470 นาโนเมตร ทาให้พบว่าสามารถผลิต อนุภาคนาโนซิลเวอร์ได้ โดยอนุภาค
นาโนซิลเวอร์ที่ผลิตได้สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus
aurues โดยมี เ ส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางของวงใส (clear zone) เท่ า กั บ 3.8±1.3 และ 4.5±0.5 มิ ล ลิ เ มตร
ตามลาดับ เมื่อนาอนุภาคนาโนซิลเวอร์ไปผสมกับผงซักฟอกที่ผลิตขึ้น และนาไปทดสอบด้วยการซักผ้าและ
ตากในที่ร่มเป็นเวลา 6 ชั่วโมง พบว่าผงซักฟอกที่เติมอนุภาคนาโนซิลเวอร์เป็นส่วนประกอบสามารถลด
กลิ่นอับของผ้าได้สูงกว่าผงซักฟอกที่ ไม่เติมอนุภาคนาโนซิลเวอร์ อย่างมีนัยสาคัญ และผงซักฟอกดังกล่าว
ให้ผลในการลดกลิ่นอับของผ้าได้ดีใกล้เคียงกับผงซักฟอกการค้าที่มีอนุภาคนาโนซิลเวอร์ จากผลการทดลอง
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากดอกอัญชันสามารถใช้ในการผลิตอนุภาคนาโนซิลเวอร์ ด้วยวิธีที่มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและมีต้นทุนการผลิตต่า นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการผลิตผงซักฟอกยับยั้งแบคทีเรียได้
คาสาคัญ : ดอกอัญชัน (Clitoria ternatea), ผงซักฟอก, แบคทีเรีย, อนุภาคนาโนซิลเวอร์
บทนา
อนุภาคซิลเวอร์ที่มีขนาด 1-100 นาโนเมตร มีคุณสมบัติที่โดดเด่นในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ ทาให้ถูกนามาใช้ในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
อย่างแพร่หลาย เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และผงซักฟอก เป็นต้น โดยการผลิตอนุภาคนาโนซิลเวอร์ใน
ปริมาณสูงที่ถูกใช้มากที่สุดคือ วิธีทางเคมี ซึ่งใช้สารเคมีทาหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์ (reducing agent) และตัว
ให้ความคงตัว (stabilizing agent) ซึ่งในกระบวนการผลิตจะเกิดสารเคมีที่เป็นพิษและอาจทาให้เกิดปัญหา
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และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม [1] ดังนั้นวิธีผลิตอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีต้นทุน
การผลิตต่าจึงได้รับความสนใจมากขึ้น โดยสารสกัดจากพืชหลายชนิดได้ถูกนามาใช้แทนสารเคมีที่ทาหน้าที่
ตัวรีดิวซ์และตัวให้ความคงตัว โดยสารเคมีที่มีหมู่ ฟีนอล และฟลาโวนอยด์ สามารถทาหน้าที่รีดิวซ์ซิลเวอร์
อิออน (Ag+) เป็ น ซิล เวอร์ ศูน ย์ (Ag0) และทาให้ เกิ ดอนุ ภ าคนาโนซิล เวอร์ ในที่ สุ ด ส่ ว นสารในกลุ่ มของ
พอลิแซคคาไรด์ที่ได้จากสารสกัดจากพืชสามารถทาหน้าที่ช่วยให้อนุภาคนาโนที่เกิดขึ้นมีความคงตัวและ
แขวนลอยในน้าได้ [2]
เนื่องจากสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ แอนโธไซยานิน และบีตาแซนทิน สามารถทาหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์
ได้ ดังนั้ นในงานวิจั ย นี้ จึ งสนใจที่จ ะใช้พืช ในกลุ่ มข้างต้นในการผลิตอนุภ าคนาโนซิลเวอร์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเลื อ กพื ช ทดสอบ 3 ชนิ ด คื อ ดอกอั ญ ชั น แครอท และแก้ ว มั ง กรแดง โดยทดสอบ
ความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์ของสารสกัดสารทั้งสามชนิดและเลือกชนิดที่ให้ค่าสูงที่สุดในการผลิต
อนุภาคนาโนซิลเวอร์ นอกจากนี้ในการศึกษานี้ยังสนใจที่จะผลิตผงซักฟอกผสมอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่ผลิต
ได้เพื่อใช้เป็นผงซักฟอกยับยั้งแบคทีเรียเพื่อช่วยลดการเกิดกลิ่นอับของผ้าที่ตากในที่ร่ม โดยเปรียบเทียบกับ
ผงซักฟอกการค้าที่ผสมอนุภาคนาโนซิลเวอร์ 1 ชนิด
วิธีการทดลอง
การสกัดพืชและทดสอบความสามารถในการรีดิวซ์
บดพืชในไนโตรเจนเหลวและละลายในน้า (10 กรัมต่อ 10 มิลลิลิตร) กรอง และวัดค่ารีดิวซ์โดยทา
ปฏิกิริยากับไตรคลอโรอะซิติกแอซิกและเฟอริกคลอไรด์ นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 700 นาโนเมตร
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์
ผสมสารสกัดจากกดอกอัญชัน กลูโคส และซิลเวอร์ไนเตรต บ่มที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา
24 ชั่วโมง ส่วนการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์แบบไม่มีกลูโคสได้ทาแบบเดียวกันแต่ไม่ต้องเติม
กลูโคส ติดตามการเกิดอนุภาคนาโนซิลเวอร์จากค่าดูดกลืนแสงในช่วง 400-900 นาโนเมตร
การทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียของอนุภาคนาโนซิลเวอร์
นาอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่สังเคราะห์ได้ทดสอบด้วยวิธี Agar disc diffusion ซึ่งใช้เชื้อ E. coli และ
S. aurues โดยมี Ampicillin เป็นตัวควบคุมแบบบวกและน้าปราศจากไอออนเป็นตัวควบคุมแบบลบ
การผลิตผงซักฟอกและทดสอบประสิทธิภาพในการลดกลิ่นอับของผ้า
ผสมโซเดียมคาร์บอเนตและบอแร็กซ์อย่างละ 10 กรัม เติมโซเดียมซิลิเกต 5 มิลลิลิตร บดให้ละเอียดและ
เติมอนุ ภาคนาโนซิลเวอร์เข้มข้น 16 มิลลิ กรัมต่อมิล ลิลิตร จานวน 1,250 ไมโครลิ ตร จากนั้นนาไป
ทดสอบประสิทธิภาพการลดกลิ่นอับด้วยการซักผ้าขนาด 10x30 ตารางเซนติเมตรและนาไปตากในที่ร่ม
เป็ นเวลา 6 ชั่วโมง ทดสอบนั ยส าคัญทางสถิติ ด้ว ยการวิเคราะห์ ANOVA เปรียบเทียบเชิงซ้อนด้ว ย
Turkey HSD โดยใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชั่น 17
ผลการทดลองและอภิปรายผล
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล
1. ความสามารถในการรีดิวซ์ของสารสกัดดอกอัญชัน แครอท และแก้วมังกรแดง
สารสกัดดอกอัญชันมีค่ารีดิวซ์สูงสุดอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดแครอทและแก้ว
มังกรแดง (ตารางที่ 1) จึงถูกเลือกไปใช้ในการผลิตอนุภาคนาโนซิลเวอร์ในการทดลองต่อไป
ตารางที่ 1. ความสามารถในการรีดิวซ์ของสารสกัดดอกอัญชัน แครอท และแก้วมังกรแดง
ชนิดสารสกัด
ความเข้มข้น
ค่าการรีดิวซ์
(กรัม/มิลลิลิตร)
(Absorption 700 nm)
แครอท
1
0.360±0.003a
แก้วมังกรแดง
1
1.450 ±0.005b
ดอกอัญชัน
1
1.530 ±0.003c
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยจากห้าตัวอย่าง และสัญลักษณ์ a-c แสดงกลุม่ ทางสถิติทแี่ ตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05)

2. การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ด้วยสารสกัดดอกอัญชัน
สารสกัดดอกอัญชันสามารถใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ได้ (รูปที่ 1A) โดยวิเคราะห์
จากพีคเอกลักษณ์ของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่ 470 นาโนเมตร ซึ่งแสดงว่าสารสกัดดอกอัญชันสามารถทา
หน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์และตัวให้ความคงตัวได้ เมื่อเพิ่มตัวรีดิวซ์คือกลูโคสในปฏิกิริย า พบว่าสามารถเพิ่มการ
ผลิตอนุภาคนาโนซิลเวอร์ได้เพิ่มขึ้น 9 เท่า (รูปที่ 1B) โดยวิเคราะห์จากค่าดูดกลืนแสงที่สูงขึ้น

รูปที่ 1. สเปคตรัมการดูดกลืนแสงของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่สังคราะห์ในสภาวะที่ (A) ไม่มีกลูโคส และ (B) มีกลูโคส

3. ความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่ผลิตได้
อนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่สังเคราะห์ขึ้นสามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบ E. coli และแบคทีเรียแกรม
บวก S. aureus (รูปที่ 2)
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รูปที่ 2. การทดสอบความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียด้วยวิธี agar disc diffusion

4. ความสามารถในการลดกลิ่นอับของผ้าด้วยผงซักฟอกผสมอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่ผลิตขึ้น
ผงซักฟอกที่ผลิตได้แบบผสมอนุภาคนาโนซิลเวอร์สามารถลดกลิ่นอับของผ้าที่ตากไว้ 6 ชั่วโมงในที่
ร่มได้ดีกว่าแบบที่ไม่ผสมอนุภาคนาโนซิลเวอร์อย่างมีนัยสาคัญ และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับผงซักฟอก
การค้าที่ผสมอนุภาคนาโนซิลเวอร์
ตารางที่ 2. ความสามารถของผงซักฟอกชนิดต่าง ๆ ในการลดกลิ่นอับของผ้าที่ตากไว้ 6 ชั่วโมง
% ผ้าที่ไม่เกิดกลิ่นอับ
ชนิดของผงซักฟอก
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
ค่าเฉลี่ย
ผงซักฟอกการค้าที่มีอนุภาคนาโนซิลเวอร์
66.67
60
100
75.55±21.43a
ผงซักฟอกมีอนุภาคนาโนซิลเวอร์
66.67
80
80
75.55±7.69a
ผงซักฟอกไม่มีอนุภาคนาโนซิลเวอร์
0
20
20
13.33±11.54b
หมายเหตุ: ในการทดลองแต่ละครัง้ ใช้ 5 ตัวอย่าง โดยค่าเฉลี่ยมาจากการทดลองสามครั้ง และสัญลักษณ์ a และ b แสดง
กลุ่มทางสถิติทแี่ ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05)

สรุปผลการทดลอง
สารสกัดจากดอกอัญชัน สามารถใช้ในการผลิตอนุภาคนาโนซิลเวอร์ ด้วยวิธีที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีต้นทุนการผลิตต่า โดยใช้เป็นตัวรีดิวซ์และตัวให้ความคงตัวของอนุภาคแทนการใช้สารเคมีที่เป็ นพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้อนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่ผลิตได้สามารถใช้ในการผลิต ผงซักฟอกยับยั้งแบคทีเรียได้
ดีใกล้เคียงกับผงซักฟอกการค้าที่มีอนุภาคนาโนซิลเวอร์
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