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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั วัสดุขนาดนาโนเมตรได้มีการพัฒนาและนํามาประยุกต์ในงานวิจยั หลากหลายด้าน เช่น ทางด้าน
วิศวกรรม การแพทย์ สิ งแวดล้อม ตัวเร่ งปฎิ กิริยา และเคมี วิเคราะห์ อนุ ภาคทองขนาดนาโนเมตรเป็ นอนุ ภาค
โลหะชนิ ดหนึงทีมีความเสถียร และมีความสามารถแสดงสมบัติเชิงสี ซ ึ งเป็ นสมบัติเฉพาะตัว อนุ ภาคทองขนาดนา
โนเมตรสามารถเปลี ย นแปลงสี ไ ปตามขนาดหรื อรู ป ร่ า งของอนุ ภ าค ด้ว ยคุ ณ สมบัติ น^ ี จึ ง เป็ นที นิ ย มนํา ไป
ประยุกต์ใช้ในงานด้านการตรวจวัดเชิ งสี อีกทั^งการประยุกต์ใช้อนุ ภาคทองขนาดนาโนเมตรในการตรวจวัดเชิงสี
ยังสามารถใช้ในการตรวจวัดหาสารชี วภาพในร่ างกาย หาปริ มาณโลหะในสิ งแวดล้อม ซึ งสามารถทําการตรวจ
วิเคราะห์ได้ง่าย รวดเร็ ว โดยไม่ตอ้ งอาศัย เครื องมือที ยุ่งยากซับ ซ้อ น ในอนาคตยังสามารถพัฒนาเป็ นอุปกรณ์
ตรวจวัดแบบพกพาทีสามารถทําการตรวจวัดทีภาคสนามได้
คําสําคัญ: อนุภาคทองขนาดนาโนเมตร, การตรวจวัดเชิงสี
Abstract
Nowadays, Nano-Material have been widely developed and applied in engineering, medical,
environment, catalyst and chemical analysis. Gold nanoparticles are the stable metal particles which show
ability of unique color properties. Gold nanoparticles can change the color according to the size or shape of the
particles. With this feature, it is popular to be applied in the field of colorimetric detection. Moereover, the
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application of gold nanoparticles in colorimetric detection can be used to measure biological substances in the
body and determine the amount of metal in the environment. These applications can be analyzed simply and
rapidly without requiring complicated instruments. In the future, it can also be developed into a portable
measuring device that can perform measurements in the field analysis.
Keywords: Gold nanoparticles, Colorimetric detection
1. บทนํา
การพัฒนาเทคโนโลยีในปั จจุบนั นี^ ทําให้เรามีเครื องมือวิเคราะห์สําหรับการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและ
สารชี วภาพทีเที ยงตรง (precise) และแม่นยํา (accurate) เครื องมือเหล่านี^ ลว้ นมีความสําคัญอย่างมากในการตรวจ
วิเคราะห์หรื อตรวจติดตามในงานด้านสิ งแวดล้อม ด้านสาธารณสุ ข และการวินิจฉัยโรค [1-2] การตรวจสอบชนิด
หรื อปริ มาณของสารเคมีและสารชีวภาพเหล่านี^ สามารถทําได้อย่างรวดเร็ว ว่องไว (sensitivity) และมีความจําเพาะ
สู ง (specificity) เทคนิ คที นิยมใช้ในการตรวจวิเคราะห์โดยทัว ไป เช่ น เทคนิ คโครมาโตกราฟี (chromatography)
[3], เคมีไฟฟ้ า (electrochemical) [4], สเปกโตรเมตรี (mass spectrometry, MS) [5], และอิเล็กโตรโฟรี ซิ ส
(electrophoresis) [6] แต่เทคนิ คดังกล่าวข้างต้นต้องใช้เครื องมือที ค่อนข้างแพง ยุ่งยากและต้องอาศัยผูเ้ ชี ยวชาญ
ดําเนิ นการตรวจวิเคราะห์เพือตรวจวัดสารเป้ าหมายต่าง ๆ ทําให้การทดสอบในภาคสนามหรื อการวิเคราะห์ ณ
สถานที ปฎิ บตั ิ งานห่ างไกลยังคงเป็ นข้อจํา กัดสําหรั บการวิเคราะห์ด ้วยเทคนิ ค เหล่ านี^ [7-9] การตรวจวัดเชิ งสี
(colorimetric detection) จึงเป็ นเทคนิ คที มีความน่าสนใจอย่างมากเนื องจากความสะดวกในการวิเคราะห์ ความ
เรี ยบง่าย และมีความคุม้ ค่า [10] นอกจากนี^การตอบสนองต่อสี ยงั ง่ายต่อการตรวจสอบด้วยตาเปล่า ไม่จาํ เป็ นต้อง
ใช้เครื องมือทีซบั ซ้อน อุปกรณ์สามารถพกพาได้ การทดสอบนี^จึงเหมาะสําหรับการตรวจวิเคราะห์ในภาคสนาม
อนุภาคทองขนาดนาโนเมตร (gold nanoparticles; AuNP) เป็ นตัวตรวจวัดเชิ งสี ทีมีความน่าสนใจเป็ น
พิเศษเนื องจากมีหลายสมบัติทีเป็ นเอกลักษณ์ของวัสดุขนาดนาโนเมตร เช่นสมบัติเชิ งแสงที โดดเด่น ขนาดหรื อ
รู ปร่ างทีสามารถควบคุมสี ได้ และสมบัติตวั เร่ งปฏิกิริยา รวมถึงการสังเคราะห์อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรนั^นมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสามารถควบคุมขนาดอนุภาคได้ [11] อนุ ภาคทองขนาดนาโนเมตรมักจะมีการกระจายขนาด
อนุภาคระหว่าง 1 นาโนเมตรถึง 100 นาโนเมตร ซึ งเป็ นทีทราบกันดีว่าสารละลายอนุภาคทองขนาดนาโนเมตร
เป็ นวัสดุนาโนที มีความเสถียรสู งได้รับความนิ ยมในงานวิจยั และการนําไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง [12-14]
เนื องจากสมบัติเรโซแนนซ์ของอนุภาคทองขนาดนาโนเมตรทําให้เกิดการดูดกลืนความยาวคลืนสู งสุ ดเปลียนไป
จากรังสี ยวู ีทีมีการเปลียนแปลงไปตามขนาดของอนุ ภาคหรื อระยะห่ างระหว่างอนุภาครวมทั^งสามารถสังเกตุการ
เปลียนแปลงสี ดว้ ยตาเปล่า [15-17] ดังแสดงในรู ปที 1 การเปลียนแปลงสี ของอนุภาคทองขนาดนาโนเมตรนี^ เอง
สามารถนํามาใช้ในการตรวจวัดเชิ งสี ได้ดว้ ยเทคโนโลยีการตรวจจับ โดยใช้การรวมตัว (aggregation) หรื อการ
แยกตัว (disaggregation) ของอนุภาคนาโนเมตรที เกิดจากการก่อตัวของพันธะโควาเลนต์ (covalent) หรื อไม่ใช่
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พันธะโควาเลนต์ (non-covalent) กับสารทีตอ้ งการตรวจวัด สารละลายอนุภาคทองขนาดนาโนเมตรจะเปลียนสี
จากสี ไ วน์ แ ดงเป็ นสี น^ ําเงิ น หากเกิ ด จากการรวมตัว กัน ของอนุ ภ าคทองขนาดนาโนที ส อดคล้อ งกับ สมบัติ
เรโซแนนซ์ (surface plasmon band) เปลียนจาก 523 nm เป็ น 610 - 670 nm [18] ทีสําคัญที สุดคือสามารถดัดแปลง
พื^นผิวของอนุภาคทองขนาดนาโนเมตรได้หลายหลายกับหมู่ไธออ(-thiol)ให้มีความจําเพาะเจาะจงกับสารทีจะทํา
การตรวจวัดได้ [19] เช่น การดัดแปลงพื^นผิวด้วยกลุ่มโอลิโกนิ วครี โอไทด์กบั หมู่ไธออบนพื^นผิวของอนุภาคทอง
ขนาดนาโนเมตรเพือให้พ^ืนผิวอนุภาคมีความจําเพาะกับดี เอ็นเอทีตอ้ งการตรวจวิเคราะห์ สมบัติของอนุภาคทอง
ขนาดนาโนเมตรเหล่ า นี^ เป็ นแรงจู ง ใจสํ า คัญ ในการพัฒ นาเทคนิ ค การตรวจวัด เชิ งสี ใ หม่ ๆ ที มีค วามว่ อ งไว
ความจําเพาะและเสถียรภาพทีเพิมขึ^น

รู ปที 1 สี ของสารละลายทองขนาดนาโนเมตรทีเปลียนแปลงตามอัตราส่ วนด้านกว้างต่อยาวของอนุภาค (ก) สี ของ
สารละลายทองขนาดนาโนเมตรทีเปลียนแปลงตามความหนาของผิวอนุภาค (ข) และสี ของสารละลายทองขนาด
นาโนเมตรทีเปลียนแปลงตามความเข้มข้นของอนุภาค (ค) [20]
2. สมบัตแิ ละการสังเคราะห์ อนุภาคทองขนาดนาโนเมตร
2.1 สมบัตขิ องอนุภาคทองขนาดนาโนเมตร
โครงสร้างระดับนาโนของทองได้รับความสนใจจากนักวิจยั อย่างแพร่ หลาย เนื องจากมีสมบัติทีโดดเด่น
ในเรื อง เซอร์เฟซพลาสมอนเรโซแนนท์ (surface plasmon resonance, SPR) ซึงก็คือปรากฎการณ์เชิ งแสงทีเกิดจาก
อันตรกิริยาของอิเล็กตรอนทีอยู่ในโลหะระดับนาโนเมตรกับคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า กล่าวคือเมือมีคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า
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จากภายนอกมากระทบโลหะกลุ่ ม อิ เ ล็ก ตรอนที ถูก จํา กัดอยู่ ใ นอนุ ภ าคระดับ นาโนเมตรจะเกิ ด การสั น รวม
(collective oscillation) และเมือคลื นแม่เหล็กไฟฟ้ าจากภายนอกที มีความยาวคลื นเดียวกันกับความยาวคลื น
อิเล็กตรอนทีสันในอนุภาคนาโน จะทําให้เกิดการกําทอนขึ^น [21] ซึ งอันตรกิริยาที แสงกระทําต่อโลหะจะเกิดได้
สองแบบ คือ แสงจะตกกระทบและสะท้อนออกไปด้วยความยาวคลืนเท่าเดิม ทุกทิ ศทุกทาง เรี ยกว่าการกระเจิ ง
(scattering) และในขณะเดียวกันโฟตอนบางส่ วนนั^นถูกดูดกลืนและถูกเปลียนไปเป็ นพลังงานการสันซึ งเรี ยกว่า
การดูดกลืนแสง (absorption) ซึ งโดยทัว ไปแล้วโครงสร้างระดับนาโนเมตรของทองจะเกิดทั^งกระบวนการกระเจิง
แสงและการดู ดกลื น แสงซึ งสมบัติ เ หล่ า นี^ จะขึ^ น อยู่กับ ขนาดและรู ป ร่ า งของอนุ ภ าคทองขนาดนาโนเมตร
ยกตัวอย่างเช่ น อนุ ภาคแบบทรงกลมของทองเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 13 นาโนเมตร จะดูดกลืนแสงทีความยาว
คลืน 520 นาโนเมตร ซึ งจะให้สารละลายสี แดง เมืออนุภาคมีขนาดใหญ่ข^ ึนทําให้สีของสารละลายเปลียนเป็ นสี น^ าํ
เงินและความยาวคลืนสู งขึ^น [22] หรื ออนุ ภาคทองรู ปทรงแปดเหลียม (octahedral) ทีมีขนาดต่างๆกันจะให้สีและ
ค่าการดูดกลืนคลืนแสงยูวีเลือนไปทางทีความยาวคลืนสูงขึ^น [23] ดังแสดงในรู ปที 2

รู ปที 2 การดูดกลืนคลืนแสงยูวีของอนุ ภาคทอง จากกราฟ (a) ถึงกราฟ (i) ทีขนาดอนุภาค 20, 50, 63, 80, 95, 110,
125, 160, และ 230 นาโนเมตรตามลําดับ [23]
เมือแสงตกกระทบทีโครงสร้างระดับนาโนของทอง อิเล็กตรอนจะถูกกระตุน้ ไปยังแถบเหนี ยวนําและจะเกิดการ
สันพ้องกับแสงทีมาตกกระทบ ซึ งจะทําให้เกิ ดพลาสมอนโพลาริ ตรอน (รู ปที 3) ซึ งจะสามารถถ่ายทอดระหว่าง
รอยต่อของโลหะ และไดอิเล็กตริ กซึ งปรากฎการณ์ทีเกิ ดขึ^ นนี^ จะเกิด อยู่บริ เวณเปลื อกชั^นนอกของโลหะนาโน
เพราะแสงจากภายนอกไม่สามารถส่ องทะลุผ่านเข้าไปภายในวัสดุได้โดยทัว ไปจึ งเรี ยกปรากฏการณ์น^ ี ว่า เซอร์
เฟซพลาสมอนเรโซแนนซ์พ^ืนผิวเฉพาะถิน (localized surface plasmon resonance, LSPR) [24] แสงทีตกกระทบที
พื^นผิวของวัสดุจะทําอันตรกิริยากับวัสดุสองแบบคือ การดูดกลืน และการกระเจิง โดยแสงทีถูกดูดกลืนจะทําให้
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เกิดการสันภายในผลึกของวัสดุขนาดนาโนเมตรและจะก่อให้เกิดความร้อนขึ^นซึ งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ฆ่าเซลล์มะเร็ งด้วยความร้ อนได้ ขณะที แสงที เกิ ดการกระเจิ งซึ งจะมีความยาวคลื นเท่ ากับแสงที ตกกระทบจะ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการสร้างภาพถ่ายได้

รู ปที 3 การเกิดเซอร์เฟสพลาสมอนเรโซแนนซ์ โดยแสดงการสัน ของกลุ่มอิเล็กตรอนในแถบเหนียวนําเมือมีแสง
จากภายนอกส่ องผ่าน [25]
2.2 การสั งเคราะห์ โครงสร้ างทองขนาดนาโนเมตร
2.2.1 การสั งเคราะห์ โครงสร้ างทองขนาดนาโนเมตรแบบทรงกลม
โดยทัว ไปอนุ ภาคทองขนาดนาโนเมตรทีใช้ในการวิเคราะห์เชิ งสี น^ นั นิ ยมสังเคราะห์ข^ ึนในรู ปแบบของ
สารละลายซึ งมีโครงสร้างเป็ นแบบทรงกลม โดยวิธีการที นิยมใช้ในการเตรี ยมอนุภาคนาโนแบบนี^ ได้แก่ วิธีการ
เตรี ยมแบบเตอคี วิช (Turkevich method) [26] โดยอาศัยปฏิ กิริยารี ดกั ชันของไฮโดรเจนเตตระคลอโรออเรต
(HAuCl4) ด้วยซิ เตรตในนํ^าซึ งในวิธีการนี^ ซิเตรตจะทําหน้าที 2 แบบ คือ เป็ นตัวรี ดิวซ์ และเป็ นตัวเคลือบทองไว้
อนุภาคทีได้จะมีขนาดประมาณ 15 นาโนเมตรและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยปฏิกิริยาเกิดดังสมการที 1
6(AuCl4)- + C6H8O7 + 5H2O → 6CO2 + 24 Cl- + 6Au0 +18H+

(1)

ซึ งวิธีการสังเคราะห์แบบเตอร์ คีวิชนั^นมีขอ้ จํากัดเรื องของขนาด ซึ งสามารถสังเคราะห์อนุ ภาคได้ในช่ วง 10-20
นาโนเมตร ถ้าต้องการอนุ ภาคที มีขนาดใหญ่ข^ ึ นจะต้องเพิมปริ มาณของซิ เตรตซึ งจะทําให้อนุ ภาคเกิดการรวมตัว
กัน ซึ งจะทําให้ได้อนุ ภาคที มีรูป ร่ างเปลียนไป ในเวลาต่อมานักวิจยั ได้ปรับปรุ งวีธีการสังเคราะห์แบบเตอคีวิช
เพือให้ส ามารถสังเคราะห์อนุ ภาคระดับ นาโนเมตรที มีขนาดระหว่าง 15 ถึง 150 นาโนเมตรได้ โดยการปรั บ
อัตราส่ วนของสารละลายซิ เตรตกับทอง [27] และการฉายรังสี แกมมา [28] Jana และคณะ [29] ได้เสนอวีธีการ
ปลูกเม็ดทอง (seeded-growth) การสังเคราะห์น^ ี ประกอบด้วย 2 ขั^นตอน ได้แก่การสังเคราะห์เม็ดทองโดยวิธีของ
เตอร์ คีวิช ตามด้วยการปลูกด้วยการเติม Au(III) และกรดแอสคอร์ บิก วิธีน^ ี จะสามารถสังเคราะห์อนุ ภาคทองขนาด
นาโนเมตรทีมีขนาดต่าง ๆ กันได้โดยการควบคุมอัตราส่วนของเม็ดทองและ Au(III) ทีเติมลงไป
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2.2.2 การสั งเคราะห์ โครงสร้ างทองขนาดนาโนเมตรแบบแท่ ง
การดูดกลืนคลืนแสงของโครงสร้างระดับนาโนแบบแท่งจะแสดงพีคสองตําแหน่ง ซึ งตรงกับการสันของ
อิเล็กตรอนในแนวขวาง และแนวยาวของอนุ ภาค โดยการสันพ้องของอิเล็กตรอนในแนวขวางจะเกิ ดขึ^ นทีความ
ยาวคลืนสั^นกว่า ซึ งตําแหน่ งของเซอร์ เฟซพลาสมอนเรโซแนนซ์จะขึ^นอยู่กบั ค่ าความยาวต่อความกว้าง (aspect
ratio) ดังแสดงในรู ปที 4 การสังเคราะห์โครงสร้างระดับนาโนแบบแท่งสามารถทําได้หลายวิธีได้แก่ วิธีเคมีไฟฟ้ า
วิธีการปลูกเม็ด และวิธีรีดกั ชันโดยใช้แสง

รู ปที 4 สเปคตรัมการดูดกลืนแสงของโครงสร้างระดับนาโนแบบแท่ง [30]
วิธีทางเคมีไฟฟ้ า (electrochemical method) การสังเคราะห์โดยวิธีน^ ี จะใช้ข^ วั ไฟฟ้ าสองขั^วโดยขั^วแอโนด
เป็ นแผ่นทองและขั^วแคโทดเป็ นแผ่นแพลตตินมั โดยขั^วทั^งสองจะจุ่มอยู่ในสารละลายอิเล็คโตรไลต์ ซึ งก็คือ เฮกซะ
เดซิ ลไตรเมธิ ลแอมโมเนี ยมโบรไมด์ (C16TAB) และเตตระโดเดซิ ลไตรเมธิ ลแอมโมเนี ยมโบรไมด์ (TC12AB) โดย
C16TAB จะทําหน้าทีเป็ นตัวเคลือบทองเพือป้ องกันไม่ให้ทองขยายออกด้านข้าง ขณะที TC12AB ทําหน้าที เป็ นตัว
เหนียวนําให้เกิดโครงสร้ างแบบแท่งโดยปฏิกิริยาการสังเคราะห์จะทําใน ultrasonic bath ในการทําปฏิกิริยาจะ
เติ มอะซิ โตนและเฮกเซนลงไปเล็กน้อย เพื อป้ องกันไม่ให้เกิดโครงร่ างไมเซลล์ทีแข็งแรง และเฮกเซนจะเป็ นตัว
ช่วยเหนียวนําให้มีโครงสร้างแบบแท่ง [31] ในการทําปฏิกิริยาจะให้กระแสไฟฟ้ าคงทีเป็ นเวลาประมาณ 20 นาที
ปฏิ กิริ ยาเคมี ไฟฟ้ าที เ กิ ด ขึ^ นดังนี^ ทองที ข^ วั แอโนดจะเปลี ย นไปเป็ น AuBr4- สารประกอบทองที เ กิ ดขึ^ นจะถูก
กระแสไฟฟ้ าผลักดันให้เคลือนที ไปยังขั^วแคโทดซึ งเป็ นจุดทีจะเกิดปฏิกิริยารี ดกั ชัน หลังจากเกิ ดปฏิกิริยารี ดกั ชัน
จะได้ Au0 ซึ งจะรวมตัวกันเกิดเป็ นอนุ ภาคต่อไป (รู ปที 5)
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รู ปที 5 กระบวนการสังเคราะห์โครงสร้างระดับนาโนแบบแท่งด้วยวิธีเคมีไฟฟ้ า [31]
วิธีการปลูกเม็ด (seed-mediated growth method) การสังเคราะห์ทองด้วยวิธีปลูกเม็ดนี^ อนุภาคที สังเคราะห์
ได้มีขนาดใกล้เคียงกันและได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย ตัวรี ดิวซ์ทีใช้มีหลายตัว เช่น ไฮดรอกซิ ลเอมีน โซเดียม
ซิ เตรต และกรดแอสคอร์ บิก โดยกลุ่มวิจยั ที ศึกษาอย่างกว้างขวางก็คือ Murphy และคณะ [32] โดยในขั^นแรกจะ
เตรี ยมเม็ดทองขนาด 3.5 นาโนเมตร ด้วยการทําปฏิกิริยาระหว่าง HAuCl4 กับ NaBH4 และใช้ซิเตรตเป็ นตัวเคลือบ
ซึ งในปฏิกิริยานี^ซิเตรตจะทําหน้าทีเป็ นแค่ตวั เคลือบเพราะซิ เตรตไม่สามารถเป็ นตัวรี ดิวซ์ได้ทีอุณหภูมิหอ้ งจะต่าง
จากวิธีของเตอร์คิวิซที ทาํ ปฏิกิริยาในนํ^าเดือด ในขั^นต่อมา คือ เติมสารละลายผสมของ HAuCl4, C16TAB และกรด
แอสคอร์ บิก ลงในเม็ดทองที เตรี ย มไว้ในขั^นแรก โดยกรดแอสคอร์ บิกจะทําหน้าทีเป็ นตัวรี ดิวซ์อ่อน ๆ ในการ
เตรี ยมทองด้ว ยวิธีน^ ี อาจจะได้อนุ ภาคแบบทรงกลมเป็ นผลิตภัณฑ์ขา้ งเคี ยง ซึ งสามารถแยกออกได้โดยการปั น
เหวียงด้วยความเร็ วสูง C16TAB ซึ งเป็ นตัวเคลือบโครงสร้างนาโนแบบแท่งจะใช้หมู่ไตรเมธิ ลแอมโมเนียม(ส่ วน
หัว) จับกับเหลียมของเม็ดทอง หรื อแท่งส่ วนด้านไฮโดรคาร์ บอนจะเกิดเป็ นชั^นสองชั^นเคลือบไว้ โดยยึดกันไว้ดว้ ย
แรงวาลเดอร์ วาลล์ ซึ งชั^นไฮโดรคาร์ บอนนี^ จะเป็ นตัวช่ วยทําให้เกิ ดโครงสร้ างแบบแท่ ง ความยาวของสายโซ่
ไฮโดรคาร์บอนก็มีผลต่อความยาวของแท่งนาโนเช่นเดียวกัน โดยพบว่าถ้าสายโซ่ ไฮโดรคาร์ บอนยาวขึ^นจะทําให้
ได้แท่งนาโนทียาวกว่าสายไฮโดรคาร์บอนทีส^ นั กว่า
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วิธีการรี ดกั ชันโดยใช้แสง (photochemical reduction method) ถูกเสนอโดย Kim, F. และคณะในปี ค.ศ.
2002 วิธีน^ ี สามารถทําได้โดยการฉายแสงที มีความยาวคลืน 250- 400 นาโนเมตร ไปยังสารละลาย HAuCl4 ใน
เอธิ ลลีนไกลคอลและพอลิไวนิลไพโรลิโดนเป็ นตัวเคลือบ กลไกการเกิดอนุภาคนาโนเกิดจากแสงไปกระตุน้ Au3+
ให้ไปยังสภาวะกระตุน้ หลังจากนั^นเอธิ ลลีนไกลคอลจะรี ดิวซ์ Au3+ ไปเป็ น Au2+ ซึ ง Au2+ จะเกิดการสลายตัวไป
เป็ น Au3+ และ Au+ หลังจากนั^นอาจจะเกิ ดปฏิกิริยาได้สอง แบบคื อ ปฏิ กิริยารี ดกั ชันด้วยเอธิ ลีนไกลคอลและ
เกิดปฏิกิริยาการสลายตัวไปเป็ น Au0 ซึงก็จะเกิดการนิ วคลีเอชันต่อไปดังสมการที 2 [33]
(HAu3+Cl4)

(HAu3+Cl4)*

…………………….excitation

(HAu3+Cl4)*

(HAu2+Cl3.....Cl)

…………………….reduction

(HAu2+Cl3.....Cl)

(HAu2+Cl3) + Cl

…………………….dissociation

2(HAu2+Cl3)

HAu3+Cl4 + HAu+Cl2

…………………….disproportionation

Au0 + HCl + Cl

…………………….photo reduction

HAu+Cl2

hv

hv

(2)

2.3 การดัดแปลงพืนc ผิวของอนุภาคทองขนาดนาโนเมตร
การใช้งานของอนุ ภาคทองขนาดนาโนเมตรกับการตรวจวิเคราะห์ เชิ งสี มีความจําเป็ นที จะต้องทําการ
ดัดแปลงพื^นผิว (functional modification) ให้มีความเฉพาะเจาะจงกับโมเลกุลที จะทําการตรวจวัด โดยปกติพ^ืนผิว
ของอนุภาคทองขนาดนาโนเมตรนั^นถูกอัดแน่ นไปด้วยโมเลกุลสารเคมีและแวดล้อมไปด้วยสารเคมีส่วนอืน ๆ ที
เป็ นอิสระรอบๆอนุ ภาค กลุ่มอิ สระของโมเลกุลจึ งสามารถผูก (binding) หรื อมีอนั ตรกิ ริยา (interaction) กับ
โมเลกุลเป้ าหมายทีสนใจได้ [34] ดังแสดงในรู ปที 4 การดัดแปลงพื^นผิวของอนุภาคนาโนถูกรายงานครั^งแรกโดย
Mirkin และ Alivisatos โดยวิธีการประกอบตัวเอง (self-assembling) ของกลุ่มโอลิโกนิ วครี โอไทด์กบั หมู่ไทออล
(thiolated oligonucleotides) บนพื^นผิวอนุภาคทองขนาดนาโนเมตรเพือใช้ในการตรวจดีเอ็นเอ [35] นับตั^งแต่น^ นั
มาการดัดแปลงพื^นผิวของอนุภาคทองขนาดนาโนเมตร นิ ยมนําไปใช้ในเพือตรวจหาดีเอ็นเอ (DNA) โปรตีน สา
รอนิ นทรี ย์และไอออนของโลหะ การดัดแปลงพื^ นผิวอนุ ภาคทองขนาดนาโนเมตรด้วยลิแกนด์ทีเฉพาะเจาะจง
เหล่ า นี^ นํา ไปใช้ใ นการกระบวนการตรวจวัด เชิ ง สี ไ ด้ 3 วิ ธี วิ ธี แ รกคื อ วิ ธี ก ารดู ด ซับ ทางกายภาพ (physical
adsorption) ซึ งเป็ นกระบวนการทีเกิดขึ^นจากแรงทางไฟฟฟ้ าสถิตย์หรื อการเกิดอันตรกิริยาของส่ วนที ไม่ชอบนํ^า
(hydrophobic) เป็ นกระบวนการทีสามารถเกิดขึ^นได้รวดเร็ วและมีวิธีการสังเคราะห์ทีไม่ซบั ซ้อน อย่างไรก็ตามการ
ดัดแปลพื^นผิวอนุ ภาคทองขนาดนาโนเมตรด้วยวิธีการดูดซับทางกายภาพนั^นพบว่าการเปลียนแปลงพารามิเตอร์
ทางกายภาพใด ๆ (เช่น ค่าความเป็ นกรด - ด่าง ค่าไอออน และอืน ๆ) ส่ งผลให้เกิดการแยกตัวของโมเลกุล [36] วิธี
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ที สอง คื อ การจับ คู่ โควาเลนต์ (covalent coupling) เป็ นวิ ธีทีนิยมมากที สุดและใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ความ
แข็งแกร่ งขึ^นอยู่กบั อันตรกิริยาระหว่างกลุ่มทอง (Au) and กลุ่มซัลเฟอร์ (S) ตัวอย่างการดัดแปลงพิ^นผิวอนุ ภาค
ทองขนาด 15 นาโนเมตร ด้วยกรดเมอร์แคปโตอันดีคานออิค (mercaptoundecanoic acid) ติดกับพื^นผิวของอนุภาค
ทองด้วยวิธีการจับคู่โควาเลนต์ระหว่างกลุ่มซัลเฟอร์ กบั ผิวของอนุ ภาคทอง เพื อใช้ในการตรวจวัดปริ มาณตะกัว
ตะกัว จะดึงดูดให้อนุภาคทองมีขนาดใหญ่ข^ ึนส่ งผลให้สารละลายทองจะเปลียนสี จากสี แดงเป็ นนํ^าเงิน [37] และ
การดัดแปลงพื^ นผิวอนุภาคทองขนาด 20 นาโนเมตรด้วย 4-อะมิโน 6-ไฮดรอกซิ ล 2-เมอร์ แคปโธไพริ มิดีนโม
โนไฮเดรต (4- amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine monohydrate) ด้วยวิธีจบั คู่โควาเลนต์ระหว่างกลุ่ม
ซัลเฟอร์ กบั ผิ วของอนุ ภาคทอง เพื อใช้ในการตรวจวัดปริ มาณแคลเซี ยมในตัวอย่างปั สสาวะจะพบว่าหลังจาก
ดัด แปลงพื^ น ผิ ว อนุ ภ าคทองมี ป ระจุ ล บมากขึ^ น ส่ งผลให้เ มื อ มี แ คลเซี ย มในตัว อย่า งปั ส สาวะสารละลายทอง
รวมกลุ่ มกัน จนมี ข นาดอนุ ภ าคใหญ่ ข^ ึ น และเปลี ย นสี จ ากสารละลายสี แ ดงเป็ นนํ^าเงิ น [38] วิ ธี ที ส ามคื อ วิ ธี
เฉพาะเจาะจงของโมเลกุลลิแกนด์กบั โมเลกุลเป้ าหมายทีตอ้ งการวิเคราะห์ เช่น อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรถูกติด
แท็กด้วยแอนติบอดี^ หรื อดีเอ็นเอเพือใช้สําหรับการตรวจวัดปริ มาณแอนติเจนหรื อโมเลกุลที เฉพาะกับแอนติบอดี^
นั^น ๆ เช่น การดัดแปลงพื^นผิวอนุภาคทองด้วยดีเอ็นเอ เนื องจากความเฉพาะของเส้นเอ15 ซี 15 และ ที 15 เพือใช้ใน
การตรวจวัดการจัดเรี ยงโปรตีน [39] เป็ นต้น

รู ปที 6 การดัดแปลงพื^นผิวและการรวมตัวกันของอนุภาคทองขนาดนาโนเมตร [38]
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3. การประยุกต์ใช้ อนุภาคทองขนาดนาโนเมตร
การวิเคราะห์เชิงสี โดยใช้อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรนั^นอาศัยสมบัติทางแสงและการเปลียนแปลงสี ซ ึ ง
ส่ วนใหญ่เกิดจากการรวมตัวของอนุภาคทองขนาดนาโนเมตรและการเปลียนแปลงรู ปร่ างหรื อระยะห่างระหว่าง
อนุภาค การรวมตัวกันของอนุ ภาคขนาดนาโนเมตรทีมีขนาดทีเหมาะสมทําให้เกิดพลาสโมนเรโซแนนของพื^นผิว
อันเป็ นสาเหตุทีทาํ ให้เกิดการเปลียนแปลงสี ในช่ วงที สามารถมองเห็นได้ ตัวอย่างเช่น การรวมตัวกันของอนุ ภาค
ทองขนาดนาโนเมตร (เส้นผ่าศูนย์กลาง~ 20 นาโนเมตร) โดยการดัดแปลงพื^นผิวด้วยหมู่ไทออลให้มีประจุลบมาก
ขึ^นมีความเหมาะสมกับแคลเซี ยมสารเป้ าหมายที ตอ้ งการตรวจวัด ทําให้เกิดแรงไฟฟ้ าสถิตย์เหนี ยวนําให้อนุ ภาค
ทองดึ งดูดกันด้วยประจุบวกของแคลเซี ยมดังแสดงในรู ปที 7 ทําให้อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรรวมตัวกันและมี
ขนาดอนุภาคใหญ่ข^ ึน ความยาวคลืนพลาสโมนเรโซแนนขยับไปสู่ ความยาวคลืนที สูงขึ^นทําให้สารละลายอนุภาค
ทองขนาดนาโนเมตรเปลียนสี จากสี แดงเป็ นสี น^ าํ เงิน [38] ด้วยสมบัติทีดีดงั ทีได้กล่าวมาจึ งมีผนู ้ าํ อนุภาคทองขนาด
นาโนเมตรไปใช้อย่างแพร่ หลายในงานวิจยั เชิงสี เช่ น การวิเคราะห์หาปริ มาณสารหนู [40] สารปรอท [41, 42]
ทองแดง [43, 44] โครเมียม [45] แคดเมียม [46] ตะกัว [47] และแบเรี ยม [48] ดังแสดงในตารางที 1

รู ปที 7 การรวมตัวกันของอนุ ภาคทองขนาดนาโนเมตรและการเปลียนสี จากสี แดงเป็ นสี น^ าํ เงินโดยอิทธิ พลจากแรง
ไฟฟ้ าสถิตย์จากการดัดแปลงพื^นผิวอนุภาคทองกับประจุบวกของแคลเซี ยมทีตอ้ งการวิเคราะห์ [38]
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ตารางที 1 ตัวอย่างสารทีถกู วิเคราะห์จากการประยุกต์ใช้อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรด้วยวิธีเชิ งสี
สารทีUวเิ คราะห์

สารหนู (As)

ปรอท (Hg)

สารเคมีทีUใช้ ในการ ขีดจํากัดในการ
ดัดแปลงพืนc ผิว
ตรวจวัด
อนุภาคทองขนาด (ไมโครโมลาร์ )
นาโนเมตร
0.064, 0.016,
กลูตาไธโอน
(Glutathione, GSH) 0.080
ไดไธโอทริ ทอล
(Dithiothreitol,
DTT) ซีสเทอีน
(cysteine, Cys)
0.24

เอนไซม์
0.2
ปาเปน (papain) ที
พบมากในยาง
มะละกอ เป็ น
เอนไซม์ในกลุ่ม
โปรตีเอส (protease)
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ขนาดและสีของ
อนุภาคทองทีUใช้
(นาโนเมตร)

กลไกการตรวจ
วิเคราะห์

อ้ างอิง

ขนาดอนุภาค 15
นาโนเมตร
เปลียนจาก
สารละลายสี แดง
เป็ นสี น^ าํ เงิน

กา รร วม กั น ขอ ง
อนุ ภ าคทองขนาด
นาโนเมตรจากการ
ผูกกันระหว่า งสาร
หนู กั บ หมู่ ไ ธออล
และหมู่ออกไซด์
กา รร วม กั น ขอ ง
อ นุ ภ า ค ท อ ง กั บ
ปรอท

[40]

อนุภาค
ทรงกระบอก
อัตราส่ วนกว้าง
ต่อยาว 1.8
เปลียนเป็ น 1.6
กลมมากขึ^น
สารละลาย
เปลียนจากสี น^ าํ
เงินเป็ นสี แดง
ขนาดอนุภาค 13 การรวมตัว ทํา ให้
อนุ ภาคทองเปลียน
นาโนเมตร
สี
เปลียนจาก
สารละลายสี แดง
เป็ นสี ม่วง

[41]

[42]
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ตารางที 1 ตัวอย่างสารทีถูกวิเคราะห์จากการประยุกต์ใช้อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรด้วยวิธีเชิงสี (ต่อ)
สารทีUวเิ คราะห์

สารเคมีทีUใช้ ในการ ขีดจํากัดในการ ขนาดและสีของ
ดัดแปลงพืนc ผิว
ตรวจวัด
อนุภาคทองทีUใช้
อนุภาคทองขนาด (ไมโครโมลาร์ )
(นาโนเมตร)
นาโนเมตร
2.5x103
ทองแดง (Cu) ซิ เตรท
ขนาดอนุภาค
12.2 นาโนเมตร
เปลียนจาก
สารละลายสี แดง
เป็ นสี น^ าํ เงิน
แอล-ซี สเทอีน (L- 10
ขนาดอนุภาค 13
Cys)
นาโนเมตร
เปลียนจาก
สารละลายสี แดง
โครเมียม (Cr) ซัคซิ เมอร์ (Meso- 0.01
ขนาดอนุภาค 14
2,3นาโนเมตร
dimercaptosuccinic
เปลียนจาก
acid)
สารละลายสี แดง
เป็ นสี น^ าํ เงิน
แคดเมียม (Cd) ได –1เฮพเปโรล-2- 0.016
ขนาดอนุภาค 13
นาโนเมตร
วายแอล เมททาไธ
โอน (Di-(
เปลียนจาก
1Hpyrrol- 2- yl)
สารละลายสี แดง
เป็ นสี น^ าํ เงิน
methanethione)
กลูตาไธโอน
105
ตะกัว (Pb)
ขนาดอนุภาค 58 นาโนเมตร
เปลียนจาก
สารละลายสี แดง
เป็ นสี ม่วง
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กลไกการตรวจ
วิเคราะห์

อ้ างอิง

การดึ งซิ เ ตรทออก
จากผิวอนุ ภาคทอง
โดยทองแดง

[43]

การเกิด sandwich
complexระหว่าง
ไออนทองแดงกับ
แอล-ซีสเทอีน
การรวมตัวของ
อนุภาคทอง

[44]

แคดเมียมเหนียวนํา
ให้กลุ่มสารที
ดัดแปลงพื^นผิว
อนุภาคทองรวมตัว
กัน
การเหนียวนําให้
เกิดการรวมตัว

[46]

[45]

[47]
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ตารางที 1 ตัวอย่างสารทีถูกวิเคราะห์จากการประยุกต์ใช้อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรด้วยวิธีเชิงสี (ต่อ)
สารทีUวเิ คราะห์

สารเคมีทีUใช้ ในการ
ดัดแปลงพืนc ผิว
อนุภาคทองขนาด
นาโนเมตร
แคลเซี ยม (Ca) 4-อะมิโน 6-ไฮด
รอกซิ ล 2-เมอร์ แคป
โธไพริ มิดีนโม
โนไฮเดรต (4amino-6-hydroxy-2mercaptopyrimidine
monohydrate)
แบเรี ยม (Ba) กรดเมอร์แคปโต
แซคซิ นิค
(Mercaptosuccinic
acid, MSA)

ขีดจํากัดในการ
ตรวจวัด
(ไมโครโมลาร์ )

ขนาดและสีของ
อนุภาคทองทีUใช้
(นาโนเมตร)

กลไกการตรวจ
วิเคราะห์

อ้ างอิง

76.25

ขนาดอนุภาค 20
นาโนเมตร
เปลียนจาก
สารละลายสี แดง
เป็ นสี น^ าํ เงิน

การรวมตัวของ
อนุภาคทองจาก
ไฟฟ้ าสถิตย์ของ
กลุ่มสารทีพ^ืนผิว
อนุภาคทองกับ
แคลเซี ยมดัดแปลง

[38]

2500

ขนาดอนุภาค 13 การรวมตัวของ
อนุภาคทอง
นาโนเมตร
เปลียนจาก
สารละลายสี แดง
เป็ นสี น^ าํ เงิน

[48]

4. สรุ ป
การประยุกต์ใช้อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรเพือใช้เป็ นตัวตรวจติดตามในการวิเคราะห์เชิ งสี สามารถใช้
ในการวิเคราะห์ได้หลากหลายทั^งทางด้านสิ งแวดล้อม ทางการแพทย์ และการควบคุมคุณภาพอาหาร ถือว่าเป็ นอีก
ทางเลือกใหม่ทีน่าสนใจ เนืองจากอนุภาคทองขนาดนาโนเมตรมีขอ้ ดีคือ สามารถเปลียนสี ตามขนาดหรื อรู ปร่ างได้
โดยผูว้ ิเคราะห์สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าทําให้สามารถพัฒนาเป็ นอุปกรณ์ตรวจวัดทีใช้งานง่าย พกพาสะดวก
สามารถนําไปวิเคราะห์ในภาคสนามได้ อีกทั^งยังมีพ^ืนผิวทีสามรถทําการดัดแปลงให้มีคุณสมบัติจาํ เพาะเจาะจงกับ
สารที ต้อ งการตรวจวิ เ คราะห์ ไ ด้ห ลายกลุ่ ม จึ ง ทํา ให้อ นุ ภ าคทองขนาดนาโนเมตรเป็ นที นิ ย มในการนํา ไป
ประยุกต์ใช้ในงานวิจยั เชิงสี อย่างแพร่ หลาย
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