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ก

บทคัดย่อ
การขึน้ รูปของแผ่นเส้ นใยโพลิอะคลิคโรไนไตร์ ด ทีไ่ ด้ จากกระบวนการปั่นเส้ นใยด้ วยไฟฟ้ าสถิต
ผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด
งานวิจยั นี้ทาํ การศึกษาการขึ้นรู ปของแผ่นเส้นใยโพลิอะคลิคโรไนไตร์ดที่ได้จากกระบวนการปั่ นเส้นใย
ด้วยไฟฟ้าสถิตโดยสภาวะที่เหมาะสมสําหรับเตรี ยมเส้นใยโพลิอะคลิคโรไนไตร์ ด ผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด
จากกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตโดยได้เส้นใยที่มีผิวเรี ยบ สมํ่าเสมอ ปราศจากปุ่ มปม คือใช้สารละลาย
โพลิอะคลิคโรไนไตร์ด ความเข้มข้น 10 % wt ผสมโดยสารสกัดจากเปลือกมังคุดจะถูกใส่ ลงในสารละลายพอ
ลิอะคริ โลไนไตร์ (polyacrylonitrile) ในปริ มาณ 10% 15% 20% และ 30% โดยนํ้าหนักของพอลิอะคริ โลไนไตร์
(polyacrylonitrile) ซึ่ งเส้นใยที่ได้มีขนาด 0.242  0.12 ไมโครเมตร โดย นอกจากนี้ยงั ทําการศึกษาความเป็ นไป
ได้ในการนําแผ่นเส้นใยโพลิอะคลิคโรไนไตร์ด ระดับนาโนเมตรที่มีสารสก้ดจากเปลือกมังคุดเป็ นสารออกฤทธิ์
ในการรักษาแผลมาใช้เป็ นวัสดุขนส่ งยา (Drug delivery carrier) จากนั้นเส้นใยโพลิอะคลิคโรไนไตร์ดจะถูก
ประเมินความเป็ นไปได้ในการใช้เป็ นวัสดุขนส่ งยาซึ่ งมีพอลิเมอร์ เป็ นระบบควบคุมการปลดปล่อยยา นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาความสามารถในการปลดปล่อยยาจากตัวเส้นใย โดยใช้วธิ ีจุ่มแช่ (total immersion) เมื่อทําการแช่
เส้นใยดังกล่าวในสารละลาย acetate buffer และ phosphate buffer โดยมี pH 5.5 และ 7.4 ซึ่ งใช้เป็ นสารละลาย
จําลองใต้ผิวหนังมนุษย์ในการทดสอบการปลดปล่อยสารสกัดจากเปลือกมังคุดค่าความสามารถใน การศึกษาการ
ปลดปล่อยกรดแกลลิคด้วยวิธี total immersion พบว่าแผ่นเส้นใยโพลิอะคลิคโรไนไตร์ด มีค่าการปลดปล่อยสาร
สกัดจากเปลือกมังคุด ที่ 10% 15% 20% และ 30% มีค่ามากขึ้นตามลําดับ และการศึกษาพบว่าเมื่อใส่ สารสกัดจาก
เปลือกมังคุดในเส้นใยพอลิอะคริ โลไนไตร์สามารถยับยั้งเชื้อวัณโรคได้
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ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. กระบวนการปั่นเส้ นใยด้ วยไฟฟ้ าสถิต
กระแสของเทคโนโลยีในระดับนาโนเมตรกําลังได้รับความสนใจอย่างมากในปั จจุบนั ไม่เว้นแม้แต่
ความพยายามในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ที่มีความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางในระดับนาโนเมตร หรื อที่เรี ยกกัน
โดยง่ายว่า เส้นใยนาโน (Nanofiber) ข้อได้เปรี ยบสําคัญที่ได้จากการลดขนาดความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางของ
เส้นใยจากระดับไมโครเมตร (อยู่ในช่วงประมาณ 10 ถึง 100 ไมโครเมตร) จนถึงในระดับนาโนเมตร (อยู่
ในช่วงประมาณ 0.01 ถึง 0.1 ไมโครเมตร) คืออัตราส่ วนพื้นที่ผิวต่อปริ มาตรของเส้นใยที่ได้จะมีค่าสู งมาก
ซึ่ งอาจสู งถึง 1,000 ถึง 10,000 เท่าของค่าอัตราส่ วนของเส้นใยไมโคร (Microfiber) จึงทําให้เส้นใยนาโน มี
แนวโน้มที่จะถูกนํามาใช้งานอย่างมากในโลกอนาคต ซึ่งดูเหมือนว่าจะเล็กลงเรื่ อยๆ ทุกวัน
กระบวนการปั่ นเส้นใยด้วยไฟฟ้ าสถิต เป็ นกระบวนการที่ได้พฒั นาขึ้นมากว่า 70 ปี แล้ว นับจากที่
ฟอร์ มฮอล ได้จดสิ ทธิ บตั รในประเทศสหรัฐอเมริ กา (US Patent 1-975-504) ไว้ในปี พ.ศ.2477 นับแต่น้ นั ก็
ได้มีการจดสิ ทธิ บตั รที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการนี้ อีกกว่าร้อยฉบับ โดยนักวิจยั ท่านอื่นๆ ซึ่ งครอบคลุมถึง
อุปกรณ์ และการออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต และการนําเส้นใยที่ได้ไปใช้ อย่างไรก็ดี กระบวนการนี้
แทบจะไม่ได้รับความสนใจในแวดวงการวิจยั ในสถาบันการศึกษาเลยนับตั้งแต่การพัฒนาขึ้นมาครั้งแรก
จนกระทั่งเมื่ อ ช่ ว ง 7 ถึ ง 8 ปี ที่ ผ่านมา ศาสตราจารย์ เรเนเกอร์ แห่ งมหาวิ ท ยาลัย อาครอน รั ฐ โอไฮโอ
สหรัฐอเมริ กา ได้ริเริ่ มศึกษากระบวนการนี้ อย่าจริ งจัง โดยเริ่ มการปั่ นเส้นใยนาโน จากสารละลายของพอลิ
เมอร์ ชนิ ดต่างๆ หลายชนิ ดเช่น พอลิเอธิ ลีนออกไซด์ พอลิพาราเฟนิ ลีนเทเรฟทาลาไมด์ และพอลิอะนิ ลีน
เหล่ านี้ เป็ นต้น หลังจากนั้น จึ งมี นัก วิ จ ัยในสถาบัน ต่ างๆ ได้ให้ ความสนใจมาก ดังเห็ น ได้จ ากจํานวน
ผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติถึงกว่าร้อยบทความในปี พ.ศ.2545 ปั จจุบนั คาด
ว่ามี พ อลิเมอร์ เกื อบร้ อยชนิ ดทั้งที่ อยู่ในรู ปของพอลิ เมอร์ ห ลอมเหลวและสารละลายพอลิเมอร์ ได้ถูกปั่ น
ออกมาเป็ นเส้นใยสําเร็ จ
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกระบวนการปั่ น เส้ น ใยแบบอื่ น ๆ ที่ สามารถใช้ผลิ ตเส้น ใยที่ มีความละเอี ยดสู ง
กระบวนการผลิตเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต จะมีความซับซ้อนน้อยกว่า ใช้อุปกรณ์ที่มีราคาไม่สูงมากนัก อีกทั้ง
ยังสามารถเตรี ยมเส้นใยได้ในเวลาอันรวดเร็ วกว่ามาก สามารถที่จะเตรี ยมเส้นใยได้จากพอลิเมอร์ ต้ งั ต้นใน
ปริ มาณที่นอ้ ยๆ ได้ อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าความเร็ วในการปั่ นเส้นใยจะสู งมาก แต่เนื่ องจากขนาดของเส้นใยที่
ได้มีขนาดเล็กมาก ทําให้ตอ้ งใช้เวลานานพอสมควรเพื่อให้ได้ปริ มาณเส้ น ใยที่ ม ากพอ โดยทั่วไปแล้ว
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ลักษณะของเส้นใยที่ได้จะเป็ นผืนเส้นใยที่ไม่ได้ทอ (Non-woven fabric) เนื่ องจากแผ่นเส้นใยนี้ เกิดจากการ
ซ้อนทับกันของเส้นใย จึงมีลกั ษณะที่สําคัญคือเป็ นวัสดุที่มีความพรุ นสู ง โดยที่รูพรุ นที่ได้มีขนาดเล็กมาก
ทําให้มีประโยชน์อย่างมากมายหลายประการ อาทิเช่น ใช้เป็ นวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เช่น วัสดุตกแต่ง
แผล วัสดุควบคุมการปลดปล่อยยา เป็ นต้น) ใช้เป็ นวัสดุทางการเกษตรโดยควบคุมการปลดปล่อยยาฆ่าแมลง
ให้แก่พืช สามารถนํามาผลิตเป็ นเสื้ อผ้าที่ ป้องกันสารเคมีหรื อจุลินทรี ยไ์ ด้ (เช่ น ชุ ดที่ใช้ในห้องผ่าตัด ชุ ด
ทหารที่ตอ้ งการป้ องกันสารเคมี เป็ นต้น) ใช้เป็ นเส้นใยเสริ มกําลัง (Reinforcing fiber) ในวัสดุเชิ งประกอบ
(Composite) ทําให้ได้วสั ดุ ที่มีน้ าํ หนักเบาและมีความแข็งแรงสู ง และ ใช้ผลิตเป็ นวัสดุ กรอง สําหรั บแยก
อนุภาคที่มีขนาดเล็กออก เหล่านี้เป็ นต้น
1.1 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในกระบวนการปั่นเส้ นใยด้ วยไฟฟ้ าสถิต
การปั่ นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตเป็ นกระบวนการขึ้นรู ปเส้นใยนาโนจากสารละลายพอลิเมอร์หรื อพอลิ
เมอร์ หลอมเหลวโดยใช้แรงที่เกิดจากประจุไฟฟ้ า อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับกระบวนการปั่ นเส้นใยด้วยไฟฟ้ า
สถิตนี้ ประกอบไปด้วย 3 ส่ วนหลัก ดังที่ แสดงในรู ปที่ 1 ได้แก่ 1) เครื่ องกําเนิ ดศักย์ไฟฟ้ าแรงสู ง (Highvoltage power supply) ที่สามารถปรับความต่างศักย์ได้ในช่ วง 0 ถึง 30 กิ โลโวลต์ กําลังเคลื่อนไฟฟ้ าของ
เครื่ องควรมีค่าน้อยในระดับมิลลิแอมป์ หรื อตํ่ากว่า เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายเนื่องจากไฟฟ้าช๊อตต่อผูป้ ฏิบตั ิ 2)
หลอดสําหรับบรรจุพอลิเมอร์ ตวั อย่าง ซึ่ งอาจเป็ นปิ เปต หรื อหลอดฉี ดยา โดยมีช่องเปิ ดเพื่อให้พอลิเมอร์
ตัวอย่างสามารถไหลออกมาได้ ในกรณี ที่ใช้ห ลอดฉี ดยา สามารถใช้เข็มฉี ดยาต่อตรงส่ วนเปิ ด และ 3)
อุปกรณ์โลหะที่ใช้รองรับเส้นใย ซึ่ งมีได้หลายลักษณะ เช่น เป็ นแผ่นหรื อตะแกรงโลหะ เป็ นลูกกลิ้งที่หุ้ม
ด้วยแผ่นโลหะ ซึ่ งสามารถควบคุบอัตราเร็ วรอบการหมุนของลูกกลิ้งได้ หรื อ อาจเป็ นอ่างสารละลาย (ใน
กรณี ที่ตอ้ งการให้เส้นใยตกตะกอน เหมื อนกับในกรณี การปั่ นเส้นใยแบบเปี ยก) พอลิเมอร์ ตวั อย่างอาจ
เป็ นได้ท้ งั พอลิเมอร์ หลอมเหลว หรื อ สารละลายพอลิ เมอร์ การปั่ นเส้นใย สามารถที่ จะกระทําได้ท้ งั ใน
แนวราบ (โดยวางหลอดบรรจุให้ทาํ มุมเล็กน้อยกับแนวราบเพื่อไม่ให้พอลิเมอร์ ตวั อย่างหก) และแนวนอน
ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความหนื ดของพอลิเมอร์ ตวั อย่างที่นาํ มาปั่ นนั่นเอง สําหรับในกรณี ที่ตอ้ งการควบคุมอัตรา
การไหลของพอลิเมอร์ ตวั อย่าง สามารถใส่ พอลิเมอร์ ตวั อย่างในหลอดฉี ดยาโดยที่จดั วางหลอดบรรจุใน
แนวราบ และใช้ป้ ัมฉี ด (Syringe pump) เป็ นอุปกรณ์ช่วยควบคุมการไหล ดังที่แสดงในรู ปที่ 1
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รู ปที่ 1 อุปกรณ์สาํ หรับกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต
การจ่ายกระแสไฟฟ้ าจากเครื่ องกําเนิ ดศักย์ไฟฟ้ าแรงสู งสามารถทําได้โดยการต่อขั้วส่ ง (Emitting
electrode) ซึ่ งอาจเป็ นได้ท้ งั ขั้วบวกหรื อลบ กับพอลิเมอร์ตวั อย่าง โดยผ่านวัสดุที่เป็ นโลหะตัวนําต่างๆ หรื อ
อาจต่อโดยตรงกับเข็มฉี ดยา สําหรับกรณี ที่ใช้หลอดฉี ดยาเป็ นหลอดบรรจุพอลิเมอร์ ตวั อย่าง และทําการต่อ
ขั้วสายดิ น (Grounding electrode) กับอุปกรณ์ รองรับ ในอีกทางหนึ่ ง เราสามารถต่อขั้วสายดิ นของเครื่ อง
กําเนิดศักย์ไฟฟ้าแรงสู งและอุปกรณ์รองรับลงสายดินด้วยกันทั้งคู่กจ็ ะให้ผลเช่นเดียวกัน
1.2 กลไกการเกิดเส้ นใยนาโน
กลไกการเกิดเส้นใยสําหรับกระบวนการปั่ นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตนี้ ใช้หลักการว่าประจุเหมือนกัน
ก็จะผลักออกจากกันเนื่ องจากแรงทางไฟฟ้ า (Coulombic repulsion) กล่าวคือ ใช้สนามไฟฟ้าความต่างศักย์
สู งมาทําให้เกิ ดประจุไฟฟ้ าจํานวนมากบนผิวหน้าของหยดของเหลวพอลิเมอร์ ซ่ ึ งอาจเป็ นสารละลายพอลิ
เมอร์หรื อพอลิเมอร์ หลอมเหลวก็ได้ แต่เนื่ องจากประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นมีข้ วั เหมือนกันและอยูใ่ กล้กนั มาก
จึ ง ทําให้ เกิ ด แรงผลัก มหาศาลระหว่ า งประจุ จึ ง ทําให้ ห ยดของพอลิ เมอร์ ที่ บ ริ เวณปลายช่ อ งเปิ ดของ
หลอดบรรจุ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นครึ่ งทรงกลม เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างเป็ นลักษณะทรงกรวย ทั้งนี้ เป็ นผล
เนื่ องมากจากการผลักกันของประจุไฟฟ้ าที่เกิ ดขึ้น รู ปทรงกรวยนี้ เรี ยกกันว่ากรวยของเทย์เลอร์ (Taylor’s
cone) และทําให้หยดของของเหลวพอลิเมอร์ยดื ตัวออกมาเป็ นสายหรื อที่เรี ยกว่า กระแสพอลิเมอร์นนั่ เอง ดัง
แสดงในรู ปที่ 2 กระแสพอลิเมอร์ที่พุ่งออกไปจะเคลื่อนที่ไปยังอุปกรณ์รองรับ แนวการเคลื่อนที่ของกระแส
พอลิเมอร์น้ ี จะเป็ นเส้นตรงในช่วงแรก ระยะที่เป็ นเส้นตรงนี้ จะขึ้นอยูก่ บั ค่าอัตราส่ วนระหว่างศักย์ไฟฟ้าต่อ
ระยะทางจากปลายช่องเปิ ดจนถึงอุปกรณ์รองรับ หรื อค่าสนามไฟฟ้านัน่ เอง หลังจากระยะที่เป็ นเส้นตรงนี้
ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากประจุไฟฟ้าสถิตที่อยูภ่ ายในกระแสพอลิเมอร์ และแนวสนามไฟฟ้าจะทําให้เกิดแนว
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การเคลื่อนตัวของกระแสพอลิเมอร์ ไม่เสถียร ทําให้เกิดการเคลื่อนที่คล้ายกับการสะบัดตัวของแส้ โดยการ
สะบัดตัว (Bending instability) ของกระแสพอลิเมอร์ น้ ี มีลกั ษณะการสะบัดเป็ นสามมิติ โดยมีจุดกลางของ
การสะบัดอยูท่ ี่จุดสิ้ นสุ ดของการเคลื่อนที่ของกระแสพอลิเมอร์ ที่เป็ นเส้นตรง ดังแสดงในรู ปที่ 3 ในขณะที่
เคลื่ อนตัวไปยังแผ่น รองรั บ ตัวทําละลายระเหยออกไปหรื อสายของพอลิ เมอร์ เย็น ลงก็จะได้เป็ นเส้น ใย
แบบต่อเนื่ องที่มีความยาวยาวมากแต่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กเกิดขึ้น ส่ วนใหญ่แล้วเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของเส้น ใยจะอยู่ในช่ วง 50 ถึ ง 400 นาโนเมตร ขึ้น กับชนิ ดของพอลิ เมอร์ และตัวแปรระหว่างการขึ้น รู ป
เนื่องจากเส้นใยที่ได้มีความยาวยาวมากจึงเกิดการขดซ้อนทับกันแบบไม่มีทิศทางที่แน่นอน กลายเป็ นผืนผ้า
แบบไม่ถกั ไม่ทอ (nonwoven fabric) ดังแสดงในรู ปที่ 4

รู ปที่ 2 ลักษณะพอลิเมอร์ที่ยดื ตัวออกจากปลายเข็มในกระบวนการปั่ นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต
เนื่องจากแรงทางไฟฟ้า

(ก)

( ข)

รู ปที่ 3 ภาพลักษณะการเกิดเส้นใยที่ถ่ายด้วยความเร็ วชัตเตอร์ (ก) 16.7 มิลลิวินาที และ
(ข) 1.0 มิลลิวินาที
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รู ปที่ 4 ภาพ SEM ตัวอย่างของเส้นใยนาโนพอลิเมอร์จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (Poly(vinyl alcohol), PVA)
ที่ข้ ึนรู ปด้วยการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต แสดงลักษณะเส้นใยผืนแบบไม่ถกั ไม่ทอ
พอลิเมอร์ที่มีผนู ้ าํ มาขึ้นรู ปด้วยการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตนั้นมีหลายชนิด

ทั้งเทอร์โมพลาสติก

เช่น พอลิเอธิลีน (polyethylene, PE) พอลิโพรพิลีน (polypropylene, PP) ไนลอน (nylon) พอลิสไตรี น
(polystyrene, PS) พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (Poly(vinyl alcohol), PVA) และพีอีที (polyethylene terephthalate,
PET) เป็ นต้น พอลิเมอร์ที่ยอ่ ยสลายได้ดว้ ยตัวเอง (biodegradable polymer) พอลิเมอร์นาํ ไฟฟ้า (conductive
polymer) พอลิเมอร์ผสม (polymer blend) และ พอลิเมอร์คอมโพสิ ท (polymer composite) และนอกจากพอ
ลิเมอร์แล้วการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตยังใช้ข้ ึนรู ปเส้นใยนาโนจากวัสดุชนิดอื่นได้อีกด้วย เช่น โลหะบาง
ชนิด เซรามิกส์ และคอมโพสิ ทของสารอินทรี ยก์ บั สารอนินทรี ย ์ เป็ นต้น
1.3 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการปั่นเส้ นใยด้ วยไฟฟ้ าสถิต
ปั จจัยที่มีผลต่อกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต อาจแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่
1) สมบัติของพอลิเมอร์หลอมเหลวหรื อสารละลายพอลิเมอร์ [14] เช่น ความหนืด แรงตึงผิว ค่าการ
นําไฟฟ้า (สัมพันธ์กบั ความเข้มข้นของประจุอิสระในกระแสพอลิเมอร์) เป็ นต้น
2) ปั จจัยที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรของกระบวนการ [15] เช่น ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่จ่าย
ให้กบั ระบบ ระยะทางระหว่างปลายช่องเปิ ดและอุปกรณ์รองรับ อัตราการไหลของพอลิเมอร์ต้ งั ต้น เป็ นต้น
3) สภาพบรรยากาศ [16] เช่น อุณหภูมิของพอลิเมอร์ต้ งั ต้น ความชื้น ความดัน ชนิดและความ
เข้มข้นของประจุอิสระในบรรยากาศโดยรอบ สนามไฟฟ้าหรื อสนามแม่เหล็กภายนอก เป็ นต้น
ปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ จะมีผลต่อขนาดและรู ปร่ างของเส้นใยที่ป่ั นได้ ปั จจุบนั ได้มีความพยายามจาก
นักวิจยั ทัว่ โลกในอันที่จะผลิตเส้นใยที่ได้จากกระบวนการนี้ (ซึ่ งอาจจะมีความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่
ในระดับนาโนเมตรถึงระดับน้อยกว่าสิ บไมโครเมตร) ให้มีขนาดและรู ปร่ างที่คงที่ และสามารถควบคุมได้
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อีกทั้งยังมีความต้องการที่จะผลิตเส้นใยให้มีลกั ษณะเป็ นเส้นใยเดี่ยวต่อเนื่อง มากกว่าที่จะให้ออกมาเป็ นผืน
เส้นใยที่ไม่ได้ทอดังที่เป็ นอยู่ ซึ่ งยังเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งวิจยั และพัฒนากันต่อไป ข้อบกพร่ องที่สาํ คัญสําหรับเส้น
ใยที่ผลิตจากกระบวนการนี้คือการเกิดปม (Bead) บนเส้นใย ในปั จจุบนั ความรู ้และความเข้าใจต่อปั จจัยการ
ควบคุบขนาดของเส้นใย และการเกิ ดปมก็มีความกระจ่างพอสมควร อย่างไรก็ดี ยังคงต้องมีการศึกษาเพื่อ
สร้างความรู ้ความเข้าใจในปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ ให้เป็ นระบบมากยิง่ ขึ้นในอนาคต
1.4 การนําเส้ นใยทีไ่ ด้ จากการปั่นด้ วยไฟฟ้ าสถิตไปใช้ ประโยชน์
โดยทัว่ ไปแล้ว ผลิตภัณฑ์เส้นใยที่ได้จากกระบวนการนี้ มีลกั ษณะเป็ นแผ่นเส้นใยที่ไม่ได้ทอ ที่เกิด
จากการซ้อนทับกันของเส้นใย ทําให้เกิ ดช่ องว่างระหว่างเส้นใยที่มีขนาดเล็ก โดยที่ ขนาดของช่ องรู พรุ น
เหล่ านี้ จะขึ้ น อยู่กับ ขนาดความยาวเส้น ผ่าศู น ย์ก ลางของเส้ น ใยที่ ไ ด้ และระยะเวลาของการปั่ น เส้ น ใย
(จํานวนชั้น ของเส้นใยที่ ซ้อ นทับกัน ) ฉะนั้นแผ่น เส้นใยที่ ได้จึงมี รูพ รุ น ที่ มีขนาดเล็ก มาก และสามารถ
ควบคุมได้โดยการเลือกใช้พอลิเมอร์ ต้ งั ต้นและตัวแปรกระบวนการที่เหมาะสม ด้วยพื้นที่ผิวต่อปริ มาตรที่
มากของเส้นใยที่ได้ ประกอบกับลักษณะของแผ่นเส้นใยที่ได้มีความพรุ นสู ง ทําให้น่าจะสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้หลายอย่าง โดยเฉพาะการนํามาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ ในปั จจุบนั ได้มีความพยายามที่
จะนํากระบวนการปั่ นเส้นใยด้วยไฟฟ้ าสถิตนี้ มาทําวัสดุ โครงวิศวกรรมสําหรั บสร้ างเนื้ อเยื่อและกระดู ก
(Scaffold for tissue and bone regeneration) [17] วัส ดุ ต กแต่ งบาดแผล (Wound-dressing article) [18] วัส ดุ
ควบคุมการปลดปล่อยยา (Drug delivery system) [19] ตัวเร่ งปฏิกิริยาชี วภาพ (Bio-catalyst) วัสดุตรวจจับ
นาโน (Nano-sensor) เส้นใยนาโนนําไฟฟ้ า หรื อ เส้นลวดนาโน (Conductive nanofiber or nanowire) แผ่น
กรองสําหรับกรองอนุ ภาคที่มีความละเอียดสู ง (Microfilter) เส้นใยนาโนสําหรับเสริ มแรงในวัสดุประกอบ
ขนาดเล็ก และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีความพยายามในการปั่นเส้นใยนาโนจากวัสดุธรรมชาติ อาทิ
เช่น ดีเอ็นเอ คอลลาเจน เซลลูโลส ไหม และอื่นๆ อีกมาก
2. สารสกัดจากเปลือกมังคุด
คนไทยรู ้ จ ัก มั ง คุ ด เป็ นอย่ า งดี รู ้ ว่ า มั ง คุ ด เเป็ นยาเย็น หรื อตามการแพทย์จี น เรี ยกว่ า มี ฤ ทธิ์
ยิน หลังจากกินทุเรี ยนที่มีรสร้อน หรื อมีฤทธิ์ เป็ น หยาง แล้วต้องกินมังคุดตาม เพื่อทําให้ร่างกายเกิดความ
สมดุล มังคุด (Mangosteen) รู ปที่ 5 มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Garcinia mangostana Linn มังคุดมีฉายาในแถบ
เอเชี ยด้วยความภาคภู มิใจในผลไม้ชนิ ดนี้ ว่า ราชิ นี แห่ งผลไม้ "the queen of fruit" มี ฉายาในแถบ French
Caribbean ว่า อาหารของพระเจ้า "the food of the Gods" แหล่งกําเนิ ดมังคุดคาดว่าเป็ นแถบหมู่เกาะมาลายู
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และประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ปั จจุบนั ยังพบมังคุดเป็ นพืชป่ าธรรมชาติของประเทศมาเลเซี ยและ
หมู่ เกาะในประเทศอิ นโดนี เซี ย รวมทั้งในประเทศไทย ซึ่ งพบ มังคุ ด ป่ า หรื อ มะแปม (Garcinia costata
Hemsl.) บริ เวณรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนย ประเทศไทยมีแหล่ง
เพาะปลูกมังคุด 3 แหล่งใหญ่ๆ คือ ภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ระยอง ตราด ปราจีนบุรี ภาคใต้ต้ งั แต่
จังหวัดชุมพรลงไป และภาคกลาง ได้แก่ จังหวัด นนทบุรี

รูปที่ 5 มังคุด (Mangosteen) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์วา่ Garcinia mangostana Linn
2.1 คุณสมบัติ
จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เปลือกมังคุดยังถูกใช เป นยาพื้นบ านในการรักษาอาการติด
เชื้อทางผิวหนัง การรักษาแผล และรักษาอาการท องร วงอีกด วย จึงเชื่อได ว ามังคุดน าจะมี
สารเคมีที่มีฤทธิ์ต านการอักเสบ สารเคมีกลุ มใหญ ที่ได จากการสกัดเปลือกมังคุดคือสารเคมีในกลุ
มแซนโทน (Xanthone) ที่มี แอลฟ า-แมงโกสติน (α-mangostin) เบต า-แมงโกสติน (β-mangostin)
และ แกมม า-แมงโกสติน (γ-mangostin) เป นสารเคมีที่สกัดได ในปริ มาณที่มากที่สุด สารเคมีที่สกัด
ได จากมังคุดได รับการศึกษาว ามีฤทธิ์ทางยาอยู มาก เช่น
2.1.1 ฤทธิ์ในการต านเชื้อราโรคพืชบางชนิด (เช น Fusarium oxysporum vasinfectum,
Alternaria tenuis, และ Dreschlera oryzae)
2.1.2 ฤทธิ์ในการต านมะเร็ งตับของสารการ ซิโนนอี (Garcinone E)
2.1.3 ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริ ญเติบและกระตุ นการตายของเซลต นแบบมะเร็ งเต านม
SKBR3 จากสารสกัดที่ใช้เมทานอลเป นตัวทําละลาย
2.1.4 ฤทธิ์ในการกระตุ นการตายของเซลมะเร็งเม็ดเลือดขาว HL60 ของสารแอลฟ า-แมงโก
สติน
2.1.5 ฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรี ย สาเหตุทอ้ งเสี ย ได้แก่ Shigella dysenteriae, Sh. flexneri, Sh. sonnei
และ Sh. boydii [20-22], Escherichia coli [21-23], Streptrococcus faecalis [24,25] Vibrio
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cholerae [21, 22, 24, 25], V. parahaemolyticus, Salmonella agona, S. typhi, S.
typhimurium, S. stanley, S. virchow [21, 22], S.welterverdin [21]
2.1.6 ฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรี ย สาเหตุการเกิดหนอง ได้แก่ Staphylococcus aureus [23, 26, 27-32]
และ S. aureus ที่ด้ือยา methicillin [26, 27, 31-33] (MRSA)
2.1.7 บรรเทาอาการแพ้ คือ แกมมา และ แอลฟา-แมงโกสติน จากเปลือกมังคุดบรรเทาอาการแพ้
และมีประสิ ทธิภาพดีในการรักษาผูป้ ่ วยไข้ละออง โดยแกมมา-แมงโกสติน แสดงฤทธิ์ตา้ น
ฮิสตามีน

และแอลฟา-แมงโกสติน

แสดงฤทธิ์ตา้ นซีโรโทนิน

เมื่อร่ างกายได้รับสิ่ ง

แปลกปลอมแมสต์เซลล์ (Mast cell) และเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดเบโซฟิ ล จะหลัง่ ฮิสตามิน
และซีโรโทนิน ทําให้เกิดอาการแดงเนื่องจาก หลอดเลือดขยายตัวบวมเนื่องจากเพิม่ การซึม
ผ่านของหลอดเลือด ทําให้กล้ามเนื้อเรี ยบหดตัวและฮิสตามินจะเพิม่ การหลัง่ นํ้าเมือกด้วย ซึ่ง
ฮิสตามินมักจะทําให้เกิดอาการแพ้หรื อที่เรี ยกว่า ไข้ละอองฟาง
2.1.8 ฤทธิ์ลดการอักเสบ ของกระดูกและกล้ามเนื้อ สารสกัดจากมังคุดมีฤทธิ์ลดการอักเสบในหนู
ถีบจักร [34] และหนูขาว [35] ที่ถูกเหนี่ยวนําให้อุง้ เท้าบวมด้วย carrageenan ลดบวมได้
45% ยางจากมังคุดประกอบด้วย xanthones > 75% มีฤทธิ์ลดการอักเสบ Mangostin, 1isomangostin และ mangostintriacetate จากมังคุด เมื่อกรอกปากหรื อฉี ดเข้าช่องท้องหนูขาว
มีผลระงับการอักเสบที่อุง้ เท้าหนูซ่ ึงใช้ carrageenin ทําให้อกั เสบ และการอักเสบที่หลังเมื่อ
ฝังก้อนสําลี (cotton pellet implantation) ในหนูที่ตดั ต่อมหมวกไตออกทั้ง 2 ข้าง สารทั้ง 3
ตัว ไม่มีผลต่อ stabilize mast cell membrane และไม่สามารถป้องกันการสลายตัวของ mast
cells ของหนู เนื่องจากการใช้ polymyxin B, diazoxide, teiton X- 100 และไม่เปลี่ยนแปลง
prothrombin time [36] สารสกัดเอทานอล 40%, 70%, 100% และสารสกัดนํ้า [37], γ mangostin [38,39] และ α -mangostin [39] มีกลไกการออกฤทธิ์ไปยับยั้งการสร้าง
prostaglandin E2 (PGE2) นอกจากนั้น γ -mangostin ยังออกฤทธิ์ยบั ยั้ง cyclooxygenase 1
และ 2 ความเข้มข้นของสารที่ออกฤทธิ์ยบั ยั้งได้ 50% เท่ากับ 0.8 และ 2.0 ไมโครโมล
ตามลําดับ [31] และสารสกัดด้วยเอทานอล 40% จากเปลือกผล ขนาด 100 และ 300 มคก./
มล. ออกฤทธิ์ ยับยั้งการหลัง่ ฮีสตามีนจากเซลล์ที่ถูกกระตุน้ ได้มากกว่า 80% [37]
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2.1.9 ฤทธิ์ในการต านเชื้อโรคสิ ว ได้แก่ Propionibacterium acnes (anaerobic organism)
Staphylococcus aureus, Straphylococcus epidermidis และพวกเชื้อ gram negative bacteria
เช่น Proteus, E. coli, Klebsiella , Psuedomonas หรื อเชื้อยีสต์ Pityrosporum ovale เป็ นต้น
2.1.10 ฤทธิ์ในการต านเชื้อวัณโรค Mycobacterium tuberbulosis [9] ของสารแอลฟ า-แมงโก
สติน เบต า-แมงโกสติน การ ซิโนนบี (Garcinon B) และ Prenylated Xanthones

Prenylated xanthones 1, 2, 5, 6, 9—11, 14, และ 15 ถูกแยกออกมาจากเปลือกมังคุด
xanthones γ -mangostin (3), garcinone D (4), mangostanin (8) และ 1,7-dihydroxy- 2-(3methylbut-2-enyl)-3-methoxyxanthone (12) ถูกสกัดโดยใช้ MeOH และ 7, 13 เป็ นสารประกอบที่
สกัดจาก 1 โดยใช้ MeOH
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3. ทฤษฎีและหลักการเกีย่ วกับการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 การวิเคราะห์ ลกั ษณะผิวหน้ าของพอลิเมอร์
การวิเคราะห์ลกั ษณะผิวหน้าของวัสดุมีความสําคัญ

และได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่ หลาย

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการศึกษาเกี่ยวกับตัวเร่ งปฏิกิริยา สารกึ่งตัวนํา อุปกรณ์ไฟฟ้า การเคลือบผิว และพอลิ
เมอร์ พื้นฐานการวิเคราะห์อาศัยการแผ่รังสี จากแหล่งพลังงานสู ง (อิเลคตรอน โฟตอน หรื อ ไอออน) ที่ตก
กระทบหรื อผ่านผิวหน้าของตัวอย่าง

และเป็ นสาเหตุให้เกิดการสะท้อนกลับของพลังงาน

ซึ่งสามารถ

นํามาใช้ในการวิเคราะห์ได้
3.1.1 Scanning Electron Microscopy (SEM)
เทคนิคนี้ใช้ลาํ อิเลคตรอนสแกนไปบนผิวหน้าของสารตัวอย่าง ซึ่งทําให้เกิดการกระเจิงของอิเลคตรอน (scattered electron) และเกิดสัญญาณเพื่อใช้ในการสร้างภาพที่สามารถเห็นความลึก SEM มี
ประโยชน์มากในการศึกษาเกี่ยวกับผิวหน้าของพอลิเมอร์ เนื่องจากมีกาํ ลังขยายสู งและเป็ นภาพสามมิติ การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคนี้มีหลากหลาย เช่น ใช้ศึกษาการกระจายของเม็ดสี ที่แขวนลอยอยูใ่ นสี โครงสร้างของรู
พรุ นในพอลิเมอร์ประเภทโฟม การพองหรื อการแตกออกของวัสดุที่ใช้เคลือบผิว การแยกเฟสในพอลิเมอร์
ผสม และลักษณะการแตกของผิวหน้าระหว่างวัสดุและสารที่ใช้ยดึ ติด เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม Scanning
electron microscope (SEM) เป็ นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีกาํ ลังขยายไม่สูงเท่ากับเครื่ อง TEM (เครื่ อง
SEM มีกาํ ลังขยายสู งสุ ดประมาณ 10 นาโนเมตร) การเตรี ยมตัวอย่างเพื่อที่จะดูดว้ ยเครื่ อง SEM นี้ไม่
จําเป็ นต้องที่ตวั อย่างจะต้องมีขนาดบางเท่ากับเมื่อดูดว้ ยเครื่ อง TEM ก็ได้ (เพราะไม่ได้ตรวจวัดจากการที่
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ทะลุผา่ นตัวอย่าง)

การสร้างภาพทําได้โดยการตรวจวัดอิเล็กตรอนที่สะท้อนจากพื้น

ผิวหน้าของตัวอย่างที่ทาํ การสํารวจ ซึ่งภาพที่ได้จากเครื่ อง SEM นี้จะเป็ นภาพลักษณะของ 3 มิติ ดังนั้น
เครื่ อง SEM จึงถูกนํามาใช้ในการศึกษาสัณฐานและรายละเอียดของลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง เช่น ลักษณะ
พื้นผิวด้านนอกของเนื้อเยือ่ และเซลล์ หน้าตัดของโลหะและวัสดุ เป็ นต้น
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รู ปที่ 6 ส่ วนประกอบและการทํางานของเครื่ อง SEM

(ก)

(ข)

รูปที่ 7 ภาพโครงสร้างนาโนที่ได้จากการสํารวจของเครื่ อง SEM (ก) อนุภาคนาโนคอลลอยด์ของทองคํา
ที่ได้จาการศึกษาโดยใช้เครื่ อง SEM และ (ข) ตัวอักษรที่ใช้วิธีการ EBL เขียน (ตัวอักษรสู ง 150 นาโนเมตร)
ที่ได้จากการศึกษาโดยใช้เครื่ อง SEM

12
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3.2 การทดสอบสมบัติเชิงกล (Mechanical Tests)
นักเคมีมกั ศึกษาลักษณะกายภาพของวัสดุต่าง ๆ โดยอาศัยความรู ้เกี่ ยวกับโครงสร้างของโมเลกุล
(molecucular feature) เช่ น การจัดเรี ยงอนุ ภาคในโมเลกุล รู ปร่ างของโมเลกุล และพลังงานพันธะเป็ นต้น
ในขณะที่ วิ ศ วกรหรื อ ผูท้ ี่ นําวัส ดุ น้ ัน ไปใช้งานมัก จะมุ่ ง ความสนใจไปที่ ล ัก ษณะสมบัติ ข องวัส ดุ ซึ่ งมี
ประโยชน์ต่อการนําไปประยุกต์ใช้ ถึงแม้ว่าในระยะหลายปี ที่ผา่ นมาได้มีการศึกษาสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมีของพอลิเมอร์ ในขั้นสู งแล้วก็ตาม โดยทัว่ ไปพบว่าเราไม่สามารถทํานายสมบัติเชิ งกล (mechanical
properties) ของพอลิเมอร์ โดยอาศัยความรู ้จากโครงสร้างพื้นฐานทางเคมีได้อย่างแม่นยํา เช่น ความแข็งแรง
(strength) ที่ แ ท้จริ งของพอลิ เมอร์ อ าจมี ค่ าเพี ย ง 0.1-0.01 เท่ าของค่ าที่ ไ ด้จ ากการคํานวณโดยใช้ค วามรู ้
พื้นฐานจากความแข็งแรงของพันธะ และแรงระหว่างโมเลกุล เพราะฉะนั้นในปั จจุบนั การทดสอบสมบัติ
เชิงกล จึงเป็ นวิธีที่ดีที่จะศึกษาถึงสมบัติและความเป็ นไปได้ในการนําเอาพอลิเมอร์ไปใช้งาน
3.2.1 ความทนต่ อแรงดึง (Tensile Strength)
ความทนต่อแรงดึงของพอลิเมอร์ สามารถทดสอบจากลักษณะการยืดออกของตัวอย่างเมื่อได้รับแรง
ดึงจากภายนอก โดยอาศัยเทอม 2 เทอมที่สมั พันธ์กนั คือ ความเค้น (stress : σ) และความเครี ยด (strain : ε)
ความเค้น คือ แรงที่ใช้ในการดึงหรื อยืดตัวอย่าง ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่หน้าตัด

ความเครี ยด (ε) คือ อัตราส่ วนระหว่างความยาวที่เปลี่ยนไปของตัวอย่างเมื่อได้รับแรงดึงต่อความ
ยาวเริ่ มต้น

เนื่องจากพฤติกรรมความเค้นและความเครี ยดของวัสดุเป็ นลักษณะที่ข้ ึนกับเวลา

อัตราเร็ วที่ความ

เค้นหรื อแรงถูกให้กบั ตัวอย่างจึงมีผลต่อการยืดของตัวอย่าง หรื อความเครี ยดเป็ นอย่างมาก เช่น เมื่อนํา
ตัวอย่างประเภทเส้นใยมาทดสอบ โดยใช้แรงดึงอย่างรวดเร็ วจนทําให้เส้นใยขาดออกโดยง่าย แต่เมื่อใช้แรง
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ขนาดเดิมแต่ดึงอย่างช้า ๆ จะทําให้เส้นใยยืดออกและทนต่อแรงดึงอยูไ่ ด้นานก่อนที่จะขาด ในทางปฏิบตั ิ
ทัว่ ไปการทดสอบความเค้นและความเครี ยดของพอลิเมอร์ มักใช้ตวั อย่างรู ปร่ างดังแสดงไว้ขา้ งล่าง

รูปที่ 8 รู ปร่ างตัวอย่างของพอลิเมอร์ที่ใช้ทดสอบความเค้น และ ความเครี ยด
ปลายของตัวอย่างถูกยึดด้วยที่จบั และจะถูกดึงให้ยดื ออกด้วยแรงที่รู้ขนาดแน่นอน จากนั้นจึงนํา
ข้อมูลไปพลอตกราฟระหว่างความเค้นและความเครี ยด (stress-strain curve) สําหรับพอลิเมอร์ที่มีลกั ษณะ
คล้ายยาง (elastomer) ซึ่งเกิดการยืดออกได้ง่ายเมื่อได้รับแรงดึง กราฟที่ได้มีลกั ษณะดังรู ปที่ 9 และ 10
นอกจากความเค้นและความเครี ยด แล้วยังมีเทอมที่แสดงสมบัติเชิงกลประเภทอื่นของพอลิเมอร์ อีก เช่น
modulus หรื อ stiffness ซึ่งแสดงโดยค่าอัตราส่ วนระหว่างความเค้นและความเครี ยด (หรื อความชันใน
ช่วงแรกของเส้นกราฟ) และ toughness ซึ่งแสดงความต้านทานต่อการขาด

รูปที่ 9 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น- ความเครี ยด
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รู ปที่ 10 กราฟการทดสอบความทนต่อแรงดึงของพอลิเมอร์ที่มีสมบัติต่าง ๆ กัน
ข้อมูลสําคัญที่ได้จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครี ยด คือค่าความทนต่อแรงดึง ณ
จุดขาด (tensile strength at break) ซึ่งค่านี้สาํ หรับพอลิเมอร์ทว่ั ไปที่พบในชีวิตประจําวันสรุ ปไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าความทนต่อแรงดึง ณ จุดขาดสําหรับพอลิเมอร์ทว่ั ไปที่พบในชีวิตประจําวัน
Tensile Strength (psi)
Polymer
Polyethylene (low to medium density)

1,000 - 2,400

Poly (tetrafluoroethylene)

3,500

Polyethylene (high density)

4,400

Poly (dimethylsiloxane)

5,000

Polypropylene

5,000

Poly (vinylidene chloride)

8,000

Polystyrene

8,000

ABS terpolymer

8,500

Polyamide

9,000 - 12,000

Polycarbonate

9,500
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4. วิธีการทดลองและผลการทดลอง
4.1 สารเคมี
- พอลิอะคริ โลไนไตร์ (polyacrylonitrile)
- สารสกัดจากเปลือกมังคุดได้ความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร. สุ นิตย์ สุ ขสําราญ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- ไดเมทธิลฟอร์มามาด์ย (N,N-dimethylformamide) Analytical Reagent, Lab Scan
- Sodium acetate (Ajax)
- Glacial acetic acid
- Tween 80
- Methanol (Lab Scan)
- Anhydrous disodium hydrogen orthophosphate (Ajax)
- Sodium dihydrogen orthophosphate (Ajax)
- Sodium Chloride (NaCl) (Ajax)
- Acetone Analytical Reagent, Lab Scan
- Acetone Commercial Grade
4.2 อุปกรณ์
- เครื่ องกําเนิดศักย์ไฟฟ้าแรงสู ง Gamma High Voltage Research ES30P-5W high-voltage
- อุปกรณ์โลหะที่ใช้รองรับเส้นใยเป็ นลูกกลิ้งที่หุม้ ด้วยแผ่นโลหะ ซึ่งสามารถควบคุบอัตราเร็ ว
รอบการหมุนของลูกกลิ้งได้
- Shimadzu UV-2550 UV-visible spectrophotometer
- Lloyd LRX Universal Testing Machine (UTM)
- Conductivity (Model SUNTEC SC 107)
- Hot plate
- Shaker bath
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5. ขั้นตอนการทําการทดลอง
5.1 การเตรียมสารละลายทีใ่ ช้ ในการกระบวนการปั่นเส้ นใยด้ วยไฟฟ้ าสถิต
ละลายพอลิอะคริ โลไนไตร์ (polyacrylonitrile) 10% โดยนํ้าหนักต่อปริ มาตรโดยใช้สารละลายไดเม
ทธิลฟอร์มามาด์ย (N,N-dimethylformamide) ยาต้นแบบที่ใช้ในงานวิจยั นี้คือ สารสกัดจากเปลือกมังคุด
โดยสารสกัดจากเปลือกมังคุดจะถูกใส่ ลงในสารละลายพอลิอะคริ โลไนไตร์ (polyacrylonitrile) ในปริ มาณ
10% 15% 20% และ 30% โดยนํ้าหนักของพอลิอะคริ โลไนไตร์ (polyacrylonitrile) กวนให้เข้ากันก็จะได้
สารละลายที่พร้อมสําหรับการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต ดังแสดงในรู ปที่ 11 นําสารละลายที่ได้ไปวัดค่า
conductivity

(ก)

(ข)

รู ปที่ 11 แสดงลักษณะ ก) สารละลายสารพอลิอะคริ โลไนไตร์
ข) สารละลายสารพอลิอะคริ โลไนไตร์ ผสมสกัดจากเปลือกมังคุด
5.2 กระบวนการปั่นเส้ นใยด้ วยไฟฟ้ าสถิต
นําสารละลายที่เตรี ยมไว้ขา้ งต้นใส่ ลงในหลอดฉีดยาซึ่งมีเข็มต่ออยูท่ ี่ปลายหลอด จากนั้นให้ความ
ต่างศักย์ 15 กิโลโวลต์ ระยะระหว่างปลายเข็มกับแผ่นรองรับถูกกําหนดไว้ที่ 20 เซนติเมตร ปริ มาตรที่ใช้ใน
การเก็บแผ่นเส้นใย คือ 20 มิลลิลิตร จะได้ความหนาประมาณ 400 m ดังแสดงในรู ปที่ 12
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รู ปที่ 12 แสดงลักษณะของเครื่ องกําเนิดศักย์ไฟฟ้าแรงสู งขณะที่ทาํ การปั่นส้นใย ก) การปั่ นเส้นใยพอลิอะคริ
โลไนไตร์ และ ข) การปั่ นเส้นใยพอลิอะคริ โลไนไตร์ ผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด
5.3 การศึกษาสมบัติเชิงกลของเส้ นใยพอลิอะคริโลไนไตร์
การศึกษาสมบัติเชิงกลของเส้นใยโดยใช้เครื่ อง Lloyd LRX universal testing machine โดยมี load
cell 500 N มีความเร็ ว 100 mmmin-1 ที่อุณหภูมิหอ้ ง และมี gauge length 50 มิลลิเมตร โดยตัดเส้นใยให้มี
ขนาด 1 เซนติเมตร x 10 เซนติเมตร จํานวน 10 ชิ้น ต่อ 1 ตัวอย่าง แล้วหาค่าเฉลี่ย
5.4 การศึกษาด้ านการปลดปล่ อยของสารสกัดจากเปลือกมังคุด
5.4.1 การเตรียมสารละลาย Acetate buffer/Tween 80/Methanol (A/TM)
Acetate buffer ถูกเลือกมาใช้ในการทดลองนี้ เนื่ องจากมี pH ใกล้เคียงกับผิวหนังของคน คือ pH
5.5 ในการทดลองนี้ ตอ้ งใช้ surfactant (Tween 80) และ methanol เข้ามาช่วย เนื่ องจากสารสกัดจากเปลือก
มังคุดไม่ละลายนํ้า ซึ่ ง Acetate buffer เตรี ยมได้โดยใช้ sodium acetate 150 g มาละลายในนํ้ากลัน่ 250 ml
จากนั้นใส่ Glacial acetic acid 15 ml สุ ดท้ายปรั บปริ มาตรให้ครบ 1000 ml โดยใช้น้ ํากลัน่ จากนั้นเตรี ยม
Acetate buffer/Tween 80/Methanol โดยใช้ 96.5% v/v ของ Acetate buffer ละลายผสมกับ 0.5% v/v Tween
80 และ 3% v/v methanol
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5.4.2 การเตรียมสารละลาย Phosphate buffer/Tween 80/Methanol (P/TM)
Phosphate buffer ถู ก เลื อกมาใช้ในการทดลองนี้ เนื่ องจากมี pH ใกล้เคี ยงกับ ข้างในร่ างกายของ
คนเรา คือ pH 7.4 ในการทดลองนี้ ต้องใช้ surfactant (Tween 80) และ methanol เข้ามาช่ วย เนื่ องจากสาร
สกัดจากเปลื อกมังคุ ดไม่ละลายนํ้า ซึ่ ง Phosphate buffer เตรี ยมได้โดยใช้ Anhydrous disodium hydrogen
orthophosphate 6.177 g และ sodium dihydrogen orthophosphate 1.014 g มาละลายในนํ้ ากลั่ น 100 ml
จากนั้นนําสารละลายข้างต้นมา 20 ml ผสมกัน NaCl 8.7 g สุ ดท้ายปรับปริ มาตรให้ครบ 1000 ml โดยใช้น้ าํ
กลัน่ และนําสารละลายมาปรับ pH ให้ได้ 7.4 จากนั้นเตรี ยม Phosphate buffer/Tween 80/Methanol โดยใช้
96.5% v/v ของ Phosphate buffer ละลายผสมกับ 0.5% v/v Tween 80 และ 3% v/v methanol
5.4.3 การหาปริมาณสารสกัดจากเปลือกมังคุดทีม่ ีอยู่ในเส้ ยใย
นําเส้นใยพอลิอะคริ โลไนไตร์ ผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด 10% 15% 20% และ 30% โดยใช้แผ่น
ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.5 cm (นํ้าหนักประมาณ 10 mg) จํานวน 5 ตัวอย่าง นําตัวอย่างมาละลายในตัว
ทําละลายไดเมทธิลฟอร์มามาด์ย (N,N-dimethylformamide) ปริ มาตร 10 ml จากนั้นดูดสารละลายมา 1 ml
มาผสมกับ Acetate buffer/Tween 80/Methanol หรื อ Phosphate buffer/Tween 80/Methanol 9 ml นํา
สารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่ อง Shimadzu UV-2550 UV-visible spectrophotometer ที่
ความยาวคลื่น 318 nm และ 319 nm (สําหรับ Acetate buffer/Tween 80/Methanol และ Phosphate
buffer/Tween

80/Methanol)

ปริ มาณสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่แท้จริ งที่มีอยูใ่ นเส้นใยคํานวณได้จาก

calibration curve ของสารสกัดจากเปลือกมังคุด
5.4.4 การวัดการปลดปล่อยสารสกัดมังคุดจากเส้ นใยพอลิอะคริโลไนไตร์
ในการทดลองนี้วดั การปลดปล่อยของยาโดยแบบ Total immersion ทําได้โดยตัดตัวอย่างให้มีเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1.5 cm จากนั้นจุ่มตัวอย่างลงในสารละลาย A/T/M ที่ 32 oC และ P/T/M ที่ 37 oC ที่มีปริ มาตร
40 ml โดยขวดแช่อยูใ่ น shaker bath ที่มีจาํ นวนรอบ 70 rpm ซึ่งจะทําการเก็บสารละลาย 1 ml ออกจากขวด
และต้องเติม 1 ml ของ A/T/M หรื อ P/T/M ใส่ ขวดเดิม ซึ่งจะทําการเก็บสารละลายตัง่ แต่ 0-48 ชัว่ โมง (02880 นาที) ปริ มาณของสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ถูกปลดปล่อยออกมาจะถูกวัดด้วยเครื่ อง Shimadzu UV2550 UV-visible spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 318 nm (A/T/M) และ 319 nm (P/T/M) ทําซํ้า 5 ครั้ง
ต่อ 1 ตัวอย่าง
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5.5 การทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อวัณโรคดื้อยาโดยสารสกัดจากเปลือก
มังคุดทีเ่ คลือบบนแผ่ นอิเล็คโครสปิ น
ในการทดสอบการยับยั้งการเจริ ญ เติ บโตของเชื้ อวัณ โรคดื้ อยาโดยสารสกัดจากเปลื อกมังคุ ด ที่
เคลือบบนแผ่นอิเล็คโตรสปิ น ได้ดาํ เนินการวิจยั ดังนี้
การเตรี ย มแผ่ น อิเล็ ค โตรสปิ น (Electrospin: PAN) ตัด แผ่น อิ เล็ค โตรสปิ นเปล่ า (PAN) และที่
เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดเข้มข้น 10% 15% 20% และ 30% ให้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 1.5 ซม.
จากนั้นนําไปอาบแสงยูวี (ultraviolet) อย่างน้อย 2 ชัว่ โมง เพื่อฆ่าเชื้อต่างๆ
การเตรี ย มเชื้ อวั ณ โรคดื้ อ ยา นํ า เชื้ อวัณ โรคที่ ด้ื อต่ อ ยา 4 ชนิ ด คื อ Rifamipicin, Isoniazid,
Ethambutol และ Streptomycin (TB-MDR: Mc. No.1) ไปเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว จนได้เชื้อ ประมาณ 107108 cfu จากนั้นเจือจางเชื้อโดยปิ เปตเชื้อ 100 l ผสมกับนํ้าปลอดเชื้อ 9.9 มล. จะได้เชื้อ ประมาณ 105-106
cfu เพื่อใช้ในการทดสอบการยับยั้ง
การทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้ อวัณโรคดื้อยา โดยสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่เคลือบ
บนแผ่นอิเล็คโตรสปิ น ได้ทาํ การทดสอบ 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 การวัด Clear zone
ใช้กา้ นสําลีจุ่มเชื้ อ (105-106 cfu) แล้วนําไปเกลี่ยบนอาหารแข็งในจานเพาะเลี้ยงให้ทว่ั จากนั้นนํา
แผ่นอิเล็คโตรสปิ นเปล่า (PLA) และแผ่นอิเล็คโตร- สปิ นที่เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดเข้มข้น 10%
15% 20% และ 30% ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ซม. ไปวางลงบนอาหารแข็งที่มีเชื้ ออยู่ นําไปเพาะเลี้ยงที่
37oC ในตู ้ incubator เป็ นเวลา 3 สัปดาห์ วัดขนาดของ clear zone ที่เกิดขึ้น (ทํา duplicate)
วิธีที่ 2 การหา % การยับยั้ง
นําเชื้อวัณโรคที่ด้ือต่อยา (จํานวนเชื้อ 105-106 cfu) ปริ มาตร 20 l และ 50 l หยดลงบนแผ่นอิเล็ค
โตรสปิ นเปล่า (PLA) และแผ่นอิเล็คโตรสปิ นที่เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดเข้มข้น 10% 15% 20%
และ 30% นําไปเพาะเลี้ยงที่ 37oC เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้นนําแผ่นอิเล็คโตรสปิ นเปล่า (PLA) และแผ่น
อิเล็คโตรสปิ นที่เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดเข้มข้น 10% 15% 20% และ 30% ที่มีเชื้อติดอยูไ่ ปเขย่า
ในนํ้า ปริ มาตร 2 มล.เป็ นเวลา 5 นาที ที่ อุณ ภูมิห้อง จากนั้นดูดสารละลายของเชื้ อ 100 l ไปเกลี่ยบน
อาหารแข็งบนจานเพาะเลี้ยงให้ทว่ั สําหรับ control ใช้เชื้ อวัณโรคที่มีความเข้มข้นและปริ มาตรเท่ากับการ
ทดสอบข้างต้น แต่นาํ ไปไปเกลี่ยบนอาหารแข็งโดยตรง ไม่ตอ้ งผ่านแผ่นอิเล็คโตรสปิ นและสารส
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6. ผลการทดลอง
เมื่อทําการใส่สารสกัดจากเปลือกมังคุดซึ่งใช้เป็ นยาต้นแบบ ลงในสารละลายพอลิอะคริ โลไนไตร์
โดยมีไดเมทธิลฟอร์มามาด์ย (N,N-dimethylformamide) ซึ่งเส้นใยที่ได้จากกกระบวนการปั่นเส้นใยด้วย
ไฟฟ้าสถิตไม่มีลกั ษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพียงแต่ขนาดของเส้นใยโดยเฉลี่ยเล็กลง โดยเมื่อสารสกัด
จากเปลือกมังคุด 10% เส้นใยเฉลี่ยมีขนาด 0.241  0.17 ไมโครเมตร และเมื่อเพิ่มปริ มาณสารสกัดจาก
เปลือกมังคุดเป็ น 15% 20% 30% เส้นใยเฉลี่ยมีขนาดลดลงเป็ น 0.239  0.33 0.223  0.17 0.215  0.24
ไมโครเมตร ตามลําดับ และลักษณะสัณฐานวิทยาจากการถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่ องกราด
(SEM) ของเส้นใยพอลิอะคริ โลไนไตร์ (polyacrylonitrile)ที่มีสารสกัดจากเปลือกมังคุดผสมอยูใ่ นปริ มาณ
10% 15% 20% 30% โดยนํ้าหนักของพอลิอะคริ โลไนไตร์ (polyacrylonitrile) ในสารละลายไดเมทธิล
ฟอร์มามาด์ย (N,N-dimethylformamide) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 2 แสดงขนาดเส้นใยเฉลี่ยของเส้นใยอิเลคโตรสปั นพอลิอะคริ โลไนไตร์ เมื่อผสมสารสกัดจาก
เปลือกมังคุดในไดเมทธิลฟอร์มามายด์ (N,N-dimethylformamide)
sample

Diameters (μm)

Electrospunpolyacrylonitrile fibers mats

0.242  0.12

10%-loaded electrospun fibers mats

0.241  0.17

15%-loaded electrospun fibers mats

0.239  0.33

20%-loaded electrospun fibers mats

0.223  0.17

30%-loaded electrospun fibers mats

0.215  0.24
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ตารางที่ 3 ลักษณะสัณฐานวิทยาจากการถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่ องกราด (SEM)
ของเส้นใยพอลิอะคริ โลไนไตร์ ที่มีสารสกัดจากเปลือกมังคุดผสมอยูใ่ นปริ มาณ 10% 15% 20% และ 30%
โดยนํ้าหนักของพอลิอะคริ โลไนไตร์และไดเมทธิลฟอร์มามาด์ย (N,N-dimethylformamide)
เป็ นสารละลาย (15 kv, 20 cm.)
ชนิดของวัสดุ

พอลิอะคริ โลไนไตร์

10% สารสกัดจากเปลือกมังคุดใน
พอลิอะคริ โลไนไตร์

15% สารสกัดจากเปลือกมังคุดใน
พอลิอะคริ โลไนไตร์

ในสารละลายไดเมทธิลฟอร์มามาด์ย
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20% สารสกัดจากเปลือกมังคุดใน
พอลิอะคริ โลไนไตร์

30% สารสกัดจากเปลือกมังคุดใน
พอลิอะคริ โลไนไตร์

6.1 ผลของการศึกษาสมบัติเชิงกลของเส้ นใยพอลิอะคริโลไนไตร์
เมื่อผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุดในพอลิอะคริ โลไนไตร์ ทําให้ค่า Young’s Modulus และ Stress
at break เพิ่มขึ้น เนื่องจากสารสกัดจากเปลือกมังคุดทําหน้าที่เสริ มแรงให้กบั เส้นใย จึงทําให้ค่าความแข็งแรง
เพิ่มขึ้น ดังแสดงในรู ปที่ 14
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600
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500

400

300

200

100
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Type of material

8

Stress at Break (MPa)

7

6

5

4

3

2

1
Neat e-spun

5%

10%

15%

20%

30%

Type of Material

รู ปที่ 14 แสดงสมบัติเชิงกลของเส้ นใยพอลิอะคริโลไนไตร์ , 30% สารสกัดจากเปลือกมังคุดในพอลิอะคริโล
ไนไตร์ และ50% สารสกัดจากเปลือกมังคุดในพอลิอะคริโลไนไตร์
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6.2 ผลของการศึกษาด้ านการปลดปล่อยของสารสกัดจากเปลือกมังคุด
การหาปริ มาณสารสกัดจากเปลือกมังคุดทั้งหมดที่มีอยูใ่ นเส้นใยได้ค่าตามตาราง 4 เมื่อทําการวัด
ปริ มาณการปลดปล่อยสารสกัดจากเปลือกมังคุด10%, 15%,20% และ 30% ที่มีอยูใ่ นเส้นใยพอลิอะคริ โลไน
ไตร์ใน Acetate buffer/Tween 80/Methanol (32oC) ที่ 318 nm และ Phosphate buffer/Tween 80/Methanol
(37oC) ที่ 319 nm พบว่า สารสกัดจากเปลือกมังคุด 30% จะเกิดการปลดปล่อยที่เร็ วและปริ มาณมากกว่า ณ
ช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากปริ มาณสารสกัดจาก

เปลือกมังคุดที่ใส่ ในเส้นใยมากกว่า และการปลดปล่อย

สารสกัดจากเปลือกมังคุดในสารละลาย P/T/M จะให้ปริ มาณมากกว่า เนื่องจากอุณหภูมิสูงกว่าและ pH
สู งกว่า ซึ่งจะเห็นได้วา่ ณ เวลา 500

นาที สารสกัดจากเปลือกมังคุดจะเกิดการปลดปล่อยออกมาคงที่

โดยมีปริ มาณประมาณ 17% ในสารละลาย P/T/M แต่ที่ช่วงเวลาเดียวกันในสารละลาย A/T/M สารสกัดจาก
เปลือกมังคุดเกิดการปลดปล่อยออกมาเพียง 17% เท่านั้นเอง ลักษณะการปลดปล่อยสารสกัดจากเปลือก
มังคุดได้แสดงดัง รู ปที่ 15
ตารางที่ 4 แสดงปริมาณสารสกัดจากเปลือกมังคุดทั้งหมดทีม่ ีในเส้ นใย
โดยแผ่ นเส้ นใยมีเส้ นผ่ านศูนย์ กลาง 1.5 cm (นํา้ หนักประมาณ 10 mg)
Sample
MG 10%-loaded electrospun fibers mats in
A/T/M
MG 15%-loaded electrospun fibers mats in
A/T/M
MG 20%-loaded electrospun fibers mats in
A/T/M
MG 30%-loaded electrospun fibers mats in
A/T/M

Drug assay (%)

86.15 ± 6.59
94.67 ± 4.51
92.01 ± 3.95
96.78 ± 0.89
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Cumulative release of mangosteen
(%, based on actual weight of specimens)
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Cumulative release of mangosteen
(%, based on actual weight of specimens)
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รูปที่ 15 แสดงลักษณะการปลดปล่อยสารสกัดจากเปลือกมังคุดทีม่ ีอยู่ในเส้ นใยพอลิอะคริโลไนไตร์
ก) การปลดปล่อยสารสกัดจากเปลือกมังคุดใน Acetate buffer/Tween 80/Methanol (32 °C) และ
ข) การปลดปล่ อยสารสกัดจากเปลือกมังคุดใน Phosphate buffer/Tween 80/Methanol (37 °C)
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6.3 ผลการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อวัณโรคดื้อยาโดยสารสกัดจากเปลือก
มังคุดทีเ่ คลือบบนแผ่นอิเล็คโครสปิ น
ผลการทดลองวิธีที่ 1 พบว่ามี clear zone เกิดขึ้นที่แผ่นอิเล็คโตรสปันเปล่า (PurePAN) สําหรับแผ่น
อิเล็คโตรสปิ นที่ เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดเข้มข้น 5% 10% 15% 20% และ30% ให้ clear zone
ขนาด 16 มม. 24 มม. 32 มม. 36 มม. และ 42 มม. ตามลําดับ ดังรู ปที่ 16 จากผลการทดลองนี้ แสดงให้เห็น
ว่า สารสกัดจากเปลือกมังคุดเข้มข้น 5% 10% 15% 20% และ30% ที่เคลือบบนแผ่นอิเล็คโตรสปิ น สามารถ
ยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้อวัณโรคดื้อยาได้
50
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รูปที่ 16 แสดงผลการยับยั้งเชื้อวัณโรค
เพื่อเป็ นการยืนยันว่าสารสกัดจากเปลือมังคุดสามารถฆ่าเชื้อวัณโรคได้ เพื่อหาว่าสารสกัดจากเปลือก
มังคุดที่ใส่ ลงไปในเส้นใยสามารถฆ่าเชื้อวัณโรคได้กี่เปอร์เซนต์ โดยทัว่ ไปแล้วจะถือว่าสารตัวนั้นมีฤทธิ์ฆ่า
เชื้อวัณโรคได้ % reduction ที่ได้ตอ้ งมีค่าเท่ากับ 99% ซึ่งจากการทดสอบพบว่า สารสกัดจากเปลือกมังคุด
สามารถฆ่าเชื้อวัณโรคได้ เนื่องจากมี % reduction มากกว่า 99 ดังแสดงในรู ปที่ 17 แสดงความสามารถการ
ฆ่าเชื้อวัณโรคของสารสกัดจากเปลือกมังคุดในเส้นใยพอลิอะคริ โลไนไตร์
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ตารางที่ 17 แสดงความสามารถการฆ่ าเชื้ อวัณโรคของสารสกัดจากเปลือกมังคุด
ในเส้ นใยพอลิอะคริโลไนไตร์
ข้ อสรุ ป
การเตรี ย มแผ่น เส้ น ใยพอลิ เมอร์ อิ เลคโตรสปั น ที่ มี ส ารสกัด จากเปลื อ กมังคุ ด ผสมอยู่ป ระสบ
ความสําเร็ จอย่างดี โดยใช้ค่าความต่างศัก ย์ 15 kv และระยะระหว่างปลายเข็มกับฐานรั บ 20 เซนติ เมตร
จากนั้นได้นาํ เส้นใยไปทดลองสมบัติต่างๆ เพื่อหาความสามารถของเส้นใยที่ผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด
เช่น การหาค่าการนําไฟฟ้ าของสารละลาย พบว่า สารละลายมีค่าการนําไฟฟ้ า เมื่อเติมสารสกัดจากเปลือก
มังคุดลงไป การศึกษาสมบัติเชิงกลของเส้นใยพอลิอคริ โลไนร์ต พบว่า เมื่อใส่ สารสกัดจากเปลือกมังคุดแล้ว
ทําให้ เส้ น ใยมี ค วามแข็งแรงขึ้ น การศึ ก ษาด้านการปลดปล่ อ ยสารสกัด จากเปลื อกมังคุ ด ในสารละลาย
Acetate buffer/Tween 80/Methanol (32oC) และ Phosphate buffer/Tween 80/Methanol (37oC) พบว่า เส้ยใย
ที่ใส่ สารสกัดจากเปลือกมังคุด 30% มีการปลดปล่อยของสารสกัดจากเปลือกมังคุดมากกว่าเส้นใยที่ใส่ สาร
สกัดจากเปลือกมังคุด 20% 15% และ 10% ตามละดับ การทดลองกับเชื้อโรคชนิ ดต่างๆ ของแผ่นเส้นใยผสม
ที่เตรี ยมได้ พบว่า เส้นใยพอลิเมอร์อิเลคโตรสปั นที่มีสารสกัดจากเปลือกมังคุดผสมอยูน่ ้ นั สามารถยับยั้งการ
เจริ ญเติบโตของเชื้อวัณโรคดื้อยาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพถึง 99.99% เพื่อใช้ในการผลิตแผ่นเส้นใยพอลิเมอร์
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อิเลคโตรสปั นที่มีสารสกัดจากเปลือกมังคุดผสมอยู่ สามารถประสบความสําเร็ จและการดําเนิ นงานเป็ นไป
ด้วยดี
ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการทดสอบความสามารถในการต้านเชื้ อแบคทีเรี ยให้มากชนิ ดขึ้น หรื ออาจลองทดสอบกับ
เชื้ อรา และควรนําเส้นใยที่ได้น้ ันไปทดสอบการต้านเชื้ อวัณโรค หรื ออื่นๆ และควรมีระยะเวลาในการทํา
วิจยั มากกว่านี้
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