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ผา้ไหมไทยเป็นผลติภณัฑท์ี�มคีวามเป็นเอกลกัษณโ์ดดเดน่ในเรื�องของความสวยงามและคณุภาพ เป็นที�รูจั้กและยอมรับ
กนัในนานาประเทศทั�วโลกมาเป็นเวลาชา้นาน ซึ�งนอกจากจะเป็นสนิคา้สง่ออกที�สรา้งรายไดแ้กป่ระชาชนคนไทยแลว้ ยงั
นับเป็นสนิคา้ทางวฒันธรรมที�สรา้งชื�อเสยีงใหแ้กป่ระเทศไทยตลอดมา อยา่งไรกต็าม ในปัจจบุนัการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิ
และการกดีกนัทางการคา้สงูขึ�นอยา่งยิ�ง โดยเฉพาะในตลาดทางทวปียโุรป เชน่มขีอ้กําหนดเรื�องปรมิาณสารอนิทรยีแ์ละ
โลหะหนักในมาตรฐานกําหนด ซึ�งมผีลกระทบถงึการตรวจสนิคา้ผา้สง่ออกยงัประเทศยโุรปหลายประเทศ รวมทั �งผา้ไหม
จากประเทศไทย

โดยที�สถาบนัหมอ่นไหมแหง่ชาตเิฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ� พระบรมราชนินีาถ เกี�ยวขอ้งกบัการสนับสนุน
การสง่ออกผา้ไหมไทย และตระหนักถงึความสําคญัที�จะตอ้งมกีารตรวจวเิคราะหผ์า้ไหมกอ่นการสง่ออก อยา่งไรกต็ามการ
สง่ตวัอยา่งผา้ไหมไปตรวจในหอ้งปฏบิตักิารทั�วไป มคีา่ใชจ้า่ยสงูมากถงึประมาณ 30,000 บาทตอ่ตวัอยา่ง เห็นวา่ไม่
สามารถจะเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตัสํิาหรับชาวบา้นที�ทอผา้ทั�วไป จงึขอความรว่มมอืมายงัสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่
ชาต ิ(สทน.) ในการตรวจสอบวเิคราะหห์าปรมิาณโลหะหนักในผา้ไหม สทน. เล็งเห็นถงึประโยชนข์องโครงการวจัิย
เชงิบรูณาการนี� โดยสถาบนัหมอ่นไหมแหง่ชาตฯิ เป็นผูจั้ดหาตวัอยา่งและนําขอ้มลูไปใชป้ระโยชน ์และสทน. เป็นผูดํ้าเนนิ
งานวเิคราะหป์รมิาณโลหะหนัก โดยพจิารณาการนําเทคนคิการวเิคราะหเ์ชงิกอ่กมัมนัตภาพรังสดีว้ยนวิตรอน หรอื เอ็นเอ
เอ (Neutron Activation Analysis : NAA) มาประยกุตใ์ชใ้นงานนี�

เทคนคิเอ็นเอเอเป็นเทคนคิที�มสีภาพไวในการวเิคราะหส์งูมากเมื�อเทยีบกบัวธิวีเิคราะหอ์ื�น ๆ สามารถใชว้เิคราะหป์รมิาณ
ธาต ุที�มคีวามเขม้ขน้ในตวัอยา่งในระดบัหนึ�งสว่นในลา้นสว่น ถงึหนึ�งสว่นในพันลา้นสว่นได ้(ppm-ppb) โดยไมจํ่าเป็น
ตอ้งใชต้วัอยา่งปรมิาณมาก และโดยทั�วไปสามารถวเิคราะหธ์าตไุดก้วา่ 20 ธาต ุทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัชนดิของตวัอยา่ง ทั �งนี�มี
การนําเทคนคิเอ็นเอเอนี�มาใชว้เิคราะหป์รมิาณธาตใุนตวัอยา่งหลายประเภท ทั �งที�เป็นตวัอยา่งจากสิ�งแวดลอ้ม ตวัอยา่งชวี
ภาพ ตวัอยา่งชวีเวช รวมทั �งตวัอยา่งอาหาร จากการคน้ควา้เบื�องตน้พบวา่ มกีารนําเอาเทคนคิเอ็นเอเอ มาใชใ้นการ
วเิคราะหห์าสารประกอบโลหะ ที�ใชเ้ป็นตวัใหนํ้�าหนักในผา้ไหม(1) (metallic weighting agents) โดยวเิคราะหพ์บธาตตุา่ง
ๆ ไดแ้ก ่อะลมูเินยีม (Al) สารหนู (As) แบเรยีม (Ba) โครเมยีม (Cr) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) และ ดบีกุ (Sn)
อยา่งไรกต็าม งานวจัิยเรื�องการวเิคราะหป์รมิาณโลหะหนักในผา้ไหมไทยโดยเทคนคิเอ็นเอเอยงัไมพ่บวา่มผีูทํ้าวจัิยมา
กอ่น

ขอบเขตงานวจัิยนี�ทําการทดลองหาเงื�อนไขที�เหมาะสม ของเทคนคิการวเิคราะหเ์ชงิกอ่กมัมนัตภาพรังสดีว้ยนวิตรอน เชงิ
วชิาการเครื�องมอื หรอื ไอเอ็นเอเอ (Instrumental Neutron Activation Analysis : INAA) ซึ�งเป็นวธิวีเิคราะหท์ี�ไม่
ทําลายสารตวัอยา่ง ไมอ่าศยักรรมวธิทีางเคมหีรอืสารเคมใีนกระบวนการวเิคราะห ์ดงันั�นจะลดปัญหาความผดิพลาดหรอื
การปนเปื�อน อนึ�ง งานวจัิยนี�จะมุง่เนน้การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณของโลหะหนักในผา้ไหม ซึ�งขอ้มลูมคีวามสําคญัตอ่คณุภาพ
ผา้ไหมและการสง่ออกไดแ้ก ่เงนิ (Ag) สารหนู (As) ทอง (Au) โครเมยีม (Cr) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) ปรอท (Hg)
โพแทสเซยีม (K) พลวง (Sb) และสงักะส ี(Zn) อยา่งไรกต็าม เนื�องจากวธิไีอเอ็นเอเอ ไมส่ามารถวเิคราะหโ์ลหะหนักบาง
ตวัที�น่าสนใจ ไดแ้ก ่แคดเมยีม (Cd) และตะกั�ว (Pb) จงึใชว้ธิ ีICP-AES (Inductively Coupled Plasma Atomic
Emission Spectrometry) เสรมิงานวเิคราะหด์งักลา่ว ตวัอยา่งที�ทําการวเิคราะหเ์ป็นตวัอยา่งผา้ไหม
โฮลสตร ี(2) จากจังหวดัสรุนิทร ์รอ้ยเอ็ด และบรุรัีมย์ ในงานประกวดผา้ไหมโครงการศนูยศ์ลิปาชพี



ผลการทดลอง

1. การทดสอบหาเงื�อนไขที�เหมาะสมในการวเิคราะหห์าธาตใุนตวัอยา่งผา้ไหม ดว้ยเทคนคิไอเอ็นเอเอ

ผลการทดสอบหาเงื�อนไขที�เหมาะสม สําหรับใชใ้นการวเิคราะหธ์าตใุนผา้ไหมแสดงวา่ การใชต้วัอยา่งผา้ขนาด
เพยีงประมาณ 1.5x5 เซนตเิมตร (นํ�าหนักประมาณ 75 มลิลกิรัม) สามารถวเิคราะหไ์ดถ้งึ 21 ธาต ุไดแ้ก่
อะลมูเินยีม (Al) เงนิ (Ag) สารหนู (As) ทอง (Au) โบรมนี (Br) แคลเซยีม (Ca) คลอรนี (Cl) โคบอลต ์(Co)
โครเมยีม (Cr) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) ปรอท (Hg) ไอโอดนี (I) โพแทสเซยีม (K) แมกนเีซยีม (Mg)
แมงกานสี (Mn) โซเดยีม (Na) พลวง (Sb) สแกนเดยีม (Sc) ไทเทเนยีม (Ti) และสงักะส ี(Zn) ทั �งนี�ธาต/ุโลหะที�
พบในแตล่ะตวัอยา่งอาจแตกตา่งกนัไป ยิ�งไปกวา่นั�นมขีอ้สงัเกตวา่ ผลวเิคราะหธ์าตบุางธาตอุาจไมน่่าเชื�อถอื
ไดแ้ก ่โซเดยีม (Na) และคลอรนี (Cl) เนื�องจากตวัอยา่งผา้มโีอกาสสมัผัสมอืและอาจมกีารปนเปื�อนโซเดยีม (Na)
และคลอรนี (Cl) (เกลอืจากเหงื�อ) ในทกุขั �นตอนการผลติ กอ่นมาถงึหอ้งปฏบิตักิาร นอกจากนี�สําหรับบางธาต ุเชน่
เงนิ (Ag) และปรอท (Hg) เป็นโลหะที�น่าสนใจแตส่ามารถวเิคราะหไ์ดใ้นบางตวัอยา่งเทา่นั�นและคา่ที�ไดม้คีวามไม่
แน่นอนสงู
.

2. การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณของโลหะในผา้ไหมโฮลสตรี
ธาตทุี�วเิคราะหด์ว้ยเทคนคิไอเอ็นเอเอรวม 10 ธาต ุไดแ้ก ่เงนิ (Ag) สารหนู (As) ทอง (Au) โครเมยีม (Cr)
ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) ปรอท (Hg) โพแทสเซยีม (K) พลวง (Sb) และสงักะส ี(Zn) สําหรับแคดเมยีม (Cd)
และตะกั�ว (Pb) ไมส่ามารถวเิคราะหไ์ดใ้นผา้ไหมทกุตวัอยา่งเนื�องจากมปีรมิาณตํ�ากวา่ขดีตํ�าสดุของการวเิคราะห์
คอื 0.1 มลิลกิรัม/กโิลกรัมจงึวเิคราะหโ์ดยใชเ้ทคนคิ ICP-AES จากผลการทดลองนํามาสรา้งกราฟรปูกลอ่ง (box
and whisker plot) แสดงคา่มธัยฐาน และคา่ที� 10 25 75 และ 90 เปอรเ์ซน็ไทล ์(รปูที� 1) ซึ�งจะทําใหเ้ห็นได ้
ชดัเจนวา่โลหะในผา้ไหมอาจแบง่ไดเ้ป็น 2 กลุม่ คอืกลุม่ที�มอียูใ่นปรมิาณมาก (major elements) ไดแ้ก ่เหล็ก
(Fe) โพแทสเซยีม (K) ทองแดง (Cu) และสงักะส ี(Zn) และกลุม่ที�มอียูใ่นปรมิาณนอ้ยมาก (trace elements)
ซึ�งประกอบดว้ยโลหะที�จัดวา่มพีษิ (Toxic metals)ไดแ้ก ่โครเมยีม (Cr) ตะกั�ว (Pb) ปรอท (Hg) สารหนู (As)
และโลหะมคีา่ (valuable metals)ไดแ้ก ่เงนิ (Ag) พลวง (Sb) และทอง (Au) ตามลําดบั



รปูที� 2 แสดงคา่ทางสถติโิดยเปรยีบเทยีบระหวา่งผา้ไหมจากจังหวดัสรุนิทร ์รอ้ยเอ็ด และบรุรัีมย ์พบวา่ปรมิาณโลหะตา่ง
ๆ ในผา้ไหมจากทั �ง 3 จังหวดัอยูใ่นชว่งเดยีวกนั และมคีา่เฉลี�ยตา่งกนัเพยีงเล็กนอ้ย โดยสว่นใหญจ่ะมคีา่เฉลี�ยในผา้ไหม
จังหวดัสรุนิทรส์งูที�สดุ และมคีา่ตํ�าสดุในผา้ไหมจากจังหวดับรุรัีมย ์ยกเวน้ ทอง (Au) และโพแทสเซยีม (K) ซึ�งมคีา่สงูสดุ
ในผา้ไหมจากจังหวดับรุรัีมย ์สว่นผา้ไหมจากจังหวดัรอ้ยเอ็ดพบวา่มปีรมิาณเหล็ก (Fe) สงูกวา่จังหวดัอื�นมาก
อยา่งไรกต็าม จํานวนตวัอยา่งผา้จากจังหวดับรุรัีมยม์เีพยีง 3 ตวัอยา่ง จงึควรตอ้งทําการวเิคราะหเ์พิ�มเตมิ กอ่นสรปุ
คณุลกัษณะองคป์ระกอบโลหะของผา้ไหมจากจังหวดัตา่ง ๆ

สรปุ

การประยกุตใ์ชเ้ทคนคิไอเอ็นเอเอสําหรับงานวเิคราะหป์รมิาณโลหะหนักในผา้ไหมไทย เป็นการเปิดแนวทางการใช ้
ประโยชน ์ของเทคโนโลยเีชงินวิเคลยีรอ์กีสาขาหนึ�ง รวมทั �งสามารถกอ่ใหเ้กดิการใหบ้รกิารวเิคราะหโ์ลหะหนัก ใน
ผลติภณัฑไ์หมเพื�อการสง่ออกในอนาคต

สําหรับงานวจัิยนี� ไดทํ้าการทดลองหาเงื�อนไขที�เหมาะสม สามารถใชว้เิคราะหห์าธาตใุนผา้ไหมไดก้วา่ 20 ธาต ุและได ้
เลอืกเงื�อนไขที�เหมาะสมเฉพาะ เพื�อใชใ้นการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณของโลหะ ในผา้ไหมประกวดของโครงการศนูย์
ศลิปาชพี ซึ�งขอ้มลูที�ไดส้ามารถนําไปใชใ้นการจัดกลุม่ระดบัคณุภาพผา้ไหม รวมทั �งใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบสนิคา้ผา้ไหมสง่
ออกได ้นอกจากนี� จากการศกึษาเบื�องตน้ ในการเปรยีบเทยีบผา้ไหมจากจังหวดัสรุนิทร ์รอ้ยเอ็ด และบรุรัีมย ์พบวา่มี
ปรมิาณโลหะตา่ง ๆ อยูใ่นชว่งเดยีวกนั ซึ�งหากไดทํ้าการวเิคราะหเ์พิ�มเตมิ อาจสามารถศกึษาถงึคณุลกัษณะองคป์ระกอบที�
เดน่ชดัของผา้ไหมจากจังหวดัตา่ง ๆ
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