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การออกแบบเซนเซอรทางเคมีสําหรับตรวจวัดไอออนปรอทดวยตาเปลา 

The Design of Chemosensors  

for Naked-Eye Detection of Mercury(II) Ion 
วรวิทย จันทรสุวรรณ1 

 

บทคัดยอ 

การพัฒนาวิธีการตรวจวัดโลหะหนักที่มีความเปนพิษสูงโดยเฉพาะไอออนปรอทไดรับความสนใจและ

พัฒนาอยางตอเน่ือง ไมวาจะเปนการวิเคราะหดวยเครื่องมือทางสเปกโทรสโกป เทคนิคการแยกหรือเทคนิคการ

วิเคราะหเชิงเคมีไฟฟา เปนตน การพัฒนาวิธีการตรวจวัดดวยตาเปลาโดยอาศัยการเปล่ียนแปลงสีของสารละลายที่

เรียกวาเซนเซอรทางเคมี (chemosensor) ไดรับความสนใจอยางแพรหลายเน่ืองจากมีขอดีหลายประการ เชน 

ตรวจวัดไดงายและรวดเร็ว ไมตองใชเครื่องมือ คาใชจายในการวิเคราะหต่ํา และสามารถประยุกตใชตรวจวัดใน

ภาคสนาม โดยหลักการของเซนเซอรทางเคมีอาศัยการเปล่ียนแปลงทางเคมีระหวางโมเลกุลของไอโอโนฟอรกับ

ไอออนปรอทซ่ึงอาจเกิดผานกลไกการเคล่ือนยายประจุระหวางโมเลกุล การเกิดโคออรดิเนชันและการ

กําจัดซัลเฟอรเปนตนโครโมไอโอโนฟอรประกอบดวยสองสวนที่สําคัญคือ สวนจําเพาะเลือกกับสารที่สนใจ ซ่ึงสวนน้ี

จะตองมีความจําเพาะสูงกับสารที่สนใจเทาน้ัน และอีกสวนหน่ึงคือสวนแสดงสัญญาณ ซ่ึงจะทําหนาที่แสดงใหเห็น

การเปล่ียนแปลงทางกายภายที่จะสามารถตรวจวัดไดการออกแบบและสังเคราะหโครโมไอโอโนฟอรจะ

ประกอบดวยหมูฟงกชันที่มีความจําเพาะกับไอออนปรอทอยางนอยหน่ึงหมูหรือมากกวาและหมูฟงกชันที่ทําหนาที่

เปล่ียนแปลงสัญญาณทางแสงการสังเกตการเปล่ียนแปลงสีของโครโมไอโอโนฟอรเกิดขึ้นไดสองลักษณะตามการ

เล่ือนของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงสูงสุดเพิ่มขึ้น (red-shift) และลดลง (blue-shift) เซนเซอรทางเคมีที่มีสภาพไว

สูงสามารถตรวจวัดไอออนปรอทไดถึงระดับมิลลิกรัมตอลิตรหรือนอยกวาและสามารถพัฒนาเพื่อประยุกตใชในการ

วิเคราะหไอออนปรอทในตัวอยางทางส่ิงแวดลอมตอไป 
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ABSTRACT 

Development of chemosensors for high toxic heavy metals, especially Hg(II) ion has 

received considerable attention and sequentially developed by using analytical techniques, 

such as spectroscopy, separation and electroanalytical. The development of colorimetric sensor 

based on naked-eye detection is increasingly appreciated because it can evaluate both 

qualitative and quantitative information of Hg(II) without resort to any advance instrumentations. 

The advantages of chemosensor are simple, rapid, low cost and easily to apply in on-filed 

application. Chemosensor based on the chemical change between chromoionophores and Hg(II) 

through intermolecular charge transfer, coordination bonding and desulfurization. 

Chromoionophores consist of highly recognition moieties for Hg(II) and signaling unit which  

displays the physical change. Chromoionophores have been designed and synthesized coupling 

with selective recognition moieties at least one or more molecules and sensory unit. The color 

change of chromoionophores reacted with Hg(II) was divided into two effects, including red-shift 

and blue-shift. Due to the monitor of Hg(II) as low as ppm level using chemosensors, they can 

be also applied in the environmental samples. 
 

คําสําคัญ: เซนเซอรทางเคมี  โครโมไอโอโนฟอร  ปรอท  การตรวจวัดดวยตาเปลา 

Keywords: Chemosensor, Chromoionophore, Mercury, Naked-eye detection 
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บทนํา 

ปรอท (mercury, Hg) เปนโลหะหนักที่ มี

ความเปนพิษสูงมากซ่ึงแมจะปนเปอนในระดับความ

เขมขนต่ํา ๆ ก็ตาม แหลงกําเนิดของสารปรอทที่สําคัญ

ไดแก นํ้าเสีย ของเสียอันตราย มลพิษอากาศจาก

โรงไฟฟาที่ ใช เ ช้ือเพลิงฟอสซิล โรงผลิตปูนซีเมนต 

เตาเผาขยะ โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท และ

ผลิตภัณฑบางชนิดที่มีสารปรอทเปนสวนผสม เชน ครีม

หนาขาว ถานไฟฉาย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต เปนตน 

ความเปนพิษของปรอทยังขึ้นกับรูปแบบทางเคมี 

(chemical form) ซ่ึงที่พบมากในส่ิงแวดลอม 3 

รูปแบบ ไดแก (1) โลหะปรอท (Hg0) (2) ปรอทอนิน-

ทรีย มี 2 รูปแบบที่สําคัญคือไอออนเมอรคิวรัส (Hg2
2+) 

และไอออนเมอรคิวริก (Hg2+) ซ่ึงเปนสปชีสที่ละลายได

ดีในนํ้า และ (3) ปรอทอินทรีย ประกอบดวยเมทิล-

เมอรคิวรี  (CH3Hg+) และไดเมทิล เมอรคิวรี 

(CH3Hg+CH3) แมวาปรอทที่อยูในรูปของสารประกอบ

อินทรียจะมีความเปนพิษมากกวาปรอทอนินทรีย แต

อยางไรก็ตามสปชีสเหลาน้ีสามารถเปล่ียนแปลงเปน

รูปแบบตาง ๆ ไดโดยผานวงจรทางชีวธรณีเคมี ปรอทมี

ความเปนพิษสูงมากเม่ือเขาสูรางกายจะทําลายหนวย

พันธุกรรม ระบบประสาทและสมองอยางถาวรดังน้ัน

การตรวจวัดปริมาณปรอทจึงมีความสําคัญและจําเปน

อยางมากเทคนิคสําหรับการตรวจวัดหาปริมาณ Hg2+ 

ได มีการพัฒนาขึ้นอย างตอ เ น่ือง เพื่ อใหสามารถ

วิเคราะหไดในระดับความเขมขนนอย ๆ (trace) แต

เทคนิคที่ไดรับความนิยมอยางกวางขวางจะเปนเทคนิค

ทางสเปกโทรสโกป  เชน อะตอมมิกแอบซอรพ -
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ชันสเปกโทรเมตรีแบบตรวจวัดไอปรอท (cold-vapor 

atomic absorption spectrometry, CV-AAS) 

อะตอมมิกฟลูออเรสเซนสสเปกโทรเมตรี (atomic 

fluorescence spectrometry, AFS) และอินดักทีฟ-

ลีคัพเพิลพลาสมา-แมสสเปกโทรเมตรี (inductively 

coupled plasma-mass spectrometry, ICP-MS) 

เน่ืองจากเทคนิคดังกลาวสามารถตรวจวิคราะห Hg2+ 

ในระดับนอยมากไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและแมนยําสูง 

แตมีขอจํากัดของเทคนิคเหลาน้ีเชนเครื่องมือมีราคาสูง

มาก ตองอาศัยความชํานาญของผูวิเคราะห การรบกวน

จากเมทริกซ และที่สําคัญไมสามารถนําไปวิเคราะหใน

ภาคสนาม (on-site analysis) ดังน้ันการพัฒนาวิธี

ตรวจ วัด Hg2+ โดยอาศัยการเปล่ียนแปลง สีของ

สารละลายที่ตรวจวัดไดงายดวยตาเปลา (naked-eye) 

ที่เรียกวาเซนเซอรทางเคมี (chemosensor) ไดรับ

ความสนใจอยางกวางขวางและไดรับการพัฒนามากขึ้น

ตามลําดับ เพราะผูทดสอบสามารถเปรียบเทียบสีของ

สารละลายได โดยตรงโดยไมตองอาศัย เครื่องมือ

ตรวจวัดหรือวิเคราะหแตอยางใด อยางไรก็ตามในการ

วิเคราะหเชิงปริมาณอาจจะระบุไดเปนเพียงความ

เขมขนขั้นต่ําสุดที่สามารถตรวจวัดไดการการสังเกตการ

เปล่ียนแปลงสี แตเปนการยากที่จะระบุความเขมขนที่

แทจริงในสารตัวอยางเพราะความเขมสีของสารละลาย

อาจแตกตางกันเพียงเล็กนอยจนทําใหไมสามารถแยก

แตละความเขมขนได แตเราสามารถตรวจวัดไดโดยใช

เทคนิคอ่ืน ๆ รวมดวย เชน เทคนิคยูวี-วิสิเบิล สเปก-

โทรเมตรี (UV-Vis spectrometry) และเทคนิคฟลูออ-

เรสเซนส เปนตน 

 

หลักการของเซนเซอรทางเคม ี

เราอาจจําแนกชนิดของ chemosensor ตาม

ชนิดของสัญญาณที่แสดงออกมาไดเปน 2 ชนิดคือ 

เซนเซอรทางไฟฟา (electronic sensor) และเซนเซอร

ทางแสง (optical sensor) โดยเซนเซอรทางไฟฟาจะ

เปนการแสดงสัญญาณการเปล่ียนแปลงในรูปของสมบัติ

ทางเคมีไฟฟา ซ่ึงอาจจําแนกไดเปน 5 ประเภทยอยคือ 

อิเ ล็กโทรด เยื่ อ เ ลือกผ านไอออน ( ion-selective 

electrodes, ISEs), ฟลดเอฟเฟคทรานซิสเตอร (field 

effect transistor, FETs), อิเล็กโทรแอคทีฟเซนเซอร 

(electroactive sensor), ไบโอเซนเซอร (biosensor) 

และไมโครอิเล็กโทรด (microelectrode) ในขณะที่

เ ซนเซอรทางแสงจะ เ ปนการแสดงผล โดยการ

เปล่ียนแปลงสมบัติทางแสง ซ่ึงแบงออกได 2 ประเภท

คือ เซนเซอรที่อาศัยการเปล่ียนแปลงสีของสารละลาย 

(chromogenic/colorimetric sensor) ซ่ึงสามารถ

ตรวจวัดไดดวยตาเปลาและเซนเซอรที่อาศัยการเรือง

แสง (fluorogenic sensor) (Prodi et al., 2000) ซ่ึง

chemosensor ทั้งสองชนิดน้ีมีขอดีขอเสียที่แตกตาง

กันทั้งในดานการออกแบบโมเลกุลทั้งในสวนจําเพาะ

เลือกและสวนแสดงสัญญาณสภาพไว (sensitivity) 

ความรวดเร็ว (rapidity) ความสามารถในการละลาย

และการรบกวนจากไอออนแขงขัน (competing ions) 

เปนตน เม่ือพิจารณาจากสภาพไวในการวิเคราะหของ 

chemosensor ทั้งสองชนิดน้ี จะพบวา fluorogenic 

sensor มีสภาพไวที่สูงกวา ซ่ึงมีรายงานวิจัยไดแสดง

ขีดจํากัดต่ําสุดที่ตรวจวัดได (detection limit) ใน

ระดับไมโครกรัมตอลิตร (ppb) แตขอจํากัดก็คือตองใช

เครื่องมือในการวิเคราะหซ่ึงแตกตางกับ chromogenic 

sensor ที่สามารถตรวจวัดดวยตาเปลาจากการสังเกต

การเปล่ียนแปลงสีของสารละลายไดโดยตรง 

ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ  chemosensor มี

องคประกอบที่สําคัญอยู 2 สวนในโครงสรางโมเลกุล 

ดังแสดงในรูปที่ 1 ซ่ึงประกอบดวย สวนจําเพาะเลือก 

(recognition unit) หรืออาจเรียกวา host ซ่ึงมี

ความจําเพาะกับสารที่สนใจ (analyte) เทาน้ัน ในขณะ

ที่ไม เ กิดปฏิ กิริยากับไอออนแขงขันอ่ืน ๆ หรือไม
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แสดงผลการรบกวนการวิเคราะห และอีกสวนหน่ึงคือ

สวนแสดงสัญญาณ (signaling unit หรือ sensory) 

หรืออาจเรียกวาโครโมฟอร (chromophore) ซ่ึงจะทํา

หนาที่แสดงใหเห็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพที่จะ

สามารถตรวจวัดได ในรูปการเปล่ียนแปลงสีของ

สารละลายจากรูปแสดงใหเห็นวาเม่ือ recognition 

unit ของ chromogenic sensor เกิดปฏิกิริยากับสาร

ที่สนใจที่มีความจําเพาะตอกัน (selectivity) แลวสวน

แสดงสัญญาณในโมเลกุลของ chromogenic sensor 

จะแสดงผลเปนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพออกมา 

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงที่จะสามารถสังเกตไดงายที่สุดก็คือ

การเปล่ียนแปลงสีของสารละลายเม่ือพิจารณาจากแถบ

สเปกตรัมจะพบวาการตอบสนองทางแสง (optical 

response) ของ chromogenic sensor อาจเกิดได

สองลักษณะคือ bathochromic หรือเรียกวา red-

shift เปนปรากฏการณที่เกิดจากการที่สเปกตรัมการ

ดูดกลืนแสงเล่ือนไปทางความยาวคล่ืนเพิ่มขึ้น และ 

hypsochromic ห รื อ เ รี ย ก ว า  blue-shift เ ป น

ปรากฏการณที่เกิดจากการที่สเปกตรัมการดูดกลืนแสง

เล่ือนไปทางความยาวคล่ืนลดลง (Kaur and Kumar, 

2011; Suksai and Tuntulani, 2003) ซ่ึง 

chromogenic sensor ไดความสนใจอยางกวางขวาง

แมวาสภาพไวในการวิเคราะหจะต่ํากวา เ น่ืองจาก

เทคนิคน้ีผูทดลองสามารถสังเกตไดดวยตาเปลาโดยไม

ตองใชเครื่องมือที่ยุ งยากหรือซับซอนแตอยางใด 

ตรวจวัดไดงายและสะดวกในการประยุกตใชในการ

ตรวจ วัด ในตั วอย าง  ดั ง น้ันการออกแบบระบบ 

chromogenic sensor จึงมุงเนนสังเคราะหโมเลกุลที่

เรียกวา โครโมไอโอโนฟอร (chromoinophore) ใหมี

สวน recognition unit จําเพาะสูงกับ Hg2+ สวนใน

สวนแสดงสัญญาณซ่ึงทําหนาที่เปล่ียนขอมูลการดักจับ 

Hg2+ ไปสูสัญญาณการเปล่ียนแปลงทางแสงน้ัน การ

ออกแบบโมเลกุลสวนน้ีมักอาศัยโครงสรางของโมเลกุล

สารที่มีหมูฟงกชันหรือมีสมบัติที่สามารถเกิดสีได 

 
signaling unit     recognition unit                                 signaling unit          binding unit 

                [Optical response] 

รูปท่ี 1 แสดงการเกิดสารเชิงซอนระหวางสารที่สนใจ (guest, G) กับ chemosensor (host) 
 

ระบบเซนเซอรทางเคมสีําหรับตรวจวัด Hg2+ 

การออกแบบ chromogenic sensor โดย

สวนใหญจะเปนการสังเคราะหโครโมไอโอโนฟอรที่

ประกอบดวยสวน recognition unit เช่ือมตอดวย

พันธะโคเวเลนซกับสวนที่สามารถแสดงสัญญาณการ

เปล่ียนแปลงสี (optical signaling unit) เม่ือ Hg2+ ทํา

ปฏิกิริยากับ recognition unit จะเกิดการเหน่ียวนําให

เกิดการเปล่ียนแปลงสมบัติทางเคมีในสวนแสดง

สัญญาณ สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงสีของสารละลาย

เกิดขึ้น ดังน้ันโมเลกุลของโครโมไอโอโนฟอรจะถูก

ออกแบบและสังเคราะหใหมีหมูฟงกชันที่ทําหนาที่เปน

สวนใดสวนหน่ึงหรือทั้งสองสวนภายในโครโมไอโอโน-

ฟอรเดียวกัน จากรายงานวิจัยสวนใหญ แนวคิดในการ

ออกแบบและสังเคราะหโครโมไอโอโนฟอร น้ัน สวน 

recognition unit มักจะพิจารณาจากสมบัติทางเคมี

ตามทฤษฎีกรด-เบสแบบแกและออน (hard-soft 

acids-bases: HSAB) ซ่ึง Hg2+ มีสมบัติเปนกรดออน 

(soft acid) จึงชอบจับกับอะตอมของไนโตรเจนหรือ

ซัลเฟอรในโมเลกุลโครโมฟอร ซ่ึงอะตอมไนโตรเจน 

และ/หรือ ซัลเฟอรมีสมบัติเปนเบสออน (soft basic) 
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(Quang and Kim, 2010) และสวนแสดงสัญญาณจะ

อาศัยกลไกการเคล่ือนยายประจุระหวางโมเลกุล 

(intermolecular charge transfer) เพื่อใหเกิดการ 

ทรานซิซันของอิเล็กตรอน 

ในบทความน้ีไดเสนอแนวคิดการออกแบบ

และสังเคราะหโครโมไอโอโนฟอรสําหรับตรวจวัด Hg2+

โดยพิจารณาจากหมูฟงกชันที่ทําหนาที่เปนสวนแสดง

สัญญาณ เชนหมูเอโซ (azo-) หรือเอซีน (azine) และ

สวนที่เปน recognition unit กับ Hg2+ เชนหมูไทโอ- 

ยูเรีย (thiourea) หมูคราวนอีเทอร (crown ether) 

หรือหมูไดไทอะ-เอซา (dithia-aza) เปนตน 

 

1. โครโมไอโอโนฟอรท่ีมีหมูเอโซ 

หมูฟงกชันเอโซ (R-N=N-R’) เม่ือ R และ R’ 

เปนไดทั้ งห มู เอริ ล  ( aryl-)  หรือแอลคิ ล  ( alkyl-) 

สารประกอบของเอโซจัดเปนอนุพันธของไดเอซีน 

(diazene) หรือไดอีไมด (diimide) การออกแบบและ

สังเคราะหโครโมไอโอโนฟอรที่มีโมเลกุลสารประกอบ 

เอโซเบนซีนรวมกับหมู quinoxaline 1-4 สําหรับการ

วิเคราะห Hg2+ ที่มีความเขมขนต่ํามากในระดับ ppb 

ดวยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรี ซ่ึงสารละลายของสาร

เชิงซอนระหวางลิแกนดกับ Hg2+ ปรากฏเปนสีชมพูเขม 

(Amin and El-Sayed, 2001) แนวคิดการออกแบบ

โครโมไอโอโนฟอรในลักษณะดังกลาวมีการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง สารประกอบเอโซเบนซีนกับ 8-ไฮดรอกซีควิ-

โนลีน และมีหมูแทนที่ตางกัน 5a-5d (Cheng et al., 

2008) โดย 5b-5c หมูแทนที่ เปนหมูใหอิเล็กตรอน 

ในขณะที่ 5d หมู NO2 เปนหมูชอบดึงอิเล็กตรอน ซ่ึง

ปจจัยของหมูแทนที่จะมีผลตอการเล่ือนของสเปกตรัม

ซ่ึงพบวาในกรณี 5b-5c เกิด red-shift ในขณะที่ 5d 

เกิด blue-shift การออกแบบโครโมไอโอโนฟอร น้ี

สามารถใหเหตุผลไดวาตําแหนง -N=N- หมูเอโซเบนซีน

ทําหนาที่ เปนสวนแสดงสัญญาณโดยเกิดจากการ

เค ล่ือนยายประจุระหว าง โม เลกุล  ส วนอะตอม

ไนโตรเจนและออกซิเจนในโมเลกุลไฮดรอกซีควิโนลีน

ทําหนาที่เปน recognition unit เพื่อดักจับ Hg2+ เม่ือ

เปรียบเทียบหมูแทนที่ดวยกัน พบวา 5a ในตัวทํา

ละลาย CH3CN เปล่ียนสีจากสีเหลืองเปนสีแดงอยาง

ชัดเจนเม่ือทําปฏิกิริยากับ Hg2+ ในขณะที่ไอออน

แขงขันอ่ืน ๆ สีของ 5a ไมเปล่ียนแปลง ดังรูปที่  2 

ยกเวน Cu2+ ที่สามารถเหน่ียวนําใหเกิดไดสองแบบคือ

ที่ความเขมขนนอยกวา 1.0 equiv จะเหน่ียวนําใหเกิด 

red-shift (เหลืองเปล่ียนเปนแดง) ในขณะที่ความ

เขมขนมากกวา 1.0 equiv จะเหน่ียวนําใหเกิด blue-

shift (แดงเปล่ียนเปนไมมีสี) และเม่ือพิจารณาจาก

ความแตกตางของความยาวคล่ืนสูงสุดของ 5a และสาร

เชิงซอนที่เกิดกับ Hg2+ พบวามากที่สุดประมาณ 73 

nm () อาจกลาวไดวา 5a สามารถใชตรวจวัดไดทั้ง 

Hg2+ และ Cu2+ ในทํานองเดียวกันสารประกอบที่เปน

อนุพันธเอโซเบนซีน 6 ที่ถูกสังเคราะห ให มี

ความจําเพาะกับ Hg2+ มากขึ้นเกิดการเปล่ียนแปลงสี

ของสารละลาย เชน เดี ยว กันโดยผ านกลไกการ

เคล่ือนยายประจุระหวางโมเลกุล โดยที่หมูเอโซเบนซีน

ทําหนาที่ใหอิเล็กตรอน (electron donor) ในขณะที่

อีกดานหน่ึงของโมเลกุลโครโมไอโอโนฟอรทําหนาที่รับ

อิเล็กตรอน (electron receptor) สีของสารละลาย

เปล่ียนจากเหลืองเปนสีสมแดงจากการศึกษาไอออน

รบกวนพบวาไอออนแขงขันอ่ืน ๆ เชน Ag+, Cu2+, 

Cd2+, Pb2+, Zn2+ และ Ni2+ ที่มีความเขมขนมากกวา 

Hg2+ 10 เทา ไมแสดงการเปล่ียนแปลงสีของ 6 แต

อยางใด ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณพบวา 6 สามารถ

ตรวจวัด Hg2+ ในตัวอยางนํ้าแมนํ้าไดระดับต่ําสุด

เทากับ 1 และ 0.1 ppm สําหรับการตรวจวัดดวยตา

เปลาและวิธี UV-Vis และมีคารอยละการกลับคืนอยู

ในชวง 94-95% ซ่ึงการทดสอบใหผลสอดคลองกับการ

วิเคราะหโดยวิธี CVAAS (Nuriman et al., 2009) 
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รูปท่ี 2 สีของสารละลายของโครโมไอโอโนฟอร 5a กับ Hg2+ (ที่มา: Cheng et al., 2008) 

 

การสังเคราะหโครโมไอโอโนฟอรที่ มีหมู

ฟ ง ก ชั น เ อ โ ซ เ บ น ซี น ร ว ม กั บ ห มู ค า ริ ก เ อ รี น 

(calix[4]arene) หรือคราวนอีเทอร (crown ether) 

จัดเปน chromogenic sensor อีกชนิดหน่ึงที่ไดรับ

ความนิยมโดยกลไกการเปล่ียนแปลงสีของโครโมไอโอ-

โนฟอรเหลาน้ีเกิดจากการเหน่ียวนําของ Hg2+ โดยสี

ของสารละลายสามารถตรวจวัดไดงายดวยตาเปลาโดย

จะเปล่ียนจากสีเหลืองเปนสีแดงเขมเม่ือมี Hg2+ ซ่ึง 

โครโมไอโอโนฟอร 7 หมูคาริกเอรีนไดเอซาคราวน 

(calix[4]arenediazacrown) ทําหนาที่เปนหมูดักจับ 

Hg2+ ที่มีความจําเพาะสูงสามารถตรวจไดทั้ง Hg2+ และ 

Cd2+ โดยในการวิเคราะห Hg2+ สเปกตรัมเปล่ียนจาก 

424 เปน 500 nm ในขณะที่มี Cd2+สารละลายจะ

เปล่ียนจากสีเหลืองเปนสีมวง (591 nm) โดยสามารถ

วิเคราะห Hg2+ และ Cd2+ ไดต่ําสุดเทากับ 2 และ 1.6 

ppm ตามลําดับ สวนไอออนแขงขันอ่ืน ๆ ที่มีความ

เขมขนมากกวา Hg2+ 10 เทา ไมมีผลรบกวนการ

เปล่ียนแปลงสี ขอเดนของโครโมไอโอโนฟอร 7 คือ

สามารถนํากลับมาใชไดใหม (reversible sensor) โดย

การเติม EDTA (Choi et al., 2001) ในทํานองเดียวกัน

โครโมไอโอโนฟอร 8 ที่แสดงการปล่ียนสีจากเหลือง 

(max=359nm) เปนสีแดงเขม (max=520 nm) เม่ือ

ทําปฏิกิริยากับ Hg2+ (Kao et al., 2005) อนุพันธ 

คาริกเอรีนตอกับหมูเอโซที่มีเบนโซไทอะโซล 9 จะมีสี

สม (max=369nm) เน่ืองมาจากการทรานซิซัน -* 

ของ N=N ที่ตอกับเบนโซไทอะโซลและจะปรากฏเปนสี

แดงสด (max=518nm) เม่ือทําปฏิกิริยากับ Hg2+ โดย 

Hg2+ จะถูกจับที่ตําแหนงอะตอมซัลเฟอรและไนโตรเจน

ของเบนโซไทอะโซลโดย 9 นําไปประยุกตเปน test kit 

โดยเคลือบบนกระดาษกรอง การทดสอบพบวาสีของ

ชุดทดสอบเปล่ียนจากสีสมเปนนํ้าตาลเขมที่มีความ

เขมขนของ Hg2+ ไมนอยกวา 20 ppm (Bingol et al., 

2010) 
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อนุพั นธ ข อง เ อโซ ไนโ ตร เ บนซีน ไ ด ถู ก

ออกแบบรวมกับหมูคราวนไทอะหรือคราวนเอซา 10-

13 โดยอาศัยความจําเพาะของอะตอมซัลเฟอรหรือ

ไนโตรเจนที่มีตอกับ Hg2+ ซ่ึงสวนน้ีจะถูกออกแบบให

เปนสวน recognition unitสีของสารละลายเปล่ียน

จากสมแดงเปนเหลืองทองโครโมไอโอโนฟอร 10 อาศัย

การเหน่ียวนําใหเกิดการเปล่ียนสีดวยเกลือในสภาวะที่มี 

Hg2+ จากสารละลายสีแดง (max=480 nm) เปนสี

เหลือง (max=357 nm) พบวา Fe2+ และ Cu2+ ลดสี

ของสารละลายเชนกันแตในการวิเคราะหดวยเทคนิค 

สเปกโทรเมตรี ความยาวคล่ืนสูงสุดของ 10 ที่มี Fe2+ 

และ Cu2+ ไมรบกวนการวิเคราะหของ Hg2+ โดยกลไก

ที่เกิดขึ้นใน 10 พบวาไอออนลบตางชนิดกันมีผลตอการ

เป ล่ียนสี ของสารละลาย  เชน  NO3
- หรื อ  ClO4

- 

สเปกตรัมจะเล่ือนเปน 367 และ 350 nm ตามลําดับ 

ซ่ึงสารละลายจะเปนสีเหลือง ในขณะที่ถาเติมไอออน

ลบอ่ืน ๆ เชน Cl-, Br-, I-, SCN- และ SO4
2- สารละลาย

จะไมเปล่ียนแปลงสีแตอยางใด (Lee et al., 2006) 

สวนกลไกของ 11 พบวาอัตราสวนโดยโมลของ 11 ตอ 

Hg2+ เปน 1:2 จึงใหเหตุผลไดวา Hg2+ ตัวหน่ึงอาจจับ

กับอะตอมซัลเฟอรหรือไนโตรเจนของโมเลกุลที่เปนวง 

สวนอีกตัวหน่ึงจับกับหมูเอโซ ทําใหลดการเคล่ือนยาย

ประจุระหวางโมเลกุลสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงแบบ 

blue-shift ขึ้น (Yan et al., 2008) กลไกดังกลาว

ขางตนเกิดขึ้นเชนเดียวกับโครโมไอโอโนฟอร 12 และ 

13 (Lee et al., 2009) 

การออกแบบโครโมไอโอโนฟอรหมู เอโซ- 

เบนซีนรวมกับไทโอยูเรีย เน่ืองจากหมูฟงกชันไทโอ-

ยูเรียสามารถดักจับ Hg2+ โดยการเกิดโคเวเลนซกับ

อะตอมซัลเฟอรและออกซิเจนดังน้ันหมูฟงกชันไทโอ-

ยูเรียจึงถูกออกแบบเปน recognition unit กับ Hg2+ 

โดยกลไกการเปล่ียนสีของ 14 และ 15 เกิดผานกลไก
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15a, R = -NO2 
15b, R = -COOEt 
15c, R = -OCH3 
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การกําจัดซัลเฟอร  (desulfurization) ดวยการ

เหน่ียวนําของ Hg2+ (Cheng et al., 2009) สารละลาย

ของโครโมไอโอโนฟอร 14 และ 15 เปล่ียนจากสีสม

เปนสีเหลืองทอง ภายใน 1 นาที หมูเอโซเบนซีนที่มีหมู

แทนที่ตางกันซ่ึงทําหนาที่เปนสวนแสดงสัญญาณโดย

ผานกลไกการเค ล่ือนยายประ จุระหวางโมเลกุล 

ขีดจํากัดต่ําสุดที่ตรวจวัดดวยตาเปลาของ 14a และ 

15a ใน DMSO/H2O (9:1 v/v) เทากับ 2 และ 0.2 

ppm ตามลําดับ ปจจัยของหมูแทนที่ในสวนแสดง

สัญญาณมีผลเล็กนอยตอการเปล่ียนสีของสารละลาย 

ซ่ึงลักษณะการเปล่ียนแปลงสีของสารละลายจากสี

เหลืองเขมเปนไมมีสี ซ่ึงแตกตางกันที่ผลตางความยาว

คล่ืนสูงสุดเทาน้ัน เม่ือเปรียบเทียบหมูแทนที่ของ 14a 

กับ 14b และ 14c แมวาทั้งสามจะสามารถแสดงผล

การ เป ล่ียนแปลง สี เ ม่ือทํ าปฏิ กิ ริ ย า กับ  Hg2+ ได

เชนเดียวกัน แต 14b และ 14c มีผลการรบกวนจาก 

Cu2+ และ Pb2+ อยางมีนัยสําคัญแตพบวา 15a เปน

โครโมไอโอ-โนฟอรที่ดีที่สุดเม่ือเทียบกับ 15b และ 

15c (Lee et al., 2007) ในการศึกษาไอออนแขงขัน

อ่ืนในสภาวะเดียวกับการวิเคราะห Hg2+ พบวาทั้ง 14a 

และ 15a ไอออนแขงขันอ่ืน ๆ เชน หมูแอลคาไล  

แอลคาไลเอิรท Cr3+, Mn2+, Fe3+, Co2+, Cu2+, Ag+, 

Pb2+ และ Cd2+ ไมแสดงผลการเปล่ียนแปลงสีแตอยาง

ใด 
 

                                                                           

 

 

 

 
 

                         (14) 

                                                        (15) (ที่มา: lee et al., 2009) 
 

 

2. โครโมไอโอโนฟอรท่ีมีหมูไทโอยูเรีย 

การออกแบบโครโมไอโอโนฟอรที่มีหมูไทโอ- 

ยูเรีย ( thiourea) เปน recognition unit ซ่ึง มี

ความจําเพาะสูงกับ Hg2+ เน่ืองจากหมู C=S จับกับ 

Hg2+ ไดดีตามทฤษฎี HSAB อนุพันธของแอนทรา- 

ค วิ โ น น  ( anthraquinone)  16 ใ นตั วทํ า ล ะลา ย 

DMSO/CH3CN (1:9 v/v) มีสีเหลืองทอง (max=458 

nm) แตเม่ือมี Hg2+ สารละลายจะเปล่ียนเปนสีเหลือง

ออน (max=400 nm) กลไกโดยเกิดผานพันธะ 

โคเวเลนซระหวาง Hg2+ กับอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวของ

อะตอมซัลเฟอร นอกจาก Hg2+ แลว Ag+ สามารถ

เปล่ียนสีของ 16 เปนสีแดง (max=522 nm) ในขณะที่

ไอออนแขงขันอ่ืน ๆ ไมเปล่ียนแปลงสีของสารละลาย 

(Yang et al., 2007) โครโมไอโอโนฟอร 17 โดย

ออกแบบใหหมูไดไนโตรฟนิลเปนสวนแสดงสัญญาณ 

โดยสารละลายจะเปล่ียนจากสีสมเปนสีเหลืองออนเม่ือ

มี Hg2+ ในตัวทําละลาย DMSO ความเขมขนต่ําสุดที่

ตรวจวัดดวยตาเปลาและวิธี UV-Vis อยูในระดับ 5 M 

(1 ppm) และ 0.1 M (20 ppb) ตามลําดับ (Lin et 

al., 2013) โครโมไอโอโนฟอร 18 ออกแบบรวมกับ

อนุภาคนาโนของทองคําโดยมีขอเดนคือละลายในนํ้า 

โดยหมูฟงกชันไทโอยูเรียสามารถดักจับ Hg2+ โดยการ

เกิดโคเวเลนซกับอะตอม S และ O (Leng et al., 

2009) โครโมไอโอโนฟอร 19 ออกแบบโดยอาศัยสีนํ้า-

14a, R = -CF3 
14b, R = -NO2 
14c, R = -H 

N
N

R

S

NHNH



756 KKU Science Journal Volume 42 Number 4 Review 

 

 

NH NH
NH

SO NO2

NO2

N

O

CH3

NCH3 NH

NH

SNH

N

O

O NH

S

NH NH

CH3

เงินของ nile-blue เปนสวนแสดงสัญญาณโดยใหหมู 

ไทโอยูเรียเปน recognition unit กับ Hg2+ เม่ือ 19 

ทําปฏิกิริยากับ Hg2+ กลไกลที่ เ กิดขึ้นเปนการ

กําจัดซัลเฟอร ดวยการเหน่ียวนําของ Hg2+ (ในทํานอง

เดียวกับ 17 และ 18) จะเกิดการเปล่ียแปลงสีของ

สารละลายอยางชัดเจนจากสีนํ้าเงินเปนสีแดง นอกจาก

สามารถตรวจดวยตาเปลาแลว 19 ยังสามารถตรวจวัด

ดวยเทคนิคฟลูออเรสเซนส ซ่ึงมีขีดการตรวจวัดต่ําสุด

นอยกวา 1 ppb และจุดเดนของ 19 สามารถละลายใน

นํ้า (Lee et al., 2009) 
 

    

 

 

 

 
 

                               (16)                               (17) (ที่มา: ดัดแปลงจาก Lin et al., 2013) 

 

 

 

 

 

 
 

                               (18)                                 (19) (ที่มา: ดัดแปลงจาก Lee et al., 2009) 
 

3. โครโมไอโอโนฟอรท่ีมีหมูเอซีน 

การออกแบบโครโมไอโอโนฟอรที่มีหมูแทนที่

อ นุพั น ธ เ อ ซีน  ( R2C=N-N=CR2)  เ น่ื อ ง จ าก  C=N 

เกิดปฏิกิริยา Hg2+ ไดดีดังน้ันจึงออกแบบใหเปนสวน 

recognition unit และสวนแสดงสัญญาณจะเปนการ

เคล่ือนยายประจุจากหมูแทนที่เชนหมูไพรีน (pyrene) 

20 (Martínez et al., 2005) และหมูคูมารีน 

(coumarin) 21 (Sheng et al., 2008) ซ่ึงเปนหมูให

อิเล็กตรอนไปยังหมูเอซีนที่เปนหมูรับอิเล็กตรอนจาก

การเหน่ียวนําของ Hg2+ การเปล่ียนแปลงสีของ 20 ใน 

CH3CN เม่ือทําปฏิกิริยากับ Hg2+ ซ่ึงสามารถสังเกตการ

เปล่ียนแปลงสีของสารละลายไดงายและชัดเจนดวยตา

เปลาจากสีเหลืองเปนสีชมพูเขม (จาก max 391 ถึง 

515 nm) แต Cu2+ แสดงผลการรบกวนการวิเคราะห 

สวน 21 ทั้งหมูเอซีนและคารบอนิลของคูมารินจะเปน

สวนดักจับ Hg2+ ในตัวทําละลาย CH3CN/H2O 

(99:1v/v) สีของสารละลายจะเปล่ียนจากสีเหลือง 

(max=490) เปนสีมวง (max=565 nm) แต Fe3+ และ 

Pb2+ แสดงการเ ล่ือนลดลงของสเปกตรัมดูดกลืน 

(blue-shif) แตเม่ือพิจารณาจากสีของสารละลายทั้ง

สองไอออนไม เหน่ียวนําให เกิดการเปล่ียนแปลงสี

เหมือนกับ Hg2+ การออกแบบและกลไกในลักษณะ

เดียวกัน อนุพันธเอซีนที่มีหมูเฟอโรซีน (ferrocene) 

22 เม่ือเกิดสารเซิงซอนกับไอออนปรอทจะเปล่ียนจาก

สีเหลืองออนเปนสีมวง สามารถตรวจวัดไดดวยตาเปลา

ซ่ึงมีขีดจํากัดต่ําสุดเทากับ 52 M (10 ppm) ในตัวทํา

Hg2+ 
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N N

O NN CH3

CH3CH3

CH3 O O

ละลาย CH3CN/H2O (7:3v/v) (Caballero et al., 

2005) ในการประยุกตเพื่อทําเปนชุดทดสอบอยางงาย

ในภาคสนาม โครโมไอโอโนฟอร  22 เคลือบบน

กระดาษเซลลูโลสที่สามารถตรวจวัดดวยตาเปลาที่

ความเขมขนต่ําสุด 10 ppm (Díez-Gil et al., 2007) 

อนุพันธเอซีนที่มีหมูเฟอโรซีน 23 และ 24 ไดออกแบบ

ใหมีความจําเพาะกับ Hg2+ และสามารถตรวจวัดผาน

สองกลไกปฏิกิริยารีดอกซ (เทคนิคทางเคมีวิเคราะหเชิง

ไฟฟา) และการสังเกตการเปล่ียนแปลงสีทั้ง 23 และ 

24 ใน CH3CN/H2O (3:7v/v) เปล่ียนจากสีแดงเปนสี

เขียวเขม (Zapata et al., 2009, 2010) ในกรณี 23 

ผลของตัวทําละลายอาจสงผลสงการรบกวนของไอออน

แขงขันได เชนเม่ือใช CH3CN พบวา Zn2+ และ Pb2+ 

เหน่ียวนําใหเป ล่ียนเปนสีเทาและมวง ตามลําดับ 

ในขณะที่ถาเปน CH3CN/H2O (3:7v/v) ทั้ง Zn2+ และ 

Pb2+ จะยังคงปรากฏเปนสีแดง 23 ไดประยุกตใหเปน 

test kit ดวยการเคลือบบนกระดาษกรองโดยอาศัย

สมบัติของตัวทําละลาย CH3CN สําหรับตรวจวัด Zn2+ 

Pb2+ และ Hg2+ 

 

 

 

 

           (20) (ที่มา: ดัดแปลงจาก Martínez et al., 2005)            (21) (ที่มา: ดัดแปลงจาก Cheng et al., 2008) 

 

 

 

 

 

     (ที่มา: ดัดแปลงจาก Díez-Gil et al., 2007)       (ที่มา: ดัดแปลงจาก Zapata et al., 2009)             (24) 

                       (22)                                        (23)                                     
 

4. โครโมไอโอโนฟอรท่ีมีหมูคราวนอีเทอร 

แนวคิดการออกแบบโครโมไอโอโนฟอรที่มี

หมูของไดไทอะ-เอซาคราวนอีเทอร 25 และ 26 โดย

ห มู ไ ด ไ ท อ ะ -เ อ ซ า ค ร า ว น อี เ ท อ ร จ ะ เ ป น ส ว น 

recognition unit กับ Hg2+ โดย 25 มีสีนํ้าเงินมวง 

(max=606 nm) แตจะเปล่ียนเปนสีชมพูแดง (max=

564 nm) เม่ือทําปฏิกิริยากับ Hg2+ ในตัวทําละลาย 

THF/H2O (3:7 v/v) โดยไอออนเขงขันอ่ืน ๆ ที่มีความ

เขมขน 10 equiv. ไมแสดงผลรบกวนการเปล่ียนแปลง

สีของ 25 อยางมีนัยสําคัญ (Yuan et al., 2007) โคร

โมไอโอโนฟอร 26 จะปรากฎสีของสารละลายเปนสีนํ้า

เงินและจะเปล่ียนเปนสีเหลืองออนเม่ือทําปฏิกิริยากับ 

Hg2+ แต Fe3+, Cu2+ และ Al3+ แสดงการเล่ือนลดลง

ของสเปกตรัมดูดกลืนเล็กนอย (blue-shift) โดยทั้ง 25 

และ 26 สามารถวิเคราะห Hg2+ ไดทั้งแบบอาศัยการ

เปล่ียนแปลงสีและการเรืองแสงโดยผานกลไกการ

เคล่ือนยายประจุระหวางโมเลกุลจากอะตอมไนโตรเจน

ในวงไดไทอะ-เอซาคราวนที่เปนหมูใหอิเล็กตรอน 
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                  (25) (ที่มา: ดัดแปลงจาก Yuan et al., 2007)                          (26) 
 

นอกจากโครโมไอโอโนฟอรที่ไดกลาวมาใน

กลุมขางตนแลวยังมีรายงานวิจัยที่เสนอการออกแบบ

และสังเคราะหโครโมไอโอโนฟอรที่มีความจําเพาะกับ 

Hg2+ โดยอาศัยความชอบจับกันระหวาง Hg2+ กับ

อะตอมของซัลเฟอรหรือไนโตรเจนตามทฤษฎี HSAB 

เชนหมูไดอะโซล (diazole) และไทเอโซล (thiazole) 

เปนตน (Tan and Yan, 2008; Tatay et al., 2006) 

 

บทสรุป 

จากโครงสรางของโมเลกุลของโครโมไอโอโน-

ฟอรขางตนทั้งหมดจะเห็นไดวา การออกแบบและ

สังเคราะห โคร โมไอโอโนฟอร ให มีทั้ งสมบัติ การ

เปล่ียนแปลงสีที่จะสังเกตไดงายและมีความจําเพาะกับ 

Hg2+ นับไดวามีความสําคัญอยางยิ่งเพราะจําเปนตอง

ออกแบบใหสวน recognition unit มีความจําเพาะตอ 

Hg2+ โดยไมเกิดปฏิกิริยากับไอออนแขงขันอ่ืน ๆ และ

ในส วนแสด ง สัญญาณต องออกแบบ ให เ กิดการ

เปล่ียนแปลงสีโดยผานกลไกลใดกลไกหน่ึง เชน การ

เคล่ือนยายประจุระหวางโมเลกุลระหวางผูใหและผูรับ

อิเ ล็กตรอน หรือการกําจัดซัลเฟอร หรือการเ กิด

สารประกอบเชิงซอนที่เสถียร เปนตน อยางไรก็ตาม

ขอจํากัดประการหน่ึงของโครโมไอโอโนฟอรเหลาน้ีคือ

เปนโมเลกุลที่ไมมีขั้วหรือมีขั้วเพียงเล็กนอย ดังน้ันจะไม

ละลายนํ้าหรือละลายไดเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ในการ

ตรวจวิเคราะหจําเปนตองใชตัวทําละลายอินทรียหรือ

ตัวทําละลายผสมกับนํ้า เชน CH3CN, CH2Cl2, 

CH3CN/H2O, DMSO/CH3CN, EtOH/H2O และ 

THF/H2O เปนตน ดังน้ันการออกแบบ chromogenic 

sensor จึงไดรับความสนใจและพัฒนาทั้ งสวน 

recognition unit และสวนแสดงสัญญาณ เชนการ

ออกแบบใหมีความจําเพาะกับ Hg2+ มากขึ้น การ

สังเคราะหโครโมไอโอโนฟอรที่สามารถละลายนํ้าได ให

มีสภาพไวและตรวจวัด Hg2+ ในระดับที่ต่ํา ๆ และ

พัฒนาใหสามารถประยุกตใชในการวิเคราะหภาคสนาม 

เน่ืองจากเปนวิธีที่งาย รวดเร็วและไมตองใชเครื่องมือ

ราคาสูงมากนัก 
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