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บทคัดยอ
ความมีข้ัวเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญมากท้ังในระบบทางเคมีและทางชีวภาพ ความมีข้ัวเปนตัวกําหนดอันตร-

กิริยาระหวางโมเลกุลภายในระบบ ดังน้ันความมีข้ัวจึงมีอิทธิพลอยางมากท้ังตอกระบวนการทางกายภาพและทาง
เคมี ในสารละลายการเปลี่ยนแปลงของอันตรกิริยาระหวางตัวถูกละลายและตัวทําละลายอันเน่ืองมาจากความมีข้ัว
ท่ีระดับจุลภาค มีผลตอการจัดเรียงตัว ความเสถียร และระดับพลังงานของโมเลกุล ซึ่งแสดงใหเห็นอยางชัดเจนจาก
การเปลี่ยนแปลงตําแหนง และ/หรือ ความเขมของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงและสเปกตรัมการเรืองแสง
สารประกอบจํานวนมากซึ่งถูกเรียกวา สารประกอบโซลเวโตโครมิก จะแสดงสเปกตรัมซึ่งไวตอความมีข้ัวและ
สามารถเกิดการเลื่อนตําแหนงไปยังชวงท่ีมีความยาวคลื่นสูง (บารโทรโครมิกชิฟท) หรือไปยังชวงท่ีมีความยาวคลื่น
ต่ํา (ฮิรพโซโครมิกชิฟท) จากคุณสมบัติดังกลาวทําใหสามารถนําสารเหลาน้ีมาใชเปนสารสงสัญญาณความมีข้ัว และ
สามารถนํามาใชสรางสเกลความมีข้ัวแบบเอมไพริคัล สเกลความมีข้ัวท่ีรูจักกันดีจะมีการกลาวถึงในบทความน้ี
เชนเดียวกับสารประกอบโซลเวโตโครมิกบางตัวท่ีมีการนํามาใชแลวอยางกวางขวางในการตรวจสอบระบบทางเคมี
และทางชีวภาพจะมีการกลาวถึงเปนตัวอยางดวย นอกจากน้ีรายละเอียดและการประยุกตใชสารสงสัญญาณความ
มีข้ัวเรืองแสงท่ีรูจักกันดีอยางไพรีน ซึ่งมีลักษณะ/ความเขมของสเปกตรัมท่ีไวตอความมีข้ัวของระบบจะถูกกลาวถึง
เชนกัน

ABSTRACT
Polarity is a crucial property in both chemical and biological systems. It determines the

molecular interactions within the system. Therefore, it substantially influences both physical and
chemical processes. In solution, change in the solute-solvent interactions due to the local
polarity affects the molecular association, stability and energy levels which are evidently
reflected by changes in the position and/or intensity of the absorption and emission spectra.
There are many compounds, called solvatochromic compounds, whose spectra are sensitive to
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the local polarity and can shift to longer (bathochromic shift) or shorter (hypsochromic shift)
wavelength ranges. They can be used to be the polarity indicators and to develop the empirical
polarity scales. Some well-known polarity scales are stated in this review. Likewise, some
solvatochromic compounds which have been extensively used to investigate chemical and
biological systems are stated as an example. Furthermore, some details and applications of a
well-known fluorescent polarity indicator, pyrene, whose spectral characteristic/intensity is
sensitive to the local polarity of the system, are reviewed.

คําสําคัญ: อันตรกิริยาระหวางตัวถูกละลายและตัวทําละลาย  สารประกอบโซลเวโตโครมิก
สารสงสัญญาณความมีข้ัวเรืองแสง

Keywords: Solute-solvent interaction, Solvatochromic compound, Fluorescent polarity indicator

1. บทนํา
คุณสมบัติความมีข้ัว (polarity) ของโมเลกุล

มีอิทธิพลอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
และทางเคมีของระบบไมวาจะเปนสารบริสุทธ์ิหรือของ
ผสม ความมีข้ัวท่ีแตกตางกันของโมเลกุลของสาร
บริสุทธ์ิ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพท่ี
แตกตางกัน หลักฐานหลายอยางยังแสดงใหเห็นวา
ในกรณีของสารละลาย ชนิดของตัวทําละลายมีผลกับ
ท้ังอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (Parker, 1969) และ
ตําแหนงสมดุลของปฏิกิริยาเคมี (Reichardt, 1979)
นอกจากน้ียังแสดงอิทธิพลใหเห็นอยางชัดเจนตอ
ลักษณะสเปกตรัมของสารท่ีไดรับจากการศึกษาโดยใช
เทคนิคตางๆ ทางสเปกโทรสโกป (spectroscopic
techniques) เชน UV-visible spectroscopy,
photoluminescence spectroscopy, infrared
spectroscopy และ nuclear magnetic resonance
(NMR) spectroscopy เปนตน

โดยท่ัวไปความมีข้ัวของโมเลกุลเกิดข้ึนจาก
ประจุบวกและลบซึ่งเปนองคประกอบภายในตัวของ
โมเลกุลเอง แรงระหวางประจุภายในโมเลกุล เรียกวา
intramolecular (หรือ bonding) forces จะมีอิทธิพล

สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร เชน
ปฏิกิริยาการเผาไหม และปฏิกิริยารีดอกซ เปนตน
แรงระหวางประจุภายนอกโมเลกุล หรือแรงระหวาง
โมเลกุล เรียกวา intermolecular forces จะมีอิทธิพล
สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสาร เชน
การละลาย และการเปลี่ยนสถานะของสาร เปนตน
แรงท้ังสองประเภทมีขนาดท่ีแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตาม
กฎของ  คูลอมบ (Coulomb’s law) โดยท่ัวไปแรง
ระหวางประจุภายในโมเลกุลจะแข็งแรงกวาแรงระหวาง
โมเลกุล เน่ืองจากเก่ียวของกับประจุท่ีสูงกวาและ
ระยะทางระหวางประจุท่ีนอยกวา โมเลกุลท่ีเปนกลาง
(neutral molecule) อาจจะมีข้ัวหรือไมมีข้ัวข้ึนอยูกับ
การกระจายของกลุมหมอกอิเล็กตรอนของโมเลกุล
ถากลุมหมอกอิเล็กตรอนกระจายอยางสมมาตรและ
สม่ําเสมอ โมเลกุลของสารประกอบดังกลาวจะไมมีข้ัว
(nonpolar molecule) แตถาการกระจายของกลุม
หมอกอิเล็กตรอนไมสมมาตรหรือไมสม่ําเสมอ ไมวาจะ
เน่ืองมาจากความแตกตางของอิเล็กโตรเนกาติวิตี
(electronegativity) ระหวางอะตอมภายในโมเลกุล
และ/หรือโครงสรางท่ีไมสมมาตรของโมเลกุล จะเปนผล
ใหมีการแยกของประจุบวกและลบเกิดไดโพลโมเมนต
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(dipole moment) ข้ึน ทําใหโมเลกุลมีข้ัว (polar
molecule) ความมีข้ัวของโมเลกุลแตละชนิดจะมีคา
มากหรือนอยเปนไปตามสมการของอิเล็กทริกไดโพล
โมเมนต (electric dipole moment) (Levine,
1995; Atkins and Paula, 2014)  = Qd โดย 
เปนปริมาณเวกเตอรมีหนวยเปน คูลอมบ-เมตร (Cm)
และมีทิศทางจากประจุลบไปหาประจุบวก Q คือประจุ
ไฟฟามีหนวยเปนคูลอมบ (C) เน่ืองจากเปนอิเล็กทริก
ไดโพล ประจุบวกและลบจึงมีขนาดเทากัน แตกตางกัน
เฉพาะเครื่องหมาย และ d คือระยะทางระหวางประจุ
บวกและลบ ซึ่ งจะตองมีขนาดเล็กเมื่อเ ทียบกับ
ระยะทางจากประจุเหลาน้ีถึงผูสังเกต ระยะทางระหวาง
ประจุมีหนวยเปนเมตร (m) นอกจากไดโพลโมเมนต
ถาวร (permanent dipole moment) ของโมเลกุล
มีข้ัวท่ีกลาวมาขางตน ยังมีไดโพลโมเมนตช่ัวคราว
(temporary dipole moment) ซึ่งเกิดไดกับท้ัง
โมเลกุลมีข้ัวและไมมีข้ัว อันเปนผลมาจากการชน และ/
หรือมาจากการเหน่ียวนําของสนามไฟฟาจากไอออน
หรือโมเลกุลมี ข้ัวบริเวณใกลเคียง ไดโพลโมเมนต
ช่ัวคราวน้ีสามารถวัดดวยคาอินดิวซไดโพลโมเมนต
(induced dipole moment, ind) ซึ่งแปรผันตรงกับ
คาสนามไฟฟา E โดยมีคาคงท่ีของการแปรผันเรียกวา
โพลารไรซาบิลิตี้ (polarizability, ) เปนคาท่ีบอก
ความสามารถในการถูกเหน่ียวนําหรือการเกิดข้ัวของ
โมเลกุล ซึ่งข้ึนกับทิศทางการหันของโมเลกุล ind =
E (Levine, 1995; Atkins and Paula, 2014)
สําหรับโมเลกุลมีข้ัวคาอินดิวซไดโพลโมเมนตจะเพ่ิมข้ึน
จากคาไดโพลโมเมนตถาวรท่ีมีอยูแลว

ในสารละลายซึ่งประกอบดวยโมเลกุลของตัว
ทําละลาย (solvent) และตัวถูกละลาย (solute) แรง
ระหวางโมเลกุลเกิดจากอันตรกิริยาระหวางตัวทํา
ละลายกับตัวถูกละลาย ตัวทําละลายกับตัวทําละลาย

และตัวถูกละลายกับ ตัวถูกละลายดวยกันเอง ซึ่งเปน
ผลรวมของแรงหลายประเภท กลาวคือ ไดโพล-ไดโพล
(dipole-dipole) ไดโพล-อินดิวซ ไดโพล (dipole-
induced dipole) และอินดิวซไดโพล-อินดิวซไดโพล
(induced dipole-induced dipole) หรือแรงแผ
กระจาย (dispersion) ถามีไอออนบวกหรือลบ
เก่ียวของในสารละลายจะมีแรงไอออน-ไดโพล (ion-
dipole) และไอออน-อินดิวซไดโพล (ion-induced
dipole) ดวย อันตรกิริยาเหลาน้ี (ไมรวมไอออน-ไดโพล
และไอออน-อินดิวซไดโพล) อาจเรียกวา อันตรกิริยา
แวนเดอรวาลส (Van der Waals interactions)
(Silberberg, 1996) หรืออันตรกิริยาไดอิเล็กทริกแบบ
ไม เฉพาะเจาะจง (non-specific dielectric
interactions) ซึ่งตําราบางเลมจะแยกออกจากอันตร-
กิริยาแบบเฉพาะเจาะจง (specific interactions)
(Reichardt, 1994) ไดแก  พันธะไฮโดรเจน
(hydrogen bonding) ซึ่งเปนแรงยึดเหน่ียวชนิดพิเศษ
ของไดโพล-ไดโพล เกิดข้ึนระหวางโมเลกุลท่ีมีอะตอม
ของไฮโดรเจนเกาะอยู กับอะตอมขนาดเล็ก ท่ีมี
อิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวและมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูง ไดแก
ออกซิเจน ไนโตรเจน และฟลูออรีน

ในสภาวะท่ัวไปเมื่อโมเลกุลของตัวถูกละลาย
ละลายในตัวทําละลาย โมเลกุลของตัวทําละลายซึ่งมี
จํานวนมากกวาจะเขามาลอมรอบโมเลกุลของตัวถูก
ละลาย โดยหันดานท่ีมีข้ัวหรือประจุตรงขามเขาหา
ปรากฏการณดั งกลาว น้ี เรียกวา  โซลเวชันเชลล
(solvation shells) ซึ่งลักษณะและจํานวนโมเลกุลของ
ตัวทําละลายท่ีมาลอมรอบจะข้ึนอยู กับขนาดของ
โมเลกุลของตัวถูกละลาย สําหรับโมเลกุลของตัวทํา
ละลายท่ีมาลอมรอบในช้ันถัดไป จะเกิดอันตรกิริยากับ
โมเลกุลของตัวทําละลายช้ันใน แตจะมีความเปน
ระเบียบนอยลงเรื่อยๆ อันตรกิริยาท่ีแตกตางกันของ
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โมเลกุลของตัวถูกละลายในตัวทําละลายชนิดตางๆ
สามารถแสดงใหเห็นอยางชัดเจนจากลักษณะ (ความ
เขม/รูปราง) และตําแหนงของสเปกตรัมการดูดกลืน
แสง (absorption spectrum) และ/หรือสเปกตรัม
การเรืองแสง (fluorescence emission spectrum)
ของตัวถูกละลายท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งอาจเรียก
ป ร า กฏ ก า ร ณ ดั ง ก ล า ว น้ี ว า solvatochromism
สเปกตรัมท่ีมีลักษณะเปนแบนด (band) ขาด
รายละเอียด (รายละเอียดของแบนด หรือท่ีเรียกวา
spectral fine structure จะสัมพันธกับระดับพลังงาน
ท่ี เ ก่ี ยวของ กับการสั่นของโมเล กุล (vibrational
energy levels) ซึ่งเปนระดับพลังงานยอยภายใน
ระดับพลั ง งาน ท่ี เ ก่ี ยวของ กับการ เคลื่ อน ท่ีของ
อิเล็กตรอน (electronic energy levels) อีกที) เกิด
จากลักษณะโซลเวชันเชลลท่ีไมสม่ําเสมอของแตละ
โมเลกุลในสารละลาย สงผลใหสูญเสียรายละเอียดของ
ระดับพลั งงานการสั่ นของโมเล กุล ไปอาจเรียก
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ ข อ ง ส เ ป ก ต รั ม ดั ง ก ล า ว น้ี ว า
inhomogeneous broadening (Valeur, 2002)
โดยท่ัวไปรายละเอียดของแบนดสามารถเห็นไดใน
สารละลายท่ีตัวทําละลายไมมีข้ัว (nonpolar solvent)
ซึ่งเปนอันตรกิริยาอยางออนท่ีเกิดข้ึนระหวางโมเลกุล
ตางๆ ในสารละลาย

นอก เห นือจากลั กษณะของส เปกตรั ม
ตําแหนงของสเปกตรัมสามารถเปลี่ยนแปลงกับ
ธรรมชาติ และชนิดของ ตัวทําละลายดวย เรียกวา
solvatochromic shift ซึ่งมีหลักฐานทางการทดลอง
แสดงวา การเปลี่ยนตําแหนงของสเปกตรัมดังกลาว
เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานโซลเวชัน
(solvation energy) (Valeur, 2002) เมื่อโมเลกุลของ
ตัวทําละลายเขามาลอมรอบโมเลกุลของตัวถูกละลาย
สถานะพ้ืน (ground state) และสถานะกระตุน

(excited state) ของระบบอาจจะเสถียรมากข้ึนหรือ
ลดลงจากอันตรกิริยาระหวางโมเลกุลของตัวทําละลาย
และตัวถูกละลายทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับ
พลังงาน และสงผลใหเ กิดการเลื่อนตําแหนงของ
สเปกตรัมได สารประกอบซึ่งตําแหนงของสเปกตรัม
การดูดกลืนแสง และ/หรือ สเปกตรัมการเรืองแสง
เปลี่ยนแปลงกับความมีข้ัวของตัวทําละลาย เรียกวา
สารประกอบโซลเวโต โครมิก ( solvatochromic
compounds) สเปกตรัมของสารประกอบซึ่งเลื่อนไป
ทางความยาวคลื่นสูง (ความถ่ีต่ํา) เรียกวา batho-
chromic (หรือ red) shift และสเปกตรัมของ
สารประกอบซึ่งเลื่อนไปทางความยาวคลื่นต่ํา (ความถ่ี
สูง) เรียกวา hypsochromic (หรือ blue) shift ถา
ปรากฏการณดังกลาวน้ีเกิดข้ึนเมื่อความมีข้ัวของตัวทํา
ละลายเพ่ิมข้ึน จะเรียกวา positive และ negative
solvatochromism ตามลําดับ (Reichardt, 1994)
โดยท่ัวไปเมื่อความมี ข้ัวของตัวทําละลายเพ่ิมข้ึน
ถาโมเลกุลของตัวถูกละลายซึ่งถูกลอมรอบดวยโมเลกุล
ของตัวทําละลายในสถานะพ้ืนเสถียรกวาในสถานะ
กระตุน จะเกิด negative solvatochromism ตรงกัน
ขามถาโมเลกุลของตัวถูกละลายซึ่งถูกลอมรอบดวย
โมเลกุลของตัวทําละลายในสถานะกระตุนเสถียรกวาใน
สถานะพ้ืน จะเกิด positive solvatochromism (การ
เกิด solvatochromic shift อันเน่ืองมาจากการถายเท
ประจุภายในโมเลกุลท่ีถูกกระตุนดวยแสง อธิบายเปน
แผนภาพไวในรูปท่ี 2) การเปลี่ยนแปลงลักษณะและ
ตําแหนงของสเปกตรัมของสารประกอบโซลเวโตโครมิก
กับความมี ข้ัวของตัวทําละลายชนิดตางๆ สามารถ
นํามาใชศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงความมีข้ัว
ของระบบ และสรางเปนสเกลความมีข้ัวแบบเอมไพริ-
คัล (empirical polarity scale) ได
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2. การพัฒนาสเกลความมีข้ัวแบบเอมไพริคัล
การทดลองซึ่งบงวาสารประกอบโซลเวโต-

โครมิกสามารถนํามาใชศึกษาความมี ข้ัวของตัวทํา
ละลายเกิดข้ึนครั้งแรกโดย Brooker et al. (1951)
จากบริษัท Eastman Kodak จากน้ันในป 1958
Kosower ไดนําคุณสมบัติ solvatochromism มาใช
เพ่ือศึกษาความมีข้ัวของตัวทําละลายชนิดตางๆ และ
สรางสเกลความมีข้ัวแบบเอมไพริคัลข้ึนเปนครั้งแรก
เรียกวา สเกลซี (Z scale) โดยอาศัยการเลื่อนของ
สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารประกอบ 1-ethyl-4-
(methoxycarbonyl) pyri-dinium iodide (รูปท่ี 1)
ซึ่งเกิดข้ึนจากกระบวนการ intermolecular charge
transfer (Kosower, 1958a, 1958b and 1958c)
หลังจากน้ันการพัฒนาสเกลความมีข้ัวแบบเอมไพริคัล
จากสารประกอบโซลเวโตโครมิกตางๆ ก็เกิดข้ึนตามมา
และมีรายงานออกมาเรื่อยๆ ยกตัวอยางเชน สเกล
ET(30) ของ Dimroth et al. (1963) และ Dimroth
and Reichardt (1969), สเกล R ของ Brooker et.
al. (1965), สเกล * ของ Kamlet et al. (1977),
สเกล ETSO ของ Walter and Bauer (1977), สเกล Py

(หรือ pyrene) ของ Dong and Winnik (1982 and
1984), สเกล EMLCT

* ของ Manuta and Lees (1983
and 1986), สเกล ENi ของ Freyer (1985), สเกล EB
ของ Janowski et al. (1985), สเกล azo

* ของ
Buncel and Rajagopal (1989), สเกล Ps ของ
Freed et al. (1990), สเกล ECT() ของ Kaim et al.
(1991), สเกล ELMCT ของ Armand et al. (1993) และ
สเกล SA และ SB ของ Catalán et al. (1996) และ
Catalán and Diaz (1997) เปนตน

สเกล ET(30) ท่ีเสนอโดย Dimroth and
Reichardt (1969) อาศัยการเลื่อนของสเปกตรัมการ
ดูดกลืนแสงของสารประกอบ pyridinium N-pheno-

late betaine dyes ซึ่งเปนกลุมของสารท่ีแสดง
ลักษณะ negative solvatochromism ท่ีกวางมาก
สเกลน้ีสรางจากสารประกอบ 2 ชนิด กลาวคือ
4-(2,4,6-triphenyl-pyridinium-1-yl)-2,6-diphenyl-
phenolate และอนุพันธของสารประกอบดังกลาวท่ีมี
หมูแทนท่ี penta-tert-butyl ซึ่งมีข้ัวนอยกวาสามารถ
ละลายไดดีกวาในตัวทําละลายท่ีไมมีข้ัว (รูปท่ี 1) ใน
สถานะพ้ืนสารประกอบเหลา น้ีจะมีลักษณะเปน
zwitterions เมื่อถูกกระตุนไปอยูในสถานะกระตุน
อิเล็กตรอนภายในโมเลกุลจะเกิดการเคลื่อนท่ีจาก
อะตอมของออกซิเจนไปยังศูนยกลางของระบบอะโร
มาติก (กระบวนการ intramolecular charge
transfer) ทําใหไดโพลโมเมนตของโมเลกุลเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจาก ~15 D ในสถานะพ้ืนเปน ~6 D ใน
สถานะกระตุน สงผลตอเสถียรภาพการเกิดโซลเวชัน
และระดับพลังงานท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีของ
อิเล็กตรอนของโมเลกุลของสารประกอบเหลาน้ี ซึ่ง
สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนจากการเลื่อนของสเปกตรัม
การดูดกลืนแสง สารประกอบเหลาน้ีจึงมีความไวตอ
ความมีข้ัวของตัวทําละลายสูงมาก สารประกอบท้ังสอง
ชนิดดังกลาวใหคา ET(30) ท่ีสอดคลองเปนเสนตรงและ
ตอเน่ืองกันเปนอยางดีจากตัวทํา-ละลายท่ีมีข้ัวสูงไปยัง
ตัวทําละลายท่ีไมมีข้ัว

คา ET(30) สําหรับตัวทําละลายชนิดตางๆ
เปนคาพลังงานของการเปลี่ยนสถานะจากสถานะพ้ืนไป
ยังสถานะกระตุนท่ีมีความยาวคลื่นสูงสุดในสเปกตรัม
การดูดกลืนแสงของสารประกอบ4-(2,4,6-tripheny-
lpyridinium-1-yl)-2,6-diphenylphenolate ในตัว
ทําละลายชนิดน้ันๆ ซึ่งวัดในหนวย kcalmol-1 โดย
สามารถคํานวณไดจากสมการ (Reichardt, 2004)

ET(30) = hc NA = (2.8591  10-3) (1)
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ซึ่ง h คือคาคงท่ีของพลังค (Planck’s constant) มีคา
เทากับ 6.626  10-34 Js, c คือความเร็วแสง มีคา
เทากับ 2.998  108 ms-1, NA คือเลขอะโวกาโดร
(Avogadro’s number) มีคาเทากับ 6.022  1023

mol-1 และ  คือเลขคลื่น (wavenumber) ซึ่ง
สัมพันธกับพลังงานของการเปลี่ยนสถานะ มีหนวยเปน
cm-1 สมการ ET(30) อาจเขียนในรูปของความยาวคลื่น
(wavelength) เปน ET(30) =28591/max ซึ่ง max

คือความยาวคลื่นของแบนดท่ีมีการดูดกลืนแสงสูงสุดใน
สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (-*) โดยเลือกแบนดท่ีมี
ความยาวคลื่นสูงสุดในสเปกตรัม มีหนวยเปนนาโน
เมตร (nm) (สําหรับเลขสามสิบของ ET(30) คือ บีเทน
ไดรย เบอร 30 ในรายงานวิจัยหลักของ Dimroth et
al. (1963)) คา ET(30) สําหรับตัวทําละลายชนิดตางๆ
สามารถพบไดในหนังสือของ Reichardt (2003) ซึ่งคา
เหลาน้ีอยูในชวงจาก 30.7 kcalmol-1 ใน tetra-
methylsilane (TMS) ถึง 63.1 kcalmol-1 ในนํ้า ใน
ป 1983 มีการเสนอสเกล ETN ซึ่งเปน normalized
scale ของสเกล ET(30) เพ่ือหลีกเลี่ยงความสับสนใน
การเปลี่ยนหนวยของคาพลังงานท่ีคํานวณได สเกล ETN

ไมมีหนวย และสามารถคํานวณไดจากสมการ ETN =
[ET(solvent) – ET(TMS)]/[ET(water) – ET(TMS)] =
[ET(solvent) – 30.7]/32.4 โดยกําหนดให TMS ซึ่งถือ
เปนตัวทําละลายท่ีมีข้ัวนอยสุดของสเกลมีคา ETN =
0.00 และนํ้าซึ่งถือเปนตัวทําละลายท่ีมีข้ัวมากสุดของ
สเกลมีคา ETN = 1.00 ตัวอยางคา ETN ของตัวทํา
ละลายอินทรียซึ่งรูจักกันเปนอยางดี เชน benzene
(ETN = 0.1), tetrahydrofuran (ETN = 0.2),
dichloromethane (ETN = 0.3), dimethyl-

formamide (ETN = 0.4), 1-propanol (ETN = 0.6)
และ phenol (ETN = 0.7) เปนตน สารประกอบ
pyridinium N-phenolate betaine dyes มีความไว
ต อคว ามมี ข้ั วของตั ว ทํ า ละลายอย า งม าก แต
สารประกอบเหลาน้ีไมใชสารเรืองแสง จึงมีความ
พยายามท่ีจะออกแบบสารประกอบท่ีไวตอความมีข้ัว
และเปนสารเรืองแสง เน่ืองจากฟลูออเรสเซนซท่ีไดรับ
จากส า ร เ รื อ งแส งมี ค วาม ไ วอย า งม ากต อก า ร
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมระดับจุลภาค (local
environment) ของระบบ จึงสามารถใชตรวจสอบ
และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของระบบใน
ระดับโมเลกุล เชน ความมีข้ัวจุลภาค (micropolarity)
และความหนืดจุลภาค (microviscosity) ได ซึ่งมี
ประโยชนอยางมากตอการศึกษาทางชีวโมเลกุล

การเปลี่ยนแปลงความมีข้ัวภายในระบบท่ี
สะทอนใหเห็นจากการเลื่อนของสเปกตรัมการเรืองแสง
บอกวาระดับพลังงานของสารเรืองแสงเ กิดการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมภายในระบบ ทําใหอันตรกิริยาระหวาง
โมเลกุลของสารเรืองแสงกับโมเลกุลของตัวทําละลาย
ท่ีมาลอมรอบเปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตามการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในชวงท่ีโมเลกุลของสารเรือง
แสงอยูในสถานะกระตุน จะตองเกิดกอนท่ีโมเลกุลจะ
กลับสูสถานะพ้ืน จึงสามารถสะทอนใหเห็นผานการ
เปลี่ยนแปลงของสเปกตรัมการเรืองแสงได ตัวอยางการ
จัดเรียงตัวของโมเลกุลของตัวทําละลายรอบโมเลกุล
ของสารเรืองแสงท่ีเพ่ิม หรือลดเสถียรภาพของระบบ
จะสงผลใหเกิดการเลื่อนของสเปกตรัมในทิศทางท่ี
แตกตางกัน
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รูปท่ี 1 โครงสรางโมเลกุลของสารประกอบโซลเวโตโครมิก (1) 1-ethyl-4-(methoxycarbonyl)pyridinium
iodide, (2) 4-(2,4,6-triphenylpyridinium-1-yl)-2,6-diphenylphenolate และ (3) อนุพันธของ
สารประกอบ 2 ท่ีมีหมูแทนท่ี penta-tert-butyl ทําใหมีข้ัวนอยกวาสามารถละลายไดดีกวาในตวัทํา
ละลายไมมีข้ัว

3. การถายเทประจุของโมเลกุลเม่ือถูกกระตุน
ดวยแสง

การเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนใน
โมเลกุลของสารประกอบอันเน่ืองมาจากการดูดกลืน
แล ะ ก า รค า ย พลั ง ง า น ( แ ส ง ) ห รื อ ท่ี เ รี ย ก ว า
อิเล็กทรอนิกสทรานซิชัน (electronic transition)
เกิดข้ึนเร็วมาก โดยการดูดกลืนแสงของโมเลกุลเพ่ือ
เปลี่ยนจากสถานะพ้ืนไปยังสถานะกระตุนใชเวลา
ประมาณ 10-15 s เชนเดียวกับระยะเวลาท่ีโมเลกุลใชใน
การคายแสงเพ่ือกลับสูสถานะพ้ืน (ไมนับรวมระยะเวลา
ท่ีโมเลกุลอยูในสถานะกระตุนกอนท่ีจะมีการคายแสง
ออกมา ซึ่งโดยท่ัวไปใชเวลาประมาณ 10-8-10-9 s)
ดังน้ันการเกิดอิเล็กทรอนิกสทรานซิชัน (หรือการ
เคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอน) จึงเกิดข้ึนและสิ้นสุดกอนท่ีจะ
มีการเคลื่อนท่ีของนิวเคลียสของอะตอมตางๆ ใน
โมเลกุล และในสิ่งแวดลอม (การเคลื่อนท่ีของอะตอม
ตางๆ สวนใหญเกิดข้ึนจากการสั่น การหมุน และการ
จัดเรียงตัวของโมเลกุลของตัวทําละลายท่ีลอมรอบ
โมเลกุลดังกลาว) ซึ่งเปนไปตามหลักการแฟรงค-คอน
ดอน (Franck-Condon principle) ลักษณะดังกลาว

ทําใหระดับพลังงานของโมเลกุลในสถานะพ้ืนและ
สถานะกระตุนไมเปลี่ยนแปลงระหวางการดูดกลืนและ
การคายแสง อยางไรก็ตามถาโมเลกุลใชเวลาอยูใน
สถานะกระตุนนานพอ โมเลกุลของตัวทําละลายท่ี
ลอมรอบโมเลกุลดังกลาวจะเกิดการจัดเรียงตัวใหม หรอื
เกิดกระบวนการท่ีเรียกวา โซลเวนทรีแลกเซชัน
(solvent relaxation) สงผลใหโมเลกุลมีระดับพลังงาน
ท่ีแตกตางไปจากเดิมดังแสดงในรูปท่ี 2 เหตุผลหน่ึงท่ี
ทําใหเกิดโซลเวนทรีแลกเซชันคือความมีข้ัวของโมเลกุล
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางมากเมื่ออยูในสถานะกระตุน

ถึงแมว านิวเคลียสของอะตอมตางๆ ใน
โมเลกุลจะเคลื่อนท่ีไดชา แต อิเล็กตรอนสามารถ
เคลื่อนท่ีไดอยางรวดเร็วการกระจายของกลุมหมอก
อิเล็กตรอนท่ีเปลี่ยนแปลงอยางคอนขางฉับพลันเมื่อ
โมเลกุลถูกกระตุนจากสถานะพ้ืนไปยังสถานะกระตุน
อาจสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดโพลโมเมนตและ
ความมีข้ัวของโมเลกุล เมื่ออยูในสถานะกระตุนโมเลกุล
ของสารท่ีไวตอการเปลี่ยนแปลงความมีข้ัวสวนใหญ จะ
เ กิดการถ าย เทประจุ ภ าย ใน โม เล กุล  เ รี ยกว า
intramolecular charge transfer ซึ่งลักษณะดังกลาว
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อาจสงผลใหความมี ข้ัว (หรือไดโพลโมเมนต) ของ
โมเลกุลเพ่ิมข้ึนทําใหตัวทําละลายท่ีลอมรอบอยูจัดเรียง
ตัวใหมเกิดโซลเวนทรีแลกเซชัน และระดับพลังงานของ
โมเลกุลลดลง สเปกตรัมการเรืองแสงของโมเลกุลท่ี
ไดรับจึงเกิด bathochromic shift (รูปท่ี 2) การเลื่อน
ของสเปกตรัมการเรืองแสงยังข้ึนอยูกับความมข้ัีวของตวั
ทําละลายดวย ตัวทําละลายท่ีมีข้ัวสูงกวาจะทําใหระดับ
พลังงานของโมเลกุลเหลาน้ีลดลงมากกวาเมื่อเกิดรแีลก-
เซชัน เปนผลใหเกิด red shift ไดมากกวา ตรงกันขาม

ถาความมีข้ัว (หรือไดโพลโมเมนต) ของโมเลกุลลดลง
เมื่ออยูในสถานะกระตุน ระดับพลังงานของโมเลกุลจะ
เพ่ิมข้ึน และสเปกตรัมการเรืองแสงของโมเลกุลจะเกิด
blue shift แทน หลังจากโมเลกุลกลับสูสถานะพ้ืนแลว
ความมีข้ัว (หรือไดโพลโมเมนต) ของโมเลกุลจะกลับสู
สภาวะปกติเหมือนเดิม เชนเดียวกับโมเลกุลของตัวทํา
ละลายท่ีลอมรอบอยูจะมีการจัดเรียงตัวอีกครั้ง เพ่ือ
กลับสู สภาวะ เดิ ม เหมือนกอน ท่ี โม เล กุลจะ เ กิ ด
อิเล็กทรอนิกสทรานซิชัน

รูปท่ี 2 เมื่อโมเลกุลถูกกระตุนจากสถานะพ้ืนไปยังสถานะกระตุนอาจจะเกิดการถายเทประจุภายในโมเลกุลสงผล
ใหเกิดลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี (a) คาไดโพลโมเมนตและความมีข้ัวของโมเลกุลไมเปลี่ยนแปลง
(* ~ ) ระดับพลังงานของโมเลกุลไมเปลี่ยนแปลง, (b) คาไดโพลโมเมนตและความมีข้ัวของโมเลกุล
เพ่ิมข้ึน (* > ) ซึ่งถาโมเลกุลของสารเรืองแสงดังกลาวอยูในสถานะกระตุนนานพอ (1) จะเกิดโซล
เวนทรีแลกเซชัน สงผลใหระดับพลังงานของโมเลกุลลดลง (การลดลงของระดับพลังงานจะเพ่ิมข้ึนเมื่อ
ความมีข้ัวของตัวทําละลายเพ่ิมข้ึน) ทําใหสเปกตรัมการเรืองแสงท่ีไดรับเกิด bathochromic shift และ
(c) คาไดโพลโมเมนตและความมีข้ัวของโมเลกุลลดลง (* < ) ซึ่งถาโมเลกุลของสารเรืองแสงดังกลาว
อยูในสถานะกระตุนนานพอ (2) จะเกิดโซลเวนทรีแลกเซชันสงผลใหระดับพลังงานของโมเลกุลเพ่ิมข้ึน
(การเพ่ิมข้ึนของระดับพลังงานจะมากข้ึนเมื่อความมีข้ัวของตัวทําละลายลดลง) ทําใหสเปกตรัมการเรือง
แสงท่ีไดรับเกิด hypsochromic shift
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เน่ืองจากโมเลกุลของตัวทําละลายตองการ
เวลาในการจัดเรียงตัวรอบโมเลกุลของตัวถูกละลาย
ทําใหอัตราเร็วในการเกิดโซลเวนทรีแลกเซชันข้ึนกับ
ความหนืดของระบบท่ีกําลังศึกษา การศึกษาโซลเวนท-
รีแลกเซชันโดยใชเทคนิควัดการเรืองแสงแบบใชแสง
กระตุนเปนจังหวะ หรือท่ีเรียกวา time-resolved
fluoro-metric technique มีรายงานครั้งแรกในป
1971 โดย Ware et al. (1971) ซึ่งเปนการตรวจสอบ
สเปกตรัมการเรืองแสงของ 4-aminophthalimide
(รูปท่ี 3) ในสารละลายของโพรพานอล (propanol) ท่ี
อุณหภูมิ -70 ºC ซึ่งต่ําเพียงพอตอการตอบสนองของ
เครื่องมือท่ีจะติดตามการจัดเรียงตัวของโมเลกุลของ
โพรพานอลรอบโมเลกุลของ 4-aminophthalimide
ในสถานะกระตุนได การศึกษาแสดงวาไดโพลโมเมนต
ของโมเลกุล 4-aminophthalimide จะเปลี่ยนจาก
3.5 D ในสถานะพ้ืนไปเปน 7.1 D ในสถานะกระตุน
สงผลใหเกิดการจัดเรียงตัวใหม และการเลื่อนของ
สเปกตรัมการเรืองแสงไปทางความยาวคลื่นสูง การ
ทดลองลักษณะเดียวกันซึ่งทําท่ีอุณหภูมิหองพบวาไม
สามารถสังเกตการเลื่อนของสเปกตรัมการเรืองแสงได
ทําใหสามารถสรุปไดวาระยะเวลาของการเกิดโซลเวนท
รีแลกเซชันนอยกวา 1 ns ในสารละลายท่ีเปนของเหลว

ตั วอย า งของสาร เ รื องแสง ท่ี ไ วต อการ
เปลี่ยนแปลงความมีข้ัวของระบบท่ีรูจักกันดีท่ีสุดชนิด
หน่ึงคือ 1-anilino-8-naphthalene sulfonate หรือ
อาจเขียนยอๆ เปน ANS (รูปท่ี 3) ถูกคนพบโดย
Weber and Laurence (1954) ANS มีลักษณะท่ี
นาสนใจ คือ สารน้ีไมใหฟลูออเรสเซนซเมื่ออยูใน
สารละลายท่ีมีนํ้าเปนตัวทําละลาย แตจะใหฟลูออเรส
เซนซสูงเมื่ออยูในตัวทําละลายท่ีมีข้ัวนอย ลักษณะ
ดังกลาวทําใหสามารถใช ANS ในการตรวจสอบสวน
หรือบริเวณท่ีไมชอบนํ้า (hydrophobic region) ใน

ระบบทางชีวโมเลกุลได โดยไมถูกรบกวนจากฟลูออเรส
เซนซของโมเลกุลของ ANS ท่ีอยูในสวนหรือบริเวณท่ี
ชอบนํ้า (hydrophilic region) มีการนํา ANS และ
อนุพันธของสารประกอบน้ี  เชน p-toluidinyl-6-
naphthalene sulfonate หรืออาจเรียกยอๆ วา TNS
(รูปท่ี 3) ไปใชอยางกวางขวางในการศึกษาโปรตีน
เน้ือเยื่อทางชีวโมเลกุล และระบบของไมเซลล เปนตน
(Priev et al., 2002; Abuin et al., 1997; Bismuto
et al., 1992) รวมถึงมีการศึกษาอยางกวางขวางถึง
กลไกท่ีทําใหโมเลกุลของสารเหลาน้ีใหฟลูออเรสเซนซท่ี
แปรผันกับความมีข้ัวของสารละลาย ซึ่งการตรวจสอบ
เนนไปท่ีหลายกระบวนการ ไดแก การถายเทประจุ
ภายในโมเลกุล อันตรกิริยาแบบเฉพาะเจาะจงระหวาง
ตัวทําละลายและตัวถูกละลาย การเปลี่ยนแปลง
โ ค ร งส ร า ง ข อ ง โ ม เ ล กุ ล แ บ บ ไม ทํ า ล า ย พั น ธ ะ
(molecular conformation change) และการเกิด
intersystem crossing ไปยัง triplet state เปนตน
กระบวนการท่ีกลาวถึงน้ี หลายกระบวนการสามารถ
เกิดข้ึนพรอมกัน และอาจจะมีการแขงขันกัน ทําใหยาก
ท่ีจะตัดสินวากระบวนการใดมีอิทธิพลมากกวากัน หรือ
กระบวนการใดท่ีเปนตัวกําหนดผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึน

ส า ร ป ร ะ ก อ บ 6 -propionyl-2 -( N,N-di-
methyl-amino)naphthalene หรือท่ีเรียกยอๆ วา
PRODAN (รูปท่ี 3) ถูกสังเคราะหข้ึนครั้งแรกโดย
Weber and Farris (1979) โมเลกุลของ PRODAN
ประกอบดวยหมูท่ีใหอิเล็กตรอน คือ dimethylamino
group และหมูท่ีรับอิเล็กตรอน คือ propionyl group
ตอผานวงอะโรมาติก PRODAN เปนสารเรืองแสงท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะใชตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ความมีข้ัวของระบบ เน่ืองจากไมมีประจุ และสามารถ
ละลายในตัวทําละลายไดหลากหลาย เมื่อนําไปใชศึกษา
ความมีข้ัวของระบบพบวา สารดังกลาวมีความไวตอการ
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เปลี่ยนแปลง ความมีข้ัวสูงมาก การศึกษาในตัวทํา
ละลายตางๆ แสดงวา PRODAN ใหสเปกตรัมการเรือง
แสงท่ีมี solvatochromic shift เพ่ิมข้ึนจาก 401 nm
ในไซโคลเฮกเซน ถึง 531 nm ในนํ้า (Weber and
Farris, 1979) จึงมีการนํา PRODAN ไปใชอยาง
กว า งขวา ง ในการศึ กษาระบบ ท้ั งทาง เคมี และ
ทางชีวภาพ เชน การรวมตัวกันของโปรตีน เน้ือเยื่อ
ฟอสโฟไลปด และ solvation dynamics ในของเหลว
ท่ีมีข้ัว, ไอออนิก-ลิคควิด และ supercritical fluids
เปนตน (Vequi-Suplicy et al., 2013; Krasnowska
et al., 1998; Nitschke et al., 2012) มีหลักฐาน
แสดงวาคุณสมบัติท่ีดีเดนของสารประกอบดังกลาว
เปนผลมาจากไดโพลโมเมนตของโมเลกุลท่ีเพ่ิมข้ึนอยาง
มากเมื่ออยูในสถานะกระตุน อยางไรก็ตามการศึกษาใน
รายละเอียดพบวาอาจมีกระบวนการท่ีซับซอนมากกวา

เกิดข้ึน (Nowak et al., 1986; Marks et al., 1998;
Balter et al., 1988; Catalan et al., 1991; Parusel
et al., 1997 and 1998; Parusel, 1998) อนุพันธ
ของ PRODAN หลายตัวสามารถนําไปใชศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงความมี ข้ัวของระบบไดอยางประสบ
ความสํ า เ ร็ จ  เ ช น 2 ’ -( N,N-dimethylamino)-6 -
naphthoyl-4-trans-cyclohexanoic acid หรือท่ี
เรียกยอๆ วา DANCA (Macgregor and Weber,
1986; Pierce and Boxer, 1992), 6-acryloyl-2-
(N,N-dimethylamino)- naphthalene หรือ ACRY-
LODAN (Prendergast et al., 1983) และ
6-dodecanoyl-2-(N,N-dimethylamino) naphtha-
lene หรือ LAURDAN (Parasassi et al., 1998)
โครงสรางของสารประกอบเหลาน้ีแสดงดังรูปท่ี 3

รูปท่ี 3 โครงสรางโมเลกุลของสารประกอบโซลเวโตโครมิก (4) 4-aminophthalimide, (5) 1-anilino-8-
naphthalene sulfonate (ANS), (6) p-toluidinyl-6-naphthalene sulfonate (TNS), (7) 6-
propionyl-2-(N,N-dimethylamino)naphthalene (PRODAN), (8) 2’-(N,N-dimethylamino)-6-
naphthoyl-4-trans-cyclohexanoic acid (DANCA), (9) 6-acryloyl-2-(N,N-dimethylamino)
naphthalene (ACRYLODAN) และ (10) 6-dodecanoyl-2-(N,N-dimethylamino) naphthalene
(LAURDAN)
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รูปท่ี 4 การวัดอัตราสวนความเขมของไวโบรนิกแบนดท่ี 1 และแบนดท่ี 3 (I1/I3) จากสเปกตรัมการเรืองแสงของ
pyrene ซึ่งมีความไวอยางมากตอการเปลีย่นแปลงความมีข้ัวระดับจุลภาคของระบบ สเปกตรัมการเรือง
แสงของ pyrene ในสภาพแวดลอมท่ีมีข้ัวสูงและท่ีมีข้ัวต่ําถูกแสดงในลักษณะเปรียบเทียบ เชนเดียวกับ
โครงสรางโมเลกุลของ pyrene

4. สารประกอบท่ีมีการเปล่ียนแปลงความเขม
ของไวโบรนิกแบนดกับความมีข้ัวของระบบ

สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดร-
คารบอน (polycyclic aromatic hydro-carbons,
PAH) และโพลีไซคลิกอะโรมาติกไนโตรเจน
ไฮโดรคารบอน (polycyclic aromatic nitrogen
hydrocarbons, PANH) เชน naphthalene, triphe-
nylene, pyrene, benzo[ghi]- perylene, benzo-
[e]pyrene และ coronene ซึ่งเปนสาร ประกอบท่ีมี
สมมาตรของโมเลกุลสูง จะแสดงสเปกตรัมซึ่ งมี
รายละเอียดสัมพันธกับระดับพลังงานยอยท่ีเก่ียวของ
กับการสั่นของโมเลกุล ความเขมของแบนดเล็กๆ
เหลาน้ีมีความไวอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงความมี
ข้ัวของตัวทําละลาย (Kalyanasundaram and
Thomas, 1977) ในตัวทําละลายท่ีมีข้ัว ความเขมของ
แบนด 0-0 (หรือไวโบรนิกแบนดท่ี 1) จะเพ่ิมข้ึนเหนือ
แบนดอ่ืนๆ ความเขมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของแบนด
เหลาน้ีในสเปกตรัมการเรืองแสง เชน ในกรณีของ
pyrene เกิดจาก vibronic coupling ของระดับ

พลังงานกระตุนลําดับท่ี 1 และลําดับท่ี 2 ขอบเขตของ
vibronic coupling จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับแรง
ไดโพลอินดิวซไดโพล ระหวางโมเลกุลของตัวทําละลาย
และโมเลกุลของ pyrene ซึ่งเปนผลจากการเกิดโซลเว-
ชันเชลล โดยความมีข้ัวของตัวทําละลายจะเปนตัว
กําหนดคาอินดิวซไดโพลโมเมนต ซึ่งสัมพันธกับการ
เบ่ียงเบนของระดับพลังงานยอยท่ีเก่ียวของกับการสั่น
ของโมเลกุลของ pyrene

ลักษณะสเปกตรัมการเรืองแสงของ pyrene
ท่ีเปลี่ยนแปลงกับความมีข้ัวของตัวทําละลาย สามารถ
ใชเพ่ือติดตามความมีข้ัวท่ีเปลี่ยนแปลงไปของระบบได
โดยวัดคาอัตราสวนความเขมของไวโบรนิกแบนดท่ี 1
ตอแบนดท่ี 3 (I1/I3) (Kalyanasundaram and
Thomas, 1977; Valeur, 2002; Aguiar et al.,
2003) ดังแสดงในรูปท่ี 4 อัตราสวนดังกลาวจะเพ่ิมข้ึน
เมื่อความมีข้ัวของระบบเพ่ิมข้ึน โดยมีคาจากประมาณ
0.58 ในตัวทําละลายไมมีข้ัวอยาง n-hexane ถึง
ประมาณ 1.95 ในตัวทําละลายมีข้ัวอยาง dimethyl
sulfoxide (Dong and Winnik, 1984)

I3

I1

High Polarity

Low Polarity

Pyrene

Wavelength (nm)
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pyrene เปนหน่ึงในสารสงสัญญาณเรืองแสง
(fluorescent probes) ท่ีมีการนํามาใชอยาง
กวางขวางเพ่ือศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบ ซึ่งสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงความมีข้ัว
โดยเฉพาะระบบทางชีวโมเลกุลท่ีมีความซับซอน อัน
เน่ืองมาจากความไว (sensitivity) ของเทคนิค รวมถึง
สามารถติ ด ตามการ เปลี่ ยนแปลง ได หลายมิ ติ
(multidimentionality) และติดตามการเปลี่ยนแปลง
กับเวลา (time dependency) ได มีรายงานการนํา
pyrene มาใชในการหาความเขมขนวิกฤตของการเกิด
ไมเซลล (critical micelle concentration, CMC)
ของสารลดแรงตึงผิวประเภทตางๆ ไดแก สารลดแรงตึง
ผิวไมมีประจุ (nonionic surfactants) เชน Tergitol
25-L-9, Tergitol 15-S-40 และ Neodol 91-8
สารลดแรงตึงผิวประจุลบ (anionic surfactants)
เชน sodium decyl sulfate และสารลดแรงตึงผิว
ประจุบวก (cationic surfactants) เชน cetyltri-
methylammonium bromide เปนตน (Anantha-
padmanabhan et al., 1985) นอกจากน้ียังมีสารลด
แรงตึ งผิว ไมมีประจุ  เชน poly-oxyethylene-23-
lauryl ether (หรือ brij 35) และ polyoxyethylene-
10-cetyl ether (หรือ brij 56) และศึกษาระบบซึ่ง
ประกอบดวยสารลดแรงตึงผิวดังกลาวกับพอลิเมอร
ละลายนํ้า poly(acrylic acid) และตัวระงับการ
เปลงแสง (fluorescent quencher) อยาง
benzophenone เพ่ือติดตามการลดลงของฟลูออเรส-
เซนซของ pyrene หลังจากเติม benzo-phenone
และการกลับมาเพ่ิมข้ึนอีกครั้งของฟลูออเรสเซนซเมื่อมี
การเติมพอลิ-เมอร อันตรกิริยาซึ่งเกิดข้ึนระหวาง
โมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวซึ่งอยูในรูปของไมเซลล
และพอลิเมอรจะบงความเปนไปไดของการนําระบบมา
ใช เปนเซนเซอรทางเคมี (chemical sensor)

(Bandyopadhyay and Ghosh, 2010) นอกจากการ
รวมตัวของสารลดแรงตึงผิวในสารละลาย pyrene ยัง
สามารถใชศึกษาความเขมขนของการรวมตัวเปน
คอลลอยด (colloid) บนพ้ืนผิวของแข็ง ท่ีเรียกวา
critical solloid concentration (CSC) (Kunjappu
and Somasundaran, 1989) และศึกษาการรวมตัว
หรืออันตรกิริยาของสารตั้งแตสองชนิดข้ึนไป เชน
อันตรกิริยาระหวางสารลดแรงตึงผิวและพอลิเมอร ซึ่ง
ความเขมขนท่ีสารลดแรงตึงผิวเกิดการรวมตัวเปนไม
เซลลบนสายของพอลิ เมอรอาจเรียกว า critical
aggregation concentration (CAC) (Abuin et al.,
1999; Khatua et al., 2008) การใช pyrene เพ่ือ
ตรวจสอบ อันตรกิริยาระหวาง poly(acrylic acid)
และ dodecyltrimethylammonium bromide
(DTAB) ในนํ้า (Misra and Somasundaran, 2008)

การใช pyrene เปนสารสงสัญญาณเรืองแสง
เพ่ือศึกษาอันตรกิริยาระหวางตัวทําละลายกับตัวถูก
ละลาย ตัวถูกละลายกับตัวถูกละลาย และตัวทําละลาย
กับตัวทําละลายภายในระบบของผสมระหวาง 1-
butyl-3-methylimidazo-lium hexafluorophos-
phate ([bmim][PF6]) ไอออนิกลิคควิด และ tetra-
ethylene glycol (TEG) ผลการทดลองท่ีไดรับจาก
pyrene และสารสงสัญญาณอ่ืนๆ เชน pyrene-1-
carboxaldehyde และ 2,6-diphenyl-4-(2,4,6-
triphenyl-N-pyridino) phenolate (Reichardt’s
dye 30) บงวาในสัดสวนท่ีเหมาะสมของผสมดังกลาว
จะแสดง hyper-polarity (Sarkar et al., 2008) การ
ใช pyrene excimer เปนเครื่องมือในการตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงของความหนืดในระดับจุลภาคของ
ไฮโดรคารบอน หรือสวนท่ีไมมีข้ัวของลิปดเวสิคัล (lipid
vesicles) เชน เดียวกับการใชคุณสมบัติของสาร
ดังกลาวในวัดอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะ (phase
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transition temperature) ในลิปดเวสิคัล และใชใน
การศึกษานิวคลีอิกแอซิด (nucleic acids) (Conlon
et al., 2008) และเมื่อเร็วๆ น้ีมีบทความวิจัยท่ีตีพิมพ
เก่ียวกับการศึกษาโครงสราง และการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของโปรตีน (protein) โดยการใช pyrene
เปนสารสงสัญญาณเรืองแสง (Bains et al., 2011)

5. สรุป
กระบวนการทางกายภาพและทางเคมี ท่ี

เ กิ ด ข้ึน ในระบบต า งๆ  มั กจะ เ ก่ี ย วข อ ง กับการ
เปลี่ยนแปลงความมีข้ัวบางสวนหรือท้ังหมดของระบบ
เสมอ ท้ังน้ีเน่ืองจากอนุภาคท่ีเปนองคประกอบของ
ระบบเหลาน้ี ประกอบดวยประจุบวกและลบ อันตร-
กิริยาท่ีเกิดข้ึนระหวางอนุภาคก็เปนแรงระหวางประจุ
เหลาน้ี ดังน้ันการติดตามการเปลี่ยนแปลงความมีข้ัว
ของระบบจะทําใหเขาใจกระบวนการตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
ภายในระบบไดดียิ่งข้ึน โดยอาศัยโมเลกุลของสารสง
สัญญาณท่ีไวตอการเปลี่ยนแปลงความมีข้ัว ทําให
สามารถติดตามการเปลี่ยน แปลงดังกลาวในระดับ
จุลภาคได คุณสมบัติการละลายท่ีแตกตางกันของสาร
สงสัญญาณแตละชนิด ยังสามารถเลือก ใชใหเหมาะสม
กับบริเวณท่ีตองการศึกษาไดดวย เน่ืองจากสารสง
สัญญาณสวนใหญแสดงการเปลี่ยนแปลงสเปกตรัมการ
ดูดกลืนแสง และ/หรือสเปกตรัมการเรืองแสงสัมพันธ
กับการเปลี่ยนแปลงความมีข้ัว จึงสามารถติดตามการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวไดอยางสะดวกโดยอาศัยเทคนิค
ทางสเปกโทรสโกป

คุณสมบัติการเรืองแสงของสารประกอบ
เหลาน้ี ยังมีความไว และความจําเพาะเจาะจงอยาง
มากตอระบบ ท่ีต องการศึ กษา  โดย เฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมระดับจุลภาคของระบบ
เชน ความมีข้ัว และความหนืด ซึ่งเปนผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของอันตรกิริยาระหวางโมเลกุลชนิดตางๆ

ทําใหสามารถตรวจสอบและติดตามการรวมตัว
การจัดเรียงตัว และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
โมเลกุลของสารตางๆ ภายในระบบ ท้ังกับระยะทาง
และเวลา จากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะ และ
ตําแหนงของสเปกตรัมการเรืองแสงไดเปนอยางดี
ความสม่ําเสมอในการจัดเรียงตัวของโมเลกุลสงผล
สําคัญตอลักษณะและรูปรางของสเปกตรัม ขณะท่ีการ
เปลี่ยนแปลงเสถียรภาพของระบบในระดับจุลภาค
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับพลังงาน สงผลตอ
การเลื่อนตําแหนงของสเปกตรัม คุณสมบัติดังกลาวทํา
ใหสารสงสัญญาณเรืองแสงเหลาน้ี มีประโยชนอยาง
มากตอการนําไปประยุกตใชเพ่ือศึกษาระบบทางเคมี
และชีวโมเลกุล ซึ่งกําลังไดรับความสนใจอยางมากใน
ปจจุบัน
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