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การสกัดแบบจุดขุ่น: ทฤษฎีและการประยุกตใ์ช้สารลดแรงตึงผิว 
ในทางเคมีวิเคราะห์ 

Cloud-Point Extraction: Theory and Applications of Surfactants  
in Analytical Chemistry 

ญาณวรรธน ์แสนตลาดชัยกิตติ์1 

 

บทคัดย่อ 
เทคนิคการสกัดแบบจุดขุ่นเป็นวิธีการสกัด และเพ่ิมความเข้มข้นสารของเป้าหมายโดยใช้สารลดแรงตึงผิว

เป็นตัวสกัด เช่น สารลดแรงตึงผิวแบบไม่มีประจุ และสารลดแรงตึงผิวแบบประจุลบ เป็นต้น ภายใต้สภาวะท่ี
เหมาะสม ได้แก่ อุณหภูมิ ความดัน ความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิว และเกลือ สารละลายของสารลดแรงตึงผิวน้ี
ท่ีมีนํ้าเป็นตัวทําละลายจะมีลักษณะขุ่น และมีการแยกเฟสเป็นสองเฟส (ช้ันสารละลายนํ้า และช้ันสารลดแรงตึงผิว
เข้มข้น) สารเป้าหมายจะถูกสกัดและเพ่ิมความเข้มข้นได้ในช้ันสารลดแรงตึงผิวเข้มข้น วิธีการสกัดแบบจุดขุ่นน้ี เป็น
วิธีท่ีง่าย รวดเร็ว ให้ประสิทธิภาพสูงในการสกัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บทความปริทัศน์น้ีได้รวบรวมทฤษฎี 
และหลักการเบ้ืองต้นของการสกัดแบบจุดขุ่น นอกจากน้ีได้นําเสนอการประยุกต์ใช้เทคนิคการสกัดแบบจุดขุ่น
สําหรับการวิเคราะห์สารเป้าหมายต่าง ๆ ไว้ด้วย 
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ABSTRACT 
Cloud-point extraction is the extraction and preconcentration of target analytes using 

surfactants as extractant such as non-ionic and anionic surfactants etc. Under the optimum 
conditions including temperature, pressure, concentration of surfactant and salt, the aqueous 
surfactant solution becomes clouding and separating into two phases (i.e., aqueous and 
surfactant-rich phases). The target analytes are extracted and concentrated into surfactant-rich 
phase. The cloud-point extraction is simple, rapid, high extraction efficiency and environmentally 
friendly. This review includes theory and principle of cloud-point extraction as well as its 
application for the analysis of various analytes. 
 
คําสําคัญ: การสกัดแบบจุดขุ่น สารลดแรงตึงผิว ทฤษฎี การประยุกต์ใช้ 
Keywords: Cloud-point extraction, Surfactant, Theory, Application 
 

บทนํา 
สารลดแรงตึงผิว (surfactants) เป็นสารท่ีมี

สมบัติแอมฟิไฟล์ (amphiphilic property) น่ันคือ ใน
โมเลกุลประกอบไปด้วยส่วนท่ีมีข้ัว (polar head 
group) ซึ่งเป็นส่วนท่ีชอบนํ้า (hydrophilic) และส่วน
ท่ีไม่มีข้ัวหรือมีข้ัวต่ํา (hydrophobic tail) โดยใน
โครงสร้างของสารลดแรงตึงผิวน้ัน ส่วนท่ีมีข้ัวอาจมีหมู่
ฟังก์ชันเป็นซัลโฟเนต (-SO3

−) ซัลเฟต (-SO4
−) หรือ 

คาร์บอกซิเลต (-COO−) เป็นต้น และส่วนท่ีไม่มีข้ัวโดย

ส่วนใหญ่จะเป็นสายโซ่ไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon 
chain) ท่ีมจีํานวนอะตอมของคาร์บอนท่ีแตกต่างกันไป
ในแต่ละสารลดแรงตึงผิว ซึ่งอาจจะเป็นสายโซ่ตรง 
(linear) หรือ เป็นก่ิงก้าน (branch) ก็ได้ และในบาง
กรณีอาจจะมีวงอะโรมาติก (aromatic ring) ใน
โครงสร้างน้ันได้เช่นกัน รูปท่ี 1 แสดงตัวอย่างของสาร
ลดแรงตึงผิว โซเดียมโดเดคซิลซัลเฟต (sodium 
dodecyl sulfate หรือ SDS) ท่ีระบุส่วนท่ีมีข้ัว และมี
ข้ัวต่ําในโครงสร้างโมเลกุล 
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                   (1) ส่วนที่มีขั้วตํ่า หรือไม่มีขั้ว (hydrophobic tail)          (2) ส่วนที่มีขั้ว (polar head) 
รูปท่ี 1 แสดงส่วนท่ีมีข้ัว และไม่มข้ัีวในโครงสร้างของสารลดแรงตึงผิวโซเดียมโดเดคซลิซัลเฟต (C12H25SO4Na) 

 
 
การแบ่งประเภทของสารลดแรงตึ งผิ ว 

โดยท่ัวไปจะแบ่งตามส่วนท่ีมีข้ัวหรือส่วนท่ีชอบนํ้า 
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(hydrophilic) โดยพิจารณาประจุในโครงสร้างของสาร
ลดแรงตึงผิวน้ัน ซึ่งสามารถแบ่งสารลดแรงตึงผิวได้ 4 
ประเภท ดังน้ี 

(1) แบบไม่มีประจุ (non-ionic surfactants) 
(2) แบบประจุบวก (cationic surfactants) 
(3) แบบประจุลบ (anionic surfactants) 

(4) แบบมีประจุบวกและลบ (amphoteric 
หรือ zwiterionic surfactants) 

ซึ่ งลักษณะเฉพาะตัวบางประการ และ
ตัวอย่างของสารลดแรงตึงผิวท้ัง 4 ประเภทข้างต้น 
แสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ประเภทและลักษณะเฉพาะตัวเบ้ืองต้นของสารลดแรงตึงผิวประเภทต่าง ๆ (ท่ีมา: Bezerra et al., 
2005) 

ประเภท ลักษณะเฉพาะตัวบางประการ ตัวอย่าง 

ไม่มีประจุ  

(Non-ionic) 

หมู่ฟังก์ชันที่ชอบน้ําไม่แสดงประจ ุแต่สามารถ

ละลายน้ําได้ค่อนข้างดี เนื่องจากมหีมูฟ่งัก์ชันที่

มีความเป็นขั้วสูงในโมเลกุล เช่น หมูโ่พลีออกซี-

เอทีลีน (-CH2CH2O-) หรือ หมูโ่พลีออลที่มี

หมู่ไฮดรอกซิล (-OH) มากกว่า 1 ตําแหน่งใน

โมเลกุล 

(1) CH3(CH2)11(OCH2CH2)23OH 

Polyoxyethylene (23) dodecanol หรือ Brij 35 

(2) (C2H4O)nC14H22O, n = 7 or 8 

Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether 

หรือ Triton X-114 

ประจุบวก  

(Cationic) 

หมู่ฟังก์ชันที่ชอบน้ําแสดงประจุบวก เชน่  

สารกลุ่มเกลือ quaternary ammonium 

halides (R4N
+X−) 

CH3(CH2)15N
+(CH3)3Br

− 

Cetyl trimethyl ammonium bromide หรือ CTAB 

ประจุลบ  

(Anionic) 

หมู่ฟังก์ชันที่ชอบน้ําแสดงประจุลบ เช่น  

หมู่คาร์บอกซิเลต (RCOO−), ซัลโฟเนต 

(RSO3
−), หรือซัลเฟต (ROSO3

−) 

CH3(CH2)11SO4
−Na+  

Sodium dodecyl sulfate หรือ SDS 

 

มีท้ังประจุบวกและลบ 

(Amphoteric หรือ 

Zwiterionic) 

ในโมเลกุลจะแสดงทั้งประจุลบและบวก ขึ้นกับ

พีเอช (pH) ของสารละลาย ซ่ึงอาจจะแสดง

ประจุบวกหรือลบหรือเป็นกลางก็ได้ 

CH3(CH2)11N
+(CH3)2CH3COO

− 

4-(Dodecyldimethyl ammonium) butirate หรือ 

DAB 
 

การประยุกต์ใช้สารลดแรงตึงผิว สําหรับสกัด
สารเป้าหมายด้วยวิธีท่ีเรียกว่า “การสกัดแบบจุดขุ่น 
(cloud-point extraction หรือ CPE)” เป็นอีกหน่ึง
ทางเลือกท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีให้
ประสิทธิภาพการสกัดท่ีดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
อาจเรียกว่าเป็นตัวทําละลายสีเขียว (green solvent) 
ก็ได้ เพราะไม่ใช้ตัวทําละลายอินทรีย์ท่ีเป็นพิษ เมื่อ

เทียบกับการสกัดแบบดั้งเดิมท่ีใช้ตัวทําละลายอินทรีย์ 
(solvent extraction) ดังน้ัน เพ่ือให้เข้าใจในเทคนิค
การสกัดแบบจุดขุ่นมากข้ึน ในบทความน้ีจึงได้รวบรวม
ทฤษฎี และหลักการสําคัญของการสกัดแบบจุดขุ่น 
ตลอดจนได้เสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
สกัดน้ีสําหรับการวิเคราะห์สารเป้าหมายหลากหลาย
ประเภทไว้ด้วย 
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ทฤษฎี และหลักการของการสกัดแบบจุดขุ่น 
การสกัดแบบจุดขุ่น (CPE) เป็นวิธีการท่ีใช้

สารลดแรงตึงผิวโดยเฉพาะการใช้สารลดแรงตึงผิวแบบ
ไม่มีประจุเป็นตัวสกัด ซึ่งสารละลายของสารลดแรงตึง
ผิวท่ีมีนํ้าเป็นตัวทําละลาย (aqueous solution) น้ันมี
การเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพท่ีสัง เกตเห็นเ ป็น
สารละลายท่ีมีลักษณะขุ่น (cloudy solution) และมี
การแยกเป็นสองเฟส ภายใต้สภาวะท่ีเหมาะสม เช่น 
อุณหภูมิ  ความดัน หรือ มีการ เติมสารบางตัว ท่ี
เหมาะสมลงไปในสารละลายน้ัน ๆ การท่ีสังเกตเห็น
ปรากฏการณ์ความขุ่นของสารละลายของสารลดแรงตึง
ผิว เกิดข้ึนเมื่อความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวสูงกว่า 
ค่าความเข้มข้นวิกฤติความเป็นไมเซลล์ (critical 
micellar concentration หรือ CMC) และอุณหภูมิ
ของระบบท่ีศึกษาสูงกว่าค่าอุณหภูมิจุดขุ่น (cloud-
point temperature หรือ TC) ของสารลดแรงตึงผิว
น้ัน ๆ ณ สภาวะดังกล่าวน้ี การละลายของสารลดแรง 
ตึงผิวมีค่าต่ําลง และในขณะเดียวกันกลุ่มก้อนไมเซลล์
ของสารลดแรงตึงผิวจะมีขนาดใหญ่ข้ึน และอยู่ในสภาพ
คอลลอยด ์การกระเจิงของแสงท่ีตกกระทบสารละลาย
ดังกล่าวน้ี จึงเห็นเป็นสารละลายท่ีมีลักษณะขุ่น เมื่อ
สารละลายแยกเป็นสองเฟสอย่างสมบูรณ์ จะได้
สารละลายเฟสท่ีเรียกว่า ช้ันสารลดแรงตึงผิวเข้มข้น 
(surfactant-rich phase หรือ SRP) เป็นช้ันท่ี
ประกอบด้วยสารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนใหญ่ และ
ปริมาตรของช้ันน้ีจะน้อยมาก (อาจมีปริมาตรตั้งแต่
ระดับไมโครลิตร จนถึงระดับมิลลิลิตร ข้ึนกับสภาวะ
การทดลองน้ัน ๆ) เมื่อเทียบกับช้ันสารละลายนํ้า 
(aqueous phase หรือ AQP) ซึ่งเป็นช้ันท่ี
ประกอบด้วยนํ้าเป็นส่วนใหญ่ และมีบางส่วนเป็นสาร
ลดแรงตึงผิวปนอยู่ด้วย แต่ความเข้มข้นของสารลดแรง

ตึงผิวท่ีมีอยู่ในช้ันน้ีจะมีค่าประมาณ หรือใกล้เคียงค่า 
CMC ของสารลดแรงตึงผิวน้ัน ๆ โดยท่ีช้ันสารลดแรง
ตึงผิวเข้มข้นอาจจะปรากฏอยู่ท่ีส่วนล่างหรือส่วนบน
ของสารละลายก็ได้ ซึ่งจะนําเฉพาะช้ันสารลดแรงตึงผิว
เข้มข้นเท่าน้ันไปวิเคราะห์โดยเครื่องมือตอ่ไป 

การอธิบายปรากฏการณ์จุด ขุ่น (cloud 
point phenomena) และการแยกเฟส (phase 
separation) มีสมมติฐาน (hypothesis) ท่ียอมรับโดย
กว้างขวาง 3 สมมติฐาน (Purkait et al., 2006) คือ 

(1) การเกิดอันตรกิริยาในช้ันไมเซลล์ ซึ่งจะ
เกิดการผลักกัน (repulsive) ระหว่างโมเลกุลของสาร
ลดแรงตึงผิว ณ สภาวะอุณหภูมิต่ํา แต่จะดึงดูดกัน 
(attractive) ในสภาวะอุณหภูมิสูงข้ึน 

( 2)  เ กิ ด ก ร ะ บ ว น ก า ร ดึ ง นํ้ า อ อ ก 
( dehydration)  ท่ี บ ริ เ ว ณ ช้ั น ผิ ว ห น้ า ร อ บ น อ ก 
(external layer) ของกลุ่มก้อนไมเซลล์ท่ีสภาวะ
อุณหภูมิสูงข้ึน ซึ่งค่าคงท่ีไดอิเล็กทริก (dielectric 
constant) ของนํ้าลดลงอย่างมาก และสมบัติความมี
ข้ัวของนํ้าลดต่ําลง (ความสามารถในการละลายต่ํา) จึง
ทําให้เกิดการแยกเฟสข้ึน 

(3) จํานวนและขนาดของกลุ่มก้อนไมเซลล์มี
การเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในสภาวะอุณหภูมิสูง เป็นผล
ทําให้เกิดการแยกเฟสข้ึน 
 

ชนิดของการสกัดแบบจุดขุ่นท่ีนิยมใช้ 
1. การสกัดแบบจุดขุ่นท่ีใช้สารลดแรงตึงผิว

ชนิดไม่มีประจ ุ
การใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุน้ี นิยม

ใช้มากกว่าสารลดแรงตึงผิวชนิดอ่ืน ๆ เน่ืองจากว่า การ
เกิดสารละลายในสภาพขุ่นสามารถทําได้ง่าย โดยการ
ทําการทดลองท่ีสภาวะอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิจุดขุ่น 
(cloud point temperature) ของแต่ละสารลดแรงตึง
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ผิวน้ัน ๆ ในทางปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดใน
การสกัดสารเป้าหมาย การสกัดแบบจุดขุ่นมักทําท่ี
อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิจุดขุ่น ประมาณ 20–30 องศา
เซลเซียส (Santalad et al., 2009) สารลดแรงตึงผิว
ประเภทน้ีท่ีนิยมศึกษาเพ่ือเป็นตัวสกัดสารเป้าหมาย 
เช่น polyoxyethylene-9,5-octylphenylether หรือ 
Triton X-114 (Santalad et al., 2009), poly-
oxyethylene-7,5-octylphenylether หรือ Triton 
X-100 (Zhu et al., 2008; Liu et al., 2007) และ 
polyethylene glycol monoalkyl ether หรือ 
Genapol X-080 (Zhou et al., 2008) เป็นต้น ซึ่งใน
กรณีของ Triton X-114 น้ัน มีอุณหภูมิจุดขุ่น (23–25 
องศาเซลเซียส) ซึ่งใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้อง ดังน้ันการ
ใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดน้ีสามารถเกิดสภาพจุดขุ่นได้
เลย ณ อุณหภูมิท่ัวไป โดยไม่ต้องอาศัยอุณหภูมิจาก
ระบบภายนอก แต่อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิท่ีเหมาะสม
สําหรับการสกัดของแต่ละสารลดแรงตึงผิวจําเป็นต้อง
ศึกษาเพ่ือหาสภาวะท่ีเหมาะสมเป็นกรณีไป 

2. การสกัดแบบจุดขุ่นท่ีใช้สารลดแรงตึงผิว
ชนิดประจุลบ 

การสกัดในลักษณะน้ี จะแตกต่างจากการ
สกัดแบบแรก โดยใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ 
เช่น โซเดียมโดเดคซิลซัลเฟต (SDS) และสภาพขุ่นจะ
เกิดได้ดีในสภาวะความเป็นกรดสูง ซึ่งปกติจะใช้กรด
ไฮโดรคลอริก (HCl) เข้มข้นประมาณ 5–7 โมลาร์ การ
สกัดแบบจุดขุ่นน้ีสามารถทําการสกัดได้ทุกสภาวะไม่
ข้ึนกับอุณหภูมิเหมือนกับการสกัดแบบใช้สารลดแรง 
ตึงผิวชนิดไม่มีประจุข้างต้น ประสิทธิภาพการสกัด
สามารถประเมินจากความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของ SDS 
และ HCl แม้ว่าการสกัดแบบน้ีจะสามารถทําได้ง่าย 
สะดวก และรวดเร็วก็ตาม แต่มีข้อเสียบางประการ คือ 
เฟสช้ันสารลดแรงตึงผิวเข้มข้นท่ีเตรียมได้มีความเป็น

กรดค่อนข้างสูง (น่ันคือ pH น้อยกว่า 3) ซึ่งไม่ค่อย
สะดวกนักในการนําไปวิเคราะห์สารเป้าหมายโดย
เครื่องมือ เช่น โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 
(HPLC) เน่ืองจากอาจจะมีผลต่อสภาพเฟสอยู่น่ิงใน
คอลัมน์ และอาจเกิดการกัดกร่อนข้อต่อต่าง ๆ ใน
ระบบของเครื่องมือได้ ดังน้ัน การประยุกต์ใช้สําหรับ
การวิเคราะห์สารเป้าหมายต่าง ๆ จึงมีจํานวนน้อยกว่า
เมื่อเทียบกับกรณีแรก 
 

ข้ันตอนพ้ืนฐานในการสกัดแบบจุดขุ่น 
การสกัดแบบจุดขุ่น ประกอบด้วยข้ันตอน

สําคัญ ๆ 2 ข้ันตอน คือ 
1. การละลายของสารเป้าหมายในสาร- 

ละลายไมเซลล์ (solubilization of solutes in 
aqueous micells) 

การกระจายหรือการพาร์ทิชัน (partition) 
ของสาร เ ป้ าหมายในสารละลาย นํ้ า  ( aqueous 
solution) เข้าไปในกลุ่มก้อนไมเซลล์ จะเกิดข้ึนตั้งแต่มี
การเติมสารลดแรงตึงผิว (ความเข้มข้นมากกว่าค่า 
CMC) ลงไปในสารละลายของสารเป้าหมาย การท่ีสาร
เป้าหมายมีการเคลื่อนเข้าไปในกลุ่มก้อนไมเซลล์ได้
อาศัยสมบัติ “like dissolve like” ซึ่งจะเรียก
กระบวนการน้ีว่า solubilization และกระบวนการ
ดังกล่าวจะเกิดได้มากข้ึนเมื่อสารละลายน้ีมีการเพ่ิม
อุณหภูมิเข้าไปในระบบให้สูงข้ึน (อุณหภูมิสูงกว่าค่า 
TC) ซึ่ง ณ สภาวะน้ีสารละลายสารลดแรงตึงผิวจะมี
ลักษณะขุ่น (cloudy solution) ดังรูปท่ี 2 การ
กระจายระหว่างเฟสสองเฟสน้ีสัมพันธ์กับสมบัติความ
ไม่มีข้ัว หรืออาจเรียกว่า ข้ันการละลาย “dissolved 
state” ในแกนกลางของกลุ่มก้อนไมเซลล์ และสมบัติ
ความมีข้ัว หรืออาจเรียกว่า ข้ันการดูดซับ “adsorbed 
state” ท่ีอยู่ระหว่างผิวหน้า (interface) ของช้ัน 
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ไมเซลล์ และช้ันนํ้า การกระจายระหว่างเฟสสองเฟสน้ี
ของสารเป้าหมายเป็นกระบวนการแบบไดนามิกส์
(Rubio and Pérez-Bendito, 2003) 

2. การแยกเฟสของชั้นสารลดแรงตึงผิว
เข้มข้น (phase separation) 

ข้ันตอนน้ีเป็นการแยกเฟสของช้ันสารลดแรง
ตึงผิวเข้มข้น (surfactant-rich phase หรือ SRP) 
จากช้ันสารละลายนํ้า (aqueous phase หรือ 
ซึ่งกระบวนการแยกเฟสจะเกิดข้ึนเมื่อสมบัติการละลาย 
( solubility)  ของสารลดแรงตึ งผิ ว  ( มี ท้ั งสม บัติ 
hydrophobic และ hydrophilic ในโมเลกุล) 
ลดลงอย่างรวดเร็วในตัวทําละลายนํ้า หรือ อา
กล่าวได้ว่า มีการเพ่ิมจํานวนข้ึนอย่างรวดเร็วของกลุ่ม
ก้อนไมเซลลก็์ได้ ทฤษฎีการแยกเฟสสามารถอธิบายได้
โดยใช้เฟสไดอะแกรม (phase diagram) ของสารลด
แรงตึงผิวชนิดน้ันในสภาวะการทดลองเฉพาะกรณีไป

 

รูปท่ี 2 แสดงภาพรวมของการสกัดแบบจุดขุ่น 
(solubilization) และ (II) การแยกเฟสของช้ันสารละลาย 

∆ คือ มีอุณหภูมิเก่ียวข้องในระบบ และ
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ไมเซลล์ และช้ันนํ้า การกระจายระหว่างเฟสสองเฟสน้ี
ของสารเป้าหมายเป็นกระบวนการแบบไดนามิกส ์

การแยกเฟสของชั้นสารลดแรงตึงผิว

สารลดแรง
) ออก

หรือ AQP) 
จะเกิดข้ึนเมื่อสมบัติการละลาย 

มี ท้ั งสม บัติ 
) มีค่า

ลดลงอย่างรวดเร็วในตัวทําละลายนํ้า หรือ อาจจะ
อย่างรวดเร็วของกลุ่ม

ทฤษฎีการแยกเฟสสามารถอธิบายได้
ของสารลด

กรณีไป 

โดยท่ัวไปในกรณีของสารลดแรงตึงผิวแบบไม่มีประจุ 
(non-ionic surfactant) เช่น Triton X-114 และ 
Triton X-100 พบว่า อุณหภูมิท่ีทําให้เกิดการแยกเฟส
น้ันจะข้ึนกับความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวด้วย น่ัน
คือ เมื่อความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวมากข้ึน 
อุณหภูมิท่ีจะทําให้เกิดการแยกเฟสได้จะต้องทําใน
สภาวะท่ีอุณหภูมิสูงข้ึน นอกจากน้ี อีกปัจจัยหน่ึงท่ี
สามารถช่วยให้เกิดการแยกเฟสได้ง่ายข้ึน น่ันคือ การ
เติมเกลือ เช่น โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) และโซเดียม
ซัลเฟต (Na2SO4) เป็นต้น ลงไปในสารละลายระหว่าง
ทําการสกัดแบบจุดขุ่น ซึ่งบทบาทของเกลือจะได้กล่าว
ในรายละเอียดต่อไป  ในทางปฏิบัติ เพ่ือให้การแยกเฟส
เกิดข้ึนอย่างสมบูรณ์ จะทําการป่ันเหว่ียงสารละลายท่ี
ความเร็วรอบสูง เช่น 3,500 หรือ 4,000 รอบต่อนาที 
เป็นต้น 

 
แสดงภาพรวมของการสกัดแบบจุดขุ่น (I) การละลายของสารเป้าหมายเข้าไปในกลุ่มก้อนไมเซลล์ 

การแยกเฟสของช้ันสารละลาย (phase separation) เมื่อกําหนดสัญลักษณ์ 

คือ มีอุณหภูมิเก่ียวข้องในระบบ และ   คือ กระบวนการป่ันเหว่ียง 

พารามิเตอร์ท่ีมีผลต่อการสกัดแบบจุดขุ่น 
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การศึกษาพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวข้องในการสกัด
แบบจุดขุ่นถือว่าเป็นหลักสําคัญเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพ
การสกัดสูงสุดภายใต้สภาวะท่ีเหมาะสม โดยท่ัวไปการ
ประยุ กต์ ใ ช้ วิ ธี ก า รดั ง กล่ า ว น้ี สํ าห รั บก า รส กั ด
สารประกอบอินทรีย์ (organic species) อาจสามารถ
ทําการสกัดได้โดยตรง แต่ในกรณีของสารประกอบ 
อนินทรีย์ (inorganic species) เช่น โลหะไอออน ต้อง
อาศัยสมบัติความไม่ชอบนํ้า (hydrophobicity) ของ
สารประกอบเชิงซ้อน น่ันคือ การเลือกลิแกนด์ ท่ี
เหมาะสมเพ่ือเตรียมเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับโลหะ
ท่ีสนใจ ถือเป็นสิ่งท่ีต้องพิจารณาลําดับแรกก่อนเข้าสู่
กระบวนการสกัดแบบจุดขุ่นต่อไป อย่างไรก็ตาม ท้ังใน
กรณีของสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ น้ัน 
พารามิเตอร์ท่ีศึกษาในกระบวนการสกัดแบบจุดขุ่น 
ประกอบด้วย พีเอช (pH) ของสารละลาย ค่าความแรง
ของไอออนในสารละลาย (ionic strength) ชนิดและ
ความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิว (type and 
concentration of surfactants) อุณหภูมิและเวลาใน
การสกัด (equilibration temperature and 
incubation time) และเวลาในการป่ันเหว่ียง 
(centrifugation time) ซึ่งแต่ละพารามิเตอร์จะได้
อธิบายในรายละเอียดเป็นลําดับ ๆ ไป 

1. พีเอช (pH) ของสารละลาย 
ในกรณีสารประกอบอินทรีย์  พี เอชของ

สารละลายจะมีผลค่อนข้างมากโดยเฉพาะกลุ่มสารท่ี
สามารถแตกตัวเป็นไอออนได้ในสภาวะต่าง ๆ ซึ่งจะมี
ผลต่อการพาร์ทิชันของสารประกอบอินทรีย์น้ัน ๆ จาก
เฟสสารละลายนํ้าไปสู่ ช้ันเฟสของสารลดแรงตึง
ผิว สารประกอบอินทรีย์กลุ่มดังกล่าวน้ี เช่น ฟีนอล 
และเอมีน ประสิทธิภาพการสกัดสารกลุ่มน้ีจะสูงข้ึนเมื่อ
ทําการสกัดในสภาวะท่ีสารกลุ่มดังกล่าวไม่แสดงประจุ 
(uncharged form) ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมการละลายของ

สารเป้าหมายเข้าไปในกลุ่มก้อนไมเซลล์ได้มากข้ึน วิธี
ทางเลือกหน่ึงอาจใช้สารลดแรงตึงผิวแบบมีประจุแทน
แบบไม่มีประจุในกรณีน้ีได ้

ในกรณีของสารประกอบอนินทรีย์ พบว่า ค่า
พีเอชของสารละลายมีผลค่อนข้างน้อยต่อประสิทธิภาพ
การสกัดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะ เน่ืองจาก
สารประกอบเชิงซ้อนดังกล่าวน้ันมีโครงสร้างขนาดใหญ่
เป็นกลุ่มก้อน (bulky) ไม่มีประจุ และยึดกันด้วยพันธะ
โควาเลนต์ ซึ่งทําให้โครงสร้างแข็งแรง การถูกไอออไนซ์ 
(ionized) จึงยากข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ
โลหะโครเมียม (III) จะต้องเตรียมสารประกอบเชิงซ้อน
ในสภาวะท่ีเป็นเบส จึงจะให้ประสิทธิภาพในการสกัดท่ี
ดี นอกจากน้ี พีเอชของสารละลายยังมีผลต่อปฏิกิริยา
ในการตกตะกอนของโลหะแต่ละตัวแตกต่างกัน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ในการแยกโลหะออกจากกันได้โดยการ
ปรับพีเอชของสารละลายให้เหมาะสม 

2. ชนิดและความเข้มข้นของสารลดแรง 
ตึงผิว 

การเลือกใช้ชนิดของสารลดแรงตึงผิว ท่ี
เหมาะสม สามารถพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การสกัดสารเป้าหมายได้ดีข้ึน สารลดแรงตึงผิวแต่ละ
ชนิดน้ันมีสมบัติท่ีแตกต่างกัน เช่น โครงสร้าง และมี
อุณหภูมิจุดขุ่น เป็นต้น สารเป้าหมายบางชนิดไม่
สามารถทําการสกัดได้ในสภาวะอุณหภูมิสูง ดังน้ัน 
จําเป็นต้องเลือกสารลดแรงตึงผิวให้เหมาะสมกับสาร
เป้าหมายแต่ละชนิด 

นอกจากน้ี ความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิว
ท่ีใช้ก็มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการสกัดเช่นกัน 
เ น่ืองจาก ประสิท ธิภาพการสกัดสู งสุดของสาร
เป้าหมายจะพบอยู่ในช่วงความเข้มข้นของสารลดแรง
ตึงผิวในช่วงหน่ึงเท่าน้ัน การใช้ความเข้มข้นท่ีสูงมาก
เกินไปจะมีผลทําให้ปริมาตรของเฟสสารลดแรงตึงผิว
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เข้มข้น (SRP) มีมากข้ึน ซึ่ งจะทําให้สัญญาณการ
ตรวจวัดต่ําลง โดยปกติแล้ว ปริมาตรของช้ัน SRP จะ
เพ่ิมเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของสารลดแรง
ตึงผิวท่ีมีอยู่ในระบบ การท่ีปริมาตรของช้ัน SRP มาก
ข้ึนจะกระทบโดยตรงต่อค่าแฟคเตอร์การเพ่ิมความ
เข้มข้น (preconcentration factor หรือ FC) ซึ่ง FC 
= (VAQP / VSRP) โดย VSRP และ VAQP คือปริมาตร
ของช้ัน SRP และช้ันสารละลายนํ้า ตามลําดับ ในทาง
ตรงกันข้ามการใช้สารลดแรงตึงผิวท่ีเข้มข้นท่ีต่ําเกินไป 
ปริมาตรของช้ัน SRP จะค่อนข้างน้อยตามไปด้วย ซึ่งจะ
ทํา ให้ ไม่ ส ามารถแยกเฟสดั งกล่ าวออกจาก ช้ัน
สารละลายนํ้าได้ หรือทําได้ยากยิ่งข้ึน ซึ่งจะให้ความ
ถูกต้อง และความแม่นยําต่ํา ในทางปฏิบัติ มักไม่เลือก
ทําการสกัดท่ีความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวต่ํา ๆ 
แม้ว่าจะให้ประสิทธิภาพการสกัด หรือ ให้สัญญาณการ
ตรวจวัดของสารเป้าหมายสูงกว่าก็ตาม 

3. อุณหภูมิและเวลาในการสกัด 
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการสกัดสารเป้าหมาย 

และให้ประสิทธิภาพการสกัดสารสูงสุด มักจะอยู่ในช่วง 
อุณหภู มิ ท่ี สู ง ก ว่ า อุณหภู มิ จุ ด ขุ่น  ( cloud-point 
temperature) ประมาณ 20–30 องศาเซลเซียส จาก
งานวิจัยท่ีผ่านมา พบว่า เมื่อมีการเพ่ิมอุณหภูมิให้สูงข้ึน 
ประสิทธิภาพการสกัดจะสูงข้ึนด้วย (Santalad et al., 
2009) เน่ืองจาก เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิเหนืออุณหภูมิจุดขุ่น 
จะทําให้ขนาดของกลุ่มก้อนไมเซลล์เพ่ิมมากข้ึน แล้ว
เกิดการดึงโมเลกุลนํ้า (dehydration) ออกจากช้ันของ
สารลดแรงตึงผิวได้มากข้ึน ซึ่งทําให้เกิดการละลาย 
(solubilization) ของสารเป้าหมายเข้าไปในกลุ่มก้อน
ไมเซลล์ได้ดี ข้ึนน่ันเอง แต่อย่างไรก็ตาม การเพ่ิม
อุณหภูมิท่ีมากเกินไป อาจจะทําให้ประสิทธิภาพการ
สกัดลดลง เน่ืองจากอาจมีผลต่อความเสถียรของสาร
เป้าหมายและกลุ่มก้อนไมเซลล ์

เวลาในการสกัดท่ีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมน้ัน 
พบว่า มีผลค่อนข้างน้อยต่อประสิทธิภาพการสกัด 
(Santalad et al., 2009) โดยท่ัวไปเวลาในการสกัดจะ
อยู่ในช่วง 10–20 นาทีโดยประมาณ แต่สําหรับกรณี
ของโลหะท่ีมีการเตรียมผ่านสารประกอบเชิงซ้อนกับ 
ลิแกนด์ท่ีเหมาะสม จะต้องพิจารณาเวลาท่ีใช้สําหรับ
การทําปฏิกิริยา และเวลาในการท่ีสารประกอบเชิงซ้อน
มีการพาร์ทิชันเข้าไปในกลุ้มก้อนไมเซลล์ด้วย อย่างไรก็
ตาม โดยท่ัวไปแล้ว เวลาประมาณ 10 นาที ก็เพียงพอ
ต่อการสกัดท่ีจะใหป้ระสิทธิภาพการสกัดท่ีด ี

4. ผลของความแรงไอออนของเกลือ 
(ionic strength of salts additive) 

การเพ่ิม ionic strength ในระบบการสกัด
แบบจุดขุ่น ด้วยการเติมเกลืออิเล็กโทรไลต์ชนิดต่าง ๆ 
เช่น โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) โซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) 
เป็นต้น บทบาทของเกลือเหล่าน้ี ช่วยให้การแยกเฟส
ระหว่างช้ัน SRP และ AQP ออกจากกันได้ดีข้ึน และยัง
พบว่า สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดได้ดีข้ึนด้วย 
เมื่อความเข้มข้นของเกลือในระบบสารละลายมีค่ามาก
ข้ึน จะมีผลทําให้ขนาดของไมเซลล์เพ่ิมข้ึน และกลุ่ม
ก้อนไมเซลล์มีจํานวนมากข้ึนด้วย ปรากฏการณ์
ดังกล่าวน้ี จะช่วยทําให้สารเป้าหมายท่ีมีข้ัวต่ํา หรือไม่มี
ข้ัว (non-polar analytes) ละลายได้น้อยในช้ัน
สารละลายนํ้า แล้วทําให้สารเป้าหมายสามารถเข้าไป
ละลายในกลุ่มก้อนไมเซลล์ได้ดีข้ึนน่ันเอง ปรากฏการณ์
ดังกล่าวน้ี เรียกว่า salting out effect (Chen et al., 
2010) แม้ว่า การเติมเกลือในระบบการสกัดจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสกัดได้สูงข้ึนก็ตาม การเติมเกลือลงไป
ในปริมาณท่ีมากเกินไป พบว่า มีผลต่อตําแหน่งของช้ัน 
SRP โดยมีแนวโน้มจะปรากฏในตอนล่างแล้วย้ายไปอยู่
ส่วนบนของสารละลาย (Santalad et al., 2009) และ
ยังมีผลต่อการลดลงของปริมาตรช้ัน SRP ด้วย 
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นอกเหนือจากน้ัน ยังมีผลทําให้ช้ัน SRP จับกันเป็น
ก้อนเล็กๆ ซึ่งยากต่อการแยกออกจากช้ันสารละลายนํ้า 
ดังน้ัน การเลือกปริมาณเกลือท่ีเหมาะสมในระบบการ
สกัด จะช่วยท้ังในแง่การเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัด 
และช่วยให้การแยกเฟสได้ดียิ่งข้ึน 

5. เวลาในการป่ันเหว่ียง 
แม้ว่าเวลาในการป่ันเหว่ียงจะมีผลกระทบ

ค่อนข้างน้อยมากต่อประสิทธิภาพการสกัดสารในระบบ
สกัดแบบจุดขุ่น (Santalad et al., 2009) แต่ยังเป็น
ข้ันตอนท่ีจําเป็นเสมอ เพราะจะช่วยให้การแยกเฟสของ
ท้ังสองเฟสออกจากกันได้สมบูรณ์ และยังช่วยในการ
แยกเฟสได้ง่ายข้ึน โดยท่ัวไปแล้ว เวลาการป่ันเหว่ียง 
5–10 นาที ก็เพียงพอต่อการแยกเฟส และไม่เสียเวลา
มากจนเกินไป 

6. การเลือกลิแกนด์ท่ีเหมาะสม (สําหรับ
กรณีการวิเคราะห์โลหะ) 

การเลือกลิแกนด์ท่ีเหมาะสม ถือเป็นปัจจัย
สํ า คัญสํ า ห รั บก า รส กั ด โลหะ  โ ดย เ ต รี ยมผ่ า น
สารประกอบเชิงซ้อนท่ีไม่ละลายนํ้า หรือละลายนํ้าได้
ต่ํา ซึ่งจะช่วยทําให้ความสามารถในการพาร์ทิชันของ
สารเป้าหมาย เข้าไปในกลุ่มก้อนไมเซลล์ได้ดีข้ึนน่ันเอง 
ลิแกนด์ ท่ีนิยมใช้ เ ช่น ลิแกนด์ ท่ี เ ป็นอนุพันธ์ของ
สารประกอบคาร์บาเมท (carbamates) ไพริดิลเอโซ 
(pyridylazo) ควิโนลีน (quinoline) และ แนฟทอล 
(naphthol) เป็นต้น หลักการสําคัญคือ ลิแกนด์ ท่ี
เลือกใช้ควรมีสมบัติไม่ละลายนํ้า หรือละลายนํ้าได้ต่ํา 
จึงจะทําให้ได้ประสิทธิภาพในการสกัดท่ีด ี
 

ประสิทธิภาพของการสกัดแบบจุดขุ่น  
การประเมินประสิทธิภาพของการสกัด 

(extraction efficiency) แบบจุดขุ่นสามารถพิจารณา
จ า ก ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ก า ร พ า ร์ ทิ ชั น  ( partition 
coefficient)  ห รื อ  ค่ า ค ง ท่ี ส ม ดุ ล  ( equilibrium 

constant) ของการสกัดแบบจุดขุ่นน้ี แม้ว่าไม่มีการ
กําหนดคํานิยามอย่างแน่ชัด แต่อาจจะกําหนดค่า 
สัมประสิทธ์ิการกระจาย (distribution coefficient 
หรือ ค่า D) เพ่ือใช้แทนได้ ซึ่งจะทําให้ทราบว่า สาร
เป้าหมายมีการพาร์ทิชันมากน้อยเพียงใดจากช้ัน
สารละลายนํ้าเข้าไปละลายอยู่ในกลุ่มก้อนไมเซลลใ์นช้ัน
ของสารลดแรงตึงผิวเข้มข้น (SRP) โดยท่ี D คํานวณได้
จากสมการข้างล่างน้ี (Rubio and Pérez-Bendito, 
2003) 

AQP

SRP

]A[

]A[
D=  

เมื่อ [A]SRP และ [A]AQP เป็นค่าความเข้มข้น
ของสารเป้าหมายท่ีอยู่ในช้ันสารลดแรงตึงผิวเข้มข้น 
และช้ันสารละลายนํ้า ตามลําดับ จากสมการดังกล่าวน้ี 
สามารถใช้คํานวณค่าแฟคเตอร์การเพ่ิมความเข้มข้น 
(preconcentration factor หรือ FC) ได้ (Hung et 
al., 2007) น่ันคือ 

AQP

SRP
C

]A[

]A[
F =  หรือ 
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SRP
C

C
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เมื่อ CSRP และ CAQP เป็นค่าความเข้มข้นของ
สารเป้าหมายท่ีอยู่ในช้ันสารลดแรงตึงผิวเข้มข้น และ
ช้ันสารละลายนํ้า ตามลําดับ 

อย่างไรก็ตาม สามารถอนุโลมโดยการคํานวณ
ค่า FC จากอัตราส่วนของปริมาตรช้ันสารละลายนํ้า 
(VAQP) และปริมาตรช้ันสารลดแรงตึงผิวเข้มข้น (VSRP) 
หรือ RV (Hung et al., 2007) น่ันคือ 

SRP

AQP
VC

V

V
RF =≈  

นอกเหนือจากน้ีแล้ว เพ่ือความถูกต้องยิ่งข้ึน
ควรคํ านวณประสิท ธิภาพการสกัด (extraction 
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efficiency หรือ %E) จากสมการข้างล่างน้ี (Wang, 
2009) 
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การประยุกต์ใช้การสกัดแบบจุดขุ่นในการ
วิเคราะห์สารเป้าหมายชนิดต่าง ๆ 

1. การวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ 
โดยส่วนมากแล้ว การวิเคราะห์สารประกอบ

อินทรีย์ประเภทต่าง ๆ น้ัน จะมีการใช้การสกัดแบบจุด
ขุ่นเพ่ือสกัดและเพ่ิมความเข้มข้นสารเป้าหมายด้วยสาร
ลดแรงตึงผิว เช่น Triton X-114 Triton X-100 และ 
Genapol X-080 เป็นต้น ก่อนท่ีจะวิเคราะห์สาร
เป้าหมายท่ีสกัดไดด้้วยเครื่องมือต่อไป ซึ่งเครื่องมือหรือ
เทคนิคท่ีนิยมประยุกต์ใช้ร่วมกับการสกัดแบบจุดขุ่น คือ 
โ ค รม า โทก ร า ฟี ขอ ง เ ห ล วสมร ร ถนะสู ง  (high 
performance liquid chromatography หรือ 
HPLC) จากการสืบค้นงานวิจัยท่ีผ่านมา พบว่า เทคนิค
การสกัดแบบจุดขุ่นสามารถประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์
สารประกอบอินทรีย์ได้หลากหลายประเภท เช่น สาร
กําจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมท (Santalad et al., 2009) 
สารปฏิชีวนะกลุ่มซัลโฟนาไมด์ (Zhang et al., 2011) 
และกลุ่มเพนนิซิลลิน (Kukusamude et al., 2010) สี
ย้อมกลุ่มซูดาน (Sudan dyes) (Liu et al., 2007) 
และสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoid 
compounds) (Chen et al., 2010) เป็นต้น นอก 
เหนือจากการ วิ เคราะห์ด้ วย เทคนิค  HPLC การ
วิเคราะห์สารกลุ่มสีอาหารสังเคราะห์ (synthetic food 
colors) เช่น carmoisine, brilliant blue FCF, 
Orange II และ Allura red ด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโต
เมทร ี(spectrophotometry) ร่วมกับการสกัดแบบจุด
ขุ่นก็สามารถทําได้เช่นกัน (Pourreza et al., 2011; 

Pourreza and Ghomi, 2011; Pourreza and 
Zareian, 2009) 

2. การวิเคราะห์สารอนินทรีย์ (ไอออนบวก 
และไอออนลบ) 

การวิเคราะห์ไอออนอนินทรีย์ แบ่งเป็นสอง
ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์โลหะไอออนแบบระบุ
ประจุเฉพาะตัว (speciation analysis) และการ
วิเคราะห์ไอออนลบหรือสารประกอบท่ีมีประจุลบ แต่
ในทางปฏิบัติ การประยุกต์ใช้การสกัดจุดขุ่นสําหรับการ
วิ เคราะห์ ไอออนลบน้ัน จะไม่ค่ อยนิยมมากนัก 
เน่ืองจากสารเป้าหมายดังกล่าวเป็นโมเลกุลมีข้ัว ซึ่งจะ
ทําให้ประสิทธิภาพการสกัดได้ไม่ดี แต่อย่างไรก็ตาม 
การสกัดแบบจุดขุ่นสําหรับไอออนลบจะต้องเปลี่ยนให้
ไปอยู่ในรูปของสารประกอบเชิงซ้อนท่ีเป็นกลาง (ประจุ
สุทธิเป็นศูนย์) ก่อนท่ีจะผ่านเข้าสู่กระบวนการสกัด
แบบจุดขุ่น โดยหลักการแล้วก็จะเหมือนกับกรณีของ
โลหะไอออน สําหรับการสกัดโลหะไอออนด้วยวิธีจุดขุ่น
ค่อนข้างนิยมมากกว่า เน่ืองจากว่า สามารถหาลิแกนด ์
(ligand หรือ complexing agent) หรือ รีเอเจนต์ท่ี
เหมาะสมได้ง่าย สําหรับเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนท่ีมี
สมบัติความเป็นข้ัวต่ํา ซึ่งจะเอ้ือให้ประสิทธิภาพการ
สกัดดีข้ึน ก่อนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเฟลมอะตอม- 
มิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรี (flame atomic 
absorption spectrometry หรือ FAAS) ลิแกนด์ท่ีมี
รายงานการใช้สําหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวน้ี เช่น  
ก า ร ใ ช้ ลิ แ ก น ด์  p-nitrophenylazoresorcinol 
(Magneson I) สําหรับการวิเคราะห์ Ni(II) และ Mn(II) 
(Sahin et al., 2010) และลิแกนด์ 1-phenylthio- 
semicarbazide (1-PTSC) สําหรับการวิเคราะห์ Pb(II) 
Cu(II) และ Co(II) (Citak et al., 2010) ในตัวอย่างนํ้า 
และตัวอย่างอาหาร เป็นต้น 
 

ข้อดีของการสกัดแบบจุดขุ่น 
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1. ให้ประสิทธิภาพในการสกัดสารเป้าหมาย
ได้ค่ อน ข้างดี  น่ันคื อ  มี เปอร์ เ ซ็นต์ การกลับคื น 
(recovery) ท่ีสูง 

2. ช่วยให้แฟคเตอร์การเพ่ิมความเข้มข้น 
(preconcentration factor) ท่ีดีเทียบเท่าหรือสูงกว่า
เมื่อเทียบกับการสกัดแบบอ่ืนในลักษณะเดียวกัน และ
สามารถปรับปริมาณของสารลดแรงตึงผิวท่ีใช้ในการ
สกัดได้ง่ายกว่า 

3. การใช้สารลดแรงตึงผิวเป็นตัวสกัด เป็นวิธี
ท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม ถือว่าเป็นเคมีสีเขียวอีกแขนง
หน่ึง และปริมาณสารลดแรงตึงผิวท่ีใช้ในการสกัดครั้ง
หน่ึง ๆ น้ัน น้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับปริมาณการสกัด
ด้วยตัวทําละลายอินทรีย์แบบวิธีดั้งเดิม 

4. สามารถเตรียมวิธีการสกัดท่ีอุณหภูมิไม่สูง
มาก ตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึงอุณหภูมิไม่เกิน 100 องศา
เซลเซียส ซึ่งเป็นวิธีการท่ีเหมาะกับการสกัดสารท่ี
สลายตัวได้ ง่าย หรือไม่ทนต่อความร้อน เช่น สาร
ตัวอย่างทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เป็นต้น 

5. ช้ันของสารลดแรงตึงผิวเข้มข้นท่ีเตรียมได้ 
สามารถฉีดเข้าระบบของเครื่องมือได้โดยตรง และ
สามารถละลายได้ดีในเฟสเคลื่อนท่ีของระบบโครมาโท- 
กราฟีของเหลวสมรรถนะสูง หรือสามารถละลายในนํ้า
และตัวทําละลายอินทรีย์ในปริมาณเล็กน้อยได้ดีเช่นกัน 
ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับเครื่องมือวิเคราะห์ชนิดอ่ืน ๆ 
ได้ง่ายข้ึน  
 

บทสรุป 
วิธีการสกัดสารแบบจุดขุ่นด้วยการใช้สารลด

แรงตึงผิวเป็นตัวสกัด สามารถทําการสกัดและเพ่ิม
ความเข้มข้นได้ในข้ันตอนเดียว นอกเหนือจากน้ียังมี
ข้อดีอีกหลายประการท่ีทําให้การสกัดแบบจุดขุ่นเป็น
อีกหน่ึงทางเลือกท่ีน่าสนใจสําหรับการวิเคราะห์สาร
เป้าหมายได้หลากหลายประเภท การทราบทฤษฎี 

หลักการ และพารามิเตอร์ท่ีสําคัญของการสกัดแบบจุด
ขุ่น จะช่วยให้ได้สภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับสกัดสาร
เป้าหมายแต่ละชนิด และให้ประสิทธิภาพการสกัด
สูงข้ึน หลักการพ้ืนฐานการสกัดดังกล่าวน้ี นําไปสู่การ
พัฒนาระบบการสกัดให้มีประสิทธิภาพ และใช้สกัดสาร
ได้กว้างขวางยิ่งข้ึน โดยการใช้สารลดแรงตึงผิวแบบ
ผสม เช่น แบบไม่มีประจุกับมีประจุ และแบบผสมท่ีมี
ประจุตรงกันข้าม เป็นต้น 
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