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บทคัดยอ
ความมีขั้วเปนคุณสมบัติที่สําคัญมากทั้งในระบบทางเคมีและทางชีวภาพ ความมีขั้วเปนตัวกําหนดอันตรกิริยาระหวางโมเลกุลภายในระบบ ดังนั้นความมีขั้วจึงมีอิทธิพลอยางมากทั้งตอกระบวนการทางกายภาพและทาง
เคมี ในสารละลายการเปลี่ยนแปลงของอันตรกิริยาระหวางตัวถูกละลายและตัวทําละลายอันเนื่องมาจากความมีขั้ว
ที่ระดับจุลภาค มีผลตอการจัดเรียงตัว ความเสถียร และระดับพลังงานของโมเลกุล ซึ่งแสดงใหเห็นอยางชัดเจนจาก
การเปลี่ ย นแปลงตํ า แหน ง และ/หรื อ ความเข ม ของสเปกตรั ม การดู ด กลื น แสงและสเปกตรั ม การเรื อ งแสง
สารประกอบจํานวนมากซึ่งถูกเรียกวา สารประกอบโซลเวโตโครมิก จะแสดงสเปกตรัมซึ่งไวตอความมีขั้วและ
สามารถเกิดการเลื่อนตําแหนงไปยังชวงที่มีความยาวคลื่นสูง (บารโทรโครมิกชิฟท) หรือไปยังชวงที่มีความยาวคลื่น
ต่ํา (ฮิรพโซโครมิกชิฟท) จากคุณสมบัติดังกลาวทําใหสามารถนําสารเหลานี้มาใชเปนสารสงสัญญาณความมีขั้ว และ
สามารถนํามาใชสรางสเกลความมีขั้วแบบเอมไพริคัล สเกลความมีขั้วที่รูจักกันดีจะมีการกลาวถึงในบทความนี้
เชนเดียวกับสารประกอบโซลเวโตโครมิกบางตัวที่มีการนํามาใชแลวอยางกวางขวางในการตรวจสอบระบบทางเคมี
และทางชีวภาพจะมีการกลาวถึงเปนตัวอยางดวย นอกจากนี้รายละเอียดและการประยุกตใชสารสงสัญญาณความ
มีขั้วเรืองแสงที่รูจักกันดีอยางไพรีน ซึ่งมีลักษณะ/ความเขมของสเปกตรัมที่ไวตอความมีขั้วของระบบจะถูกกลาวถึง
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
สารสงสัญญาณความมีขั้วเรืองแสง
Keywords: Solute-solvent interaction, Solvatochromic compound, Fluorescent polarity indicator

1. บทนํา
คุณสมบัติความมีขั้ว (polarity) ของโมเลกุล
มีอิทธิพลอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
และทางเคมีของระบบไมวาจะเปนสารบริสุทธิ์หรือของ
ผสม ความมี ขั้ ว ที่ แ ตกต า งกั น ของโมเลกุ ล ของสาร
บริสุทธิ์ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่
แตกต า งกั น หลั ก ฐานหลายอย า งยั ง แสดงให เ ห็ น ว า
ในกรณีของสารละลาย ชนิดของตัวทําละลายมีผลกับ
ทั้งอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (Parker, 1969) และ
ตําแหนงสมดุลของปฏิกิริยาเคมี (Reichardt, 1979)
นอกจากนี้ ยั ง แสดงอิ ท ธิ พ ลให เ ห็ น อย า งชั ด เจนต อ
ลักษณะสเปกตรัมของสารที่ไดรับจากการศึกษาโดยใช
เทคนิ ค ต า งๆ ทางสเปกโทรสโกป (spectroscopic
techniques) เช น UV-visible spectroscopy,
photoluminescence spectroscopy, infrared
spectroscopy และ nuclear magnetic resonance
(NMR) spectroscopy เปนตน
โดยทั่วไปความมีขั้วของโมเลกุลเกิดขึ้นจาก
ประจุบวกและลบซึ่งเปนองคประกอบภายในตัวของ
โมเลกุลเอง แรงระหวางประจุภายในโมเลกุล เรียกวา
intramolecular (หรือ bonding) forces จะมีอิทธิพล

สํ า คั ญ ต อ การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ข องสาร เช น
ปฏิ กิ ริ ย าการเผาไหม และปฏิ กิ ริ ย ารี ด อกซ เป น ต น
แรงระหวางประจุภายนอกโมเลกุล หรือแรงระหวาง
โมเลกุล เรียกวา intermolecular forces จะมีอิทธิพล
สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสาร เชน
การละลาย และการเปลี่ ย นสถานะของสาร เปน ต น
แรงทั้งสองประเภทมีขนาดที่แตกตางกัน ซึ่งเปนไปตาม
กฎของ คูลอมบ (Coulomb’s law) โดยทั่วไปแรง
ระหวางประจุภายในโมเลกุลจะแข็งแรงกวาแรงระหวาง
โมเลกุ ล เนื่ อ งจากเกี่ ย วข อ งกั บ ประจุ ที่ สู ง กว า และ
ระยะทางระหวางประจุที่นอยกวา โมเลกุลที่เปนกลาง
(neutral molecule) อาจจะมีขั้วหรือไมมีขั้วขึ้นอยูกับ
การกระจายของกลุ ม หมอกอิ เ ล็ ก ตรอนของโมเลกุ ล
ถากลุมหมอกอิเล็ กตรอนกระจายอยางสมมาตรและ
สม่ําเสมอ โมเลกุลของสารประกอบดังกลาวจะไมมีขั้ว
(nonpolar molecule) แตถาการกระจายของกลุม
หมอกอิเล็กตรอนไมสมมาตรหรือไมสม่ําเสมอ ไมวาจะ
เนื่ อ งมาจากความแตกต า งของอิ เ ล็ ก โตรเนกาติ วิ ตี
(electronegativity) ระหวางอะตอมภายในโมเลกุล
และ/หรือโครงสรางที่ไมสมมาตรของโมเลกุล จะเปนผล
ใหมีการแยกของประจุบวกและลบเกิดไดโพลโมเมนต
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(dipole moment) ขึ้น ทําใหโมเลกุลมีขั้ว (polar
molecule) ความมีขั้วของโมเลกุลแตละชนิดจะมีคา
มากหรือนอยเปนไปตามสมการของอิเล็กทริกไดโพล
โมเมนต (electric dipole moment) (Levine,
1995; Atkins and Paula, 2014)  = Qd โดย 
เปนปริมาณเวกเตอรมีหนวยเปน คูลอมบ-เมตร (Cm)
และมีทิศทางจากประจุลบไปหาประจุบวก Q คือประจุ
ไฟฟามีหนวยเปนคูลอมบ (C) เนื่องจากเปนอิเล็กทริก
ไดโพล ประจุบวกและลบจึงมีขนาดเทากัน แตกตางกัน
เฉพาะเครื่องหมาย และ d คือระยะทางระหวางประจุ
บวกและลบ ซึ่ ง จะต อ งมี ข นาดเล็ ก เมื่ อ เที ย บกั บ
ระยะทางจากประจุเหลานี้ถึงผูสังเกต ระยะทางระหวาง
ประจุมีหนวยเปนเมตร (m) นอกจากไดโพลโมเมนต
ถาวร (permanent dipole moment) ของโมเลกุล
มี ขั้ ว ที่ ก ล า วมาข า งต น ยั ง มี ไ ดโพลโมเมนต ชั่ ว คราว
(temporary dipole moment) ซึ่งเกิดไดกับทั้ง
โมเลกุลมีขั้วและไมมีขั้ว อันเปนผลมาจากการชน และ/
หรือมาจากการเหนี่ยวนําของสนามไฟฟาจากไอออน
หรื อ โมเลกุ ล มี ขั้ ว บริ เ วณใกล เ คี ย ง ไดโพลโมเมนต
ชั่ ว คราวนี้ ส ามารถวั ด ด ว ยค า อิ น ดิ ว ซ ไ ดโพลโมเมนต
(induced dipole moment, ind) ซึ่งแปรผันตรงกับ
คาสนามไฟฟา E โดยมีคาคงที่ของการแปรผันเรียกวา
โพลารไรซาบิลิตี้ (polarizability, ) เปนคาที่บอก
ความสามารถในการถูกเหนี่ยวนําหรือการเกิดขั้วของ
โมเลกุล ซึ่งขึ้นกับทิศทางการหันของโมเลกุล ind =
E (Levine, 1995; Atkins and Paula, 2014)
สําหรับโมเลกุลมีขั้วคาอินดิวซไดโพลโมเมนตจะเพิ่มขึ้น
จากคาไดโพลโมเมนตถาวรที่มีอยูแลว
ในสารละลายซึ่งประกอบดวยโมเลกุลของตัว
ทําละลาย (solvent) และตัวถูกละลาย (solute) แรง
ระหว า งโมเลกุ ล เกิ ด จากอั น ตรกิ ริ ย าระหว า งตั ว ทํ า
ละลายกับตัวถูกละลาย ตัวทําละลายกับตัวทําละลาย
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และตัวถูกละลายกับ ตัวถูกละลายดวยกันเอง ซึ่งเปน
ผลรวมของแรงหลายประเภท กลาวคือ ไดโพล-ไดโพล
(dipole-dipole) ไดโพล-อินดิวซ ไดโพล (dipoleinduced dipole) และอินดิวซไดโพล-อินดิวซไดโพล
(induced dipole-induced dipole) หรือแรงแผ
กระจาย (dispersion) ถ า มี ไ อออนบวกหรื อ ลบ
เกี่ยวของในสารละลายจะมีแรงไอออน-ไดโพล (iondipole) และไอออน-อินดิวซไดโพล (ion-induced
dipole) ดวย อันตรกิริยาเหลานี้ (ไมรวมไอออน-ไดโพล
และไอออน-อินดิวซไดโพล) อาจเรียกวา อันตรกิริยา
แวนเดอรวาลส (Van der Waals interactions)
(Silberberg, 1996) หรืออันตรกิริยาไดอิเล็กทริกแบบ
ไม เ ฉพาะเจาะจง (non-specific
dielectric
interactions) ซึ่งตําราบางเลมจะแยกออกจากอันตรกิริ ยาแบบเฉพาะเจาะจง (specific interactions)
(Reichardt,
1994) ได แ ก พั น ธะไฮโดรเจน
(hydrogen bonding) ซึ่งเปนแรงยึดเหนี่ยวชนิดพิเศษ
ของไดโพล-ไดโพล เกิดขึ้นระหวางโมเลกุลที่มีอะตอม
ของไฮโดรเจนเกาะอยู กั บ อะตอมขนาดเล็ ก ที่ มี
อิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวและมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูง ไดแก
ออกซิเจน ไนโตรเจน และฟลูออรีน
ในสภาวะทั่วไปเมื่อโมเลกุลของตัวถูกละลาย
ละลายในตัวทําละลาย โมเลกุลของตัวทําละลายซึ่งมี
จํานวนมากกวาจะเขามาลอมรอบโมเลกุลของตัวถู ก
ละลาย โดยหั น ด า นที่ มี ขั้ ว หรื อ ประจุ ต รงข า มเข า หา
ปรากฏการณ ดั ง กล า วนี้ เ รี ย กว า โซลเวชั น เชลล
(solvation shells) ซึ่งลักษณะและจํานวนโมเลกุลของ
ตั ว ทํ า ละลายที่ ม าล อ มรอบจะขึ้ น อยู กั บ ขนาดของ
โมเลกุล ของตั ว ถู กละลาย สํ าหรั บ โมเลกุล ของตั ว ทํ า
ละลายที่มาลอมรอบในชั้นถัดไป จะเกิดอันตรกิริยากับ
โมเลกุ ล ของตั ว ทํ า ละลายชั้ น ใน แต จ ะมี ค วามเป น
ระเบียบนอยลงเรื่อยๆ อันตรกิริยาที่แตกตางกันของ
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โมเลกุ ล ของตั ว ถู ก ละลายในตั ว ทํ า ละลายชนิ ด ต า งๆ
สามารถแสดงใหเห็นอยางชัดเจนจากลักษณะ (ความ
เขม/รูปราง) และตําแหนงของสเปกตรัมการดูดกลืน
แสง (absorption spectrum) และ/หรือสเปกตรัม
การเรืองแสง (fluorescence emission spectrum)
ของตั ว ถู ก ละลายที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ ง อาจเรี ย ก
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ ดั ง ก ล า ว นี้ ว า solvatochromism
สเปกตรั ม ที่ มี ลั ก ษณะเป น แบนด (band) ขาด
รายละเอี ยด (รายละเอีย ดของแบนด หรือ ที่เ รีย กว า
spectral fine structure จะสัมพันธกับระดับพลังงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสั่ น ของโมเลกุ ล (vibrational
energy levels) ซึ่งเปนระดับพลังงานยอยภายใน
ระดั บ พลั ง งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเคลื่ อ นที่ ข อง
อิเล็กตรอน (electronic energy levels) อีกที) เกิด
จากลั ก ษณะโซลเวชั น เชลล ที่ ไม ส ม่ํ า เสมอของแต ล ะ
โมเลกุลในสารละลาย สงผลใหสูญเสียรายละเอียดของ
ระดั บ พลั ง งานการสั่ น ของโมเลกุ ล ไปอาจเรี ย ก
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 นี้ ว า
inhomogeneous broadening (Valeur, 2002)
โดยทั่ ว ไปรายละเอี ย ดของแบนด ส ามารถเห็ น ได ใ น
สารละลายที่ตัวทําละลายไมมีขั้ว (nonpolar solvent)
ซึ่งเปนอันตรกิริยาอยางออนที่เกิดขึ้นระหวางโมเลกุล
ตางๆ ในสารละลาย
นอกเหนื อ จากลั ก ษณะของสเปกตรั ม
ตํ า แหน ง ของสเปกตรั ม สามารถเปลี่ ย นแปลงกั บ
ธรรมชาติ และชนิ ด ของ ตั ว ทํ า ละลายด ว ย เรี ย กว า
solvatochromic shift ซึ่งมีหลักฐานทางการทดลอง
แสดงวา การเปลี่ย นตํ าแหนง ของสเปกตรัม ดัง กล า ว
เกี่ ยวข องกับ การเปลี่ ยนแปลงของพลัง งานโซลเวชั น
(solvation energy) (Valeur, 2002) เมื่อโมเลกุลของ
ตัวทําละลายเขามาลอมรอบโมเลกุลของตัวถูกละลาย
สถานะพื้น (ground state) และสถานะกระตุ น
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(excited state) ของระบบอาจจะเสถียรมากขึ้นหรือ
ลดลงจากอันตรกิริยาระหวางโมเลกุลของตัวทําละลาย
และตัวถูกละลายทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับ
พลั ง งาน และส ง ผลให เ กิ ด การเลื่ อ นตํ า แหน ง ของ
สเปกตรัมได สารประกอบซึ่งตําแหนงของสเปกตรั ม
การดู ด กลื น แสง และ/หรื อ สเปกตรั ม การเรื อ งแสง
เปลี่ยนแปลงกับความมีขั้ว ของตัวทํ าละลาย เรียกว า
สารประกอบโซลเวโตโครมิ ก (solvatochromic
compounds) สเปกตรัมของสารประกอบซึ่งเลื่อนไป
ทางความยาวคลื่ น สู ง (ความถี่ ต่ํ า ) เรี ย กว า bathochromic (หรือ red) shift และสเปกตรัมของ
สารประกอบซึ่งเลื่อนไปทางความยาวคลื่นต่ํา (ความถี่
สูง) เรียกวา hypsochromic (หรือ blue) shift ถา
ปรากฏการณดังกลาวนี้เกิดขึ้นเมื่อความมีขั้วของตัวทํา
ละลายเพิ่มขึ้น จะเรียกวา positive และ negative
solvatochromism ตามลําดับ (Reichardt, 1994)
โดยทั่ ว ไปเมื่ อ ความมี ขั้ ว ของตั ว ทํ า ละลายเพิ่ ม ขึ้ น
ถาโมเลกุลของตัวถูกละลายซึ่งถูกลอมรอบดวยโมเลกุล
ของตั ว ทํ า ละลายในสถานะพื้ น เสถี ย รกว า ในสถานะ
กระตุน จะเกิด negative solvatochromism ตรงกัน
ขา มถ า โมเลกุ ลของตั วถู ก ละลายซึ่ ง ถูก ล อ มรอบด ว ย
โมเลกุลของตัวทําละลายในสถานะกระตุนเสถียรกวาใน
สถานะพื้น จะเกิด positive solvatochromism (การ
เกิด solvatochromic shift อันเนื่องมาจากการถายเท
ประจุภายในโมเลกุลที่ถูกกระตุนดวยแสง อธิบายเปน
แผนภาพไวในรูปที่ 2) การเปลี่ยนแปลงลักษณะและ
ตําแหนงของสเปกตรัมของสารประกอบโซลเวโตโครมิก
กั บ ความมี ขั้ ว ของตั ว ทํ า ละลายชนิ ด ต า งๆ สามารถ
นํามาใชศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงความมีขั้ว
ของระบบ และสรางเปนสเกลความมีขั้วแบบเอมไพริ คัล (empirical polarity scale) ได
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2. การพัฒนาสเกลความมีขั้วแบบเอมไพริคัล
การทดลองซึ่ง บง ว าสารประกอบโซลเวโตโครมิ ก สามารถนํ า มาใช ศึ ก ษาความมี ขั้ ว ของตั ว ทํ า
ละลายเกิดขึ้นครั้งแรกโดย Brooker et al. (1951)
จากบริษัท Eastman Kodak จากนั้นในป 1958
Kosower ไดนําคุณสมบัติ solvatochromism มาใช
เพื่อศึกษาความมีขั้วของตัวทําละลายชนิดตางๆ และ
สรางสเกลความมีขั้วแบบเอมไพริคัลขึ้นเปนครั้งแรก
เรียกวา สเกลซี (Z scale) โดยอาศัยการเลื่อนของ
สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารประกอบ 1-ethyl-4(methoxycarbonyl) pyri-dinium iodide (รูปที่ 1)
ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการ intermolecular charge
transfer (Kosower, 1958a, 1958b and 1958c)
หลังจากนั้นการพัฒนาสเกลความมีขั้วแบบเอมไพริคัล
จากสารประกอบโซลเวโตโครมิกตางๆ ก็เกิดขึ้นตามมา
และมี ร ายงานออกมาเรื่ อ ยๆ ยกตั ว อย า งเช น 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) ที่เสนอโดย Dimroth and
Reichardt (1969) อาศัยการเลื่อนของสเปกตรัมการ
ดูดกลืนแสงของสารประกอบ pyridinium N-pheno-
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late betaine dyes ซึ่งเปนกลุมของสารที่แสดง
ลักษณะ negative solvatochromism ที่กวางมาก
สเกลนี้ ส ร า งจากสารประกอบ 2 ชนิ ด กล า วคื อ
4-(2,4,6-triphenyl-pyridinium-1-yl)-2,6-diphenylphenolate และอนุพันธของสารประกอบดังกลาวที่มี
หมูแทนที่ penta-tert-butyl ซึ่งมีขั้วนอยกวาสามารถ
ละลายไดดีกวาในตัวทําละลายที่ไมมีขั้ว (รูปที่ 1) ใน
สถานะพื้ น สารประกอบเหล า นี้ จ ะมี ลั ก ษณะเป น
zwitterions เมื่อถูกกระตุนไปอยูในสถานะกระตุน
อิ เ ล็ ก ตรอนภายในโมเลกุ ล จะเกิ ด การเคลื่ อ นที่ จ าก
อะตอมของออกซิเจนไปยังศูนยกลางของระบบอะโร
มาติ ก (กระบวนการ intramolecular
charge
transfer) ทําใหไดโพลโมเมนตของโมเลกุลเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจาก ~15 D ในสถานะพื้นเปน ~6 D ใน
สถานะกระตุน สงผลตอเสถียรภาพการเกิดโซลเวชัน
และระดั บ พลั ง งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเคลื่ อ นที่ ข อง
อิเ ล็ ก ตรอนของโมเลกุล ของสารประกอบเหล า นี้ ซึ่ ง
สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนจากการเลื่อนของสเปกตรัม
การดูดกลืนแสง สารประกอบเหลานี้จึงมีความไวตอ
ความมีขั้วของตัวทําละลายสูงมาก สารประกอบทั้งสอง
ชนิดดังกลาวใหคา ET(30) ที่สอดคลองเปนเสนตรงและ
ตอเนื่องกันเปนอยางดีจากตัวทํา-ละลายที่มีขั้วสูงไปยัง
ตัวทําละลายที่ไมมีขั้ว
ค า ET(30) สํ า หรั บ ตั ว ทํ า ละลายชนิ ด ต า งๆ
เปนคาพลังงานของการเปลี่ยนสถานะจากสถานะพื้นไป
ยังสถานะกระตุนที่มีความยาวคลื่นสูงสุดในสเปกตรัม
การดูดกลืนแสงของสารประกอบ4-(2,4,6-triphenylpyridinium-1-yl)-2,6-diphenylphenolate ในตัว
ทําละลายชนิดนั้นๆ ซึ่งวัดในหนวย kcalmol-1 โดย
สามารถคํานวณไดจากสมการ (Reichardt, 2004)
ET(30) = hc NA = (2.8591  10-3)

(1)
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ซึ่ง h คือคาคงที่ของพลังค (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
คือความยาวคลื่นของแบนดที่มีการดูดกลืนแสงสูงสุดใน
สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (-*) โดยเลือกแบนดที่มี
ความยาวคลื่ น สู ง สุ ด ในสเปกตรั ม มี ห น ว ยเป น นาโน
เมตร (nm) (สําหรับเลขสามสิบของ ET(30) คือ บีเทน
ไดรย เบอร 30 ในรายงานวิจัยหลักของ Dimroth et
al. (1963)) คา ET(30) สําหรับตัวทําละลายชนิดตางๆ
สามารถพบไดในหนังสือของ Reichardt (2003) ซึ่งคา
เหลานี้อยูในชวงจาก 30.7 kcalmol-1 ใน tetramethylsilane (TMS) ถึง 63.1 kcalmol-1 ในน้ํา ใน
ป 1983 มีการเสนอสเกล ETN ซึ่งเปน normalized
scale ของสเกล ET(30) เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนใน
การเปลี่ยนหนวยของคาพลังงานทีค่ ํานวณได สเกล ETN
ไมมีหนวย และสามารถคํานวณไดจากสมการ ETN =
[ET(solvent) – ET(TMS)]/[ET(water) – ET(TMS)] =
[ET(solvent) – 30.7]/32.4 โดยกําหนดให TMS ซึ่งถือ
เป น ตั วทํ า ละลายที่มี ขั้ ว นอ ยสุ ดของสเกลมีค า ETN =
0.00 และน้ําซึ่งถือเปนตัวทําละลายที่มีขั้วมากสุดของ
สเกลมีคา ETN = 1.00 ตัวอยางคา ETN ของตัวทํา
ละลายอิ นทรี ยซึ่ ง รูจั ก กัน เปน อยา งดี เชน benzene
(ETN = 0.1), tetrahydrofuran (ETN = 0.2),
dichloromethane (ETN = 0.3), dimethyl-

Review

formamide (ETN = 0.4), 1-propanol (ETN = 0.6)
และ phenol (ETN = 0.7) เปนตน สารประกอบ
pyridinium N-phenolate betaine dyes มีความไว
ต อคว าม มี ขั้ วของตั ว ทํ า ละ ลา ยอย า งม าก แ ต
สารประกอบเหล านี้ ไม ใช สารเรื อ งแสง จึ งมี ความ
พยายามที่จะออกแบบสารประกอบที่ไวตอความมีขั้ ว
และเปนสารเรืองแสง เนื่องจากฟลูออเรสเซนซที่ไดรับ
จา กส า รเ รื อ งแส งมี ค วา ม ไว อย า งม าก ต อก า ร
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมระดับจุลภาค (local
environment) ของระบบ จึงสามารถใชตรวจสอบ
และติด ตามการเปลี่ ยนแปลงคุ ณสมบั ติของระบบใน
ระดับโมเลกุล เชน ความมีขั้วจุลภาค (micropolarity)
และความหนื ด จุ ลภาค (microviscosity) ได ซึ่ ง มี
ประโยชนอยางมากตอการศึกษาทางชีวโมเลกุล
การเปลี่ ย นแปลงความมี ขั้ ว ภายในระบบที่
สะทอนใหเห็นจากการเลื่อนของสเปกตรัมการเรืองแสง
บอกว า ระดั บ พลั ง งานของสารเรื อ งแสงเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมภายในระบบ ทําใหอันตรกิริยาระหวาง
โมเลกุลของสารเรืองแสงกับโมเลกุลของตัวทําละลาย
ที่ ม าล อ มรอบเปลี่ ย นแปลงไป อย า งไรก็ ต ามการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในชวงที่โมเลกุลของสารเรือง
แสงอยูในสถานะกระตุน จะตองเกิดกอนที่โมเลกุลจะ
กลับ สูสถานะพื้น จึงสามารถสะทอ นให เห็น ผ านการ
เปลี่ยนแปลงของสเปกตรัมการเรืองแสงได ตัวอยางการ
จัดเรียงตัวของโมเลกุลของตัวทําละลายรอบโมเลกุล
ของสารเรืองแสงที่เพิ่ม หรือลดเสถียรภาพของระบบ
จะส ง ผลให เ กิ ด การเลื่ อ นของสเปกตรั ม ในทิ ศ ทางที่
แตกตางกัน

บทความ

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 45 เลมที่ 1

23
C(CH3)3

O

CH3

+

+

N

N
(H3C)3C

+

N

I
CH3

1

C(CH3)3

-

O

-

O

-

(H3C)3C

2

C(CH3)3

3

รูปที่ 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 ที่มีหมูแทนที่ penta-tert-butyl ทําใหมีขั้วนอยกวาสามารถละลายไดดีกวาในตัวทํา
ละลายไมมีขั้ว

3. การถายเทประจุของโมเลกุลเมื่อถูกกระตุน ทํ า ให ร ะดั บ พลั ง งานของโมเลกุ ล ในสถานะพื้ น และ
สถานะกระตุนไมเปลี่ยนแปลงระหวางการดูดกลืนและ
ดวยแสง
การเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนใน
โมเลกุลของสารประกอบอันเนื่องมาจากการดูดกลืน
แ ล ะ ก า ร ค า ย พ ลั ง ง า น ( แ ส ง ) ห รื อ ที่ เ รี ย ก ว า
อิเล็กทรอนิก สทรานซิชัน (electronic transition)
เกิดขึ้น เร็วมาก โดยการดูดกลืนแสงของโมเลกุลเพื่ อ
เปลี่ ย นจากสถานะพื้ น ไปยั ง สถานะกระตุ น ใช เ วลา
ประมาณ 10-15 s เชนเดียวกับระยะเวลาที่โมเลกุลใชใน
การคายแสงเพื่อกลับสูสถานะพื้น (ไมนับรวมระยะเวลา
ที่โมเลกุลอยูในสถานะกระตุนกอนที่จะมีการคายแสง
ออกมา ซึ่งโดยทั่วไปใชเ วลาประมาณ 10-8-10-9 s)
ดั ง นั้ น การเกิ ด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ท รานซิ ชั น (หรื อ การ
เคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน) จึงเกิดขึ้นและสิ้นสุดกอนที่จะ
มี ก ารเคลื่ อ นที่ ข องนิ ว เคลี ย สของอะตอมต า งๆ ใน
โมเลกุล และในสิ่งแวดลอม (การเคลื่อนที่ของอะตอม
ตางๆ สวนใหญเ กิดขึ้นจากการสั่น การหมุน และการ
จั ด เรี ย งตั ว ของโมเลกุ ล ของตั ว ทํ า ละลายที่ ล อ มรอบ
โมเลกุลดังกลาว) ซึ่งเปนไปตามหลักการแฟรงค-คอน
ดอน (Franck-Condon principle) ลักษณะดังกลาว

การคายแสง อย า งไรก็ ต ามถ า โมเลกุ ล ใช เ วลาอยู ใ น
สถานะกระตุ น นานพอ โมเลกุ ล ของตั ว ทํ า ละลายที่
ลอมรอบโมเลกุลดังกลาวจะเกิดการจัดเรียงตัวใหม หรือ
เกิ ด กระบวนการที่ เ รี ย กว า โซลเวนท รี แ ลกเซชั น
(solvent relaxation) สงผลใหโมเลกุลมีระดับพลังงาน
ที่แตกตางไปจากเดิมดังแสดงในรูปที่ 2 เหตุผลหนึ่งที่
ทําใหเกิดโซลเวนทรีแลกเซชันคือความมีขั้วของโมเลกุล
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากเมื่ออยูในสถานะกระตุน
ถึ ง แม ว า นิ ว เคลี ย สของอะตอมต า งๆ ใน
โมเลกุ ล จะเคลื่ อ นที่ ไ ด ช า แต อิ เ ล็ ก ตรอนสามารถ
เคลื่อ นที่ไ ดอย างรวดเร็ วการกระจายของกลุม หมอก
อิเล็กตรอนที่เปลี่ยนแปลงอยา งคอนขางฉับพลันเมื่ อ
โมเลกุลถูกกระตุนจากสถานะพื้นไปยังสถานะกระตุน
อาจสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดโพลโมเมนตและ
ความมีขั้วของโมเลกุล เมื่ออยูในสถานะกระตุนโมเลกุล
ของสารที่ไวตอการเปลี่ยนแปลงความมีขั้วสวนใหญ จะ
เกิ ด การถ า ยเทประจุ ภ ายในโมเลกุ ล เรี ย กว า
intramolecular charge transfer ซึ่งลักษณะดังกลาว
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อาจส ง ผลให ค วามมี ขั้ ว (หรื อ ไดโพลโมเมนต ) ของ
โมเลกุลเพิ่มขึ้นทําใหตัวทําละลายที่ลอมรอบอยูจัดเรียง
ตัวใหมเกิดโซลเวนทรีแลกเซชัน และระดับพลังงานของ
โมเลกุ ล ลดลง สเปกตรั ม การเรือ งแสงของโมเลกุ ล ที่
ไดรับจึงเกิด bathochromic shift (รูปที่ 2) การเลื่อน
ของสเปกตรัมการเรืองแสงยังขึ้นอยูกับความมีขวั้ ของตัว
ทําละลายดวย ตัวทําละลายที่มีขั้วสูงกวาจะทําใหระดับ
พลังงานของโมเลกุลเหลานี้ลดลงมากกวาเมื่อเกิดรีแลกเซชัน เปนผลใหเกิด red shift ไดมากกวา ตรงกันขาม

ถาความมีขั้ว (หรือไดโพลโมเมนต) ของโมเลกุลลดลง
เมื่ออยูในสถานะกระตุน ระดับพลังงานของโมเลกุลจะ
เพิ่มขึ้น และสเปกตรัมการเรืองแสงของโมเลกุลจะเกิด
blue shift แทน หลังจากโมเลกุลกลับสูสถานะพื้นแลว
ความมีขั้ว (หรือไดโพลโมเมนต) ของโมเลกุลจะกลับสู
สภาวะปกติเหมือนเดิม เชนเดียวกับโมเลกุลของตัวทํา
ละลายที่ลอมรอบอยูจะมีการจัดเรี ยงตัวอีกครั้ง เพื่ อ
กลั บ สู ส ภาวะเดิ ม เหมื อ นก อ นที่ โ มเลกุ ล จะเกิ ด
อิเล็กทรอนิกสทรานซิชัน

Reorganization
(c)  * < 

(Solvent Relaxation)

Reorganization
(b)  * > 

(Solvent Relaxation)

(a)  * ~ 

Fluorescence

Fluorescence
2

1

Absorption

Hypsochromic Shift

Fluorescence

Bathochromic Shift

Wavelength (nm)

รูปที่ 2 เมื่อโมเลกุลถูกกระตุนจากสถานะพื้นไปยังสถานะกระตุนอาจจะเกิดการถายเทประจุภายในโมเลกุลสงผล
ใหเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ (a) คาไดโพลโมเมนตและความมีขั้วของโมเลกุลไมเปลี่ยนแปลง
(* ~ ) ระดับพลังงานของโมเลกุลไมเปลี่ยนแปลง, (b) คาไดโพลโมเมนตและความมีขั้วของโมเลกุล
เพิ่มขึ้น (* > ) ซึ่งถาโมเลกุลของสารเรืองแสงดังกลาวอยูในสถานะกระตุนนานพอ (1) จะเกิดโซล
เวนทรีแลกเซชัน สงผลใหระดับพลังงานของโมเลกุลลดลง (การลดลงของระดับพลังงานจะเพิ่มขึ้นเมื่อ
ความมีขั้วของตัวทําละลายเพิ่มขึ้น) ทําใหสเปกตรัมการเรืองแสงที่ไดรับเกิด bathochromic shift และ
(c) คาไดโพลโมเมนตและความมีขั้วของโมเลกุลลดลง (* < ) ซึ่งถาโมเลกุลของสารเรืองแสงดังกลาว
อยูในสถานะกระตุนนานพอ (2) จะเกิดโซลเวนทรีแลกเซชันสงผลใหระดับพลังงานของโมเลกุลเพิ่มขึ้น
(การเพิ่มขึ้นของระดับพลังงานจะมากขึ้นเมื่อความมีขั้วของตัวทําละลายลดลง) ทําใหสเปกตรัมการเรือง
แสงที่ไดรับเกิด hypsochromic shift
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เนื่องจากโมเลกุลของตัวทําละลายตองการ
เวลาในการจัดเรี ยงตัว รอบโมเลกุ ลของตัวถูก ละลาย
ทําใหอัตราเร็วในการเกิดโซลเวนทรีแลกเซชันขึ้นกับ
ความหนืดของระบบที่กําลังศึกษา การศึกษาโซลเวนทรีแลกเซชันโดยใชเทคนิควัดการเรืองแสงแบบใชแสง
กระตุ น เป น จั ง หวะ หรื อ ที่ เ รี ย กว า time-resolved
fluoro-metric technique มีรายงานครั้งแรกในป
1971 โดย Ware et al. (1971) ซึ่งเปนการตรวจสอบ
สเปกตรั ม การเรื อ งแสงของ 4-aminophthalimide
(รูปที่ 3) ในสารละลายของโพรพานอล (propanol) ที่
อุณหภูมิ -70 ºC ซึ่งต่ําเพียงพอตอการตอบสนองของ
เครื่องมือที่จะติดตามการจัดเรียงตัวของโมเลกุลของ
โพรพานอลรอบโมเลกุ ลของ 4-aminophthalimide
ในสถานะกระตุนได การศึกษาแสดงวาไดโพลโมเมนต
ของโมเลกุล 4-aminophthalimide จะเปลี่ยนจาก
3.5 D ในสถานะพื้นไปเปน 7.1 D ในสถานะกระตุน
ส ง ผลให เ กิ ด การจั ด เรี ย งตั ว ใหม และการเลื่ อ นของ
สเปกตรัมการเรื องแสงไปทางความยาวคลื่นสูง การ
ทดลองลักษณะเดียวกันซึ่งทําที่อุณหภูมิหองพบวาไม
สามารถสังเกตการเลื่อนของสเปกตรัมการเรืองแสงได
ทําใหสามารถสรุปไดวาระยะเวลาของการเกิดโซลเวนท
รีแลกเซชันนอยกวา 1 ns ในสารละลายที่เปนของเหลว
ตั ว อย า งของสารเรื อ งแสงที่ ไ วต อ การ
เปลี่ยนแปลงความมีขั้วของระบบที่รูจักกันดีที่สุดชนิด
หนึ่งคือ 1-anilino-8-naphthalene sulfonate หรือ
อาจเขี ย นย อ ๆ เป น ANS (รู ป ที่ 3) ถู ก ค น พบโดย
Weber and Laurence (1954) ANS มีลักษณะที่
นาสนใจ คือ สารนี้ ไมใ หฟ ลูออเรสเซนซเ มื่ออยูใ น
สารละลายที่มีน้ําเปนตัวทําละลาย แตจะใหฟลูออเรส
เซนซ สู ง เมื่ อ อยู ใ นตั ว ทํ า ละลายที่ มี ขั้ ว น อ ย ลั ก ษณะ
ดังกลาวทําใหสามารถใช ANS ในการตรวจสอบสวน
หรือบริเวณที่ไมชอบน้ํา (hydrophobic region) ใน
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ระบบทางชีวโมเลกุลได โดยไมถูกรบกวนจากฟลูออเรส
เซนซของโมเลกุลของ ANS ที่อยูในสวนหรือบริเวณที่
ชอบน้ํา (hydrophilic region) มีการนํา ANS และ
อนุ พั น ธ ข องสารประกอบนี้ เช น p-toluidinyl-6naphthalene sulfonate หรืออาจเรียกยอๆ วา TNS
(รูปที่ 3) ไปใชอยางกวางขวางในการศึกษาโปรตีน
เนื้อเยื่อทางชีวโมเลกุล และระบบของไมเซลล เปนตน
(Priev et al., 2002; Abuin et al., 1997; Bismuto
et al., 1992) รวมถึงมีการศึกษาอยางกวางขวางถึง
กลไกที่ทําใหโมเลกุลของสารเหลานี้ใหฟลูออเรสเซนซที่
แปรผันกับความมีขั้วของสารละลาย ซึ่งการตรวจสอบ
เน น ไปที่ห ลายกระบวนการ ได แ ก การถ า ยเทประจุ
ภายในโมเลกุล อันตรกิริยาแบบเฉพาะเจาะจงระหวาง
ตัว ทํ า ละลายและตั ว ถูก ละลาย การเปลี่ ย นแปลง
โ ค ร งส ร า ง ข อ งโ ม เ ล กุ ล แ บ บ ไ ม ทํ า ล า ย พั น ธ ะ
(molecular conformation change) และการเกิด
intersystem crossing ไปยัง triplet state เปนตน
กระบวนการที่กลาวถึงนี้ หลายกระบวนการสามารถ
เกิดขึ้นพรอมกัน และอาจจะมีการแขงขันกัน ทําใหยาก
ที่จะตัดสินวากระบวนการใดมีอิทธิพลมากกวากัน หรือ
กระบวนการใดที่เปนตัวกําหนดผลลัพธที่จะเกิดขึ้น
ส า ร ป ร ะ ก อ บ 6 -propionyl-2 -( N,N-dimethyl-amino)naphthalene หรือที่เรียกยอๆ วา
PRODAN (รู ป ที่ 3) ถู ก สัง เคราะห ขึ้ น ครั้ งแรกโดย
Weber and Farris (1979) โมเลกุลของ PRODAN
ประกอบดวยหมูที่ใหอิเล็กตรอน คือ dimethylamino
group และหมูที่รับอิเล็กตรอน คือ propionyl group
ตอผานวงอะโรมาติก PRODAN เปนสารเรืองแสงที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะใชตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ความมีขั้วของระบบ เนื่องจากไมมีประจุ และสามารถ
ละลายในตัวทําละลายไดหลากหลาย เมื่อนําไปใชศึกษา
ความมีขั้วของระบบพบวา สารดังกลาวมีความไวตอการ
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เปลี่ยนแปลง ความมีขั้วสู งมาก การศึกษาในตัวทํ า
ละลายตางๆ แสดงวา PRODAN ใหสเปกตรัมการเรือง
แสงที่มี solvatochromic shift เพิ่มขึ้นจาก 401 nm
ในไซโคลเฮกเซน ถึง 531 nm ในน้ํา (Weber and
Farris, 1979) จึง มีก ารนํ า PRODAN ไปใชอ ยา ง
กว า งขวางในการศึ ก ษาระบบทั้ ง ทางเคมี แ ละ
ทางชี วภาพ เชน การรวมตั วกั นของโปรตี น เนื้ อเยื่ อ
ฟอสโฟไลปด และ solvation dynamics ในของเหลว
ที่มีขั้ว, ไอออนิก-ลิคควิด และ supercritical fluids
เปนตน (Vequi-Suplicy et al., 2013; Krasnowska
et al., 1998; Nitschke et al., 2012) มีหลักฐาน
แสดงว า คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี เ ด น ของสารประกอบดั ง กล า ว
เปนผลมาจากไดโพลโมเมนตของโมเลกุลที่เพิ่มขึ้นอยาง
มากเมื่ออยูในสถานะกระตุน อยางไรก็ตามการศึกษาใน
รายละเอียดพบวาอาจมีกระบวนการที่ซับซอนมากกวา

เกิดขึ้น (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
เปลี่ ย นแปลงความมี ขั้ ว ของระบบได อ ย า งประสบ
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ เ ช น 2’ -( N,N-dimethylamino)-6naphthoyl-4-trans-cyclohexanoic acid หรือที่
เรียกยอๆ วา DANCA (Macgregor and Weber,
1986; Pierce and Boxer, 1992), 6-acryloyl-2(N,N-dimethylamino)- naphthalene หรือ ACRYLODAN (Prendergast et al., 1983) และ
6-dodecanoyl-2-(N,N-dimethylamino) naphthalene หรือ LAURDAN (Parasassi et al., 1998)
โครงสร า งของสารประกอบเหล า นี้ แ สดงดั ง รู ป ที่ 3
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รูปที่ 3 โครงสรางโมเลกุลของสารประกอบโซลเวโตโครมิก (4) 4-aminophthalimide, (5) 1-anilino-8naphthalene sulfonate (ANS), (6) p-toluidinyl-6-naphthalene sulfonate (TNS), (7) 6propionyl-2-(N,N-dimethylamino)naphthalene (PRODAN), (8) 2’-(N,N-dimethylamino)-6naphthoyl-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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I1
High Polarity

I3
Pyrene

Low Polarity

Wavelength (nm)

รูปที่ 4 การวัดอัตราสวนความเขมของไวโบรนิกแบนดที่ 1 และแบนดที่ 3 (I1/I3) จากสเปกตรัมการเรืองแสงของ
pyrene ซึ่งมีความไวอยางมากตอการเปลีย่ นแปลงความมีขั้วระดับจุลภาคของระบบ สเปกตรัมการเรือง
แสงของ pyrene ในสภาพแวดลอมที่มีขั้วสูงและที่มีขั้วต่ําถูกแสดงในลักษณะเปรียบเทียบ เชนเดียวกับ
โครงสรางโมเลกุลของ pyrene

4. สารประกอบที่มีการเปลี่ยนแปลงความเขม พลังงานกระตุนลําดับที่ 1 และลําดับที่ 2 ขอบเขตของ
vibronic coupling จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับแรง
ของไวโบรนิกแบนดกับความมีขั้วของระบบ
สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคารบอน (polycyclic aromatic hydro-carbons,
PAH)
และโพลี ไ ซคลิ ก อะโรมาติ ก ไนโตรเจน
ไฮโดรคาร บ อน (polycyclic aromatic nitrogen
hydrocarbons, PANH) เชน naphthalene, triphenylene, pyrene, benzo[ghi]- perylene, benzo[e]pyrene และ coronene ซึ่งเปนสาร ประกอบที่มี
สมมาตรของโมเลกุ ล สู ง จะแสดงสเปกตรั ม ซึ่ ง มี
รายละเอียดสัมพันธกับระดับพลังงานยอยที่เกี่ยวของ
กั บ การสั่ น ของโมเลกุ ล ความเข ม ของแบนด เ ล็ ก ๆ
เหลานี้มีความไวอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงความมี
ขั้ว ของตั ว ทํา ละลาย (Kalyanasundaram and
Thomas, 1977) ในตัวทําละลายที่มีขั้ว ความเขมของ
แบนด 0-0 (หรือไวโบรนิกแบนดที่ 1) จะเพิ่มขึ้นเหนือ
แบนด อื่ น ๆ ความเข ม ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปของแบนด
เหลานี้ในสเปกตรัมการเรืองแสง เชน ในกรณีของ
pyrene เกิดจาก vibronic coupling ของระดับ

ไดโพลอินดิวซไดโพล ระหวางโมเลกุลของตัวทําละลาย
และโมเลกุลของ pyrene ซึ่งเปนผลจากการเกิดโซลเวชั น เชลล โดยความมี ขั้ ว ของตั ว ทํ า ละลายจะเป น ตั ว
กําหนดคาอินดิวซไดโพลโมเมนต ซึ่งสัมพันธกับการ
เบี่ยงเบนของระดับพลังงานยอยที่เกี่ยวของกับการสั่น
ของโมเลกุลของ pyrene
ลักษณะสเปกตรัมการเรืองแสงของ pyrene
ที่เปลี่ยนแปลงกับความมีขั้วของตัวทําละลาย สามารถ
ใชเพื่อติดตามความมีขั้วที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบได
โดยวัดคาอัตราสวนความเขมของไวโบรนิกแบนดที่ 1
ตอแบนดที่ 3 (I1/I3) (Kalyanasundaram and
Thomas, 1977; Valeur, 2002; Aguiar et al.,
2003) ดังแสดงในรูปที่ 4 อัตราสวนดังกลาวจะเพิ่มขึ้น
เมื่อความมีขั้วของระบบเพิ่มขึ้น โดยมีคาจากประมาณ
0.58 ในตัวทําละลายไมมีขั้วอยาง n-hexane ถึง
ประมาณ 1.95 ในตัวทําละลายมีขั้วอยาง dimethyl
sulfoxide (Dong and Winnik, 1984)
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pyrene เปนหนึ่งในสารสงสัญญาณเรืองแสง
(fluorescent
probes) ที่ มี ก ารนํ า มาใช อ ย า ง
กวางขวางเพื่อศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบ ซึ่ ง สั ม พั น ธ กั บ การเปลี่ ย นแปลงความมี ขั้ ว
โดยเฉพาะระบบทางชีวโมเลกุลที่มีความซับซอน อัน
เนื่องมาจากความไว (sensitivity) ของเทคนิค รวมถึง
สามารถติ ด ตามการเ ปลี่ ย นแปลงได ห ลายมิ 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
สารลดแรงตึง ผิ ว ประจุ ล บ (anionic surfactants)
เชน sodium decyl sulfate และสารลดแรงตึงผิว
ประจุบวก (cationic surfactants) เชน cetyltrimethylammonium bromide เปนตน (Ananthapadmanabhan et al., 1985) นอกจากนี้ยังมีสารลด
แรงตึ ง ผิ ว ไม มี ป ระจุ เช น poly-oxyethylene-23lauryl ether (หรือ brij 35) และ polyoxyethylene10-cetyl ether (หรือ brij 56) และศึกษาระบบซึ่ง
ประกอบด ว ยสารลดแรงตึ งผิ วดั งกล าวกั บพอลิ เมอร
ละลายน้ํ า poly(acrylic acid) และตั วระงั บการ
เปล ง แสง (fluorescent quencher) อย า ง
benzophenone เพื่อติดตามการลดลงของฟลูออเรสเซนซของ pyrene หลังจากเติม benzo-phenone
และการกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งของฟลูออเรสเซนซเมื่อมี
การเติ ม พอลิ -เมอร อั น ตรกิ ริ ย าซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ระหว า ง
โมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวซึ่งอยู ในรูปของไมเซลล
และพอลิเมอรจะบงความเปนไปไดของการนําระบบมา
ใช เ ป น เซนเซอร ท างเคมี (chemical
sensor)
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(Bandyopadhyay and Ghosh, 2010) นอกจากการ
รวมตัวของสารลดแรงตึงผิวในสารละลาย pyrene ยัง
สามารถใช ศึ ก ษาความเข ม ข น ของการรวมตั ว เป น
คอลลอยด (colloid) บนพื้ น ผิ ว ของแข็ ง ที่ เ รี ย กว า
critical solloid concentration (CSC) (Kunjappu
and Somasundaran, 1989) และศึกษาการรวมตัว
หรื อ อั น ตรกิ ริ ย าของสารตั้ ง แต ส องชนิ ด ขึ้ น ไป เช น
อันตรกิริยาระหวางสารลดแรงตึงผิวและพอลิเมอร ซึ่ง
ความเขมขนที่สารลดแรงตึงผิวเกิดการรวมตัว เปนไม
เซลล บ นสายของพอลิ เ มอร อ าจเรี ย กว า critical
aggregation concentration (CAC) (Abuin et al.,
1999; Khatua et al., 2008) การใช pyrene เพื่อ
ตรวจสอบ อันตรกิริยาระหวาง poly(acrylic acid)
และ dodecyltrimethylammonium bromide
(DTAB) ในน้ํา (Misra and Somasundaran, 2008)
การใช pyrene เปนสารสงสัญญาณเรืองแสง
เพื่อ ศึกษาอัน ตรกิ ริยาระหวางตัวทํ าละลายกับตั วถู ก
ละลาย ตัวถูกละลายกับตัวถูกละลาย และตัวทําละลาย
กั บ ตั ว ทํ า ละลายภายในระบบของผสมระหว า ง 1butyl-3-methylimidazo-lium hexafluorophosphate ([bmim][PF6]) ไอออนิกลิคควิด และ tetraethylene glycol (TEG) ผลการทดลองที่ไดรับจาก
pyrene และสารสงสัญญาณอื่นๆ เชน pyrene-1carboxaldehyde และ 2,6-diphenyl-4-(2,4,6triphenyl-N-pyridino) phenolate (Reichardt’s
dye 30) บงวาในสัดสวนที่เหมาะสมของผสมดังกลาว
จะแสดง hyper-polarity (Sarkar et al., 2008) การ
ใช pyrene excimer เปนเครื่องมือในการตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงของความหนื ด ในระดั บ จุ ลภาคของ
ไฮโดรคารบอน หรือสวนที่ไมมีขั้วของลิปดเวสิคัล (lipid
vesicles) เช น เดี ย วกั บ การใช คุ ณ สมบั ติ ข องสาร
ดั ง กล า วในวั ด อุ ณ หภู มิ ก ารเปลี่ ย นสถานะ (phase
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transition temperature) ในลิปดเวสิคัล และใชใน
การศึกษานิวคลีอิกแอซิด (nucleic acids) (Conlon
et al., 2008) และเมื่อเร็วๆ นี้มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาโครงสร า ง และการเปลี่ ย นแปลง
โครงสรางของโปรตี น (protein) โดยการใช pyrene
เปนสารสงสัญญาณเรืองแสง (Bains et al., 2011)

5. สรุป
กระบวนการทางกายภาพและทางเคมี ที่
เกิ ด ขึ้ น ในระบบต า งๆ มั ก จะเกี่ ย วข อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงความมีขั้วบางสวนหรือทั้งหมดของระบบ
เสมอ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากอนุ ภ าคที่ เ ป น องค ป ระกอบของ
ระบบเหลานี้ ประกอบดวยประจุบวกและลบ อันตรกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางอนุภาคก็เปนแรงระหวางประจุ
เหลานี้ ดังนั้นการติดตามการเปลี่ยนแปลงความมีขั้ว
ของระบบจะทําใหเขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในระบบไดดียิ่งขึ้น โดยอาศัยโมเลกุลของสารสง
สัญญาณที่ ไวตอการเปลี่ ยนแปลงความมีขั้ว ทําให
สามารถติดตามการเปลี่ยน แปลงดังกลาวในระดับ
จุลภาคได คุณสมบัติการละลายที่แตกตางกันของสาร
สงสัญญาณแตละชนิด ยังสามารถเลือก ใชใหเหมาะสม
กั บ บริ เ วณที่ ต อ งการศึ ก ษาได ด ว ย เนื่ อ งจากสารส ง
สัญญาณสวนใหญแสดงการเปลี่ยนแปลงสเปกตรัมการ
ดูดกลืนแสง และ/หรือสเปกตรัมการเรืองแสงสัมพันธ
กับการเปลี่ยนแปลงความมีขั้ว จึงสามารถติดตามการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวไดอยางสะดวกโดยอาศัยเทคนิค
ทางสเปกโทรสโกป
คุ ณ สมบั ติ ก ารเรื อ งแสงของสารประกอบ
เหลานี้ ยังมีค วามไว และความจําเพาะเจาะจงอยา ง
มากต อ ระบบที่ ต อ งการศึ ก ษา โดยเฉพาะการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล อมระดั บจุ ลภาคของระบบ
เช น ความมี ขั้ ว และความหนื ด ซึ่ ง เป น ผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของอันตรกิริยาระหวางโมเลกุลชนิดตางๆ
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ทํ า ให ส ามารถตรวจสอบและติ ด ตามการรวมตั ว
การจั ด เรี ย งตั ว และการเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งของ
โมเลกุลของสารตางๆ ภายในระบบ ทั้งกับระยะทาง
และเวลา จากการเปลี่ ย นแปลงของลั ก ษณะ และ
ตํ า แหน ง ของสเปกตรั ม การเรื อ งแสงได เ ป น อย า งดี
ความสม่ํ า เสมอในการจั ด เรี ย งตั ว ของโมเลกุ ล ส ง ผล
สําคัญตอลักษณะและรูปรางของสเปกตรัม ขณะที่การ
เปลี่ ย นแปลงเสถี ย รภาพของระบบในระดั บ จุ ล ภาค
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับพลังงาน สงผลตอ
การเลื่อนตําแหนงของสเปกตรัม คุณสมบัติดังกลาวทํา
ใหสารสงสัญ ญาณเรืองแสงเหลานี้ มีป ระโยชนอยา ง
มากตอการนําไปประยุกตใชเพื่อศึกษาระบบทางเคมี
และชีวโมเลกุล ซึ่งกําลังไดรับความสนใจอยางมากใน
ปจจุบัน
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