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บทคัดย่อ : งานวิจยั เรื่องนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาหมึกพิมพ์กันการปลอมแปลงที่สามารถตรวจสอบได้ด้วย
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โดยหมึกพิมพ์ชนิดนี้ ประกอบด้วยเกลือโซเดียมเมทา-ครีซอลเพอเพิลเป็ นสารให้สี
ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลสเป็ นสารยึด น้ าไร้ประจุเป็ นตัวพา กลีเซอรอล และโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเป็ น
สารเติมแต่ง โดยศึกษาวิธกี ารเตรียมที่เหมาะสมและความเข้มข้นของสารให้สที ่ตี ่างกัน 3 ระดับ คือ 6, 10, และ
20 ส่ว นต่ อหนึ่ งร้อยส่ วนสารยึด ผลพบว่ า หมึก พิม พ์แ สดงเป็ น สีน้ าเงิน ม่ วงโดยมีค่ าการดูด กลืน แสงสีสูงสุ ด
ที่ 588 นาโนเมตร และจะค่อ ย ๆ เปลี่ยนแปลงไปเป็ น สีเหลืองอย่างต่ อเนื่องจนสมบูรณ์ ท่ีค่ าการดูดกลืนแสง
434 นาโนเมตร เมื่อได้รบั แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ รอ้ ยละ 100 โดยปริมาตร (ทีค่ วามดัน 1 บาร์) อย่างต่อเนื่อง
ไม่ ต่ า กว่ า 60 วิน าที (ในสภาวะปิ ด) โดยหมึก พิม พ์ ท่ีมีส่ ว นผสมของเกลือ โซเดี ย มเมทา-ครีซ อลเพอเพิ ล /
กลีเซอรอล/ไฮดรอกซีเอทิลเซลลู โลส ที่ 10/300/100 ส่ว นต่ อ หนึ่ งร้อ ยส่ วนสารยึด สามารถเปลี่ย นสีด้ว ยแก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ภายในเวลา 30 วินาที ทัง้ นี้ เมื่อปล่อยหมึกพิมพ์ไว้ในสภาวะห้องทดลอง (ความเข้มข้น
ของแก๊สออกซิเจนร้อยละ 20.9 โดยปริมาตร และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์รอ้ ยละ 0.03 โดยปริมาตร) หมึกพิมพ์
จะเปลี่ยนแปลงสีกลับ จากสีเหลืองไปเป็ นสีน้ าเงินม่วงภายในเวลาไม่เกิน 20 วินาที ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เป็ น
หมึกพิมพ์สาหรับการตรวจสอบด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ นอกจากนัน้ ผลคุณสมบัติบางประการ ได้แก่
ค่าสี ค่าความหนืด และสภาพผิวหน้าชัน้ ฟิ ล์มเมื่อแห้งของหมึกพิมพ์ รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้หมึกพิมพ์
ชนิดนี้ เพื่อการประยุกต์ใช้ในอนาคตยังได้รายงานไว้ในบทความเรื่องนี้ดว้ ย
คาสาคัญ: ตัวชีว้ ดั แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์; สียอ้ มพีเอช; เมทา-ครีซอลเพอเพิล; หมึกพิมพ์ตวั ชีว้ ดั ; หมึกพิมพ์กนั
การปลอมแปลง
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Abstract: The objective of this research was to develop the anti-counterfeit printing Ink that could be
detected by CO2. This ink was consisted of meta cresol purple sodium salt (MCP) as a dye,
hydroxyethyl cellulose (HEC) as a blinder, deionized water (DI-water) as a solvent, and glycerol (G) and
sodium hydrogen carbonate (NaHCO3) as additives. The concentration of MCP was studied at 3
different levels which were 6, 10, and 20 parts per hundred resin (phr). The results showed that the ink
revealed the original purple-blue color at the highest maximum absorbance (Absmax) of 588 nm. The ink
was then gradually changed to yellow color with the Absmax of 434 nm when it was exposed to 100% v/v
CO2 (1 bar) continuously for at least 60 seconds (in the closed conditions). The ink color with the
MCP/G/HEC ratio of 10/300/100 phr could be changed by CO2 within 30 seconds. In addition, when the
ink was left in the laboratory conditions (O2 20.9% v/v and CO2 0.03% v/v), the yellow ink was
continuously turned back to its original color, purple-blue, within 20 seconds. The ink could also be
applied for CO2 detection. Moreover, some of the properties which were colors, viscosity, and surface
morphology of the ink film thickness, as well as the future possible applications of this ink type were
reported in the research.
Keywords: carbon dioxide indicator; pH dye; meta-cresol purple; indicator ink; security ink
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1. บทนา
ความก้ าวหน้ า ทางวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
นับเป็ นตัวชี้วดั หนึ่งที่ใช้ประเมินการพัฒนาเศรษฐกิจ
และความก้ า วหน้ า ของประเทศ เนื่ อ งจากเป็ นการ
แสดงถึงการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ อัน
ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม และนาไปสู่การดารงชีวติ และความ
สะดวกสบายทีด่ ยี งิ่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม หากความรูแ้ ละ
เทคโนโลยีเหล่านัน้ ถูกนามาใช้ในทางทีผ่ ดิ ก็อาจส่งผล
ให้เกิดโทษ หรือผลกระทบต่อปั จจัย ทางสังคมต่าง ๆ
ทีก่ ล่าวมาได้เช่นเดียวกัน [1]
การปลอมแปลงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ นับเป็ นหนึ่ง
ในตั ว อย่ า งการใช้ อ งค์ ค วามรู้ ท างนวัต กรรมและ
เทคโนโลยี ใ นทางที่ ผิ ด เนื่ อ งจากเป็ นปั ญหาทาง
เทคโนโลยีทน่ี อกจากจะก่อให้เกิดปั ญหาทางจริยธรรม
และทางกฎหมายแล้ ว ยัง เป็ น ปั ญ หาทางด้า นสิท ธิ
มนุ ษ ยชน เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการผลิต ของ
ประเทศ รวมถึงการคิด สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ [2]
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ถู ก เลี ย นแบบ หรื อ ถู ก ปลอมแปลง
(Counterfeited Product) โดยเฉพาะผลิต ภั ณ ฑ์ ท่ี มี
มู ล ค่ า สู ง ( High-value Product, HVP) [3] แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์ทส่ี ่งผลกระทบต่อชีวติ และความเป็ นอยู่ของ
ทั ้ง มนุ ษ ย์ สั ต ว์ และสิ่ ง แวดล้ อ ม อาทิ อาหาร
เครื่องสาอาง ยารักษาโรค รวมถึง ปุ๋ ย และผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรด้วย [2, 3]
จากรายงานฉบับสมบูรณ์การสัมมนาเรื่องการเพิม่
มูลค่าสิ่งพิม พ์กับระบบเทคโนโลยีต่อต้านการปลอม
แปลง [4] รายงานว่าตลาดโลกมีการเติบ โตของการ
ผลิตสินค้าที่ป้องกันการปลอมแปลงได้ หรือสินค้ากัน
การปลอมแปลง (Anti-counterfeited Product) อย่าง

ต่อเนื่อง โดยวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการให้ผลิต ภัณฑ์
สิน ค้า ที่เป็ นของแท้ นั น้ สามารถป้ องกัน การปลอม
แปลงหรือ ละเมิด ลิข สิท ธิไ์ ด้ในระดับ หนึ่ ง อนึ่ ง เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้ผบู้ ริโภคสินค้า
เนื่องจากผลกระทบด้านการปลอมแปลงในผลิตภัณฑ์
สิน ค้า ทัง้ อุ ป โภคและบริโภคนั น้ มีแ นวโน้ ม เพิ่ม ขึ้น
อย่างต่อเนื่องและรุนแรงยิง่ ขึ้น ดังตัวอย่างในรายงาน
ของ Wall Street Journal [5] ในช่วงวิกฤตการณ์การ
แพ ร่ ร ะบาดของโรคไวรั ส โคโรน่ า (Covid-19) ที่
เจ้าหน้ าที่รฐั ของประเทศโปแลนด์และเม็กซิโกตรวจ
พบการใช้วคั ซีนปลอมในนามไฟเซอร์ (Pfizer) กับผู้
เข้ารับวัคซีนกว่า 80 คน โดยนับเป็ นข่าวร้ายแรงระดับ
โลกในขณะนัน้
ที่ผ่ า นมา มี ผู้ ผ ลิต ผลิต ภั ณ ฑ์ ห ลายประเภทให้
ความสนใจและเริม่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกนั การปลอม
แปลงรูปแบบต่าง ๆ เพื่อลดปั ญหาและพยายามรักษา
ไว้ซ่ึงสร้างความเชื่อมั ่นและความภักดีในผลิตภัณ ฑ์
สินค้าของตน (Brand Royalty) เช่น การเลือกใช้วสั ดุ
พิเศษโดยสอดแทรกหรือซ่ อนเร้นในผลิตภัณ ฑ์ห รือ
บรรจุภณ
ั ฑ์ โดยการใช้วสั ดุต่าง ๆ หรือเทคนิคพิเศษ
ทางการพิม พ์ อาทิ การพิม พ์ผสมผสานหลายระบบ
พิ ม พ์ (Combination Printing) ก ารพิ ม พ์ รหั ส ลั บ
(Secret Code) อัก ษรหรือ ตัว เลขขนาดไมโครเมตร
(Micro Line or Micro Text) และการพิม พ์ ด้ว ยหมึก
พิมพ์สพี เิ ศษ หรือหมึกพิมพ์ชนิดพิเศษทีเ่ ปลี่ยนแปลง
เฉดสีหรือสีสนั ได้ เป็ นต้น [3, 6]
Mills and Yusufu [7] แ ห่ งม ห าวิ ท ย าลั ย ค วี น
เบ ลฟ าสต์ (Queen’s University Belfast, QUB) ได้
พัฒ นาฟิ ล์ม พลาสติกที่ใช้สีย้อมไทมอลบลู (Thymol
Blue, TB) เป็ น ส ารให้ สี แ ละใช้ เต ท ต ระบิ วทิ ว
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2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั

แอมโมเนี ย มไฮดรอกไซด์ (Tetrabutyl Ammonium
Hydroxide, TBAH) เป็ นสารบัฟเฟอร์ (Buffer) สาหรับ
ตรวจสอบการละลายของแก๊ สคาร์บ อนไดออกไซด์
(CO2) ในน้ า เกลือ ซึ่ ง พบว่ า ฟิ ล์ ม ดัง กล่ า วสามารถ
เปลี่ย นแปลงสีจ ากสีฟ้ าไปเป็ นสีเหลือ งเมื่อ มีค วาม
เข้ม ข้น ของแก๊ ส CO2 มากกว่ าหรือเท่ ากับ ร้อยละ 5
โดยปริม าตร [7] ซึ่งนั บเป็ นการริเริ่ม ด้านการพัฒ นา
นวัต กรรมวัส ดุ ต รวจชี้ ว ัด แก๊ ส CO2 (Gas Indicator
Material) เพื่อการใช้งานอย่างเป็ นรูปธรรม
งานวิจ ัยเรื่องนี้ จึงมุ่ งพัฒ นาหมึกพิม พ์ ท่ีสามารถ
เปลี่ยนสีได้จากแก๊ ส CO2 โดยอาศัยหลักการพื้นฐาน
จากสีย้ อมพีเอช (pH Dye) ซึ่ งเลือกใช้ เกลือโซเดีย ม
เมทา-ครีซ อลเพอเพิ ล (Meta Cresol Purple Sodium
Salt, MCP) ที่ มี ช่ ว งการเปลี่ ย นแปลงสี ท่ี แ คบและมี
คุณสมบัตใิ นการละลายน้ าได้ดเี ป็ นสารให้สี ร่วมกับสาร
บัฟเฟอร์ โดยศึกษากลไก และปั จจัยทีม่ ผี ลต่ออัตราการ
เปลี่ย นแปลงสีด้ ว ยแก๊ ส CO2 ทัง้ นี้ เพื่ อ มุ่ งหวังการ
ประยุกต์ใช้ในลักษณะของหมึกพิมพ์ทป่ี รากฏภายนอก
บรรจุ ภัณ ฑ์ และสามารถตรวจสอบได้ด้วยแก๊ ส CO2
ความเข้มข้นต่ าจากการหายใจได้ รวมถึงเพื่อมุ่ งหวัง
การพัฒ นาใช้งานเชิงพาณิ ชย์ ผ่ านระบบการพิม พ์ ท่ี
เหมาะสมและสามารถประยุกต์ในลักษณะของการพิมพ์
กันการปลอมแปลงในอนาคตต่อไป

2.1 การเตรียมหมึกพิ มพ์กนั การปลอมแปลง
เตรีย มโดยชังสี
่ ย้อ ม เกลือโซเดีย มเมทา-ครีซอล
เพอเพิ ล (Meta Cresol Purple Sodium Salt, MCP,
C21H17NaO5S, CAS No. 62625-31-4, Sigma
Aldrich) ผสมกั บ สารละลาย 0.7 M ของโซเดี ย ม
ไ ฮ โ ด ร เ จ น ค า ร์ บ อ เ น ต (Sodium Hydrogen
Carbonate, NaHCO3, CAS No. 144-55-8, SigmaAldrich) ตามด้วยกลีเชอรอล (Glycerol, G, C3H8O3,
Sigma Aldrich) และน้ า ไร้ป ระจุ (Deionized Water,
DI-water) ซึ่งใช้เป็ น สารให้สี สารบัฟ เฟอร์ สารเสริม
สภาพพลาสติก และตัวทาละลาย ตามลาดับ จากนัน้
ผสมให้เข้ากัน ด้ว ยเครื่อ งกวนระบบแม่ เหล็ก ไฟฟ้ า
(Magnetic Stirrer, Yellow Line) อย่างน้ อ ย 10 นาที
หรือจนกว่าของผสมจะเป็ นเนื้อเดียวกัน เมื่อครบเวลา
เติ ม ส า ร ล ะ ล า ย ไ ฮ ด ร อ ก ซี เอ ทิ ล เซ ล ลู โ ล ส
(Hydroxyethyl Cellulose, HEC, CAS No. 9004-620, Sigma-Aldrich) ร้อ ยละ 5 โดยน้ า หนั ก และกวน
ผสมต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 15 นาที จะได้หมึกพิมพ์กนั
การปลอมแปลงฐานสีย้อมพีเอช (Dye-based, Anticounterfeit Printing Ink, ACPI) โดยในการเตรียมได้
เป ลี่ ย น แ ป ลงอั ต ราส่ วน ระห ว่ างส ารให้ สี แ ล ะ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ทีใ่ ช้ศกึ ษาดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้

ตารางที่ 1 อัตราส่วนของหมึกพิมพ์กนั การปลอมแปลง
Functions
Chemicals
Dye
MCP
Plasticizer
G
Binder
5% wt. HEC
Buffer
0.7 M NaHCO3
Solvent
DI-water

Volume (g)
0.1, 0.05, 0.025
1.5
10
1
2.5
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2.2 การเตรียมตัวอย่างสาหรับทดสอบการเปลี่ยน
แปลงสีของหมึกพิ มพ์กนั การปลอมแปลง
หยดหมึกพิมพ์ ACPI ลงบนแผ่ นกระจกปิ ดสไลด์
ขนาด 2.2 x 2.2 เซนติเมตร ประมาณ 2-3 หยด แล้วทา
การเคลือ บเป็ นฟิ ล์ ม บางด้ วยเครื่อ งเหวี่ย งหนี ศู น ย์
(VTC-100 Compact Spin Coater, MTI Cooperation,
USA) ตามเวลาที่ ก าหนด เมื่ อ ครบเวลาจะได้ แ ผ่ น
ตัวอย่ างหมึกพิมพ์ท่เี คลือบบนกระจกซึ่งแห้งสมบูรณ์
โดยให้เก็บรักษาไว้ในสภาวะห้องทดลอง ที่ปลอดแสง
เย็น และแห้ง (25 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์
ไม่เกินร้อยละ 60) ก่อนการใช้งาน
ทัง้ นี้ การเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบสภาวะการ
เตรียมหมึกพิมพ์ ให้เตรียมโดยเปลี่ยนแปลงความเร็ว
รอบและเวลาที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1,500, 1,700 และ
2,000 รอบต่ อ นาที และที่เวลา 30, 45, 60, 75 และ
90 วินาที
2.3 การวิ เคราะห์การดูดกลืนแสงสีของหมึกพิ มพ์
กันการปลอมแปลง
ดาเนินการวัดผลค่าสีโดยใช้เครื่องยูวสี เปกโตโฟโต
มิ เ ต อ ร์ ( UV-visible Spectrophotometer, Perkin
Elmer, Lambda 365) เพื่อ วัด ช่ ว งการดูด กลืน แสงสี
(Absorbance Spectra) ของตัวอย่ างหมึก พิมพ์ โดย
พิจ ารณาที่ช่ ว งความยาวคลื่น แสง 400-700 นาโน
เมตร และวิ เ คราะห์ ค่ า การดู ด กลื น แสงสี สู ง สุ ด
( Maximum Lambda Absorbance, Absmax) เ พื่ อ
ประเมินลักษณะสีของหมึกพิมพ์
2.4 การทดสอบการเปลี่ ยนแปลงสีของหมึกพิ มพ์
กันการปลอมแปลง
ดาเนินการวัดสเปกตรัมของหมึกพิมพ์ ACPI ขณะ
เริ่ม ต้น (t0=0 นาที) แล้ว จึงปล่อ ยแก๊ ส CO2 ที่ค วาม

เข้ ม ข้ น คงที่ ร้อ ยละ 100 โดยปริม าตร ที่ ค วามดัน
1 บาร์ ในสภาวะอุณหภูมคิ วบคุม 25 องศาเซลเซียส
และความชื้น สัม พัท ธ์ ร้อ ยละ 60 ให้ ไ หลผ่ า นเข้า สู่
อุปกรณ์ทดสอบการเปลี่ยนแปลงสีของหมึกพิมพ์ดว้ ย
แก๊ส (Gas Cell) ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นกล่องระบบปิ ด มีช่อง
เปิ ดสาหรับติดตัง้ ตัวอย่างโดยหันด้านหมึกพิมพ์สมั ผัส
กับ แก๊สที่อยู่ภ ายในด้า นหนึ่ง และอีกด้านติดตัง้ ด้วย
กระจกใส โดยให้ส่องผ่านได้ด้วยลาแสงของอุปกรณ์
วัดได้ ซึ่งประยุกต์จาก Khankaew และคณะ [8] ซึ่งมี
ลักษณะดังรูปที่ 1
โดยปล่ อ ยให้แ ก๊ ส ไหลผ่ า นอุ ป กรณ์ ท ดสอบเป็ น
เวลาอย่ างน้ อ ย 60-180 วิน าที เพื่อให้ห มึก พิม พ์ท า
ปฏิกิรยิ ากับ แก๊สจนสมบู รณ์ (หรือจนเปลี่ยนสีอย่ าง
สมบู ร ณ์ ) จากนั ้น จึ ง ท าการวัด ผลขณะเปลี่ ย นสี
สมบูรณ์ทช่ี ่วงความยาวคลื่นแสง 400-700 นาโนเมตร
วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของจุด Absmax
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2.5 การทดสอบสมบัติของหมึกพิ มพ์กนั การปลอม
แปลง
2.5.1 การวิ เคราะห์ค่าสีและความแตกต่างสี
เตรียมตัวอย่างหมึกพิมพ์ตามวิธกี ารเตรียมใน
ข้อที่ 2.2 นามาวางในตาแหน่ งวางตัวอย่างเพื่อวัดค่า
สีในหมวด RGB (Red, Green, Blue), CMYK (Cyan,
Magenta, Yellow, Black), และหมวดสี L*, a*, และ
b* โดยใช้ เครื่อ งวัด ค่ า สี (Spectrophotometer, CM3700A, Konica Minolta, Japan) เลือกใช้ค่าสี L*, a*
และ b* มาพิจารณาค่าความแตกต่างสีรวม (Delta E,
E, ห รื อ Total Color Difference, TCD) ไ ด้ ดั ง
สมการ (1)

2.5.3 การวิ เคราะห์ ลกั ษณะพื้ น ผิ วหน้ าของฟิ ล์ม
หมึกพิ มพ์กนั การปลอมแปลง
การวิเคราะห์ ผิว หน้ า ชัน้ ฟิ ล์ ม หมึก พิ ม พ์ เพื่ อ
ศึก ษาความสม่ า เสมอและลัก ษณะปรากฏในระดับ
ไมโครเมตร โดยการเตรียมตัวอย่างหมึกพิมพ์ ACPI
บนแผ่นกระจกปิ ดสไลด์ จากนัน้ นาไปเคลือบทองคา
บริ สุ ท ธิ ท์ ่ี ค วามหนา 30 Å ต่ อ ด้ ว ยวิ เ คราะห์ แ ละ
บันทึกภาพด้วยเครื่องกราดอิเล็กตรอนกาลังขยายสู ง
( Scanning Electron Microscope, SEM, JEOL®,
JSM 7800F, Japan) ทีค่ วามถี่ 15 กิโลโวลต์

(1)

3.1 สภาวะที่ เหมาะสมต่ อ การเตรี ย มหมึ ก พิ ม พ์
และความสัม พัน ธ์ ต่ อ การพิ มพ์ ด้ ว ยระบบเชิ ง
พาณิ ชย์
การเปรียบเทียบผลของความเข้มข้นของสารให้สี
(MCP) ในหมึก พิม พ์ อัต ราเร็วและเวลาในการหมุน
เหวีย่ ง (ซึ่งประมาณการถึงความหนาชัน้ ฟิ ล์ม หมึก
พิม พ์เ มื่อ แห้ง (Dried-ink Film Thickness) ได้ [8])
เพื ่อ ศ กึ ษ าค วามเข ม้ ของค่า สีข องห ม กึ พ มิ พ ท์ ่ี
เหมาะสมต่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ในระบบ
พิมพ์ ผลค่าการดูดกลืนแสงสีสูงสุด (Absmax) พบว่า
Absmax มีแ นวโน้ม ลดลง แปรผัน ตามกับ ตัว แปรทุก
ตัว กล่าวคือ มีค่าลดลงเมื่อลดความเข้มข้นของ MCP
และเพิม่ อัต ราเร็ว ของการหมุน เหวีย่ ง รวมทัง้ เพิม่
เวลาในการหมุนเหวีย่ งด้วย โดยขณะทีค่ วามเข้มข้น
ของสารให้สที ่ี 10 และ 5 ส่วนต่อหนึ่งร้อยส่วนสารยึด
(Parts Per a Hundred Resin, phr) ห ม กึ พ มิ พ์
แสดงผลค่า Absmax ทีใ่ กล้เคียงกัน

𝑇𝐶𝐷 = √(𝐿∗1 − 𝐿∗2 )2 + (𝑎1∗ − 𝑎2∗ )2 + (𝑏1∗ − 𝑏2∗ )2

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์ผล

โ ด ย ค่ า L* ห ม า ย ถึ ง ค่ า ค ว า ม ส ว่ า ง สี
(Lightness) ค่ า a* ห ม า ย ถึ ง ค ว า ม เป็ น สี แ ด ง
(Redness, +a*) และสีเ ขีย ว (Greenness, -a*) และ
ค่า b* หมายถึงความเป็ นสีเหลือง (Yellowness, +b*)
และสีน้าเงิน (Blueness, -b*) [9]
2.5.2 การวิ เคราะห์ ค่ าความหนื ดของหมึ กพิ ม พ์
กันการปลอมแปลง
เนื่ องจากหมึ ก พิ ม พ์ ACPI ที่ เ ตรี ย มขึ้ น ใน
งานวิ จ ัย นี้ เป็ นหมึ ก พิ ม พ์ เ หลว (Liquid Ink) ซึ่ ง มี
พฤติกรรมการไหลแบบนิวทอเนี ยน (Newtonian) ที่
ซึง่ ค่าความหนืดจะไม่เปลีย่ นแปลงตามความเค้นเฉือน
(Shear Stress) และอั ต ราเฉื อ น (Shear Rate) จึ ง
สามารถวัด ความหนื ด แบบไคนิ ม าติ ก (Kinematic
Viscosity) ได้ โดยใช้ ถ้ ว ยวัด ความหนื ด ของซาห์ น
(ZAHN Viscosity Cup, EZ®, No. 2, (ASTM) D
4212, GARDCO®, USA) [10]
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อย่างไรก็ตาม สาหรับหมึกพิมพ์กนั การปลอมแปลง
ห รื อ ห มึ กพิ ม พ์ ตั วชี้ วั ด (Indicator Ink) นั ้ น การ
เปลี่ยนแปลงสีของหมึก พิ ม พ์ จ ะขึ้น อยู่ กับ 1) ความ
เข้มข้นขององค์ประกอบหลัก และ 2) ความหนาชัน้ ฟิ ล์ม
หมึกพิมพ์เป็ นสาคัญ กล่าวคือ ที่สภาวะเดียวกัน หมึก
พิมพ์จะมีอ ัตราการเปลี่ยนแปลงสีเร็วขึ้น เมื่อมีความ
เข้มข้นขององค์ประกอบในปริมาณต่ าและมีความหนา
ชัน้ ฟิ ล์มหมึกพิมพ์ต่ าด้วย [8] ฉะนัน้ จากผลดังรูปที่ 2
จะเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า ตั ว อย่ า งหมึ ก พิ ม พ์ มี ค่ า
Absmax สูง-ต่า ตามหลักการข้างต้น ซึ่งหมายถึงผลด้าน
การเปลี่ยนแปลงสีเมื่อนาไปใช้งานด้วย ในขณะทีก่ ารใช้
งานต้องการการเปลี่ยนแปลงสีท่ีเร็วเพื่อตอบสนองต่อ
การตรวจสอบ (กรณี นาไปใช้งานด้านสิ่งพิมพ์กันการ
ปลอมแปลง) ตัวอย่างหมึกพิมพ์ท่ีมีความเข้มข้นของ
MCP/G/HEC เป็ น 20/300/100 phr จึงมีความเข้ม ข้น

สูงเกินไป ในขณะที่ตัวอย่ างทัง้ สามความเข้มข้นนั ้น
สามารถมองเห็นสีน้าเงินม่วงได้ดว้ ยตาเปล่า
ทัง้ นี้ เมื่อ พิ จารณาโดยยึ ด หลัก การข้างต้ น โดย
เปรี ย บเที ย บค่ า ความแตกต่ า งสี ร วม (Total Color
Difference, TCD) ของหมึกพิมพ์ต่ อพื้นสีขาวที่ความ
เข้มข้นของสารให้สี 5 และ 10 phr และใช้ความเร็วต่ า
(1,500 และ 1,700 รอบต่อนาที) และเวลาน้อย (30 และ
45 วินาที) เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการเตรียมที่เหมาะสม
(ตารางที่ 2) จะพบว่า ทีค่ วามเร็วรอบต่อเวลา 1,700/30
และ 1,700/45 เป็ นสภาวะที่ ค่ า TCD แสดงความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่ 1,700/30
ให้ ค่ า TCD ที่สูงกว่ า 1,700/45 เล็กน้ อย ซึ่งเป็ นผลที่
ลัพธ์ของงานที่ดี และเหมาะสมต่อการนาไปประยุกต์ใช้
ในการทดลองนี้ จึงเลือกสภาวะที่ความเร็ว 1,700 รอบ
ต่อนาที ทีเ่ วลา 30 วินาที ในการทดสอบลาดับต่อไป

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการดูดกลืนแสงสีสงู สุด (Absmax) ของหมึกพิมพ์ต่อความเร็วและเวลา
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ตารางที่ 2 ความแตกต่างสีรวม (TCD) ของหมึกพิมพ์
ACPI ทีเ่ ตรียมด้วยความเร็วและเวลาแตกต่างกัน
Speed Time
(rpm)

1,500
1,700

อย่างไรก็ตาม พบว่าเมื่อหมึกพิมพ์สมั ผัสกับแก๊ส CO2
ต่อเนื่องเป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วินาที หมึกพิมพ์จะค่อย
ๆ เปลี่ยนสีไปเป็ นสีเหลือง (Yellow) (รูปที่ 3) ซึ่งแสดง
จุด Absmax ทีต่ าแหน่ ง 434 นาโนเมตร ซึง่ เป็ นตาแหน่ ง
ใกล้เคียงกับข้อ มูลคุณ สมบัติท่ีรายงานในฐานข้อมูล
Sigma-Aldrich® ที่กล่าวว่าสารให้สีชนิด MCP ในตัว
ท าละลายฐานน้ า มีค่ า Absmax ที่ต าแหน่ ง 579 และ
434 นาโนเมตร ตามลาดับ (รูปที่ 4)

MCP/G/HEC (phr)

(s)

10/300/100

5/300/100

30
45
30
45

36.12 ±2.05c
34.76 ±7.34c
27.57 ±2.31a
25.09 ±5.62ab

15.34 ±3.08d
16.45 ±2.94de
14.27 ±2.73d
17.45 ±3.50e

CO2

3.2 ลัก ษณะการดูด กลื น แสงและพฤติ ก รรมการ
เปลี่ยนแปลงสีของหมึกพิ มพ์กนั การปลอมแปลง
เมื่ อห มึ กพิ ม พ์ ACPI ที่ มี ค วาม เข้ ม ข้ น ของ
MCP/G/HEC เป็ น 10/300/100 phr มีสเี ริม่ ต้นเป็ นสีน้ า
เงินม่ วง (Purple Blue) และแสดงตาแหน่ งการดูดกลืน
แสงสู งสุ ด (Absmax) ที่ 588 นาโนเมตร อย่ างชัด เจน

รูปที่ 3 ตัวอย่างหมึกพิมพ์ ACPI ก่อน-หลังการ
เปลีย่ นแปลงสีทเ่ี กิดจากการสัมผัสกับแก๊ส CO2

รูปที่ 4 ลักษณะการเปลีย่ นแปลงสีของหมึกพิมพ์กนั การปลอมแปลง ACPI
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ทัง้ นี้ พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงสีของหมึกพิมพ์
ACPI เกิดขึน้ โดยทีส่ ยี อ้ ม MCP ซึง่ โดยทัวไปมี
่ ค่า pKa
= 8.32 (ณ 25 องศาเซลเซียส, Sigma-Aldrich®) และ
สาม ารถ เป ลี่ ย น สี จ าก สี น้ าเงิ น (รู ป เบ ส ห รื อ
Deprotonated form, MCP-) ไปเป็ นสีเหลือง (รูปกรด
หรือ Protonated Form, HMCP) ซึ่งเมื่อนามาเตรียม
เป็ นหมึ ก พิ ม พ์ จะได้ ห มึ ก พิ ม พ์ ใ นรู ป โครงสร้ า ง
NaHCO3+.MCP-.xH2O
ทัง้ นี้ เมื่อสารยึด HEC ในหมึกพิมพ์สมั ผัสและดูด
ซั บ ความชื้ น ในบรรยากาศ โดยมี ส ารเสริม สภาพ
พลาสติก G และเกลือ NaHCO3 เป็ นสารเร่ง ส่งผลให้
ชัน้ ฟิ ลม์ หมึกพิมพ์มคี วามชืน้ และดูดซับแก๊ส CO2 ซึง่ มี
ความสามารถในการละลายน้ าสูง (1.45 กรัมต่อลิตร
ที่ 25 องศาเซลเซียส) และเปลี่ยนสภาพของความชื้น
เป็ นกรดคาร์บอนิก (H2CO3) จึงส่งผลให้สยี ้อม MCP
เปลี่ย นเป็ น รูป กรดและแสดงสีเหลือ งเพิ่ม ขึ้น ทัง้ นี้
เนื่องจาก NaHCO3 ทาหน้าทีเ่ ป็ นสารเร่งปฏิกริ ยิ าการ
ดูดซับความชื้นในระบบ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนรูปของ
หมึกพิมพ์ระหว่างสภาพของเหลวความหนืดสูงไปเป็ น
ของแข็งในลักษณะกลับ ไปมาด้วยความชื้น (Phase
Transfer Agent) และเมื่อแทนค่าตัวแปรด้วยอักษร P
(Phase) และสีย้อม MCP แทนด้วย D (Dye) เพื่อให้
เข้าใจง่ายขึ้น พฤติกรรมดังกล่าวจะสามารถแสดงดัง
สมการ (2) ต่อไปนี้
𝑃 + 𝐷− . 𝑥𝐻2 𝑂 + 𝐶𝑂2 ⇌ 𝑃 + 𝐻𝐶𝑂3− . (𝑥 − 1)𝐻2 𝑂. 𝐻𝐷

นวัต กรรมนี้ จึง มี ค วามเป็ นไปได้ สู ง ที่ จ ะพั ฒ นาให้
ตอบสนองต่อการตรวจสอบได้ดว้ ยไอน้าและแก๊ส CO2
ผ่านลมหายใจ อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นของ CO2
นัน้ มีผลโดยตรงต่ออัตราเร็วในการเปลี่ยนแปลงสี [7,
8, 11, 12] รวมถึ ง ความแตกต่ างสี ร วม (TCD) ที่
เหมาะสมต่อการพิจารณาความแตกต่างด้วยตาด้วย
3.3 สมบัติของหมึกพิ มพ์กนั การปลอมแปลง
3.3.1 ค่าสีและความแตกต่างสีรวม
หมึกพิมพ์ ACPI ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีค่าสีในหมวดต่าง
ๆ แสดงดังตารางที่ 3 กล่าวคือ หมึกพิมพ์มสี ีเริม่ ต้น
เป็ นสีน้ าเงินม่วง ซึ่งแสดงค่า Absmax อย่างชัดเจนใน
ต าแหน่ ง 588 นาโนเมตร และสอดคล้ อ งกับ ค่ า สีท่ี
แสดงความเป็ นสีน้ าเงินในโหมดต่าง ๆ ได้แก่ -b*, B
(Blue), และ C (Cyan) ทีม่ คี ่าค่อนข้างสูง รวมทัง้ สี M
(Magenta) ซึ่งแสดงความเป็ นสีม่วงแดงด้วย ในขณะ
ที่เมื่อ หมึก พิม พ์ได้สมั ผัสกับ แก๊ ส CO2 (ร้อ ยละ 100
โดยปริมาตร ความดัน 1.0 บาร์ เป็ นเวลาอย่างน้ อย
60 วินาที) จะแสดงเป็ นสีเหลือง (Yellow, Y) ซึ่งมีค่าสี
+b* และ Y ค่ อ นข้า งสู ง และเมื่อ พิจ ารณาค่ า ความ
แตกต่างสีรวม (TCD) จะพบว่า ค่า TCD ระหว่างสีน้ า
เงินม่วงและสีเหลืองมีค่าถึง 82.03 ±6.43 ซึ่งแสดงถึง
ความแตกต่างอย่างชัดเจนจนสามารถแยกแยะได้ดว้ ย
ตาเปล่า [6] ดังตารางที่ 3
3.3.2 ค่าความหนื ดของหมึกพิ มพ์
ห มึ ก พิ ม พ์ ACPI ที่ มี ค ว า ม เข้ ม ข้ น ข อ ง
MCP/G/HEC เป็ น 10/300/100 phr มีค่าความหนืด ซึ่ง
วัดด้วยถ้วยวัดความหนืดของซาห์น เป็ น 31.50 เซนติสโตกส์ (Centistoke, cSt.) ซึ่งอยู่ในช่วงของค่าความ
หนืดทีเ่ หมาะสมกับระบบการพิมพ์กราวัวร์ (Gravure)

(2)

จากสมการจะเห็ น ว่ า ปฏิ กิริย าสามารถเปลี่ย น
กลับไปมาได้ และมีองค์ประกอบของน้ าและแก๊ส CO2
เป็ นปั จจัยทีท่ าให้รูปของหมึกพิมพ์เปลี่ยนเป็ นสภาวะ
กรด โดยใช้ โ มเลกุ ล ของน้ าและแก๊ ส หนึ่ ง หน่ วย
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ตารางที่ 3 สมบัติของหมึกพิมพ์กนั การปลอมแปลง
(ACPI) ชนิด 10/300/100 phr ที่เตรียมด้วยความเร็ว
1,700 รอบต่อนาที และเวลา 30 วินาที
L*, a*, b*
R, G, B
C, M, Y, K
TCD
(L*, a*, b*)
Absmax

สีน้าเงิ นม่วง
(เริ่มต้น)
63.00, 18.20, -43.80
149.20, 140.00,
233.80
44.40, 45.40,
2.00, 2.96
27.57 ±2.31
(เทียบกับสีกระดาษ)
588 นาโนเมตร

เกิดขึน้ ได้จากการเกิดผลึกของอนุ ภาคเกลือ NaHCO3
ที่ถูกใช้เป็ นสารบัฟเฟอร์ในสูตรหมึกพิมพ์น้ี ทัง้ นี้ ผล
ดังกล่าวแสดงถึงความไม่เป็ นเนื้อเดียวของหมึกพิมพ์
เมื่อแห้ง ซึ่งอาจเกิดจากความเข้มข้นของ NaHCO3
ที่ สู งเกิ น ไป เมื่ อ ส ภ า ว ะใน บ รรย า ก าศ มี ก า ร
เปลี่ ย นแปลง จึ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ผลึก เกาะตั ว ขึ้น บน
ผิว หน้ า ในการพัฒ นาต่อ ยอดเพื่ อ การใช้งานจริงจึง
ควรศึก ษาความเข้ม ข้น ที่ เหมาะสม หรือ อาจปรับ
คุณสมบัตขิ องหมึกพิมพ์ดว้ ยสารเติมแต่งประเภทสาร
เพิม่ ความเป็ นเนื้อเดียว (Compatibilizers)

สีเหลือง
(เปลี่ยนสมบูรณ์)
93.60, -7.60, 27.80
235.60, 239.00,
178.20
8.60, 1.80, 36.40,
2.40
82.03 ±6.43
(เทียบกับสีเริม่ ต้น)
434 นาโนเมตร

และเฟล็กโซกราฟี (Flexography) [10] อย่างไรก็ตาม
ค่าความหนืดของหมึกพิมพ์จะขึน้ อยู่กบั คุณสมบัตขิ อง
องค์ประกอบหลักในหมึกพิมพ์เป็ นสาคัญ ดังนัน้ หาก
ต้องการน าไปประยุกต์ใช้ในงานพิม พ์ระบบอื่น เช่ น
ระบบพิม พ์ออฟเซต (Offset) หรือ ระบบพิม พ์สกรีน
(Screen) ซึ่ง เป็ น หมึก พิม พ์ข้น หนื ด (Paste Ink) จึง
ควรศึกษาและพิจารณาองค์ประกอบที่เหมาะสมใหม่
อีกครัง้
3.3.3 ลักษณะผิวหน้ าหมึกพิ มพ์
ชัน้ ฟิ ล์มหมึกพิมพ์ ACPI มีลกั ษณะผิวหน้าทีเ่ รียบ
เมื่อพิจารณาด้วยตาเปล่า ในขณะทีเ่ มื่อตรวจสอบด้วย
กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เล็ ก ตรอนก าลัง ขยายสู ง (SEM)
พบว่ า ที่ ก าลัง ขยาย 1,000 เท่ า สามารถมองเห็ น
สภาพผิวหน้าชัน้ ฟิ ลม์ หมึกพิมพ์ทแ่ี ห้งได้อย่างชัดเจน
คือมองเห็นการปรากฏของอนุภาคขนาดเล็กประปราย
โดยทัว่ คล้ายการติดเกาะ (Adhesion) ของผงหรือฝุ่น
ทีม่ ขี นาดเล็กกว่า 1.0 ไมโครเมตร (รูปที่ 5) ทัง้ นี้อาจ

3.4 แนวทางการประยุกต์ใช้งาน
หมึ ก พิ ม พ์ กั น การปลอมแปลงในงานวิจ ัย นี้ ใ ช้
หลัก การเปลี่ย นแปลงสี จ ากสี น้ า เงิน ม่ ว งไปเป็ นสี
เหลืองด้วยปฏิกริ ยิ าของสีย้อม pH กับแก๊ส CO2 หรือ
กลไกทางตรงกับ สารประกอบจ าพวกกรด-ด่ า ง ซึ่ง
สามารถน าไปประยุ ก ต์ แ ละพั ฒ นานวั ต กรรมที่
เกีย่ วข้อง ดังนี้
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3.4.1 ด้านเทคโนโลยีการพิ มพ์กนั การปลอมแปลง
จากผลจะพบว่า ความเข้มข้นของสารให้สี MCP
และความหนาชัน้ ฟิ ล์มหมึกพิมพ์ท่เี กิดจากความเร็ว
รอบและเวลาในการหมุนเหวี่ยงนัน้ เป็ นปั จจัยสาคัญ
ต่ อ อัต ราเร็ว ในการเปลี่ย นแปลงสี นอกจากนั ้น ยัง
พบว่ า ความเข้ม ข้นและน้ าหนั กโมเลกุ ลของสารยึด
(Binder) และความเข้ม ข้น ขององค์ ป ระกอบอื่ น ๆ
หรือสารเติม แต่งในหมึก พิมพ์ (Additive) นัน้ ล้วนมี
ความสัม พัน ธ์ ต่ อ อัต ราการเปลี่ย นแปลงสีด้ ว ย [8]
ฉะนัน้ การพัฒนาให้หมึกพิมพ์มสี ภาพความว่องไวใน
การเกิดปฏิกริ ยิ ากับแก๊ส CO2 ที่ความเข้มข้นที่ระดับ
ต่ าจากลมหายใจ (ประมาณร้อยละ 3.8 โดยปริมาตร
หรือ 38,000 ส่วนต่อหนึ่งล้านส่วน (Parts per Million,
ppm) [13]) เพื่ อ เร่ ง อั ต รา ป ฏิ กิ ริ ย า ให้ เกิ ด ก า ร
เปลี่ ย นแปลงสี ใ นระยะเวลาที่ สั น้ ได้ จะสามารถ
ยกระดับการพัฒนาเป็ นหมึกพิมพ์กนั การปลอมแปลง
ทีต่ รวจสอบได้ ผ่าน CO2 ความเข้มข้นต่าทีป่ ลดปล่อย
จากลมหายใจออกได้ ด้ ว ยตนเอง (ผู้ บ ริโ ภค) และ
ประยุกต์ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าทีม่ มี ู ลค่าสูง และ
มีความเสีย่ งต่อการปลอมแปลงได้ อาทิ เครื่องสาอาง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช็ค สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ
ยารักษาโรค เป็ นต้น
3.4.2 ด้านเทคโนโลยีการบรรจุแบบอิ นเทลลิ เจนต์
แ ก๊ ส CO2 ซึ่ ง นั บ เป็ น ส า ร ผ ล ผ ลิ ต จ า ก
กระบวนการเผาผลาญ (Metabolism) ทีเ่ ปลีย่ นรูปของ
พ ลั ง งานระดั บ เซลล์ ใ นการเจริ ญ ของจุ ลิ น ท รี ย์
(Microbial) ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอาหารบางชนิดระหว่าง
การเก็บรักษาและส่งผลให้อาหารนัน้ เกิดการเน่ าเสีย
หรือเสื่อมสภาพ (Deterioration) ไปสู่ระดับทีส่ ่งผลต่อ
ผู้บ ริโภคได้ ถึงแม้ ผู้บ ริโภคจะยัง สัม ผัสไม่ ได้ก็ต าม

[14] ปั จจุ บ ั น จึ ง มี ก ารพั ฒ นาตั ว ชี้ ว ั ด แก๊ ส (Gas
Indicator) โดยเฉพาะ แก๊ ส CO2 เพื่ อ เป็ นวัส ดุ ห รือ
เครื่อ งมือ ทางอ้อ มส าหรับ การประเมิน อายุ ก ารเก็บ
รักษา (Shelf-life) ซึ่งนับเป็ นเทคโนโลยีการบรรจุแบบ
อิ น เท ล ลิ เจ น ต์ (Intelligent Packaging, IP) [15]
อย่างไรก็ตาม ปริมาณแก๊ส CO2 ทีป่ ลดปล่อยออกมา
จากการเจริญของจุลินทรีย์นัน้ มีความเข้มข้นต่ ามาก
เทียบกับพื้นที่ภายในบรรจุภณ
ั ฑ์ นวัตกรรมนี้จงึ ยังมี
อยู่น้อย เนื่องจากต้องพัฒนาให้ตวั ชี้วดั มีความว่องไว
ต่อการเกิดปฏิกริ ยิ าสูงขึน้
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4. บทสรุป
หมึกพิมพ์ ACPI ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จากงานวิจยั เรื่องนี้มี
ความสามารถในการเปลีย่ นแปลงสีจากสีน้าเงินม่วงไป
เป็ นสีเหลืองได้ดว้ ยแก๊ส CO2 โดยทีค่ วามเข้มข้นของ
MCP/G/HEC เป็ น 10/300/100 phr ซึ่งเป็ นอัตราส่วน
ทีด่ ที ส่ี ุดในการทดลองนี้ โดยหมึกพิมพ์มลี กั ษณะเหลว
มีค่าสี ค่าความแตกต่างสีรวมต่ อพื้นผิววัสดุ และเมื่อ
เปรียบเทียบก่อน-หลังการสัม ผัสกับแก๊สในระดับ สูง
ซึ่ง สามารถมองเห็น ความแตกต่ า งได้ ด้ว ยตาเปล่ า
รวมถึ ง มี ค่ า ความหนื ด ที่ เ หมาะสมต่ อ การน าไป
ประยุกต์ใช้พมิ พ์ดว้ ยระบบการพิมพ์ทใ่ี ช้หมึกเหลวได้
อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมหมึกพิมพ์ ACPI นี้ ยังต้อง
พัฒ นาด้า นอัต ราการเกิด ปฏิกิริย าให้มีสภาพความ
ว่องไวของหมึกพิมพ์ต่อการเกิดปฏิกิรยิ ากับ CO2 ที่
ความเข้มข้นต่าจึงสามารถนาไปพัฒนาประยุกต์ใช้งาน
ในด้านเทคโนโลยีกนั การปลอมแปลงที่ตรวจสอบได้
ด้ว ยลมหายใจรวมถึง เทคโนโลยีก ารบรรจุ แ บบอิน
เทลลิเจนต์บางประเภทได้
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5. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่องนี้ได้รบั การสนับสนุ นทุนวิจยั จากทุน
งบประมาณรายได้ ค ณะเทคโนโลยีส่ือ สารมวลชน
มทร.ธัญ บุ รี ประจ าปี 2563-2564 ทัง้ นี้ คณะผู้วิจ ัย
ขอขอบคุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิม พ์ดิจิทลั และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ และคณะเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน มทร.
ธัญบุรี ที่ให้การสนับสนุ นวัสดุ เครื่องมือ และเอื้อเฟื้ อ
สถานทีต่ ลอดการวิจยั ในครัง้ นี้
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