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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี ้คือเพื่อจ�ำแนกตัวอย่างผ้ าชนิดต่าง ๆ ด้ วยเทคนิค Attenuated Total Reflection
Infrared Spectroscopy (ATR-FTIR) และการวิเคราะห์ทางความร้ อน เทคนิค Thermal Gravimetric Analysis(TGA)  
และ Differential Scanning Calorimeter (DSC) ผ้ า 21 ตัวอย่างถูกใช้ ในการศึกษานี ้ มีผ้า 8 ตัวอย่างที่ทราบองค์
ประกอบที่แน่นอน คือ ผ้ าที่ท�ำมาจากไหม 100% polyamide 100% polyester 100% ฝ้ายธรรมชาติ 100% acrylic  
70%bamboo ผสมกับ 30% ฝ้าย  65% polyester ผสมกับ 35% ไนลอน  40% ผ้ าไหมผสมกับ 30% ฝ้ายและ 30%
tolay veket จาก IR สเปกตรัมของตัวอย่างที่ทราบองค์ประกอบของเส้ นใยผ้ าแสดงพีคที่บง่ ชี ้ว่ามาจากหมูฟ่ ั งก์ชนั่ ซึง่
เป็ นหมูเ่ ดียวกับที่ปรากฏในตัวอย่าง เมื่อพิจารณาผลการทดลองที่ได้ จากเทคนิค IR ร่วมกับข้ อมูลจากการวิเคราะห์
ทางความร้ อน พบว่า สามารถระบุและแยกความแตกต่างของผ้ าได้ จากผลการวิเคราะห์พบว่าเทคนิค  ATR-FTIR
และเทคนิคการวิเคราะห์ทางความร้ อนที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้  เป็ นเทคนิคที่สะดวกในการใช้ บง่ ชี ้และจ�ำแนกชนิดของ
ผ้ าและอาจจะใช้ ชว่ ยในการวิเคราะห์จ�ำแนกผ้ าชนิดต่างๆ และใช้ ในงานทางนิตวิ ิทยาศาสตร์ ได้
ค�ำส�ำคัญ : DSC   ATR-FTIR   TGA   ผ้ า

Abstract
The  objective  of  this  study is to identify and differentiate types of fabrics by the techniques of
Attenuated Total Reflection Infrared Spectroscopy (ATR-FTIR) and thermal  analysis (TGA and DSC).
Twenty-one samples were selected for the study. Eight  fabric samples were of know composition namely,
100% polyamide, 100% polyester, 100% natural cotton, 100% acrylic, 70% bamboo + 30% long shape
cotton, 65% polyester + 35% nylon, 40% milk silk  + 30% long staple cotton and 30% tolay velvet.  The
IR spectra of the samples of known composition displayed characteristic peaks of the functional groups
present in the samples. By combining the IR results  and data from thermal analysis, 80.9 % of samples
studied can be identified and distinguished. The techniques of  ATR-FTIR and thermal analysis employed
in this study are convenient methods for the identification of fabric types and may be used to help in the
forensic examination of fabrics.
Keyword : DSC,  ATR-FTIR ,  TGA , fabrics
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บทน�ำ
ในการพิจารณาคดี ศาลจะพิจารณาคดีตาม
พยานหลักฐานที่ปรากฏต่อศาล และตัดสินคดีได้ จาก
พยานหลักฐานที่ปรากฏตามส�ำนวนและการน�ำสืบของ
คู่ความ ดังนัน้ พยานหลักฐานมี ความส�ำคัญต่อการ
พิจารณาคดีเป็ นอย่างยิ่ง ซึง่ พยานหลักฐานมีที่มาจาก
สถานทีเ่ กิดเหตุซงึ่ เป็ นจุดเริ่มต้ นของกระบวนการสืบสวน
สอบสวน เพื่อให้ ได้ พยานหลักฐานที่จะน�ำไปพิสจู น์วา่ มี
เหตุเกิดขึ ้นจริ ง และใครเป็ นผู้กระท�ำผิด โดยทัว่ ไปแล้ ว
ผู้กระท�ำความผิดมักทิ ้งร่องรอยหรื อพยานหลักฐานไว้ ใน
สถานที่ เ กิ ด เหตุ ตามหลัก ของ Locard Exchange
Principle Theory นั่ น คื อ วั ต ถุ มี ก ารสั ม ผั ส กั น มี
การแลกเปลี่ยนซึง่ กันและกันท�ำให้ สามารถเก็บร่องรอย
หรื อพยานหลักฐานและอ่านสภาพของสถานที่เกิดเหตุ
ได้ น�ำไปสูก่ ารหาตัวผู้กระท�ำความผิด [1] กระท�ำอย่างไร
ด้ วยวิธีการใด เมื่อเวลาใด และมีเจตนาต่ออะไร โดย
พยานหลักฐานแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ พยานบุคคล
พยานเอกสารและพยานวัต ถุ ในอดี ต การสื บ สวน
สอบสวนจะอาศัยประจักษ์ พยานเป็ นหลัก แต่บางครัง้
ประจักษ์ พยานอาจให้ การเป็ นเท็จจากการถูกข่มขู่ ชักจูง
รั บ สิ น บน ซึ่ง ส่ ง ผลต่ อ รู ป คดี โ ดยตรง แต่ ใ นปั จ จุบัน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ด้ ถู ก พั ฒ นาให้ เจริ ญ
ก้ าวหน้ ามากขึ ้น จึงมีเครื่ องมือ อุปกรณ์และเทคนิคต่างๆ
ทีใ่ ช้ เก็บและตรวจสอบพยานวัตถุ จึงท�ำให้ พยานวัตถุเป็ น
ที่ยอมรับในระดับสากล [2]
ผ้ า เป็ นวัสดุทมี่ นุษย์ใช้ สวมใส่ เพือ่ ห่อหุ้มปกปิ ด
ให้ ความอบอุ่นแก่ร่างกายและเพื่อความสวยงาม เป็ น
สิง่ จ�ำเป็ นในชีวติ มานานนับศตวรรษ ผ้ าเกิดจากการถักทอ
ของเส้นใย (fiber) ซึง่ เส้นใยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ
คือ เส้ นใยธรรมชาติ (natural fiber) เช่น ฝ้าย(cotton)
ขนแกะ (wool) แฟลกซ์ (flax) ปอกระเจา (jute) และป่ าน
รามี (ramie) เป็ นต้ นและเส้ นใยประดิษฐ์ (man-made
fiber) เช่น nylon-6  nylon-6,6  carbon fiber และ glass
fiber เป็ นต้ น [3] โดยเส้ นใยแต่ละชนิดจะมีลกั ษณะ
คุณสมบัติตา่ งกัน ท�ำให้ เส้ นใยชนิดต่างๆ มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่
แตกต่างกันไปด้ วยในปั จจุบนั มีการน�ำเส้ นใยสังเคราะห์
มาผลิ ต เป็ น ของใช้ ต่ า งๆมากขึ น้ เช่ น ผ้ า ม่ า น พรม
อุปกรณ์ กีฬาและกระเป๋ า เป็ นต้ น มีการน�ำเอาเทคนิค
ต่ า งๆ มาวิ เ คราะห์ วิ จัย คุณ สมบัติ ข องผ้ า ชนิ ด ต่ า งๆ
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ในปี 2013 Ping Zhu และคณะ [4]  ได้ ศกึ ษา
การไพโรไลซิสและผลิตภัณฑ์ของการไพโรไลซิสของผ้ า
ฝ้ายและน� ำมาวิเคราะห์ โดยใช้ เทคนิ ค  Differential
Scanning Calorimeter (DSC), Thermogravimetric
analysis (TGA) และ  pyrolysis–gas chromatography–mass spectroscopy (PY–GC–MS) ใช้ ในการ
ตรวจสอบกระบวนการสลายตัว การย่อ ยสลายของ
ผลิตภัณฑ์ทนไฟและเส้ นใยฝ้ายดิบ ผลจากการสลายตัว
ทางความร้ อน และการศูนย์เสียน� ้ำหนักรวมทังปฏิ
้ กิริยา
ไพโรไลซิสพบว่า ผลการทดลองทีไ่ ด้ เป็ นประโยชน์ในการ
เข้ าใจปฏิกิริยาที่ท�ำให้ ผ้าทนไฟทนความร้ อนได้ ดี [4] ปี
2013 Ahmed G. Hassabo [5]  ได้ ศกึ ษาแนวทางในการ
พัฒนาคุณสมบัตกิ ารควบคุมความร้ อนของผ้ าเซลลูโลส
เพื่อเพิ่มความอบอุ่นแก่ผ้ สู วมใส่ โดยเตรี ยมวัสดุ PCM
ผ่านปฏิ กิริยา Esterification น� ำมาวิเคราะห์ โดยใช้
เทคนิค  Fourier Transform Infrared Spectroscopy
(FT-IR) และDifferential Scanning Calorimeter (DSC)
การศึกษา พบว่า วัสดุ PCM ที่ใช้ มีความจุในการจัดเก็บ
ความร้ อนสูงและเมื่อน�ำผ้ าเซลลูโลสไปซัก อนุภาคของ
วัสดุ PCM ไม่เกิดการรั่วไหล ปี 2007 Sajwan และคณะ  
[6] ได้ ศึก ษาคุณ สมบัติ ท างความร้ อนของท่ อ High
Density Polyethylene (HDPE) จ�ำนวน 28  ตัวอย่าง ที่
ผลิตและจ�ำหน่ายในประเทศอินเดีย 13 บริษทั ศึกษาเพือ่
จัดท�ำเป็ นฐานข้ อมูลโดยใช้ เทคนิค DSC จากการศึกษา
พบว่าพบว่าสามารถจ�ำแนกความแตกต่างของตัวอย่าง
ท่อ HDPE ซึง่ มีองค์ประกอบทางเคมีเหมือนกันแต่ผลิต
จากต่างบริ ษัทกันได้ ดังนันจึ
้ งแสดงให้ เห็นว่าอุณหภูมิ
ของการหลอมเหลวใช้ เป็ นบรรทัดฐานในการจ�ำแนกท่อ
HDPE ที่มีที่มาต่างกันได้ ปี 2011  นางสาวกิตติมา อรุณ
สิงครัตน์ [7] ศึกษาพฤติกรรมการสลายตัวทางความร้ อน
ของโคพอลิเมอร์ ยางกร๊ าฟท์พอลิสไตรีนด้ วยกระบวนการ
ไพโรไลซิส โดยใช้ Differential Thermal Analysis Thermogravimetric Analysis (DSC/DTA-TGA) และศึกษา
ว่า การสลายตัวของโคพอลิเมอร์ นนเป็
ั ้ นแบบมีแรงกระท�ำ
ระหว่างกันหรื อไม่มี ซึง่ ได้ พบว่าการสลายตัวของโคพอลิ
เมอร์ มี 2 ขัน้ คือ การสลายตัวของพอลิสไตรี นบริ สทุ ธ์มี
อุณหภูมิอยูใ่ นช่วง 200 – 350 °C และ 400 - 450 °C
และการสลายตัวของยางธรรมชาติบริ สทุ ธ์มีอณ
ุ หภูมอิ ยู่
ในช่วง 300 – 400 °C ตามสมบัติของพอลิเมอร์ แต่ละ
ชนิดที่น�ำมากร๊ าฟท์ งานวิจัยนีแ้ สดงให้ เห็นว่า DSC/
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DTA-TGA สามารถจ�ำแนกช่วงอุณหภูมกิ ารสลายตัวของ
พอลิสไตรี นและยางธรรมชาติได้ [7]  
จากความส�ำคัญ ปัญหาและงานวิจยั ต่าง ๆ ทัง้
ในและต่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ ผ้ าและเทคนิ ค ในการ
วิเคราะห์ทางความร้ อน  ผ้ วู จิ ยั จึงสนใจและเล็งเห็นความ
เป็ นไปได้ ในการศึกษาเปรี ยบเทียบชนิดของผ้ าโดยใช้
เทคนิค IR  TGA และ DSC ร่วมกัน ซึง่ เทคนิคทังสามเป็
้
น
เทคนิคทีท่ ำ� ได้ งา่ ย  รวดเร็ว การเตรียมตัวอย่างไม่มคี วาม
ยุง่ ยากซับซ้ อน  ใช้ ตวั อย่างน้ อยในระดับมิลลิกรัม ดังนัน้
การน� ำ เทคนิ ค ทั ง้ สามมาวิ เ คราะห์ แ ละจ� ำ แนก
ความแตกต่างของผ้ า สามารถก่อให้ เกิดประโยชน์ในทาง
นิตวิ ิทยาศาสตร์ ได้

15

วิธีการวิจยั
งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงทดลองมีวตั ถุปะสงค์
เพือ่ วิเคราะห์และจ�ำแนกความแตกต่างของผ้ าชนิดต่าง ๆ  
โดยใช้ เทคนิค ATR-FTIR , TGA และ DSC ในการวิจยั
ใช้ ผ้าจ�ำนวน 21 ชนิด คือ ผ้ าไหม ผ้ าจากใยสังเคราะห์
ผ้ าฝ้าย ผ้ าที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ร่วมกับไนลอนผ้ าที่
ผลิตจาก 100% polyamide , 100% acrylic, tolaypoping, 70%bamboo ร่วมกับ 30% long shaple cotton,
40 % milk silk ร่วมกับ 30% long staple cotton และ
30% tolayvekvt และผ้ าอื่นๆ อีก 13 ชนิดที่เป็ นตัวอย่าง
ของผ้ าที่ไม่ทราบชนิดของผ้ า ดัง Tabel 1

Table 1. The sample of fabrics
The type of fabrics Picture

The type of fabrics

silk

100% polyamide

100% polyester

100% natural cotton

100% acrylic

70% bamboo
30% long shaple
cotton

65% polyester
35% nylon

40%milk silk
30%long staple
cotton
30%tolay vekvt  

tolaypoping

japan silk

Picture
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The type of fabrics
s’fair

Picture

The type of fabrics
Chiffon

Cotton

Jeans

Khaki

Lacework

X1

X2

X3

X4

Picture

X5

วัสดุอุปกรณ์
ชุดเครื่ องมือ  ATR-FTIR
เครื่ อง Attenuated Total Reflectance (ATR)
ยี่ห้อ PerkinElmer รุ่น Universal ATR sampling accessory  เครื่ อง Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) ยี่ห้อ PerkinElmer  รุ่น Spectrum 100
FT-IR  ชุดเครื่ องมือ TGA รุ่ น Pyris1 TGA ผลิตโดย
Perkin Elmer Instruments
ชุดเครื่ องมือ DSC รุ่น Pyris Diamond DSC ผลิตโดย
Perkin Elmer Instruments   และ เครื่ องชัง่ ทศนิยม 4
ต�ำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น Dragon 204
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การวิเคราะห์ ตวั อย่ างผ้ าด้ วยเทคนิค ATR-FTIR,
TGA และ DSC
วิเคราะห์ตวั อย่างผ้ าโดยเทคนิค ATR-FTIR
น�ำตัวอย่างผ้ าทัง้ หมดมาท�ำการวิเคราะห์ ด้วยเทคนิค
ATR-FTIR ตังสภาวะของเครื
้
่ อง โดยตังค่
้ าการสแกน
-1
ตังแต่
้ 4000 -  650 cm ที่ 4 scan ค่า resolution ที่ 4
cm-1 จากนัน้ น�ำสเปกตรัมที่ได้ มาประมวลผลต่อไป
วิเคราะห์ ตวั อย่ างผ้ าโดยเทคนิค TGA
น�ำตัวอย่างผ้ าทัง้ 21 ชนิด มาท�ำการวิเคราะห์
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ด้ วยเทคนิค TGA โดยตัดผ้ าเป็ นชิ ้นเล็ก ๆ แล้ วบรรจุลง
ใน crucible มีน� ้ำหนักประมาณ 10 mg จากนันตั
้ งสภาวะ
้
ของการทดลอง  ดังนี ้
อุณหภูมิเริ่ มต้ น
: 35.00 oC คงไว้ 1.0 min
อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ : 10.00 oC /min
อุณหภูมิสดุ ท้ าย
: 800.00 oC
ภายใต้ บรรยากาศของ
แก๊ สไนโตรเจน
: 20 ml/min
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Figure 1. Infrared spectrum of silk

น� ำ เทอร์ โมแกรมที่ ไ ด้ มาวิ เ คราะห์ แ ละ
เปรี ยบเทียบผลการทดลองของตัวอย่างผ้ าทุกชนิด
วิเคราะห์ ตวั อย่ างผ้ าโดยเทคนิค DSC
น�ำตัวอย่างผ้ าทัง้ 21 ชนิด มาท�ำการวิเคราะห์
ด้ วยเทคนิค DSC โดยตัดผ้ าเป็ นชิ ้นเล็ก ๆ ให้ มีน� ้ำหนัก
ประมาณ 10-15 mg แล้ วน�ำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง DSC
โดยตังค่
้ าเครื่ อง DSC ดังนี ้
อุณหภูมิเริ่ มต้ น
:  50.00 oC คงไว้ 0.5 min
อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ :  10.00 oC /min
อุณหภูมิสดุ ท้ าย
:  480 oC คงไว้ 5 min
ภายใต้ บรรยากาศของ
แก๊ สไนโตรเจน
:  20 ml/min
น� ำ เทอร์ โมแกรมที่ ไ ด้ มาวิ เ คราะห์ แ ละ
เปรี ยบเทียบผลการทดลองของตัวอย่างผ้ าทุกชนิด
การวิเคราะห์ ผ้าด้ วยเทคนิค ATR-FTIR, TGA
และ DSC
จากการน�ำตัวอย่างผ้ าจ�ำนวน 21 ตัวอย่าง  มา
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค ATR-FTIR โดยใช้ เลขคลื่น 4000650 cm -1 ได้ ส เปกตรั ม (spectrum) ที่ ร ะหว่ า ง %
Transmittance กับเลขคลื่น (cm-1) ดังตัวอย่าง Figure
1 และ Figure 2

Figure 2. Infrared spectrum of 100% polyamide
Figure 1 คือ สเปกตรัมของผ้ าไหมซึง่ ปรากฏพี
คชัดเจนที่เลขคลื่น 3279 cm-1 ซึง่ เป็ นหมูฟ่ ั งก์ชนั –O-H
stretching ของ hydrogen bonded alcohols  ที่เลข
คลื่น 1619 cm-1 เป็ นหมูฟ่ ั งก์ชนั ของ -C=O stretching  
และที่เลขคลื่น  1514 cm-1 ซึ่งเป็ นหมู่ฟังก์ชนั   –N-H
bending ใน Figure 2 คือ สเปกตรัมของผ้ าที่ผลิตจาก
100% polyamide เมื่อเปรี ยบเทียบกับสเปกตรัมของผ้ า
ไหมจะเห็นได้ วา่ มีพีคที่เลขคลื่น 3294 cm-1  1633 cm1และ 1539 cm-1 ซึง่ มีลกั ษณะคล้ ายกับสเปกตรัมของ
ผ้ าไหมแต่ผ้าที่ผลิตจาก 100% polyamide จะปรากฏ
พีคที่เลขคลื่น 2926 cm-1 ซึง่ เป็ นหมูฟ่ ั งก์ชนั CH3, CH2
ของอัลเคนเพิ่มขึ ้นมา ซึง่ ตรงกับโครงสร้ างทางเคมีของ
polyamide ใน Figure 3

Figure 3. A chemical structure of polyamide
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เมื่อวิเคราะห์ตวั อย่างผ้ าทัง้ 21 ตัวอย่างด้ วย
เทคนิค ATR-FTIR พบว่า ต�ำแหน่งของพีคในสเปกตรัม
แต่ละตัวอย่างจะมีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างกันตามหมู่
ฟั งก์ ชนั่ ซึ่งเมื่อน�ำมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบแล้ วพบว่า  
สามารถจ�ำแนกตัวอย่างผ้ าออกเป็ น 5 กลุม่ ตามลักษณะ
ของหมูฟ่ ั งก์ชนั ที่ปรากฏ ดังนี ้กลุม่ ที่ 1 ประกอบด้ วยหนึง่
ตัวอย่าง คือ ผ้ าไหม กลุม่ ที่ 2 ประกอบด้ วยสองตัวอย่าง
คื อ 100% polyamide และ toraypoping
กลุม่ ที่ 3 ประกอบด้ วยแปดตัวอย่าง คือ 100% polyester
100% acrylic  65% polyester ผสมกับ 35% nylon  X1  
X2  X3 และ X5 กลุม่ ที่ 4 ประกอบด้ วยหกตัวอย่างคือ
ของ 100% natural cotton 70%bamboo ผสมกับ 35%
nylon  40%milk silk ผสมกับ 30%long staple cotton
กับ 30% tolayvekvt   jeans  cotton และX4 กลุม่ ที่ 5
ประกอบด้ วยสี่ตวั อย่าง คือ japan silk  s’fare  khaki
และ lacework
ท�ำการศึกษาสมบัตทิ างความร้ อนของตัวอย่าง
ผ้ าด้ วยเทคนิค TGA และ DSC การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
TGA เทอร์ โมแกรมที่ได้ จะพล๊ อตระหว่างเปอร์ เซ็นของ
น� ้ำหนักที่หายไป (%)  กับอุณหภูมิ (oC)   ดังตัวอย่าง
Figure 4 และ Figure 5

Figure 4. Thermogram  of  100% Natural cotton

Figure 5. Thermogram  of  silk
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   Figure 4 คื อ เทอร์ โมแกรมที่ ไ ด้ จาก
การวิเคราะห์ โดยเทคนิค TGA ของ 100 % Natural
cotton พบว่า มีการเปลีย่ นแปลงน� ้ำหนัก  1  ขนตอน
ั้
โดย
มีการเปลีย่ นแปลงน� ้ำหนักอยูใ่ นช่วงอุณหภูมิ 250 – 500
o
C มีเปอร์ เซ็นต์การหายไปของน� ้ำหนัก คือ 92.16 %  
สังเกตได้ วา่ ตัวอย่างผ้ านี ้มีน� ้ำหนักหายไปเกือบ100% ใน
Figure 5 คือ เทอร์ โมแกรมที่ได้ จากการวิเคราะห์โดย
เทคนิค TGA ของผ้ าไหม มี การเปลี่ยนแปลงน� ้ำหนัก 2  
ขันตอน
้
โดยขันตอนที
้
่หนึง่ มีการเปลีย่ นแปลงน� ้ำหนักอยู่
ในช่วงอุณหภูมิ 225 – 395 oC มีเปอร์ เซ็นต์การหายไป
ของน� ำ้ หนัก คื อ 45.54 %  และขัน้ ตอนที่ สองมี การ
เปลี่ ย นแปลงอุณ หภูมิ อ ยู่ใ นช่ ว ง 395 – 550 oC  มี
เปอร์ เซ็นต์การหายไปของน� ้ำหนัก คือ 21.60  % เมื่อน�ำ
ตัวอย่างผ้ าทัง้ 21 ตัวอย่างมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค TGA  
พบว่า ผ้ าส่วนใหญ่มกี ารเปลีย่ นแปลงน� ้ำหนัก  1  ขนตอน
ั้
บางชนิดมีการเปลีย่ นแปลงน� ้ำหนัก 2 และ 3ขันตอน
้
เมื่อ
น�ำเทอร์ โมแกรมที่ได้ มาวิเคราะห์ผลของช่วงอุณหภูมทิ ี่มี
เปอร์ เซ็นต์การหายไปของน� ้ำหนัก ได้ ผลดัง Table 2
เมื่อเปรี ยบเทียบ 100% polyester  และ 65%
polyester ผสมกับ 35% nylon  ผ้ าทัง้ สองนี ม้ ี องค์
ประกอบของ ester เหมือนกัน แต่เมื่อดูการเปลีย่ นแปลง
น� ้ำหนักอยูใ่ นช่วงอุณหภูมิ    250 – 500 oC และ 350 –
500 oC ซึง่ มีความแตกต่างกัน จึงเป็ นข้ อดีของเทคนิค
TGA ที่สามารถจ�ำแนกความแตกต่างของผ้ าได้    การ
วิเคราะห์และจ�ำแนกผ้ าโดยใช้ เทคนิค ATR-FTIR ร่วมกับ
เทคนิค TGA พบว่า สามารถจ�ำแนกผ้ าส่วนใหญ่ได้ คิด
เป็ นร้ อยละ  57.14 ยกเว้ น 65% polyester ผสมกับ 35%
nylon X1  X2  X3 X5 และ Cotton X4 และ s’fare lacework ที่ไม่สามารถจ�ำแนกได้ คิดเป็ นร้ อยละ 42.85  การ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค DSC เทอร์ โมแกรมที่ได้ จะพล๊ อต
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์ความร้ อน (mW) กับ
อุณหภูมิ (oC) และสามารถบอกถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิด
ขึ ้นว่ามีการดูดหรื อคายความร้ อน ในการศึกษานี ้เทอร์ โม
แกรมที่ได้ จากตัวอย่างที่ใช้ ศกึ ษาส่วนใหญ่เป็ นเทอร์ โม
แกรมแบบดูดความร้ อน (endothermic) มีเพียงหนึง่ ชนิด
คือ 40% Milk silk ผสมกับ 30% longstaplecotton และ
30% Torayvelvet ที่มีเทอร์ โมแกรมแบบคายความร้ อน
(Exothermic ) และการเปลีย่ นแปลงเอนทาลปี H (J/g)
ของการเกิดพีคดังตัวอย่าง Figure 6
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Table 2. The analysis  of  TGA  technique
Sample

Reduction of weight
Reduction of weight
Reduction of weight
No. 1
No. 2
No. 3
Tempera- % Weight Tempera- % Weight Tempera- % Weight
ture
loss
ture
loss
ture
loss
o
o
o
Ti – Tf ( C)
Ti – Tf ( C)
Ti – Tf ( C)

silk
100% polyamide
100% polyester
100%natural cotton
100% acrylic
70%bamboo
30%longstaple cotton
65% polyester
35%nylon
40%milk silk
30%long  staple cotton
30%tolay vekvt
Toraypoping
Japan sklk
S’fare
Chiffon
Cotton
Jeans
Khaki
Lacework
X1
X2
X3
X4
X5

225 - 395
350 – 500
250 – 500
250 – 500
300 - 475
300 - 500

45.542
99.221
91.049
92.156
70.525
83.134

350 - 500

88.246

200 - 350
300 - 390
275 - 375
350 - 500
350 - 525
275 - 390
225 - 360
300 - 380
350 - 475
350 – 500
350 – 500
350 – 500
275 – 390
350 – 500

395 - 550

21.600

31.572

350 - 450

36.919

35.320
24.321
86.742
87.511
69.347
39.953
19.970
98.895
84.520
87.199
86.093
49.876
83.069

390 - 500
375 - 500

52.719
61.400

390 - 500
360 - 450
380 - 500

19.594
38.413
68.695

390-550

39.364

450 - 550

5.328
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Figure 6 แสดงเทอร์ โ มแกรมของ 100 %  
natural cotton มีการเปลีย่ นแปลงแบบดูดความร้ อนเกิด
ขึ ้น 1 พีค มีอณ
ุ หภูมิของการเกิดพีคอยูใ่ นช่วง  154.38o
159.08 C โดยที่อณ
ุ หภูมิของการเปลี่ยนแปลงสูงสุด
ที่ 155.66 oC  ปริ มาณ H  มีคา่ เป็ น 90.6316 J/g เมื่อ
น�ำเทอร์ โมแกรมของผ้ าทัง้ 21 ชนิดมาวิเคราะห์ได้ ผลดัง
Table 3
Figure 6 Thermogram of 100% natural cotton
Table 3. The analysis of DSC technique
Sample
silk
100% polyamide
100% polyester
100%natural cotton
100% acrylic
70%bamboo
30%longstaple cotton
65% polyester
35%nylon
40%milk silk
30%long staple cotton
30%tolay vekvt
Toraypoping
Japan sklk
S’fare
Chiffon
Cotton
Jeans
Khaki
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The effect of changes
Temperature (oC)
160.50
217.36
236.26
155.66
241.30
163.35

H (J/g)
132.11
56.47
28.36
90.63
17.87
151.32

255.02

52.43

312.25

221.99

226.38
255.05
249.57
249.61
254.32
254.24
156.10

62.68
31.69
4.81
19.95
42.21
8.97
47.72
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Sample

The effect of changes
Temperature (oC)

H (J/g)

Lacework

251.91

23.49

X1

250.97

44.49

X2

254.53

44.64

X3

256.93

44.02

X4

254.00

20.68

การวิ เ คราะห์ แ ละจ� ำ แนกผ้ า โดยใช้ เ ทคนิ ค
ATR-FTIR ร่ ว มกับ เทคนิ ค TGA และ  DSC พบว่า
สามารถจ�ำแนกผ้ าส่วนใหญ่ได้ คิดเป็ นร้ อยละ  80.95  
ยกเว้ น 65% polyester ผสมกับ 35% nylon  X1  X2  X3
ซึง่ ไม่สามารถจ�ำแนกได้ คิดเป็ นร้ อยละ 19.05

สรุ ปผลการวิจยั
จากการศึกษาผ้ าจ�ำนวน 21 ชนิด โดยแบ่งเป็ น
ผ้ าที่ทราบส่วนประกอบจ�ำนวน 8 ชนิด และผ้ าที่ไม่ทราบ
ส่วนประกอบจ�ำนวน 13 ชนิด โดยใช้ เทคนิค คือ ATRFTIR, TGA และ DSC สามารถสรุปและอภิปรายผลการ
ทดลองได้ ดงั นี ้
เมือ่ น�ำผ้ าตัวอย่างมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค ATRFTIR  จะแสดงพีคซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะของผ้ าแต่ละชนิด
จากสเปกตรัมทีไ่ ด้ สามารถจ�ำแนกผ้ าออกเป็ น 5 กลุม่ ตาม
ลักษณะของพีคทีป่ รากฏ  จากนันท�
้ ำการศึกษาสมบัตทิ าง
ความร้ อนโดยใช้ เทคนิค TGA และ DSC  จากเทคนิค TGA
พบว่า ตัวอย่างผ้ ามีการเปลีย่ นแปลงน� ้ำหนัก 1  2 และ 3
ขันตอน
้
ขึ ้นอยูก่ บั ส่วนประกอบทีม่ ใี นผ้ านัน้ เทอร์ โมแกรม
ที่ ไ ด้ มี จ� ำ นวนขัน้ ของการเปลี่ ย นแปลงน� ำ้ หนัก ช่ ว ง
อุณหภูมขิ องเปลีย่ นแปลงน� ้ำหนักและเปอร์ เซ็นต์การหาย
ไปของน� ้ำหนักแตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิค
DSC พบว่า  เทอร์ โมแกรมส่วนใหญ่เป็ นแบบดูดความ
ร้ อน (endothermic) มีผ้าเพียงหนึง่ ชนิด คือ 40% Milk
silk ผสมกับ 30% longstaple cotton และ 30% Torayvelvet ทีม่ เี ทอร์โมแกรมแบบคายความร้ อน (Exothermic)
เทอร์ โมแกรมจะมี ลักษณะของพี ค อุณหภูมิของการ
เปลีย่ นแปลงสูงสุดและปริมาณ H แตกต่างกัน ตามชนิด
และส่วนประกอบของผ้ า
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จากการวิเคราะห์และจ�ำแนกผ้ าโดยใช้ ทงสาม
ั้
เทคนิคนีร้ ่ วมกัน พบว่า สามารถจ�ำแนกผ้ าได้ ร้อยละ
80.95  ยกเว้ น 65% polyester ผสมกับ 35% nylon X1
X2 X3 ซึง่ ไม่สามารถจ�ำแนกได้ คิดเป็ นร้ อยละ 19.05 ผ้ า
ดังกล่าวที่ไม่สามารถจ�ำแนกได้ อาจเป็ นผ้ าชนิดเดียวกัน
หรื ออาจเกิดจากความผิดพลาดของผู้วจิ ยั อย่างไรก็ตาม
จากผลการวิเคราะห์และจ�ำแนกที่ได้ แสดงความเป็ นไป
ได้ ที่จะใช้ เทคนิค ATR-FTIR, TGA และ DSC ในการ
วิ เ คราะห์ จ� ำ แนกชนิ ด ของผ้ าและใช้ ในงานทาง
นิตวิ ิทยาศาสตร์

กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณาจารย์ทกุ ท่านในสาขาวิชา
นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ไ ด้ ถ่ า ยทอดความรู้ ทางด้ าน
นิติวิทยาศาสตร์ และเจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบตั ิการที่ให้ ค� ำ
แนะน�ำตลอดการทดลอง
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