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บทคัดย่อ
โครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์เป็ นสารปนเปื้ อนที่มักพบในน้าผิวดินเนื่องจากมีการใช้ อย่ างแพร่ หลายในอุตสาหกรรมโลหะและ
เหมืองแร่ แม่ นา้ แม่กลองเป็ นแม่นา้ ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยซึ่งเป็ นจุ ดที่ถูกปล่ อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ งตลอดแม่นา้ สายนี้ การ
ศึกษาวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการปนเปื้ อนโลหะโครเมี่ยมและโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ในแม่ นา้ แม่ กลอง จสมุทรสงคราม โดยทา.
การเก็บตัวอย่างนา้ 10 จุดทดสอบ และทาการย่อยนา้ ตัวอย่างโดยวิธีการย่อยแบบเปี ยก จากนั้นนาตัวอย่างนา้ มาทาการวิเคราะห์หาปริมาณ
โครเมี่ยมด้ วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอบชั่นสเปคโตรโฟโตเมทรี (AAS) โดยอ้ างอิงจากวิธมี าตรฐานของ AOAC (2005) และโครเมี่ยมชนิด
เฮกซะวาเลนซ์ด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมทรีโดยอ้ างอิงจากวิธมี าตรฐานของ APHA( 1985จากผลการศึกษาพบว่านา้ ตัวอย่างมีค่าปริมาณ )
โครเมี่ยมและโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ต่ ากว่ าค่ าขีดจากัดการตรวจวัดที่ 0.11 mg L-1 สาหรับวิธี AAS และ 0.04 mg L-1 สาหรับวิธี
ของสเปคโตรโฟโตเมทรี ซึ่งต่ากว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพนา้ จากกรมควบคุมมลพิษ ที่ระดับ 0. 3mg L-1 สาหรับโครเมี่ยมและ 0.25 mg L-1
สาหรับโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ ค่ าร้ อยละการกลับคืนของวิธี AAS และสเปคโตรโฟโตเมทรีอยู่ในช่วง 79-104 ความเข้ มข้ น(5 – 15
mg L-1 และ )77-107 ความเข้ มข้ น(0.5 – 1.5 mg L-1ตามลาดับ จากผลการศึกษาวิจัยพบว่าปริมาณโลหะหนักโครเมี่ยมทั้งสองชนิดใน )
แม่นา้ แม่กลอง ในเขตจังหวัด จจุดอยู่ในระดั 10 สมุทรสงครามที่มีการเก็บตัวอย่างทั้ง.บที่ปลอดภัย

Abstract
Hexavalent chromium Cr (VI) is a common contaminant found mostly in surface water because it is widely
used in the metal and mineral processing industries. Mae Klong River empties into the gulf of Thailand therefore,
undoubtedly, serving as final discharge points from several industries along the river. The objective of this study
was to evaluate the chromium contamination in natural stream water. Water sampling were collected from 10
locations along the Mae Klong River and digested by wet-digestion method. Total chromium and hexavalent
chromium were determined by atomic absorption spectrophotometry, AAS (AOA, 974.27), and spectrophotometry
(APHA, 1985). Results showed that the amount of total chromium and hexavalent chromium were less than the
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detection limit at 0.11 mg L-1 for AAS and 0.04 mg L-1 for spectrophotometry. The percent recovery of chromium
by AAS was ranged between 79 – 104 for 5 – 15 mg L-1, while percent recovery of hexavalent chromium by
spectrophotometry was ranged between 77 – 107 for 0.5 – 1.5 mg L-1. In conclusion, the amount of total
chromium and hexavalent chromium in Mae Klong River are safe for the local community as they are below the
maximum concentration limit (MCL) of Thai Pollution Control Department, which is 0.3 mg L-1 for chromium
and 0.25 mg L-1 for hexavalent chromium.
Keywords: Atomic absorption spectrophotometry, Chromium, Hexavalent chromium, Surface water
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บทนา
ปัจจุบนั ประเทศไทยได้ มกี ารขยายตัวทางด้ านอุตสาหกรรมขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ มกี ารนาทรัพยากรต่างๆ มาใช้
เป็ นจานวนมาก และก่อให้ เกิดปั ญหามลภาวะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลภาวะทางนา้ ซึ่งนับวันปั ญหานา้ เน่าเสียจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ จากปั ญหานา้ เสียในแม่นา้ ลาคลอง แหล่ งเกษตรกรรม หรือเขตนิคมอุตสาหกรรม
โดยในนา้ เสียพบว่ าโลหะหนักจัดเป็ นปั ญหาสาคัญที่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพของมนุ ษย์ รวมถึง
สุขภาพของสัตว์ โลหะหนักเป็ นสารที่คงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับสารอินทรีย์ ซึ่งไม่สามารถสลายตัวได้ เองในกระบวนการ
ทางธรรมชาติ โลหะหนักที่ถูกปล่อยออกมาส่วนใหญ่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ขาดระบบการกาจัดโลหะหนัก หรือมี
ประสิทธิภาพของระบบกาจัดโลหะหนักที่ไม่ดีพอ ตัวอย่างของโลหะหนักที่เจือปนอยู่ในนา้ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ได้ แก่ โครเมี่ยม ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม ทองแดง เป็ นต้ น โดยการกาจัดโลหะหนักจะมีค่าใช้ จ่ายค่อนข้ างสูง
โครเมี่ยมเป็ นหนึ่งในโลหะหนักที่มีความเป็ นพิษสูงต่อมนุษย์และสัตว์ ซึ่งโครเมี่ยมมีลักษณะเป็ นโลหะสีขาวเงิน
เป็ นมันวาว มีความแข็งแรง และต้ านทานการผุกร่ อนได้ ดี จากคุณสมบัติน้ ีโครเมี่ยมจึงถูกนาไปใช้ ในการชุบโลหะอย่าง
กว้ างขวางในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ ไฟฟ้ า เครื่องประดับ เพื่อป้ องกันการกัดกร่อน นอกจากนี้โครเมี่ยม
ยั ง เป็ นองค์ประกอบการผลิต เม็ด สีข องอุตสาหกรรมสีท าและอุต สาหกรรมฟอกย้ อม ในขณะที่อุตสาหกรรมแก้ วใช้
โครเมี่ยมผสมลงไปเพื่อทาให้ แก้ วมีสสี นั และเกิดความเงางาม โรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร มีการปล่อย
โลหะหนักโครเมี่ยมลงสู่แหล่งนา้ อยู่ในช่วง 0.05 ถึง 448 mg L-1 )กฤษณ์ และ นุชจริยา, 2544) ซึ่งที่ความเข้ มข้ นระดับ
นี้มผี ลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและมีอนั ตรายต่อสิ่งมีชีวิตในนา้ รวมถึงมนุษย์และสัตว์ โครเมี่ยมที่ถูกปล่อยปนเปื้ อนไปกับนา้
ทิ้งจากอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่มีเลขออกซิเดชันเป็ นโครเมี่ยม (III) และโครเมี่ยม (VI) ซึ่งระดับความเป็ นอันตราย
ของโครเมี่ยม (VI) มีมากกว่าโครเมี่ยม (III) พิษของโครเมี่ยม (VI) จะเป็ นอันตรายต่อระบบหายใจ ระบบประสาท ตับ
ไต การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม นอกจากนั้นยังเป็ นสารก่อมะเร็งต่อมนุ ษย์ท่ปี อดและโพรงจมูก )วีณา และมงคล,
2543) ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยกรมควบคุมมลพิษจึงได้ กาหนดมาตรฐานนา้ ทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมให้ ปล่อยนา้ ทิ้งที่ปนเปื้ อนโครเมี่ยม (VI) ต้ องมีปริมาณไม่มากกว่า 0.25 mg L-1 และ 0.30 mg L-1 สาหรับ
โครเมี่ยมโดยใช้ เทคนิคอะตอมมิคแอบซอพชั่นสเปคโทรโฟโตเมทรีในการตรวจวิเคราะห์ นอกจากนี้ข้อมูลองค์การอนามัย
โลก (WHO, 1996) ได้ ช้ วี ่านา้ ดื่มไม่ควรมีสารดังกล่าวเกิน 0.05 mg L-1 อีกทั้งสารประกอบโครเมี่ยมก่อให้ เกิดมะเร็งใน
ร่างกายแล้ วยังก่อให้ เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การสูดดมบางส่วนของความเข้ มข้ นที่สงู อาจทาให้ เกิดอาการ
นา้ มูกไหล จาม คัน มีเลือดออกที่จมูกและเป็ นแผลที่เยื่อบุโพรงจมูก นอกจากนี้การกลืนกินของปริมาณมากของโครเมี่ยม
อาจทาให้ เกิดความเสียหายไตและตับ คลื่นไส้ การระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร ชัก และแม้ กระทั่งการเสียชีวิต )วีณา
และมงคล, 2543)
โครเมี่ยมที่ถูกปล่อยมากับนา้ ทิ้งจากอุตสาหกรรมมีวิธกี ารบาบัดได้ หลากหลายกระบวนการ ได้ แก่ กระบวนการ
ตกตะกอนโดยใช้ สารเคมี คือใช้ ปูนขาวหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Almeida and Boaventura, 1997) อย่ างไรก็ต าม
กระบวนการนี้ไม่สามารถลดความเข้ มข้ นของโครเมี่ยมให้ ต่ากว่ ามาตรฐานของกฎหมายสิ่งแวดล้ อมได้ (Almeida and
Boaventura, 1997) ดังนั้นเมื่อโครเมี่ยมที่เหลือจากการบาบัดถูกปล่ อยออกมาสู่ส่งิ แวดล้ อมโดยเฉพาะแหล่ งน้าที่ใช้
สาหรับอุปโภคและบริโภคจึงก่อให้ เกิดความเป็ นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์นา้ ได้ ในประเทศไทยมีแม่นา้ ที่สาคัญหลาย
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สายและหนึ่ง ในแม่ นา้ ที่มีความสาคัญในเขตภาคกลางคือแม่นา้ แม่ กลองนับได้ ว่าเป็ นแม่ นา้ สายหลักของประชาชนใน
หลายๆจังหวัด เช่น จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี โดยเป็ นแหล่งนา้ ที่สาคัญของในด้ านการ
ทาเกษตรกรรม การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ และเป็ นเส้ นทางคมนาคมทางนา้ อีกด้ วย ซึ่งผู้คนเหล่านี้นับว่ามีโอกาส
เสี่ยงสูงกับการได้ รับโครเมี่ยมเข้ าไปในร่างกายโดยไม่จาเป็ น เนื่องจากการระบายนา้ เสียของโรงงานอุตสาหกรรมออกมาสู่
สิ่งแวดล้ อมโดยปราศจากการบาบัดที่ดพี อ
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงต้ องการสารวจและตรวจวิเคราะห์ปริมาณโครเมี่ยมในแม่นา้ แม่กลองในบริเวณต่างๆ ทั้ง
บริ เ วณที่ส งสัย ว่ า มีก ารปนเปื้ อนของโครเมี่ย มและบริ เวณห่ างไกลออกไป แล้ ว น าค่ า ที่ไ ด้ จากมาเปรีย บเทีย บกับค่ า
มาตรฐานคุณภาพนา้ จากกรมควบคุมมลพิษว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่ เพื่อจะได้ ทราบแน่ชัดว่านา้ ในบริเวณนั้นๆ
มีความเหมาะสมแก่การที่ประชาชนจะอุปโภคและบริโภคต่อไปได้ หรือไม่
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

รูปที่ 1 แผนที่แสดงจุดเก็บนา้ ตัวอย่าง
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1. วิธกี ารสุ่มตัวอย่าง
1.1 แบ่งพื้นที่เก็บตัวอย่างออกเป็ น 10 จุด เก็บตัวอย่างนา้ จากแม่นา้ แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเริ่ม
จากบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี ไปจนถึงปากอ่าวไทย ดังแสดงในรูปที่ 1โดยพื้นที่การ
เก็บตัวอย่างนา้ จะทาการเก็บตลอดลานา้ แม่กลองในเขตจังหวัดสมุทรสงครามโดยจะเป็ นบริเวณชุมชนและบริเวณที่มกี าร
ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทาการประเมินความเสี่ยงของการปล่อยนา้ ทิ้งที่อาจมีโครเมี่ยมปนเปื้ อน
1.2 แต่ละจุ ดจะทาการเก็บตัวอย่ างนา้ แบบ Integrated samplesคือ การเก็บตัวอย่ างนา้ ณ จุ ดเก็บตัวอย่ าง (
หนึ่งๆ ตามความกว้ างหรือความลึกของแหล่งนา้ ในเวลาเดียวกันหรือเวลาใกล้ เคียงกันมากที่สดุ แล้ วนามาวิเคราะห์ และ
คิดเป็ นค่าเฉลี่ย) “(การเก็บ.มปป ,”)
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2. วิธเี ก็บตัวอย่าง
2.1 ทาความสะอาดภาชนะที่ใช้ เก็บตัวอย่างนา้ ขวดนา้ ดื่มขนาด(1.5 Lโดยล้ างด้ วยนา้ กลั่นให้ สะอาด แล้ วแช่ )
ด้ วยสารละลาย 2% HNO3 (ใส่ให้ เต็มขวดพร้ อมปิ ดฝาขวด )เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง
2.2 ทาการเก็บตัวอย่างนา้ ที่ความลึกใต้ ผิวนา้ ประมาณ 10-30 เซนติเมตร โดยครั้งแรกบรรจุนา้ ประมาณ50%
ของขวดแล้ วทาการเขย่าภาชนะขึ้นลง- แล้ วเทนา้ ออก เป็ นการ(กลั้วจากนั้น )ค่อยเก็บตัวอย่างจริง โดยบรรจุนา้ ตัวอย่าง
ประมาณ 80% ของภาชนะ
2.3 ใส่ Conc. HNO3 ลงไปในขวดที่เก็บตัวอย่างนา้ 3 ml ต่อนา้ 1 L แล้ วเขียน วัน เดือน ปี เวลาสถานที่ท่เี ก็บ
ตัวอย่าง ติดฉลากไว้ กบั ภาชนะให้ เรียบร้ อย
2.4 นาภาชนะที่บรรจุตวั อย่างนา้ ไปเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 4-10 oC ในภาชนะควบคุมอุณหภูมซิ ่งึ ภายในมีนา้ แข็ง
ให้ ความเย็น
2.5 นากลับมาวิเคราะห์ท่หี ้ องปฏิบตั กิ าร ภายใน(24 ชั่วโมง)

134

3. วิธกี ารทดลอง
3.1 การเตรียมตัวอย่าง
3.1.1 นาตัวอย่างนา้ ออกจากตู้เย็นและตั้งทิ้งไว้ ให้ ถงึ อุณหภูมหิ ้ อง
3.1.2 จากนั้นปิ เปตตัวอย่างนา้ ตัวอย่าง 100 ml ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 250 ml และใส่ glass bead ลงไป
3.1.3 เติมกรดไนตริกเข้ มข้ น 5 ml และปิ ดด้ วยกระจกนาฬิกา จากนั้นนาไปตั้งบน hot plate ซึ่งตั้งอยู่ในตู้
ดูดควัน แล้ วให้ ความร้ อนที่เหมาะสมโดยให้ เดือดเบาๆ ค่อยๆระเหย จนกระทั่งการย่อยสมบูรณ์ สังเกตจากสารละลายที่
เริ่มใสขึ้น จนปริมาตรเหลือประมาณ 10-20 ml แล้ วยกลงและตั้งทิ้งไว้ จนถึงอุณหภูมหิ ้ อง
3.1.4 Rinse ข้ างๆ บีกเกอร์ และกระจกนาฬกิ าด้ วยนา้ ปราศจากไอออน1 ครั้ง แล้ วนามากรองด้ วยกระดาษ
กรอง Whatman เบอร์ 42 หรือเทียบเท่าใส่ใน ขวดวัดปริมาตร (Volumetric flask) 100 มิลลิลิตร เมื่อสารละลายกรอง
หมดแล้ ว Rinse กระดาษกรองด้ วยนา้ ปราศจากไอออนอีกครั้ง แล้ วปรับปริมาตร ขวดปริมาตร (Volumetric flask) ให้
เป็ น 100 มิลลิลิตร ด้ วยนา้ ปราศจากไอออนแล้ วถ่ายใส่ขวดพลาสติกโพลีเอธีลีน นาไปเก็บในตู้เย็นเพื่อทาการวิเคราะห์
ด้ วยเครื่อง AAS ต่อไป
3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่างด้ วยวิธี Atomic absorption spectrophotometry( AAS โดยอ้ างอิงจากวิธมี าตรฐานของ )
AOAC (2005)
3.2.1 ตั้งค่าเครื่อง Atomic absorption spectrophotometer( AASความยาว( เพื่อการวิเคราะห์โครเมี่ยม )
คลื่น357.9 nm, ใช้ Flame ชนิด air-C2H2
2. เตรียมสารละลายมาตรฐานโครเมี่ยม 5 ความเข้ มข้ น คือ 1, 2, 3, 4 และ 5 mg L-1 จาก stock solution
จากนั้นนาไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง AAS
3. จากนั้นนาตัวย่างนา้ มาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง AAS ประมาณครั้งละ 6-12 ตัวอย่าง
4. ทาการวิเคราะห์สารละลายมาตรฐานทั้ง 5 ความเข้ มข้ น ด้ วย AAS อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของเครื่อง
5. นาผลการวิเคราะห์ของตัวอย่ างมาเทียบกับกราฟมาตรฐานเพื่อหาความเข้ มข้ นของโครเมี่ยมที่พ บใน
ตัวอย่างในหน่วย mg L-1
3.3 การวิเคราะห์โครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ด้วยวิธี spectrophotometry โดยอ้ างอิงจากวิธมี าตรฐานของ APHA
(1985)
1. ตั้งค่าเครื่อง Double beam spectrophotometer เพื่อการวิเคราะห์โครเมี่ยม โดยใช้ ความยาวคลื่นที่ 540 nm
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2. เตรียมสารละลายมาตรฐาน 5 ความเข้ มข้ น คือ 0.15, 0.31, 0.62, 1.25 และ 2.50 mg L-1จาก stock
solution จากนั้นเติม Diphenylcarbazide 2 ml และปรับ pH ด้ วยสารละลาย 2% sulfuric acid ให้ ได้ pH = 2 แล้ วนาไป
วิเคราะห์ด้วย Double beam spectrophotometer
3. น าผลการวิ เคราะห์ ของตัว อย่ า งมาเทีย บกับ กราฟมาตรฐานเพื่ อ หาความเข้ ม ข้ นของโครเมี่ยมชนิด
เฮกซะวาเลนซ์ท่พี บในตัวอย่างในหน่วย mg L-1
ผลการศึกษา
1. การตรวจสอบความถูกต้ องของวิธี (Accuracy)
ผู้วิจัยทาการตรวจสอบความถูกต้ องของวิธโี ดยการหาค่าร้ อยละการกลับคืน (% Recovery) โดยแต่ละวิธจี ะทา
การเติมสารตัวอย่ างด้ วยสารละลายมาตรฐานโครเมี่ยม 3 ความเข้ มข้ น และทาความเข้ มข้ นละ 3 ซ้า ซึ่งวิธี Atomic
absorption spectrophotometry (AAS) จะใช้ สารละลายมาตรฐานที่ ค วามเข้ มข้ น 5 10 และ 15 mg L-1 ส่ ว นวิ ธี
spectrophotometry จะใช้ สารละลายมาตรฐานที่ความเข้ มข้ น 0.5 1.0 และ 1.5 mg L-1 โดยผลการทดลองแสดงดังตาราง
ที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 การหาค่าร้ อยละการกลับคืน (% Recovery) ของวิธี Atomic absorption spectrophotometry (AAS) (n=3)
ความเข้ มข้ นของสารละลายมาตรฐานที่
เติมลงในตัวอย่าง (mg L-1)
5
10
15

ความเข้ มข้ นที่ตรวจวิเคราะห์ได้
(mg L-1)
3.94 ± 0.09
9.29 ± 0.10
16.25 ± 0.15

ค่าร้ อยละการกลับคืน (%
Recovery)
77.2%
90.6%
107.0%

ความเข้ มข้ นของสารละลายมาตรฐานที่ เติมลงใน
ตัวอย่าง (mg L-1)

ความเข้ มข้ นที่ตรวจวิเคราะห์ได้ ( mg L-1)

ค่าร้ อยละการกลับคืน (%
Recovery)

0.5
1.0
1.5

0.48 ± 0.14
0.70 ± 0.06
0.93 ± 0.04

104%
84%
79%

2. ผลการวิเคราะห์หาปริมาณโครเมี่ยมด้ วยวิธี Atomic absorption spectrophotometry (AAS)
จากการวิเคราะห์สารละลายมาตรฐานที่ความเข้ มข้ นในช่วง 1-5 mg L-1 ให้ ค่าความสัมพันธ์เชิงเส้ นอยู่ในช่วงที่
เหมาะสม ที่ R²= 0.9976 และค่าขีดจากัดของการตรวจวัด )LOD( ที่ 0.11 mg L-1 และค่าขีดจากัดต่าสุดของการหา
ปริมาณ )LOQ( ที่ 0.37 mg L-1 และจากการวิเคราะห์หาปริมาณโครเมี่ยมด้ วยวิธี Atomic absorption spectrophotometry
(AAS) ในตัวอย่างนา้ จากแม่นา้ แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม จานวน 10 ตัวอย่าง ผลปรากฏว่าตัวอย่างนา้ พบปริมาณ
โครเมี่ยมในระดับที่ต่ากว่าค่าขีดจากัดของการตรวจวัด
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ตารางที่ 2 การหาค่าร้ อยละการกลับคืน (% Recovery) ของวิธี spectrophotometry (n=3)

135

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

136

3. การวิเคราะห์หาปริมาณโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ด้วยวิธี spectrophotometry
จากการวิเคราะห์สารละลายมาตรฐานที่ความเข้ มข้ นในช่วง0.15-2.50 mg L-1 ให้ ค่าความสัมพันธ์เชิงเส้ นอยู่
ในช่วงที่เหมาะสม ที่ R²= 0.9992 และค่าขีดจากัดของการตรวจวัด (LOD ที่ )0.04 mg L-1 และค่าขีดจากัดต่าสุดของ
การหาปริ ม าณ (LOQ ที่ )0.10 mg L-1 และจากการวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณโครเมี่ ย มชนิ ด เฮกซะวาเลนซ์ ด้ ว ยวิ ธี
spectrophotometry ในตัวอย่างนา้ จากแม่นา้ แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงครามจานวน 10 ตัวอย่างผลปรากฏว่าตัวอย่างนา้
พบปริมาณโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ในระดับที่ต่ากว่าค่าขีดจากัดของการตรวจวัด
อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์หาปริมาณโครเมี่ยมด้ วยวิธี Atomic absorption spectrophotometry (AAS) ในตัวอย่างนา้ จาก
แม่นา้ แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม จานวน 10 ตัวอย่าง โดยเลือกการเก็บตัวอย่างนา้ บริเวณชุมชนและบริเวณที่มีการ
ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อประเมินปริมาณโครเมี่ยมทั้งสองชนิด พบว่าตัวอย่างนา้ มีปริมาณโครเมี่ยมอยู่ในระดับที่ต่ากว่า
ค่าขีดจากัดการตรวจวัดที่ 0.11 mg L-1 ด้ วยเทคนิค AAS และการวิเคราะห์หาปริมาณโครเมี่ยมชนิด เฮกซะวาเลนซ์ด้วย
วิธี spectrophotometry พบว่ามีปริมาณอยู่ในระดับที่ต่ากว่าค่าขีดจากัดการตรวจวัดที่ 0.04 mg L-1 ซึ่งปริมาณที่ตรวจพบ
อยู่ในระดับที่ต่ากว่ าค่ามาตรฐานคุณภาพนา้ จากกรมควบคุมมลพิษที่ระดับ 0.30 mgL-1 สาหรับโครเมี่ยม และ 0.25
mgL-1 สาหรับโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าปริมาณโครเมี่ยมทั้งสองชนิดในแหล่ งนา้ แม่กลองอยู่ใน
ระดับที่ปลอดภัย และจากการศึกษายังพบว่าวิธตี รวจวิเคราะห์ท้งั สองวิธที ่ใี ช้ มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็ นวิธมี าตรฐาน
และสามารถดาเนินการตรวจวิเคราะห์ได้ ในห้ องปฏิบตั กิ ารและเมื่อทาการตรวจสอบความถูกต้ องของวิธโี ดยการหาค่าร้ อย
ละการกลับคืนพบว่าทั้งสองวิธีให้ ค่าที่อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ โดยวิธี Atomic absorption spectrophotometry (AAS) อยู่
ในช่วงร้ อยละ 79-104 ความเข้ มข้ น(5 – 15 mg L-1 และวิธี )spectrophotometry อยู่ในช่วงร้ อยละ 77-107 ความ(
เข้ มข้ น0.5 – 1.5 mg L-1 )จากผลการศึกษาพบว่าปริมาณโลหะหนักโครเมี่ยมและโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ในนา้ มี
ปริมาณที่ต่ากว่าขีดจากัดการตรวจวัดของทั้งสองวิธี ซึ่งสอดคล้ องกับรายงานของกรมควบคุมมลพิษในปี พบว่า 2559
ปริมาณโลหะหนักในนา้ จากตัวอย่างนา้ แม่กลองในเขตจังหวัดสมุทรสงครามต่ากว่าค่ามาตรฐานนา้ ทิ้งที่กรมควบคมมลพิษ
ได้ กาหนดไว้ สาเหตุท่ปี ริมาณโลหะหนักในนา้ มีปริิ มาณน้ อยเนื่องมาจากโลหะหนักในนา้ โดยทั่วไปมักถูกดูดซับอยู่ กับ
ตะกอนแขวนลอยซึ่งจะตกตะกอนลงไปที่ก้นแม่นา้ นอกจากนี้ สนิท (2542ได้ รายงานว่าบริเวณปากแม่นา้ ที่ออกสู่ทะเล )
ควรจะพบปริมาณโลหะหนักที่สงู กว่าบริเวณต้ นนา้ โดยอธิบายว่าโลหะหนักสามารถละลายในนา้ ได้ ดีในนา้ เค็มมากกว่าใน
นา้ จืดเนื่องจากในนา้ เค็มมีไอออนที่แขวนลอยในนา้ ปริมาณที่มากกว่า ซึ่งแม่นา้ แม่กลองได้ รับอิทธิพลความเค็มจากนา้
ทะเลส่งผลให้ เมื่อยิ่งเข้ าใกล้ ปากแม่ นา้ โลหะหนักจะยิ่งละลายออกมาจากตะกอนดินมาอยู่ ในนา้ แต่ จากผลการตรวจ
วิเคราะห์ท่บี ริเวณจุดที่ ที่ได้ รับอิ 10ทธิพลจากนา้ ทะเลพบว่าปริมาณโลหะหนักโครเมี่ยมและโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์
ในนา้ มีปริมาณที่ต่ากว่าขีดจากัดการตรวจวัดของทั้งสองวิธี
สรุปผลการศึกษา
การใช้ เทคนิค Atomic absorption spectrophotometry (AAS) โดยอ้ างอิงวิธีการตรวจวิเคราะห์ จาก
AOAC. (2005) ซึ่งเป็ นวิธมี าตรฐานในการวิเคราะห์ปริมาณโครเมี่ยมในตัวอย่างนา้ และเทคนิค spectrophotometry ใน
การวิเคราะห์หาปริมาณโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนต์น้ันเป็ นวิธที ่มี ีความถูกต้ องและดาเนินการได้ ง่ายในห้ องปฏิบัติการ
โดยที่เทคนิคของspectrophotometryนั้นเป็ นการใช้ ปฏิกริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้ อนของโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนต์
กับ diphenyl carbazide ซึ่ ง เป็ นวิ ธีมาตรฐานและได้ รั บความนิ ย มอย่ า งกว้ า งขวางในการวิ เคราะห์ เ นื่องจากสามารถ
วิเคราะห์ชนิดของโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนต์ในนา้ ได้ (APHA, 1985; Luck, 1985; Marchart and Versiek, 1993)
แต่วิธนี ้ ีมีข้อเสียเนื่องจากสามารถถูกรบกวนการวิเคราะห์ได้ จาก Fe(III) Mo(VI) Cu(II) และ Hg(II) และสารประกอบ
เชิงซ้ อนนี้สามารถมีความคงตัวเพียง นาทีเท่านั้น 30
จากผลการสารวจตัวอย่างนา้ ในลานา้ แม่กลอง จ สมุทรสงครามโดยเก็บจากบริเวณชุมชนและบริเวณที่มโี รงงาน.
อุต สาหกรรมตั้ง อยู่ พบว่ าปริ ม าณโลหะหนัก โครเมี่ย มทั้งสองชนิดในแม่ น้าแม่ ก ลอง จ สมุ ท รสงครามอยู่ ในระดับที่.
ปลอดภัย ประชาชนสามารถนามาอุปโภคและบริโภคได้ ซ่ึงสอดคล้ องกับรายงานของกรมควบคุมมลพิษที่ได้ รายงานการ

ตรวจวิเคราะห์ โลหะหนักในพื้นที่จังหวักสมุทรสงครามจานวน ๕ จุ ด ซึ่งโลหะหนักที่กรมควบคุมมลพิษได้ ทาการตรวจ
วิเคราะห์ได้ แก่แคดเมียม โครเมียม ทองแดง นิคเกิล ตะกั่ว แมงกานีส สังกะสี ปรอท และสารหนู พบว่าอยู่ในระดับตรวจ
ไม่พบซึ่งได้ รายงานไว้ เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2559)กรมควบคุมมลพิษ 2559( ซึ่งการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักใน
นา้ ที่พบว่าต่ากว่าค่ามาตรฐานหรือตรวจไม่พบเลยนั้นเนื่องมาจากว่าโลหะหนักจะมีการตกลงไปสะสมในดินตะกอนซึ่งกรม
ควบคุมมลพิษ 2559 กรมควบคุมมลพิษ(( ได้ รายงานว่าสาหรับผลการตรวจวัดค่าโลหะหนักในตะกอนดินพบว่ามีค่า
โลหะหนักบางตัวสูงเกินร่ างมาตรฐานตะกอนดินประกอบด้ วย แคดเมียม โครเมียม สารหนู และทองแดง ในบางจุ ด
ตรวจวัด แต่อย่างไรก็ตามเป็ นค่าที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็ นพิษต่อสัตว์นา้ ที่ทาให้ ตายอย่างเฉียบพลันได้
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณคณิศร์รวี เตชะเอื้อย นักวิทยาศาสตร์ประจาห้ องปฏิบตั กิ ารเคมี คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาหรับความช่วยเหลือ และคาแนะนาต่างๆ ในการใช้ เครื่อง AAS จนทาให้ งานวิจยั ชิ้น
นี้สาเร็จลงได้ ขอขอบพระคุณคณะสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาหรับความอนุเคราะห์อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง
นา้ ที่ใช้ ในงานวิจัย และขอขอบพระคุณคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาหรับการสนับสนุนด้ าน
งบประมาณ และความอนุเคราะห์สถานที่ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทาการวิจัยในครั้งนี้
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