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Abstract
The objective of the present work was to develop the extraction method by solidified floating organic drop
microextraction (SFODME) for the determination of inorganic mercury (Hg(II)) in water samples using 4- nitroo-phenylenediamine (4 - NOPD) as a chelating reagent and detected by electrothermal atomic absorption
spectrometry (ETAAS). The optimized conditions, i.e. effect of pH, types of extraction solvent, volume of
extraction solvent, 4 - NOPD concentration, extraction time and stirring rate were studied. Under the optimized
conditions, the calibration graph was linear in the range of 0.83 – 8.0 µg/L with a detection limit (LOD) of 0.25
µg/L. The enrichment factor (EF) was 2 5 . 7 0 . The relative standard deviation (%RSD) was 2 . 0 4 at the
concentration of Hg(II) 0 . 5 µg/L (n = 5 ) . The proposed method was applied to the determination of inorganic
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บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี้ มีวั ตถุ ประสงค์เพื่ อพั ฒนาเทคนิค การสกัด แบบ Solidified floating organic drop microextraction
(SFODME) เพื่อเพิ่มความเข้ มข้ นและวิเคราะห์ปริมาณปรอทอนินทรีย์ (Hg(II)) ในตัวอย่างนา้ โดยใช้ 4-ไนโตร-ออร์
โธ-ฟี นิลลีนไดเอมีน (4-NOPD) เป็ น คีเลติงรีเอเจนต์ และตรวจวัดด้ วยเทคนิคอิเล็กโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอบ
ซอร์พชันสเปคโตรเมตรี ได้ ทาการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด ได้ แก่ ผลของพีเอช ชนิดและปริมาตรของตัวทา
ละลายอินทรีย์ ความเข้ มข้ นของสารคีเลต เวลาและความเร็วรอบในการคนสารละลาย จากผลการทดลองพบว่า ช่วงความ
เป็ นเส้ นตรงของกราฟมาตรฐานอยู่ในช่วง 0.83 – 8.0 ไมโครกรัมต่อลิตร ค่าขีดจากัดต่าสุดในการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ
0.25 ไมโครกรัมต่อลิตร ค่าประสิทธิภาพในการเพิ่มความเข้ มข้ นเท่ากับ 25.70 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%
RSD) มีค่าเท่ากับ 2.04 ที่ความเข้ มข้ น 0.5 ไมโครกรัมต่อลิตร (n = 5) และได้ นาเทคนิคที่พัฒนาขึ้นไปวิเคราะห์ปริมาณ
ปรอทอนินทรีย์ในตัวอย่างนา้ โดยทดสอบความใช้ ได้ ของวิธวี ิเคราะห์ด้วยการศึกษาค่าร้ อยละการกลับคืน พบว่ามีค่าอยู่
ในช่วง 80.8 – 101.7%
คาสาคัญ: ปรอท การสกัดแบบ SFODME อิเล็กโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปคโตรเมตรี 4-ไนโตรออร์โธ-ฟี นิลลีนไดเอมีน
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mercury in water samples. The method validation was evaluated by percentage recovery which was in the range
80.77 – 101.7%
Keywords: Mercury, Solidified floating organic drop microextraction, Electrothermal Atomic Absorption
Spectrometry, 4-Nitro-o-phenylenediamine
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บทนา
ปรอท (Mercury : Hg) เป็ นโลหะหนักที่มีความเป็ นพิษสูงต่อระบบประสาทของมนุษย์และระบบห่ วงโซ่อาหาร
ในสิ่งแวดล้ อม ทั้งในรูปของปรอทอินทรีย์และปรอทอนินทรีย์ (Ferreira et al., 2015) โดยองค์การอนามัยโลก (WHO)
ได้ จัดให้ ปรอทเป็ นหนึ่งในสารเคมีท่ีเป็ นพิ ษมากที่สุดและมีผ ลต่ อปั ญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญ (Fernández et al.,
2015) สปี ชีส์ของปรอทที่พบในสิ่งแวดล้ อมมีหลายรูปแบบ ได้ แก่ ธาตุหรือโลหะ (HgO), ปรอทอนินทรีย์ (Hg(II)),
ปรอทอินทรีย์ (MeHg(I), EtHg(I), PhHg(I)) โดยแต่ ละรูปแบบจะมีความอันตรายที่แตกต่ างกัน ในปั จจุ บันแหล่ ง
อุตสาหกรรมต่างๆ จะมีการนาปรอทมาใช้ อย่างกว้ างขวางในกระบวนการผลิต (Gao & Ma, 2011) จึงทาให้ เกิดของเสีย
ที่มกี ารปนเปื้ อนของปรอท เป็ นผลให้ มกี ารสะสมของปรอทแต่ละสปี ชีสต์ กค้ างในระบบนิเวศของห่วงโซ่อาหาร เช่น แหล่ง
นา้ ดิน สัตว์ เป็ นต้ น ซึ่งพบว่าการได้ รับปริมาณของปรอทเข้ าสู่ร่างกาย ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย
ระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมิค้ ุมกัน ปอดและไต ดังนั้นการประปาส่วนภูมิภาค (2011) ได้ กาหนดมาตรฐานคุณภาพ
นา้ ประปาจะต้ องมีปรอทไม่เกิน 0.001 mg/L และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมได้
กาหนดมาตรฐานคุณภาพนา้ ผิวดิน นา้ ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และนา้ ทะเลต้ องมีปรอทไม่เกิน 0.002 mg/L, 0.005
mg/L และ 0.1 µg/L ตามลาดับ โดยที่คุณภาพนา้ ดื่มจากอุตสาหกรรมนา้ บริโภคจะต้ องไม่ตรวจพบปริมาณของปรอท
เลย
การวิเคราะห์ ปรอทที่มีการปนเปื้ อนในสิ่งแวดล้ อม จาเป็ นต้ องอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์ ท่ีมีประสิทธิภาพ มี
ความถูกต้ องและแม่นยา ซึ่งในปัจจุบนั มีเครื่องมือวิเคราะห์มอี ยู่หลายประเภท เช่น เทคนิคอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปค
โตรเมตรี (AAS) อินดัคทีฟลีคัพเพิลพลาสมาแมสสเปคโตรเมตรี (ICP-MS) อินดัคทีฟลีคัพเพิลพลาสมาอะตอมมิค
อีมสิ ชันสเปคโตรเมตรี (ICP-AES) แก๊สโครมาโทกราฟี (GC) เป็ นต้ น ซึ่งในการวิเคราะห์ปริมาณปรอทในสิ่งแวดล้ อมที่
มีความเข้ มข้ นในระดับต่ามาก อาจเกิดการรบกวนจากสิ่งเจือปนในตัวอย่างที่ส่งผลต่อความแม่นยาและความถูกต้ องใน
การตรวจวัดของเครื่องมือวิเคราะห์ ดังนั้น ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง เพื่อเป็ นการกาจัดสิ่งรบกวน และเป็ นการเพิ่มความ
เข้ มข้ น (Preconcentration) ของปรอทในตัวอย่ างก่อนการวิเคราะห์ จึงมีความสาคัญ (Dadfarnia & Shabani, 2010)
เนื่องจากเป็ นการเพิ่มสภาพไวในการวิเคราะห์ (Sensitivity) และความเฉพาะเจาะจง (Selectivity) ซึ่งเทคนิคที่นิยมใช้ ใน
การเตรียมตัวอย่ างในการวิเคราะห์ ปรอท ได้ แก่ เทคนิคการสกัดของเหลวด้ วยของเหลว(Liquid-liquid extraction)
(Gaona & Valiente, 2003), เทคนิคการสกัดด้ วยตัวดูดซับของแข็ง (Solid phase extraction) (Hashempur, Rofouei,
& Khorrami, 2008), และการสกัดโดยอาศัยการเกิดจุ ดขุ่น (Cloud point extraction) ((Ulusoy, 2014) ; (Garrido,
Di Nezio, Lista, Palomeque, & Band, 2004)) เป็ นต้ น
เนื่องจากเทคนิคการสกัดในการเตรียมตัวอย่างข้ างต้ น เป็ นเทคนิคที่ใช้ ตัวทาละลายอินทรีย์ปริมาณมาก ซึ่งจะ
ส่งผลเสียต่ อสิ่งแวดล้ อมทาให้ มีการพั ฒนาเทคนิคการสกัดที่ใช้ ตัวทาละลายอินทรีย์ปริมาณที่น้อยและประหยัดเวลา
รวมถึ ง ลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการวิ เ คราะห์ ได้ แ ก่ Single-Drop Microextraction (SDME) (Pena-Pereira, et al., 2009),
Hollow Fiber Liquid Phase Microextration (HF-LPME) (Ignacio López-Garcí a, Rivas, & Hernández-Córdoba,
2012), Dispersive Liquid Liquid Microextraction (DLLME) (Jia, Han, Liu, Duan, & Chen, 2011) เป็ นต้ น แต่
อย่างไรก็ตาม เทคนิคดังกล่าวข้ างต้ นก็ยังมีข้อจากัดในการสกัด เช่น เทคนิค SDME มีข้อจากัดในส่วนของความไม่เสถียร
ของหยดตัวทาละลายอินทรีย์และพื้นที่ผิวของหยดตัวทาละลายอินทรีย์ท่จี ากัด สาหรับเทคนิค HF-LPME มีข้อจากัดใน
ส่วนของการเจือปนจากผล memory effect เนื่องจากการนาเมมเบรนมาใช้ ซา้ และต้ องมีการเตรียมเมมเบรนให้ มสี ภาวะที่
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เหมาะสมส าหรั บ การสกัด และในส่ ว นของเทคนิ ค DLLME ตั ว ท าละลายอิน ทรี ย์ ท่ีใ ช้ ใ นการสกัด จ าเป็ นต้ องมีจุ ด
หลอมเหลวสูงและต้ องอาศัยเครื่องปั่นเหวี่ยง เป็ นต้ น
Khalili Zanjani และคณะ ((Zanjani, Yamini, Shariati, & Jönsson, 2007) ได้ พัฒนาเทคนิคการสกัดแบบ
Solidified floating organic drop microextraction (SFODME) ในปี ค.ศ. 2007 ซึ่งเป็ นเทคนิคการสกัดแบบของเหลว
ในระดับไมโครรูปแบบใหม่ ที่มีการใช้ ตัวทาละลายอินทรีย์ (Extraction solvent) ในปริมาณน้ อย โดยมีจุดหลอมเหลว
ใกล้ เคียงอุณหภูมิห้อง (ในช่วง 10 - 30 ◦C) โดยจะลอยอยู่บนพื้นผิวของสารละลายชั้นนา้ และสารที่สนใจวิเคราะห์จะ
กระจายระหว่างชั้นตัวทาละลายอินทรีย์และชั้นนา้ ซึ่งจะอาศัยเครื่องคนสารในการสกัดเพื่อทาให้ สารที่สนใจวิเคราะห์เข้ า
ไปอยู่ในเฟสของหยดตัวทาละลายอินทรีย์ เมื่อถึงสภาวะสมดุล ส่วนผสมจะถูกนาไปแช่ในนา้ แข็งเพื่อลดอุณหภูมิ ซึ่งทาให้
ตัวทาละลายอินทรีย์กลายเป็ นของแข็ง และถูกแยกออก หลังจากนั้นทาการละลายและนามาใช้ ในการวิเคราะห์หาปริมาณ
ของสารที่สนใจวิเคราะห์ โดยเทคนิคนี้จะมีข้อดี คือ ค่าใช้ จ่ายในการวิเคราะห์ไม่สงู ประสิทธิภาพในการเพิ่มความเข้ มข้ น
สูง ระบบการสกัดทาได้ ง่ายและรวดเร็ว มีความเหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์ตัวอย่ างที่มีส่งิ เจือปน ใช้ ปริมาณตัวทา
ละลายอินทรีย์น้อยและมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ซา้ (Viñas, Campillo, & Andruch, 2015)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง พบว่ามีการรายงานการใช้ สารคีเลตประเภทต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ปรอททั้ง
ในรู ป ปรอทอิ น ทรี ย์ แ ละปรอทอนิ น ทรี ย์ โดยเทคนิ ค การสกั ด แบบ SFODME, DLLME, CPE เช่ น Sodium diethyldithiocarbamate (DDTC), dithizone, 2 - ( 2 '-Thiazolylazo)-p-cresol (TAC) แล ะ 1 - ( 2 - Pyridilazo)-2 naphthol (PAN) เป็ นต้ น ซึ่ ง ยั ง ไม่ มี ผ้ ู ใ ดรายงานการศึ ก ษาเทคนิ ค การสกั ด แบบ SFODME โดยใช้ 4-nitro-ophenylenediamine (4-NOPD) เป็ นคีเ ลติงรี เอเจนท์ ในการเพิ่ มความเข้ มข้ นก่ อนการวิ เคราะห์ ปรอทอนิน ทรี ย์ ใน
ตั ว อย่ า งน้า มาก่ อ น ดั ง นั้ น ในงานวิ จั ย นี้ จึ ง ได้ น าเอาเทคนิ ค การสกัด แบบ SFODME โดยใช้ 4-NOPD ในการเกิด
สารประกอบเชิงซ้ อนกับปรอทอนินทรีย์ (Hg(II)) เพื่อเป็ นการเพิ่มความเข้ มข้ นและวิเคราะห์ปรอทที่ปนเปื้ อนอยู่ ใน
ตัวอย่างนา้ ดื่ม นา้ ประปา และนา้ ผิวดิน และตรวจวัดด้ วยเทคนิคอิเล็กโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปค-โตรเม
ตรี (ETAAS)

เครื่องมือ
การวิเคราะห์ปรอทอนินทรีย์ในงานวิจัยนี้ ใช้ เครื่องอิเล็กโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอพซอร์พชันสเปคโตรมิเตอร์ของบริษัท Varian รุ่น SpectrAA220Z ซึ่งเครื่อง ETAAS ทางานร่ วมกับระบบแก้ ไขแบคกราวน์แบบ Zeeman
(AS-50 Autosampler) โดยใช้ หลอดฮอลโลวแคโทดของธาตุปรอท โดยตั้งค่ากระแสเท่ากับ 4.0 mA ซึ่งมีความยาว
คลื่นเท่ากับ 253.7 nm และช่องสลิตกว้ างเท่ากับ 0.5 nm โดยการวัดค่าการดูดกลืนแสงจะวัดสัญญาณเป็ นพื้นที่ใต้ พีค
(Peak area) ซึ่งในการตรวจวัดปริมาณของปรอทอนินทรีย์จะใช้ โปรแกรมการให้ อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ ในแต่ละขั้น แสดง
ในตารางที่ 1
สารเคมี
สารเคมีท่ีใช้ ในงานวิจัยนี้ เป็ นสารเคมีในเกรดงานวิเคราะห์ (Analytical grade) ที่มีความบริสุทธิ์สูง ได้ แก่
สารละลายมาตรฐานปรอทที่ความเข้ มข้ น 1000 mg/L (Loba Chemie) สารลายปรอทที่ความเข้ มข้ นต่าง ๆ เตรียมใหม่
ทุกวันโดยการเจือจางสารละลายมาตรฐานปรอทที่ความเข้ มข้ น 1000 mg/L, 1-Undecanol (Merck), 1-Dodecanol
(Merck), 4-nitro-o-phenylenediamine 99% (Merck), สารละลายฟอสเฟตบั ฟ เฟอร์ แ ละสารละลาย-อะซิ เ ตต
บัฟเฟอร์ท่คึ วามเข้ มข้ น 0.1 M, พาลาเดียม (II) ไนเตรต (Pb(NO3)2) ที่ความเข้ มข้ น 10 g/L โดยใช้ เป็ น เคมิคัลโมดิ
ไฟเออร์ (Merck), เมทานอลและเอทานอล (RCI Labscan), Triton X-100 (Fluka), Triton X – 114 (SigmaAldrich), Sodium dodecyl sulphate (Loba Chemie), N-Cetyl-N, N, N-trimethyl ammonium bromide (Loba
Chemie) และนา้ ปราศจากไอออน
การเตรียมตัวอย่าง
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เก็บตัวอย่างนา้ ดื่ม นา้ ประปาและนา้ ผิวดินทั้งหมด 13 ตัวอย่าง โดยใช้ ขวดพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต
(PET) ที่สะอาด ปริมาตร 600 mL ในการเตรียมตัวอย่างจะนาตัวอย่างนา้ มากรองผ่านกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1
จากนั้นจึงนามาสกัดด้ วยเทคนิค SFODME
วิธีการสกัดด้วยเทคนิค SFODME
ปิ เปตสารละลายมาตรฐานปรอทหรือสารละลายตัวอย่างปริมาตร 10 mL ใส่ลงในขวดแก้ วขนาด 15 mL ปรับ
pH ให้ เท่ากับ 2 ด้ วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ จากนั้นเติมคีเลติงรีเอเจนต์ 4-NOPD ความเข้ มข้ น
2
mmol/L ปริมาตร 0.1 mL แล้ วปิ ดฝาขวดแล้ วนาไปคนให้ สารละลายเป็ นเนื้อเดียวกันด้ วยเครื่องคนสารที่ความเร็วรอบ
เท่ากับ 500 รอบ/นาที เป็ นเวลา 10 นาที หลังจากนั้นจึงนามาเติม 1-Undecanol ปริมาตร 70 µL แล้ วปิ ดฝาขวดให้
สนิทและนาไปสกัดที่ความเร็วรอบเท่ากับ 1150 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 18 นาที ในระหว่างการสกัดจะสังเกตเห็นการแยก
ของสารละลายตัว อย่ า งและเฟสของตัวท าละลายอิน ทรี ย์ โ ดยที่เ ฟสของตัวท าละลายอิน ทรี ย์ จ ะลอยอยู่ ด้ า นบนของ
สารละลายตัวอย่าง หลังจากสกัดครบตามเวลาแล้ วจึงนาขวดแก้ วไปแช่ในอ่างนา้ แข็งเป็ นเวลา 20 นาที ซึ่งจะทาให้ เฟส
ของตัวทาละลายอินทรีย์เป็ นของแข็ง แล้ วจึงตักเฟสของตัวทาละลายอินทรีย์ใส่ลงในขวดแก้ วขนาดเล็ก (vial) จากนั้นจึง
ละลายด้ วยเอทานอล ปริมาตร 0.1 µL แล้ วนาไปวิเคราะห์ปริมาณปรอทด้ วยเทคนิค ETAAS
ตารางที่ 1 โปรแกรมการให้ อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ ในแต่ละขั้นสาหรับการตรวจวัดปริมาณปรอทด้ วยเทคนิค ETAAS
ขั้นที่
โปรแกรมอุณหภูมิ
อุณหภูมิ (˚C)
เวลา (วินาที)
อัตราการไหลของแก๊สอาร์กอน (L/min)
1
Drying
165
39.0
3.0
2

Ashing

250

7.8

3.0

3
4

Atomizing
Cleaning

1300
1800

2.8
2.0

0.0
3.0
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ผลของพีเอช
พีเอชของสารละลายมีบทบาทสาคัญต่อการเกิดสารประกอบเชิงซ้ อนของคีเลติงรีเอเจนต์กบั ปรอท โดยค่า พี
เอชจะส่งผลต่ อความเสถียรของสารประกอบเชิงซ้ อนและประสิทธิภาพในการสกัด เนื่องจากค่ าพี เอชของสารละลาย
ตัวอย่างที่เหมาะสมจะทาให้ เกิดสารประกอบเชิงซ้ อนที่เสถียรและสามารถถูกสกัดเข้ าไปอยู่ในเฟสของตัวทาละลายอินทรีย์
ได้ ดี ในงานวิจัยนี้ทาการศึกษาค่าพีเอชในช่วง 2.0 – 10.0 พบว่าพีเอช เท่ากับ 2 ให้ สญ
ั ญาณการวิเคราะห์มากที่สดุ ดัง
รูปที่ 1 จะเห็นว่ าที่พีเอชมากกว่ า 2 สัญญาณจะลดลง เนื่องจากค่าพีเอชที่สูงเกินไป จะทาให้ เกิดสารประกอบเชิงซ้ อน
ระหว่ าง 4-NOPD กับปรอทที่ไม่เสถียร ดังนั้นจึงเลือกค่าพีเอช เท่ากับ 2 เป็ นสภาวะที่เหมาะสมของงานวิจัยนี้ผลของ
ชนิดและปริมาตรของตัวทาละลายอินทรีย ์
การเลือกชนิดของตัวทาละลายอินทรีย์เป็ นตัวแปรที่สาคัญในกระบวนการสกัด เนื่องจากมีความสัมพั นธ์กับ
สัมประสิทธิ์การกระจายตัว (Distribution coefficient : K) ของสารที่สนใจในระหว่ างชั้นของตัวทาละลายอินทรีย์และ
สารละลายชั้นนา้ ณ สภาวะสมดุล ตัวทาละลายอินทรีย์ท่เี ลือกใช้ จะต้ องมีการระเหยต่า ความหนาแน่นและการละลายนา้
ต่า เพื่อให้ ตัวทาละลายอินทรีย์เสถียรในระหว่างการสกัด ซึ่งจาเป็ นต้ องมีความเฉพาะเจาะจงสูง จะส่งผลให้ สามารถสกัด
สารที่ ส นใจได้ ดี ซึ่ ง ท าการศึ ก ษาชนิ ด ของตั ว ท าละลายอิ น ทรี ย์ ร ะหว่ า ง 1-Undecanol และ 1-Dodecanol พบว่ า
1-Undecanol ให้ สัญญาณการวิเคราะห์ ท่ีสูงกว่ า เนื่องจากคุณสมบัติของ 1-Undecanol ซึ่งมีความหนาแน่ นและการ
ระเหยต่า และไม่สามารถละลายนา้ ได้ จึงเลือกใช้ เป็ นตัวทาละลายอินทรีย์ท่เี หมาะสมในการสกัด
ปริมาตรของตัวทาละลายอินทรีย์จะมีผลต่อการประสิทธิภาพการสกัดและประสิทธิภาพการเพิ่มความเข้ มข้ นของ
สารที่สนใจ เนื่องจากอัตราการกระจายตัวของสารที่สนใจไปยังหยดของตัวทาละลายอินทรีย์ เมื่อเพิ่มปริมาตรของตัวทา
ละลายอินทรีย์ ปริมาตรสุดท้ ายของหยดตัวทาละลายอินทรีย์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ สัญญาณการวิเคราะห์เพิ่มขึ้น ซึ่งทาให้
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ประสิทธิภาพการเพิ่มความเข้ มข้ นจะลดลง เนื่องจากความเข้ มข้ นของสารที่สนใจลดลง (สารที่สนใจถูกเจือจางมากขึ้น)
โดยทาการศึกษาในช่วง 20 - 100 µL พบว่า ปริมาตรของ 1-Undecanol เท่ากับ 70 µL เป็ นสภาวะที่เหมาะสม ดังรูปที่ 2
ผลของความเข้มข้นของ 4-Nitro-o-phenylenediamine (4-NOPD)
ความเข้ มข้ นของ 4-NOPD มีผลต่อสัญญาณการวิเคราะห์ เนื่องจากในการสกัดจาเป็ นต้ องใช้ 4-NOPD ที่มี
ความเข้ ม ข้ น เหมาะสมและมีป ริม าณมากพอที่จ ะเกิด สารประกอบเชิ งซ้ อ นได้ อ ย่ างสมบู ร ณ์ ซึ่ ง ถ้ า ความเข้ มข้ นของ
4-NOPD ไม่เหมาะสมจะส่งผลให้ ปรอทไม่สามารถถูกสกัดเข้ าไปอยู่ในเฟสของตัวทาละลายอินทรีย์ได้ หมด จากการศึกษา
ความเข้ มข้ นของ 4-NOPD ในช่วง 1 - 9 mmol/L พบว่าความเข้ มข้ นที่ของ 4-NOPD ที่เหมาะสมเท่ากับ 2 mmol/L
ให้ สญ
ั ญาณการวิเคราะห์สงู ที่สดุ เนื่องจากอัตราส่วนจานวนโมลของ 4-NOPD กับปรอทที่สภาวะเหมาะสม มีค่าเท่ากับ 2
x 10-7 mol : 1.25 x 10-9 mol (160 : 1) ซึ่ ง จะเห็น ว่ า ปริ มาณของ 4-NOPD มากเกิน พอในการเกิด สารประกอบ
เชิงซ้ อนกับปรอทได้ อย่างสมบูรณ์
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รูปที่ 1 ผลของ pH ในการสกัดด้ วยเทคนิค SFODME
โดยใช้ ตัวอย่างปริมาตร 10 mL, 4-NOPD
2 mol/L, Undecanol 70 µL, เวลาในการสกัด
18 นาที ที่ความเร็วรอบ 1150 rpm
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รูปที่ 2 ผลของปริมาตรตัวทาละลายอินทรีย์ในการสกัดแบบ
SFODME โดยใช้ สภาวะตัวอย่างปริมาตร 10 mL,
pH = 2, 4-NOPD 2 mmol/L, เวลาในการสกัด
18 นาที ที่ความเร็วรอบ 1150 rpm

ผลของเวลาที่ใช้ในการสกัด
เวลาที่ใช้ ในการสกัดเป็ นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีความสาคัญ เพราะในการสกัดต้ องการสกัดปรอทจากสารละลาย
ตัวอย่างให้ ได้ มากที่สดุ ซึ่งเวลาที่ใช้ ในการสกัดส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสกัด ความถูกต้ อง ความแม่นยา สภาพไวใน
การวิเคราะห์และความสามารถในการวิเคราะห์ซา้ โดยทาการศึกษาในช่วง 6 - 48 นาที พบว่า เวลาที่เหมาะสมเท่ากับ
18 นาที เนื่องจากให้ สญ
ั ญาณการวิเคราะห์สงู ที่สดุ
ผลของความเร็วรอบที่ใช้ในการสกัด
การคนสารละลายตัวอย่างด้ วยความเร็วรอบที่เหมาะสมจะทาให้ ปรอทในสารตัวอย่างกระจายเข้ าสู่เฟสของตัวทา
ละลายอินทรีย์ได้ ดขี ้ นึ ซึ่งเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดและลดเวลาที่ใช้ ในการสกัด แต่อย่างไรก็ตามความเร็วรอบ
ในการสกัด ที่สูง เกิน ไปจะเกิด การกระเด็น ของหยดตัวท าละลายอินทรี ย์ ทาให้ ป ระสิทธิภ าพในการสกัด ลดลง โดย
ทาการศึกษาในช่ วง 250 - 1250 รอบต่อนาที จากผลการทดลองดังรูปที่ 3 พบว่ า ที่ความเร็วรอบ 250 รอบต่อนาที
เมื่อเพิ่ มความเร็วรอบเพิ่ มขึ้นจะทาให้ สัญญาณในการวิเคราะห์ เพิ่ มขึ้นจนถึง 1150 รอบต่ อนาที แต่ ท่ีความเร็วรอบ
มากกว่ า 1150 รอบต่อนาที จะทาให้ หยดของตัวทาละลายอินทรีย์กระจายตัวและเกิดอิมัลชัน ซึ่งทาให้ สญ
ั ญาณในการ
วิเคราะห์ลดลง ดังนั้นความเร็วรอบที่เหมาะสมเท่ากับ 1150 รอบต่อนาที
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ผลของสารลดแรงตึงผิว
สารลดแรงตึงผิวจะช่วยลดแรงตึงผิวระหว่างสารละลายตัวอย่างและเฟสของตัวทาละลายอิ นทรีย์ให้ ลดลง ทาให้
การกระจายตัวของปรอทดีข้ นึ และถูกสกัดเข้ าไปในเฟสตัวทาละลายอินทรีย์ได้ ดี ทาให้ ประสิทธิภาพในการสกัดเพิ่มขึ้น
โดยในงานวิจัยนี้ทาการศึกษาสารลดแรงตึงผิว 4 ชนิด ดังรูปที่ 4 พบว่ าการเติมสารลดแรงตึงผิวไม่ มีผลในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการสกัด อีกทั้งยังทาให้ เกิดอิมลั ชันและแยกหยดของตัวทาละลายอินทรีย์ออกจากสารละลายในชั้นนา้ ได้
ยาก ดังนั้นในการสกัดด้ วยเทคนิค SFODME ยังไม่มกี ารเติมสารลดแรงตึง เพื่อช่วยในการกระจายเฟส

รูปที่ 3 ผลของความเร็วรอบในการสกัดแบบ SFODME
โดยใช้ สภาวะตัวอย่างปริมาตร 10 mL, pH = 2,
4-NOPD 2 mmol/L, Undecanol 70 µL, เวลา
ในการสกัด 18 นาที

รูปที่ 4 ผลของสารลดแรงตึงผิวที่มีผลต่อการสกัดด้ วย
เทคนิค SFODME โดยใช้ ตัวอย่างปริมาตร 10
mL, pH = 2, 4-NOPD 2 mmol/L, Undecanol
70 µL, เวลาในการสกัด 18 นาที ที่ความเร็ว
รอบ 1150 รอบต่อนาที

การประยุกต์ใช้วิธีการสกัดด้วยเทคนิค SFODME ในการหาปริมาณปรอทอนินทรียใ์ นตัวอย่างน้ า
จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมดังกล่าวข้ างต้ น ได้ นามาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ปริมาณปรอทอนินทรีย์ใน
ตัวอย่างนา้ ดื่ม นา้ ประปา และนา้ ผิวดิน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณปรอทอนินทรีย์ในตัวอย่างนา้ ดื่ม นา้ ประปา และนา้ ผิวดิน ค่าร้ อยละการกลับคืน
ด้ ว ยการสกัด แบบ SFODME โดยใช้ วิ ธีเ ทีย บกราฟมาตรฐาน (Calibration method) และวิ ธีการเติ มสารมาตรฐาน
(Standard addition method)
ตัวอย่าง
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นา้ ดื่ม 1

นา้ ดื่ม 2

นา้ ดื่ม 3

นา้ ประปา 1
290

ความเข้มข้นที่เติม
(µg/L)
0
3
5
0
3
5
0
3
5
0
3

ปริมาณที่พบ
(µg/L ± SD)
ND
2.55 ± 0.06
4.10 ± 0.18
ND
2.82 ± 0.07
4.06 ± 0.05
ND
2.65 ± 0.12
4.54 ± 0.12
ND
2.59 ± 0.12

ร้อยละการกลับคืน
(% ± SD)
85.0 ± 1.9
82.0 ± 3.6
94.0 ± 2.4
81.2 ± 0.9
88.3 ± 3.9
90.8 ± 2.3
86.3 ± 4.0
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นา้ ผิวดิน 1*

5
0
3
5
7

4.04 ± 0.17
0.08 ± 0.02
2.75 ± 0.05
4.67 ± 0.23
7.20 ± 0.11

80.8 ± 3.3
86.3 ± 1.5
91.8 ± 4.6
101.7 ± 1.6

ND = Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ), n = 3, * นา้ ผิวดินวิเคราะห์โดยวิธกี ารเติมสารมาตรฐาน (Standard addition method)

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่ งประเทศไทย ที่ให้ การสนับสนุ นทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและ
ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช าเคมี สถานวิ จั ย เพื่ อความเป็ นเลิ ศ ทางวิ ช าการด้ า นปิ โตรเลี ย ม ปิ โตรเคมี และวั ส ดุ ข้ัน สูง คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้ ความอนุเคราะห์ในการใช้ เครื่องมือและสถานที่สาหรับการทาวิจัย
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จากผลการวิเคราะห์หาปริมาณปรอทอนินทรีย์โดยใช้ วิธเี ทียบกราฟมาตรฐานในตัวอย่างนา้ ดื่มและนา้ ประปา 10
ตัวอย่าง ไม่พบปริมาณปรอทอนินทรีย์ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนา้ ดื่มจากอุตสาหกรรมนา้ บริโภคที่กาหนดไว้ ว่า
ในนา้ ดื่มจะต้ องไม่มีปริมาณของปรอทอยู่เลย และเป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพนา้ ประปาที่กาหนดให้ ปริมาณปรอทไม่
เกิน 1 µg/L จากการศึกษาค่าร้ อยละการกลับคืนในการวิเคราะห์ปรอทอนินทรีย์ในตัวอย่างนา้ ดื่มและนา้ ประปาจากการ
เติมปรอทอนินทรีย์ท่คี วามเข้ มข้ น 3 และ 5 µg/L พบว่าอยู่ในช่วง 81.2 – 94.0 % และ 80.8 – 86.3% ตามลาดับ ซึ่ง
เป็ นค่าที่อยู่ในช่ วงที่ยอมรับได้ ทางเคมีวิเคราะห์ และผลการวิเคราะห์หาปริมาณปรอทอนินทรีย์โดยใช้ วิธีการเติมสาร
มาตรฐานในตัวอย่างนา้ ผิวดิน 3 ตัวอย่าง พบว่ามีปริมาณของปรอท 0.08 ± 0.02 µg/L ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
นา้ ผิวดินที่กาหนดให้ ปริมาณปรอทไม่เกิน 2 µg/L และค่าร้ อยละการกลับคืนในการวิเคราะห์ปรอทอินทรีย์ในตัวอย่างนา
ผิวดินจากการเติมปรอทอินทรีย์ท่ีความเข้ มข้ น 3, 5 และ 7 µg/L พบว่ าอยู่ในช่ วง 86.3 – 101.7% ซึ่งเป็ นค่าที่อยู่
ในช่วงที่ยอมรับได้ ทางเคมีวิเคราะห์
อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
ในงานวิจัยนี้เป็ นการพัฒนาเทคนิคการสกัดแบบ SFODME เพื่อใช้ ในการเพิ่มความเข้ มข้ นและหาปริมาณของ
ปรอทอนิ น ทรี ย์ ใ นตัว อย่ า งน้า โดยใช้ 4-NOPD เกิด ประกอบเชิ ง ซ้ อนกับปรอทอนิ น ทรี ย์ แ ละตรวจวัด ด้ ว ยเทคนิค
อิเล็กโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปคโตรเมตรี พบว่า เทคนิคที่พัฒนาขึ้นให้ ค่าขีดจากัดต่าสุดในการวิเคราะห์
และขีดจากัดต่าสุดในการหาปริมาณที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคอื่น ๆ คือ เทคนิค DLLME (Gao et.al., 2011 ;
Yang et al., 2014), เทคนิค CPE (Ulusoy, 2014), เทคนิค SPE (Carrera et.al., 2016), เทคนิค EME (Kamyabi
et.al., 2017) และเทคนิคที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความเข้ มข้ นที่ดีกว่ าเทคนิค SDME (Pena-Pereira et
al., 2009), เทคนิค HFSLM (Fontàs et.al., 2005) เนื่องจากเทคนิคที่พัฒนาขึ้นมีความเฉพาะเจาะจงกับ การสกัด
สารประกอบเชิงซ้ อนของปรอทอนินทรีย์กบั 4-NOPD มีสภาพไวในการวิเคราะห์ท่สี งู และมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความ
เข้ มข้ นถึง 25.50 เท่า ด้ วยข้ อดีของเทคนิคการสกัดที่พัฒนาขึ้น ที่มีระบบการสกัดรวดเร็วและขั้นตอนการสกัดง่าย ราคา
ไม่แพง ใช้ ปริมาตรของตัวทาละลายอินทรีย์ ในการสกัดปริมาณน้ อย จึงเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ซึ่งเทคนิคที่พัฒนาขึ้น
นอกจากนามาประยุกต์ใช้ ในการหาปริมาณปรอทอินทรีย์ในตัวอย่างนา้ แล้ ว ยังสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการหาปริมาณ
ปรอทอินทรีย์ในตัวอย่างอาหาร เช่น ปลาและสัตว์นา้ อื่น ๆ ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้ อม เช่น ตะกอนท้ องนา้ และตัวอย่างทาง
คลินิกวิทยา เช่น ผม ปัสสาวะ ซึ่งสามารถต่อยอดงานวิจัยเพิ่มเติมได้ ในอนาคตต่อไป
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