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1. หลักการวิเคราะห์โลหะหนักในสัตว์น ้า  

1.1 การเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ 
การเตรียมก่อนการวิเคราะห์เป็นขั้นตอนแรกที่มีความส าคัญต่อผลการวิเคราะห์เป็นอย่างมาก 

หากเกิดการปนเปื้อนขึ้น ย่อมท าให้ผลการวิเคราะห์ผิดพลาด ซึ่งก่อนที่จะถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย
เครื่องมือ บางพารามิเตอร์จะต้องเตรียมตัวอย่างก่อนเพ่ือให้ตัวอย่างอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ที่จะท าการ
วิเคราะห์  

- เพ่ือเปลี่ยนรูป (Form) ของสารที่สนใจไปอยู่ในรูปที่สามารถวัดหาปริมาณด้วยเครื่องมือ  
โดยการออกซิไดซ์หรือการรีดิวซ์ด้วยกรด เช่น การเปลี่ยนของแข็งให้กลายเป็นของเหลว  

- เพ่ือท าให้สารที่ต้องการวิเคราะห์ในตัวอย่างมีความเข้มข้นสูงพอที่จะวัดได้ด้วยเครื่องมือ เช่น 
การระเหยตัวอย่าง การสกัดตัวอย่างน้ าทะเลส าหรับวิเคราะห์โลหะหนัก เป็นต้น 

- เพ่ือแยกสารที่ต้องการวิเคราะห์จากส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่มีผลรบกวนต่อการวัดด้วยเครื่องมือ 
เช่น การกรอง เป็นต้น  

ส าหรับการเตรียมตัวอย่างสัตว์น้ าเพ่ือวิเคราะห์โลหะหนัก มีวิธีการหลักๆ เช่น การท าให้แห้ง 
(Dry ashing) การย่อยแบบเปียก (Wet digestion) และการย่อยด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion)  

- การท าให้แห้ง (Dry ashing) เป็นการย่อยแบบแห้ง เหมาะส าหรับตัวอย่างอินทรีย์ ใช้การเผา
ในการเปลี่ยนรูปตัวอย่าง ให้อยู่ในรูปที่ละลายได้ง่ายขึ้น โดยน าไปเผาในเตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnace) เพ่ือให้
กลายเป็นเถ้า แล้วละลายเถ้าด้วยสารละลายที่เหมาะสม  

- การย่อยแบบเปียก (Wet digestion) เป็นการย่อยของแข็งให้กลายเป็นของเหลว โดยใช้สาร
ที่มีความสามารถหรือมีคุณสมบัติเป็นตัวออกซิไดส์ เช่น กรดแก่ หรือเปอร์ออกไซด์ การย่อยแบบเปียกสามารถ
ใช้เครื่องมือได้หลายชนิด เช่น ย่อยด้วยอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) หรือเครื่อง Block digestion  

- การย่อยด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) เทคนิคการใช้คลื่นไมโครเวฟ สามารถ
ย่อยสลายตัวอย่างทั้งที่เป็นสารอินทรีย์ และอนินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท าทั้งในภาชนะปิดและเปิด 
แต่นิยมใช้ภาชนะปิดมากกว่า เพราะจะได้ความดันที่สูง ซึ่งมีผลให้อุณหภูมิสูงไปด้วย นอกจากนี้ยังใช้รีเอเจนต์
ปริมาณน้อยกว่า เนื่องจากไม่มีการระเหยของรีเอเจนต์ ท าให้ลดการปนเปื้อนของสารที่ติดมากับรีเอเจนต์ ทั้งยัง
ช่วยลดการระเหยของสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ และสามารถย่อยในเวลาเดียวกันทีละหลายๆ ตัวอย่าง  

1.2 เทคนิคในการวิเคราะห์โลหะหนักในตัวอย่างสัตว์น้ า 
- Atomic absorption spectroscopy (AAS) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ธาตุโลหะหนักที่ได้รับ

ความนิยมมากวิธีหนึ่งเพราะเป็นเทคนิคที่ให้ความเที่ยง ความแม่น มีสภาพความไวสูง และเป็นเทคนิคที่เฉพาะ 
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ไม่สูงมาก สามารถใช้วิเคราะห์ธาตุต่างๆ ได้ถึง 67 ธาตุ (แม้น และคณะ, 2552) โดยมี
หลักการคือ การดูดกลืนพลังงานที่มีความยาวคลื่นที่แตกต่างกันของอะตอมของโลหะหนักแต่ละชนิด เมื่อโลหะ
หนักต่างๆ ที่อยู่ในสารละลายถูกท าให้เป็นอะตอมอิสระ โดยใช้พลังงานความร้อนจากเปลวไฟหรือจากไฟฟ้า 
อะตอมอิสระเหล่านี้จะถูกพลังงานแสงจากแหล่งก าเนิดแสง (Hollow cathode lamp) ดูดกลืน ซึ่งธาตุโลหะ
หนักแต่ละตัวจะดูดกลืนแสงได้ดีที่ช่วงความยาวคลื่นแตกต่างกัน อะตอมของธาตุโซเดียมจะดูดกลืนแสงได้ดี  
ที่ความยาวคลื่น 589 nm ปริมาณของแสงที่ถูกดูดกลืนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของธาตุโลหะหนัก
นั้นๆ ที่มีสารละลายตัวอย่าง ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของแสงที่ถูกดูดกลืนจะเป็นปฏิภาคโดยตรง
กับความเข้มข้นของธาตุโลหะหนักที่ดูดกลืนแสงนั้น ซึ่งความเข้มข้นของธาตุโลหะหนัก ในสารละลายตัวอย่าง



จะหาได้โดยการเทียบกับความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน การวิเคราะห์ธาตุโลหะหนัก ด้วยเทคนิค AAS 
สามารถท าได้หลายวิธี คือ 

- Flame Atomization Technique ใช้ในกระบวนการท าให้สารตัวอย่างแตกตัวเป็น
อะตอมด้วยเปลวไฟ  

- Flameless Atomization Technique ใช้ในกระบวนการท าให้สารตัวอย่างแตกตัวเป็น
อะตอมด้วยความร้อนจากกระแสไฟฟ้า (Electrothermal atomizer หรือ graphite furnace) 

นอกจากเทคนิค AAS แล้วเทคนิค AES (Atomic Emission Spectroscopy) เป็นอีกเทคนิค
หนึ่งที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ธาตุโลหะหนัก สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณวิเคราะห์ได้
เป็นอย่างดี ใช้ปริมาณสารตัวอย่างน้อยกว่าเทคนิค AAS วิเคราะห์ได้ครั้งละหลายธาตุพร้อมกัน แต่ค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง โดยอาศัยหลักการท าให้สารที่วิเคราะห์เปลี่ยนจากสถานะพ้ืนไปยังสถานะกระตุ้น สารที่วิเคราะห์จะ
ถูกเปลี่ยนให้เป็นละอองลอย (Aerosol) แล้วถูกพาเข้า plasma ของ ICP torch โดยก๊าซอาร์กอน สารที่ได้รับ
พลังงานจะเกิดการแตกตัวเป็นอะตอมแล้วถูกกระตุ้น จะเปล่งแสงออกมาซึ่งมีลักษณะเฉพาะ แสงที่เกิดขึ้นจะ
ผ่านเข้าไปในเครื่อง spectrometer เพ่ือแยกแสงที่ต้องการวิเคราะห์ให้ตรงกับความยาวคลื่นที่เลือกไว้ ผ่านเข้าไปยัง 
detector ซึ่งเป็น UV-Visible เพ่ือวัดสัญญาณและเปลี่ยนเป็นความเข้มข้น 

- ICP-OES (Inductively coupled plasma-optical emission spectrometry) เป็นเครื่องมือ
วิเคราะห์ที่ท าการตรวจวัดความยาวคลื่นที่อะตอมคายพลังงานออกมาในรูปแสง สามารถวัดสเปคตรัมแสง
ในช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นและช่วงอัลตร้าไวโอเลต (Visible and Ultraviolet Region) โดยใช้หลักการ 
Atomic Emission, AE คืออะตอมของธาตุแต่ละธาตุประกอบด้วยนิวเคลียร์เป็นศูนย์กลางโดยมีอิเลคตรอน  
อยู่โดยรอบ ถ้ามีการให้พลังงานถ่ายเทเข้าสู่อะตอมจ านวนมาก เช่น การให้พลังงานความร้อน หรือคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูง พลังงานเหล่านี้จะกระตุ้นให้อิเล็คตรอนในอะตอมเปลี่ยนสภาพจากที่เคยอยู่ใน
สภาวะพ้ืน (Ground State) เข้าสู่ช่วงระดับพลังงานสูง (Excited State) กระบวนการนี้เรียกว่า Atomic 
Absorption, AA อย่างไรก็ตามอิเล็คตรอนไม่สามารถอยู่ในระดับสภาวะพลังงานสูงได้นาน ดังนั้นอิเล็คตรอน
จะคายพลังงานออกมาเพ่ือกลับเข้าสู่สภาวะพ้ืน หรือกลับเข้าสู่สภาวะพลังงานกระตุ้นระดับต่ ากว่าขบวนการนี้
เรียกว่า Atomic Emission, AE ซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วมาก ใช้เวลาประมาณหนึ่งในร้อยล้านวินาที พลังงานที่คาย
ออกมาจะเป็นรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงสเปคตรัมต่างๆ โดยธาตุที่ถูกกระตุ้นแต่ละชนิดจะปล่อยสเปคตรัม 
ที่มีความยาวคลื่นเฉพาะของแต่ละธาตุออกมา ความเข้มของสเปคตรัมจะแปรผันตามจ านวนอะตอมที่ดูด
พลังงานเข้าไป 

- ICP-MS เป็นเครื่องมือที่ โดยใช้ quadrapole หรือ magnetic sector analyzer โดยไอออน 
ที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะมีค่า background ต่ ามาก จึงมี detection limit ที่ดีมากกับทุกๆ ธาตุ ซึ่งโดยปกติแล้ว 
จะสามารถวัดได้ถึงระดับไมโครกรัมต่อลิตร ภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อมที่ดี 

1.3 การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ 
  การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในผลการวิเคราะห์ว่ามีความถูกต้อง 
แม่นย า ซึ่งสามารถเลือกได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือความเข้มข้นของสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ เช่น 
การใช้วัสดุอ้างอิง Reference material (RM) หรือวัสดุอ้างอิงรับรอง certified reference material (CRM) 
เพ่ือทวนสอบวิธีทดสอบ การเติมสารมาตรฐานลงในตัวอย่าง (spike sample) (ภัทรภร, 2559; ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2561) โดยในการศึกษาครั้งนี้เลือกการใช้วัสดุอ้างอิงรับรอง certified reference material 
(CRM) ในการควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์โลหะหนักในตัวอย่างสัตว์น้ า  
 การควบคุมคุณภาพผลการวิ เคราะห์โลหะหนักในตัวอย่างสัตว์น้ า  ใช้วัสดุอ้างอิงรับรอง  
Reference material (RM) โดยใช้วิธีการเดียวกับการย่อยตัวอย่าง จ านวน 5 ซ้ า เพ่ือหาร้อยละการกลับคืน 



(percent recovery) ของการวิเคราะห์และท าการตรวจวัดค่าปรอทด้วยวิธี CV-AAS ตรวจวัดค่าแคดเมียมและ
ตะกั่วด้วยวิธี GF-AAS ตรวจวัดค่าทองแดง และสังกะสีด้วยวิธี Flame-AAS  
 
   การค านวณค่าร้อยละการกลับคืน  
   น าค่าโลหะหนักที่ได้จากการวิเคราะห์วัสดุ อ้างอิงรับรอง certified reference material 
(CRM)  มาค านวณหาค่าร้อยละการกลับคืน โดยใช้สูตรดังนี้ 
 

ร้อยละการกลับคืน = ความเข้มข้นของโลหะหนักที่วัดได้ x 100 
  ความเข้มข้นของโลหะหนักในวัสดุอ้างอิงรับรอง 

 
   
   ส าหรับค่าร้อยละการกลับคืนของโลหะหนักในน้ าทะเลที่ได้จากวิธีการเติมสารมาตรฐาน
ลงในตัวอย่าง ใช้สูตรดังนี้ 
 

ร้อยละการกลับคืน = [(B-A)/C] x 100 
 
โดยที ่  A = ความเข้มข้นของโลหะหนักในตัวอย่างที่ไม่ได้เติมสารละลายมาตรฐาน 

  B = ความเข้มข้นของโลหะหนักในตัวอย่างที่เติมสารละลายมาตรฐาน ซึ่งรู้ความเข้มข้น 
  C = ความเข้มข้นของโลหะหนักที่เติมลงไป 

 
 ค่าร้อยละการกลับคืนที่ยอมรับได้ของสารโลหะหนักที่มีความเข้มข้นระดับ 10 ไมโครกรัมต่อกรัม 

ค่าที่ยอมรับได้อยู่ในช่วง 80-115 เปอร์เซ็นต์ และความเข้มข้นระดับ 1 ไมโครกรัมต่อกรัม ค่าที่ยอมรับได้
อยู่ในช่วง 75-120 เปอร์เซ็นต์ (นันทนา และนุชนาท, 2555) 

 
2. ขั นตอนการวิเคราะห์โลหะหนักในตัวอย่างสัตว์น ้า 

 2.1 อุปกรณ์ 

 ขั้นตอนการท าความสะอาดอุปกรณ์ เป็นกระบวนการเบื้องต้นที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์
ตัวอย่าง และสามารถช่วยลดปัญหาปนเปื้อนในการวิเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการวิเคราะห์สารที่มีปริมาณ
น้อย อุปกรณ์ท่ีใช้ไม่สะอาดส่งผลท าให้ค่าท่ีวิเคราะห์ได้ผิดไปจากความจริง   

 การเตรียมสารเคมี และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการล้างท าความสะอาด 
 1. กระบอกตวงขนาด 1,000 มิลลิลิตร 
  2. บีกเกอร์ ขนาด 2,000 มิลลิลิตร 
  3. น้ าปราศจากไอออน (Deionized water)  
  4. น้ ากลั่น 
  5. กรดไนตริกเข้มข้น 65 % (conc.HNO3 65%) 
  6. น้ ายาท าความสะอาด (Detergent) 
  7. แปรงล้างอุปกรณ์ 
  8. ถังพลาสติกทนกรด-ด่าง  
  9. ถุงมือทนกรด-ด่าง 



  10. โหลแก้วพร้อมฝาปิด 
 
 

 2.2 สารเคมี 
  วิธีการเตรียมน้ าล้างเครื่องแก้วไนตริก(HNO3) 20% และ 50%  

 การเตรียมน้ าล้างเครื่องแก้ว 20% เทกรดไนตริกเข้มข้น 65% (conc.HNO3 65%) จ านวน 
200 มิลลิลิตร ลงในน้ ากลั่นประมาณ 500 มิลลิลิตร ปล่อยให้เย็น น ามาเทใส่ถังพลาสติกทนกรด-ด่าง เติมน้ ากลั่นให้
ครบ 1,000 มิลลิลิตร  

 การเตรียมน้ าล้างเครื่องแก้ว 50% เทกรดไนตริกเข้มข้น 65% (conc.HNO3 65%) จ านวน 
500 มิลลิลิตร ลงในน้ ากลั่นประมาณ 400 มิลลิลิตร ปล่อยให้เย็น น ามาเทใส่โหลแก้ว เติมน้ ากลั่นให้ครบ 
1,000 มิลลิลิตร ส าหรับน้ าล้างเครื่องแก้ว 50% ควรใส่ในโหลแก้ว เนื่องจากมีความเป็นกรดค่อนข้างสูง 

 หากต้องการเตรียมน้ าล้างเครื่องแก้ว (HNO3) ปริมาตรมากกว่า 1,000 มิลลิลิตร  สามารถ
เตรียมได้ด้วยการค านวณเทียบจากการเตรียมที่ 20% ของ HNO3  เป็นหลัก เช่นต้องการน้ าล้างเครื่องแก้ว 
HNO3 5,000 มิลลิลิตร ค านวณได้ดังนี้ สารละลาย 5,000 มิลลิลิตร ใช้ conc.HNO3 65% จ านวน 1,000 
มิลลิลิตร และหากถ้าต้องการเตรียม 50% ของHNO3  ปริมาตร 5,000 มิลลิลิตรต้องใช้ conc.HNO3 65% 
2,500 มิลลิลิตร และปรับปริมาตรให้ได้ 5,000 มิลลิลิตร ด้วยน้ ากลั่น 

 2.3 การท้าความสะอาดอุปกรณ์ 
  1. น าอุปกรณ์ไปล้างด้วยน้ าที่ผสมน้ ายาท าความสะอาด (detergent) 

  2. ล้างน้ ายาท าความสะอาด (detergent) ออกให้หมด และฉีดล้างด้วยน้ ากลั่น น าอุปกรณ์ไปผึ่ง
ให้แห้งในบริเวณท่ีปราศจากฝุ่น หรือ Clean bench 
  3. น าอุปกรณ์ที่ผึ่งจนแห้งน าไปแช่ในน้ าล้างเครื่องแก้ว ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ส าหรับอุปกรณ์ที่ใช้
ในการวิเคราะห์ปรอท แช่ในน้ าล้างเครื่องแก้วไนตริก (HNO3) 50%  
  4. น าอุปกรณ์ท่ีแช่น้ าล้างเครื่องแก้วครบ 24 ชั่วโมง ฉีดล้างด้วยน้ ากลั่น 3 รอบ และน้ าปราศจาก
ไอออน (Deionized water)  2 รอบ 
  5. น าไปผึ่งให้แห้งบริเวณที่ปราศจากฝุ่น เก็บอุปกรณ์ที่แห้งแล้วใส่ถุงพลาสติกหรือกล่อง
พลาสติก เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน หรือ Clean bench 

3. วิธีการเก็บตัวอย่างสัตว์น ้า 

 3.1 การเก็บตัวอย่างหมึกจากท่าขึ นสัตว์น ้า 

 ตัวอย่างหมึกที่วิเคราะห์โลหะหนัก ประกอบด้วย หมึกกล้วย, หมึกกระดอง และหมึกสาย ขนาด
ของตัวอย่างสัตว์น้ าที่ต้องการศึกษา แบ่งเป็น 3 ขนาด (ขนาดเล็ก , ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) ขนาดเล็ก 
น้ าหนัก 1-100 กรัม ขนาดกลาง น้ าหนัก 101-500 กรัม และขนาดใหญ่ น้ าหนัก 501 กรัม ขึ้นไป 

 น าตัวอย่างสัตว์น้ าขนาดต่างๆ แยกใส่ถุงพลาสติกหรือถุงซิบ (โดยแยกแต่ละชนิด และแต่ละขนาด
อย่างน้อย 1 กิโลกรัม) พร้อมทั้งติดฉลากรายละเอียดให้เรียบร้อย (ระบุข้างถุงตัวอย่าง ชนิดสัตว์น้ า, แหล่งที่เก็บ 
และวัน เดือน ปีที่เก็บ) รักษาสภาพตัวอย่างสัตว์น้ าที่อุณหภูมิ 1-5 องศาเซลเซียส และเก็บรักษาตัวอย่างด้วย
การแช่แข็งท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

 3.2 การเก็บตัวอย่างสัตว์น ้าจากแหล่งประมง 
 น าตัวอย่างที่ ได้จากเรือส ารวจที่จ าแนกชนิดเรียบร้อยแล้ว โดยเก็บตัวอย่าง ปลาทรายแดง  

ปลาปากคม ปลาตาหวาน และหมึกกล้วย คละขนาดชนิดละอย่างน้อย 1 กิโลกรัม ใส่ถุงพลาสติกใส พร้อมทั้งติด



ฉลากรายละเอียดให้เรียบร้อย (ระบุข้างถุงพลาสติกใสตัวอย่าง ชนิดสัตว์น้ า, แหล่งที่เก็บ และวัน เดือน ปีที่เก็บ)  
เก็บรักษาตัวอย่างด้วยการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

 
4. การเตรียมตัวอย่าง 

 4.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในขั นตอนการเตรียมตัวอย่างสัตว์น ้า 
  1. ถาดสแตนเลส 
  2. มีดสแตนเลส 
  3. เขียงพลาสติก 
  4. เครื่องบดไฟฟ้า 
  5. เครื่องชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
  6. เครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียด 4 ต าแหน่ง 
  7. ถุงซิปขนาดเล็ก  
  8. ช้อนตักตัวอย่าง 
  9. ถุงมือยางแบบไม่มีแป้ง (ถุงมือไนไตร) 

 4.2 ขั นตอนในการเตรียมตัวอย่างสัตว์น ้า 
1. น าตัวอย่างออกมาละลายโดยตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 
2. สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ า เพ่ือท าการชั่งวัดน้ าหนัก และความยาว แยกขนาดตามน้ าหนักที่ต้องการ  

พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย 
3. ตัวอย่างปลาจะแล่เอาเฉพาะเนื้อ ส าหรับตัวอย่างหมึกใช้เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อ โดยแบ่งเป็นส่วนหนวด 

และส่วนล าตัว จากนั้นน าไปบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดไฟฟ้าหรือสับด้วยมีดสแตนเลสบนเขียงพลาสติก  
เพ่ือป้องกันปนเปื้อน 

4. บรรจุตัวอย่างที่บดละเอียดแล้วในถุงซิป ส าหรับตัวอย่างปลาหมึกให้แยกส่วนหนวดและส่วนล าตัว 
พร้อมทั้งติดฉลากรายละเอียดให้เรียบร้อย 

 4.3 การย่อยตัวอย่างสัตว์น ้า 

 4.3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับการย่อยตัวอย่างสัตว์น ้า 

  1. อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) 
  2. เตาย่อย (Digestion block)  
  3. เครื่องย่อยสารด้วยระบบคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) 
  4. ขวดวัดปริมาตร (volumetric flask) ขนาด 25 มิลลิลิตร  
  5. เครื่องชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
  6. กระบอกน้ ากลั่น 
  7. เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัติโนมัติ  
  8. ทิป (Tip) ขนาด 1, 5 และ 10 มิลลิลิตร 

 4.3.2 สารเคมีที่ใช้ส้าหรับการย่อยตัวอย่างสัตว์น ้า 
  1. กรดไนตริกเข้มข้นชนิดบริสุทธิ์สูง (conc.HNO3 Suprapur) 
  2. ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide:H2O2)  
  3. วัสดุอ้างอิงมาตรฐาน (certified reference material : CRM)  

   4. น้ ากลั่น (distilled water)  



  5. น้ าปราศจากไอออน (deionized water, DI)  
   6. สารละลายมาตรฐาน  
 

 4.3.3 ขั นตอนการย่อยตัวอย่าง 

   1.) การย่อยด้วยอ่างควบคุมอุณหภูมิ (water bath) 
 - ชั่งน้ าหนักตัวอย่างที่บดละเอียดแล้วประมาณ 1.00±0.05 กรัม ด้วยเครื่องชั่ง

ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ใส่ลงในหลอดแก้ว ขนาด 50 มิลลิลิตร พร้อมทั้งบันทึกน้ าหนักตัวอย่าง 
 -  เติมกรดไนตริกเข้มข้นชนิดบริสุทธิ์ สู ง (conc.HNO3 Suprapur) 5 มิลลิลิตร  

น าหลอดแก้วที่เตรียมตัวอย่างเรียบร้อยแล้วใส่อ่างควบคุมอุณหภูมิ (water bath) โดยปรับตั้งอุณหภูมิที่ 95 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 

 - เมื่อตัวอย่างย่อยสมบูรณ์แล้ว น าตัวอย่างที่ย่อยแล้วออกมาตั้งทิ้งไว้ให้เย็น 
ที่อุณหภูมิห้อง ถ่ายสารละลายที่ย่อยได้ลงในขวดวัดปริมาตร ขนาด 25 มิลลิ ลิตร ปรับปริมาตรด้วย 
น้ าปราศจากไอออนให้ได้ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ถ่ายตัวอย่างที่ปรับปริมาตรเรียบร้อยแล้วลงในขวดพลาสติก 
พร้อมทั้งติดฉลากรายละเอียดให้เรียบร้อย (ระบุข้างขวดตัวอย่าง ส่วนที่เก็บ, ชนิดสัตว์น้ า, แหล่งที่เก็บ และวัน 
เดือน ปีที่เตรียม) 

 - น าสารละลายที่ได้ไปวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Atomic 
Absorption Spectrophotometer หรือเครื่องมือในกลุ่ม Atomic Emission Spectroscopy โดยเทียบกับ
กราฟมาตรฐานของสารละลายโลหะหนักแต่ละตัว  

   2.) การย่อยตัวอย่างด้วยเตาย่อย (Digestion block)  
  - ชั่งน้ าหนักตัวอย่างที่บดละเอียดแล้วประมาณ 1.00±0.05 กรัม ด้วยเครื่องชั่ง
ทศนิยม 2 ต าแหน่งใส่ลงในหลอดแก้วส าหรับย่อยตัวอย่าง พร้อมทั้งบันทึกน้ าหนักตัวอย่าง 

  - เติมกรดไนตริกเข้มข้นชนิดบริสุทธิ์สูง (conc.HNO3 Suprapur) 5 มิลลิลิตร  
  - น าหลอดแก้วที่เตรียมตัวอย่างเรียบร้อยแล้วใส่ เตาย่อย (Digestion block) โดย
ปรับตั้งอุณหภูมิที ่140 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 นาท ี
  - เมื่อตัวอย่างย่อยสมบูรณ์แล้ว น าหลอดแก้วออกมาตั้งทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง 
ถ่ายสารละลายที่ย่อยได้ลงในขวดวัดปริมาตร ขนาด 25 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ าปราศจากไอออนให้ได้
ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ถ่ายตัวอย่างที่ปรับปริมาตรเรียบร้อยแล้วลงในขวดพลาสติก พร้อมทั้งติดฉลาก
รายละเอียดให้เรียบร้อย (ระบุข้างขวดตัวอย่าง ส่วนที่เก็บ, ชนิดสัตว์น้ า, แหล่งที่เก็บ และวัน เดือน ปีที่เก็บ) 
  - น าสารละลายที่ได้ไปวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักด้วยเครื่องมือในกลุ่ม  
Atomic Absorption Spectrophotometer หรื อ เ ค รื่ อ ง มื อ ใ นกลุ่ ม  Atomic Emission Spectroscopy  
โดยเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลายโลหะหนักแต่ละตัว  

  3.) การย่อยตัวอย่างด้วยเครื่องย่อยสารด้วยระบบคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) 
  - ชั่งน้ าหนักตัวอย่างที่บดละเอียดแล้วประมาณ 0.30 กรัม ด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 2 
ต าแหน่ง ใส่ลงใน teflon vessel  พร้อมทั้งบันทึกน้ าหนักตัวอย่าง 
  - เติมกรดไนตริกเข้มข้นชนิดบริสุทธิ์สูง (conc.HNO3 Suprapur) 8 มิลลิลิตร และเติม
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2)  2 มิลลิลิตร 



  - น าหลอดทีเ่ตรียมตัวอย่างเรียบร้อยแล้วใส่เครื่องย่อยสารด้วยระบบคลื่นไมโครเวฟ 
(Microwave digestion) โดยปรับตั้งอุณหภูมิที่ ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 โปรแกรมการตั้งอุณหภูมิเครื่องย่อยสารด้วยระบบคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) 

  -  เมื่อตัวอย่างย่อยสมบูรณ์แล้ว น าออกมาตั้ งทิ้ ง ไว้ ให้ เย็นที่ อุณหภูมิห้อง 
ถ่ายสารละลายที่ย่อยได้ลงในขวดวัดปริมาตร (volumetric flask) ขนาด 25 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วย 
น้ าปราศจากไอออนให้ได้ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ถ่ายตัวอย่างที่ปรับปริมาตรเรียบร้อยแล้วลงในขวดพลาสติก 
พร้อมทั้งติดฉลากรายละเอียดให้เรียบร้อย (ระบุข้างขวดตัวอย่าง ส่วนที่เก็บ, ชนิดสัตว์น้ า, แหล่งที่เก็บ และวัน 
เดือน ปีที่เก็บ) 
  - น าสารละลายที่ได้ไปวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Atomic 
Absorption Spectrophotometer หรือเครื่ องมือในกลุ่ ม Atomic Emission Spectroscopy โดยเทียบกับ 
กราฟมาตรฐานของสารละลายโลหะหนักแต่ละตัว  
 


