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การตรวจวััดฟอสฟอรััสทั้้�งหมดในปุ๋๋�ยเคมีีด้้วยวิิธีีวานาโดโมลิิบเดต ทั้้�งนี้้� ย่่อยตััวอย่่างปุ๋๋�ย
ด้้วยกรดให้้อยู่่�ในรููปสารละลาย จากนั้้�นนำำ�สารละลายตััวอย่่างฉีีดเข้้าไปในระบบแบบ
ไหลชนิิดโฟลอิินเจคชััน โดยท่่อนของสารตััวอย่่างจะผสมกัับกระแสรีีเอเจนท์์ เกิิดเป็็น
สารประกอบเชิิงซ้้อนวานาโดโมลิิบโดฟอสเฟตซึ่่�งมีีสีีเหลืือง ตรวจวััดค่่าการดููดกลืืนแสง
ที่่�ความยาวคลื่่�น 420 นาโนเมตรด้้วยเครื่่�องสเปกโทรโฟโตมิิเตอร์์ ระบบนี้้�สามารถนำำ�ไป
ประยุุกต์์ใช้้ตรวจวััดปริิมาณฟอสฟอรััสทั้้�งหมดในตััวอย่่างปุ๋๋�ยเคมีีที่่�ขายในจัังหวััดลพบุุรีี
โดยผลการวิิเคราะห์์ที่่ไ� ด้้จากระบบวิิเคราะห์์แบบไหลชนิิดโฟลอิินเจคชัันให้้ผลสอดคล้้อง
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The aim of this work was to propose a flow injection analysis system for
total phosphorus content determination in chemical fertilizers using the
vanadomolybdate method. The fertilizer samples were digested in an acid
solution and then injected into the flow-injection system. The sample zone
was merged with the reagent, thus producing a yellow complex of vanadomolybdophosphate. The colour product was spectrophotometrically detected
at 420 nm. The proposed system could be applied to determine the total
phosphorus content in chemical fertilizer samples purchased in Lopburi
province. Results obtained from the developed system agreed well with the
standard method by using pair t-test (tstat 0.19 < tcrit 2.45). Furthermore, there
are many advantages of the developed system; the system is highly sensitive
with a detection limit of 0.04 mg P/L, has high sample throughput of 23
samples per hour, requires low reagent and sample consumption, and exhibits
high precision (%RSD=1.77) as calculated from the injection of a standard
solution 5 mg P/L (n=10).
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1. บทนำำ�

ฟอสฟอรััสเป็็นธาตุุอาหารที่่�สำำ�คััญต่่อการเจริิญเติิบโตของ
พืืชและสััตว์์ [1-2] สำำ�หรัับพืืชฟอสฟอรััสช่่วยส่่งเสริิมการเจริิญ
เติิบโตของลำำ�ต้้นพืืช การแพร่่กระจายของราก การออกดอก
ออกผล และการสร้้างเมล็็ด นอกจากนี้้�ฟอสฟอรััสยัังช่่วยใน
กระบวนการสัังเคราะห์์โปรตีีนและสารอิินทรีีย์์ที่่�สำำ�คััญในพืืช
และเป็็นองค์์ประกอบของสารที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ถ่่ายทอดพลัังงาน ใน
ธรรมชาติิจะพบฟอสฟอรััสในรููปสารประกอบสามชนิิด ได้้แก่่
ออร์์โธฟอสเฟต โพลีีฟอสเฟตและสารประกอบอิินทรีีย์์ โดย
รููปของฟอสฟอรััสที่่�พืืชสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้คืือ H2PO4- และ
ฟอสฟอรััสในรููป HPO42- [2-3] ดัังนั้้�นการทำำ�เกษตรกรรมจึึง
จำำ�เป็็นต้้องมีีดิินที่่�มีีแร่่ธาตุุฟอสฟอรััสสำำ�หรัับการเจริิญเติิบโต
ของพืืชนั้้�น ๆ อย่่างเพีียงพอ ซึ่่�งในบริิเวณพื้้�นที่่�เกษตรกรรมที่่�มีี
ปริิมาณฟอสฟอรััสต่ำำ��จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการเติิมปุ๋๋�ย เพื่่�อเพิ่่�มธาตุุ
อาหารให้้กัับพืืช
	ปุ๋๋�ยหมายถึึง สารอิินทรีีย์์ อิินทรีีย์์สัังเคราะห์์ อนิินทรีีย์์ หรืือ
จุุลิินทรีีย์์ เมื่่�อใส่่ลงไปในดิินแล้้วทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงทาง
เคมีีกายภาพหรืือชีีวภาพในดิิน เพื่่�อบำำ�รุงุ การเจริิญเติิบโตแก่่พืืช
และเพิ่่�มผลผลิิตเพิ่่�มผลผลิิตให้้สููงขึ้้น� [3-4] ซึ่่ง� ปุ๋๋�ยสามารถแบ่่งได้้
เป็็นสองประเภทวิิธีกี ารได้้มาของปุ๋๋ย� ได้้แก่่ ปุ๋๋�ยที่่�ได้้จากธรรมชาติิ
หรืือปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ เช่่น ปุ๋๋�ยคอก ปุ๋๋�ยหมััก ปุ๋๋�ยพืืชสด และปุ๋๋�ยชีีวภาพ
เป็็นต้้น และปุ๋๋�ยที่่�ได้้จากการสัังเคราะห์์ เช่่น ปุ๋๋�ยเคมีี ซึ่่�งปุ๋๋�ยเคมีี
เป็็นที่่�นิิยมเนื่่�องจากมีีความสะดวกในการใช้้งาน และมีีปริิมาณ
แร่่ธาตุุที่่�แน่่นอน โดยปกติิปุ๋๋�ยเคมีีประกอบด้้วยธาตุุอาหารหลััก
ของพืืชได้้แก่่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรััส โพแทสเซีียม และอาจมีี
ส่่วนประกอบของธาตุุอาหารรอง เช่่น แคลเชีียม แมกนีีเซีียม
กำำ�มะถััน เป็็นต้้น เนื่่�องจากปััจจุุบัันปุ๋๋�ยมีีราคาแพง แต่่เกษตรกร
ก็็ยัังมีีความจำำ�เป็็นในการใช้้ปุ๋๋�ย และมีีผู้้�ผลิิตปุ๋๋�ยหรืือผู้้�จำำ�หน่่าย
ปุ๋๋�ยบางรายจำำ�หน่่ายปุ๋๋�ยที่่�ไม่่ได้้มาตรฐาน [5] ดัังนั้้�นจึึงจำำ�เป็็น
ต้้องมีีการวิิเคราะห์์คุุณภาพของปุ๋๋�ยเพื่่�อให้้ได้้มาตรฐานตาม
พระราชบััญญััติปุ๋๋ิ ย� ซึ่่ง� ปุ๋๋�ยเคมีีที่่ผ� ลิิตขึ้้น� ต้้องมีีปริิมาณธาตุุอาหาร
รัับรอง ธาตุุใดธาตุุหนึ่่ง� ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 10 ตามที่่�ขึ้้น� ทะเบีียนไว้้
หรืือที่่�ระบุุไว้้ในฉลาก [4]
การหาปริิมาณฟอสฟอรััสในปุ๋๋�ยจะหาในรููปฟอสฟอรััสทั้้�งหมด
(Total phosphorus, P2O5) [6-7] ซึ่่ง� เป็็นค่่าที่่�ระบุุบนฉลากปุ๋๋�ย
ปฏิิกิิริิยาที่่�นิิยมใช้้คืือวานาโดโมลิิบเดต โดยจะนำำ�สารตััวอย่่าง
ปุ๋๋�ยมาทำำ�การย่่อยให้้อยู่่�ในรููปสารละลายฟอสเฟต แล้้วนำำ�มาทำำ�
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ปฏิิกิิริิยากัับรีีเอเจนต์์วานาโดโมลิิบเดต จนเกิิดเป็็นสารเชิิงซ้้อน
วานาโดโมลิิบโดฟอสเฟตซึ่่�งมีีสีีเหลืือง วััดหาค่่าการดููดกลืืนแสง
ด้้วยเครื่่�องสเปกโทรโฟโตมิิเตอร์์ ที่่�ความยาวคลื่่�น 420 นาโนเมตร
แล้้วนำำ�ค่่าการดููดกลืืนแสงที่่วั� ดั ได้้ เปรีียบเทีียบกัับกราฟมาตรฐาน
ของสารละลายมาตรฐานฟอสเฟต จากนั้้�นคำำ�นวณหาปริิมาณ
ฟอสฟอรััสที่่�เป็็นประโยชน์์ในตััวอย่่าง [1, 6]
ระบบแบบไหลชนิิดโฟลอิินเจคชััน (Flow injection analysis,
FIA) ที่่�นิยิ มใช้้ในปััจจุุบันั นำำ�เสนอเป็็นครั้้�งแรกโดย Ruzicka และ
Hansen เมื่่�อปีี ค.ศ. 1975 ระบบประกอบด้้วยท่่อขนาดเล็็ก
ปั๊๊�ม ระบบฉีีดสารตััวอย่่าง และเครื่่�องตรวจวััดสััญญาณ ซึ่่ง� ระบบ
แบบไหลชนิิดโฟลอิินเจคชัันนี้้�มีีข้้อดีีหลายประการ ได้้แก่่ เป็็น
ระบบอััตโนมััติิ มีีความแม่่นยำำ�ในการวิิเคราะห์์สููง ลดการใช้้ปริิมาณ
สารเคมีี สามารถวิิเคราะห์์ได้้อย่่างรวดเร็็วเนื่่�องจากไม่่ต้้องรอ
ให้้สารทำำ�ปฏิิกิิริิยาจนถึึงจุุดสมดุุล [1-2, 8-11]
	ดัังนั้้น� งานวิิจัยั นี้้จึึ� งประยุุกต์์ระบบการไหลชนิิดโฟลอิินเจคชััน
อย่่างง่่ายสำำ�หรัับวััดปริิมาณฟอสฟอรััสในตััวอย่่างปุ๋๋�ยเคมีีด้้วย
วิิธีวี านาโดโมลิิบเดต โดยใช้้สเปกโตรโฟโตมิิเตอร์์เป็็นเครื่่�องตรวจ
วััดค่่าการดููดกลืืนแสงของสารที่่�ความยาวคลื่่�น 420 นาโนเมตร
ซึ่่ง� ระบบโฟลอิินเจคชัันนี้้�นำำ�ไปประยุุกต์์ในการวิิเคราะห์์ปริิมาณ
ฟอสฟอรััสทั้้�งหมดในปุ๋๋�ยเคมีีที่่มี� จำี �ำ หน่่ายในจัังหวััดลพบุุรีี ซึ่่ง� เป็็น
พื้้�นที่่�ที่่�มีกี ารใช้้ปุ๋๋ย� เคมีีในการทำำ�เกษตรกรรมพืืชเศรษฐกิิจหลาย
ชนิิด เช่่น ข้้าว อ้้อย มัันสำำ�ปะหลััง ฟัักทอง และทานตะวััน
เป็็นต้้น

2. อุุปกรณ์์และวิิธีีการ

2.1 สารเคมีีที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์

		 การทดลองนี้้�ใช้้สารเคมีีเกรดสำำ�หรัับวิิเคราะห์์ (AR
grade) และน้ำำ��ปราศจากไอออน (Sartourius, arium®
advance EDI, ประเทศเยอรมััน) ในการเตรีียมสารมาตรฐาน
และรีีเอเจนต์์ทั้้�งหมด สารละลายวานาโดโมลิิบเดตเตรีียมโดย
ชั่่ง� แอมโมเนีียมโมลิิบเดท ((NH4)6Mo7O24·4H2O, Ajax Finechem,
ประเทศออสเตรเลีีย) จำำ�นวน 6.250 กรััม และแอมโมเนีียม
เมตะวานาเดท (NH4VO3, Ajax Finechem, ประเทศออสเตรเลีีย)
จำำ�นวน 0.475 กรััม ละลายในกรดไฮโดรคลอริิก (HCl, Lab
Scan, ประเทศไอร์์แลนด์์) 3.25 โมลต่่อลิิตร แล้้วปรัับปริิมาตร
ด้้วยกรดไฮโดรคลอริิก 3.25 โมลต่่อลิิตร จนครบ 250 มิิลลิลิิ ติ ร)
[6] สารละลายมาตรฐานฟอสเฟตเข้้มข้้น 100 มิิลลิกิ รััมฟอสฟอรััส
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ต่่อลิิตร เตรีียมโดยชั่่�งโพแทสเซีียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต
(KH2PO4, Ajax Finechem, ประเทศออสเตรเลีีย) หนััก
0.4392 กรััม (หลัังอบที่่�อุุณหภููมิิ 120 องศาเซลเซีียส เป็็นเวลา
2 ชั่่�วโมง) ละลายในน้ำำ��ปราศจากไอออนและปรัับปริิมาตรใน
ขวดวััดปริิมาตรจนได้้สารละลาย 1,000 มิิลลิลิิ ติ ร และสารละลาย
ฟอสเฟตเข้้มข้้นเริ่่�มต้้น 100 มิิลลิิกรััมฟอสฟอรััสต่่อลิิตร จะถููก
นำำ�มาเจืือจางเพื่่�อใช้้ในการสร้้างกราฟมาตรฐาน

2.2 การเตรีียมตััวอย่่าง

		ตััวอย่่างปุ๋๋ย� ซื้้อ� จากร้้านจำำ�หน่่ายปุ๋๋ย� สำำ�หรัับปุ๋๋ย� เม็็ดเตรีียม
โดยชั่่�งตััวอย่่างปุ๋๋�ย 0.3 กรััม บัันทึึกน้ำำ��หนัักที่่�แน่่นอนของแต่่ละ
ตััวอย่่าง จากนั้้�นเติิมกรดผสมระหว่่างไนตริิก (70% HNO3, Lab
Scan, ประเทศไอร์์แลนด์์) และกรดเปอร์์คลอริิก (70% HClO4,
Kemaus, ประเทศออสเตรเลีีย) อััตราส่่วน 1:1 ปริิมาณ 20
มิิลลิลิิ ติ ร แล้้วนำำ�ไปให้้ความร้้อนที่่�อุณ
ุ หภููมิิ 150 องศาเซลเซีียส
เป็็นเวลา 45 นาทีี หรืือจนสารละลายมีีสีีใส หากมีีตะกอนนำำ�
ตััวอย่่างมากรองตะกอนออกด้้วยกระดาษกรอง (Whatman
เบอร์์ 1) ก่่อนปรัับปริิมาตรด้้วยน้ำำ��ปราศจากไอออนจนครบ 50
มิิลลิลิิ ติ ร [6] ส่่วนปุ๋๋�ยเคมีีชนิิดน้ำำ��เตรีียมโดยเจืือจางปุ๋๋�ยน้ำำ�ด้
� ว้ ยน้ำำ��
ปราศจากไอออนให้้มีคว
ี ามเข้้มข้้นที่่อ� ยู่่ใ� นช่่วงของกราฟมาตรฐาน
โดยไม่่ต้้องผ่่านการย่่อยด้้วยกรด

2.3 เครื่่�องมืือ และการทำำ�งานของระบบ
		 โฟลอิินเจคชััน
		

fluid, BT101 S, ประเทศจีีน) โดยระบบใช้้ท่่อปั๊๊�มแบบไทกอน
(Tygon Tube) เส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 1.02 มิิลลิิเมตร โดยปั๊๊�มต่่อ
กัับวาล์์วแบบ 6 ช่่อง (Upchurch, model V-450, ประเทศ
สหรััฐอเมริิกา) ใช้้วาล์์วกำำ�หนดปริิมาตรตััวอย่่างขนาด 500
ไมโครลิิตร ระบบเชื่่�อมด้้วยท่่อ FTFE (เส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 1.0
มิิลลิิเมตร) ซึ่่�งต่่อกัับท่่อผสมสารพัันขดเป็็นเกลีียว (Reaction
coil) (เส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 1.0 มิิลลิิเมตร ยาว 100 เซนติิเมตร)
เพื่่�อช่่วยผสมสารตััวอย่่างกัับสารรีีเอเจนท์์ และใช้้โฟลทรููเซลล์์
ชนิิดควอตซ์์ (Quartz Flow Cell, Thermo Fisher Scientific,
Model 268-857400, สหรััฐอเมริิกา) ที่่�มีีทางผ่่านของแสง
10 มิิลลิิเมตร ปริิมาตร 160 ไมโครลิิตร ดัังแสดงในรููปที่่� 1 เมื่่�อ
สารละลายตััวอย่่างหรืือสารละลายมาตรฐานจะถููกฉีีดเข้้าสู่่ร� ะบบ
จะขัับเคลื่่�อนไปด้้วยสารตััวพา (Carrier) ซึ่่ง� คืือน้ำำ�� เพื่่�อทำำ�ปฏิิกิริิ ยิ า
กัับสารละลายวานาโดโมลิิบเดตรีีเอเจนต์์ถููกขัับเคลื่่�อนด้้วยปั๊๊�ม
ตััวเดีียวกััน ด้้วยอััตราการไหลคงที่่� 1 มิิลลิิลิิตรต่่อนาทีี เกิิด
ผลิิตภััณฑ์์เป็็นสารประกอบเชิิงซ้้อนเหลืืองและด้้วยวััดค่่าการ
ดููดกลืืนของสารผลิิตภััณฑ์์เกิิดขึ้้น� ด้้วยเครื่่�องสเปกโทรโฟโตมิิเตอร์์
Thermo Scientific, Evolution 201 UV-Visible Spectrophotometer, ประเทศสหรััฐอเมริิกา) ที่่�ความยาวคลื่่�น 420
นาโนเมตร

ระบบโฟลอิินเจคชัันนี้้�มีีปั๊๊�มแบบแบบลููกกลิ้้�ง (Leab

รููปที่่� 1 ระบบโฟลอิินเจคชัันสำำ�หรัับการวิิเคราะห์์ฟอสเฟตในปุ๋๋�ยประกอบด้้วยปั๊๊�ม (P) ท่่อปั๊๊�มแบบไทกอน น้ำำ��
สารละลายวานาโดโมลิิบเดตรีีเอเจนต์์ วาล์์วฉีีดสารละลาย (IV) ท่่อช่่วยผสม (RC) สารตััวอย่่างหรืือสารมาตรฐาน (S) และ
เครื่่�องสเปกโทรโฟโตมิิเตอร์์ (D)

วารสารวิิจััยและพััฒนา มจธ. ปีีที่่� 44 ฉบัับที่่� 2 เมษายน-มิิถุุนายน 2564

3. ผลการทดลองและอภิิปรายผล

3.1 ผลของอััตราการไหลของกระแสตััวพา

		อััตราการไหลของตััวพาในระบบการวิิเคราะห์์แบบ
โฟลอิินเจคชัันจะส่่งผลต่่อการเกิิดปฏิิกิิริิยาของสารและความ
รวดเร็็วในการวิิเคราะห์์สาร ซึ่่ง� ในระบบการวิิเคราะห์์ฟอสฟอรััส
ในปุ๋๋�ยนี้้�ใช้้น้ำำ��ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวพา จากการทดลองศึึกษาอััตรา
การไหลของกระแสตััวพา 0.5, 1.0 และ 1.5 มิิลลิลิิ ิตรต่่อนาทีี
โดยให้้อััตราการไหลของวานาโดโมลิิบเดตรีีเอเจนต์์คงที่่�คืือ
1 มิิลลิิลิิตรต่่อนาทีี ซึ่่�งในขั้้�นตอนการศึึกษาผลของอััตราการ
ไหลของกระแสตััวพานี้้�จะแยกปั๊๊�มของกระแสตััวพากัับปั๊๊�มของ
รีีเอเจนต์์ ใช้้ปริิมาตรตััวอย่่าง 300 ไมโครลิิตร และใช้้ท่่อผสม
สารยาว 100 เซนติิเมตร โดยฉีีดสารละลายมาตรฐานฟอสเฟต
2-7 มิิลลิิกรััมฟอสฟอรััสต่่อลิิตร
จากผลการทดลองพบว่่าเมื่่�อเพิ่่�มความไวของกระแสตััวพา
ถึึงแม้้จะทำำ�ให้้การวิิเคราะห์์ต่่อการฉีีดหนึ่่ง� ตััวอย่่างเร็็วขึ้้น� แต่่ค่่า
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ดููดกลืืนแสงของผลิิตภััณฑ์์สีีเหลืืองลดลง เนื่่�องจากสารมีีระยะ
เวลาในการเกิิดปฏิิกิิริิยาลดลงและเกิิดการเจืือจางของท่่อน
โซนสารตััวอย่่างในกระแสตััวพา และเมื่่�อนำำ�ค่่าการดููดกลืืนแสง
ของสารละลายมาตรฐานมาพล็็อตกราฟมาตรฐาน และสร้้าง
กราฟความสััมพัันธ์์ระหว่่างอััตราการไหลของสารละลายตััวพา
กัับค่่าความไว (Sensitivity) และค่่าจำำ�นวนตััวอย่่างต่่อชั่่�วโมง
ในการวิิเคราะห์์ (Sample throughput) เพื่่�อพิิจารณาทั้้�งผล
ของค่่าความไวในการวิิเคราะห์์และค่่าจำำ�นวนตััวอย่่างต่่อชั่่ว� โมง
ในการวิิเคราะห์์ พบว่่ากราฟตััดกัันที่่�อััตราการไหลของตััวพา
1 มิิลลิิลิิตรต่่อนาทีี (ดัังแสดงในรููปที่่� 2) ดัังนั้้�นในการทดลองนี้้�
จึึงเลืือกใช้้ความไวของกระแสตััวพา 1 มิิลลิิลิิตรต่่อนาทีี ตลอด
การทดลองเพื่่�อให้้มีีค่่าความไวในการวิิเคราะห์์อย่่างเพีียงพอ
และยัังมีีค่่าจำำ�นวนตััวอย่่างต่่อชั่่�วโมงในการวิิเคราะห์์สููง

รููปที่่� 2 กราฟแสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างอััตราการไหลของสารละลายตััวพากัับค่่าความไว
และค่่าจำำ�นวนตััวอย่่างต่่อชั่่�วโมง

3.2 ผลของปริิมาตรของสารตััวอย่่าง

		 ในการทดลองนี้้�ทำำ�การศึึกษาผลของปริิมาตรตััวอย่่าง
ที่่�กำำ�หนดปริิมาตรที่่�แน่่นอนโดยลููบ (Injection loop) ขนาด
300, 500 และ 1000 ไมโครลิิตร โดยอััตราการไหลของสาร
ละลายตััวพาและสารละลายวานาโดโมลิิบเดตรีีเอเจนต์์เท่่ากัับ
1 มิิลลิิลิิตรต่่อนาทีี ความยาวท่่อผสมสาร 100 เซนติิเมตร

(ดัังรููปที่่� 1) ผลการทดลองพบว่่าเมื่่�อเพิ่่�มปริิมาตรของสาร
ตััวอย่่างค่่าการดููดกลืืนแสงของผลิิตภััณฑ์์มีีค่่าสููงขึ้้�น และเมื่่�อ
พล็็อตกราฟความสััมพัันธ์์ระหว่่างค่่าความไวที่่�ได้้จากการฉีีด
สารละลายมาตรฐานฟอสเฟต 2-7 มิิลลิิกรััมฟอสฟอรััสต่่อลิิตร
และค่่าจำำ�นวนตััวอย่่างต่่อชั่่�วโมงในการวิิเคราะห์์ ได้้กราฟดััง
แสดงในรููปที่่� 3 จะเห็็นได้้ว่่าเมื่่�อเพิ่่�มปริิมาตรของสารตััวอย่่าง
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จะทำำ�ให้้ค่่าความไวในการวิิเคราะห์์เพิ่่�มขึ้้�น แต่่จำำ�นวนตััวอย่่าง ชั่่�วโมงมากกว่่าปริิมาตรตััวอย่่างขนาด 1,000 ไมโครลิิตร และ
ต่่อชั่่�วโมงลดลง ดัังนั้้�นปริิมาตรตััวอย่่างที่่�เหมาะสมคืือ ขนาด มีีค่่าความไวที่่�ได้้ใกล้้เคีียงกััน
500 ไมโครลิิตร เนื่่�องจากมีีจำำ�นวนครั้้�งที่่�ฉีีดสารตััวอย่่างได้้ต่่อ

รููปที่่� 3 กราฟแสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างปริิมาตรของสารตััวอย่่างกัับค่่าความไว
และค่่าจำำ�นวนตััวอย่่างต่่อชั่่�วโมงในการวิิเคราะห์์

3.3 ผลของความยาวท่่อผสมสาร

		 ในการทดลองนี้้�ศึึกษาผลของความยาวท่่อผสมสารที่่�มีี
ความยาว 50, 100 และ 150 โดยเซนติิเมตร โดยระบบใช้้อััตรา
การไหลของสารละลายตััวพาและสารละลายวานาโดโมลิิบเดต
รีีเอเจนต์์เท่่ากัับ 1 มิิลลิิลิิตรต่่อนาทีี ปริิมาตรตััวอย่่าง 500
ไมโครลิิตร โดยฉีีดสารละลายมาตรฐานฟอสเฟต 2-7 มิิลลิิกรััม
ฟอสฟอรััสต่่อลิิตร ลงในระบบ ผลการทดลองพบว่่าเมื่่�อท่่อ
ผสมสารมีีความยาวเพิ่่�มขึ้้น� ค่่าดููดกลืืนแสงของสารจะเพิ่่�มขึ้้น� ขึ้้น�

เนื่่�องจากสารที่่�ต้้องการวิิเคราะห์์ (Analyte) มีีเวลาในการเกิิด
ปฏิิกิิริิยากัันมากขึ้้�น แต่่ค่่าความไวในการวิิเคราะห์์จากการใช้้
ท่่อผสมสารยาว 100 เซนติิเมตร และ 150 เซนติิเมตรไม่่ต่่างกััน
มาก ในขณะที่่�ค่่าจำำ�นวนตััวอย่่างต่่อชั่่ว� โมงในการวิิเคราะห์์ลดลง
เมื่่อ� เพิ่่�มความยาวของท่่อผสมสาร (รููปที่่� 4) ดัังนั้้น� ในการทดลอง
นี้้จึึ� งเลืือกความยาวท่่อผสมสาร 100 เซนติิเมตร เพื่่�อให้้ได้้ระบบ
ที่่�มีีความไวในการวิิเคราะห์์สููงและใช้้เวลาในการวิิเคราะห์์น้้อย

รููปที่่� 4 กราฟแสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างความยาวของท่่อผสมสารกัับค่่าความไว
และค่่าจำำ�นวนตััวอย่่างต่่อชั่่�วโมงในการวิิเคราะห์์
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3.4 ผลของตััวรบกวน

		 เนื่่�องจากซิิลิิเกตมัักจะเป็็นตััวรบกวนในการวิิเคราะห์์
ฟอสฟอรััส [12-16] ดัังนั้้�นในการทดลองนี้้�จึึงศึึกษาการรบกวน
ของซิิลิเิ กตในระบบการวิิเคราะห์์นี้้โ� ดยเตรีียมตััวรบกวนที่่�ความ
เข้้มข้้นต่่างๆ กััน ผสมกัับสารละลายมาตรฐานความเข้้มข้้น
5 มิิลลิิกรััมฟอสฟอรััสต่่อลิิตร แล้้วฉีีดลงในระบบ (รููปที่่� 1)
ในการทดลองนี้้� ศึึกษาความเข้้มข้้นของของซิิลิิเกต 5 - 300
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มิิลลิิกรััมซิิลิิเกตต่่อลิิตร (mg Si/L) ผลการทดลองพบว่่าระบบ
สามารถทนซิิลิิเกตได้้มากกว่่า 300 มิิลลิิกรััมซิิลิิเกตต่่อลิิตร
(รููปที่่� 5) ซึ่่ง� ในตััวอย่่างปุ๋๋�ยไม่่ระบุุปริิมาณของซิิลิเิ กตไว้้ที่่ฉล
� ากปุ๋๋�ย
นอกจากนี้้�หากตััวอย่่างมีีปริิมาณซิิลิิเกตมากสามารถลดการ
รบกวนของซิิลิิเกตได้้โดยเติิมกรดทาร์์ทาริิค (Tartaric acid)
ในสารละลายรีีเอเจนต์์เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดโมลิิบโดซิิลิิเกต
(Molybdosilicate) [1]

รููปที่่� 5 กราฟแสดงผลของการศึึกษาความสามารถของระบบวิิเคราะห์์ที่่�ทนต่่อการรบกวนของซิิลิิเกต
โดยใช้้ความเข้้มข้้นของฟอสฟอรััส 5 มิิลลิิกรััมฟอสฟอรััสต่่อลิิตร

3.5 ประสิิทธิิภาพของระบบโฟลอิินเจคชััน

		 จากการฉีีดสารละลายมาตรฐานลงในระบบโฟลอิินเจคชัันที่่�สภาวะที่่�เหมาะสม (Optimal conditions) ได้้แก่่
อััตราการไหลของสารละลายตััวพาและสารละลายวานาโดโมลิิบเดตรีีเอเจนต์์เท่่ากัับ 1 มิิลลิิลิิตรต่่อนาทีี ปริิมาตรตััวอย่่าง
500 ไมโครลิิตร ความยาวผสมสาร 100 เซนติิเมตร ได้้ช่่วง
การใช้้งานของกราฟมาตรฐานในช่่วง 0.06 - 10.0 มิิลลิิกรััม
ฟอสฟอรััสต่่อลิิตร โดยลัักษณะของพีีกสััญญาณ (Flow profile)
และสมการเส้้นตรง ดัังแสดงในรููปที่่� 6 และ 7 ตามลำำ�ดัับ
จากการฉีีดสารละลายมาตรฐานลงในระบบโฟลอิินเจคชััน
ที่่�สภาวะที่่เ� หมาะสม ได้้ช่่วงความเป็็นเส้้นตรงของกราฟมาตรฐาน

ในช่่วง 0.5 - 10.0 มิิลลิิกรััมฟอสฟอรััสต่่อลิิตร จากสมการ
เส้้นตรง (รููปที่่� 7) คำำ�นวณค่่าขีีดจำำ�กััดของการตรวจวััด หรืือค่่า
LOD ได้้เท่่ากัับ 0.04 มิิลลิิกรััมฟอสฟอรััสต่่อลิิตร (3SD ของ
แบลงค์์/ความชัันของกราฟมาตรฐาน) และจากการศึึกษาค่่า
ความเที่่�ยงตรง (Precision) จากการฉีีดสารละลายมาตรฐาน
5 มิิลลิิกรััมฟอสฟอรััสต่่อลิิตร ในระบบจำำ�นวน 10 ครั้้�ง ได้้ค่่า
ความเที่่�ยง หรืือ %RSD เท่่ากัับ 1.77% โดยระบบมีีความเร็็ว
ในการวิิเคราะห์์ตัวั อย่่าง 23 ตััวอย่่างต่่อ 1 ชั่่�วโมง
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รููปที่่� 6 ภาพสััญญาณแสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างค่่าการดููดกลืืนแสงกัับเวลาที่่�ได้้จากการฉีีดสารมาตรฐาน
ฟอสฟอรััสในระบบโฟลอิินเจคชััน ที่่�สภาวะที่่�เหมาะสม

รููปที่่� 7 กราฟมาตรฐานฟอสเฟตแสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างค่่าการดููดกลืืนแสง
กัับความเข้้มข้้นของสารมาตรฐานฟอสฟอรััส

3.6 การวิิเคราะห์์ตััวอย่่างน้ำำ��และการตรวจสอบ
		 การใช้้ได้้ของวิิธีี

		 จากระบบการไหลแบบโฟลอิินเจคชัันนี้้�ใช้้ในการหา
ปริิมาณฟอสฟอรััสในตััวอย่่างปุ๋๋�ยเคมีีในเขตอำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
ลพบุุรีี โดยมีีตััวอย่่างชนิิดเม็็ด และชนิิดน้ำำ��ทั้้�งหมด 8 ตััวอย่่าง
ซึ่่�งตััวอย่่างหมายเลข 1-7 เป็็นปุ๋๋�ยเม็็ด และตััวอย่่างหมายเลข 8
เป็็นปุ๋๋ย� น้ำำ�� แล้้วนำำ�ผลที่่�ได้้จากการทดลองโดยระบบโฟลอิินเจคชััน
มาเปรีียบเทีียบกัับผลการวิิเคราะห์์ฟอสเฟตด้้วยวิิธีวิี เิ คราะห์์แบบ
มาตรฐาน (Standard method) ซึ่่ง� ใช้้ปฏิิกิริิ ยิ าวานาโดรีีเอเจนต์์

และวััดค่่าการดููดกลืืนแสงด้้วยเครื่่�องสเปกโทรโฟโตมิิเตอร์์ที่่�
ความยาวคลื่่�น 420 นาโนเมตร [6, 17] ผลการทดลองที่่�ได้้
เปรีียบเทีียบโดยใช้้สถิิติแิ บบ paired t-test พบว่่าผลการทดลอง
ที่่วิ� เิ คราะห์์ได้้จากทั้้ง� สองวิิธีไี ม่่แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั ที่่ร� ะดัับ
ความเชื่่�อมั่่�น 95% โดยค่่า tstat 0.19 < tcrit 2.45 นอกจากนี้้�
ผลการศึึกษาค่่าร้้อยละการได้้กลัับคืืน (% Recovery) ที่่�ได้้จาก
การการเติิมสารละลายมาตรฐาน 1.0 มิิลลิกิ รััมฟอสฟอรััสต่่อลิิตร
ลงไปในแต่่ละตััวอย่่างแล้้วนำำ�ไปวิิเคราะห์์และคำำ�นวณ พบว่่า
มีีค่่าร้้อยละการได้้กลัับคืืนอยู่่�ในช่่วง 96 - 103 % (ตารางที่่� 1)

13-13-21

15-15-15

16-16-16

8-24-24

9-23-20

15-30-15

25-7-7

10-18-4

1

2

3

4

5

6

7

8

(

สตูรป๋ ยุ

ตัวอย่างปุ๋ย

150,423

100

100

100

100

100

100

100

เจอืจางจาก
ขวด
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ฟอสเฟต ± SD
สารมาตรฐานทีเติ ม
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0
3.33 ± 0.04
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1
4.31 ± 0.03
0
2.19 ± 0.04
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1
3.20 ± 0.03
0
2.19 ± 0.03
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1
3.17 ± 0.04
0
3.22 ± 0.02
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1
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0
3.08 ± 0.04
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1
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0
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1
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0
1.90 ± 0.05
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1
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0
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98
1
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ตารางที่่� 1 ปริิมาณฟอสเฟตในตััวอย่่างที่่�ได้้จากการวิิเคราะห์์ด้้วยระบบโฟลอิินเจคชัันเปรีียบเทีียบกัับวิิธีีมาตรฐาน

18.47 ± 0.58

6.89 ± 0.26

30.35 ± 0.24

22.71 ± 0.27

24.06 ± 0.16

15.95 ± 0.31

15.14 ± 0.25

12.46 ± 0.27

รอ้ยละของ
P2O5 ± SD
(%P2O5)

18.25 ± 0.55

6.85 ± 0.345

30.49 ± 0.27

23.03 ± 0.42

23.96 ± 0.23

16.06 ± 0.32

15.02 ± 0.15

12.81 ± 0.34

วิ ธีมาตรฐาน
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(%P2O5)
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เมื่่อ� เปรีียบเทีียบระบบแบบโฟลอิินเจคชัันอย่่างง่่ายในงานนี้้�
กัับงานวิิจััยอื่่�นๆ ที่่�วิิเคราะห์์ปริิมาณฟอสฟอรััสโดยใช้้วิิธีีวานาโดโมลิิบเดตพบว่่า ระบบนี้้�สามารถวิิเคราะห์์ฟอสฟอรััสได้้
เช่่นเดีียวกัันกัับวิิธีีการวิิเคราะห์์แบบอื่่�นๆ ซึ่่�งโฟลอิินเจคชัันนี้้�
ใช้้เวลาในการวิิเคราะห์์น้้อยกว่่าแบบดั้้�งเดิิม (Batch method)
เนื่่อ� งจากแบบดั้้ง� เดิิมนั้้น� ต้้องรอให้้สารทำำ�ปฏิิกิริิ ยิ ากัันจนสมบููรณ์์
จึึงใช้้เวลาอย่่างน้้อย 30 นาทีี ก่่อนที่่�จะนำำ�สารละลายไปวััดค่่า
การดููดกลืืนแสงด้้วยเครื่่�องสเปกโตรโฟโตมิิเตอร์์ [6] และการ
วิิเคราะห์์แบบโฟลอิินเจคชัันใช้้ปริิมาตรสารในการวิิเคราะห์์ต่่อ
ตััวอย่่างน้้อยกว่่า และเมื่่อ� เปรีียบเทีียบระบบแบบโฟลอิินเจคชััน
ซึ่่ง� ใช้้สเปกโตรโฟโตมิิเตอร์์เป็็นเครื่่�องตรวจวััดค่่าการดููดกลืืนแสง
กัับระบบโฟลอิินเจคชัันที่่�ใช้้เซลล์์แบบท่่อยาว (Liquid waveguide capillary cell หรืือ LWCC) เชื่่�อมต่่อกัับตััวตรวจวััดค่่า
การดููดกลืืนแสง (Charge coupled device หรืือ CCD-array)
ซึ่่�งนำำ�เสนอโดย M.S.A.C. Neves และคณะ พบว่่าระบบ
LWCC-CCD มีีค่่าความไว (Sensitivity) ในการวิิเคราะห์์ดีีกว่่า
(LOD=17 µg P/L) เนื่่�องจาก LWCC ช่่วยเพิ่่�มความยาวของ
เซลล์์ใส่่สารอย่่าง (Flow cell pathlength) จึึงทำำ�ให้้ค่่าการ
ดููดกลืืนแสงของสารสููงขึ้้�นตามกฎของเบีียร์์ (Beer's law) จึึง
เหมาะกัับการวิิเคราะห์์ฟอสเฟตในตััวอย่่างน้ำำ�� หรืือตััวอย่่างที่่�มีี
ปริิมาณฟอสเฟตน้้อยมาก [1] แต่่การวิิเคราะห์์ปริิมาณฟอสเฟต
ในตััวอย่่างปุ๋๋�ยซึ่่ง� มีีปริิมาณฟอสเฟตมากไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้อุปุ กรณ์์
เสริิม เช่่น LWCC ซึ่่�งมีีราคาแพง

4. 	สรุุปผลการทดลอง

ระบบการวิิเคราะห์์แบบไหลอย่่างง่่ายสำำ�หรัับการวิิเคราะห์์
ปริิมาณฟอสฟอรััสด้้วยวิิธีีวานาโดโมลิิบเดต สามารถนำำ�ไป
ประยุุกต์์ในการวิิเคราะห์์หาปริิมาณฟอสฟอรััสในตััวอย่่างปุ๋๋�ย
เคมีีที่่จำ� ำ�หน่่ายในท้้องตลาดได้้ ผลที่่�ได้้จากการทดลองสอดคล้้อง
กัันกัับการวิิเคราะห์์แบบวิิธีีมาตรฐานทางสถิิติิแบบ pair t-test
ระบบเป็็นระบบอััตโนมััติิที่่�มีีความไวและความเที่่�ยงตรงในการ
วิิเคราะห์์สููง ใช้้รีเี อเจนต์์และตััวอย่่างปริิมาณน้้อย และวิิเคราะห์์
ได้้ถึึง 23 ตััวอย่่างต่่อ 1 ชั่่ว� โมง จึึงเป็็นระบบวิิเคราะห์์ที่่เ� หมาะสม
ในการนำำ�ไปใช้้ในการวิิเคราะห์์เพื่่�อควบคุุมคุุณภาพปุ๋๋�ยที่่มี� ตัี วั อย่่าง
จำำ�นวนมาก
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