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บทคจัดยน่อ
การพจัฒนาเทคนกิคการวกิเคราะหหปรกิมาณฟอสฟอรจัส (Available P2O5) ในปคุปุ๋ย โดยใชต้เทคนกิค
Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) ซขพื่ ง มน ค วามสะดวก
รวดเรร็ว ประหยจัดทรจัพยากร ทนพื่สทาคจัญลดขจันนี้ ตอน และลดความผกิดพลาดของการวกิเคราะหหไดต้เปป็นอยน่าง
ดน โดยศขกษาเปรนยบเทนยบกจับเทคนกิคเดกิมคพอเทคนกิคโฟโตเมตรกิกซห (Photometric) ใชต้ตจัวอยน่างปคุปุ๋ย 71
ตจัวอยน่าง และนทาผลการวกิเคราะหหปรกิมาณฟอสฟอรจัสทจันี้งสองวกิธน ไปประเมกินคน่าทางสถกิตกิ แบบ T-test
พบวน่า มนนจัยสทาคจัญทางสถกิตกิทนพื่ระดจับ 0.081 ซขพื่งมากกวน่า 0.05 แสดงวน่าการวกิเคราะหหฟอสฟอรจัสทจันี้งสอง
วกิ ธน ไ มน่ มน ค วามแตกตน่ า งอยน่ า งมน นจั ย สทา คจั ญ ทนพื่ ร ะดจั บ ความเชพพื่ อ มจัพื่ น 95% ดจั ง นจันี้ น สามารถใชต้
เทคนกิค Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) ในการวกิเคราะหห
ฟอสฟอรจัสในปคุยปุ๋ แทนเทคนกิคเดกิมไดต้

ค

ABSTRACT
In this work, a method for analysis of phosphorus (Available P2O5) in fertilizer was
developed using Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES)
technique. The method developed was proved faster, convenient and cost saving. More
importantly it shortens the time and steps involved in the analysis as compared to the
conventional method, namely photometric method. In the experiment, 71 known samples were
tested using both methods and the results were compared statistically using T -test. It was found
that the new method was significantly better than conventional one at significant level 0.05. Thus
it can be used to analyze phosphorus content in fertilizer if the facility is available.
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บททนพื่ 1
บทนทา
1.1 ทรีมรื่ า และความสสาครัญของงานววิจรัย
หนน่วยเครพพื่องมพอกลาง มหาวกิทยาลจัยสงขลานครกินทรห วกิทยาเขตหาดใหญน่ ไดต้รจับตจัวอยน่างปคุปุ๋ย
เคมน จากหนน่ว ยงานตน่า งๆ มาวกิเคราะหหคคุ ณภาพของปคุปุ๋ ย เพพพื่ อ หาสจั ด สน่ ว นธาตคุ อ าหารวน่ า เปป็ น ไปตาม
สจัดสน่วนทนพื่กทาหนดหรพอไมน่
โดยธรรมชาตกิ แ ลต้ ว มน ธ าตคุ อ าหารทนพื่ พพ ช ตต้ อ งการ 16 ชนกิ ด ไดต้ แ กน่ ออกซกิ เ จน ไฮโดรเจน
ไนโตรเจน คารหบ อน ฟอสฟอรจั ส โพแทสเซน ย ม กทา มะถจั น แคลเซน ย ม เหลร็ ก สจั งกะสน แมงกานน ส
ทองแดง โบรอน โมลกิบดกินจัม และ คลอรนน ในจทานวนธาตคุอาหารเหลน่านนนี้ ออกซกิเจน ไฮโดรเจน และ
คารหบอน เปป็นธาตคุอาหารทนพื่พพชจะไดต้รจับจากทางนทนี้า และอากาศ สน่วน ไนโตรเจน ฟอสฟอรจัส และ
โพแทสเซนยม พพชตต้องการในปรกิมาณมากเมพพื่อเทนยบกจับแรน่ธาตคุอพพื่นๆ (ซขพื่งถผกจจัดวน่าเปป็นธาตคุอาหารหลจัก
หรพอ ธาตคุปคุปุ๋ย) และในดกินมจักมนไมน่เพนยงพอตน่อการเพาะปลผก จขงมนความจทาเปป็นตต้องเพกิพื่มเตกิมธาตคุเหลน่านนนี้
โดยการใหต้ปคุปุ๋ย
ปคุปุ๋ยเคมนทคุกชนกิดจะระบคุปรกิมาณธาตคุอาหารหลจักเปป็นตจัวเลข 3 จทานวนเรนยงกจันเรนยกวน่า “สผตร
ปคุปุ๋ย” ซขพื่งหมายถขง % โดยนทนี้า หนจักของไนโตรเจน-ฟอสฟอรจัส -โพแทสเซนยม หรพอ N P K เรนยงตาม
ลทา ดจับ ทนพื่มนอยผน่ในปคุปุ๋ยนทนี้า หนจัก 100 กกิโลกรจัม เชน่นปคุปุ๋ยสผตร 16-32-16 คพอตจัวแทนของธาตคุอาหารหลจัก
ตรงกจับ ตทา แหนน่ง N-P-K (ไนโตรเจน-ฟอสฟอรจั ส -โพแทสเซน ย ม) หมายความวน่ า ปคุปุ๋ย นทนี้า หนจั ก 100
กกิโลกรจัม ใหต้ธาตคุไนโตรเจนหนจัก 16 กกิโลกรจัม ธาตคุฟอสฟอรจัสในรผปทนพื่ใชต้ประโยชนหไดต้ (P2O5) หนจัก
32 กกิโลกรจัมและธาตคุโพแทสเซนยมในรผปทนพื่ใชต้ประโยชนหไดต้ (K2O) หนจัก 16 กกิโลกรจัม
ปปัจจคุบจันหนน่วยเครพพื่องมพอกลางไดต้ตรวจวกิเคราะหหปคุปุ๋ยทจันี้งปคุปุ๋ยเคมน ปคุปุ๋ยอกินทรนยห ทนพื่สน่งมาจากหนน่วย
งานภายนอก เชน่น การยางแหน่งประเทศไทย บรกิษจั ท ผผต้ผ ลกิ ต ปคุปุ๋ ย ตน่ า งๆ โดยใชต้ เ ทคนกิ ค Photometric
Method ซขพื่งใชต้เครพพื่อง Spectroquant ทนพื่หนน่วยฯ มนอยผน่ในปปัจจคุบจัน เครพพื่องมพอนนนี้ใชต้ในการตรวจวจัดปรกิมาณ
แสงและคน่า intensity ในชน่วงรจังสนยผวนและชน่วงแสงขาวทนพื่ทะลคุผน่านหรพอถผกดผดกลพนโดยตจัวอยน่างทนพื่วางอยผน่
ในเครพพื่ องมพอ โดยทนพื่ค วามยาวคลพพื่น แสงจะมน ค วามสจั ม พจั น ธห กจับ ปรกิ ม าณและชนกิ ด ของสารทนพื่ อ ยผน่ ใ น
ตจัวอยน่าง ซขพื่งสน่วนใหญน่จะเปป็นสารอกินทรนยห สารประกอบเชกิงซต้อนและสารอนกินทรนยหทนพื่สามารถดผดกลพน
แสงในชน่วงความยาวคลพพื่นเหลน่านนนี้ไดต้ โดยปปัญหาทนพื่เกกิดขขนนี้ ของเครพพื่องนนนี้คพอถต้าสารละลายปคุปุ๋ยทนพื่เตรนยมเพพพื่อ
นทามาวจัดหาคน่าฟอสเฟสนจันนี้ เกกิดมนสารทนพื่เปป็นคอลลอยดหเจพอปนอยผน่ภายในสารละลายอาจจะททาใหต้คาน่ ทนพื่

2
อน่านไดต้นจันี้นเกกิดความคลาดเคลพพื่อนไดต้ และการใชต้วกิธนการนนนี้ยจังตต้องอาศจัยนทนี้ายาสารเคมนทนพื่มนราคาคน่อนขต้าง
สผงอนกดต้วย
สทา หรจั บ เครพพื่ อ ง Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP-OES)
เปป็นเครพพื่องมพอวกิเคราะหหหาปรกิมาณธาตคุไดต้พรต้อมกจันหลายธาตคุในเวลาเดนยวกจัน (Simultaneous)โดยการ
วจัดคน่าการคายคลพพื่นแสง (Atomic emission) ทนพื่เกกิดขขนี้นสามารถวกิเคราะหหหาปรกิมาณโลหะหนจักและแรน่
ธาตคุไดต้กวน่า 70 ธาตคุทจันี้งแบบคคุณภาพวกิเคราะหหและแบบปรกิมาณวกิเคราะหห การวจัดตจัวอยน่างตจัวเครพพื่องมน
ระบบนทาเขต้าสารตจัวอยน่างอจัตโนมจัตกิ (Auto sampler) ควบคคุมการททางานและรายงานผลการวกิเคราะหห
ดต้วยโปรแกรมคอมพกิวเตอรห ซขพื่งททาใหต้สะดวกและประหยจัดเวลาในการททางานไดต้มาก แตน่ยจังมนขต้อจทากจัด
อยผน่ดต้วยเชน่นกจันสทาหรจับการหาธาตคุฟอสฟอรจัสดต้วยวกิธนการนนนี้นจันี้นถต้าตจัวอยน่างทนพื่เราเตรนยมนจันี้นมนความเขต้ม
ขต้นของฟอสฟอรจัสในความเขต้มขต้นทนพื่ตทพื่ามากๆกร็อาจจะททาใหต้คน่าทนพื่อน่านไดต้นจันี้นมนความผกิดพลาดเกกิดขขนี้น
ไดต้ดวต้ ยเชน่นกจัน
ในปปัจจคุบจันนนนี้มนปคุปุ๋ยมากมายหลากหลายแบบ หลากหลายชนกิดใหต้เลพอกใชต้ แตน่องคหประกอบ
หลจักๆ จะมนอยผน่ 3 ตจัวดต้วยกจันคพอ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรจัส (P) โพแทสเซนยม (K) ซขพื่งในปปัจจคุบจันทาง
หนน่วยเครพพื่องมพอกลางมนการวกิเคราะหหไนโตรเจนและโพแทสเซนยมดต้วยเครพพื่องวกิเคราะหหไนโตรเจน
(CN Analyzer) และ ICP-OES ตามลทา ดจับ สน่วนการวกิเคราะหหหาคน่าของฟอสฟอรจัสนจันี้นใชต้เ ทคนกิค
Photometric method ซขพื่งจะตต้องใชต้ Test kit Phosphate ทนพื่มน ราคาคน่ อนขต้า งสผ ง ทางผผต้ จจัดททา จข งไดต้เ กกิ ด
ความคกิดทนจพื่ ะพจัฒนาวกิธวน กิเคราะหหฟอสเฟตดจังกลน่าว เพพพื่อประหยจัดเวลาในการทดลองเนพพื่องจากสามารถ
นทา ไปวกิเคราะหหค วบคผน่กจับ การหาคน่า โพแทสเซน ย มในปคุปุ๋ ย อน กทจันี้ งยจั ง ลดตต้ น ทคุน ในการวกิ เ คราะหห ห า
ฟอสฟอรจัสจากการใชต้ Test kit Phosphate อนกดต้วย ตามรายละเอนยดการเปรนยบเทนยบทจันี้งสองวกิธน ใน
ตารางทนพื่ 1
ในการศข ก ษานนนี้ ไดต้ททา การทดสอบธาตคุ ฟ อสฟอรจั ส ในปคุปุ๋ ย ดต้ ว ยวกิ ธน Inductively Coupled
Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP-OES) เทนยบกจับเทคนกิค photometric method โดยใชต้
เครพพื่อง Spectrophotometer ซขพื่งเปป็นวกิธนทนพื่ใชต้อยผน่ในปปัจจคุบจันของหนน่วยเครพพื่องมพอกลาง
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ตารางทนพื่ 1 การเปรนยบเทนยบการวกิเคราะหหฟอสเฟตระหวน่างวกิธน ICP-OES กจับวกิธน Photometric
รายการ

ICP-OES

Photometric Method

1. เวลาทนพื่ใชต้ในการเตรนยมตจัวอยน่าง

30 นาทน

2 ชม.

2. เวลาในการตรวจวกิเคราะหหตน่อตจัวอยน่าง

45 วกินาทน

3 นาทน

3. สกิพื่งรบกวนทนพื่มนผลตน่อการวกิเคราะหห

ไมน่มนผล

สนมนผลตน่อการวกิเคราะหห

4. ความผกิดพลาดของผลการวกิเคราะหห

มนความเสนพื่ยงนต้อย

มนความเสนพื่ยงสผง

5.จทานวนตจัวอยน่างทนพื่สามารถวกิเคราะหหไดต้ในแตน่ละ
ครจันี้ง

วกิเคราะหหไดต้ครจันี้งละ
หลายๆ ตจัวอยน่าง

วกิเคราะไดต้ครจันี้งละ 1
ตจัวอยน่าง

6. ระยะเวลาทจันี้งหมดทนพื่สามารถออกรายงานผล
วกิเคราะหหใหต้กจับผผต้ใชต้บรกิการ

1 สจัปดาหห

3-4 สจัปดาหห

7. ตต้นทคุนตน่อตจัวอยน่าง

10 บาท

70 บาท

1.2 ทฤษฎรีทรีรื่เกรีรื่ยวขด้อง
1.2.1 ฟอสฟอรจัส
ฟอสฟอรจัส เปป็นธาตคุทนพื่มนความสทาคจัญตน่อพพชมากชนกิดหนขพื่ง เปป็นแรน่ธาตคุทนพื่พบมากใน
ธรรมชาตกิในรผปของเกลพอฟอสเฟตตน่างๆ สทาหรจับฟอสฟอรจัสทนพื่พบในแหลน่งนทนี้าธรรมชาตกิ และแหลน่ง
นทนี้าเสนย ไดต้แกน่
1. ออโธฟอสเฟต (orthophosphate) หรพอเรนยกวน่าฟอสฟอรจัสละลายนทนี้า (soluble reactive
phosphorus) สารเหลน่านนนี้ละลายนทนี้าไดต้ดน และแพลงกหตอนพพชสามารถนทาไปใชต้ประโยชนหเพพพื่อการเจรกิญ
เตกิบโต ไดต้แกน่ Trisodium Phosphate (Na3PO4), Disodium Phosphate (Na2HPO4), Monosodium
Phosphate (NaH2PO4), Diammonium Phosphate ((NH4)2HPO4)
2. โพลนฟอสเฟต (polyphosphate) เปป็นสารทนพื่พบมากในนทนี้าเสนยจากบต้านเรพอนหรพอโรงงาน
อคุตสาหกรรม เนพพื่องจากเปป็นสน่วนผสมของนทนี้ายาททาความสะอาด เมพพื่อแตกตจัวจะใหต้ออโธฟอสเฟต
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ไดต้แกน่ Sodium Hexametaphosphate (Na3(PO4)6), Sodium Triphosphate (Na5P3O10), Tetrasodium
Pyrophosphate (Na4P2O7) สารเหลน่านนนี้ เปป็น Dehydrated Phosphate ซขพื่งจะถผกไฮโดรไลซห ในนทนี้ากลจับ
ไปเปป็นสารออโธฟอสเฟต การยน่อยสลายจะเกกิดไดต้ชต้า ถต้าเปป็นนทนี้าสะอาดทนพื่ 4-50 วจัน แตน่จะเกกิดไดต้เรร็วถต้า
เปป็นนทนี้าเสนยทนพื่ 20 ชจัพื่วโมง
3. อกินทรนยหฟอสเฟต สารประกอบฟอสเฟตชนกิดนนเนี้ กกิดจากกระบวนการยน่อยสลายทางชนวภาพ
พบไดต้ในรผปสารละลาย สารแขวนลอย สารอกินทรนยวจัตถคุทนพื่กทาลจังเนน่าสลายหรพอเปป็นองคหประกอบในสกิพื่ง
มนชวน กิต ไดต้แกน่ Nucleic Acid, Phospholipids, Sugar Phosphate
ฟอสฟอรจัสตน่อพพช
เนพพื่องจากฟอสฟอรจัสเปป็นธาตคุทนพื่ถผกตรขงหรพอเปลนพื่ยนเปป็นสารประกอบไดต้งน่ายททาใหต้ละลายนทนี้า
ไดต้ยากพพชสามารถนทามาใชต้ประโยชนหไดต้ลดลง จขงไมน่เพนยงพอกจับความตต้องการของพพช ฟอสฟอรจัสทนพื่
พบในพพชจะในรผปของฟอสเฟตไอออน พบมากบรกิเวณในทน่อลทาเลนยงนทนี้า เมลร็ด ผล และในเซลลหพพช มน
บทบาทสทาคจัญในการถน่ายทอดพลจังงาน เปป็นวจัตถคุดกิบในกระบวนการสรต้างสารตน่างๆ ควบคคุมระดจับ
ความเปป็นกรด-ดน่าง ในเซลลหพพชจะการนทาฟอสฟอรจัสจากดกินมาใชต้ดต้วยการดผดฟอสฟอรจัสในรผปอนคุมผล
ไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน (H2PO4-) และไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน (HPO42-) ดกินทนพื่มนความเปป็น
กรดจะมน ฟ อสฟอรจั ส จะอยผน่ ใ นรผ ป ไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน(H2PO4-) ดกิ น มน ส ภาพเปป็ น ดน่ า ง
ฟอสฟอรจัสจะอยผน่ในรผปไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน (HPO42-) แตน่ฟอสฟอรจัสมจักถผกยขดดต้วยอนคุภาคดกิน
เหนนยว รวมถขงรวมตจัวกจับธาตคุอพพื่นๆในดกิน ททาใหต้พพชไมน่สามารถนทามาใชต้ประโยชนหไดต้ ดจังนจันนี้ ในสภาพ
ดกินทนพื่เปป็นกลาง พพชจะนทา ฟอสเฟตไอออนมาใชต้ไดต้ดนกวน่า พพชมนความตต้องการฟอสฟอรจัส ประมาณ
0.3-0.5 เปอรหเซร็นตห โดยนทนี้าหนจักแหต้ง แตน่หากไดต้รจับฟอสฟอรจัสสผงกวน่า 1 เปอรหเซร็นตห โดยนทนี้าหนจักแหต้ง
จะททาใหต้เกกิดความเปป็นพกิษตน่อพพช
1.2.2 ปคุปุ๋ย
ปคุปุ๋ย หมายถขง วจัสดคุทนพื่มนองคหประกอบของแรน่ธาตคุ อกินทรนยหวจัตถคุ และจคุลกินทรนยหทนพื่สามารถปลด
ปลน่อยธาตคุอาหารทนพื่จทาเปป็นใหต้แกน่พพช รวมถขงการปรจับปรคุงดกินใหต้มนความเหมาะสมตน่อการเจรกิญเตกิบโต
ของพพช แบน่งออกเปป็น 3 ประเภท คพอ
1) ปคุปุ๋ยเคมน หรพอปคุปุ๋ยอนกินทรนยห เปป็นปคุปุ๋ยทนพื่เกกิดจากกระบวนการผลกิตทางอคุตสาหกรรม ดต้วยการ
สจังเคราะหหแรน่ธาตคุหลจักทนพื่จทาเปป็นสทาหรจับการเจรกิญเตกิบโตของพพช รวมถขงสน่วนประกอบอพพื่นๆ เชน่น สาร
ปรจับปรคุงดกิน และแรน่ธาตคุอาหารรอง
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2) ปคุปุ๋ยอกินทรนยห เปป็นปคุปุ๋ยทนพื่ผลกิตขขนี้นจากวจัตถคุอกินทรนยห ประกอบดต้วยอกินทรนยหวจัตถคุอยน่างใดอยน่าง
หนขพื่งหรพอผสมรวมกจัน ไดต้แกน่ ซากพพช ซากสจัตวห มผลสจัตวห และจคุลกินทรนยห แตน่ปคุปุ๋ยอกินทรนยหทคุกชนกิดจะมน
จคุลนกิ ทรนยหเปป็นองคหประกอบสทาคจัญ แบน่งไดต้เปป็น
(ก) ปคุปุ๋ยคอก เปป็นปคุปุ๋ยทนพื่ไดต้จากมผลสจัตวห เชน่น มผลวจัว มผลควาย มผลไกน่ มผลสคุกร เปป็นตต้น
สามารถใชต้ไดต้ทจันี้งแบบสด และการนทามาหมจัก
(ข) ปคุปุ๋ยหมจัก เปป็นปคุปุ๋ยทนพื่ไดต้จากการหมจักของซากพพช ซากสจัตวห ทจันี้งนนนี้ อาจมนการเตกิมมผล
สจัตวห และจคุลกินทรนยหสทาหรจับชน่วยในการยน่อยสลายดต้วย
( ค) ปคุปุ๋ยพพชสด เปป็นปคุปุ๋ยทนพื่ไดต้จากสน่วนของพพชทนพื่ยจังสดอยผน่ แบน่งเปป็น 2 ชนกิด คพอ ปคุปุ๋ยพพชสด
จากการปลผกพพชคลคุมดกินแลต้วททาการไถกลบ และปคุปุ๋ยพพชสดจากซากพพชทางการเกษตร
(ง) ปคุปุ๋ยชนวภาพ เปป็นปคุปุ๋ยอกินทรนยหทนพื่อยผน่ในรผปของสกิพื่งมนชนวกิตจทาพวกจคุลกินทรนยห โดยอาศจัย
ความสามารถในการยน่อยสลาย และการตรขงแรน่ธาตคุทนพื่จทาเปป็นแกน่พพช รวมถขงการใหต้อกินทรนยหสารจากการ
ตายของจคุลกินทรนยหเอง ปคุปุ๋ยประเภทนนนี้จะผน่านการเพาะ และขยายเชพนี้อเฉพาะจคุลกินทรนยหทนพื่มนประโยชนหในรผป
แบบของปคุปุ๋ยนทนี้าเปป็นสน่วนใหญน่ เชน่น นทนี้าหมจักชนวภาพ นทนี้า EM เปป็นตต้น
(จ) ปคุปุ๋ยอกินทรนยหชนวภาพ เปป็นปคุปุ๋ยอกินทรนยหทนพื่ผาน่ นการฆน่าเชพนี้อจคุลกินทรนยหทในพื่ หต้โทษหรพอไมน่มน
ประโยชนห และททาการเตกิมเชพนี้อจคุลกินทรนยหทนพื่มนประโยชนหผสมรวมเขต้าไป
3) ปคุปุ๋ยอกินทรนยหเคมน เปป็นปคุปุ๋ยทนพื่เกกิดจากการผสมระหวน่างปคุปุ๋ยเคมนกจับปคุปุ๋ยอกินทรนยหททา ใหต้ไดต้ปคุปุ๋ยทนพื่
ประกอบดต้ว ยอกิน ทรน ยหวจัต ถคุ และแรน่ ธ าตคุ อ าหารทนพื่ จทา เปป็ น สทา หรจั บ การเจรกิ ญ เตกิ บ โตของพพ ช รวมถข ง
จคุลนกิ ทรนยหทนพื่จทาเปป็นตน่อการยน่อยสลายอกินทรนยหวจัตถคุในดกิน
1.2.3 ขต้อดนและขต้อเสนยของปคุปุ๋ยอกินทรนยหและปคุปุ๋ยเคมน
ปคุปุ๋ยอกินทรนยห เปป็นปคุปุ๋ยททาจากวจัสดคุอกินทรนยห มนธาตคุอาหารทนพื่เปป็นประโยชนหสทาหรจับการเจรกิญ
เตกิบโตของพพช ผลกิตจากวจัสดคุอกินทรนยห ของเสนยจากโรงงาน(บางประเภท) มผลวจัว มผลไกน่ มผลคต้างคาว
ซากตต้นไมต้ ใบไมต้ กรดอะมกิโน โดโลไมทห และแรน่ธาตคุตน่างๆ และมนขต้อดน-ขต้อเสนย ดจังตารางทนพื่ 2
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ตารางทนพื่ 2 ขต้อดนและขต้อเสนยของปคุปุ๋ยอกินทรนยห
ขต้อดน
ขต้อเสนย
1.ชน่วยปรจับปรคุงสมบจัตกิทางกายภาพของดกินใหต้ดขน ขนี้น 1. ปรกิมาณธาตคุอาหารมนอยผน่ตทพื่า
2. อยผน่ในดกินนาน

2. ใชต้เวลานานกวน่าจะใหต้ผลผลกิต

3. สน่งเสรกิมสกิพื่งมนชนวกิตทนพื่มนประโยชนหในดกิน

3. ราคาแพงตน่อหนน่วยธาตคุอาหารพพช

4. สน่งเสรกิมสกิพื่งมนชนวกิตทนพื่เปป็นประโยชนหในดกิน

4. หายาก

5. มนจคุลธาตคุ
ปคุปุ๋ยเคมน เปป็นปคุปุ๋ยทนพื่ไดต้จากสารอนกินทรนยหหรพออกินทรนยหสจังเคราะหห ทนพื่มนธาตคุอาหารหลจัก N-P-K
โดยมจักผลกิตไดต้จากสารตจันี้งตต้นมาจากกก๊าซแอมโมเนนย (NH3) ไดต้มาจากการสจังเคราะหหนทนี้ามจันและนทามา
รวมกจับกรดโดยผน่านขบวนการทางเคมน จะไดต้ธาตคุ N-P-K ออกมาเปป็นแมน่ปคุปุ๋ยสผตรตน่างๆ แลต้วแตน่วน่าจะ
ใชต้กรดชนกิดใดในการททาปฏกิกกิรกิยา มนขต้อดน-ขต้อเสนย ดจังตารางทนพื่ 3
ตารางทนพื่ 3 ขต้อดนและขต้อเสนยของปคุปุ๋ยเคมน
ขต้อดน

ขต้อเสนย

1. มนปรกิมาณธาตคุอาหารสผงมาก

1. ปคุปุ๋ยแอมโมเนนยมททาใหต้ดกินเปป็นกรด

2. ราคาถผก

2. ไมน่มนคคุณสมบจัตกิปรจับปรคุงดกิน

3. หางน่าย

3. มนความเคร็ม

4. ใชต้งานงน่าย

4. การใชต้ตต้องการความรผต้พอสมควร

5. ใหต้ผลรวดเรร็ว
1.3 วรัตถปประสงคห์
1.3.1 เพพพื่อเปรนยบเทนยบความใชต้ไดต้ของวกิธน ระหวน่างเทคนกิค ICP - OES กจับ Photometric Method
1.3.2 เพพพื่อหาวกิธวน กิเคราะหห/ทดสอบทนพื่ประหยจัด สะดวก และรวดเรร็ว ไปทดแทนการวกิเคราะหหดต้วย
เทคนกิคเดกิม คพอ photometric method
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1.4 ขอบเขตการววิจรัย
1.4.1 วกิเคราะหหตจัวอยน่างปคุปุ๋ยจากหนน่วยงานตน่างๆ
1.4.2 หาปรกิมาณฟอสฟอรจัสดต้วยเครพพื่อง ICP – OES
1.4.3 หาปรกิมาณฟอสฟอรจัส ดต้วยเทคนกิค photometric method
1.4.4 เปรนยบเทนยบการหาปรกิมาณฟอสฟอรจัสทจันี้งสองวกิธน
1.5 ววิธรีการดสาเนวินงาน
1.5.1 สพบคต้นขต้อมผลหลจักการ ศขกษาขจันี้นตอน ฝฝึกปฏกิบจัตกิงานและเทคนกิคการวกิเคราะหห
ฟอสฟอรจัส
1.5.2 ศขกษาขจันี้นตอนและเทคนกิคการวกิเคราะหห ฟอสฟอรจัสและการเตรนยมสารมาตรฐาน
ฟอสฟอรจัสดต้วยเทคนกิค ICP – OES
method

1.5.3 ศขกษาขจันี้นตอนและเทคนกิคการวกิเคราะหหฟอสฟอรจัสโดยการใชต้เทคนกิค photometric
1.5.4 ใชต้ตวจั อยน่างปคุปุ๋ยจากหนน่วยงานตน่างๆ ทนพื่นทามาวกิเคราะหห
1.5.5 รายการวกิเคราะหหฟอสฟอรจัส มนดจังนนนี้
- วกิเคราะหหหาปรกิมาณฟอสฟอรจัสดต้วยเครพพื่อง ICP – OES
- วกิเคราะหหหาปรกิมาณฟอสฟอรจัส ดต้วยเทคนกิค photometric method
1.5.6 เปรนยบเทนยบวกิธนการวกิเคราะหหทจันี้งสองวกิธน

1.6 ประโยชนห์ทรีรื่คาดวว่าจะไดด้รรับ
1.6.1 ทราบความแตกตน่าง หรพอความเหมพอนกจันของขต้อมผลทนพื่ไดต้จากเทคนกิคการวกิเคราะหหทนพื่ตน่าง
กจันเพพพื่อสามารถปรจับปรคุงเปป็นวกิธนมาตรฐานในการวกิเคราะหหฟอสฟอรจัสในปคุปุ๋ยไดต้
1.6.2 เพกิพื่มประสกิทธกิภาพการททางานอยน่างดนมาก เนพพื่องจากการวกิเคราะหหฟอสฟอรจัสในปคุปุ๋ย ดต้วย
เทคนกิค photometric method จะมนปปัญหาในการเกกิดสนของตจัวอยน่างปคุปุ๋ย ททาใหต้เกกิดความไมน่แมน่นยทา ใน
การวกิเคราะหห ตต้องใชต้สารเคมน และตต้องเสนยเวลาในการวกิเคราะหหตจัวอยน่างมาก ประกอบกจับตจัวอยน่างปคุปุ๋ย
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กร็มนปรกิมาณมาก หากสามารถวกิเคราะหหตจัวอยน่างไดต้โดยใชต้เครพพื่อง ICP-OES ซขพื่งสามารถวกิเคราะหหไดต้
หลายตจัวอยน่างพรต้อมๆ กจัน จะททา ใหต้ประหยจัดเวลา ประหยจัดทรจัพยากร ลดขจันี้นตอนในการททา งาน
สามารถททางานไดต้รวดเรร็วยกิพื่งขขนี้น จะททาใหต้สรต้างความนน่าเชพพื่อถพอ และผผต้ใชต้บรกิการเพกิพื่มขขนี้น สน่งผลใหต้เงกิน
รายไดต้บรกิการวกิชาการของหนน่วยฯ เพกิพื่มขขนนี้ ตามไปดต้วย
1.6.3 สามารถวกิเคราะหหตจัวอยน่างปคุปุ๋ยไดต้อยน่างถผกตต้อง แมน่นยทา มนประสกิทธกิภาพ สน่งผลใหต้สรต้างความ
นน่าเชพพื่อถพอ เชพพื่อมจัพื่นใหต้กจับคณะวกิทยาศาสตรห ททาใหต้มนผผต้ใชต้บรกิการมากขขนี้น และรายไดต้จากการบรกิการมาก
ขขนนี้ ตามลทาดจับ
1.7 สถานทรีรื่ทสาการววิจรัย
หนน่วยเครพพื่องมพอกลาง คณะวกิทยาศาสตรห มหาวกิทยาลจัยสงขลานครกินทรห วกิทยาเขตหาดใหญน่
1.8 ระยะเวลาการดสาเนวินงาน
6 เดพอน (มกราคม - มกิถคุนายน 2560)

บททนพื่ 2
วกิธนดทาเนกินการ
2.1 วรัสดปและสารเคมรีทรีรื่ใชด้ในการทดลอง
2.1.1 ตจัวอยน่างปคุปุ๋ยจากหนน่วยงานตน่างๆ เชน่น การยางแหน่งประเทศไทย บรกิษจัทผผผต้ ลกิตปคุปุ๋ยตน่างๆ ทนพื่
สน่งมาวกิเคราะหหทนพื่หนน่วยฯ ทคุกๆสจัปดาหห และไดต้ททาการศขกษา 5 สจัปดาหห จทานวน 72 ตจัวอยน่าง
2.1.2 เครพพื่องมพอและอคุปกรณห
1) เครพพื่องชจัพื่งความละเอนยด 0.0001 กรจัม
2) เครพพื่อง ICP-OES รคุน่น Optima 4300 DV
3) เครพพื่อง Hot plate Magnetic Stirrer รคุน่น UC152D
4) เครพพื่อง Spectrophotometer รคุน่น Spectroquant NOVA 60 A
5) อคุปกรณหเครพพื่องแกต้วพพนี้นฐาน
2.1.3 สารเคมน
1) Standard solution phosphate 1000 ppm
2) ชคุดทดสอบ (Test kit) Phosphate PO4-P เปป็นสารละลายสนเหลพอง
2.2 การเตรรียมตรัวอยว่างปปปุ๋ย
2.2.1 สคุน่ม ตจัว อยน่า งปคุปุ๋ย ทนพื่ตต้อ งการวกิ เ คราะหห โดยเทตจั ว อยน่า งปคุปุ๋ ย ใสน่ ถคุง พลาสตกิ ก ประมาณ 1
กกิโลกรจัม คลคุกเคลต้าตจัวอยน่างปคุปุ๋ยใหต้เขต้ากจัน โดยการเขยน่า แบน่งออกเปป็นสนพื่สน่วนเทน่าๆ กจัน และนทา มา 1
สน่วนเพพพื่อใชต้ในการวกิเคราะหห
2.2.2 นทา ตจัวอยน่างปคุปุ๋ยทนพื่ททา การสคุน่มแลต้ว อบทนพื่อคุณหภผมกิ 75 องศาเซลเซนยส เปป็นเวลา 1 ชจัพื่วโมง
เพพพื่อกทา จจัดความชพนี้น และนทา ปคุปุ๋ยมาตทาใหต้ละเอนยดโดยใชต้ครกบดสาร บดใหต้ตจัวอยน่างละเอนยดเปป็นเนพนี้อ
เดนยวกจัน หลจังจากนจันี้นตจักใสน่ถคุงซกิปลร็อค เพพพื่อปป้องกจันปคุปุ๋ยททาปฏกิกกิรกิยากจับอากาศ
2.2.3 นทาตจัวอยน่างปคุปุ๋ยทนพื่ผน่านการบดแลต้ว ชจัพื่งตจัวอยน่างดต้วยเครพพื่องชจัพื่งละเอนยด 4 ตทาแหนน่ง โดยใหต้
นทนี้าหนจักของตจัวอยน่าง ประมาณ 0.1 กรจัม ใสน่ในบนกเกอรหขนาด 100 มกิลลกิลกิตร
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2.2.4 เตกิมนทนี้าปราศจากไอออน (DI) 50 มกิลลกิลกิตร นทาไปคนและใหต้ความรต้อนแกน่ตจัวอยน่างปคุปุ๋ย
เพพพื่อใหต้ปคุปุ๋ยละลายไดต้ดนขขนี้น โดยใชต้อคุณหภผมกิ 100 องศาเซลเซนยส เปป็นเวลา 3 นาทน สคุน่มตจัวอยน่างขณะ
ททา การคนและใหต้ความรต้อน โดยใชต้ปปิเปต สคุน่มตจัวอยน่าง 1 มกิลลกิลกิตร ใสน่ Volumetric flask ขนาด 10
มกิลลกิลกิตร เตกิมนทนี้าปราศจากไอออน เขยน่าใหต้เขต้ากจัน ปรจับปรกิมาตรใหต้ครบ 10 มกิลลกิลกิตร
2.2.5 นทาตจัวอยน่างทนพื่เตรนยมไดต้ ไปททาการวกิเคราะหหดวต้ ยวกิธน photometric และวกิธน ICP-OES
2.3 ววิธรีการววิเคราะหห์ตวรั อยว่างดด้วยเทคนวิค photometric
เครพพื่อง Spectroquant NOVA 60 เปป็นเครพพื่องสเปคโตรโฟโตมกิเตอรหอยน่างงน่าย ทนพื่มนโปรแกรม
กทาหนดความยาวคลพพื่น ของแตน่ละพารามกิเตอรหทนพื่ตต้องการวจัด เปป็นการหาปรกิมาณไอออนในตจัวอยน่าง
โดยมนชคุดทดสอบ (Test kit) และมนวกิธนการ ขจันี้นตอนในการวกิเคราะหห ในแตน่ละชคุดทดสอบ สทาหรจับใน
การทดสอบนนนี้ ใชต้ชคุดทดสอบฟอสเฟต โดยมนวกิธนการดจังนนนี้
2.3.1 นทาตจัวอยน่างสารละลายทนพื่เตรนยมไวต้ จากขต้อ 2.2.5 มาจทานวน 5 มกิลลกิลกิตร
2.3.2 เตกิมสารละลายจากชคุดทดสอบฟอสเฟต PO4-P เปป็นสารละลายสนเหลพอง ใส จทานวน 1.2
มกิลลกิลกิตร เขยน่าใหต้เขต้ากจัน ใสน่ในเซล (Cuvette) ขนาด 10 มกิลลกิเมตร
2.3.3 ตรวจวจัดคน่าความเขต้มแสงทจันทนโดยเครพพื่อง Spectroquant NOVA 60 A ทนคพื่ วามยาวคลพนพื่
400 nm โดยใชต้ method no. 070 คน่าของฟอสเฟต จะอน่านไดต้เปป็นความเขต้มขต้น หนน่วย มกิลลกิกรจัม/ลกิตร
2.4 ววิธรีการววิเคราะหห์ตวรั อยว่างดด้วยเทคนวิค ICP-OES
2.4.1 การเตรนยมสารละลายมาตรฐาน
1) เตรนยมสารละลายมาตรฐานฟอสฟอรจัส จาก Standard solution phosphorus 1000
ppm เพพพื่อใชต้เปป็น standard curve ในการวกิเคราะหหตจัวอยน่างดต้วยวกิธนทาง ICP-OES โดย กทา หนดความ
เขต้มขต้นของสารมาตรฐาน 3 จคุด ดจังนนนี้
1.1) สารมาตรฐานทนพื่ความเขต้มขต้น 50 ppm 100 มกิลลกิลกิตร เตรนยมโดย
ปปิเปตสารจากสารมาตรฐานฟอสฟอรจัส 1000 ppm 5 มกิลลกิลกิตร ปรจับปรกิมาตรดต้วย
นทนี้า DI ในขวดปรจับปรกิมาตรจนครบ 100 มกิลลกิลกิตร เขยน่าใหต้เขต้ากจัน
1.2) สารมาตรฐานทนพื่ความเขต้มขต้น 10 ppm 50 มกิลลกิลกิตร เตรนยมโดย
ปปิเปตสารละลายจากขต้อ 1.1 จทานวน 10 มกิลลกิลกิตร ในขวดปรจับปรกิมาตรขนาด 50
มกิลลกิลกิตร ปรจับปรกิมาตรดต้วยนทนี้า DI จนครบ 50 มกิลลกิลกิตร เขยน่าใหต้เขต้ากจัน
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1.3) สารมาตรฐานทนพื่ความเขต้มขต้น 1 ppm 50 มกิลลกิลกิตร เตรนยมโดย
ปปิเปตสารละลายจากขต้อ 1.2 จทานวน 5 มกิลลกิลกิตร ในขวดปรจับปรกิมาตรขนาด 50
มกิลลกิลกิตร ปรจับปรกิมาตรดต้วยนทนี้า DI จนครบ 50 มกิลลกิลกิตร เขยน่าใหต้เขต้ากจัน
2.4.2 การวกิเคราะหหตวจั อยน่างปคุปุ๋ย
1) ตรวจเชร็คอคุปกรณห เตรนยมเครพพื่อง สรต้าง Method และจคุด Plasma
2) ตรวจสอบความพรต้อมของเครพพื่องกน่อนใชต้งาน:
นทา สารละลายแมงกานนสความเขต้มขต้น 0.1 mg/L ซขพื่งเปป็นสารมาตรฐานทนพื่เชร็คความ
พรต้ อ มของเครพพื่ อ งกน่ อ นใชต้ ง าน มาวกิ เ คราะหห ดต้ ว ยเครพพื่ อ ง ICP-OES เกณฑห ก ารยอมรจั บ พกิ จ ารณาคน่ า
สจัญญาณ Emission intensity (Count) ไมน่นต้อยกวน่า 15000 Counts
3) การสรต้างกราฟมาตรฐาน:
นทา สารละลายฟอสฟอรจั สความเขต้ม ขต้น 1.00, 10.0 และ 50.0 mg/L ตามลทา ดจับ มา
วกิ เ คราะหห ดต้ ว ยเครพพื่ อ ง ICP-OES คน่ า สจั ญ ญาณ Emission intensity (Count) ทนพื่ ไ ดต้ นทา ไปสรต้ า งกราฟ
มาตรฐานพกิจารณาความเปป็นเสต้นตรง (R2) ไมน่นต้อยกวน่า 0.990 ททาการตรวจสอบกราฟมาตรฐาน ดต้วย
สารมาตรฐาน P 10.0 mg/L โดยคน่า %recovery อยผน่ในชน่วง 80-120%
4) การวกิเคราะหหตวจั อยน่างปคุปุ๋ย :
นทาตจัวอยน่างปคุปุ๋ยทนพื่เตรนยมไวต้ จากขต้อ 2.2.5 มาวกิเคราะหหหาปรกิมาณฟอสฟอรจัสดต้วยเครพพื่อง
ICP-OES คน่าสจัญญาณ Emission intensity (Count) ในตจัวอยน่างปคุปุ๋ยทนพื่ไดต้เทนยบกจับกราฟมาตรฐานทนพื่ไดต้
จากขต้อ 3 ปรกิมาณฟอสฟอรจัสในปคุปุ๋ยมนหนน่วยเปป็น mg/L และคทานวณกลจับเปป็นหนน่วย mg/kg
2.5 ววิธรีการควบคปมคปณภาพภายในของการววิเคราะหห์ปปปุ๋ย
การควบคคุมคคุณภาพภายในของการวกิเคราะหหปคุปุ๋ย โดยการททาซทนี้า (%duplicate) , หา %
recovery โดยการ spike sample และการทดสอบคน่า blank ในทคุกๆ 10% ของตจัวอยน่างปคุปุ๋ยทนพื่วกิเคราะหห
2.5.1 การททาซทนี้า เปป็นการวกิเคราะหหตจัวอยน่างปคุปุ๋ย 2 ซทนี้า ในทคุกๆ 10 ตจัวอยน่างของการวกิเคราะหห
2.5.2 การทดสอบคน่า blank เปป็นทดสอบคน่า blank เปป็นตจัวอยน่าง
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2.5.3 การหา % recovery โดยการ spike sample มนวกิธทน ทาดจังนนนี้
1) ชจัพื่งตจัวอยน่างปคุปุ๋ยทนพื่ผน่านการบดแลต้ว ดต้วยเครพพื่องชจัพื่งละเอนยด 4 ตทา แหนน่ง ประมาณ
0.1 กรจัม ใสน่ในบนกเกอรหขนาด 100 มกิลลกิลกิตร
2) เตกิมสารลายมาตรฐาน P ทนพื่ความเขต้มขต้น 1000 ppm 5 มกิลลกิลกิตร (ความเขต้มขต้น
ของ P คพอ 10 ppm)
3) เตกิมนทนี้า DI 45 มกิลลกิลกิตร
4) นทาไปคนและใหต้ความรต้อนแกน่ตจัวอยน่างโดยใชต้อคุณหภผมกิ 100 องศาเซลเซนยส เปป็น
เวลา 3 นาทน สคุน่มตจัวอยน่างขณะททาการคนและใหต้ความรต้อน โดยใชต้ไมโครปปิเปต สคุน่ม
ตจัวอยน่างจทานวน 1 มกิลลกิลกิตร ใสน่ขวดวจัดปรกิมตรขนาด 10 มกิลลกิลกิตร ปรจับปรกิมาตรดต้วย
นทนี้า DI เขยน่าใหต้เขต้ากจัน
2.6 สสูตรการคสานวณ
สผตรการคทานวณ %P2O5
%P2O5 =

Mw P2O5
MwP

คพอ คน่าฟอสฟอรจัสทนพื่วจัดไดต้จากตจัวอยน่าง
คพอ ปรกิมาตรตจัวอยน่างทจันี้งหมด
คพอ มวลโมเลกคุล
เทน่ากจับ 141.9446 (กรจัมตน่อโมล)
คพอ มวลโมเลกคุล P เทน่ากจับ 30.9738 (กรจัมตน่อโมล)

สผตรคทานวณ การททาซทนี้า %Duplicate
%Duplicate =

สผตรคทานวณ %Recovery

คพอ คน่าฟอสฟอรจัสทนพื่วจัดไดต้จากตจัวอยน่างทนพื่ 10
คพอ คน่าฟอสฟอรจัสทนพื่วจัดไดต้จากตจัวอยน่างทนพื่ททา Duplicate

%Recovery =
คพอ คน่าฟอสฟอรจัสทนพื่วจัดไดต้จากตจัวอยน่างทนพื่ททา Recovery
คพอ นทนี้าหนจักของตจัวอยน่างทนพื่ททา Recovery
คพอ คน่าฟอสฟอรจัสทนพื่วจัดไดต้จากตจัวอยน่างทนพื่ททา Duplicate
คพอ นทนี้าหนจักตจัวอยน่างทนพื่ททา Duplicate
คพอ ความเขต้มขต้นทนพื่ใชต้ spiked ลงไปในตจัวอยน่าง

บททรีรื่ 3
ผลและววิจารณห์ผลการทดลอง
3.1 ผลการววิเคราะหห์ตรัวอยว่างดด้วยเทคนวิค Inductively Coupled Plasma – Optical Emission
Spectroscopy (ICP-OES) และเทคนวิค Photometric
การวกิ เ คราะหห ห าปรกิ ม าณฟอสฟอรจั ส (available P2O5) ในปคุปุ๋ ย ดต้ ว ยเทคนกิ ค Inductively
Coupled Plasma – Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) และเทคนกิ ค Photometric จาก
ตจัวอยน่างปคุปุ๋ยทจันี้งหมด 71 ตจัวอยน่าง ทนพื่ไดต้จากการสน่งตจัวอยน่างปคุปุ๋ยมาตรวจวกิเคราะหหฟอสฟอรจัสทนพื่หนน่วย
เครพพื่องมพอกลาง ของผผต้ใชต้บรกิการจากหนน่วยงานตน่างๆทจันี้งภาครจัฐและเอกชน ในแตน่ละสจัปดาหห เปป็นระยะ
เวลา 5 สจัปดาหห ททาใหต้จทานวนตจัวอยน่างทนพื่นทามาวกิเคราะหหในแตน่ละสจัปดาหหจขงไมน่เทน่ากจันขขนี้นกจับจทานวนผผต้
ใชต้บรกิการและจทานวนตจัวอยน่างทนพื่สน่งมาวกิเคราะหหในแตน่ละสจัปดาหห โดยจะรวบรวมตจัวอยน่างปคุปุ๋ยสทาหรจับ
ตรวจวกิเคราะหหฟอสฟอรจัส สจัปดาหหละ 1 ครจันี้ง และในแตน่ละครจันี้งของการวกิเคราะหหจะมนการควบคคุม
คคุ ณ ภาพในทคุ ก ๆ 10% ของตจั ว อยน่ า ง โดยการททา ซทนี้า (%duplicate) คทา นวณหา % recovery โดย
การ spike sample ทนพื่ความเขต้นขต้นของ P 10 ppm และอน่านคน่า blank โดยทนพื่มนเกณฑหการยอมรจับ ดจังนนนี้ %
duplicate ไมน่เกกิน 10% , %recovery อยผน่ระหวน่าง 90-110% , คน่าของ blank นต้อยกวน่าคน่า LOD ซขพื่งผล
การทดลองการควบคคุมคคุณภาพทจันี้งหมดอยผน่ในเกณฑหการยอมรจับ และผลการทดลองเปรนยบเทนยบผล
การวกิเคราะหหทจันี้งสองวกิธน ในสจัปดาหหตน่างๆ แสดงในตารางทนพื่ 4-8
ตารางทนพื่ 4 ผลการวกิเคราะหหดต้วยเทคนกิค ICP-OES และเทคนกิค Photometric ในสจัปดาหหทนพื่ 1
ตจัวอยน่างทนพื่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

P2O5 (% w/w)
เทคนกิค ICP-OES
เทคนกิค Photometric
25.58
24.80
4.84
4.63
35.26
32.61
9.03
7.77
23.17
22.22
6.14
6.68
9.52
10.55
22.18
21.04
6.96
7.69
5.05
8.27
6.94
8.67
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ตารางทนพื่ 4 (ตน่อ)
ตจัวอยน่างทนพื่

P2O5 (% w/w)
เทคนกิค ICP-OES

เทคนกิค Photometric

12

5.86

7.71

13

5.38

7.74

14

5.00

5.15

15

3.49

5.25

ตารางทนพื่ 5 ผลการวกิเคราะหหดต้วยเทคนกิค ICP-OES และเทคนกิค Photometric ในสจัปดาหหทนพื่ 2
ตจัวอยน่างทนพื่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

P2O5 (% w/w)
เทคนกิค ICP-OES
เทคนกิค Photometric
5.38
5.00
0.61
0.00
4.47
4.83
4.69
5.10
7.26
7.97
17.55
17.13
9.34
10.06
7.40
7.48
4.53
4.77
18.18
16.59
14.55
15.10
28.62
30.79
14.96
13.98
3.25
3.09
10.38
10.40
0.03
0.00
3.97
4.10
27.23
24.11
6.90
7.10
4.91
7.05

15
ตารางทนพื่ 5 (ตน่อ)
ตจัวอยน่างทนพื่

P2O5 (% w/w)
เทคนกิค ICP-OES

เทคนกิค Photometric

21

15.17

15.10

22

8.01

8.42

23

16.24

18.13

24

7.07

7.32

25

12.26

13.56

26

18.55

19.19

27

3.31

3.44

28

9.31

9.69

29

3.96

4.15

30

8.50

9.48

31

0.02

0.00

32

0.03

0.00

33

5.03

6.96

34

5.44

7.95

35

5.45

7.73

36

6.20

7.17

37

5.57

6.57

38

4.75

7.04

16
ตารางทนพื่ 6 ผลการวกิเคราะหหดวต้ ยเทคนกิค ICP-OES และเทคนกิค Photometric ในสจัปดาหหทนพื่ 3
ตจัวอยน่างทนพื่
1
2
3
4
5
6
7
8

P2O5 (% w/w)
เทคนกิค ICP-OES
เทคนกิค Photometric
6.17
5.63
3.85
3.83
9.48
8.82
21.28
18.27
15.19
15.74
7.15
7.50
5.50
5.93
4.16
5.81

ตารางทนพื่ 7 ผลการวกิเคราะหหดต้วยเทคนกิค ICP-OES และเทคนกิค Photometric ในสจัปดาหหทนพื่ 4
ตจัวอยน่างทนพื่
1
2
3
4
5
6
7

P2O5 (% w/w)
เทคนกิค ICP-OES
เทคนกิค Photometric
22.06
20.92
3.60
3.67
4.76
4.90
8.10
7.85
6.54
6.75
6.13
6.91
43.50
47.75

ตารางทนพื่ 8 ผลการวกิเคราะหหดวต้ ยเทคนกิค ICP-OES และเทคนกิค Photometric ในสจัปดาหหทนพื่ 5
ตจัวอยน่างทนพื่
1
2
3
4

P2O5 (% w/w)
เทคนกิค ICP-OES
46.15
5.65
6.35
17.14

เทคนกิค Photometric
51.50
4.21
6.29
17.59
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จากการวกิเคราะหหฟอสฟอรจัสในปคุยปุ๋ จทานวน 71 ตจัวอยน่าง โดยใชต้เทคนกิค ICP-OES และเทคนกิค
Photometric สามารถนทามาเปรนยบเทนยบโดยการเขนยนกราฟการกระจายตจัวของคน่าฟอสฟอรจัสทนพื่ไดต้ใน
ตจัวอยน่างปคุปุ๋ย ทจันี้ง 71 ตจัวอยน่าง ในรผปทนพื่ 1

รผปทนพื่ 1 กราฟการกระจายตจัวของคน่าฟอสฟอรจัสในปคุยปุ๋ 71 ตจัวอยน่าง จากเทคนกิค ICP-OES และเทคนกิค
Photometric
3.2 ผลการววิเคราะหห์คว่าความแปรปรวนจากตรัวอยว่างทรัทั้งหมด
กทาหนดสมมคุตกิฐานทางสถกิตกิ
H0: ผลของ available phosphate ในปคุปุ๋ยของแตน่ละเทคนกิคไมน่แตกตน่างกจัน
H1: ผลของ available phosphate ในปคุปุ๋ยของแตน่ละเทคนกิคแตกตน่างกจัน
α = 0.05
ในการหา available phosphate ในปคุปุ๋ ย ทจันี้ ง 71 ตจั ว อยน่ า ง โดยใชต้ เ ทคนกิ ค ICP-OES และ
เทคนกิ ค photometric ใหต้ คน่า ทางสถกิ ตกิ (t-test) เทน่ า กจั บ 1.769 และมน คน่ า นจั ย สทา คจั ญ ทางสถกิ ตกิ (2-tailed)
เทน่ากจับ 0.081 มากกวน่า 0.05 ดจังนจันี้น จากการทดสอบสามารถสรคุปไดต้วน่า ผลของ available phosphate
ในปคุปุ๋ยของแตน่ละเทคนกิคไมน่มนความแตกตน่างอยน่างมนนจัยสทาคจัญ ทนพื่ระดจับนจัยสทาคจัญ 0.05 ดจังตารางทนพื่ 9
ตารางทนพื่ 9 ผลทางสถกิตกิเปรนยบเทนยบระหวน่างเทคนกิค ICP-OES และเทคนกิค Photometric
เทคนกิคการ
ทดสอบ
ICP-OES
Photometric

N
71
71

9.9239
10.1885

SD.

t

Sig.

8.44873
8.36870

-1.769

0.081
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3.3 ววิจารณห์ผลการทดลอง
จากการวกิเคราะหหฟอสฟอรจัสในตจัวอยน่างปคุปุ๋ย ทนพื่ไดต้จากการสน่งตจัวอยน่างปคุปุ๋ยมาตรวจวกิเคราะหหทนพื่
หนน่วยเครพพื่องมพอกลาง ของผผต้ใชต้บรกิการจากหนน่วยงานตน่างๆ ทจันี้งภาครจัฐและเอกชน ในแตน่ละวจัน โดยทนพื่
จะรวบรวมปคุปุ๋ยเพพพื่อตรวจวกิเคราะหหฟอสฟอรจัส สจัปดาหหละ 1 ครจันี้ง ทคุกๆ สจัปดาหห เปป็นระยะเวลา 5
สจัปดาหห รวมตจัวอยน่างปคุปุ๋ยทจันี้งหมดจทานวน 71 ตจัวอยน่าง ตจัวอยน่างปคุปุ๋ยมาวกิเคราะหหในแตน่ละสจัปดาหหจขงไมน่
เทน่ า กจั น ขขนี้ น กจั บ จทา นวนผผต้ ใ ชต้ บ รกิ ก ารทนพื่ ม าสน่ ง ตจั ว อยน่ า ง โดยในแตน่ ล ะสจั ป ดาหห ททา การศข ก ษาปรกิ ม าณ
ฟอสฟอรจั ส เทน ย บกจั น ทจันี้ ง สองวกิ ธน คพ อ ใชต้ เ ทคนกิ ค Inductively Coupled Plasma – Optical Emission
Spectroscopy (ICP-OES) และเทคนกิค photometric ซขพื่งเปป็นวกิธนทดสอบทนพื่ดจัดแปลงมาจากวกิธนมาตรฐาน
และเปป็นวกิธนทดสอบเดกิมทนพื่หนน่วยฯ ใชต้วกิเคราะหหอยผน่ พบวน่าจากการนทาคน่า available phosphate ทนพื่ไดต้จาก
ทจันี้งสองวกิธน มาทดสอบความแปรปรวน โดยใชต้คน่าสถกิตกิ T-test ไดต้ผลตามตารางทนพื่ 9 พบวน่า คน่าเฉลนพื่ย
ของตจัวอยน่างทนพื่ไดต้จากการวกิเคราะหหดต้วยเทคนกิค ICP-OES และเทคนกิค photometric มนคน่า 9.9239 และ
10.1885 ตามลทา ดจับ คน่า T-test เทน่ากจั บ 1.769 มนนจัยสทา คจัญทางสถกิ ตกิ ทนพื่ร ะดจั บ 0.081 ซขพื่งมน คน่า มากกวน่ า
0.05 แสดงวน่า ผลของ available phosphate ในปคุปุ๋ยของแตน่ละเทคนกิคไมน่แตกตน่างกจันทนพื่ระดจับความเชพพื่อ
มจัพื่น 95% ดจังแสดงผลในกราฟรผปทนพื่ 1
จากผลทางสถกิตกิ การวกิเคราะหหฟอสฟอรจัสในปคุปุ๋ยทจันี้งสองเทคนกิค ไมน่มนความแตกตน่างอยน่างมนนจัย
สทาคจัญ แสดงวน่า สามารถวกิเคราะหหตจัวอยน่างปคุปุ๋ยโดยใชต้วกิธน ICP-OES แทนวกิธน photometric เดกิมไดต้ ซขพื่ง
สามารถเตรนยมตจัวอยน่างและสามารถวกิเคราะหหตจัวอยน่างไดต้พรต้อมๆ กจัน ครจันี้งละหลายๆ ตจัวอยน่าง ททาใหต้
สามารถวกิเคราะหหตจัวอยน่างเสรร็จภายในเวลาไมน่เกกิน 1 สจัปดาหห ประหยจัดทรจัพยากร ลดขจันี้นตอนในการ
วกิเคราะหห ทนพื่สทาคจัญสามารถลดความผกิดพลาด ทนพื่เกกิดขขนี้นเนพพื่องจากสนของปคุปุ๋ยไดต้ ททาใหต้สรต้างความนน่าเชพพื่อ
ถพอ ความเชพพื่อมจัพื่นใหต้กจับผผต้ใชต้บรกิการอนกดต้วย

บททรีรื่ 4
สรปปผลการทดลอง
ในการเปรนยบเทนยบวกิธนการวกิเคราะหหหาปรกิมาณฟอสฟอรจัส (Available P2O5) ในปคุปุ๋ย ระหวน่าง
เทคนกิ ค Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) ซขพื่ ง มน ค วาม
สะดวก รวดเรร็ว ประหยจัดทรจัพยากร ทนพื่สทาคจัญลดสกิพื่งรบกวนทนพื่มนผลตน่อการวกิเคราะหห และลดความผกิด
พลาดของการวกิ เ คราะหห ไ ดต้ เ ปป็ น อยน่ า งดน กจั บ เทคนกิ ค เดกิ ม คพ อ เทคนกิ ค โฟโตเมตรกิ ก ซห (Photometric
Method) ซขพื่งจะใชต้เวลานานในแตน่ละขจันี้นตอนของการวกิเคราะหห ทนพื่สทา คจัญสนในตจัวอยน่างปคุปุ๋ยจะรบกวน
การเกกิดสนของฟอสฟอรจัสในการวกิเคราะหหอนกดต้วย โดยศขกษาจากการวกิเคราะหหฟอสฟอรจัสในตจัวอยน่าง
ปคุปุ๋ย 71 ตจัวอยน่าง และนทาผลการวกิเคราะหหปรกิมาณฟอสฟอรจัสทจันี้งสองวกิธน ไปประเมกินคน่าทางสถกิตกิ แบบ
T-test พบวน่า มนนจัยสทาคจัญทางสถกิตกิทนพื่ระดจับ 0.081 ซขพื่งมากกวน่า 0.05 แสดงวน่าการวกิเคราะหหฟอสฟอรจัส
ทจันี้งสองวกิธนไมน่มนความแตกตน่างอยน่างมนนจัยสทาคจัญ ทนพื่ระดจับความเชพพื่อมจัพื่น 95% แสดงใหต้เหร็นวน่า สามารถ
ใชต้ Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) ในการวกิเคราะหหหา
available phosphate ในปคุปุ๋ยแทนเทคนกิคเดกิมไดต้
จากสรคุปผลการศขกษา สามารถใชต้ปรจับปรคุงวกิธนการวกิเคราะหหฟอสเฟตในปคุปุ๋ยโดยการเตรนยม
ตจัวอยน่างปคุปุ๋ย ตามวกิธนการดทา เนกินการในหจัวขต้อ 2.2 เรพพื่องการเตรนยมตจัวอยน่างปคุปุ๋ย และนทา ตจัวอยน่างปคุปุ๋ยทนพื่
เตรนยมไดต้มาวกิเคราะหหโดยเทคนกิค ICP-OES ตามรายละเอน ยดในหจัวขต้อ 2.4 เรพพื่องวกิธนการวกิ เคราะหห
ตจัวอยน่างดต้วยเทคนกิค ICP-OES ซขพื่งเทคนกิคทนพื่ปรจับปรคุงใหมน่ เรนยกวน่า In house method based on official
method of Analysis of AOAC International 20 th Edition, 2016 (Method 960.03)
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AOAC official method 960.03
Phosphorus <Available> in Fertilizers
First Action 1960
Final Action 1964
D. Spectrophotometric Molybdivanadophosphate Method <Final Action 1961>
<Not applicable to materials yielding colored solution or solution containing ions other
than orthophosphate which from colored complexes with molybdovanadate . Not recommended
For basic slag.>
Prepare standard curve as in 958.01C Using photometer,958.01A
Pipet, into 100 mL volumetric flask, 5 mL Aliquots standard phosphate solution
containing 2 and 3.5 mg P2O5/aliquot,respectively, add 2 mL 70% HClO 4 and develop
color.adjust instrument to zero A for 2mg standard and determine A of 3.5 mg standard.<A of
letter must be practically identical with corresponding value on standard curve.>
Prepare test solution as in B
a. Product containing up to 5% P2O5—Pipet 10 mL test solution inti 125 mL
Erlenmeyer, and treat by one of following method: <1> Add 5 ml 20% NaClO 3
solution and 10 mL
HNO3-HClO4 mixture , A<a> Boli gently until greenish-yellow color disappears <ca
20 min>, cool and 2 mL HCl. After vigorous reaction subsides, evaporate to fumes
of HCLO4,and fume 2 mL. <2> Add 5 ml ternary mixture, A<b>,swirl, boil gently
15 min, and digest at 150 -200 C until clear white salt or colorless solution remains.
Evaporate to white fumes and continue heating 5 min. Cool, Add 15 mL H 2O, and
boil 5 min, Tranfer to 100 mL volumetric flask , dilute to 50 mL ,swirl , and cool to
room temperature. Add 5 ml standard phosphate solution containing 2 mL P 2O5 and
20 mL modifired molybdovanadate solution, A<c> . Dilute to 100 mL an continue
b. Product containing more than 5% P 2O5---Dilute testsolution to such volume that 510 mL aliquot contain 2-5 mL P2O5. Digest as in <a> <1> or <2>.Without adding
standard phosphate solution, continue as in <a>
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การควบคปมคปณภาพภายในหด้องปฏวิบรัตวิการ (Internal Quality Control)
1. ความหมาย
การควบคคุมคคุณภาพภายในปฏกิบจัตกิการ (Internal quality control :IQC) หมายถขง การดทาเนกิน
การของหต้องปฏกิบจัตกิการในการเฝป้าระวจัง ตรวจสอบความถผกตต้องของการทดสอบ เพพพื่อใหต้เกกิดความนน่า
เชพพื่อถพอของผลการทดสอบกน่อนรายงานผล
2. วรัตถปประสงคห์
การควบคคุมคคุณภาพภายในปฏกิบจัตกิการ มนวจัตถคุประสงคหเพพพื่อสรต้างความเชพพื่อมจัพื่นในผลการ
ทดสอบวน่ามนความเทนพื่ยง และความแมน่นยทา และเปป็นการควบคคุมไมน่ใหต้ผลการทดสอบเบนพื่ยงเบนไปจาก
มาตรฐานทนพื่กทาหนด
2.1 วกิธนการควบคคุมคคุณภาพภายในหต้องปฏกิบจัตกิการ การควบคคุมคคุณภาพภายในหต้องปฏกิบจัตกิ
การ โดยการวกิเคราะหหตจัวอยน่างควบคคุมตน่างๆ ดจังนนนี้
2.1.1 การวกิเคราะหห Certified Reference Materials (CRM) Certified Reference Materials
(CRM) เปป็นวจัสดคุ หรพอสารอต้างอกิงมาตรฐานทนพื่ ไดต้รจับการรจับรอง โดยการดทาเนกินการทนพื่ถผกตต้องทาง
วกิชาการ และสามารถสอบกลจับ (traceable)ไปยจังมาตรฐานระหวน่างประเทศ (International
Standard : SI unit) ไดต้ การวกิเคราะหห Certified Reference Materials เปป็นการทวนสอบใหต้แนน่ใจวน่า
คน่าทนพื่ไดต้จากการทดสอบ สารมาตรฐานทนพื่เตรนยมขขนี้นเอง มนความถผกตต้อง
1.เกณฑห์การยอมรรับ : ± 10 % ของคว่าจรวิง (true value) หรรอพวิจารณาจาก % ความถสูกตด้อง
ซซรื่งคสานวณไดด้จากสสูตร
% ความถผกตต้อง =
2.1.2 การวกิเคราะหห QC check standard (Instrument check standard)
การวกิเคราะหห QC check standard (Instrument check standard) แบน่งเปป็น
2.1.2.1 Calibration Verification of Standad (CVS) หมายถขง สารมาตรฐาน จากแหลน่งทนพื่
แตกตน่างจากแหลน่งทนพื่ใชต้เตรนยมกราฟมาตรฐาน เชน่น ผผผต้ ลกิตทนพื่ตน่างกจัน รคุนน่ การผลกิต (batch) ทนพื่ตน่างกจัน การ
ใชต้ CVS จะใชต้ความเขต้มขต้นเดนยว ทนพื่ความเขต้มขต้นใกลต้จคุดกลางของ calibration range (กรณน range ของ
calibration curve กวต้าง จะเพกิพื่มจทานวนจคุดทนพื่ความเขต้มขต้นอพพื่น) และจะวกิเคราะหห CVS กน่อนเรกิพื่มตจัวอยน่าง
ชคุดใหมน่ หรพอทคุกๆ 10 ตจัวอยน่าง
2.เกณฑห์การยอมรรับ : ± 10 % ของคว่าจรวิง (true value) คว่าจรวิง (true value) หมายถซง คว่าทรีรื่
ไดด้จากใบรรับรอง หรรอคว่าทรีรื่คสานวณไดด้จากใบรรับรอง
2.1.2.2 Continuing Calibration Standard (CCS) หมายถขง สารมาตรฐานทนพื่ใชต้สรต้างกราฟ
มาตรฐาน โดยใชต้ความถนพื่ และความเขต้มขต้นเชน่นเดนยวกจับ CVS
เกณฑห์การยอมรรับ : ± 5 % ของคน่าจรกิง (true value) กรณน QC check standard เกกินเกณฑหการ
ยอมรจับ ตต้องสรต้างกราฟมาตรฐาน และวกิเคราะหหตจัวอยน่างในชคุดทดสอบนจันี้นใหมน่
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2.1.3. การวกิเคราะหหรนเอเจนตห แบลงคห หรพอแบลงคหของวกิธนทดสอบ (reagent blank or method
blank) การวกิเคราะหหรนเอเจนตห แบลงคห หรพอแบลงคหของวกิธนทดสอบ หมายถขง การวกิเคราะหหตจัวอยน่างทนพื่
ปราศจากสกิพื่งทนพื่ตต้องการวกิเคราะหห เตรนยมโดยใชต้นทนี้า กลจัพื่นและนทา ไปผน่านกระบวนการเชน่นเดนยวกจับ
การเตรนย มตจัว อยน่า งทนพื่ เ ราจะวกิเ คราะหห โดยใชต้ reagent เครพพื่ อ งแกต้ ว และเครพพื่ อ งมพ อ เดน ย วกจั น กจั บ การ
วกิเคราะหหตจัวอยน่าง การวกิเคราะหหแบลงคหชนกิดนนนี้ เพพพื่อใหต้แนน่ใจวน่าสจัญญาณทจันี้งหมดทนพื่เกกิดขขนี้น เปป็นสกิพื่งทนพื่
ตต้องการวกิเคราะหห ไมน่ใชน่จาก reagent หรพอจากสกิพื่งอพพื่นๆทนพื่ใชต้ในการวกิเคราะหหประโยชนหของ รนเอเจนตห
แบลงคห หรพอแบลงคหข องวกิธนทดสอบ เพพพื่อชนนี้บน่งและแกต้ไ ขความคลาดเลพพื่ อนจากระบบ (systematic
error) ทนพื่ มาจากความไมน่ บ รกิ สคุ ท ธกิธิ์ ข องรน เ อเจนตห การปนเปปปื้ อ นจากเครพพื่ อ งแกต้ ว หรพ อ เครพพื่ อ งมพ อ การ
วกิ เ คราะหห แ บลงคห จะวกิเ คราะหห ทคุ ก ๆ 10-20 % ของจทา นวนตจั ว อยน่ า งในแตน่ ล ะชคุ ด ตจั ว อยน่ า ง และถต้ า
วกิเคราะหหตจัวอยน่างทนพื่มนความเขต้มขต้นสผง ๆ อาจตต้องวกิเคราะหหแบลงคหตามทจันทน เพพพื่อปป้องกจันการปนเปปปื้อน
จากตจัวอยน่างนจันี้นไปยจังตจัวอยน่างถจัดไป
2.1.4 การวกิเคราะหห spiked sample หรพอ การหา % recovery
การเตรนยม spiked sample ททาไดต้โดยการเตกิมสารมาตรฐานความเขต้มขต้นสผงๆปรกิมาณนต้อยๆ
ลงในตจั ว อยน่า ง (ไมน่เ กกิน 2 % ของปรกิ ม าตรตจั ว อยน่ า ง) เพพพื่ อ ตรวจสอบ analyte recovery ใน sample
matrix หรพอถต้ามนการวกิเคราะหหตจัวอยน่างทนพื่มน matrix ทนพื่แตกตน่างไป จะเปป็นการทวนสอบปรกิมาณสาร
รบกวน สารมาตรฐานทนพื่ใชต้ควรมาจากคนละแหลน่งกจับทนพื่ใชต้เตรนยมกราฟมาตรฐาน และ spiked sample
ควรอยผน่ในชน่วงเดนยวกจันกจับตจัวอยน่างทนพื่ททาการวกิเคราะหห
วกิธนการเตรนยม spiked sample
1. แบน่งสารละลายตจัวอยน่างทนพื่ตต้องการวกิเคราะหหออกเปป็น 2 สน่วน เทน่าๆกจัน ในปรกิมาณทนพื่เทน่ากจับ
ทนพื่ใชต้ในการตรวจวกิเคราะหห สน่วนแรกใชต้เปป็นตจัวอยน่างปกตกิ ไมน่ไดต้เตกิม สารมาตรฐานลงไป เรนยกวน่า
ตจัวอยน่างเรกิพื่มตต้น (original sample) อนกสน่วนหนขพื่งนทามาเตกิมสารมาตรฐานทนพื่ทราบปรกิมาณทนพื่แนน่นอนลง
ไป สน่วนนนเนี้ รนยกวน่า spiked sample
2. เตรนยมตจัวอยน่างทจันี้ง 2 สน่วนตามขจันนี้ ตอนการวกิเคราะหห
3. หา % recovery จากสผตร
% recovery =
เกณฑห์การยอมรรับ : 90-110 %
2.1.5 การวกิ เ คราะหห ซทนี้า ในตจั ว อยน่ า งเดน ย วกจั น (duplicate analysis pair) การวกิ เ คราะหห ซทนี้า ใน
ตจัวอยน่างเดนยวกจัน หมายถขง การวกิเคราะหหตจัวอยน่างเดนยวกจันจทานวน 2 ครจันี้ง เพพพื่อทดสอบความแมน่นยทาของ
ผผต้ ทนพื่ ททา การทดสอบ หลจั งจากนจันี้ น นทา ผลการทดสอบมาคทา นวณหา % ความแตกตน่ า งสจั ม พจั ท ธห (%
Relative Percent Difference : RPD)
% ความแตกตน่างสจัมพจัทธห =
เกณฑห์การยอมรรับ : 10 %
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2.1.6 การวกิเคราะหห check หรพอ control sample การวกิเคราะหห check หรพอ control sample
หมายถขง ตจัวอยน่างทนพื่ททาการวกิเคราะหหแลต้ว มนความคงสภาพ และความสมทพื่าเสมอ (homogeneity) นทามา
ทดสอบแทรกเขต้าไปในชคุดตจัวอยน่าง
เกณฑห์การยอมรรับ : ระบคุเกณฑห % ความแตกตน่างจากคน่าจรกิง หรพอ % ความถผกตต้อง หรพอเมพพื่อผลการ
ทดสอบอยผน่ในเกณฑหควบคคุม
2.1.7 การตรวจสอบสมรรถนะของเครพพื่องมพอการตรวจสอบสมรรถนะของเครพพื่องมพอ ใชต้
สทา หรจับการทดสอบทนพื่ตต้องอาศจัยเครพพื่องมพอหลจัก ไดต้แกน่ Spectrophotometer และ Atomic Absorption
Spectrophotometer ททา ไดต้ โ ดยพกิ จ ารณาจากชน่ ว งความเปป็ น เสต้ น ตรง หรพ อ ใชต้ วกิ ธน อพพื่ น ทนพื่ เ หมาะสม ผผต้
ทดสอบจะใชต้สารมาตรฐาน 3-5 ความเขต้มขต้น แลต้วพกิจารณาชน่วงความเปป็นเสต้นตรง โดยดผจากคน่า
สจัมประสกิทธกิธิ์สหสจัมพจันธห (correlation coefficient : r) หรพอคน่าสจัมประสกิทธกิธิ์การตจัดสกินใจ(coefficient
of determination : R2)
เกณฑห์การยอมรรับ : คน่า r ตต้องไมน่นต้อยกวน่า 0.995 และ R2 ไมน่นต้อยกวน่า 0.990
การววิเคราะหห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA)
การวกิเคราะหหความแปรปรวน เปป็น วกิธนการทดสอบความแตกตน่างระหวน่างคน่าเฉลนพื่ยประชากร /
กลคุน่มตจันี้งแตน่ 3 กลคุน่มขขนี้นไป โดยการทดสอบเพนยงครจันี้งเดนยว ซขพื่งหลจักเกณฑหสทา คจัญทนพื่ใชต้ในการทดสอบ
สมมตกิฐาน คพอ การแยกความแปรปรวนทจันี้งหมดของขต้อมผลออกตามสาเหตคุทนพื่ทาใหต้ขต้อมผลแตกตน่างกจัน
โดยแยกเปป็นความแปรปรวนระหวน่างกลคุน่ม และความแปรปรวนภายในกลคุน่มเดนยวกจัน
ความแปรปรวนทจันี้งหมด = ความแปรปรวนระหวน่างกลคุน่ม + ความแปรปรวนภายในกลคุน่ม
การวกิเคราะหหความแปรปรวนจะพกิจารณาจากอจัตราสน่วนของความแปรปรวนระหวน่างกลคุน่ม
และความแปรปรวนภายในกลคุน่มเดนยวกจัน โดยมนหลจักการ ดจังนนนี้
 เมพพื่ออจัตราสน่วนมนคน่านต้อย กวน่าคน่าวกิกฤตในตาราง F แสดงวน่าความแปรปรวน ระหวน่าง
กลคุน่มและความแปรปรวน ภายในกลคุน่มเดนยวกจันมนคน่าใกลต้เคนยงกจัน การทดสอบสมมตกิฐานจขงไมน่มนนจัย
สทาคจัญ
ดจังนจันนี้ คน่าเฉลนพื่ยของกลคุน่มทคุกกลคุน่มไมน่แตกตน่างกจัน
 เมพพื่ออจัตราสน่วนมนคน่ามาก กวน่าคน่าวกิกฤตในตาราง F แสดงวน่าความแปรปรวนระหวน่าง
กลคุน่มมนมากเมพพื่อเทนยบกจับความแปรปรวนภายในกลคุน่มเดนยวกจัน การทดสอบสมมตกิฐานจขงมนนจัยสทาคจัญ ดจัง
นจันนี้
คน่าเฉลนพื่ยของประชากรจะตน่างกจัน โดยมนคน่าเฉลนพื่ยอยน่างนต้อย 1 คผทน่ นพื่แตกตน่างกจัน
การวกิเคราะหหแหลน่งของความแปรผจันทนพื่ททาใหต้ขต้อมผลมนคน่าแตกตน่างกจัน อาจจะมนเพนยงปปัจจจัยเดนยว
หรพอหลายปปัจจจัย ประกอบดต้วยการทดลองหลายระดจับ (level) ในการวกิเคราะหหความแปรปรวนเพพพื่อ
ทดสอบความแตกตน่างของขต้อมผลทนพื่ไดต้รจับปปัจจจัยทนพื่ตน่างระดจับกจัน จะททาโดยการสรต้างตารางการวกิเคราะหห
ความแปรปรวน (Analysis of Variance Table) ซขพื่งเรนยกยน่อๆ วน่า ANOVA เพพพื่อทดสอบความแตกตน่าง
ดจังกลน่าว
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การวกิ เ คราะหห ค วามแปรปรวนแบบมน ปปั จ จจั ย เดน ย ว (ANOVA-Single Factor / OnewayANOVA) เปป็นการจทาแนกขต้อมผลดต้วยตจัวแปรหรพอปปัจจจัยเพนยงตจัวเดนยว คพอวกิเคราะหหความแตกตน่าง
ของขต้อมผล โดยพกิจารณาจากปปัจจจัยทนพื่มนผลกระทบตน่อขต้อมผลพนยงปปัจจจัยเดนยว หรพอเปป็นการวกิเคราะหห
ความแตกตน่างกจันของระดจับ ตน่างๆ ของปปัจจจัยนจัพื่นเอง ดจังนจันี้นวจัตถคุประสงคหของการวกิเคราะหหความ
แปรปรวนแบบมนปปัจจจัยเดนยว คพอ ทดสอบความแตกตน่างระหวน่างคน่าเฉลนพื่ยของประชากรทนพื่ไดต้รจับปปัจจจัยทนพื่
ตน่างระดจับกจันตจันี้งแตน่ 3 ระดจับขขนี้นไปนจัพื่นคพอเพพพื่อเปรนยบเทนยบคน่าเฉลนพื่ยประชากรตจันี้งแตน่ 3 ประชากรขขนี้นไป
(กจัลยา วานกิชยหบญ
จั ชา ,2540)
การเปรนยบเทนยบคน่าเฉลนพื่ยประชากรโดยการทดสอบสมมตกิฐานนจันนี้ จะตต้องเกร็บขต้อมผลตจัวอยน่าง
หรพอททาการทดลองโดยการกทาหนดระดจับของปปัจจจัยใหต้แกน่หนน่วยทดลอง (Experimental Unit) อยน่าง
สคุน่ม โดยทนพื่จะเรนยกปปัจจจัยวน่า สกิพื่งทดลอง หรพอ ทรนทเมต้นตห (Treatment) ดจังนจันี้น ทรนทเมต้นตหคพอปปัจจจัยทนพื่
ททาใหต้ขต้อมผลแตกตน่างกจัน หรพอ ทรนทเมต้นตห หมายถขง วกิธนการหรพอลจักษณะ ตน่างๆ ทนพื่ตต้องการเปรนยบเทนยบ
โดยขต้อมผลทนพื่นทามาเปรนยบเทนยบจะวจัดไดต้จากหนน่วยทดลอง
Descriptives
ผลการวกิเคราะหหคน่าความแปรปรวนจากตจัวอยน่างทจันี้งหมด
กทาหนดสมมคุตกิฐานทางสถกิตกิ
H0: ผลของ available phosphate ในปคุปุ๋ยของแตน่ละเทคนกิคไมน่แตกตน่างกจัน
H1: ผลของ available phosphate ในปคุปุ๋ยของแตน่ละเทคนกิคแตกตน่างกจัน
α = 0.05
Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

ICP
Spectro

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

9.9239

71

8.44873

1.00268

10.1885

71

8.36870

.99318

Paired Samples Correlations
N
Pair 1

ICP & Spectro

Correlation
71

.989

Sig.
.000
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Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval

Mean
Pair 1 ICP - Spectro

-.26451

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

1.25967

.14950

of the Difference
Lower
-.56267

Upper
.03365

Sig.
t
-1.769

df

(2-tailed)
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เครรรื่องมรอทรีรื่ใชด้ในการววิเคราะหห์
1 spectrophotometer หรพอ Spectroquant
เครพพื่องวจัดความเขต้มแสง( spectrophotometer )ในปปัจจคุบจันไดต้มนการพจัฒนาไปมากมนทจันี้งแบบ
อนาลร็อก แบบดกิจกิตอล รวมทจันี้งแบบดกิจกิตอลทนพื่ททางานโดยอจัตโนมจัตกิทนพื่มนระบบไมโครโพรเซสเซอรหควบ
คคุมการททางาน ดจังรผปทนพื่ 5

รผปทนพื่ 2 Spectroquant® NOVA 60/60 A
Spectrophotometer เปป็นเครพพื่องมพอทนพื่ใชต้วจัดปรกิมาณของ สารเคมน ชนวโมเลกคุล รวมถขงจคุลชนพทจันี้ง
หลาย โดยใชต้หลจักการวจัดปรกิมาณของแสงทนพื่ตจัวอยน่างดผดกลพนเขต้าไป ตจัวเครพพื่องประกอบดต้วยแหลน่ง
กทา เนกิ ด แสง (Light source) เลนสห หรพ อ กระจกรจั บ แสง (Lens or Mirror) ตจั ว แยกความยาวคลพพื่ น
(Monochromator) และ ตจัวตรวจจจับสจัญญาณ (Detector)
แหลน่งกทาเนกิดแสงททาหนต้าทนใพื่ หต้แสงผน่านตจัวอยน่าง แหลน่งกทาเนกิดแสงทนพื่ดนควรใหต้แสงทนพื่มนความเขต้ม
สมทพื่า เสมอ และนกิพื่งตลอดความยาวคลพพื่นทนพื่ใชต้งาน ปปัจจคุบจันแหลน่งกทา เนกิดแสงทนพื่นกิยมนทา มาใชต้มนหลาก
หลายชนกิ ด ยกตจั ว อยน่า งเชน่ น Deuterium Arc (190-420 nm), Tungsten (350-2500 nm), และ Xenon
Lamp (190-800 nm) อนกสน่วนประกอบหนขพื่งทนพื่สทาคจัญนจันี้นคพอตจัวตรวจจจับสจัญญาณ สทาหรจับเครพพื่องตรวจ
วจัดทนพื่นกิยมใชต้ ไดต้แกน่ PMT (photomultiplier tube), diode arrays และ CCDs (charge coupled devices)
เครพพื่อง จะททาการบจันทขกคน่าความยาวคลพพื่นรน่วมกจับคน่ามคุมของแตน่ละความยาวคลพพื่นทนพื่เกกิดการดผดกลพน ใน
การวจัดตจัวอยน่างจะใชต้ cuvette ซขพื่งลจักษณะเปป็นหลอดสนพื่เหลนพื่ยมเลร็กททาจากแกต้ว พลาสตกิก หรพอควอตซห
ซขพื่งแตน่ละชนกิดมนขต้อดนแตกตน่างกจันคพอ cuvette ทนทพื่ ทาจากควอตซหจะมนราคาแพงแตน่สามารถวจัดไดต้ทคน วาม-
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ยาวคลพพื่น ไดต้ ทจันี้ ง UV-vis ขณะทนพื่ cuvette ทนพื่ ททา จากพลาสตกิ ก หรพ อ แกต้ ว จะวจั ด ไดต้ แ คน่ แ สงสน ข าว (vis)
เทน่านจันนี้
ปปัจจคุบจัน มนการพจัฒนาเครพพื่อ ง Spectrophotometer ใหต้ใ ชต้ตจั วอยน่างทนพื่ มน ป รกิ ม าณนต้ อ ยพรต้ อ มกจั บ
ความมน ป ระสกิ ท ธกิ ภ าพในการททา งานสผ ง นจันี้ น ททา ใหต้ นทา ไปสผน่ ร ะบบทนพื่ เ รน ย กวน่ า Cuvette-less
spectrophotometer ซขพื่งใชต้ปรกิมาณของตจัวอยน่างทนพื่วจัดในระดจับ microliter และใหต้ความถผกตต้องแมน่นยทา
Spectrophotometer แบน่งออกเปป็น 3 กลคุน่มใหญน่คพอ การวจัดแสงทนพื่เปลน่งออกมา (emission light)
การวจัดแสงทนพื่ถผกดผดกลพน (absorption light) และการวจัดแสงฟลผออเรสเซนซห (fluorescence light) ทนพื่
เปลน่งออกมา
2 ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer)
ICP-OES เปป็นเครพพื่องมพอทนพื่ใชต้ในการวกิเคราะหหหาปรกิมาณธาตคุไดต้พรต้อมกจันหลายธาตคุในเวลา
เดนยวกจัน (Simultaneous)โดยการวจัดคน่าการคายคลพพื่นแสง (Atomic emission) ทนพื่เกกิดขขนี้น ซขพื่งสามารถ
วกิเคราะหหหาปรกิมาณโลหะหนจักและแรน่ธาตคุไดต้กวน่า 70 ธาตคุ สามารถวกิเคราะหหไดต้ทจันี้งในเชกิงคคุณภาพ
วกิเคราะหหและปรกิมาณวกิเคราะหห การวจัดตจัวอยน่างตจัวเครพพื่องมนระบบนทาเขต้าสารตจัวอยน่างอจัตโนมจัตกิ (Auto
sampler) ควบคคุมการททางานและรายงานผลการวกิเคราะหหดต้วยโปรแกรมคอมพกิวเตอรห ดจังรผปทนพื่ 6

รผปทนพื่ 3 ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer) รคุน่น Optima 4300 DV

เครพพื่อง ICP-OES สามารถวจัดสเปกตรจัมแสงในชน่วงทจันี้งความยาวคลพพื่นทนพื่ตาสามารถมองเหร็นไดต้
และชน่ ว งอคุ ล ตรต้ า ไวโอเลต (Visible and Ultraviolet Region) โดยใชต้ ห ลจั ก การอะตอมมกิ ค อกิ มกิ ส ชจัพื่ น
(Atomic Emission , AE) คพออะตอมของธาตคุแตน่ละธาตคุทนพื่มนนกิวเคลนยรหเปป็นศผนยหกลางและมนอกิเลร็กตรอน
อยผน่โดยรอบ เมพพื่อมนการใหต้พลจังงานถน่ายเทเขต้าสผน่อะตอมจทานวนมาก เชน่น การใหต้พลจังงานความรต้อน หรพอ
คลพพื่นแมน่เหลร็กไฟฟป้าพลจังงานสผง พลจังงานเหลน่านนนี้ทนพื่ใหต้เขต้าไปจะเขต้าไปกระตคุต้นใหต้อกิเ ลร็กตรอนทนพื่อ ยผน่
ภายในอะตอมเปลนพื่ยนสภาพจากทนพื่เคยอยผน่ในสภาวะพพนี้น (Ground state) ใหต้เขต้าสผน่ชน่วงระดจับพลจังงานสผง
(Excited state) กระบวนการนนนี้เรนยก (Atomic Absorption , AA) แตน่อกิเลร็กตรอนนจันี้นไมน่สามารถทนพื่จะอยผน่
ในระดจับสภาวะทนพื่มนพลจังงานสผงไดต้นาน ดจังนจันี้นอกิเลร็กตรอนจะพยายามทนพื่จะททา ใหต้ตจัวของมจันเองนจันี้น
กลจับมาอยผน่ในสภาวะพพนี้นโดยการทนพื่อกิเลร็กตรอนจะคายพลจังงานออกมาเพพพื่อใหต้เขต้าสผน่สภาวะพพนี้น หรพอเขต้า
สผต้สภาวะทนพื่มนพลจังงานทนพื่ตทพื่ากวน่าเราเรนยกกระบวนการนนนี้วน่า (Atomic Emission , AE) ซขพื่งกระบวนการนนนี้
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จะเกกิดขขนี้นอยน่างรวดเรร็ว พลจังงานทนพื่คายออกมาจะเปป็นรจังสนคลพพื่นแมน่เหลร็กไฟฟป้าในชน่วงสเปกตรจัมตน่างๆ
โดยธาตคุแตน่ละชนกิดทนพื่ถผกกระตคุต้นจะปลน่อยสเปกตรจัมทนพื่แตกตน่างกจันออกไปตามแตน่ชนกิดของธาตคุนจันี้นๆ
ความเขต้มของสเปกตรจัมจะแปรผจันตามจทานวนอะตอมทนพื่ดผดพลจังงานเขต้าไป

รผปทนพื่ 4 องคหประกอบของเครพพื่อง ICP - OES
สทาหรจับคทาวน่า Inductively Coupled Plasma เปป็นกระบวนการอยน่างหนขพื่งทนพื่นทามาใชต้สทาหรจับททา
คบพลาสมา (Plasma Torch) ทนพื่มนความรต้อนสผงมากกวน่าอคุณหภผมกิของเปลวไฟปกตกิทจัพื่วไป โดยอคุณหภผมกิ
อยผน่ ใ นชน่ ว งประมาณ 7,000–10,000 เคลวกิ น จข ง สามารถททา ใหต้ ธ าตคุ ตน่ า งๆ แตกตจั ว เปป็ น อะตอม
เกกิด Excitation (เปลนพื่ยนจากระดจับพลจังงานตทพื่า เปป็นระดจับพลจังงานสผง ) และเกกิด Ionization (การแตก
ตจัว) ของอะตอมโลหะไดต้เปป็นอยน่างดน
พลาสมา (Plasma) หมายถขง อะตอมหรพอโมเลกคุลของกก๊าซทนพื่เกกิดการแตกตจัวเปป็นอกิออนบวก
และอกิเลร็กตรอน ซขพื่งการแตกตจัวนนนี้อาจแตกตจัวหมดหรพอแตกตจัวเพนยงบางสน่วนกร็ไดต้ ดจังนจันี้นโดยทจัพื่วไป
แลต้วพลาสมากก๊าซจขงประกอบดต้วยโมเลกคุล อะตอม Excited Atom อกิออนบวกและอกิเลร็กตรอน

รผปทนพื่ 5 คบพลาสมา (Plasma Torch)
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