การวิเคราะหโลหะหนักในน้ําเสียโดยการใชเครื่อง AAS

โดยนางสาวชนัญชิดา สายชุมดี
นักวิทยาศาสตร 5 สํานักวิจยั และพัฒนาสิ่งแวดลอมโรงงาน

1. บทนํา
การวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักในน้ําเสียโดยการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทร
มิเตอร (Atomic Absorption Spectrometer) เปนเทคนิคการวิเคราะหธาตุอยางหนึ่ง ซึ่งสามารถทําไดทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณวิเคราะห ที่ไดรับความนิยมมากวิธหี นึ่ง เพราะเปนเทคนิคที่สะดวก รวดเร็ว มีความเที่ยง
ความแมน มีสภาพไวสูง และเปนเทคนิคที่เฉพาะดีมาก สามารถวิเคราะหหาปริมาณธาตุโลหะหนักที่มี
จํานวนนอยๆ ในน้ําเสียได และไมตองผานกรรมวิธีหลายขั้นตอนในการเตรียมตัวอยางน้ํากอนการวิเคราะห
ประกอบกับคาใชจายในการวิเคราะหไมสูงมากนัก ดังนัน้ หองปฏิบัติการวิเคราะหโดยทั่วไปมักนิยมใช
เทคนิคนี้กันมาก ความสามารถของเทคนิคนี้สูงมาก เพราะสามารถใชวิเคราะหธาตุตาง ๆ ไดถึง 67 ธาตุ ทํา
ใหการใชงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. หลักการ
นําน้ําตัวอยางที่เตรียมในรูปของสารละลายมาดูด(Aspirate) เขาไปในเปลวไฟ Air-Acetylene ของ
เครื่อง Atomic Absorption Spectrometer พลังงานความรอนจากเปลวไฟจะทําใหสารละลายตัวอยางเกิด
กระบวนการแตกตัว (dissociation) หรือเปลี่ยนใหเปนไอ(Vaporization) หรืออาจแตกตัวเปนอะตอม
(Atomization) อยูที่สภาวะพืน้ อะตอมที่สภาวะพื้นจะเปลี่ยนสถานะไปสูสภาวะกระตุนโดยการดูดกลืนแสง
ที่ผานมาจากแหลงกําเนิดภายนอก(Hollow Cathode Lamp) ที่ความยาวคลื่นที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งขึ้นอยูกับชนิด
ของธาตุ ธาตุแตละชนิดจะมีระดับของพลังงานแตกตางกัน จึงมีการดูดกลืนพลังงานแตกตางกัน ซึ่งธาตุแต
ละตัวจะดูดกลืนแสงไดดีที่ชว งความยาวคลื่นตางกัน เชน อะตอมของโซเดียมจะดูดกลืนแสงไดดที ี่ความยาว
คลื่น 589 nm เพราะแสงที่ความยาวคลื่นนีเ้ ปนแสงที่มีพลังงานพอดีที่จะทําใหอิเล็กตรอนของโซเดียมอะตอม
เกิดการเปลีย่ นสถานะจากสถานะพืน้ ไปสูสถานะกระตุน ดังแสดงในรูปที่ 1 จะเห็นไดวาที่ความยาวคลื่น
เหลานี้จัดเปน spectroscopic line ของอะตอมมิกสเปกตรัม ที่เปนลักษณะเฉพาะตัวของธาตุแตละชนิด
สําหรับการวัดตัวอยางการดูดกลืนแสงจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความเขมขนของธาตุที่มีอยูใน
สารละลายตัวอยาง ซึ่งความเขมขนของธาตุในสารละลายตัวอยาง จะหาไดโดยการวัดเทียบกับความเขมขน
ของสารละลายมาตรฐาน
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รูปที่ 1 แสดงระดับของพลังงานของอะตอมโซเดียม (11Na23 ) (1S2, 2S2, 2p6, 3S1)
จากกระบวนการที่สารประกอบแตกตัวเปนอะตอมแลวกลายเปนไอ หรือเกิดการกระตุน หรือแมแต
เกิดแตกตัวเปนไอออนดวยพลังงานความรอน เมื่ออยูภายใตสภาวะของThermal equilibrium จํานวนอะตอม
ที่อยูในสถานะกระตุน (Nj) ที่เกิดขึ้นจะเปนปฏิภาคกับจํานวนอะตอมที่อยูที่สถานะพื้นตอหนวยปริมาตร
(No) ดังนั้น (No) ก็เปนปฏิภาคโดยตรงกับความเขมขนของสารละลาย Boltzmann ไดแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธของ (Nj) กับ (No) ดังแสดงในสมการ
=
( gj / go) e- ∆E / KT
(Nj) /(No)
(Nj) และ(No) =
จํานวนอะตอมธาตุที่อยูในสภาวะกระตุน และสถานะพืน้
gj และ go
=
statistical weight ของสถานะกระตุน และสถานะพื้น ซึ่งบอกถึงจํานวน
สถานะอิเล็กตรอนที่มีพลังงานเทากันของแตละระดับควอนตัม
∆E = hv
=
Ej – EO = ระดับพลังงานที่ตางกันระหวางสถานะกระตุน กับสถานะพื้น
K
=
Boltzmann constant = 1.38 x 10-16 erg/deg.
T
=
อุณหภูมิในหนวยขององศาสมบูรณ
ดังนั้น จะเห็นวา (Nj) /(No) จะมีคามากเมือ่ T สูงขึ้น และ ∆E นอย
และ (Nj) /(No) จะมีคานอยเมื่อ T ต่ํา และ ∆E มาก
ความสัมพันธ (Nj) /(No) ที่อุณหภูมิตางๆ กัน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่1 ความสัมพันธของ (Nj) / (No) ที่อุณหภูมิ 2000 K และ 3000 K
gj / go ∆E (ev)
(Nj) / (No)
ธาตุ
Resonance line
(nm)
2000 K
Na
589.0
2
2.10
9.86 x 10-6
Ca
422.7
3
2.93
1.21 x 10-7
Cu
324.8
2
3.82
4.82 x 10-10
Mg
285.2
3
4.35
3.35 x 10-11
Zn
213.9
3
5.80
7.45 x 10-15

3000 K
5.88 x 10-4
3.69 x 10-5
6.65 x 10-7
1.50 x 10-7
5.50 x 10-10

3. ความสัมพันธของแอบซอรแบนซกับความเขมขนของสารตัวอยาง
สรุปไดวา Total absorption ขึ้นอยูกับจํานวนอะตอมที่สภาวะพื้น โดยไมขึ้นอยูกับอุณหภูมิและ
พลังงาน ∆E แตจะเห็นไดวา จํานวนอะตอมทั้งหมด = No + Nj
แต Nj มีคานอยมากเมื่อเทียบกับ No
∴ No α จํานวนอะตอมทั้งหมด
α ปริมาณของธาตุที่ตองการหาในสารละลาย
α ความเขมของสารละลาย
∴Log Po / Pj α No หรือ absorbance α ความเขมขนของสารละลาย
เมื่อเขียนกราฟระหวาง Log Po / Pj หรือแอบซอรแบนซ กับ No หรือความเขมขนของสารละลาย จะได
เสนตรงแตในหลายๆ กรณีจะไดกราฟเปนเสนโคง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก stay light, line broadening (Doppler
broadening เกีย่ วกับการเคลือ่ นที่ของอะตอมในเปลวไฟ และ Lorentz broadening เกีย่ วกับการชนกันระหวาง
โมเลกุลหรืออะตอม) ความไมสม่ําเสมอ หรือคงที่ของอุณหภูมิ และโครงสรางของเปลวไฟ เปนตน
4. เทคนิคตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหดวยวิธี AAS
เทคนิคตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหธาตุนั้นสามารถทําไดหลายวิธี คือ
4.1 ใช Flame Atomization Technique เทคนิคนี้ใชกระบวนการทําใหสารตัวอยางแตกตัวเปน
อะตอมดวยเปลวไฟ (flame) ที่เหมาะสม
4.2 ใช Flameless Technique หรือ Non-flame Atomization Technique เทคนิคนี้ใช
กระบวนการทําใหสารตัวอยางสลายตัวเปนอะตอมไดดว ยความรอนจากกระแสไฟฟา (electrothermal
atomizer หรือ graphite furnance) โดยสามารถโปรแกรมใหอุณหภูมิของการเผามีคาตางๆ กัน และใชเวลา
ตาง ๆ กันได
4.3 ใช Hydride Generation Technique เนือ่ งจากมีธาตุบางชนิดจะเปลี่ยนใหเปนอะตอม
โดยตรงดวยเทคนิค 4.1 และ 4.2 ไมไดจําเปนตองใชวิธที ําใหแตกตัวในบรรยากาศทีป่ ราศจากออกซิเจนเพื่อ
ปองกันการรวมตัวกับออกซิเจนของธาตุเหลานี้ ดังนั้น จึงตองใชวิธีทําใหธาตุเหลานี้กลายเปนไอไดงายๆ ที่
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อุณหภูมิหองดวยการรีดีวซใหเปนไฮไดรด แลวใหไฮไดรดนั้นผานเขาไปในเปลวไฟไฮโดรเจน ความรอนจาก
เปลวไฟไฮโดรเจนทําใหธาตุกลายเปนอะตอมเสรีได เทคนิคนี้ใชในการวิเคราะหธาตุ As, Se, Te, Ge, Bi, Sb
4.4 ใช Cold Vapor Generation Technique สําหรับเทคนิคนี้เหมาะทีจ่ ะใชเปนวิธีวิเคราะหธาตุ
บางชนิดที่สามารถเปลี่ยนใหเปนไอไดงายๆ ซึ่งไดแก การวิเคราะหปรอทที่มีปริมาณนอยโดยเฉพาะ
เพื่อความเขาใจถึงขั้นตอนของเทคนิคการวิเคราะหทาง AAS ตลอดทั้งหนาที่ของสวนตางๆ ของเครื่อง
AAS โดยจะอธิบายพอสังเขป ดังตอไปนี้
Background corrector
H2D2lamp
Optics lens mirrors
Data system
CPU
Monochromator
Light source
Atomizer unit
Grating
Detector Miroprocessor
HCL,EDL
Flame
Read out
Flameless
Vapor Generator
Printer recorder CRT
รูปที่ 2 แสดงแผนภาพองคประกอบของเครื่อง Atomic absorption spectrophotometer
5. องคประกอบที่สําคัญตางๆ ของเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร
มี 5 สวนดวยกัน คือ
1. แหลงกําเนิดแสง (light source)
2. สวนที่ทําใหธาตุกลายเปนอะตอมเสรี (atomizer)
3. โมโนโครเมเตอร ( monochromator)
4. ดีเทคเตอร (detector)
5. เครื่องประมวลผลและอานผล (data system and read-out units)
5.1 แหลงกําเนิดแสง(light source) โดยทัว่ ไปแหลงกําเนิดแสงใชเปน hollow cathode lamps(HCL)
และ electrodeless discharge lames (EDL) ซึ่งมีใชเฉพาะบางธาตุเทานั้น ทั้งสองชนิดนี้มีคุณสมบัตแิ ละ
ลักษณะเฉพาะแตกตางกัน ดังนี้
5.1.1 ลักษณะของ HCL ประกอบดวยขัว้ แคโทด ซึ่งเปนโลหะทําเปนรูปทรงกระบอกกลวง
หรือรูปถวยฉาบดวยโลหะหรือเปนผงโลหะที่ตองการใหถูกกระตุน เพือ่ ใหไดสเปกตรัมที่มี resonance lines
สวนขั้วแอโนด anode ทําดวยโลหะนิเกิล หรือ ทังสเตน หรือโซโดเนียมเปนแทงเล็กๆ ภายในหลอดแกว
บรรจุดวยแกสนีออน หรืออารกอนที่ความดันประมาณ 4-10 torr. หรือ window อาจเปนแกวไพเร็กซหรือ
ควอรตซ ถาสเปกตรัมอยูในชวงยูวี window ตองทําดวยควอรตซหรือซิลิกา ถาสเปกตรัมอยูในชวงวิสิเบิล
ก็อาจใชแกวไพเร็กซ หรือ ควอรตซ ในการใชหลอด HCL window จะตองสะอาด จะตองใชกระแสไฟฟา
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อยูในชวง 3-30 m A ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของธาตุ เมื่อใชกระแสไฟฟามากๆ จะทําใหอายุของหลอดสั้นเขา แต
ไดแสงมีความเขมสูงเปนการเพิ่ม S/N ratio
5.1.2 Electrodeless Discharge Lamps เปน light source ในการหาปริมาณของธาตุบางอยาง
ไดแก Bi, Cd, Hg, As, P, Pb, Sb, Se, Te, Tl และ Zn โดยเฉพาะอยางยิ่งหลอดนี้ไดรับการแนะนําใหใชหา
ปริมาณของ As, Se และ Hg เพราะให sensitivity ดีกวา นอกจากนี้ EDL ยังใหความเขมของแสงสูงกวา ซึ่ง
ทําใหเพิ่มขีดจํากัดของการตรวจหาไดดีอกี ดวย
5.2 สวนที่ทําใหธาตุกลายเปนอะตอมเสรี (The Atomization Process หรือ Atomizer)
การวิเคราะหดว ยเทคนิค AAS นั้น จะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดขึ้นอยูก ับปริมาณ
ของอะตอมเสรีของธาตุที่ทําใหเกิดขึ้น เพราะอะตอมเสรีเปนตัวดูดกลืนแสงที่จะทําการวัดโดยเลือกใชความ
ยาวคลื่นของแสงที่เหมาะสมผานเขาไป ดังนั้น ความสําคัญจึงอยูที่การทําใหธาตุที่มีอยูในสารละลายตัวอยาง
แตกตัวเปนอะตอมเสรีที่สถานะพื้นไดมากๆ วิธีที่นิยมใชกันคือ
กระบวนการทําใหธาตุแตกตัวเปนอะตอมเสรีดวยเปลวไฟ (Flame Atomization)
กระบวนการนี้สารตัวอยางจะตองเปนสารละลายที่เขากันเปนเนื้อเดียวกัน ไมมีสาร
แขวนลอยอยู ตัวทําละลายจะเปนน้ําหรือสารอินทรียก็ไดกระบวนการ atomization มี 5 ขั้นตอน คือ
1. Nebulization เปนกระบวนการที่เปลี่ยนของเหลวใหเปนละอองเล็กๆ (mist) ดวย
เครื่องเรียกวา nebulizer
2. Droplet precipitation เปนกระบวนการทีล่ ะอองเล็กๆ ของสารละลายรวมกัน
เปนหยดสารละลายโต ไมสารมารถจะลอยอยูในอากาศได จึงตกลงมาแลวออกไปทางทอน้ําทิ้ง (drain)
3. Mixing เปนกระบวนการที่ละอองเล็กๆ ของสารละลายเกิดผสมกับแกส
เชื้อเพลิง (fuel) และออกซิแดนซ ใน spray chamber ของ nebulizer
4. Desolvation เปนกระบวนการที่ตัวทําละลายที่อยูใ นละอองเล็กนั้นถูกกําจัดไป
ทําใหเกิดเปนอนุภาคเล็กๆ ของสารประกอบ กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นตอนลางของเปลวไฟ
5. Compound decomposition เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในเปลวไฟ โดยที่พลังงาน
ความรอนจากเปลวไฟจะไปทําใหสารประกอบเกิดการแตกตัวเปนออกไซด เปนโมเลกุล และเปนอะตอมเสรี
บางครั้งอาจเกิดการกระตุน หรือเกิดการไอออไนเซชันตอไปได
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กระบวนการทัง้ 5 นี้แสดงเปนภาพประกอบ ดังรูปที่ 3
Light beam
O free atoms
compound decomposition
o
desolvation
mixing
nebulization
solution

dropler precipitation

รูปที่3 แสดง Flame Atomization process
ขั้นตอนของการทําวิเคราะหดวยเทคนิค AAS
ในการวิเคราะหสารตัวอยางนั้น ถาตัดสินใจที่จะใชเทคนิค AAS ขั้นตอนตางๆ ควรเตรียมความ
พรอม ดังนี้
1. เตรียมสารตัวอยางใหอยูใ นรูปสารละลายที่เหมาะสมและพรอมที่จะใชกับเครื่อง AAS
2. พิจารณาวาจะทําการวิเคราะหเพื่อหาอะไร และเลือกวิธีการใหเหมาะสม ทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณวิเคราะห
3. จัดเครื่องมือใหพรอมที่จะทํางานได เชน คอมพิวเตอร ไมโครโพรเซสเซอรควบคุม มี software ที่
เก็บขอมูลของธาตุแตละชนิดไวแลว เปนเสมือน cook book ใหผูวิเคราะหสามารถเลือกใหได ซึ่งมี
ก. เลือก HCL ของธาตุที่จะทําการวิเคราะหใสเขาไปในเครื่อง และเลือกกระแสไฟฟาที่ตองใช
ข. จัดเครื่องใหมีสภาพที่เหมาะสมกับเทคนิคที่ใช เชน ใช Flame หรือ flameless atomization การ
ปรับอัตราการไหลของออกซิแดนท อากาศ และเชื้อเพลิง เปนตน
ค. จัดความกวางของชองแสงเขาออกจากโมโนโครเมเตอร (slit width) ใหเหมาะสม
4. เลือกโปรแกรมการวัดผล การคํานวณ ตลอดจนการรายงานผลวิเคราะห
6. การทําคุณภาพวิเคราะหดว ย AAS (Qualitative Analysis)
โดยทั่วไปแลวเทคนิค AAS นั้นไมเหมาะสมที่จะใชสําหรับทําคุณภาพวิเคราะห เพราะเสียเวลาไม
สะดวก เนื่องจากตองเปลี่ยน HCL และตอง scan ความยาวคลื่น ประกอบกับคาใชจายสูงจึงไมนิยมใช
สําหรับตรวจหา อยางไรก็ตาม เทคนิคนี้กส็ ามารถใชได เชน ตองการตรวจสอบวาสารละลายตัวอยางมี Ni
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เปนองคประกอบหรือไม เราก็ใช HCL เปน Ni และใช Flame(air/C2 H2) เปน atomizer ใชความยาวคลื่นของ
ธาตุ Ni คือ 232 nm สําหรับตรวจวัด หลังจากนําสารละลายตัวอยางพนเขาไปในเปลวไฟแลวดูวาที่ความยาว
คลื่น 232 nm มีการดูดกลืนแสงหรือไม ถามีแสดงวาสารตัวอยางมีธาตุ Ni แตถาไมมีการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่นนีแ้ สดงวาสารตัวอยางไมมี Ni ดังนั้นถาตองการตรวจหาธาตุใดก็สามารถทําไดในทํานองเดียวกัน
7. การทําปริมาณวิเคราะหดวยเทคนิค AAS (Quantitative Analysis)
สามารถทําไดหลายวิธีดังนี้
7.1 Calibration Method ใชในกรณีที่สารตัวอยางไมคอยมีสิ่งรบกวนและสารตัวอยางเจือจาง ทําการ
วิเคราะหไดโดยเทียบกับสารละลายมาตรฐานที่ทราบความเขมขนแนนอนแลว เปนวิธีที่นิยมใชกนั ทั่วๆ ไป
โดยปรับสัญญาณที่ไดจาก blank ใหเปนศูนย แลวจึงวัดคาแอบซอรแบนซของสารละลายมาตรฐานทีค่ วาม
เขมขนตางๆ กัน (4-5 ความเขมขน) เมื่อใช flameless atomization technique อาจใชวดั peak area หรือความ
สูงของพีก (peak height) แลวนําผลมาเขียนกราฟเพื่อหาความสัมพันธกับความเขมขนของสารละลาย จะได
calibration curve ซึ่งอาจเปนเสนตรงหรือเสนโคงก็ได การเขียนกราฟอาจใชเครื่องคอมพิวเตอรหรือเครื่อง
คํานวณทํางานให ถาเปนเสนตรง least squares fit แตถาเปนเสนโคง อาจใหเครื่องลากเสนโคงใหได
calibration curveใชไดเฉพาะการวิเคราะหแตละครั้งเทานัน้ เพราะparameter ตางๆ ที่ใชอาจเปลี่ยนแปลงได
7.2 ใช Factor Method วิธีนี้ใชไดเมื่อ calibration curve เปนเสนตรง โดยนําสารละลายมา 2 สวน
เทาๆ กัน ( X และ Y) และมีปริมาตร Vz นําสวน X มาเติมสารละลายมาตรฐานที่มีความเขมขนเปน Cs ลงไป
ปริมาตร Vs สําหรับสวน Y นํามาเติมสารละลาย(อาจเปนน้ําหรือกรด) ลงไปในปริมาตร Vs แลวนํา
สารละลายทั้ง 2 สวนไปวัดคาแอบซอรแบนซ ไดเปน Ax และ Ay ตามลําดับ ถาใหความเขมขนสารละลาย
เปน Cu จะคํานวณหาความเขมขนไดจากสมการ
Cu
=
Ay Vs Cs / (Ax - Ay ) Vz
วิธีนี้ตองควบคุมสภาวะตางๆ ดังนี้
1. Calibration curve จะตองเปนเสนตรง
2. คาแอบซอรแบนซที่วัดไดคือ ควรจะตองเปนประมาณ 2 เทาของ A
3. Vs ควรนอยกวา Vz มากๆ เพื่อมิใหเกิดการเจือจางของสารละลายตัวอยางมากเกินไป
เนื่องจากการเติมสารมาตรฐาน
4. ความเขมขนของสารมารฐาน Cs ควรมากกวาความเขมขนของสารตัวอยาง Cu มากๆ
7.3 ใช Standard Addition Method เปนวิธที ี่ใชในการแกปญหาเกี่ยวกับ matrix effects และ
interferences เพราะวา calibration curve ในการวิเคราะหสารนั้น สัญญาณที่วัดไดไมใชเปนแตเพียงสารที่ทํา
การวิเคราะหเทานั้น แตมนั รวมถึงสัญญาณตางๆ จากสารอื่นที่มีอยูในตัวอยางดวย ทําไดโดยแบงสารละลาย
ตัวอยางออกเปน 4-5 สวน นําแตละสวนมาเติมสารมาตรฐานที่มีความเขมขนเทากัน แลวนําไปวัดคา
แอบซอรแบนซ แลวนํามาเขียนกราฟกับความเขมขนของสารละลายมาตรฐานที่เติมลงไป ดวย least-square
fit ความเขมขนของสารตัวอยางหาไดจากการ extraporating ไปตัดแกนความเขมขน
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7.4 ใชวิธีทําใหเจือจาง Dilution Method วิธีนี้ใชกับสารตัวอยางที่มี interferences โดยเฉพาะกรณีที่
เกิด enhancement คือคาแอบซอรแบนซจะวัดไดมากกวาปกติ เนื่องจากเกิดไอออไนเซชัน ทําไดโดยการเติม
สารละลายที่ประกอบดวยธาตุที่ไอออไนสงายๆ ลงไปในสารละลายตัวอยางและสารละลายมาตรฐาน
7.5 ใชวิธี Internal Standard Method วิธีนี้อาศัยหลักการเติมสารมาตรฐาน (reference element) ซึ่ง
เปนคนละธาตุกับสารที่จะวิเคราะหลงไปในตัวอยาง และ blank หลังจากวัดคาแอบซอรแบนซแลวหา
อัตราสวนของแอบซอรแบนซระหวางสารตัวอยางและสารมาตรฐาน ( A /A) จากนัน้ เขียนกราฟกับความ
เขมขนของธาตุที่จะทําการวิเคราะหจะได calibration curve เพื่อหาความเขมขนของสารละลายตัวอยาง
สําหรับวิธีนี้จะใชไดก็ตอเมือ่
1. สารตัวอยางตองไมมีธาตุที่ใชเปนมาตรฐาน (reference element)
2. ทั้งสารตัวอยางและสารมาตรฐานจะตองมีลักษณะและคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกัน
8. ผลกระทบของสิ่งรบกวนตอการวิเคราะห (Interference Effects)
ถึงแมวาเปนเทคนิคที่คอนขางเฉพาะมาก ทั้งแหลงกําเนิดและการดูดกลืนแสง แตก็มโี อกาส
ที่สเปกตรัมของธาตุอื่นที่ปนอยูมารบกวนไดทําใหคา absorbance วัดไดมากหรือหนอยกวาปกติ สิ่งเหลานี้
ลวนเปนสาเหตุที่ทําใหผลวิเคราะหผิดพลาดได ดังนั้นผูวเิ คราะหควรศึกษากอนวา สารตัวอยางเปนอะไร จะ
ละลายดวยอะไร มีองคประกอบอะไรบาง และจะวิเคราะหดว ยเทคนิคอะไร สิ่งเหลานี้จะชวยทําใหผลการ
วิเคราะหผิดพลาดนอยที่สุด สิ่งรบกวนสามารถจําแนกได ดังนี้
8.1 Physical effects เปนผลเนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพของสารละลายที่จะวิเคราะห
ซึ่งไปเกี่ยวของกับอัตราการไหลของสารละลายเขาไปใน nebulizer ขนาดของหยดสารละลาย (drop size)
ไดแก volatility ของตัวสารละลาย surface tension, viscosity ซึ่งสามารถแกไขไดคือทําใหสารละลายเจือจาง
ลง หรือเติม organic solvents หรือเตรียมสารละลายใหมี matrix อยางเดียวกับสารตัวอยาง
8.2 Chamical effects ไดแก แอนไอออน เชน ฟอสเฟต ซัลเฟต อะลูมิเนต ซิลิเกต หรือ
แอนไอออนทีม่ ีออกซิเจนเปนองคประกอบบางตัวทําใหผลการหาปริมาณของพวก alkaline earth metals ได
นอยกวาปกติ เมื่อใช air- CH flame หรือ flame temperature ต่ํา เพราะมีการเกิดสารประกอบที่อยูต ัวบางชนิด
เรียกวา refractory compound จึงทําใหการแตกตัวเปนอะตอมของธาตุที่จะวิเคราะหนอยกวาที่ควรจะเปน
9. การเลือกใชเทคนิคที่เหมาะสมในการวิเคราะห
การวิเคราะหดว ยเทคนิค AAS นั้นอาจทําไดหลายวิธี แตละเทคนิคมีขอดีขอเสียและการใชงาน
แตกตางกัน และอาจกลาวไดวากระบวนการทําใหสารเกิด atomization ไมมีวิธีไหนเลยที่จัดวาดีทสี่ ุดดังนั้น
หองปฏิบัติการวิเคราะหตองเลือกใหเหมาะสมกับความตองการ โดยคํานึงถึงองคประกอบหลายๆ อยาง เชน
ความรวดเร็วของการวิเคราะห ความยากงาย ความเขมขน สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารที่จะ
วิเคราะห ตลอดทั้งเครื่องมือและอุปกรณตา งๆ ที่สามารถอํานวยให แตละเทคนิคมีหลักการทั่วไป ดังนี้
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9.1 Flame Techniques
เทคนิคนี้ใช flame ทําใหเกิด atomization โดยทั่วไปแลวเปนเทคนิคที่ใชกันอยางกวางขวาง
สารตัวอยางควรจะตองมีลกั ษณะ ดังตอไปนี้
1. สารตัวอยางตองเปนสารละลายหรือของเหลว
2. สารตัวอยางควรมีสารที่เปนของแข็งละลายอยูไมเกิน 5% มิฉะนั้นจะมีผลตอ
การเกิด atomization
3. สารตัวอยางควรจะสลายตัวไดดีดว ยความรอน
4. ควรมีความเขมขนอยูในชวงที่เหมาะสม
5. สารละลายตัวอยางจะตองมีอยางนอย 1 ml.
เทคนิคนี้ผูวิเคราะหไมจําเปนตองมีความชํานาญมากนัก คาใชจายสวนใหญอยูที่การเตรียมสาร
ตัวอยางใหเปนสารละลาย มีความแมนยําในการวิเคราะหสูง
9.2 Graphite Furnace
สารตัวอยางทีจ่ ะใชเทคนิคนีใ้ นการวิเคราะหควรมีลักษณะดังนี้
1. สารตัวอยางอาจเปนของแข็ง หรือของเหลว หรือของแข็งละลายในของเหลว
ซึ่งถาละลายเปนเนื้อเดียวกันก็ยิ่งดี
2. สารตัวยางตองสลายตัวดวยความรอน และทําใหสารเจือปนกับสารที่จะ
วิเคราะหแยกออกจากกันได
3. ควรจะตองมีชว งความเขมขนที่เหมาะสม
4. สารตัวอยางและสารมาตรฐานควรจะตองเปรียบเทียบกันได
5. ปริมาตรของสารตัวอยางที่ตอ งใชอาจเปน 0.5 µL.
6. วิธีนี้ใหความแมน และ sensitivity ในการวิเคราะหดี แตผวู ิเคราะหจําเปนตอง
มีประสบการณและความชํานาญพอสมควร อัตราคาวิเคราะหขึ้นอยูกบั
สารเคมีที่ตองใช graphite tube และเวลาทีใ่ ชในการวิเคราะห
9.3 Vapor Generation Techniques
สําหรับเทคนิคนี้จําเปนจะตองทําสารตัวอยางใหมีลกั ษณะ ดังตอไปนี้
1. สารตัวอยางจําเปนตองยอยใหอยูในสภาพที่เปนกรดและมี oxidation state ที่
เหมาะสม
2. ใชวิเคราะหไดเฉพาะบางธาตุเทานั้น
3. ควรจะตองปราศจากสิ่งรบกวนทางเคมี
4. ชวงความเขมขนจะตองพอเหมาะ
5. เปนเทคนิคที่ให sensitivity สูงสําหรับธาตุที่สามารถวิเคราะหได
6. คาใชจายขึ้นอยูกับสารเคมีและเวลาที่ใช
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7. การเตรียมตัวอยางตองใชความชํานาญ แตการทําวิเคราะหสามารถทําไดงาย
8. ความแมนยําของการวิเคราะหสู 2 วิธีแรกไมได
การเลือกใชเทคนิคที่เหมาะสมกับการวิเคราะห นัน้ หองปฏิบัติการวิเคราะหควรพิจารณาเลือกใช
เทคนิคที่เหมาะสมกับความตองการและผลวิเคราะหที่ไดถูกตอง แมนยํา ควรเตรียมความพรอมดัง เชน
ตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางการเตรียมการวิเคราะหดวย Flame Atomization Technique
ในการวิเคราะหสารตัวอยางน้ําเสียดวยเทคนิค AAS นั้น มีขั้นตอนตางๆ ตองเตรียมความพรอม ดังนี้
1. หองปฏิบัติการวิเคราะหตอ งมีเครื่อง Atomic Absorption Spectrometer
2. สารเคมี สําหรับกรณีนเี้ ลือกใชวิธยี อยตัวอยางแบบ Nitric Acid Digestion ดังนั้น สารเคมี
ที่ตองใชมี ดังนี้
2.1 กรดไนตริก (HNO3) ความเขมขนไมต่ํากวา 65%
2.2 น้ํา Deionized water (DI) คุณภาพชั้น 2(Type II) หรือสูงกวา
2.3 กาซอะเซทิลีน (Acetylene gas) Pressure-reducing Valves ชนิด Instrument
Grade
2.4 สารละลายโลหะมาตรฐานรับรอง (Verification Standard) เชน SRM, RM
เปนสารละลายชนิด AA Grade หรือเทียบเทาที่สามารถสอบกลับไปยัง NIST
2.5 สารละลายโลหะมาตรฐาน 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร เปนสารละลายชนิด
AA Grade หรือเทียบเทา สําหรับใชในการปรับเทียบ (calibration) เตรียมไว
สรางกราฟมาตรฐาน ( Working Standard Solution)
เตรียมสารละลายที่ใชในการสรางกราฟมาตรฐานอยางนอย 3 ความเขมขน
ขึ้นอยูกับชวงความเขมขนของแตละดัชนีที่ตองการวิเคราะห ตัวอยาง เชน การ
วิเคราะหทดสอบ Cu เตรียมความเขมขน 0.05, 0.10, 0.50, 1.00, 1.50 มิลลิกรัมตอ
ลิตร โดยเตรียมจากสารละลายโลหะมาตรฐานความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอลิตร
และ 1 มิลลิกรัมตอลิตร สารละลายสําหรับตั้งศูนยของเครื่องใช 0.2 % กรดไนตริก
3. การเตรียมตัวอยางน้ําเสียเพื่อใชในวิเคราะหทดสอบ หองปฏิบัติการวิเคราะหสารมารถ
เลือกวิธีที่เหมาะสมในการเตรียมสารละลายตัวอยางไดจาก วิธีมาตรฐาน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของธาตุที่จะทําการวิเคราะห เชน ตัวอยางการวิเคราะห Cu ในน้ําเสียโดยการใช Flame
Atomization Technique เลือกการเตรียมตัวอยางโดยวิธี Nitric Acid Digestion มีขั้นตอนการเตรียม
ดังนี้
3.1 นําตัวอยางน้ําออกมาจากหองเย็นตองตัง้ ทิ้งไวใหอุณหภูมิของตัวอยางน้ํา
เทากับหรือใกลเคียงอุณหภูมิหอง
3.2 จากนั้นปเปตตัวอยางน้ํา ทีเ่ ขยาเขากันดีแลว 100 มิลลิลิตร ดวยปเปตแบบวัด
ปริมาตร (Volumetric Pipette) ใสในบีกเกอรขนาด 200 มิลลิลิตร
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3.3 ใส Glass bead
3.4 เติมกรดไนตริกเขมขน 5 มิลลิลิตร โดยใช Dispenser แลวแกวงเบาๆ ใหเขากัน
ปดกระจกนาฬิกา แลวนําไปวางบนเตาไฟฟา (Hot plate) ซึ่งตั้งเตาไฟฟาไวในตู
ดูดควัน ใหความรอนที่อุณหภูมิเหมาะสมโดยใหเดือดเบาๆ คอย ๆ ระเหย
จนกระทั่งการยอยสมบูรณสงั เกตจากสารละลายจะใสขึ้น จนปริมาตรเหลือ
ประมาณ 10-20 มิลลิลิตร แลวยกลงปลอยไวใหเย็นที่อุณหภูมหิ อง
3.5 Rinse ขางๆ บีกเกอร และกระจกนาฬิกาดวยน้ํา Deionized water 1 ครั้ง แลวนํามา
กรองดวยกระดาษกรอง Whatman เบอร 42 หรือเทียบเทาใสใน ขวดวัดปริมาตร
(Volumetric flask) 100 มิลลิลิตร เมื่อสารละลายกรองหมดแลว Rinse กระดาษ
กรองดวยน้ํา Deionization water อีกครั้ง แลวปรับปริมาตร ขวดปริมาตร
(Volumetric flask) ใหเปน 100 มิลลิลิตร ดวยน้ํา Deionization water แลวถายใส
ขวดพลาสติกโพลีเอธีลีน นําไปเก็บในหอง AAS รอการวิเคราะหตอไป
4. ขั้นตอนการทดสอบ
4.1 ทําการสรางกราฟมาตรฐาน โดยใหมีคา Correlation of determination ≥ 0.995
เริ่มจาก Blank standard กอนและ เรียงตามลําดับจากความเขมขนนอยไปมาก
อานคา Blank standard ใหได 0.000 หรือใกลเคียงจากนัน้ ทดสอบความเขมขน
จนครบทุกความเขมขน กราฟมาตรฐานที่ไดจะเปนเสนตรง ( R2 ≥ 0.995 )
4.2 ทําการทดสอบสารละลายโลหะมาตรฐานที่ทราบคาแนนอน โดยใชความ
เขมขนตรงกลางของสารละลายโลหะมาตรฐานที่ใชในการสรางกราฟ
มาตรฐาน หลังจากที่ทําการสรางกราฟมาตรฐานทุกครั้ง(Continuing
Calibration Standard, CCS)
4.3 ทําการทดสอบสารละลายโลหะมาตรฐานที่เตรียมจากแหลงที่มาที่ตางจาก
สารละลายโลหะมาตรฐานที่ใชในการสรางกราฟมาตรฐาน โดยใชความ
เขมขนตรงกลางสารละลายโลหะมาตรฐานรับรอง (Calibration Verification
Standard, CVS)
4.4 ทําการทดสอบสารละลายโลหะมาตรฐานที่ทราบคาแนนอน ชวงความ
เขมขนตรงกลางของสารละลายโลหะมาตรฐานที่ใชในการสรางกราฟ
มาตรฐาน โดยที่ตองผานกระบวนการยอยใหเหมือนกับตัวอยาง (Laboratory
Control Standard, LCS)
4.5 ทําการทดสอบ Blank
4.6 ทําการทดสอบสารละลายตัวอยางและตัวอยางที่ใชในการควบคุมคุณภาพ และ
บันทึกคา Absorbance และคา Concentration
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4.7 ทํา Dilution สารละลายตัวอยางที่ทดสอบไดคา Absorbance เกิน Range ของ
กราฟมาตรฐาน ตามความเหมาะสม เชน 2, 5,10, 20, 50 เทา
4.8 เมื่อเสร็จขั้นตอนการทดสอบแลวทําความสะอาดเครื่อง และปดเครื่อง
5. การคํานวณ
5.1 กรณีไมมกี ารเจือจางตัวอยาง
สูตร
C (โลหะ)
=
Mt - Mb
เมื่อ C (โลหะ) = ความเขมขนของโลหะ (มิลลิกรัมตอลิตร)
Mt = ความเขมขนของโลหะหนักจาก test portion (มิลลิกรัมตอลิตร)
Mb = ความเขมขนของโลหะหนักจาก Blank sample(มิลลิกรัมตอลิตร)
5.2 กรณีมีการเจือจางตัวอยาง (Post dilution)
สูตร
C (โลหะ)
=
[Mt x (B/V) ] - Mb
เมื่อ C (โลหะ) = ความเขมขนของโลหะ (มิลลิกรัมตอลิตร)
Mt = ความเขมขนของโลหะจาก test portion (มิลลิกรัมตอลิตร)
Mb = ความเขมขนของโลหะจาก Blank (มิลลิกรัมตอลิตร)
B = ปริมาตรสุดทายของตัวอยาง (Final volume, มิลลิลิตร)
V = ปริมาตรของสารละลาย (Original Sample, มิลลิลิตร)
6. การควบคุมคุณภาพการทดสอบ
6.1 Method blank เพื่อเปนการตรวจสอบความปนเปอนที่อาจจะเกิดขึน้ ระหวาง
ขั้นตอนการทดสอบตั้งแตการเตรียมตัวอยางจนสิ้นสุดการทดสอบ
6.2 Duplicate sample เปนการควบคุมความแมนยํา (precision) ของการทดสอบ
ถาผลที่ไดแตกตางกันจะบอกถึงความแปรปรวนของวิธีวเิ คราะห สูตรการ
คํานวณดังนี้
% RPD = (sample result – duplicate result) x 100
(sample result + duplicate result) / 2
6.3 การทํา Laboratory-fortifide Matrix (LFM) เปนการควบคุมความถูกตอง
(Accuracy) ของการทดสอบ
สูตรการคํานวณดังนี้
% recovery = (LFM sample result- sample result) x 100
(Known LFM added concentration)
6.4 ทําการตรวจสอบ Sensitivity ของเครื่องมือ 1 ครั้ง/เดือน
โดยนําสารละลายสําหรับตั้งศูนยของเครื่องมาบันทึกคา Absorbance 5 ครั้ง
และนําสารละลายโลหะมาตรฐานความเขมขนที่ใหคา Absorbance ประมาณ
0.200 หรือความเขมขนตรงกลางที่ใชในการสรางกราฟมาตรฐานมาบันทึกคา
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Absorbance 5 ครั้ง คาที่ยอมรับไดจะตองอยูในชวง ± 20 % ของคาจริง
Sensitivity = Conc. Of Std. x 0.0044
Measured
(Measured Abs.=Average Abs. of Std.–Average Abs. of Zero Concentration)
6.5 การสรางกราฟมาตรฐาน โดยใหมีคา Correlation of determination ≥ 0.995
6.6 การตรวจสอบคุณภาพ Continuing Calibration Standard (CCS)
6.7 ใช QC Check Standard (Calibration Verification Standard, CVS)
6.8 การตรวจสอบ (Laboratory Control Standard ,LCS)
10. อางอิง
10.1 APHA, AWWA and WEF “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”
20th Edition, Edited by Lenore S. Clesceri, Arnold E. Greenberg, Andrew D. Eaton,1998.
10.2 เอกสารอบรมหลักสูตรการวิเคราะห วิจัย โลหะในน้ําดวยเทคนิค AAS ของ รศ.แมน อมรสิทธิ์
10.3 Maria Csuros “Environmental Sampling and Analysis for Technicians” Edition, Lewis
Publishers, CRC Press Inc, U.S.A. 1994, P107-108, and Chapter 8, P140-146
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