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ABSTRACT 

 Electroanalytical procedures with some incorporating flow systems have been 

developed for determination of arsenic, phosphorus and nitrogen species, and chloride, 

cadmium, copper, lead and zinc ions. The developed methods provide better analytical 

performance such as good sensitivity and precision, low cost of instrumentation and 

operation, fast and convenient analyses and high degrees of automation.  

 A square wave cathodic stripping voltammetric procedure has been developed 

for determination of As(III) and As(V). It is based on electro-deposition of As(III) on 

a hanging mercury drop electrode (HMDE) as a copper-arsenic intermetallic 

compound, which is further reduced to arsine at a more negative potential in the 

stripping step. Deposition was performed in a solution of 1 M HCl with 10 mgL-1 

Cu(II), by applying a constant potential of -0.40 V vs Ag/AgCl to the HMDE for 60 s. 
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Stripping was carried out by applying a square wave waveform in the potential range  

-0.40 to -1.00 V. A voltammogram was obtained with peak potential at -0.78 V giving 

peak current linearly proportional to As(III) concentration up to 50 μgL-1 with a 

detection limit (DL) of 0.3 μgL-1 As(III) and 3.6% relative standard deviation (RSD) 

(5 μgL-1 As(III), n = 11). As(V) was determined after reduction to As(III) by 

thiosulfate. It was applied to water, soil, ores leachate and ores digest samples. It was 

validated by HG-AAS and soil certified reference material (CRM). Recoveries (83-

108%) were obtained for water samples. The method is simple, convenient and low 

reagent consumption. 

 Amperometric detection (Amp) incorporating flow injection (FI) for 

determination of orthophosphate has been developed by in-line formation of 12-

molybdophosphate subsequently reduced electrochemically at a glassy carbon 

electrode. Standard/sample is injected into a stream of 0.1 M potassium chloride and 

then merged with a stream of 0.5 % w/v acidic molybdate solution. The electrical 

current due to the electrochemical reduction is proportional to concentration of 

phosphate continuously recorded as FI peak. Linear calibration graphs were obtained 

in ranges of 10-100 μgL-1, 0.1-1.0, and 1.0-10.0 mgL-1 P-PO4 with a DL of 3 µgL-1 P-

PO4. 0.8% RSD was for both 0.5 mgL-1 and 5 mgL-1 P-PO4 (n=11). A sample 

throughput of 60 h-1 could be achieved.  Validation was made with soil and water 

CRMs. It was successfully applied to soil and water samples. FI-Amp is superior to 

spectrophotometric one, in not suffering from interferences such as particulates and 

colored substances, and Schlieren’s effect. It could tolerate to silicate up to1000 mgL-1. 

 FI-Amp has been applied to a new extraction procedure, proposed for 

extracting of available phosphorus from soils, based on an off-line extraction column. 
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The column was fabricated from a 10 mL plastic syringe fitted at the bottom with a 

cotton wool and a piece of filter paper to support soil sample. An aliquot (50 mL) of 

extracting solution (0.05 M HCl + 0.0125 M H2SO4) was fed through the sample by 

gravity and the eluate was then analyzed for phosphorus by the FI-Amp. The results 

obtained were correlated well with those obtained by the conventional steady state 

standard extraction, but with slightly higher in extraction efficiency. 

 Another application of the FI-Amp involved the study on sequential leaching 

of phosphorus from soil with a newly developed -fully automated flow through micro-

column fractionation system, with a three step extraction scheme using extractants of 

1.0 M NH4Cl, 0.1 M NaOH and 0.5 M HCl and another with a two step extraction 

scheme using extractants of 1.0 M NaOH and 1.0 M HCl, according to the scheme for 

fractionation of phosphorus associated with different geological phases. The 

developed system was successfully applied for fractionation of phosphorus in soil 

samples, validating by the analysis of CRM.  

For incorporating with FI-Amp, development of in-line UV digestion system 

was made by converting dissolved organic phosphorus (DOP) to dissolved reactive 

phosphorus (DRP). This provides the possibility to determine DRP and DOP in 

natural waters. 

 Conductometric detection incorporating FI (FIC) with gas diffusion unit was 

developed for determination of ammonium. Different designs of conductometric flow 

cell and signal amplification unit were investigated in order to improve sensitivity of 

the system. A standard/sample solution is injected into the 2.0 M sodium hydroxide 

donor stream, which will convert ammonium to ammonia . The gas diffused through a 

teflon membrane to dissolve into an acceptor stream (water) leading to increase in 
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conductance of the solution as recorded as a FI peak. With a system operating at a 

room temperature, a linear calibration graph plotting between peak height vs 

ammonium concentration was obtained in a range up to 1.2 mgL-1 N-NH4 with  DL of 

0.05 mgL-1 N-NH4, 5.2 % RSD (0.5 mgL-1 N-NH4, n=11) and a sample throughput of 

60 h-1. The proposed method was successfully applied to soil extract and surface 

water samples with validating by spectrophotometric standard method. The FIC 

consumes only small amounts of cheap chemicals. There was no interference from 

particulates and colored species. FIC was also applied to a new extraction procedure 

for available ammonium from soil employing plastic syringe as a column, based on an 

off-line extraction column. Extracting solution (2 M KCl) was fed through the sample 

by gravity and the eluate was analyzed for ammonium. The proposed extraction 

procedure used simple apparatus, and provided better extraction efficiency than the 

standard extraction procedure.  

 The FIC system was further developed for the determination of Kjeldahl 

nitrogen (or proteins). By digesting the sample employing to the Kjeldahl standard 

method and the digest is diluted and directly injected into a 4 M NaOH donor stream. 

Linear calibration graphs were obtained for 10–100 and 1.0-10.0 mgL−1 N-NH4, with 

DLs of 1.0 and 0.2 mgL−1 N-NH4, and RSDs of 0.3 % and 1.7% (n=11, 50 and 5 

mgL−1 N-NH4) respectively. It was applied to real samples of milk, chicken meat and 

rubber. Validation was made with the standard Kjeldahl distillation/titration methods. 

Advantages include high sample throughput (35 h−1) and much less amounts of 

chemicals consumption comparing to the standard method (275 mg vs 17.5 g of 

NaOH per analysis for milk and chicken meat and 275 mg vs 24 g of NaOH per 

analysis for rubber). 
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 A simple home-made chloride ion selective electrode based on Ag/AgCl wire 

as a sensor, incorporating FI using three 3-way solenoid valves as an electric control 

injection device was developed for determination of water soluble chloride in 

admixtures and aggregates for cement. A sample solution or an extract is injected into 

a water carrier stream merging  with 0.1 M KNO3  stream and passes  through a flow 

cell where the solution will be in contact with the sensor, producing a potential 

change recorded as a peak. A calibration graph was linear for 10–100 mgL−1 with DL 

of 2 mgL−1 and 1.0, 1.2 and 0.6% RSDs (n = 7; 20, 60 and 90 mgL−1cholride, 

respectively). Sample throughput of 60 h−1 was achieved with the consumption of 1 

mL each of electrolyte solution and water carrier. The developed method was 

validated by the British Standard methods. 

 An anodic stripping voltammetric method has been developed for 

determination of cadmium, lead, copper and zinc ions in acetic acid extract of glazed 

ceramic surfaces. An aliquot of 4% (v/v) acetic acid solution was kept in a ceramic 

ware for 24 h in the dark, then 10.00 mL of the extracted solution was placed in a 

voltammetric cell. The solution was purged with oxygen free nitrogen gas for 3 min 

before deposition of the metals was carried out by applying a constant potential of 

−1.20 V versus Ag/AgCl to the HMDE for 45 s. A square wave waveform was 

scanned from −1.20 to 0.15 V and a voltammogram was recorded. DLs of 0.25, 0.07, 

2.7 and 0.5 µgL−1 for cadmium, lead, copper and zinc, respectively, were obtained 

with RSDs of 2.8–3.6%. (n =11, 100 µgL−1 each of all the metals) and with recoveries 

of 105–113%. The method was successfully applied to ceramic wares produced in 

Lampang province of Thailand. The proposed procedure is simpler, more convenient  

and more sensitive than the FAAS standard methods.
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บทคัดยอ 

 ไดพัฒนาวิธีการทางเคมีไฟฟารวมกับระบบการไหลสําหรับหาปริมาณสปชีสของสารหนู 

ฟอสฟอรัส และ ไนโตรเจน และ ไอออนของคลอไรด  แคดเมียม ทองแดง  ตะกัว่ และ สังกะสี วิธี

ท่ีไดพัฒนาข้ึนใหประสิทธิภาพการวิเคราะหดีกวาวิธีการวิเคราะหแบบเดิม เชน มีความไวและ

แมนยําสูง ราคาเคร่ืองมือและคาใชจายในการใชงานตํ่า มีความรวดเร็วและสะดวกตอการวิเคราะห 

และมีความเปนอัตโนมัติสูง 
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 ไดพัฒนาวิธีสแควรเวฟแคโทดิกสตริปปงโวลแทมเมตรี สําหรับการวิเคราะหหาปริมาณ

อารซีไนท และอารซีเนท โดยอาศัยการรีดักชันของอารซีไนทและเกดิสารประกอบอินเตอรเมทัล   

ลิกระหวางทองแดงกับสารหนูบนข้ัวปรอทแขวน ซ่ึงจะถูกรีดิวซตอไปเปนอารซีนในข้ันสตริปปง 

โดยข้ันการเกาะติดจะทําในสารละลายอิเล็กโตรไลต 1 โมลาร กรดไฮโดรคลอริก กับสารละลาย

คอปเปอร(II) เขมขน 10 มิลลิกรัมตอลิตร โดยใหศักยไฟฟาคงท่ี -0.40 โวลตท่ีข้ัวปรอทแขวน เม่ือ

เทียบกับข้ัวไฟฟาอางอิงซิลเวอร/ซิลเวอรคลอไรด เปนเวลา 60 วนิาที ในข้ันสตริปปงใหศักยแบบ 

สแควรเวฟในชวง -0.40 ถึง -1.00 โวลต  โดยโวลแทมโมแกรมเกดิพีคท่ีศักยไฟฟา -0.78 โวลต ซ่ึง

ใหกระแสสัมพันธเชิงเสนตรงกับความเขมขนของอารซีนิกถึง 50 ไมโครกรัมตอลิตร โดยมี

ขีดจํากัดตํ่าสุดในการตรวจวดัอารซีนิก 0.3 ไมโครกรัมตอลิตร และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ 

3.6 เปอรเซนต (ความเขมขนอารซีนิก 5 ไมโครกรัมตอลิตร, n = 11)  การวิเคราะหอารซีเนท จะทํา

โดยรีดิวซใหเปนอารซีไนทโดยใชสารละลายไทโอซัลเฟต ไดประยุกตวิธีท่ีพฒันาข้ึนนี้กับการ

วิเคราะหตัวอยาง น้ํา  ดนิ  ตัวอยางแรท่ีถูกชะ และตัวอยางแรท่ีผานการยอยสลาย โดยสอบเทียบ

ความถูกตองของผลการวิเคราะหกับวิธีไฮไดรเจนเนอรเรชันอะตอมมิกแอบซอพชันสเปกโทร

โฟโตเมตรี และการวิเคราะหดินมาตรฐานอางอิง โดยใหเปอรเซนตการคืนกลับเทากับ 83 - 108 

สําหรับตัวอยางน้ํา ซ่ึงวิธีนี้งาย สะดวก และประหยดัสารเคมี 

 ไดพัฒนาวิธีแอมเพอโรเมตรีรวมกับระบบโฟลอินเจคชัน สําหรับการวิเคราะหหาปริมาณ

ออโธฟอสเฟต โดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยาของ 12-โมลิบโดฟอสเฟตท่ีจะถูกรีดวิซทางเคมีไฟฟาท่ีข้ัว

แกลสซีคารบอน โดยท่ีสารละลายมาตรฐานหรือตัวอยางจะถูกฉีดเขาไปในระบบท่ีมี 0.1โมลาร 

โพแทสเซียมคลอไรดเปนกระแสตัวพาและจะถูกผสมกับสารละลาย 0.5 เปอรเซนตโมลิบเดทใน

สภาวะกรด ซ่ึงจะไดกระแสไฟฟาจากการเกิดปฏิกริิยารีดักชันแปรผันตามความเขมขนของ
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ฟอสเฟตท่ีฉีดเขาไปและถูกบันทึกออกมาเปนพีค โดยใหกราฟมาตรฐานเปนเสนตรงอยูในชวง 10-

100 ไมโครกรัมตอลิตร 0.1- 1.0 และ 1-10 มิลลิกรัมตอลิตร มีขีดจํากดัตํ่าสุดในการตรวจวัด 3 

ไมโครกรัมตอลิตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธเทากับ 0.8 เปอรเซนต (0.5 และ 5 มิลลิกรัมตอ

ลิตรฟอสเฟต, n=11) สามารถวิเคราะหได 60 ตัวอยางตอช่ัวโมง ไดทําการตรวจสอบความถูกตอง

โดยทําการวิเคราะหสารมาตรฐานอางอิงของน้ําและดนิ รวมท้ังนําไปประยุกตใชวเิคราะหตัวอยาง

ดินและน้ํา ซ่ึงการตรวจวัดดวยวิธีแอมเพอโรเมตรีดีกวาการตรวจวัดโดยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรี 

โดยท่ีจะไมถูกรบกวนจากความขุน และสีของสารละลายตัวอยาง รวมทั้งผลของดัชนีหักเหของแสง 

(ชิลเดรนทแอฟเฟค) และสามารถทนซิลิเกตไดถึง 1000 มิลลิกรัมตอลิตร  

 ไดประยุกตใชเทคนิคโฟลอินเจคชันแอมเพอโรเมตรีรวมกับวิธีใหมในการสกัดหาปริมาณ

ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนในตัวอยางดนิ โดยอาศัยการสกัดผานคอลัมนท่ีใชหลอดฉีดยาพลาสติก

ขนาด 10 มิลลิลิตรท่ีใสสําลีและกระดาษกรองกอนบรรจุดินตัวอยางลงไป โดยทําการผานสารสกัด 

(0.05 โมลาร กรดไฮโดรคลอริกผสมกับ 0.0125 โมลารกรดซัลฟูริก) ปริมาตร 50 มิลลิลิตรโดย

อาศัยการไหลตามแรงโนมถวงของโลก สารท่ีถูกชะจะถูกนําไปวิเคราะหหาปริมาณฟอสฟอรัสดวย

ระบบโฟลอินเจคชันแอมเพอโรเมตรี จากผลวิเคราะหพบวาวิธีการสกัดดวยคอลัมนใหผลดีและ

สอดคลองกับการสกัดดวยวธีิมาตรฐานแบบเดิม แตใหประสิทธิภาพการสกัดท่ีสูงกวา 

 ไดประยุกตระบบโฟลอินเจคชันแอมเพอโรเมตรีสําหรับศึกษาการชะของฟอสฟอรัสจาก

ดิน รวมกับระบบอัตโนมัติท่ีพัฒนาข้ึนใหมท่ีอาศัยการไหลผานไมโครคอลัมนท่ีบรรจุดินไว โดยใช

สารสกัด 3 ชนิด คือ 1.0 โมลาร แอมโมเนียมคลอไรด 0.1 โมลาร โซเดียมไฮดรอกไซด และ 0.5   

โมลาร กรดไฮโดรคลอริก หรือใชสารสกัด 2 ชนิด คือ 1.0 โมลาร โซเดียมไฮดรอกไซด และ 1.0  

โมลาร กรดไฮโดรคลอริก ซ่ึงจะใหปริมาณฟอสฟอรัสท่ีถูกชะออกมาในลําดับตาง ๆ ท่ีสัมพันธกับ
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องคประกอบทางธรณีวิทยาของตัวอยางดนิ สามารถนําระบบท่ีพัฒนาข้ึนไปใชหาปริมาณ

ฟอสฟอรัสท่ีเกี่ยวของในแตละสวนของตวัอยางดนิได โดยสอบเทียบความถูกตองโดยใชดิน

มาตรฐานอางอิง 

 ไดพัฒนาระบบการยอยตัวอยางดวยแสงอัลตราไวโอเลตรวมกับระบบโฟลอินเจคชัน       

แอมเพอโรเมตรี สําหรับเปล่ียนฟอสฟอรัสท่ีละลายไดในรูปสารอินทรียเปนฟอสฟอรัสในรูป

สารอนินทรีย โดยสามารถนําไปหาปริมาณฟอสฟอรัสละลายในรูปสารอินทรีย และฟอสฟอรัส

ละลายในรูปสารอนินทรีย ในตัวอยางน้ําธรรมชาติได 

 ไดพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันท่ีอาศัยการตรวจวดัความนาํไฟฟารวมกับหนวยแพรผาน

แกส สําหรับการหาปริมาณแอมโมเนียม โดยไดออกแบบโฟลเซลลสําหรับวัดความนําไฟฟาและ

ระบบวงจรขยายสัญญาณเพือ่เพิ่มความไวในการตรวจวดั โดยสารละลายมาตรฐาน หรือ สาร

ตัวอยาง ถูกฉีดเขาไปในสารละลายตัวให  2 โมลาร โซเดียมไฮดรอกไซดซ่ึงจะเปลี่ยนแอมโมเนยีม

ไปเปนแกสแอมโมเนีย โดยหนวยแพรผานแกสจะชวยแยกแกสแอมโมเนียออกมาจากสารละลาย

ตัวใหแพรผานเยื่อเทปลอนและละลายลงมาในสารละลายตัวรับ (น้ํา) ทําใหคาความนาํไฟฟาของ

สารละลายตัวรับเพิ่มข้ึนซ่ึงจะถูกบันทึกออกมาเปนพีค โดยใชระบบการวิเคราะหท่ีอุณหภูมิหอง จะ

ไดกราฟมาตรฐานท่ีเขียนระหวางความสูงพีคกับความเขมขนแอมโมเนียมเปนชวงเสนตรงจนถึง 

1.2 มิลลิกรัมตอลิตร ไนโตรเจน-แอมโมเนียม โดยมีขีดจํากดัตํ่าสุดในการตรวจวัด 0.05 มิลลิกรัม

ตอลิตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธเทากับ 5.2 เปอรเซนต (0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ไนโตรเจน-

แอมโมเนยีม, n=11) และสามารถวิเคราะหตัวอยางได 60 ตัวอยางตอช่ัวโมง  วิธีท่ีพัฒนาข้ึน

สามารถนําไปประยุกตในการวิเคราะหสารละลายจากการสกัดตัวอยางดนิ และนํ้าผิวดิน โดยเทียบ

กับวิธีมาตรฐานสเปกโทรโฟโตเมตรี โดยระบบนี้ประหยัดสารเคมี และไมมีการรบกวนจากสาร
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แขวนลอย และสีของตัวอยาง  รวมท้ังไดประยุกตใชระบบโฟลอินเจคชันคอนดักโตเมตรีดังกลาวนี้

รวมกับวิธีใหมในการสกัดหาปริมาณแอมโมเนียมท่ีเปนประโยชนในตัวอยางดินโดยใชการสกัด

ผานคอลัมนท่ีทําจากหลอดฉีดยาพลาสติก โดยทําการผานสารสําหรับสกัด (2โมลาร โพแทสเซียม

คลอไรด) ใหไหลผานดนิตามแรงโนมถวงของโลก จากนั้นนําสารละลายท่ีถูกสกัดออกมาไป

วิเคราะหหาปริมาณแอมโมเนียม วิธีการสกัดนี้ใชเคร่ืองมือท่ีงายและใหประสิทธิภาพในการสกดัท่ี

ดีกวาวิธีการสกัดแบบมาตรฐาน 

 ไดพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันคอนดักโตเมตรี สําหรับหาปริมาณเจหดาลไนโตรเจน (หรือ

โปรตีน) โดยทําการยอยตัวอยางตามวิธีมาตรฐานเจหดาล และเจอืจางตัวอยาง กอนทําการฉีด

สารละลายโดยตรงเขาสูระบบสารละลายตัวให 4 โมลาร โซเดียมไฮดรอกไซด ไดชวงกราฟเปน

เสนตรงในชวง 10 -100 และ 1.0 – 10.0  มิลลิกรัมตอลิตร ไนโตรเจน-แอมโมเนียม คาเบ่ียงเบน

มาตรฐานสัมพัทธเทากับ 0.3 และ 1.7  เปอรเซนต (50 และ 5 มิลลิกรัมตอลิตร ไนโตรเจน- 

แอมโมเนียม, n=11) ตามลําดับ  ไดใชวิธีท่ีพัฒนาขึ้นเทียบกับวธีิมาตรฐานเจหดาลสําหรับการ

วิเคราะหหาปริมาณโปรตีนในตัวอยาง นม เนื้อไก และยาง วิธีท่ีพฒันาข้ึนสามารถวิเคราะหตัวอยาง

ได 35 ตัวอยางตอช่ัวโมง และประหยัดสารเคมีกวาวิธีมาตรฐาน (275 มิลลิกรัม ตอ 17.5 กรัม 

โซเดียมไฮดรอกไซด ตอการวิเคราะหตัวอยางนม และเนื้อไก  1 ตัวอยาง และ 275 มิลลิกรัม ตอ 24 

กรัม โซเดียมไฮดรอกไซด ตอการวิเคราะหตัวอยางยาง 1 ตัวอยาง) 

 ไดพัฒนาวิธีวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดในน้ํายาผสมและมวลรวมสําหรับซีเมนต โดยใช

ระบบโฟลอินเจคชันอยางงายท่ีใชโซลินอยดวาลวสามทางท่ีควบคุมดวยไฟฟาเปนสวนท่ีฉีดสาร 

รวมกับข้ัวไฟฟาเลือกจําเพาะคลอไรดไอออนท่ีสามารถสรางไดอยางงายจากลวดเงิน โดยสาร

ตัวอยางท่ีเปนของเหลวหรือสารละลายท่ีไดจากการสกัดตัวอยางของแข็งจะถูกฉีดเขาสูกระแสตัว
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พาท่ีเปนน้ําซ่ึงจะไหลไปรวมกับสารละลาย 0.1 โมลาร โพแทสเซียมไนเตรต และไหลผานเขาไปยัง

สวนท่ีตรวจวดั ซ่ึงเม่ือสารละลายสัมผัสกับตัวเซ็นเซอรจะทําใหเกดิการเปล่ียนแปลงศักยไฟฟาและ

ถูกบันทึกออกมาเปนพีค สามารถสรางกราฟมาตรฐานในชวง 10 - 100 มิลลิกรัมตอลิตร โดยมี

ขีดจํากัดตํ่าสุดในการตรวจวดั 2 มิลลิกรัมตอลิตร และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธเทากับ 1.0, 1.2 

และ 0.6 เปอรเซนต (20, 60 และ 90 มิลลิกรัมตอลิตร คลอไรด, n=7) ตามลําดับ สามารถวิเคราะห

ได 60 ตัวอยางตอช่ัวโมง โดยใชสารละลายอิเล็กโตรไลตและนํ้าท่ีเปนกระแสตัวพาอยางละ 1 

มิลลิลิตรตอการวิเคราะห 1 ตัวอยาง วิธีท่ีพฒันาข้ึนมีความถูกตองเทียบเทากับวิธีมาตรฐานอังกฤษ 

 ไดพัฒนาวิธีแอโนดิกสตริปปงโวลแทมเมตรีสําหรับวิเคราะหหาปริมาณ แคดเมียม ตะกัว่ 

ทองแดง สังกะสี ไอออน ในสารสกัดกรดอะซีติกของภาชนะเคลือบเซรามิก โดยทําการเติม

สารละลายกรดอะซีติกเขมขน 4 เปอรเซนต ปริมาณ 1 ใน 4 สวนของภาชนะเซรามิก เก็บไวในท่ีมืด

เปนเวลา 24 ช่ัวโมง จากนัน้นําสารละลายท่ีสกัดได ปริมาณ 10 มิลลิลิตรใสในโวลแทมเมตริกเซลล 

ทําการไลออกซิเจนในสารละลายดวยแกสไนโตรเจนเปนเวลา 3 นาทีกอนข้ันตอนการเกาะติดดวย

ไฟฟาของโลหะ โดยการใหศักยไฟฟาคงท่ี -1.20 โวลต โดยเทียบกับข้ัวไฟฟาอางอิง ซิลเวอร/ซิล

เวอรคลอไรด ท่ีข้ัวปรอทแขวน เปนเวลา 45 วนิาที จากนั้นทําการสแกนแบบสแควรเวฟจาก

ศักยไฟฟา -1.20 ถึง 0.15 โวลต และบันทึกโวลแทมโมแกรม ใหขีดจาํกัดตํ่าสุดในการตรวจวดั 0.25, 

0.07, 2.7 และ 0.5 ไมโครกรัมตอลิตร สําหรับ แคดเมียม ตะกัว่ ทองแดง และ สังกะสี ตามลําดับ คา

เบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธอยูในชวง 2.8 – 3.6 เปอรเซนต (n=11, ความเขมขนของโลหะแตละ

ชนิด 100 ไมโครกรัมตอลิตร) เปอรเซนตการคืนกลับอยูในชวง 105 – 113  วิธีท่ีพัฒนาข้ึนสามารถ

นําไปประยุกตใชในตัวอยางผลิตภัณฑเซรามิกท่ีผลิตในจังหวดัลําปาง ประเทศไทย โดยวิธีท่ีเสนอ
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ข้ึนนี้งาย สะดวก และมีความไวในการวิเคราะหมากกวาวิธีมาตรฐานท่ีใชเทคนิคเฟลมอะตอมมิก 

แอบซอพชัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


