
 

 

บทท่ี 3  

อุปกรณ สารเคมี และวิธีการทดลอง 

 

3.1  ตัวอยาง อุปกรณ และสารเคมี 

3.1.1 ตัวอยาง 

ตัวอยางชาเขียวท่ีจําหนายในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหมทุกแหลงผลิต แหลงผลิต

ละ 3 ตัวอยาง  

3.1.2 อุปกรณ 

1.  เคร่ือง Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS: Agilent 

Technology : 7500, U.S.A.) 

2.  เคร่ือง เฟรม อะตอมมิคแอบซอปช่ัน สเปกโตรโฟโตมิเตอร (Flame Atomic 

Absorption Spectrophotometer; SHIMADZU: AA-6300, Japan ) 

3. เคร่ืองช่ังไฟฟา 4 ตําแหนง (Electronic balance; Mettle-Toledo : AG204, Switzerland) 

4. เคร่ืองปนผสมอาหาร (Blender; National: MX897GM, Malaysia) 

5. เตาเผาอุณหภมิูสูง (Economy Furnace; Nabertherm: Lg/11/B1700, Germany) 

6. กระดาษกรองเบอร 42 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 12 นิ้ว (Filter paper No.42 Whatman) 

7.  ตูแช -20 องศาเซลเซียส (Freezer; J.PSELECTA Templo-S, U.S.A.) 

8. ตูเย็นแชอาหาร (Refrigerator; MISUBISHI, Thailand)  

9. ตูดูดควนัพิษ (Economy fume cupboard; MAJOR Scientific Product Co.,Ltd. : 

ECON 150, Thailand) 

10. Micropipette 

11. คลูซิเบิล 

12. ขวดโพลิเอทิลีนขนาด 50 มิลลิลิตร 

13. บีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร 

14. โกรงบดตัวอยาง 

15. Hot plate 
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16. Micropipette  

17. Volumetric flask 50 ml 

18. ตะแกรงรอน ขนาด 20 mesh เสนผาศูนยกลาง 20 เซนติเมตร  

19.   ชอนตักดนิพลาสติก 

3.1.3 สารเคมี 

 1. กรดไนตริก (Nitric acid, Merk,Germany) 

 2. กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid, Merk,Germany) 

 3. กรดเปอรคลอริก (Perchloric, Merk, Germany) 

 3. น้ํา deionized water 

 4. แกสอารกอน (Argon High Purity Grade, บจก.ลานนาอินดัสเตรียลแกส, ประเทศไทย)   

5. สารละลายมาตรฐาน  

5.1 สารหนู  (Arsenic ICP standard traceable to SRM from NIST H3AsO4 in 
HNO3 2 – 3% 1000 mg/l As CertiPUR ®, Merck, Germany) 

5.2 ตะกั่ว (Lead ICP standard traceable to SRM from NIST Pb(NO3)2 in HNO3 
2-3 % 1000 mg/l Pb CertiPUR®, Merck , Germany) 

5.3 ทองแดง  (Copper ICP standard traceable to SRM from NIST Cu(NO3)2 in 
HNO3 2-3 % 1000 mg/l Cu CertiPUR®, Merck, Germany) 

5.4 สังกะสี (Zinc ICP standard traceable to SRM from NIST Zn(NO3)2 in HNO3 
2-3 % 1000 mg/l Zn CertiPUR®, Merck, Germany) 

5.5 เหล็ก (Iron ICP standard traceable to SRM from NIST Fe(NO3)2 in HNO3  
10 % 1000 mg/l Fe CertiPUR®, Merck, Germany) 

5.6 ดีบุก (Tin ICP standard traceable to SRM from NIST SnCl4 in HCl 7%  
1000 mg/l Sn CertiPUR®, Merck, Germany) 
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3.2 วิธีการทดลอง 

วิธีการทดลองแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

3.2.1   การสํารวจแหลงผลิตชา   

สํารวจแหลงผลิตชาในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม โดยการสืบคนขอมูลจาก

อินเตอรเนต ขอมูลจากอุตสาหกรรมจังหวัด และจากการออกสํารวจแหลงผลิต ลักษณะตัวอยางท่ี

เก็บจะตองบรรจุในภาชนะปดสนิท มีตราสินคา และสถานท่ีผลิตบงบอกอยางชัดเจนท่ีภาชนะบรรจุ 

3.2.2   การวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักในตัวอยางชาเขียว 

3.2.2.1 การเก็บตัวอยางชาเขียว 

สุมเก็บตัวอยางชาเขียวท่ีวางจําหนายตามทองตลาด และรานขายชา ณ สถานท่ีผลิตชาใน

จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม โดยเก็บตัวอยางแหลงผลิตละ 3 ตัวอยางท่ีมี lot การผลิตไมซํ้า

กัน รวมเก็บตัวอยางท้ังส้ิน  29 แหลงผลิต  87 ตัวอยาง เก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  

3.2.2.2 การยอยตัวอยางชาเขยีวกอนวิเคราะหโลหะหนัก 

แชคลูซิเบิล และเคร่ืองแกวท่ีใชในการเตรียมตัวอยาง ดวยกรดไนตริก (HNO3) ความ

เขมขน 10% (w/v)  อยางนอย 16 ช่ัวโมง จากนั้นนําไปลางดวยน้ํา deionized อีก 2 คร้ัง เพื่อกําจัด

โลหะปนเปอนอ่ืนๆ ท่ีอาจติดมากับภาชนะ แลวผ่ึงใหแหงกอนนํามาใช (Sastre, 2002)  จากนั้นนํา

ตัวอยางชาเขียวท้ัง 87 ตัวอยาง ปนใหเปนผงละเอียด แลวช่ังตัวอยางละ 0.5000 กรัม ใสคลูซิเบิล เผา

ท่ีอุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เปนเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง หรือจนกวาตัวอยางจะกลายเปนเถาสีขาว

ท้ังหมด แลววางทิ้งไวใหเย็น จากนั้นเติมกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ความเขมขน 6 โมลาร ปริมาตร 

5 มิลลิลิตร ใหความรอนตัวอยางบน hot plate ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส จนสารละลายตัวอยาง

เปล่ียนจากสีน้ําตาลของเถากลายเปนสารละลายสีเหลืองใส แลวเติมกรดไนตริกความเขมขน 0.1 โม

ลาร  เพื่อปรับปริมาตรใหได 50 มิลลิลิตร แลวเก็บตัวอยางไวในขวดโพลิเอทิลีนท่ีอุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส เพื่อรอวิเคราะห (Seenivasan et al. 2008) 

3.2.2.3 การวิเคราะหโลหะหนัก ในตัวอยางชาเขียวดวยเคร่ือง ICP-MS 

เตรียมสารละลาย blank โดยทําตามข้ันตอนวิธีการยอยตัวอยาง แตไมใสตัวอยาง ใช

สารละลายมาตรฐานของสารหนู ตะกั่ว และทองแดง ท่ีมีความเขมขน 0, 5, 10, 15, 20 และ 25 

ไมโครกรัมตอลิตร สังกะสี  เหล็ก และดีบุก มีความเขมขน 0, 50, 100, 200, 300 และ 400 
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ไมโครกรัมตอลิตร เพื่อทําเปน Calibration curve ดวยเคร่ือง ICP-MS เปรียบเทียบกับตัวอยางชา

เขียว ทําตัวอยางละ 3 ซํ้า โดยใชสภาวะการวิเคราะหของเคร่ืองดังตาราง 3.3 (Thomas, 2008)  

          

        ตาราง 3.1 สภาวะท่ีใชในการวิเคราะหดวยวิธี ICP-MS 

      ท่ีมา : Thomas, 2008 

 

3.2.3   การวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักในตัวอยางดินจากแหลงปลูกตัวอยางชาเขียวท่ีพบการ

ปนเปอน 

3.2.3.1 การเก็บตัวอยางดนิ 

เก็บตัวอยางดินจากแหลงปลูกตัวอยางชาเขียวท่ีพบการปนเปอนสูงจากขอ 3.2.2.3 มา

วิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักท้ัง 6 ชนิดเชนเดียวกับตัวอยางชาเขียว โดยสุมเก็บดินตัวอยางละ 5 

จุด จุดละ 1 กิโลกรัม เก็บดินใหกระจายท่ัวพื้นท่ี (รูป 3.1) โดยตักดินท่ีความลึก  5 เซนติเมตร 

(Wong et al. 2002) แลวนําตัวอยางดินท้ัง 5 จุดมาผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน จากนั้นนํามาผ่ึงไวจน

แหงท่ีอุณหภูมิหองกอนนําไปยอย  

 

 

 

สภาวะ คาท่ีกําหนด 

        Argon flow rate (1/min)  

Nebulizer    

Sample flow rate (ml/min)         

Vacuum 

Spray chamber 

Data acquisition   

Plasma : 15  ,  Auxillary gas : 0.5 

Babington type 

1.5 

Interface : 4 torr, quadrupole : 2x10-5 torr 

Scott-type 

Peak hopping, replicate time 200 ms 



27 

 

                        
                                      
 
 
 
                                        รูป 3.1 จุดเก็บตัวอยางดินในพ้ืนท่ีปลูกชา 

 
3.2.3.2 การยอยตัวอยางดนิกอนวิเคราะหโลหะหนัก 

แชเคร่ืองแกวท่ีใชในการสกัดตัวอยาง ดวยกรดไนตริก (HNO3) ความเขมขน 10% (w/v)  

อยางนอย 16 ช่ัวโมง จากนั้นนําไปลางดวยน้ํา deionized อีก 2 คร้ัง เพื่อกําจัดโลหะปนเปอนอ่ืนๆ ท่ี

อาจติดมากับภาชนะเชนเดียวกันกับการวิเคราะหชาเขียว แลวผ่ึงใหแหงกอนนํามาใช จากน้ันนํา

ตัวอยางดินท่ีผ่ึงไวบดดวยโกรงใหละเอียด แลวรอนดวยตะแกรงรอน เพื่อกําจัดกรวด หิน เศษใบไม

และอ่ืนๆ นําตัวอยางดินท่ีไดจากการรอนไปช่ังตัวอยางละ 5.0000 กรัม ใสในบีกเกอรขนาด 250 

มิลลิลิตร เติมกรดไนตริกเขมขน 4 มิลลิลิตร คนใหเขากัน แลวเติมกรดเปอรคลอริกเขมขน(HClO4) 

1 มิลลิลิตร จากนั้นนําไปใหความรอนบน hot plate 3 คร้ัง โดยคร้ังแรกท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส

เปนเวลา 3 ช่ัวโมง ใหความรอนตอคร้ังท่ี 2 ท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสเปนเวลา 3 ช่ัวโมง และ

คร้ังท่ีสามใหความรอนตอท่ีอุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียสจนกวาตัวอยางจะแหง วางไวใหเย็นท่ี

อุณหภูมิหอง จากนั้นจึงเติมกรดไนตริก 0.8 โมลาร  10 มิลลิลิตร อุนตัวอยางอีกคร้ังบน hot plate ท่ี

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง แลววางไวใหเย็น (ทุกข้ันตอนในการยอยตัวอยางดิน

ตองทําในตูดูดควันพิษ) แลวกรองตัวอยางท่ีไดดวยกระดาษกรองเบอร 42 เก็บไวในขวดโพลิเอที

ลินท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอวิเคราะห (Wong et al. 2002) 

3.2.3.3 การวิเคราะหโลหะหนัก ในตัวอยางดนิดวยเคร่ือง ICP-MS 

นําตัวอยางดินท่ีได ทําการวิเคราะหเชนเดียวกับตัวอยางชาเขียวขอ 3.2.2.3 โดยใชสภาวะ

การวิเคราะห ดังตาราง 3.1 
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3.2.4 การศึกษาความเท่ียงตรง (Precision) ของวิธีการและเปรียบเทียบผลการวิเคราะหระหวาง

วิธี Flame AAS และ วิธี ICP-MS ในตัวอยางชาท่ีพบการปนเปอน  

นําตัวอยางชาเขียวมา 1 ตัวอยาง ทําการยอยตัวอยางเชนเดียวกับขอ 3.2.2.2 จํานวน 10 ซํ้า
ใหมีตัวอยางมากพอ จากนั้นแบงตัวอยางออกเปน 2 สวน โดยสวนแรกนําไปวิเคราะหดวยวิธี Flame 
AAS โดยใชสภาวะการวิเคราะหของเคร่ืองมือดังวิธีของ Goodwin (2002) รายละเอียดในตาราง 3.2 
สวนท่ีสองนําไปวิเคราะหดวยวิธี ICP-MS โดยใชสภาวะการวิเคราะห ดังตาราง 3.1 นําคาท่ี
วิเคราะหไดไปหาคา HORRAT  ดังสมการตอไปนี้ 

    HORRAT     =   RSD lab      
RSD expected   
 

โดยท่ี S.D.        = 
 

∑Χ         =  ผลรวมของปริมาณโลหะหนกัแตละชนิดท่ีวิเคราะหได 

∑Χ2                = ผลรวมของปริมาณโลหะหนกัแตละชนิดท่ีวิเคราะหไดยกกําลังสอง 

N = จํานวนซํ้า 

RSD         =  คาเบ่ียงเบนสัมพัทธ;   S.D. x 100 
                                    X 

 RSD lab        =  คาเบ่ียงเบนสัมพัทธท่ีไดจากการทดลอง 
RSD expected   = คาเบ่ียงเบนสัมพัทธท่ีไดการคํานวณของ HORRAT 

 
                 ตาราง 3.2 สภาวะการวิเคราะหดวยวิธี Flame AAS 

 

 

 

 

                        ท่ีมา : Goodwin (2002) 

 

โลหะ ความยาวคล่ืน (nm) Slit width (nm) 

       ตะกัว่ 

       ทองแดง 

       สังกะสี 

283.3 

324.8 

213.9 

0.7 

0.7 

0.7 

( )
( )1

22

−
−∑ ∑
NN
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3.2.5 การศึกษาความความแมนยํา (Accuracy) ของวิธี ICP-MS ในตัวอยางชาเขียวและ

ตัวอยางดิน 

เลือกตัวอยางชาเขียวและตัวอยางดินมาอยางละ 1 ตัวอยางท่ีพบโลหะหนักชนิดใดชนิด
หนึ่งท่ีมีปริมาณสูงสุดและตํ่าสุดจากการวิเคราะหในขอ 3.2.2  และขอ 3.2.3 ตามลําดับ จากน้ันช่ัง
ตัวอยางชาเขียว 0.5000 กรัม และตัวอยางดิน 5.0000 กรัม เตรียมสารละลายมาตรฐานของโลหะ
หนักท่ีพบสูงสุดในตัวอยางชาเขียว และพบตํ่าสุดในตัวอยางดิน เติมสารละลายมาตรฐานลงใน
ตัวอยางชาเขียวและตัวอยางดิน (spiked sample) ผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน ทําการยอยตัวอยางชาเขียว
เชนเดียวกับขอ 3.2.2.2  และยอยตัวอยางดินเชนเดียวกับขอ 3.2.3.2  จากนั้นนําไปวิเคราะหหาความ
เขมขนของโลหะหนักในตัวอยาง โดยใชสภาวะการวิเคราะหในตารางท่ี 3.1 แลวคํานวณหารอยละ
การคืนกลับ (Recovery ; R) โดยใชวิธีการของทิพวรรณ (2549) ซ่ึงคํานวณคา R (%) ดังสมการ
ตอไปนี้ 
 

R (%)   =     C1 x 100                 
               C2 
 
  C1  คือ  ความเขมขนท่ีเคร่ืองมือวัดได 
  C2  คือ  ความเขมขนของตัวอยางท่ีทราบคารวมกับความเขมขนท่ีเติม 
 

3.2.6 การวิเคราะหผลทางสถิติ 

  การสรางสมการถดถอย (Regression Analysis) เพื่อสรางสมการทํานายโดยหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตัวแปรเดียว (X) กับคาตอบสนอง (Y) ทําการวิเคราะหโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Version 11.5)  

  


