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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบการใช้ได้ของวิธีการสกัดอาร์เซนิกทั้งหมดในตัวอย่างดิน โดยอาศัย
การย่อยตัวอย่างดินด้วยเครื่องไมโครเวฟ โดยท าการวิเคราะห์ปริมาณอาร์เซนิกทั้งหมดด้วยเทคนิคกราไฟต์เฟอร์
เนตอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโทรมิเตอร์ (GFAAS) โดยใช้แพลลาเดียมไนเตรทเป็นสารตัวช่วย พบว่าสภาวะ
อุณหภูมิที่เหมาะสมในขั้นตอน drying, ashing, atomizing และ cleaning เป็น 100, 1200, 2250, และ 2600 
C จากการเตรียมกราฟมาตรฐานพบว่าการตอบสนองความเป็นเส้นตรง (linearity range) คือ 1 ถึง 20 ppb โดย
มีค่า R2>0.999 จากการเปรียบเทียบปริมาณอาร์เซนิกที่พบในตัวอย่างดินที่มีการเติมสารละลายมาตรฐานอาร์เซ
นิก 10 ppb พบว่าปริมาณอาร์เซนิกที่พบจากการย่อยด้วย HF  และไม่ใช้ HF ไม่ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95% ร้อยละการกลับคืนของความเข้มข้น 2.5 และ 10 ppb เป็น 80.3 และ 82.3% ความแม่น
ของการทดลอง เมื่อการทดลองซ้ า 11 ครั้ง พบว่าร้อยละความเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (RSD) พบว่ามีค่าเท่ากับ 
2.15% ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีการย่อยตัวอย่างด้วยเครื่องไมโครเวฟเหมาะสมส าหรับการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการเตรียมตัวอย่างอ่ืนๆ เนื่องจากรวดเร็วและให้ความแม่นย าสูง 
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ABSTRACT 

 
The aim of this work was to validate the sample preparation using a microwave digestion 

for determination of total arsenic in a spiked soil.  Graphite fernace atomic absorbtion 
spectrophotometer (GFAAS)  technique was used to determine the total arsenic using palladium 
nitrate, Pd( NO3) 3, as a modifier agent.  The instrumental detection was performed under the 
condition steps of drying, ashing, atomizing and cleaning to be 100, 1200, 2250 and 2600 C.  The 
external calibration curve was constructed using the automatic program based on the master 
standard of arsenic with 20 ppb. It was found that linearity range was in the range of 1 to 20 ppb 
with R2>0.999. Based on microwave digestion condition, the sample preparation with and without 
HF was also compared the total arsenic in the spiked soil with a 10 ppb. The result shoewd that 
the arsenic content obtained fron the prearation with and without HF did not significantly diferent 
at the 95% confidence limit.  The recovery was 80.3 and 82.3% for the spiked sample with 2.5 
and 10 ppb, respectively.  The relative standard deviation was 2.15% (n=11) .  The results of this 
work can also confirmed that the preparation method using microwave digestion provided the 
more advantages, such as rapid, a little volume of reagents, completely digestion.    
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