บทที่ 2
วิธกี ารวิจัย
วัสดุและอุปกรณ
วัสดุ
วัสดุทใี่ ชในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยสารเคมีระดับคุณภาพวิเคราะห มีดังตอไปนี้
Lead standard solution (Merck, AR grade : Germany)
Nitric acid (Merck, AR grade : Germany)
Hydrochloric acid (Merck, AR grade : Germany)
กระดาษกรอง No. 1 (Whatman : England)
กาซอะเซทิลีน
อุปกรณ
- Hot air oven (Contherm : New Zeland)
- Hot plate (Gerhardt : Germany)
- เครื่องอะตอมมิกแอบซอรปชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร (AAS) รุน Spectra 2000
(Varian : Australia)
- เครือ่ งชั่ง 4 ตําแหนง รุน AB 204 (Mettler Toledo : Switzerland)
- Volumetric flask ขนาด 25, 100, 250 มิลลิลิตร
- Beaker
วิธดี ําเนินการวิจัย
พืน้ ที่เปาหมาย คือถนนภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ โดยแบงถนนออกเปน 3 บริเวณ
ดังนี้ คือ
1. บริเวณทีพ่ กั อาศัยไดแก ถนนบริเวณหมูบานภาสวาง ถนนบริเวณ หมูบานดีแลนด และ
ถนนบริเวณหมูบานทักษิณเมืองทอง
2. บริเวณทีม่ กี ารจราจรหนาแนนไดแก ถนนนิพัทธอุทิศ1, ถนนนิพัทธอุทิศ2 และถนน
นิพทั ธอุทิศ 3
3. บริเวณอุตสาหกรรมไดแก ถนนเพชรเกษม, ถนนศรีภูวนารถ และถนนกาญจนวนิช
ดังภาพประกอบ 2-4
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ภาพประกอบ 1 แสดงจุดเก็บตัวอยางฝุนริมถนนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ

N

7

4

8

6
3

1
5

9
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ถนนนิพัทธอุทิศ 1
ถนนนิพัทธอุทิศ 2
ถนนนิพัทธอุทิศ 3
ถนนเพชรเกษม
ถนนศรีภูวนารถ
ถนนกาญจนวนิช
หมูบ านทักษิณเมืองทอง
หมูบ านภาสวาง
หมูบานดีแลนด
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การกําหนดจุดเก็บตัวอยาง กําหนดจุดเก็บตัวอยางฝุนริมถนนแบบจําเพาะเจาะจง (purposive
sampling) โดยกําหนดจุดตามพื้นที่เปาหมายจากแผนที่ถนนของเทศบาลนครหาดใหญ ดังภาพ
ประกอบ 1
ภาพประกอบ 2 บริเวณที่พักอาศัย

) ถนนบริเวณหมูบานภาสวาง

) ถนนบริเวณหมูบานดีแลนด

) ถนนบริเวณหมูบานทักษิณเมืองทอง

22

ภาพประกอบ 3 บริเวณการจราจรหนาแนน

) ถนนนิพัทธอุทิศ 1

) ถนนนิพัทธอุทิศ 2

) ถนนนิพัทธอุทิศ 3
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ภาพประกอบ 4 บริเวณอุตสาหกรรม

) ถนนเพชรเกษม

) ถนนศรีภูวนารถ

) ถนนกาญจนวนิช
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การเก็บและวิเคราะหตัวอยาง
เก็บตัวอยางฝุน ริมถนน (ดินที่สะสมอยูในบริเวณขอบถนน) ในชวงเดือนกุมภาพันธ 2546
โดยเก็บตัวอยางในชวงที่ฝนหยุดตกทิ้งชวงอยางนอย 2 สัปดาห เนื่องจากในหนาแลงฝุนสามารถ
ฟุง กระจายไดในอากาศและเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนไดมากกวาในชวงที่มีฝนตก เก็บ
ตัวอยางโดยใชชอนพลาสติกตักดินบริเวณสองขางทางริมถนนหางกันจุดละ 100 เมตร ใสลงใน
ขวดพลาสติก ซึ่งอุปกรณดงั กลาวไดผานการแชกรดไนตริก ลางดวยนํ้ากลั่นแลวอบแหง กอนนํามา
เก็บตัวอยาง เก็บตัวอยาง บริเวณละ 60 ตัวอยาง เก็บตัวอยางทั้งหมด 3 บริเวณ รวมตัวอยางทั้ง
สิน้ 180 ตัวอยาง ในการเก็บตัวอยางจะคํานึงถึงกิจกรรมในบริเวณนั้นเปนหลัก นําตัวอยางที่เก็บ
ไดไปเตรียมตัวอยางตามวิธขี อง Furman (1963) วิเคราะหหาปริมาณตะกัว่ ดวยเครือ่ ง Atomic
Absorption Spectrophotometer (AAS)
การเตรียมตัวอยาง
1. นําตัวอยางดินที่แยกเศษมูลฝอยไปอบใหแหงที่อุณหภูมิ 105 - 110 องศาเซลเซียส
(ใชเวลาอบนาน 1 ชั่วโมง) บดดินที่แหงแลวใหละเอียดรอนคัดขนาดดวยตะแกรงขนาด 80 เมช
(mesh) หรือ 177 ไมครอน เก็บตัวอยางใหไดประมาณ 50 กรัม เก็บไวในภาชนะขวดแกวที่แหง
สะอาดมีฝาปดเพื่อการวิเคราะห ตอไป
2. นําตัวอยางดินที่เตรียมไวมาประมาณ 10 กรัม
ใสในบีกเกอรอบแหงที่อุณหภูมิ
105-110 องศาเซลเซียส ใชเวลาอบนาน 30-60 นาที ทิ้งใหเย็นในเดซิกเคเตอร หลังจากนั้นทําการ
digest ดวยวิธี nitric acid – hydrochloric acid digestion โดยใชกรดไนตริกเขมขน (HNO3) และ
กรดไฮโดรคลอริกเขมขน (HCl) ในอัตราสวน 1 : 3 บน hot plate ทีอ่ ุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส
จนเกือบแหงเติมนํากลั
้ ่น 10 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน อุนอีก 5-10 นาที หลังจากนั้นจึงนําสาร
ละลายไปกรองผานกระดาษกรอง แลวทําการปรับปริมาตรสารละลาย ดวยนํ้ากลั่นใหไดปริมาตร
สุดทายเปน 50 มิลลิลิตร
การวิเคราะหตัวอยาง
นําสารละลายซึง่ ไดจากการเตรียมตัวอยางมาวิเคราะหหาปริมาณตะกัว่ ทัง้ หมด ดวยเครือ่ ง
Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) โดยใชวิธี Direct Air – Acetylene Flame
Method
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การคํานวณ
Ax 50
µg/g
B

ปริมาณตะกั่วใน ดิน

=

เมื่อ

คาความเขมขนทีไ่ ดจากการวัดดวยเครือ่ ง AAS (µg/ml)
ปริมาตรของสารละลาย (ml)
นําหนั
้ กแหงของดิน (g)

A
50
B

=
=
=

การควบคุมคุณภาพในการวิเคราะหปริมาณตะกั่วรวม
ทําการควบคุมคุณภาพภายใน โดยการเตรียมสารละลายของฝุน (ดิน) ริมถนนที่ทราบ
ความเขมขน 3 คามาวิเคราะหความเขมขนละ 3 ซํา้ ผลที่ไดมาคํานวณหาสัมประสิทธิ์ของความ
แปรปรวน (CV) หาคาความถูกตอง (Accuracy) โดยการหาคา % recovery ของ spiked sample
แสดงผลดังตาราง 2.1
เมื่อ

% CV =

S .D .x 100

CV
S.D.

coefficient of variation
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
คาเฉลี่ยของขอมูล
ปริมาณสารที่วิเคราะหได x 100
ปริมาณสารที่มีอยูจริง

X

% recovery

=
=
=
=

X
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ตาราง 2.1 % recovery ของ spiked sample และสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนในการวิเคราะห
ปริมาณความเขมขนของสารตะกั่วในฝุนริมถนน
Sample + Pb Pb found
(mg)
(mg)
0.2265+0.05 0.0605
0.0460
0.3930+0.05 0.0421
0.0548
0.0580
0.5065+0.05 0.0425
0.0455
0.0490

Recovery
%
Average (%)
121
92
84.2
109.6
99.6
116
85
91
98

% CV

average
(% CV)

3.67
1.89

2.05

0.59

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ (อรุณ จิรวัฒนกุล. 2542)
ขอมูลทีไ่ ดจากการวิเคราะหทางเคมีนามาวิ
ํ เคราะหทางสถิติ โดยการหาคาสูงสุด (maximum)
คาตํ่าสุด (minimum) พิสัย (range) คาเฉลี่ย (average) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) คามัธยฐาน(median) ในแตละบริเวณตัวอยางของตะกั่วชวงหนาแลง และเปรียบเทียบ
ความแตกตางของปริมาณตะกั่วในแตละบริเวณตัวอยาง ดวยวิธีทางสถิติแบบ nonparametric
โดยใชการทดสอบแบบ Kruskal – Wallis Test และ Mann-Whitney U Test ของโปรแกรม
คอมพิวเตอร SPSS for Window

