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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการประยุกต์ใช้เครื่องมือ

วิเคราะห์ในการควบคุมสภาวะทางเคมีของกระบวนการ
ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า โดยเลือกใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีอาศัย
การวัดการดูดกลืนแสงของโลหะในน้ำยาชุบทองแดงกรดและ
นิกเกิลเงา โดยเปรียบเทียบกับวิธีการไทเทรตซึง่เป็นวิธีท่ี
โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้ในปัจจุบันกับเคร่ืองมือวัด
การดูดกลืนแสง  3  เคร่ือง  ได้แก่  เคร่ือง Jasco 7800 UV-

Visible spectrophotometer, Spectronic20 Genesys และ
Spectroquant NOVA60 ซึ่งงานวิจัยกำหนดปริมาณ
ทองแดงไว้ท่ี 51 กรัมต่อลิตร ในน้ำยาชุบทองแดงกรดและ
ปริมาณนิกเกิล 75 กรัมต่อลิตรในน้ำยาชุบนิกเกิลเงา จาก
งานวิจัยพบว่าการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือมีความเท่ียงและ
ความถูกต้องสูง (ร้อยละของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์
< 3 และร้อยละความคลาดเคลือ่น < 2) ซ่ึงจะเห็นไดว่้า
วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีสะดวกและรวดเร็ว  เน่ืองจากสามารถวิเคราะห์
สารตัวอย่างได้ประมาณ 20 คร้ังใน 1 ช่ัวโมง และในการ
วิเคราะห์แต่ละครั ้งไม่ต้องใช้สารรีเอเจนต์ และเมื ่อ
เปรียบเทยีบผลการวเิคราะหท์างสถติิ เพ่ือทดสอบความ
แตกต่างของวิธีวิเคราะห์โดยการสร้างตารางการวเิคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of Variance หรือ ANOVA)
พบว่าท้ัง 6 วิธี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  ดังน้ันการ
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพทางเคมีของ
น้ำยาชุบโลหะประเภทต่างๆ ให้มีความเข้มข้นอยู่ในช่วงท่ี
กำหนดน่าจะเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัยมากย่ิงข้ึนแทนการตรวจสอบโดยวิธีการไทเทรต

Abstract
The objective of this research is an attempt to

apply and utilize analytical instrument to control the

condition of chemical process for the better quality
electroplating baths. Some experiments have been

carried out by comparing the classical method generally

used in the industries with the experiment of the
titration with UV-Visible spectrophotometers which

have been conducted in the Department Laboratory:

Jasco 7800 UV-Visible spectrophotometer, Spectronic20
Genesys and Spectroquant NOVA60. In this research,

the concentration of copper is set as  51  gCu/L in

copper electroplating bath solution. Meanwhile, the
concentration of nickel is fixed as  nickel at  75  gNi/L

in nickel electroplating bath solution. The results show

that the use of spectroscopic technique give better
outputs which are high precision (% RSD < 3) and

high accuracy (% error < 2).

The sample analysis is also less time  consuming
(20 samples per hour). Moreover, no reagent is required.

In order to compare the instrumental with classical

method, the ANOVA statistical method was used. The
results showed no significant difference between the

two methods. This demonstrates that the UV-Visible

spectrophotometric  method  can  be  recommended
for  quality  control  of  electroplating  baths  because

การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ในการควบคุมคุณภาพของ
กระบวนการชุบทองแดงและนิกเกิลด้วยไฟฟ้า

The Application and Utilization of Analytical Instrumentation for
Quality Control of Copper and Nickel in Electroplating Baths
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pyridylazo)resorcinol (PAR) แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงในช่วงความยาวคล่ืน 490-780 nm และ 450-750 nm

ตามลำดับ [6] ต่อมาได้มีการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะท่ีมี
ประจุ +2 ได้แก่ เหล็ก โคบอลต์ นิกเกิล และคอปเปอร์ท่ีอยู่
ในสารละลายผสมของโลหะทัง้ 4 ชนิด โดยทำให้เกิดสาร
ประกอบเชิงซ้อนด้วย 1,5-bis (di-2 pyridylmethylene)
thiocarbonohydrazide (DPTH) ซ่ึง ทำหน้าท่ีเป็นลิแกนด์
ท่ีดีสามารถทำปฏิกริยากับโลหะได้หลายชนิดและเกิดเป็น
สารประกอบเชิงซ้อนอย่างมีเสถียรภาพและมีความไว
ต่อแสงสูงเพ่ือให้เป็นไปตามกฎของเบยีร์ [7] และได้มีการ
วิเคราะห์หาปริมาณ Co(II), Ni(II), Cu(II), Fe(II) และ
Cr(III) ท่ีพบท่ัวไปของกระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าท่ีมี
ความเข้มข้นสูงเป็นการวิเคราะห์แบบคร้ังเดียวโดยอาศัย
หลักการเกีย่วกับการดูดกลืนแสงของโลหะทั้ง 5 ชนิดที่
รวมตัวกับสารละลาย Ethylenediaminetetraacetate
(EDTA) ท่ีทำหน้าท่ีเป็นรีเอเจนต์ท่ีทำให้สารละลายเกดิสี
ซึ่งเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์หาโลหะได้ง่ายขึ้นในช่วง
ความยาวคล่ืน 370 – 760 nm [8] ต่อมามีการวิเคราะห์โดย
ใช้ระบบ  Sequential- Injection  เพ่ือใช้วิเคราะห์หาค่า pH

คลอไรด์ และนิกเกิลในน้ำยาชุบในกระบวนการชุบโลหะ
ด้วยไฟฟ้าในช่วง  pH 1-5 [9]

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นพัฒนาวิธีการควบคุม
คุณภาพทางด้านเคมีของน้ำยาชุบโลหะ โดยศึกษาและ
พัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณของสารเคมีหรือปริมาณโลหะ
ในน้ำยาชุบโลหะประเภทต่างๆ ด้วยการประยุกต์ใช้
เครือ่งมือวิทยาศาสตรใ์นรูปแบบการดดูกลนืแสงของสาร
ที่มีสีโดยปราศจากการใช้สารรีเอเจนต์ เพื่อให้รูปแบบ
การวิเคราะห์มีความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ ้น และใช้เป็นวิธี
มาตรฐานในการควบคุมคุณภาพน้ำยาชุบโลหะแทนวิธีการ
ไทเทรตที่นิยมใช้ในปัจจุบันในอุตสาหกรรมชุบโลหะด้วย
ไฟฟ้า

2. วิธีการทดลอง
2.1 เคร่ืองมอืและสารเคมี

2.1.1 JASCO 7800 UV-Visible Spectrophotometer
2.1.2 Spectronic 20 Genesys

2.1.3 Spectroquant NOVA60

2.1.4 Denver Instrument pH Meter model 15
2.1.5 น้ำยาชุบทองแดงกรดและนำ้ยาชุบนิกเกิลเงา

บริษัท ที.พี.อินเตอร์เคม 1999  จำกัด

it is more efficient, more convenient and environmental

friendly than the classical method.

Keywords  :  Electroplating bath, Copper, Nickel

1.  บทนำ
ผลิตภัณฑ์โลหะที่จำหน่ายตามท้องตลาด พบว่า

ส่วนใหญ่จะผ่านการชุบเคลือบผิวเพ่ือให้เกิดความสวยงาม
รวมไปถึงการปกป้องพื้นผิวเพื่อต้านทานการกัดกร่อน
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของชิ้นงาน จึงถือได้ว่าการชุบ
เคลือบผิวมีบทบาทต่อผลิตภัณฑ์ การชุบเคลือบผิวโลหะท่ี
พบมากท่ีสุด ได้แก่ การชุบด้วยโครเมียม การชุบด้วยดีบุก
การชุบด้วยนิกเกิล การชุบด้วยสังกะสีและการชุบด้วย
ทองแดง การชุบโลหะเป็นกระบวนการหนึง่ในข้ันสุดท้าย
ของอุตสาหกรรมงานโลหะ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการ
เติบโตอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอท่ีเห็น
เด่นชัด คือ การพัฒนารูปแบบกระบวนการชุบ และวิธี
วิเคราะห์ทางเคมีเพื่อตรวจสอบสภาวะการชุบ ส่วนใหญ่
วิธีวิเคราะห์ทางเคมีเพ่ือหาปริมาณของโลหะในสารละลาย
นิยมใช้วิธีการไทเทรต [1-3] เน่ืองจากถ้าปริมาณของโลหะ
ในน้ำยาชุบโลหะไม่อยู่ในช่วงกำหนด จะทำให้ผิวงานชุบ
โลหะไม่ดีและเพื่อทำให้การวัดปริมาณของโลหะในสาร
ละลายเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง การนำ
เครื่องมือที่อาศัยหลักการวัดการดูดกลืนแสงของสาร
เข้ามาช่วยจึงมีความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพด้าน
เคมีของน้ำยาชุบโลหะให้เป็นไปตามขอ้กำหนด โดยเคย
มีงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้ Fiber-Optic Absorption Cell
ทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณ สำหรับตรวจสอบหาความ
เข้มข้นของคอปเปอร์ (II) ไอออนในอุตสาหกรรมชุบโลหะ
ตัวรับสัญญาณที่ถูกสร้างขึ้นนี้จะวัดค่าการดูดกลืนแสง
(Absorbance) ของคอปเปอร์ (II) ไอออนท่ีความยาวคล่ืน
820 nm และความเข้มข้นในช่วง 50 – 500 mM [4] ต่อมามี
การประยุกต์ใช้หลักการท่ีเก่ียวกับการดูดกลืนแสงท่ีหลายๆ
ความยาวคลื่นและหลายๆ องค์ประกอบในการวิเคราะห์
หาปริมาณคอปเปอร์ (II) และนิกเกลิ (II) ไอออนแบบ
ครั้งเดียวหรือในเวลาเดียวกันในอุตสาหกรรมชุบโลหะ
ท่ีช่วงความยาวคล่ืน 230 – 900 nm [5] และได้มีการพัฒนา
วิธีวิเคราะห์เกี่ยวกับการหาปริมาณโลหะด้วยหลักการ
ดูดกลนืแสงของสารทีมี่สีโดยทำใหส้ารตวัอย่างเกดิสด้ีวย
รีเอเจนต์ 2 ชนิด ได้แก่ 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-

diethyl-aminophenol(5-Br-PADAP) และ 4-(2-
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2.1.6 คอปเปอร์(II)ซัลเฟต (CuSO4
.5H2O, Analytical

reagent grade) บริษัท Ajax Finechem, New Zealand.

2.1.7 นิกเกิลซัลเฟต (NiSO4
.6H2O, Analytical

reagent grade) บริษัท Asia Pacific, Australia.

2.2 ศึกษากระบวนการควบคมุคุณภาพของน้ำยาชุบ
ทองแดงกรดด้วยการไทเทรต (Titration Methods)

2.2.1 วิเคราะห์ปริมาณทองแดง (กรัม/ลิตร) ในน้ำยา
ชุบทองแดงกรด ด้วยการไทเทรตแบบบริษัท ที.พี.
อินเตอร์เคม 1999 จำกัด [2]

ปิเปตน้ำยาชุบทองแดงกรด 1.00 ml ใส่ในขวดรปู
ชมพู่ขนาด 250 ml เติมน้ำกล่ัน 100 ml เติมแอมโมเนียม
ไฮดรอกไซด์  5.00 ml ตามด้วย  PAN อินดิเคเตอร์ 5 หยด
นำไปไทเทรตทันทีกับสารละลายมาตรฐาน  0.05 M EDTA

(เปล่ียนจากสีน้ำเงินเป็นสีเขียว) บันทึกปริมาตรสารละลาย
มาตรฐาน 0.05 MEDTA  ที่ใช้ไทเทรตไปคำนวณหา
ปริมาณทองแดง(กรัม/ลิตร)

2.2.2 วิเคราะห์ปริมาณทองแดง (กรัม/ลิตร) ในน้ำยา
ชุบทองแดงกรด ด้วยการไทเทรตแบบสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลและโลหะการ [3]

ปิเปตน้ำยาชุบทองแดงกรด  1.00 ml  ใส่ในขวด
รูปชมพู่ขนาด 250 ml เติมน้ำกล่ัน 50 ml เติมกรดอะซิติก
5.00 ml เติมโปแทสเซียมไอโอไดด์ 2.000 กรัม กวนให้
เข้ากันจนเกิดความขุ่นสีน้ำตาลดำ นำไปไทเทรตทนัทีกับ
สารละลายมาตรฐาน 0.1M โซเดียมไทโอซัลเฟต จนสาร
ละลายกลายเป็นสีเหลืองอ่อนจากน้ันเติมน้ำแป้ง  2.00 ml

ไทเทรตต่อไปจนสารละลายเปลีย่นจากสีน้ำเงินเป็นสีขาว
บันทึกปริมาตรสารละลายมาตรฐาน 0.05 M EDTA

นำไปคำนวณหาปรมิาณทองแดง(กรมั/ลิตร)

2.3 ศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำยาชุบ
ทองแดงกรดด้วยเคร่ืองมือท่ีวัดการดูดกลืนแสงของสาร
(Spectroscopic Methods)

2.3.1 ศึกษาสเปกตรมัน้ำยาชุบทองแดงกรดเตรยีม
น้ำยาชุบทองแดงกรดที่มีปริมาณคอปเปอร์(II)ซัลเฟต
เข้มข้น 0.08 M โดยนำน้ำยาชุบทองแดงมาเจือจาง 10 เท่า
ด้วยน้ำกล่ัน นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงเทียบกับน้ำกล่ัน
โดยใช้เซลล์ 1 cm ท่ีความยาวคล่ืน 200–1100 nm และ 350

–900 nm ด้วย JASCO7800 UV-Visible spectrophotometer
และ Spectronic20 Genesys

2.3.2 ศึกษาสเปกตรมัของสารละลายคอปเปอร ์(II)

ซัลเฟต [4,10] เตรียมสารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟต
ช่ังสาร CuSO4

.5H2O มา 1.9974 กรัม  ละลายด้วยน้ำกล่ัน
ทำให้มีปริมาตร 100 ml ในขวดวัดปริมาตรจะได้สาร
ละลายคอปเปอร(์II)ซัลเฟตเข้มข้น 0.08 M นำไปวัดค่า
การดูดกลืนแสง เทียบกับน้ำกลั่นโดยใช้เซลล์ 1 cm

ท่ีความยาวคล่ืน 200 – 1100 nm และ 350 – 900 nm ด้วย
JASCO 7800 UV-Visible spectrophotometer และ
Spectronic20 Genesys

2.3.3 ศึกษากราฟมาตรฐาน (Calibration Curve) ของ
สารละลายมาตรฐานคอปเปอร์(II)ซัลเฟต เตรียมสารละลาย
มาตรฐานคอปเปอร(์II)ซัลเฟต โดยช่ังสาร CuSO4 

.5H2O

มา 0.2497, 0.4994, 0.7490, 0.9987 และ 1.2484 กรัม
ละลายด้วยน้ำกลั่น ทำให้มีปริมาตร 50 ml ในขวดวัด
ปริมาตรจะได้สารละลายมาตรฐานคอปเปอร์(II)ซัลเฟต
เข้มข้น 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 และ 0.10 M ตามลำดับ นำไป
วัดค่าการดูดกลืนแสงเทียบกับน้ำกล่ัน โดยใช้เซลล์ 1 cm

ท่ีความยาวคล่ืนเท่ากับ 822, 820 และ 820 nm ด้วย JASCO

7800 UV-Visible spectrophotometer, Spectronic20
Genesys และ Spectroquant NOVA60

2.3.4 Limit of Detection (LOD) and Limit of

Quantitation (LOQ) วัดค่าการดูดกลืนแสงของน้ำกลั่น
(blank) โดยใช้เซลล์ 1 cm ด้วยเคร่ือง JASCO 7800 UV-

Visible spectrophotometer  ท่ีความยาวคลืน่เท่ากับ 822

และ 395 nm เคร่ือง Spectronic 20  Genesys ท่ีความยาว
คล่ืน 820 และ 395 nm เคร่ือง Spectroquant NOVA60

ท่ีความยาวคล่ืน 820 nm และ 410 nm

คำนวณค่า LOD และ LOQ จากสมการ (1) และ (2)

ylod = yblank + 3s (1)

yloq = yblank + 10s (2)

เมื่อ yblank = ค่าเฉลี่ยของการวัดการดูดกลืนแสงของ
blank

s    = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดการดูด
กลืนแสงของน้ำกล่ัน (blank) 10 คร้ัง

2.3.5 วิเคราะห์ปริมาณทองแดง(กรัม/ลิตร) ในน้ำยา
ชุบทองแดงกรด เตรียมน้ำยาชุบทองแดงกรด ตามข้อ
2.3.1 เพ่ือให้มีความเข้มข้นอยู่ในช่วง Calibration Curve

นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสง เทียบกับน้ำกล่ันโดยใช้เซลล์
1 cm ที่ความยาวคลื่นเท่ากับ 822, 820 และ 820 nm

ด้วยเคร่ือง JASCO 7800 UV-Visible spectrophotometer,
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Spectronic20 Genesys และ Spectroquant NOVA60

2.3.6  วิเคราะห์ปริมาณทองแดง(กรัม/ลิตร) ในน้ำยา
ชุบทองแดงกรดด้วยเคร่ือง Spectroquant NOVA60 แบบ
Manual Method Selection 083

ปิเปตน้ำยาชุบทองแดงกรดปริมาตร 25.00 ml ใส่ใน
ขวดวัดปริมาตร 100 ml เจือจางด้วยน้ำกลั ่นจนถึง
ขีดวัดปริมาตร จากนั้นปิเปตน้ำยาชุบทองแดงกรดที่
เจือจางแล้ว  5.00 ml ใส่ในหลอดทดลอง เติมสารละลาย
กรดซัลฟูริก ความเข้มข้น 40% โดยปริมาตร 5.00 ml
ผสมสารละลายใหเ้ข้ากันนำไปบรรจุในเซลล์ 1 cm วัดค่า
การดูดกลืนแสงเพ่ือหาปริมาณทองแดง (กรัม/ลิตร) โดย
เลือก Method 083

2.4  ศึกษากระบวนการควบคมุคุณภาพของน้ำยาชุบ
นิกเกิลเงา ด้วยการไทเทรต (Titration Methods)

2.4.1 วิเคราะห์ปริมาณนิกเกิล (กรัม/ลิตร) ในน้ำยาชุบ
นิกเกิลเงา ด้วยการไทเทรตแบบบริษัท ที.พี. อินเตอร์ เคม
1999 จำกัด [2]

ปิเปตน้ำยาชุบนิกเกิลเงามา 2.00 ml เติมน้ำกลั่น
50 ml เติม 0.1% ไดคลอโรฟลูออเรสซีน 2-3 หยด เติม
10% เดกซ์ตริน 5.00 ml แล้วนำไปไทเทรตทนัทีกับสาร
ละลายมาตรฐาน 0.1M AgNO3 (สารละลายเปลี่ยนจาก
สีเหลืองเป็นสีขาว) บันทึกปริมาตรสารละลายมาตรฐาน
0.1M AgNO3 ท่ีใช้ไทเทรตไปคำนวณหาปรมิาณนิกเกิล
คลอไรด์ (กรัม/ลิตร)

ปิเปตน้ำยาชุบนิกเกิลเงามา 1.00 ml เติม 15%

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 5.00 ml เติมน้ำกล่ัน 80 ml เติม
เมอเรกไซด์ 1-2 กรัม (สารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
อมขียว) นำไปไทเทรตทันทีกับสารละลายมาตรฐาน  0.05

M EDTA (สารละลายเปลี่ยนจากสีเหลืองอมเขียวเป็น
สีม่วง) บันทึกปริมาตรสารละลายมาตรฐาน 0.05 M EDTA

ท่ีใช้ไทเทรตไปคำนวณหาปริมาณนิกเกิลซัลเฟต (กรัม/ลิตร)
2.4.2 วิเคราะห์ปริมาณนิกเกิล (กรัม/ลิตร) ในน้ำยา

ชุบนิกเกิลเงา ด้วยการไทเทรตแบบสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลและโลหะการ [3]

ปิเปตน้ำยาชุบนิกเกิลเงา 1.00 ml เติมน้ำกล่ัน 100 ml
เติมแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์  10.00  ml  เติม เมอเรกไซด์
1-2 กรัม นำไปไทเทรตทันทีกับสารละลายมาตรฐาน  0.1M

EDTA (สารละลายเปล่ียนจากสีเหลืองเป็นสีม่วง) บันทึก
ปริมาตรสารละลายมาตรฐาน 0.05 M EDTA  ท่ีใช้ไทเทรต
ไปคำนวณหาปริมาณนิกเกิล (กรัม/ลิตร)

2.5  ศึกษาวิธีการควบคุมคุณภาพของน้ำยาชุบ
นิกเกิลเงาด้วยเคร่ืองมือท่ีวัดการดูดกลืนแสงของสาร
(Spectroscopic Methods)

2.5.1 ศึกษาสเปกตรมัของน้ำยาชุบนิกเกิลเงา
เตรียมน้ำยาชุบนิกเกิลเงาให้มีความเข้มข้นอยู่ใน

ช่วง 0.120-0.128 M โดยเจือจาง 10 เท่าด้วยน้ำกลั่น
นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงเทียบกับน้ำกล่ัน โดยใช้เซลล์
1 cm ท่ีความยาวคลืน่ 200 -1100 nm และ 350 - 900 nm

ด้วย JASCO 7800 UV-Visible spectrophotometer และ
Spectronic20 Genesys ตามลำดับ

2.5.2 ศึกษาสเปกตรัมสารละลายนิกเกิลซัลเฟต [8,10]
เตรียมสารละลายนิกเกิลซัลเฟตมีความเข้มข้น 0.128

M  โดยช่ัง NiSO4
.6H2O  3.3585 กรัม ละลายด้วยน้ำกล่ัน

ทำให้มีปริมาตร 100 ml ในขวดวัดปริมาตร นำไปวัดค่า
การดูดกลืนแสง เทียบกับน้ำกลั่นโดยใช้เซลล์ 1 cm ที่
ความยาวคล่ืน 200-1100 nm และ 350-900 nm ด้วย JASCO

7800 UV-Visible spectrophotometer และ Spectronic20

Genesys
2.5.3 ศึกษากราฟมาตรฐาน (Calibration Curve)

ของสารละลายมาตรฐานนกิเกิลซัลเฟต
เตรียมสารละลายมาตรฐานนิกเกิลซัลเฟตที่ความ

เข้มข้น  0.01, 0.05, 0.10, 0.15 และ 0.20 M โดยช่ังสาร
NiSO4

.6H2O    0.1314,   0.6572,   1.3143,   1.9714  และ
2.6286 กรัม ตามลำดับ  ละลายด้วยน้ำกล่ันทำให้มีปริมาตร
50 ml ในขวดวัดปริมาตร นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสง
เทียบกับน้ำกล่ันโดยใช้เซลล์ 1 cm  ท่ีความยาวคล่ืนเท่ากับ
395,  395  และ  410 nm  ด้วย  JASCO 7800 UV- Visible
spectrophotometer, Spectronic20 Genesys และ
Spectroquant NOVA60 ตามลำดับ

2.5.4 ศึกษาผลของ pH ต่อการดูดกลืนแสงของ
นิกเกิลในน้ำยาชุบนิกเกิลเงา [9]

เตรียมน้ำยาชุบนิกเกิลเงา ตามข้อ 2.5.1 และแบ่ง
สารละลายออกเป็น 6 ส่วนเท่าๆ กัน ปรับค่า pH ของ
สารละลายให้เท่ากับ 2, 3, 3.5, 4, 4.5 และ 5 ตามลำดับ
ด้วยการเติมสารละลายกรดซัลฟูริกความเข้มข้น 25%

โดยปริมาตร เพื่อปรับลดค่า pH และเติมสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 15% โดยน้ำหนักต่อ
ปริมาตร เพ่ือปรับเพ่ิมค่า pH  จากน้ันนำสารละลายทีค่่า
pH ต่างๆ ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย JASCO 7800 UV-
Visible Spectrophotometer, Spectronic20 Genesys และ
เคร่ือง Spectroquant NOVA60  ท่ีความยาวคล่ืน 395 nm,
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395  nm และ 410 nm  ตามลำดับ
2.5.5 วิเคราะห์ปริมาณนิกเกิล (กรัม/ลิตร) ในน้ำยา

ชุบนิกเกิลเงา
เตรียมน้ำยาชุบนิกเกิลเงา ตามข้อ 2.5.1 เพื่อให้

สารละลายมีความเข้มข้นอยู่ในช่วง Calibration Curve

แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงเทียบกับน้ำกลั่นโดยใช้
เซลล์ 1 cm ท่ีความยาวคล่ืนเท่ากับ 395, 395 และ 410 nm

ด้วย JASCO 7800 UV-Visible spectrophotometer,

Spectronic20 Genesys และ Spectroquant NOVA60
2.5.6 วิเคราะห์ปริมาณนิกเกิล (กรัม/ลิตร) ในน้ำยา

ชุบนิกเกิลเงา ด้วยเคร่ือง Spectroquant NOVA60 แบบ
Manual Method Selection 057

ปิเปตน้ำยาชุบนิกเกิลเงาปริมาตร 5.00 ml ใส่ใน
หลอดทดลอง หลังจากนั้นเติมสารละลายกรดซัลฟูริก
ความเข้มข้น 40% โดยปริมาตร 5.00 ml ผสมสารละลาย
ให้เข้ากัน นำไปบรรจุในเซลล์ 1 cm วัดค่าการดูดกลืนแสง
เพ่ือหาปริมาณนิกเกิล (กรัม/ลิตร) โดยเลือก Method 057

3.  ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
เม่ือเปรียบเทียบสเปกตรัมของสารละลายคอปเปอร์

(II)ซัลเฟตกับน้ำยาชุบทองแดงกรด และสเปกตรัมของ
สารละลายนกิเกิลซัลเฟตกับน้ำยาชุบนิกเกิลเงา จะได้ค่า
การดูดกลืนแสงสูงสุดท่ีความยาวคลืน่ 820 และ 395 nm

ตามลำดับ (รูปที่1 และรูปที่ 2) ซึ่งพบว่าสารละลาย
คอปเปอร์ (II) ซัลเฟตมีลักษณะการดูดกลืนแสงไม่แตกต่าง
จากน้ำยาชุบทองแดงกรด สำหรับในกรณีนิกเกิลก็เกิดข้ึน
ทำนองเดียวกัน ดังน้ันจึงสามารถใช้ความยาวคล่ืนท่ีมีการ
ดูดกลืนแสงสูงสุดมาใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณทองแดง
ในน้ำยาชุบทองแดงกรดและวิเคราะห์ปริมาณนิกเกิล
ในน้ำยาชุบนิกเกิลเงาได้ทั ้งสองกรณี และเมื่อศึกษา
อิทธิพลของค่า pH ที่มีต่อการชุบนิกเกิลจะพบว่าการ
ดูดกลืนแสงค่อนข้างคงที่เมื่อค่า pH อยู่ในช่วง 3.5-5.0

(รูปที ่ 3) ดังนั้นการวิเคราะห์ปริมาณนิกเกิล (กรัม/ลิตร)
ในน้ำยาชุบนิกเกิลเงา ควรควบคุม pH ของสารละลาย
ให้อยู่ในช่วงดังกล่าว เพื่อให้กระบวนการวิเคราะห์มี
ประสทิธภิาพและความถกูตอ้ง เม่ือเปรยีบเทยีบปรมิาณ
ทองแดง(กรัม/ลิตร) ในน้ำยาชุบทองแดงกรด และเปรียบ
เทียบปริมาณนิกเกิล (กรัม/ลิตร) ในน้ำยาชุบนิกเกิลเงา
ด้วยวิธีการไทเทรตแบบบริษัท ที.พี.อินเตอร์เคม 1999
จำกัด [2] และการไทเทรตแบบสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลและโลหะการ [3] โดยเปรียบเทียบกับการ

รูปท่ี  1  สเปกตรัมของสารละลายคอปเปอร์(II) ซัลเฟตและ
           น้ำยาชุบทองแดงกรด

รูปท่ี  2  สเปกตรัมของสารละลายนกิเกิลซัลเฟตและ
            น้ำยาชุบนิกเกิลเงา

รูปท่ี  3  ผลการศึกษาค่า pH ต่อการดูดกลืนแสงของ
            นิกเกิลในน้ำยาชุบนิกเกิลเงา
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วิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการดูดกลืน
แสงของสารอีก 4 วิธี พบว่าทั้ง 6 วิธี มีค่าเฉลี่ยของ
ปริมาณทองแดง (กรัม/ลิตร) ในน้ำยาชุบทองแดงกรด
มีค่าที่ไม่แตกต่างกันมากในแต่ละวิธีโดยค่าเฉลี่ยนั้น
ใกล้เคียงกับท่ีมาตรฐานกำหนดไว้ 51 กรัม/ลิตร (เทียบเท่า
ปริมาณคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต 200 กรัม/ลิตร) และใน
ทำนองเดียวกันค่าเฉลี่ยของปริมาณนิกเกิล (กรัม/ลิตร)
ในน้ำยาชุบนิกเกิลเงาในแต่ละวิธีก็ใกล้เคียงกับท่ีมาตรฐาน
กำหนดไว้ 75 กรัม/ลิตร ซึ่งเมื่อพิจารณาร้อยละของค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Percent Relative Standard

Deviation,  %RSD)  และร้อยละความคลาดเคลื่อน
(Percentage  Error) มีค่าไม่ต่างกันมากนัก  (รูปท่ี 4  และ
รูปที่ 5) และเมื่อนำผลที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติเพ่ือทดสอบความแตกตา่งของวิธีวิเคราะห์
โดยการสร้างตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis
of Variance : ANOVA) พบว่าทั้ง  6  วิธีไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญั ท้ังในน้ำยาชุบทองแดงกรด
และน้ำยาชุบนิกเกิลเงา

ผลการศึกษากระบวนการควบคุมคุณภาพของ
น้ำยาชุบทองแดงกรดและนิกเกิลเงา โดยเลือกใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ที่วัดการดูดกลืนแสงที่เรียกว่า เครื่อง
สเปกโทรโฟโตรมิเตอร์ (Spectrophotometer) ซึ่งการ
เลือกใช้เครื ่องมือที ่ต่างกันมีข้อดีข้อเสียต่างกันบาง
ประการดังน้ี เคร่ืองยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (UV-
Visible Spectrophotometer) เป็นเครื่องชนิดลำแสงคู่
(Double Beam) มีส่วนประกอบของเคร่ืองท่ีซับซ้อนเป็น
เครื่องขนาดใหญ่และมีราคาแพง แต่การวัดสเปกตรัม
ทำได้ง่าย สะดวกและรวดเรว็ท่ีสำคัญมีความเสถียรดีมาก
สำหรับเครื ่อง Spectronic20 Genesys และเครื ่อง
Spectroquant  NOVA60 จัดเป็นเคร่ืองชนิดลำแสงเด่ียว
(Single Beam) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนัก
เบาที่มีส่วนประกอบไม่ซับซ้อน มีความแข็งแรงทนทาน
ดูแลรักษาได้ง่ายและราคาไม่แพงแต่เสียเวลาเล็กน้อย
สำหรับการวัดสเปกตรัมเพราะต้องวัดทีละครั้ง ดังนั้น
การศึกษาเพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณทองแดง และ
นิกเกิล(กรัม/ลิตร) จึงเลือกเคร่ืองสเปกโทรโฟโตรมิเตอร์ 3
เคร่ืองเป็นวิธีวิเคราะห์ท่ี 3, 4 และ 5 ตามลำดับ ซ่ึงเป็น
วิธีทีวั่ดการดดูกลนืแสง (Absorbance) ทีค่วามยาวคลืน่
สูงสุดของโลหะแต่ละชนิดแต่สำหรับวิธีวิเคราะห์ที่ 6
เป็นการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Spectroquant  NOVA60

เช่นเดียวกับวิธีท่ี 5 แต่มีวิธีวิเคราะห์แตกต่างกัน    ซ่ึงเป็น

วิธีท่ีบริษัทผู้ผลิตกำหนดมาไว้พร้อมกับเคร่ืองมือ  เรียกว่า
Manual Method Selection 083 สำหรับวิเคราะห์ปริมาณ
ทองแดง ในช่วง 10-80 กรัม/ลิตร ในน้ำยาชุบทองแดงกรด
และ Manual Method Selection 057 สำหรับวิเคราะห์
ปริมาณนิกเกิล ในช่วง 2-120 กรัม/ลิตร ในน้ำยาชุบนิกเกิลเงา
ซึ่งเป็นการเลือกวิธีการตรวจสอบหรือวิธีวิเคราะห์จาก
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รูปท่ี  4  เปรียบเทียบปริมาณทองแดง(กรัม/ลิตร)
            ในน้ำยาชุบทองแดงกรดทัง้ 6 วิธี

รูปท่ี  5  เปรียบเทียบปริมาณนิกเกิล (กรัม/ลิตร)
           ในน้ำยาชุบนิกเกิลเงาท้ัง 6 วิธี
วิธีท่ี 1. การไทเทรตแบบบรษัิท ที.พี.อินเตอร์เคม 1999

จำกัด
วิธีท่ี 2. การไทเทรตแบบสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม

เคร่ืองจักรกลและโลหะการ
วิธีท่ี 3. วิเคราะห์ด้วยเคร่ือง JASCO  7800 UV-Visible

Spectrophotometer
วิธีท่ี 4. วิเคราะห์ด้วยเคร่ือง Spectronic20 Genesys

วิธีท่ี 5. วิเคราะห์ด้วยเคร่ือง Spectroquant NOVA60

วิธีท่ี 6. วิเคราะห์ด้วยเคร่ือง Spectroquant NOVA60
 แบบ Manual Method Selection
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เครื่องมือโดยตรง  ผลที่ได้แสดงออกมาเป็นปริมาณ
ทองแดงและนิกเกิล (กรัม/ลิตร) แต่ต้องเตรียมสารตัวอย่าง
ตามคู่มือการใช้เคร่ือง Spectroquant NOVA60 จากการ
ศึกษาพบว่า  วิธีวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองสเปกโทรโฟโตรมิเตอร์
3 เครือ่ง มี 4 วิธี มีความสะดวก รวดเรว็ ถูกตอ้ง และ
แม่นยำ เม่ือพิจารณาจากเวลาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ (< 3 นาที)
ร้อยละความคลาดเคลือ่น (% Error < 2) และร้อยละของ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (% RSD < 3) ตามลำดบั
รวมไปถึงช่วยลดสาเหตุความคลาดเคลื่อนแบบควบคุม
ได้ท้ัง 4 แบบ ได้แก่ ความคลาดเคลือ่นเน่ืองจากอุปกรณ์
ความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากสารรีเอเจนต์ ความคลาดเคล่ือน
เนื่องจากตัวผู้วิเคราะห์และความคลาดเคลื่อนเนื่องจาก
กระบวนการวิเคราะห์ที ่สำคัญช่วยลดมลพิษทางสิ ่ง
แวดล้อม ค่าใช้จ่ายในระยะยาวและมีความปลอดภัยมากข้ึน
เมื่อพิจารณาจากจำนวนสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์
แต่ละคร้ัง ดังน้ัน การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือเหล่าน้ีจึงเป็น
ทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรมการชบุโลหะ
ด้วยไฟฟ้าแทนวิธีการไทเทรต
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