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บทคัดยอ 
ในบทความนี้รวบรวมและนําเสนอเกี่ยวกับแนวคิดของเคมีสีเขียวและแนวทางปฏิบัติของเคมี

วิเคราะหสีเขียว แนวคิดของเคมีสีเขียวประกอบไปดวยหลักการพื้นฐาน 12 ขอ ซึ่งเปนแนวทางสําหรับ
การคิดวางแผนออกแบบ การพัฒนา และการนําไปปฏิบัติ เพื่อทําใหกระบวนการผลิตทางเคมีลดหรือเลิก
การใชและการผลิตสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม สวนแนวทางปฏิบัติของเคมี
วิเคราะหสีเขียวน้ันมีความสอดคลองกับแนวคิดของเคมีสีเขียว โดยสามารถพัฒนาวิธีวิเคราะหในขั้นตอน
การเตรียมตัวอยางและการตรวจวัดใหเปนระบบที่มีขนาดเล็กลง มีการดําเนินงานเปนแบบอัตโนมัติ และ
มีความจําเพาะเจาะจงกับสารที่วิเคราะห ซึ่งชวยลดปริมาณการใชสารตัวอยาง รีเอเจนต และตัวทําละลาย 
อีกทั้งยังชวยลดปริมาณของเสียที่เกิดขี้นดวย นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาวิธีวิเคราะหใหมีการลดหรือ
หลีกเลี่ยงรีเอเจนตและตัวทําละลายเปนพิษ เปลี่ยนไปใชสารที่ไมเปนอันตรายแทน และพัฒนาใหมี
ขั้นตอนการกําจัดของเสียที่เกิดขึ้นพรอมไปดวย 
 

คําสําคัญ: เคมีวิเคราะหสีเขียว  เคมีสเีขียว 

 

Abstract 
 This article presents the concept of green chemistry and the practical practice of green 
analytical chemistry. The idea of green chemistry is commonly presented as a set of twelve principles. 
Green chemistry is the design, development and implementation of chemical products and processes to 
reduce or eliminate the use and generation of substances hazardous to human health and the 
environment. The practical practice of green analytical chemistry is directly related to the fundamental 
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of green chemistry. The special attention is paid to the strategies and the tools available to make 
sample-pretreatment and measurement step greener. The main principles are to miniaturize, to automate 
methods and to have the analytical specificity, making it possible to reduce dramatically the amounts of 
samples, reagents and solvents consumed and wastes generated. The reduction or replacement of toxic 
reagents and solvents is furthermore considered in method development process. The decontamination 
or passivation of wastes can be also together intended. 
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1. บทนํา 
 ในยุคปจจุบันที่นักวิทยาศาสตรสามารถพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีไดอยางรวดเร็ว ทําให
มนุษยมีสิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันมากมาย ทามกลางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่รุดหนาแบบกาวกระโดดนี้ มีกิจกรรมตาง ๆ จํานวนมากที่เกดิขึ้นโดยไมไดคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 
และสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตความเปนอยูของมนุษยโดยรวมแลว ในวงการเคมีก็กาํลังประสบปญหา
นี้เชนเดียวกัน โดยสวนของเคมีวิเคราะหนั้นมกีระบวนการพัฒนาวิธีวิเคราะหและตรวจสอบความถกูตอง
ของวิธี ซึ่งปกติจะมีการตัดสินใจเลือกใชวิธีวิเคราะหนั้นหรือไม ตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ไดแก ความ
ถูกตอง (accuracy) สภาพไว (sensitivity) ความเที่ยง (reproducibility) ความยากงาย (simplicity) คาใชจาย 
(cost effectiveness) ความสะดวก (flexibility) และความรวดเร็ว (speed) นอกจากปจจัยที่ตองคํานึงถึง
เหลานี้แลวยังมีปจจัยที่มักจะถกูมองขามและไมไดนํามาใชในการตัดสินใจเลือกวิธีวิเคราะหอีก คือ ความ
ปลอดภัยของผูทดลอง (operator safety) และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (environmental impact) ซึ่งเมื่อนํา
วิธีวิเคราะหที่ไดพัฒนาขึ้นโดยไมไดคํานึงถึงปจจัยดานความปลอดภัยและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไปใช
งานจริง พบวาวิธีวิเคราะหบางวิธีใชสารเคมีที่เปนอันตราย และยังทําใหเกิดของเสียที่มีความเปนพิษ
มากกวาสปชีสทีต่องการวิเคราะห (analyte) เสียอีก ดังนั้นหองปฏิบัติการเคมีวิเคราะหตาง ๆ ควรมี
มาตรการในการควบคุมกระบวนการวิเคราะห ตั้งแตการพฒันาวิธีวิเคราะหจนกระทั่งถึงกระบวนการ
จัดการของเสียทีเ่กิดขึ้น ใหเปนกระบวนการวิเคราะหที่มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและปลอดภัยตอ
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนที่มาของคําวา “เคมีวิเคราะหสีเขียว (Green Analytical Chemistry; GAC)” ใน
บทความนี้ไดรวบรวมแนวคิด วิธีการปฏิบัติ และตัวอยางของวิธีการวิเคราะหที่มกีารพัฒนาไดสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของเคมีวิเคราะหสีเขียว 
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2. จากจุดเริ่มตนแนวคิดของเคมีสีเขียว [1-4] 
 เคมีวิเคราะหสีเขียวมีแนวทางปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นมาจากรากฐานแนวความคิดของเคมีสีเขียว 
(Green Chemistry) โดยในป ค.ศ. 1991 Anastas  ไดเสนอการใชคําวา “Green Chemistry” เปนครั้งแรก 
ในโครงการพิเศษที่จัดทําขึ้นโดยหนวยงานปกปองรักษาสิ่งแวดลอม ประเทศสหรัฐอเมริกา (US 
Environmental Protection Agency; EPA) เคมีสีเขียวมีจุดประสงคเพื่อการพัฒนากระบวนการและ
เทคโนโลยีทางเคมีใหมีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอันเปนแนวทางพัฒนาแบบยั่งยืน   
 Anastas และ Warner เสนอแนวความคิดของเคมีสีเขียว ประกอบดวยหลกัการพื้นฐาน 12 ขอ 
(The 12 Principle of Green Chemistry) ซึ่งเปนแนวคิดแบบครบวงจร เริ่มตั้งแตการคดิออกแบบวางแผน 
การพัฒนาในขั้นตอนตาง ๆ และการจดัการกระบวนการเคมีทั้งระบบ มีการพิจารณาถึงผลิตภัณฑและ
ผลผลติขางเคียงที่จะเกิดขึ้นดวย เพื่อใหมีการใชสารเคมลีดลงและพยายามหลกีเลี่ยงไมใชสารเคมีที่เปน
พิษหรืออันตรายตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม ทําใหกระบวนการผลิตทางเคมีนั้นมีความเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม มีความประหยัดและเกิดความคุมคามากที่สดุ ถามีการพัฒนากระบวนการผลิตทางเคมี
แบบใหมและสามารถดาํเนินการตามหลักการพื้นฐาน 12 ขอนี้ได จะทําใหกระบวนการเคมีที่พัฒนาขึ้น
นั้นเปนเคมีสีเขียวอยางสมบูรณแบบซึ่งเปนวิธีการที่ดีที่สดุ แตโดยสวนใหญแลวในขณะที่กระบวนการ
ผลิตทางเคมีที่ใชอยูในอุตสาหกรรมซึ่งผลิตเพื่อการคานั้นยังตองดําเนินไปอยางตอเนื่อง ก็สามารถที่จะ
เลือกทาํการปรับปรุงกระบวนการบางขั้นตอนเพื่อใหเปนเคมีสีเขียวไดกอน โดยควรจะเลือกขั้นตอนที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากทีส่ดุมาปรับปรุงกอนซึ่งก็เปนทางเลือกที่ปฏิบัติไดเชนกัน แตก็จะเปนเคมีสี
เขียวในบางขั้นตอนเทานั้น ถาตองการใหเปนเคมีสีเขียวแบบสมบูรณครบวงจรก็ตองพัฒนาขั้นตอนอื่น ๆ 
ทั้งหมดดวย  

หลักการพื้นฐาน 12 ขอ ของเคมีสีเขียว มีดังนี้ 
1.   ปองกันการเกิดของเสีย (Prevent waste) การปองกันการเกิดของเสียเปนวิธีที่ดีกวาการปลอย

ใหของเสียเกิดขึ้นแลวตองมีการบําบัดและกําจัดของเสียนั้น  
การปองกันไวกอนเปนวิธีที่ดีกวาการแกปญหาที่ปลายเหตุ ในการดําเนินกระบวนการตาง ๆ 

ทางเคมี ควรตองมีการคํานึงถึงวิธีปองกันการเกิดของเสีย หรือใหเกิดของเสียนอยที่สุด ซึ่งจะดีกวาการ
ปลอยใหเกิดของเสียมากมายแลวก็ตองกําจัดอีกในภายหลัง การปองกันนี้ควรยึดถือตามหลักการ “กันไว
ดีกวาแก แยแลวแกไมทัน” 
 2.   ใชทุกอะตอมอยางคุมคา (Atom Economy) ควรจะออกแบบวิธีการสังเคราะหสารเคมีใหทุก
สารที่ใชในกระบวนการมีสวนรวมมากที่สุดไปสูผลิตภัณฑที่ตองการ 
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ในกระบวนการสังเคราะหสารเคมีหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี ควรมีการออกแบบปฏิกิริยาและ
วางแผนใหสารเคมีที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการเกิดปฏิกิริยาใหมากที่สุดในทุกขั้นตอนของการ
เกิดปฏิกิริยาจนกระทั่งไดผลิตภัณฑที่ตองการ ในหลักการขอนี้ตองการใชทุกอะตอมใหมีสวนรวมมาก
ที่สุดในกระบวนการเกิดปฏิกิริยา ซึ่งสามารถหาประสิทธิภาพการมีสวนรวมของอะตอมไดจากสมการ 
คือ 

100economyatom 
ตนทั้งหมดของสารตั้งมวลโมเลกุล

ารฑที่ตองกของผลิตภัณมวลโมเลกุล        % ×=  

   3.   กระบวนการสังเคราะหที่อันตรายนอยกวา (Less Hazardous Synthesis) ไมวาจะเปนการ
ปฏิบัติในที่ใดก็ตาม ควรมีการออกแบบวิธีการสังเคราะหใหใชและทําใหเกิดสารที่มีความเปนพิษนอย
หรือไมเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม 

แนวทางปฏิบัติสําหรับการสังเคราะหสารเคมีหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีตาง ๆ ควรมีการ
ออกแบบวิธีดําเนินการหรือขั้นตอนของการเกิดปฏิกิริยาใหอยูบนพื้นฐานของความปลอดภัยเสมอ 
เลือกใชกระบวนการที่ไมเกิดปฏิกิริยารุนแรง ไมเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน ไมเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 
 4.   ผลิตภัณฑที่ปลอดภัยกวา (Safer Chemicals) ควรออกแบบผลิตภัณฑเคมีใหคงไวซึ่ง
สมรรถภาพการทํางานในขณะที่ความเปนพิษลดลง 

ควรมีการออกแบบโครงสรางทางเคมีของผลิตภัณฑที่ตองการ เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีความ
เหมาะสม สามารถใชงานใหเกิดประสิทธิภาพไดสูงสุด และในขณะเดียวกันก็ตองมีความเปนพิษต่ํา
หรือไมเปนอันตรายเลยจะดีที่สุด 
 5.   ตัวทําละลายและสารชวยที่ปลอดภัยกวา  (Safer Solvents and Auxiliaries) ในทุกคร้ังที่
เปนไปไดควรจะไมจําเปนตองมีการใชสารชวย (เชน ตัวทําละลาย รีเอเจนตชวยในการแยก เปนตน) แต
ถาจําเปนตองใชควรจะเปนสารที่ไมเปนอันตราย  

ควรมีการลด ละ เลิกใชตัวทําละลายอินทรียและสารชวยตาง ๆ ที่มีความเปนพิษและอันตราย 
หรือเลือกเปลี่ยนไปใชตัวทําละลายและสารชวยที่มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแทน เชน การใช
ของเหลวไอออนิก (ionic liquid) หรือใชระบบสารละลายน้ําสองวัฏภาค (aqueous two-phase system) 
เพื่อสกัดสารที่สนใจ 
 6.   ความมีประสิทธิภาพของพลังงาน (Energy Efficiency) ความตองการใชพลังงานควรจะตอง
ตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและผลกระทบดานเศรษฐศาสตร และควรจะลดการใชพลังงานลง 
กระบวนการสังเคราะหสารควรจะจัดการที่สภาวะอุณหภูมิและความดันปกติ 
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ในกระบวนการผลิตทางเคมีสวนใหญมีความจําเปนตองใชพลังงานเปนตัวขับเคลื่อนให
เกิดปฏิกิริยาเคมี โดยเฉพาะพลังงานความรอนซึ่งไดมาจากการเปลี่ยนรูปจากพลังงานไฟฟา การลดการใช
พลังงานในกระบวนการทางเคมีเปนการชวยใหไมตองสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสําหรับการผลิตกระแสไฟฟา 
ซึ่งเปนผลดีตอสภาพแวดลอม ชวยใหเกิดการประหยัดในแงของเศรษฐศาสตร และเปนการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพดวย ถาเปนไปไดควรออกแบบกระบวนการทางเคมีใหมีการเกิดปฏิกิริยาไดที่สภาวะ
อุณหภูมิหองและใชความดันบรรยากาศปกติ ไมตองใชพลังงานความรอนชวยในการเกิดปฏิกิริยาจะเปน
การชวยประหยัดพลังงานได 
 7.   สารตั้งตนที่เกิดใหมทดแทนไดเร็ว (Renewable Feedstocks) ไมวาจะปฏิบัติในที่ใดก็ตามใน
แงเศรษฐศาสตรและดานเทคนิค วัตถุดิบของสารตั้งตนควรจะเกิดใหมทดแทนไดเร็วดีกวาการใชแลว
หมดไป  

วัตถุดิบหรือสารตั้งตนที่ใชในกระบวนการผลิตทางเคมีควรพิจารณาเลือกใชจากแหลง
ทรัพยากรที่สามารถเกิดใหมทดแทนไดเร็ว เชน วัตถุดิบจากพืชพันธุตามธรรมชาติ จะดีกวาการใชวัตถุดิบ
จากแหลงทรัพยากรที่ใชแลวหมดไปซึ่งตองใชเวลานานมากในการเกิดขึ้นใหมทดแทน ตัวอยางการใช
สารตั้งตนจากแหลงธรรมชาติไดแก การใชเมล็ดปาลมซึ่งเปนพืชที่สามารถใหน้ํามันไดนํามาใชสําหรับ
การผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 
 8.   ลดสารอนุพันธ (Reduce Derivatives) เมื่อใดก็ตามที่เปนไปได ควรหลีกเลี่ยงการทําอนุพันธ
ที่ไมจําเปน (กลุมกีดขวาง การปองกัน/การเลิกปองกัน และการดัดแปลงชั่วคราวดวยกระบวนการทางเคมี
หรือฟสิกส) 

การเกิดปฏิกิริยาเคมีบางครั้งตองมีกระบวนการทําอนุพันธเพื่อบังคับใหเกิดผลิตภัณฑตามที่
ตองการ ตัวอยางการทําอนุพันธไดแก การใชหมูฟงกชันเพื่อปองกันหรือบังคับใหเกิดปฏิกิริยาตรง
ตําแหนงที่ตองการในโครงสรางของสารเคมี การทําอนุพันธนี้จําเปนตองใชรีเอเจนตซึ่งก็เปนการใช
สารเคมีเพิ่มมากขึ้นในกระบวนการ และทําใหเกิดของเสียที่ไมตองการเพิ่มขึ้นดวย ดังนั้นการออกแบบ
ปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวของควรคํานึงใหมีกระบวนการทําอนุพันธลดลงหรือไมมีการทําอนุพันธเลยจะดีที่สุด 
 9.   การเรงปฏิกิริยา (Catalysis) ตัวเรงปฏิกิริยา (จําเพาะที่สุดเทาที่เปนไปได) เปนสิ่งที่ชวย
ใหผลดีกวาการใชรีเอเจนตตามปริมาณสัมพันธเทานั้น 

การใชตัวเรงปฏิกิริยาชวยใหปฏิกิริยาเคมีเกิดไดเร็วขึ้นและชวยบังคับใหไดผลิตภัณฑมี
โครงสรางตามที่ตองการได หลังจากปฏิกิริยาเคมีสิ้นสุดแลวตัวเรงปฏิกิริยาจะกลับคืนสูสภาพเดิมซึ่งเปน
ขอดีของการใชตัวเรงปฏิกิริยา การวางแผนสําหรับการเลือกใชตัวเรงปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพจะชวยให
กระบวนการเคมีตาง ๆ ดําเนินกาวหนาไปได จึงควรพิจารณาการใชตัวเรงปฏิกิริยาใหเหมาะสมดวย 
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 10. ออกแบบผลิตภัณฑที่ยอยสลายได (Design for Degradation) ควรจะออกแบบผลิตภัณฑเคมี
เพื่อใหไมมีการตกคางในสิ่งแวดลอมเมื่อหมดอายุการใชงานแลว และเสื่อมผุพังเปนผลิตภัณฑที่ยอยสลาย
แลวไมเปนพิษ 

หลังจากการใชงานใหเกิดประโยชนเต็มที่แลว ผลิตภัณฑควรท่ีจะตองถูกยอยสลายไดเพื่อ
กลับคืนสูธรรมชาติอยางเปนมิตรและไมเหลือความเปนพิษตกคางอยูใหเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม 
ดังนั้นควรมีการออกแบบโครงสรางทางเคมีของผลิตภัณฑใหสามารถยอยสลายไดดวยกระบวนการทาง
ธรรมชาติ เชน การผลิตถุงพลาสติกที่สามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติดวยแสงแดด 
 11. ตรวจวิเคราะหติดตามผลตลอดเวลาเพื่อเฝาระวังการเกิดมลภาวะ (Real-time analysis for 
Pollution Prevention) จําเปนตองพัฒนาวิธีวิเคราะหเพิ่มเขามาเพื่อใหมีการติดตามกระบวนการแบบทันที
ตลอดเวลาและกํากับดูแลกอนที่จะมีสารซึ่งเปนอันตรายเกิดขึ้น 

ควรมีการเฝาระวังดวยระบบที่สามารถตรวจวิเคราะหอยางตลอดเวลา เพื่อตรวจสอบการเกิด
ความผิดปกติของกระบวนการผลิตทางเคมีที่กําลังดําเนินอยู เพื่อจะไดแกไขสถานการณที่ไมปกติได
ทันเวลากอนที่จะกอใหเกิดสารมลพิษตาง ๆ ในสิ่งแวดลอม 
 12. ระวังความปลอดภัยทางเคมีเปนปกติวิสัยเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ (Inherently Safer 
Chemistry for Accident Prevention) ควรจะเลือกสารและสถานะของสารที่ใชในกระบวนการเคมีให
เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อลดอุบัติเหตุทางเคมีที่อาจเกิดขึ้นอันไดแก การรั่วไหล การระเบิด และไฟไหม 

ในกระบวนการผลิตทางเคมีมีความเสี่ยงตออุบัติเหตุตลอดเวลา ควรมีการฝกปองกันและพรอม
แกไขสถานการณ ควรเลือกใชสารเคมีที่มีความปลอดภัยสูง ไมกอใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย ไมเกิดการ
รั่วไหลของสารเคมี ไมเกิดการระเบิด และไมเปนวัตถุไวไฟ 
 แนวคิดของเคมีสีเขียวตามหลักการพื้นฐาน 12 ขอนี้ มุงเพื่อออกแบบกระบวนการผลิตทางเคมี
ใหมีประสิทธิภาพ ใชวัตถดุิบ สารเคมี รีเอเจนต ตัวทําละลาย สารชวย และพลังงานอยางคุมคา เพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ปกปองรักษาสุขภาพของมนุษยและมีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหมากที่สุด 
หลักการพื้นฐาน 12 ขอของเคมีสีเขียวสามารถรวบรวมสรุปเปนแผนภาพไดดังรูปที่ 1 เมื่อนําอักษรตัว
แรกสุดของแตละบรรทัดมาประกอบกันจะไดคําวา “PRODUCTIVELY” ซึ่งหมายถึง “กอใหเกิดผลอยาง
มีประสิทธิภาพ” 
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Prevent wastes (ขอที่ 1) 
Renewable materials (ขอที่ 7) 
Omit derivatization steps (ขอท่ี 8) 
Degradable chemical products (ขอที่ 10) 
Use safe synthetic methods (ขอท่ี 3) 
Catalytic reagents (ขอท่ี 9) 
Temperature, pressure ambient (ขอท่ี 6) 
In-process monitoring (ขอท่ี 11) 
Very few auxiliary substances (ขอที่ 5) 
E-factor, maximize feed in product (ขอท่ี 2) 
Low toxicity of chemical products (ขอท่ี 4) 
Yes, it is safe (ขอที่ 12) 

 
 

รูปที่ 1. แผนภาพสรุปหลักการพืน้ฐาน 12 ขอ ของเคมีสีเขียว [4] 

 

3. สูแนวทางปฏิบัติของเคมีวิเคราะหสีเขียว [5-6] 
 กระบวนการทางเคมีวิเคราะหประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ไดแก การเก็บและรักษาตัวอยาง การ
เตรียมตัวอยาง การตรวจวัด และการประมวลผล ในขั้นตอนการเก็บตัวอยางตองคํานึงวาตัวอยางที่เก็บ
ตองสามารถเปนตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งหมดได เมื่อเก็บตัวอยางแลวตองเก็บรักษาสารตัวอยางใน
สภาวะที่เหมาะสมดวย อาจมีการเติมสารเคมีลงในตัวอยางเพื่อเปนการรักษาสภาพไวหรือเก็บรักษาไวใน
สภาพอุณหภูมิที่เหมาะสม ในขั้นตอนของการเตรียมตัวอยางเปนการแยกเอาสปชีสที่สนใจออกจากสวน
อื่น ๆ ของตัวอยาง ซึ่งมีหลากหลายวิธีการใหเลือกใชขึ้นกับสภาพธรรมชาติของสารตัวอยางโดยพิจารณา
จากลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของสารตัวอยาง เมื่อเตรียมตัวอยางแลวก็จะเขาสูขั้นตอนของการ
ตรวจวัดซึ่งอาจใชวิธีวิเคราะหแบบเดิมไดแก การวิเคราะหเชิงปริมาตร (หรือการไทเทรต) และการ
วิเคราะหเชิงน้ําหนัก หรืออาจใชวิธีวิเคราะหเชิงเครื่องมือโดยอาศัยอันตรกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อสารไดรับ
พลังงานรูปตาง ๆ ไดแก รังสีแมเหล็กไฟฟา ไฟฟาเคมี ความรอน หรือรังสีเคมี หลังจากตรวจวัดแลวก็จะ
เปนขั้นตอนการประมวลผลขอมูลใหทราบถึงคุณลักษณะของสารตัวอยางไดทั้งในแงของคุณภาพ
วิเคราะหและปริมาณวิเคราะห 
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 การดําเนินงานของหองปฏิบัติการเคมีวิเคราะหโดยเฉลี่ยแลวมีคา E-factor (อัตราสวนของ
ผลิตภัณฑอ่ืนขางเคียงตอผลิตภัณฑที่ตองการ) อยูในชวง 25-100 ซึ่งจะเห็นไดวามีผลิตภัณฑอ่ืนขางเคียง
เกิดขึ้น 25 ถึง 100 เทาของผลิตภัณฑที่ตองการ ผลิตภัณฑอื่นขางเคียงนี้เปนสิ่งที่ไมตองการหรือของเสียที่
เกิดขึ้นในกระบวนการวิเคราะหนั่นเอง การนําแนวคิดของเคมีสีเขียวมาประยุกตใชเปนแนวทางปฏิบัติ
สําหรับกระบวนการตาง ๆ ในเคมีวิเคราะหนั้นจะชวยทําใหคา E-factor ลดลงไปได การนําแนวคิดของ
เคมีสีเขียวมาใชอาจทําไดโดยพัฒนาปรับปรุงกระบวนการวิเคราะหนั้นทั้งระบบแบบครบวงจรหรือ
ปรับปรุงเพียงบางขั้นตอนกอน การพัฒนาปรับปรุงทั้งระบบแบบครบวงจรเปนการดําเนินงานเพื่อทําให
เคมีวิเคราะหเปนเคมีสีเขียวที่สมบูรณแบบซึ่งในทางปฏิบัติจะทําไดคอนขางยาก โดยทั่วไปมักจะเริ่มจาก
การปรับปรุงเพียงบางขั้นตอนกอนเพราะการดําเนินงานของกระบวนการทางเคมีวิเคราะหมีลักษณะแยก
เปนขั้นตอนอยูแลว การพยายามปรับปรุงวิธีวิเคราะหในบางสวนใหดีขึ้นก็สอดคลองกับแนวคิดของ “เคมี
สีเขียว” มาตั้งแตกอนเริ่มมีการใชคํานี้อยางจริงจังในป ค.ศ. 1991 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการพัฒนาวิธี
วิเคราะหมีความล้ําหนาไปกอนที่จะมีทฤษฎีแนวคิดสีเขียวขึ้นมา  ตอมาในป ค.ศ. 1995  เปนครั้งแรกที่  
de la Guardia และ  Ruzicka เสนอการใชคําวา “Green Analytical Chemistry (GAC)” หรือ “เคมีวิเคราะห
สีเขียว” หรือบางครั้งเรียกวาเคมีวิเคราะหแบบสะอาด (clean analytical chemistry) หรือเคมีวิเคราะหที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (environmentally-friendly analytical chemistry) 
 ขั้นตอนของกระบวนการทางเคมีวิเคราะหไดแก ขั้นตอนการเตรียมตัวอยางและขั้นตอนการ
ตรวจวัดเปนขั้นตอนหลักที่สามารถนําแนวคิดของเคมีสีเขียวมาปฏิบัติใชเพื่อปรับปรุงวิธีการวิเคราะหให
เปนเคมีวิเคราะหสีเขียวได ซึ่งสามารถทําไดดังนี้ 
 1. ลดปริมาณการใชสารตัวอยาง รีเอเจนต และตัวทําละลายลง โดยพัฒนาวิธีเตรียมตัวอยางและ
วิธีวิเคราะหใหเปนระบบที่มีขนาดเล็กลง เปนระบบอัตโนมัติ และมีความจําเพาะเจาะจงกับสารที่ตองการ
วิเคราะห ซึ่งจะทําใหของเสียที่เกิดจากกระบวนการวิเคราะหมีปริมาณลดลงตามไปดวย หรือพัฒนาวิธี
วิเคราะหใหเปนแบบตรวจวัดสารที่สนใจไดโดยตรงไมตองมีการเตรียมตัวอยางซึ่งทําใหไมตองมีการใช
ตัวทําละลายและรีเอเจนตเลย 
 2. ลดความเปนพิษของตัวทําละลายและสารรีเอเจนต หรือหลีกเลี่ยงการใชตัวทําละลายและสาร
รีเอเจนตที่มีความเปนพิษ เปลี่ยนไปใชสารที่ไมเปนอันตรายและมีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแทน 
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 3. มีการกําจัดของเสียที่เกิดขึ้นโดยเปลี่ยนใหอยูในรูปที่เปนพิษลดลงหรือไมเปนพิษเลย ซึ่งอาจ
เปนการบําบัดแบบออนไลนตอเนื่องหลังจากการเตรียมตัวอยางหรือการตรวจวัด เมื่อผานการบําบัดแลว
อาจนําตัวทําละลายหรือรีเอเจนตนั้นกลับมาใชซ้ําไดอีก 
 

4. วิธีการเตรียมตัวอยางดวยการสกัดแบบสีเขียว [5] 
 การเตรียมตัวอยางแบบดั้งเดิมมีการใชตัวทําละลายอินทรียปริมาณมากเพื่อสกัดสารที่สนใจ เปน
การเพิ่มความเขมขนกอนนําไปตรวจวัด ตัวทําละลายอินทรียมีความเปนพิษสูงและเปนอันตรายตอ
สุขภาพ จึงมีการพัฒนาวิธีเตรียมตัวอยางเพื่อลดการใชตัวทําละลายอินทรีย ในป ค.ศ. 1975 Abu-Samra 
และคณะ [7] ไดประยุกตใชคลื่นไมโครเวฟเพื่อใชในการยอยสลายสารตัวอยางเปนครั้งแรก การเตรียม
ตัวอยางดวยวิธีการสกัดโดยใชคลื่นไมโครเวฟ (Microwave-assisted extraction; MAE) ทําใหประหยัด
กวาวิธีการสกัดดวยตัวทําละลายอินทรียแบบดั้งเดิม เพราะใชตัวทําละลายอินทรียลดลงและควบคุมการใช
พลังงานจากคลื่นไมโครเวฟไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการใชพลังงานความรอนจากเตาใหความรอน
แบบเดิม ในชวงกลางทศวรรษที่ 1980 ทางคริสตศักราช มีการพัฒนาวิธีการสกัดโดยใชของไหลเหนือ
วิกฤต (Supercritical fluid extraction; SFE) [8] ซึ่งเหมาะกับการสกัดสารตัวอยางที่มีสถานะเปนของแข็ง 
การใชแกสคารบอนไดออกไซดโดยปรับสภาวะอุณหภูมิและความดันใหอยูในสภาพของไหลเหนือวิกฤต
เพื่อสกัดสารอินทรีย ทําใหสามารถหลีกเลี่ยงการใชตัวทําละลายอินทรียได การสกัดโดยใชของไหล
ภายใตสภาวะความดัน (Pressurized fluid extraction; PFE) มีลักษณะเดียวกับการสกัดแบบใชซอหคเลท 
(Soxhlet) แตใชตัวทําละลายที่อยูในสถานะใกลกับบริเวณที่เปนของไหลเหนือวิกฤต ซึ่งในสภาวะที่
อุณหภูมิสูงทําใหสารที่สนใจหรือตัวถูกละลายมีอัตราการแพรสูงและเกิดการละลายเขาไปสูตัวทําละลาย
ไดมาก ในขณะที่สภาวะความดันสงูชวยรักษาสภาพของตัวทําละลายใหอยูต่ํากวาจุดเดือดซึ่งจะชวยทําให
ตัวทําละลายแทรกซึมผานเขาไปในตัวอยางไดดี การสกัดดวยวิธี PFE นี้ใหประสิทธิภาพการสกัดสูง ใช
ตัวทําละลายปริมาณนอย (15-40 มิลลิลิตร) และใชเวลาในการสกัดสั้น (15-20 นาที) วิธีการสกัดนี้เปนที่
รูจักกันในอีกชื่อหนึ่งคือ การสกัดโดยใชตัวทําละลายในสภาวะเรง (Accelerated solvent extraction; ASE) 
ซึ่งพัฒนาขึ้นเปนคร้ังแรกในป ค.ศ. 1996 [9] โดยบริษัท Dionex และไดผลิตออกจําหนายเปนระบบการ
สกัดแบบอัตโนมัติ 
 การสกัดโดยอาศัยการเกิดจุดขุนตัว (Cloud-point extraction; CPE) เปนวิธีการเตรียมตัวอยาง
แบบสีเขียวอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งไดมีการอาศัยพ้ืนฐานของการเกิดจุดขุนตัวและลักษณะการแยกเฟสของ
สารลดแรงตึงผิวในสารละลาย โดยความสามารถของการเกิดไมเซลลและการแยกเฟสของไมเซลลที่เกิด
จากสารลดแรงตึงผิวกับเฟสของน้ําเปนฟงกชันขึ้นกับอุณหภูมิ วิธี CPE เสนอโดย Watanabe และ Tanaka 
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[10] ใชสําหรับการเพิ่มความเขมขนของไอออนโลหะจากตัวอยางน้ํา ตอมาวิธี CPE ขยายผลไปใชสําหรับ
สกัดโปรตีน เอนไซม และสารอินทรียที่เปนมลพิษในสิ่งแวดลอมดวย 
 การสกัดสเกลเล็กดวยเฟสของเหลว (Liquid-phase microextraction; LPME) เปนวิธีการสกัด
แบบใหมที่ใชตัวทําละลายปริมาณนอยมาก มี 2 วิธีคือ วิธีการสกัดสเกลเล็กดวยเฟสของเหลวหยดเดียว 
(Single-drop microextraction; SDME) และวิธีการสกัดสเกลเล็กดวยเฟสของเหลว-ของเหลว-ของเหลว 
(Liquid-liquid-liquid microextraction; LLLME) วิธี SDME พัฒนาขึ้นโดย Liu และ Dasgupta ในป ค.ศ. 
1996 [11] อาศัยหลักการสกัดเอาสารวิเคราะหออกมาจากตัวอยางน้ําเขาสูหยดของเหลวขนาดเล็กซึ่งเปน
ตัวทําละลายอินทรียที่ไมละลายน้ําแขวนเกาะอยูที่ปลายเข็มฉีด สวนวิธี LLLME พัฒนาขึ้นโดย Ma และ 
Cantwell ในป ค.ศ. 1998 [12] อาศัยหลักการสกัดสารวิเคราะหจากตัวอยางที่ปรับสภาพ pH เปน
สารละลายผูให (donor solution) เขาสูตัวทําละลายอินทรียที่อยูในโพรงของเสนใย แลวสกัดสารวิเคราะห
จากในโพรงนี้กลับเขาสูสารละลายผูรับ (acceptor solution) ที่อยูในโพรงของเสนใยอีกตอหน่ึง 
 การสกัดดวยเฟสของแข็ง (Solid-phase extraction; SPE) เปนวิธีที่หลีกเลี่ยงการใชตัวทําละลาย
อินทรียปริมาณมากไดในขั้นตอนการสกัดและเพิ่มความเขมขน สวนมากแลววิธีนี้ใชเพื่อเพิ่มความเขมขน
ของสารสนใจที่มีปริมาณนอยในตัวอยางน้ําซึ่งมีขอดีกวาการสกัดแบบของเหลว-ของเหลว (Liquid-liquid 
extraction; LLE) คือใชตัวทําละลายอินทรียในปริมาณที่ลดลง ไมมีอุปสรรคจากการเกิดอิมัลชันใน
ระหวางที่ทําการสกัด มีประสิทธิภาพในการสกัดสูง และทําการสกัดแบบอัตโนมัติไดสะดวก ในป ค.ศ. 
1989 Belardi และ Pawliszyn [13] ไดพัฒนาวิธีการสกัดสเกลเล็กดวยเฟสของแข็ง (Solid-phase 
microextraction; SPME) ซึ่งเปนวิธีการเตรียมตัวอยางทางเคมีวิเคราะหแบบสีเขียวที่สําคัญอีกวิธีหนึ่ง 
อาศัยหลักการดูดซับของสารที่ตองการวิเคราะหจากตัวอยางโดยตรงหรือจากบริเวณที่วางเหนือตัวอยาง
ในขวดแกวปดสนิท (vial) โดยเฟสของสารที่สกัดไดมีลักษณะเปนฟลมบางเกาะติดบนผิวของเสนใย 
fused-silica แลวทําการปลดปลอยสารที่สกัดไดโดยใหความรอนหรือใชตัวทําละลายปริมาณนอยมาก
ละลายออกมา 

ในป ค.ศ. 1999 Baltussen และคณะ [14] ไดพัฒนาวิธีการสกัดโดยใชการดูดซับบนแทงหมุน 
(Stir-bar sorptive extraction; SBSE) เปนวิธีการสกัดดวยเฟสของแข็งอีกวิธีหนึ่งที่อาศัยอันตรกิริยา
ระหวางสารที่จะวิเคราะหกับ polydimethylsiloxane (PDMS) ที่เคลือบไวบนแทงแมเหล็กขนาดเล็ก แลว
ทําการปลดปลอยสารที่จะวิเคราะหจากแทงแมเหล็กเขาสูตัวทําละลายที่เหมาะสมปริมาณนอย หรือ
สําหรับสารวิเคราะหที่ระเหยไดจะทําการปลดปลอยโดยใหความรอนซึ่งหลีกเลี่ยงการใชตัวทําละลาย
อินทรียได วิธี SBSE มีชั้นของโพลีเมอรเคลือบที่หนากวาวิธี SPME ทําใหมีคาการเพิ่มความเขมขนที่สูง
กวา 
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การสกัดดวยเฟสของแข็งที่ปรับสภาพแบบโมเลกุลจํารูป (Molecularly-imprinted solid phase 
extraction; MISPE) เปนวิธีการสกัดแบบสีเขียวอีกวิธีหนึ่งที่พัฒนาจากวิธี SPE โดยทําการปรับสภาพ
พ้ืนผิวของเฟสของแข็งดวยโพลีเมอรที่เตรียมใหเปนโมเลกุลจํารูปเฉพาะกับสารวิเคราะห ซึ่งทําใหเกิด
การดูดซับที่มีความจําเพาะเจาะจง 
 

5. วิธีวิเคราะหแบบสีเขียว [5,15-16] 
 เมื่อพิจารณาในขั้นตอนของการตรวจวัดแลวพบวาวิธีการวิเคราะหที่อาศัยพ้ืนฐานของการไหล
แบบอัตโนมัติเปนวิธีทางเคมีวิเคราะหที่เปนแบบสีเขียวอยูแลว เพราะเปนวิธีที่สามารถปรับลดปริมาณ
การใชรีเอเจนตและตัวทําละลายลง และมีความเปนไปไดสําหรับการเชื่อมตอกับระบบการกําจัดของเสีย
แบบออนไลนตอเนื่อง วิธีวิเคราะหแบบฉีดไหล (Flow-injection analysis; FIA) เสนอเปนครั้งแรกในป 
ค.ศ. 1974 โดย Ruzicka และ Hansen [17] อาศัยหลักการฉีดสารละลายตัวอยางระดับไมโครลิตรเขาสู
กระแสตัวพาซึ่งไหลอยางตอเนื่องภายในระบบทอขนาดจิ๋ว และไหลไปบรรจบทําปฏิกิริยากับสารละลาย
รีเอเจนต ไหลผานเซลลเพื่อตรวจวัด ตอมาก็มีพัฒนาการของวิธีวิเคราะหที่อาศัยพ้ืนฐานของการไหลมา
เปนลําดับ โดยมุงเพื่อลดปริมาณการใชรีเอเจนตลงอีก วิวัฒนาการของระบบวิเคราะหแบบไหลนี้ไดรวม
ไปถึงการใชรีเอเจนตในรูปแบบที่เปนเฟสของแข็งและการใชรีเอเจนตยึดเกาะเอาไวบนเฟสของแข็งนั้น
อีกดวยซึ่งปรากฏในวิธีสเปกโทรโฟโตเมทรีที่ใชเฟสของแข็ง (Solid-phase spectrophotometry; SPS) ที่
พัฒนาขึ้นโดย Yoshimura และคณะ ในป ค.ศ. 1976 [18] วิธี SPS นี้นําเอาเฟสของแข็งที่มีรีเอเจนตอยูดวย
บรรจุใสไวในเซลล ใหสารตัวอยางไหลผานเซลลนี้ สารที่สนใจวิเคราะหจะถูกกักไวโดยเกิดอันตรกิริยา
กับรีเอเจนตเปนการเพิ่มความเขมขนแลวตรวจวัดตามลําดับ วิธี SPS นี้ชวยเพ่ิมความไวและความจําเพาะ
เจาะจงของการวิเคราะหและลดปริมาณการใชรีเอเจนต 
 วิธีวิเคราะหแบบฉีดเปนลําดับ (Sequential-injection analysis; SIA) [19] เปนการพัฒนายุคที่ 2 
ของวิธี FIA โดยที่วิธี SIA นี้สามารถปรับเปลี่ยนวิถีการไหลไดโดยไมตองดัดแปลงระบบทอของการไหล 
ใชปมแบบหลอดฉีดยา (syringe pump) เพื่อดูดสารละลายตาง ๆ ผานวาลวเลือก ใหไหลไปรวมกันในทอ
ขนาดจิ๋ว ผลักดันสารละลายไป-มาดวยปมเพื่อใหเกิดการผสมกัน แลวผลักใหไหลผานเซลลเพื่อตรวจวัด 
วิธี SIA สามารถลดปริมาณการใชรีเอเจนตลงไดมากกวาวิธี FIA อีก ซึ่งก็ทําใหลดปริมาณของเสียที่
เกิดขึ้นดวย 
 วิ ธี วิ เ คร าะหด วย ระบบการไหลที่ พัฒนาต อมาคื อ  การสับ เปลี่ ยนหลายช อ งทาง 
(multicommutation) [20] เทคนิคนี้มีการใชอุปกรณสับเปลี่ยนชองทางหลายชิ้น เชน วาลวสามทางบังคับ
ดวยแมเหล็กไฟฟา หรือปมขนาดเล็ก เพื่อสรางระบบการไหลแบบตอเนื่องและใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
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ควบคุมใหสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการไหลได โดยทั่วไปใชอุปกรณสับเปลี่ยนชองทางหนึ่งชิ้น
สําหรับควบคุมสารละลายหนึ่งชนิด ทําใหมีการใชปริมาตรของรีเอเจนตเทาที่จําเปนสําหรับการวิเคราะห
แตละคร้ังได 
 วิธีวิเคราะหแบบแล็ปออนวาลว (Lab-on-valve; LOV) จัดเปนการพัฒนายุคที่ 3 ของวิธี FIA 
เปนวิธีที่พัฒนาตอยอดจากวิธี SIA เรียกรวมกันเปนวิธีซีเควนเชียลอินเจคชันแล็บออนวาลว (Sequential 
injection lab-on-valve; SI-LOV) วิธี SI-LOV นี้เสนอโดย Ruzicka [21] จัดเปนระบบวิเคราะหแบบ
เบ็ดเสร็จสเกลเล็ก (micro-total analytical system; μ-TAS) หรือระบบ FIA แบบสเกลเล็ก (μ-FIA) ใช
หลักการเดียวกับวิธี SIA แตผนวกรวมระบบทางไหลของสารละลายและชองตรวจวัดเอาไวบนชิ้นสวน
วาลวเลือกที่ทําจากแผนพลาสติกโปรงใส (Perspex) มีขนาดอยูในระดับตารางเซนติเมตร วิธี SI-LOV นี้
ใชปริมาณของรีเอเจนตลดลงกวาวิธี SIA อีก 
 เทคนิคโครมาโทกราฟแบบของเหลว (liquid chromatography; LC) ก็สามารถพัฒนาลดขนาด
ระบบวิเคราะหใหเล็กลงไดโดยการลดขนาดเสนผาศูนยกลางของคอลัมน (วิธี capillary HPLC) หรือลด
ขนาดอนุภาคของเฟสนิ่ง (วิธี ultra performance liquid chromatography; UPLC) 
 เมื่อใชวิธีการแปรผลขอมูลหลายตัวแปรดวยวิธีทางคณิตศาสตรและสถิติโดยใชคอมพิวเตอร
ชวยในการประมวลผลวิเคราะห (วิธี chemometrics) ทําใหสามารถพัฒนาวิธีวิเคราะหที่ไมตองมีขั้นตอน
การเตรียมตัวอยางได เปนวิธีวิเคราะหสารตัวอยางที่เปนของแข็งหรือของเหลวแบบตรวจวัดโดยตรงไม
ตองใชตัวทําละลายในการเตรียมตัวอยาง การประมวลผลดวยวิธี chemometrics นี้มักใชกับขอมูลที่ไดจาก
การตรวจวัดสารตัวอยางดวยเทคนิคทางสเปกโทรสโกปไดแก อินฟราเรดยานใกล (near infrared; NIR) 
อินฟราเรดยานกลาง(mid-infrared; mid-IR) หรือรามานสเปกโทรเมทรี (Raman spectrometry) วิธี
วิเคราะหที่ไมตองมีขั้นตอนการเตรียมตัวอยางนี้เปนการประหยัดรีเอเจนตและตัวทําละลายดวยเชนกัน 
 

6. การแทนที่ตัวทําลายและรีเอเจนตท่ีเปนพิษ [5] 
 ตัวอยางที่นาสนใจของการใชสารอื่นทดแทนตัวทําละลายและรีเอเจนตที่มีอันตรายไดแก การ
แทนที่ตัวทําละลายอินทรียที่ใชเปนเฟสเคลื่อนที่ในการวิเคราะหดวยเทคนิค HPLC มีรายงานการใช
สารละลายของสารลดแรงตึงผิวเปนเฟสเคลื่อนที่แทนตัวทําละลายอินทรียในวิธี HPLC สําหรับวิเคราะห
สารใหสีในอาหาร [22] น้ําที่ปรับสภาวะเปนกรดโดยไมผสมตัวทําละลายอินทรียสามารถใชเปนเฟส
เคลื่อนที่สําหรับการแยกและหาปริมาณของสารกรองรังสียูวี (UV filters) ในผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง [23] 
 มีการนําสารสกัดที่ไดจากพืชมาใชเปนรีเอเจนตที่ไดจากธรรมชาติดวย เชน การนําคลอโรฟลล
ที่สกัดไดจากใบของพืชตระกูลถั่วใชเปนฟลูออเรสเซนตรีเอเจนตสําหรับการวิเคราะหปรอท [24] ซึ่ง
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อาศัยหลักการเกิดแสงฟลูออเรสเซนตลดลงหรือการเกิดเควนชิง (quenching) โดยไอออน Hg2+ ใน
สารละลายคลอโรฟลล มีการนําเอาสารสกัดจากใบฝรั่งโดยไมตองผานขั้นตอนการทําบริสุทธิ์มาใชเพื่อ
เปนรีเอเจนตแบบธรรมชาติสําหรับการวิเคราะหเหล็กโดยวิธี FIA [25] 
 การใชขั้วปรอทหยดเปนขั้วไฟฟามีอันตรายที่เกิดขึ้นไดจากการใชปรอท จึงมีการปรับปรุง
พัฒนาขั้วไฟฟาที่ใชสารอื่นทดแทนปรอท เชน ขั้วไฟฟาพิมพสกรีนคารบอน ขั้วไฟฟาฟลมบางบิสมัท 
ขั้วไฟฟาฟลมบางโบรอนโดปไดมอนด  
 

7. การกําจัดของเสียแบบออนไลนตอเนื่อง [5] 
 ในป ค.ศ. 1994 มีการพัฒนาเพิ่มเติมหนวยกําจัดของเสียหรือหนวยลดความเปนพิษของของเสีย
โดยตอเขากับสวนทายของระบบวิเคราะหที่อาศัยพ้ืนฐานของการไหล เพื่อเปนการบําบัดของเสียแบบ
ออนไลนตอเนื่องหลังจากผานขั้นตอนการตรวจวัดแลว กระบวนการบําบัดของเสียแบบออนไลนอาจใช
หลักการ เชน การสลายตัวดวยความรอน (thermal degradation) การลดความเปนพิษดวยปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน (oxidative detoxification) การสลายตัวดวยแสง (photodegradation) การสลายตัวดวย
กระบวนการทางชีวภาพ (biodegradation)  
 ตัวอยางเชน วิธีวิเคราะหหาปริมาณ formetanate โดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยากับพาราอะมิโน
ฟนอล (p-aminophenol; PAP) [26] มีการลดความเปนพิษของเสียดวยกระบวนการสลายตัวดวยแสงแบบ
ออนไลน โดยใช TiO2 เปนตัวเรงปฏิกิริยา หลังจากผานขั้นตอนการตรวจวัดแลวของเสียที่เกิดขึ้นจะไหล
ไปรวมกับตัวเรงปฏิกิริยา TiO2 (รูป anatase) ที่อยูในลักษณะขน (slurry) แลวผานการฉายดวยแสงยูวี เปน
การลดความเปนพิษของของเสียลง และสามารถนําตัวเรงปฏิกิริยากลับมาใชซ้ําไดโดยใชกระบวนการ
ตกตะกอนแบบ flocculation  
 ไอออนโลหะเปนสารมลพิษที่ไมสามารถสลายตัวได จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงการปนเปอนของ
ไอออนโลหะได แตอยางไรก็ตามสามารถที่จะบําบัดของเสียที่มีไอออนโลหะอยูดวยโดยการทําให
ไอออนโลหะนั้นอยูในรูปที่เฉื่อย ไมเปนพิษ ไมวองไวตอปฏิกิริยา และทําใหขนาดของของเสียมีปริมาตร
ลดลงอยางมาก เชน ในการวิเคราะหหาปริมาณปรอทในนมโดยเทคนิค AFS (Atomic fluorescence 
spectroscopy) [27] มีการบําบัดของเสียโดยใหไหลไปรวมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดแลวผสม
กับสารละลาย Fe(III) เกิดตะกอน Fe(OH)3 และปรอทจะตกตะกอนรวมดวย เปนการทําใหปรอทมีสภาพ
เสื่อมฤทธิ์ลง สามารถลดขนาดของเสียที่เปนพิษลงจากปริมาตรหลายลิตรเหลือเพียงนอยกวา 1 กรัมในรูป
ตะกอนไฮดรอกไซด 
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8. สรุป 
 การพัฒนาวิธีวิเคราะหในขั้นตอนการเตรียมตัวอยางและขั้นตอนการตรวจวัดใหเปนระบบที่มี
ขนาดเล็กลง เปนระบบอัตโนมัติ และมีความจําเพาะเจาะจงกับสารที่ตองการวิเคราะห ชวยทําใหลด
ปริมาณการใชสารตัวอยาง รีเอเจนต และตัวทําละลายได นอกจากนี้ยังลดปริมาณของเสียที่เกิดขี้นดวย 
การพัฒนาวิธีวิเคราะหแบบตรวจวัดโดยตรงไมตองมีขั้นตอนเตรียมตัวอยางทําใหไมตองใชรีเอเจนตและ
ตัวทําละลาย เปนการลดปริมาณสารเคมีที่ใชลงเชนกัน เมื่อผนวกรวมกับการพยายามแทนที่รีเอเจนตและ
ตัวทําละลายที่เปนพิษดวยการเปลี่ยนไปใชสารที่ไมเปนอันตราย และการพัฒนาระบบออนไลนตอเนื่อง
เพื่อบําบัดของเสียที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหดวยแลว ทําใหการพัฒนาวิธีวิเคราะหดวยวิถีทางนี้สอดคลอง
กับแนวคิดของ “เคมีสีเขียว” และวิธีวิเคราะหที่พัฒนาไดก็จะเปน “เคมีวิเคราะหสีเขียว” 
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