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การวิเคราะหโ์ลหะเบื้องตน้
ด้วยเครื่องมือ Mobile

แม้ว่าการบริโภคเหล็กในประเทศจะมี
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของภาค
อสั งหาริ มทรั พย์ แ ละภาคการผลิ ตก็ ต าม  
ความต้องการท่ีเพิ่มขึ้นนี้กลับท าให้มีการน าเข้า
เหล็กจากต่างประเทศมากขึ้น เช่น จีน เกาหลี 
เป็นต้น  ซึ่ งมีสาเหตุมาจากโรงงานผลิตใน
ต่างประเทศมักจะมีขนาดใหญ่ สามารถผลิตได้ใน
ปริ ม าณมากท า ให้ มี ต้ น ทุน ท่ีต่ า  ส่ ง ผลต่ อ
อุตสาหกรรมผู้ผลิตในประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนในการออกมาตรการตอบโต้การ
ทุ่มตลาด (Anti-dumping: AD) และมาตรการ
ปกป้องการน าเข้าสินค้าท่ีเพิ่มขึ้น (Safeguard 
Measure: SG)

การท่ีสหรัฐมีนโยบายลดความเสียเปรียบ
จากการเสียดุลทางการค้า โดยประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศขึ้นภาษีน าเข้าสินค้า
ภายใต้มาตรา 232 (National Security) กับ
สินค้าเหล็กและสินค้าอะลูมิเนียม ท่ีน าเข้าจาก
ท่ัวโลกในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 10 
ตามล าดับ1 ซึ่งได้มีการคาดการณ์ว่ากลุ่มเหล็ก
และอลูมิเนียมท่ีล้นตลาดจากมาตรการกีดกันนี้
อาจจะถูกน าเข้ามาในไทย 

กรมศุลกากรได้มีนโยบายเฝ้าระวังเหล็ก
น าเข้าท่ีมีการส าแดงเพื่อหลีกเลี่ยง AD และ SG 
แต่ท้ังนี้มาตรการควบคุมท่ีเข้มงวดขึ้นก็จะต้องไม่
เ ป็ น อุ ป ส ร ร ค ส า ห รั บ ผู้ น า เ ข้ า โ ด ย สุ จ ริ ต 
หน่วยงานวิเคราะห์สินค้า ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ในกระบวนงานพิธีการทางศุลกากร จึงมีการ
จัดเตรียมเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ตรวจสอบ
เบื้องต้น ลดปัญหาข้อขัดแย้ง ตลอดจนอ านวย
ความสะดวกให้แก่ เจ้ าหน้ า ท่ีและผู้ น า เข้ า 
ด้วยเครื่ องมือวิทยาศาสตร์บริการพื้นฐาน 
เช่น X-Ray Fluorescence Spectroscopy 
ชนิด Handheld (XRF) และเครื่อง Optical 
Emission Spectroscopy ชนิด Mobile (OES)

https://www.mreport.co.th/en/news/gov
ernment-news/1803310040
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เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณ
ธาตุในตัวอย่าง โดยอาศัยหลักการท่ีรังสี เอ็กซ์
ท่ียิงจากแหล่งก าเนิดแสง เร่งให้อิเล็กตรอน
ในวงโคจรของอะตอมเปลี่ ยนระดับชั้ น ไป 
โดยอิเล็กตรอนในชั้นท่ีมีพลังงานสูงจะเคลื่อนไป
แทนท่ีอิ เล็กตรอนในชั้น ท่ีมีพลังงานต่ ากว่า 
และคายพลังงานออกมาในรูปของรังสีเอ็กซ์ท่ีมี
พลังงานจ าเพาะของแต่ละธาตุ (characteristic 
X-ray) ส่งผ่านมายังส่วน Detector ซึ่ งจะท า
หน้าท่ีตรวจวัดรังสเีอ็กซ์ท่ีปลดปล่อยออกมา

XRF เป็นเทคนิค ท่ีนิยมใช้แพร่หลายในการ
วิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ได้ท้ังแร่ ดิน หิน โลหะ 
โดยไม่ท าลายตัวอย่าง และสามารถวิเคราะห์ใน
สภาพของแข็ง ผงและสารละลาย เตรียมตัวอย่าง
เพียงเล็กน้อย ให้ผลการวิเคราะห์ ท่ีรวดเร็ว 
แต่ทั้งนี้มีข้อจ ากัดในการใช้งาน คือ ไม่สามารถ
วิเคราะห์ธาตุท่ีมี atomic number น้อยกว่า 
11 ได้ (H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne and 
Na) (ดังในตารางธาตุ)

การท างานของเครื่อง XRF Handheld 

นั่นหมายถึงธาตุท่ีมี atomic number น้อยกว่า 
Mg จะไม่สามารถตรวจวัดได้ เครื่องจะรายงาน
ผลเป็นผลรวมของธาตุเบา (Light Element) 
ดังนั้น ในการตรวจโลหะเครื่องนี้จะไม่สามารถ
ตรวจหาธาตุ carbon ในเนื้อเหล็กได้ จึงเหมาะท่ี
จะใช้คัดแยกกลุ่มโลหะหรือโลหะเจือเบื้องต้น 
เช่น อลูมิเนียม ทองแดง เหล็กชนิดสแตนเลส
เป็นต้น



1. วิธีการเตรียมผิว

 ขัดพื้นผิวชิ้นงานด้วยกระดาษทราย ตะไบขัด หรือเคร่ืองขัด ตามความเหมาะสมของชิ้นงาน
 เช็ดผิวชิ้นงานท่ีผ่านการขัดให้สะอาด ก่อนน าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง XRF handheld

วิธีการใช้งานเครื่อง 
XRF Handheld

2. วิธีการทดสอบ

 ตรวจสอบแผ่นฟิล์มทุกครั้งก่อนเริ่มการใช้งาน

 ท าการตรวจสอบความแม่นย า(Calibrate)เครื่องโดยการวัดวัสดุอ้างอิง (Certified 
reference materials: CRM) เทียบกับค่าท่ีระบุอยู่ในใบ certificate

 เลือกโหมดการวัดเพื่อให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการ
ตรวจสอบ 

 น าตัวเครื่องวางติดกับบริเวณท่ีต้องการวัด กดไกปืนเพื่อ
เร่ิมท าการวัด รอจนไฟหยุดกระพริบแล้วอ่านค่า



การท างานของเครื่อง  OES Mobile เป็นเทคนิคการ
วิเคราะห์หาชนิด และปริมาณของธาตุ โดยใช้หลักการท่ีว่าเมื่อ
โลหะตัวอย่าง (Metallic sample) ถูกให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิ
หลาย ๆ พันองศาเซลเซียสด้วยการใช้อิเล็กโทรดในการ arc หรือ 
spark ท าให้อิเล็กตรอนท่ีอยู่ในสถานะพื้น (Ground state) นั้น
จะไปสู่สถานะกระตุ้น (Exited state) ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 
หลังจากนั้นแสงท่ีเกิดจากการคายพลังงาน (Emission) นั้นก็จะ
เคลื่อนท่ีผ่านเข้าไปในสเปกโตรมิเตอร์ (Spectrometer)และเกิด
การแยกตามความยาวคลื่นต่าง ๆ กัน โดยใช้เกรตติง (Grating)
ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ เฉพาะของธาตุ แล้ววัดความเข้มข้น 
(Intensity) ของแสงส าหรับแต่ละความยาวคลื่นซึ่งจะแสดงผล
ออกมาผ่านหน้าจอ

วิธีการใช้งานเครื่อง OES Mobile

วิธีการใช้งานเครื่อง OES Mobile

1. วิธีการเตรียมผิว

2. วิธีการทดสอบ

 จัดเตรียมพื้นผิวให้เรียบด้วยการขัด หรือตะไบ
 เช็ดท าความสะอาดผิวหน้าก่อนน าไปทดสอบด้วยเครื่อง OES Mobile

 ท าการไล่อากาศในระบบด้วยการใช้ก๊าซ Argon (Flushing System) เป็น
ระยะเวลานานพอสมควร 

 ตรวจสอบความแม่นย า (Calibrate) ของเคร่ืองก่อนการใช้งานทุกครั้ง โดยการ
เทียบวัดกับชุด Setting Up Sample และชุดวัสดุอ้างอิง (Certified reference 
materials: CRM)

 ท าการ Spark ท่ีชิ้นงานทดสอบไม่น้อยกว่า 3 ต าแหน่ง 



 สามารถวิเคราะห์กลุ่ม ferrous และ non-ferrous alloy โดยตรวจวัดธาตุต่าง ๆ ได้หลากหลาย 
เช่น C, P, S, N, Cr, Ni, Mo, Cu, Ti และ Sn เป็นต้น

 รวดเร็ว ค่าท่ีได้ใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น
 ใชต้รวจวัดธาตุในโลหะที่เป็น High carbon และ Low carbon steel 

 พื้นผิวชิ้นงานต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 12 มม. (อาจใช้ Adaptor ช่วยกรณีท่ีมีขนาด
เล็ก) ซึ่งเป็นขนาดต่ าสุดของบริเวณท่ีจะท าการ Spark ได้หากชิ้นงานมีพื้นผิวน้อย เช่น ลวด 
จะต้องตีแผ่ขยายบริเวณก่อนท่ีจะ Spark หรือน าไปหลอมให้ได้ชิ้นงานใหม่ท่ีมีพื้นท่ีผิวใหญ่
เพียงพอ

 ตัวอย่างต้องมีความหนาพอท่ีจะไม่สามารถมองเห็นร่องรอยจากการ Spark ได้ เมื่อมองจาก
ทางด้านหลังของชิ้นทดสอบหลังท าการ Spark (ไม่ควรหนาน้อยกว่า 2 มม.)

 ก๊าซ Argon2 ท่ีใช้ควรเลือกท่ีมีความบริสุทธิ์สูง เนื่องจากก๊าซ Argon มีความบริสุทธิ์หลายเกรด 
ตั้งแต่เกรด 4.8 – 5.0 ก๊าซ Argon 4.8 หมายถึงความบริสุทธิ์ 99.998%  ก๊าซ Argon 5.0 
หมายถึงความบริสุทธิ์ 99.999% ซึ่งเรียกว่า Ultra High Purity (UHP) ไม่ควรเลือกใช้ก๊าซ 
Argon ท่ีเกรดต่ ากว่า 4.8 เพราะว่าจะมีความชื้น (H2O) และ CO2 ผสมอยู่ในก๊าซ Argon นั้น 
ส่งผลให้ Oxygen ไปรบกวนการวัดปริมาณของธาตุท่ีให้ความยาวคลื่นท่ีน้อยกว่า 200 nm 
ท าให้การหาปริมาณของ Carbon, Boron หรือ Nitrogen ผิดพลาดได้   

 เวลาท่ีใช้ก๊าซ Argon ในการ Flushing เพื่อไล่อากาศออกไปนั้น จะต้องท้ิงให้นานพอสมควร 
เพ่ือลด Oxygen ในอากาศที่จะมีผลต่อการวัดปริมาณของธาตุต่าง ๆ

ข้อดีของเทคนิค OES Mobile

ข้อจ ากัดของเทคนิค OES Mobile

ข้อดี - ข้อจ ากัด ของเทคนิค OES Mobile

https://verichek.net/the-importance-of-argon-in-an-oes-system.html2



เปรียบเทียบการใช้เครื่อง XRF Handheld VS OES Mobile

OES Mobile XRF Handheld

การตรวจวัด การคายแสงของ electron รังสี X

วิธีการกระตุ้น Electrode X-ray tube

การกระตุ้น ไฟฟ้า รังสี X

ก๊าซ ต้องใช้ Argon ไม่ต้องใช้

สภาพตัวอย่าง ของแข็ง ผง ของแข็ง ของเหลว

การเตรียมผิว ขัดผิวให้เรียบ ท าความสะอาดและ 

Flushing System ด้วยArgon gas

ขัดผิวให้เรียบ ท าความ

สะอาด

ธาตุที่วัด สามารถหา ferrous and non-

ferrous alloy และธาตุ Carbon ได้

ไม่สามารถหาธาตุท่ีเบากว่า 

Mg (หา Cไม่ได้)

จากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ท้ัง 2 ชนิดนี้ในเบื้องต้นสามารถช่วยคัดกรองปัญหาให้กับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ตรวจปล่อยได้ กรณีท่ีมีข้อสงสัยควรจะท าการทดสอบเบื้องต้นด้วยเครื่อง XRF Handheld และ OES 
Mobile ภายในหน่วยงานก่อน เพื่อลดข้อโต้แย้งของผู้น าเข้า โดยเฉพาะสินค้าที่น าเข้ามีหลายขนาดซึ่งมัก
ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นของชนิดเดียวกัน การใช้เครื่องมือเบื้องต้นดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณการน าส่งตัวอย่าง
ไปวิเคราะห์ท่ีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ภายนอกได้ นั่นหมายถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่อง
ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ท่ีเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับผู้น าเข้า

อย่างไรก็ตาม ผลวิเคราะห์จากเคร่ืองมือดังกล่าวจะไม่เพียงพอส าหรับสินค้าโลหะเหล็กท่ีมีมาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping: AD) และมาตรการปกป้องการน าเข้าสินค้าท่ีเพิ่มขึ้น (Safeguard 
Measure: SG) ได้ เนื่องจากธาตุท่ีถูกก าหนดไว้ในแต่ละประกาศของมาตรการนั้น ๆ มีปริมาณน้อยมาก 
จ าเป็นท่ีจะต้องใช้เครื่องท่ีมีความเฉพาะเจาะจง และให้ผลวิเคราะห์ที่แม่นย า

ดังนั้น ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีจะต้องมีความรู้ในเรื่องหลักการของเครื่อง เลือกใช้ให้
เหมาะสม และรู้ข้อจ ากัดของเครื่องมือแต่ละชนิด จึงจะได้ผลวิเคราะห์ท่ีน่าเชื่อถือ

*************


