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สารประกอบฟนอลิกเปนสารเคมีกลุมหนึง่ ทีถ่ กู นํามาใชกันอยางมากในภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ในภาคอุตสาหกรรมสารประกอบฟนอลิกถูกนํามาใชเปน intermediate ในการผลิตพลาสติก
ยา สี เรซิ่น และอุตสาหกรรมปโตรเคมี สวนในภาคเกษตรพบวาสารประกอบฟนอลิกถูกนํามาใชในการ
ผลิตยาฆาแมลง ยาฆาเชื้อรา และยาปองกันการติดเชื้อและอื่นๆ ดังนั้นเมื่อมีการใชสารประกอบฟ
นอลิกกันมากขึ้นยอมเกิดผลกระทบตอปญหาทางสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาสิง่ แวดลอมทางน้าํ
เนื่องจากการปลอยน้ําที่มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกมากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร มีผลอยางยิ่งในการ
ทําลายคุณภาพของน้าํ และมีผลตอสิ่งมีชวี ิต ดังรายละเอียดที่จะกลาวตอไป
ดังนัน้ สารประกอบฟนอลิก จึงถูกจัดเปนสารมลพิษทีม่ ีอันตรายมากที่สุดประเภทหนึ่งที่ E.P.A.
(The US. Environment Protection Agency) ไดเสนอใหมกี ารควบคุมคุณภาพของน้ําโดยมีปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกไดสูงสุดไมเกิน 1 มิลลิกรัมตอลิตร จึงมีความจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของน้ําวามีปริมาณสารประกอบฟนอลิกอยูในระดับอันตรายหรือไม
เพื่อความ
ปลอดภัยในการนําน้ํามาใชประโยชน
พิษของสารประกอบฟนอลิก
1. ตอสัตวนา้ํ เชน ปลา เมื่อปลาไดรับสารพิษจะถูกกระตุนใหระคายเคืองจนขาดการควบคุม วายน้าํ ไม
มัน่ คง ครีบจะสั่นเทา ในที่สุดจะเสียการทรงตัว หมุนรอบ ๆ และตายในที่สุด หรืออาจอยูในสภาพไร
ความรูสึก โดย เฉพาะฟนอล(Phenol) และครีซอล(Cresol) จะมีผลตอการรบกวนประสาทอยางสูง
2. ตอสัตวชั้นสูงอื่น ๆ เชนในกบ ไขสันหลังจะถูกรบกวนใหระคายเคือง จนทําใหกลามเนื้อหดเกร็ง
อยางรุนแรง ในที่สุดก็จะเปนอัมพาต
3. ตอมนุษย ถาระดับความเขมขนนอย ๆ จะทําใหรูสึกคลื่นเหียน วิงเวียน เสียการทรงตัว หายใจ
ไมสม่ําเสมอ ถามีความเขมขนมาก ๆ จะทําใหกลามเนือ้ เกร็งอยางรุนแรง และทําใหหวั ใจลมเหลวใน
ที่สุด

คุณสมบัติทางกายภาพของสารประกอบฟนอลิก
สารประกอบฟนอลิกเปนอนุพนั ธของเบนซินทีม่ ีหมูไฮดรอกซิลตออยูเปนหลัก
และอาจมีหมู
แทนที่ตาง ๆ แทนที่ในตําแหนง ออโท(orto) เมตา(meta) หรือพารา(para) ไดอีก สารฟนอลิกตัวพืน้ ฐาน
คือ ฟนอล ประกอบดวยวงแหวนเบนซิน 1 วง และหมูไฮดรอกซิล 1 หมู มีมวลโมเลกุล 94.11 เปน
ผลึกรูปเข็ม ไมมีสี เมื่อโดนอากาศจะมีสชี มพูออน ๆ จุดหลอมเหลว 40.85oc จุดเดือด 182o c จุดวาบ
ไฟ 79oc สารละลายของฟนอลเปนกรดออน โดยมีคา pKa 10.0 ฟนอลละลายไดในกลีเซอรอล
คารบอนไดซัลไฟด อัลกอฮอล อีเธอร และคลอโรฟอรม สําหรับสารประกอบฟนอลิกตัวอืน่ มีสมบัติ
ทางกายภาพ ดังแสดงในตารางที่ 1
ปฏิกิรยิ าของสารประกอบฟนอลิกที่นาสนใจ

1.
2.
3.
4.
5.

สารประกอบฟนอลิกสามารถเกิดปฏิกิริยาไดหลายปฏิกิริยา เชน
ปฏิกิริยาการเตรียมแบบวิลเลียมสัน (Williamson synthesis) เตรียมอีเทอรจากฟนอลโดยใหทาํ
ปฏิกิริยากับอัลคิลเฮไลด (Alkylhalide) ทีส่ ภาวะที่เปนเบส
ปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร ( Ester formation) โดยฟนอลทําปฏิกิริยากับแอซิดคลอไรด (Acid
chloride) หรือแอซิดแอนไฮไดด (Acid anhydride) แลวใหเอสเทอร
ปฏิกิริยาการแทนที่อิเลคโตรฟลิกอะโรมาติก (Electrophelic substitution) จะเกิดการแทนทีท่ ี่
ตําแหนง ออโท และพารา
ปฏิกิริยาไนโตรเซชั่น (Nitrosation reaction) จะเกิดการแทนที่ที่ตําแหนงออโท และพารา
ปฏิกิริยาคับปลิงกับเกลือไดอะโซเนียม (Coupling reaction with diazonium salts)

ตารางที่1 แสดงสมบัติทางกายภาพของสารประกอบฟนอลิก
สารประกอบ
pKa
จุดหลอมเหลว (oc)
Phenol
10.00
40.85
p-Nitrophenol
8.40
113-114
o-Nitrophenol
7.23
44-45
o-Chlorophenol
8.48
7
2,4-Dinitrophenol
4.00
113
2,4-Dimethylphenol
27.75
2,4-Dichlorophenol
4-Chloro-m-cresol
66
4,6-Dinitro-o-cresol
87.5
2,4,6-Trichlorophenol
7.39
69
Pentachlorophenol
190-191
o-Cresol
10.26
30
m-Cresol
10.00
11-12
p-Cresol
10.26
35.5

จุดเดือด (oc)
182
279
214-216
175-176
203-225
210
235
246
310
191-192
202
201

วิธีที่ใชในการหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกในน้ํา
1. วิธี Thin layer chromatography เปนวิธีการวิเคราะหทงี่ ายแตไมมีทั้งความไวและความแมนยําที่ดี
ในการวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบฟนอลิก
2. วิธี
Gibbs method
หลักการของวิธีนี้
เปนการเกิดสีของไดโบรโมอินโดฟนอล
(Dibromoindophenol) โดยให 2,6-ไดโบรโมควิโนน คลอริไมด (2,6-Dibromoquinone chlorimide)
ทําปฏิกิริยากับสารประกอบฟนอลิกที่มีตาํ แหนงพาราวางในสารละลายทีเ่ ปนเบส (Buffered alkaline
solution) ปรับ pH ใหเทากับ 9.4 หลังจากนัน้ สกัดสีที่เกิดขึน้ ดวย นอรมอลบิวทิลอัลกอฮอล
(Normal-butyl
alcohol)
และนําไปวิเคราะหหาปริมาณโดยใชสเปคโตรโฟโตเมตร
(Spectrophotometry)
3. วิธีไนโตรโซฟนอล (Nitrosophenol method)
เปนวิธที ี่ใชหาปริมาณฟนอลที่มหี มูแทนที่ใน
ตําแหนงออโท เมตา และพารา
วิธีการนี้อาศัยปฏิกิริยาระหวางสารประกอบฟนอลิกทีอ่ ยูใน
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สารละลายอะซิเตทบัฟเฟอร (Acetate buffer)
ที่ประกอบดวยกรดกลาเซียลอะซิติก (Glacial
acetic acid) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (Potassium hydroxide) 10% และน้ํา กับกรดไนตรัส
(Nitrous acid) ที่เกิดขึ้นจากการเติมโซเดียมไนเตรท (Sodium nitrate) ลงในสารละลายบัฟเฟอร
ที่มีสารละลายตัวอยางอยู
ตามดวยกรดซัลฟูริก (Sulfuric acid) จะไดไนโตรฟนอล
(Nitrophenol)
เมื่อทําใหเย็นดวยน้ําแข็ง
แลวเติมอัลกอฮอลิกแอมโมเนียมไฮดรอกไซด
(Alcoholic ammonium hydroxide) จะเปลี่ยนเปนเกลือควินนอยด (Quinoid salt) หลังจากนั้นหา
ปริมาณสารประกอบฟนอลิก โดยการวัดคาการดูดกลืนแสงของเกลือควินนอยด (Quinoid salt)
วิธี 4-อะมิโนแอนติไพรีน (4-Aminoantipyrine, 4-AAP method)
วิธีนี้อาศัยหลักการเกิดสีของ
แอนติไพรีน (Antipyrine dye) โดยใหสารละลายตัวอยางฟนอลทําปฏิกิริยากับ 4-AAP
ใน
สารละลายที่มตี ัวออกซิไดซเปนเบส (Alkaline oxidizing agent) เชน
โพแทสเซียมเฟอรโร
ไซยาไนด (Potassium ferrocyanide)
ซึง่ 4-AAP นี้จะทําปฏิกิริยาที่เฉพาะเจาะจงกับฟนอล
แลวเกิดสีของแอนติไพรีน (Antipyrine dye) หลังจากนัน้ สกัดสีดวยคลอโรฟอรม (Chloroform) วัดการ
ดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 460 นาโนเมตร
วิธีอินฟาเรด (Infared method) ใชหลักการอาศัยการทําสารประกอบฟนอลิกใหเปนอนุพนั ธของ
โบรมีนโดยใชปฏิกิริยาโบรมินเนชัน่ (Bromination) ของสารตัวอยางทีท่ ําใหเปนกรด
แลวสกัด
อนุพนั ธของโบรมีนที่เกิดขึ้นดวยคารบอนเตตระคลอไรด (Carbon tetrachloride) นําสารละลายที่ได
จากการสกัดนีม้ าหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกโดยใชอินฟาเรดสเปคโตรโฟโตมิเตอร
(Infared
spectrophotometer)
วิธีอุลตราไวโอเลต (Ultraviolet method)
ใชหลักการของบาโทโครมิกชิพท (Bathochromic
shift) สารประกอบฟนอลิกที่แตกตัวแลวจะแสดงแถบการดูดกลืนแสงเลื่อนไปในทางทีม่ ีความยาวคลืน่
เพิ่มขึ้นเมื่อมี pH เพิ่มขึ้น
คํานวณหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกไดจากกราฟระหวางผลตางของ
คาการดูดกลืนแสงกับความเขมขน
วิธี 3-Metyl-2-benzo-thiazolione hydrazone (MBTH) อาศัยหลักการเชนเดียวกับวิธี 4-AAP แต
ใหสารประกอบฟนอลิกทําปฏิกิริยากับ MBTH ในสภาวะที่เปนกรด
โดยมีซิริกแอมโมเนียม
ซัลเฟต (Ceric ammonium sulphate) เปนตัวออกซิไดซ แลวหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกใน
รูปของสารประกอบเชิงซอนที่มีสี โดยใชสเปคโตรโฟโตมิเตอร (spectrophotometer)
วิธีการวิเคราะหโดยการใช High Performance Liquid Chromatography , HPLC การวิเคราะหโดย
HPLC และใชดีเทคเตอรชนิด UV detector จะใหความไวที่ไมดีและมีผลของสิ่งเจือปนอื่น ๆ รบกวน
ในการวิเคราะห ดังนั้นจึงจําเปนตองเปลีย่ นสารประกอบฟนอลิกใหอยูในรูปของอนุพันธ (Derivative)

โดยใช
3-Metyl-2-benzo-thiazolione hydrazone
และ p-Nitrobenzene diazonium
tetrafluoroborate เพื่อปรับปรุง resolution ของสารประกอบที่มีคา retention time ใกลกันมาก ๆ
และเพื่อเพิม่ ความไวในการตอบสนองของดีเทคเตอรตอสารปริมาณนอย (Trace component)
9. วิธีวิเคราะหโดยใช Gas Chromatography ( Gas Chromatography method) การวิเคราะหโดยวิธี
นี้ถาใชดีเทคเตอรชนิด Flame Ionization Detector , FID จะมีขอบเขตของความไวในการวิเคราะห
สารตัวอยางทีม่ ีความเขมขนมากกวา 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร เพื่อเปนการปรับปรุงความไวของการ
วิเคราะหและสามารถเลือกใชดีเทคเตอรอื่นที่เหมาะสม เชน Electron Capture Detector , ECD
และ Nitrogen Phosphorous Detector ,NPD ไดโดยที่ไมตองแยกสารออกจาก Matrix จึงไดมีการ
ทําสารประกอบฟนอลิกใหอยูในรูปของอนุพันธ โดยใช Heptafluorobutyric anhydride และสามารถ
ใชดีเทคเตอรชนิด ECDได
ในสวนของ โครงการฟสิกสและวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
พลังงานสามารถใหบริการการวิเคราะหหาปริมาณฟนอลในทอโพลีเอทีลีน(HDPE)ความหนาแนนสูง
สําหรับใชเปนทอน้าํ ดื่มโดยใชวิธีที่ 4 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ซึง่ กําหนดไววาปริมาณสาร
ฟนอลที่สกัดไดจากทอนัน้ ไมควรมีปริมาณเกิน 0.001 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร
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