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        สําหรับการวเิคราะห์ดว้ยวธีิโพเทนชิโอเมตรี. อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : ผศ.ดร.รัศมี    
ชยัสุขสนัต.์  146 หนา้. 
 
 ขวัไฟฟ้าเลือกเฉพาะไอออนไนเตรตประดิษฐ์ขึนจากการการเคลือบฟิล์ม polypyrrole (PPy) บน
ไส้ดินสอ โดยใช้เทคนิค cyclic voltammetry  ทาํให้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชนัของ pyrrole โดยมี
ไอออนไนเตรตทีใช้เป็น dopant ปัจจยัทีศึกษาให้ไดส้ภาวะทีเหมาะสมทีสุดในการเคลือบ PPy ไดแ้ก่ 
ความเขม้ขน้ของ pyrrole monomer, ศกัยไ์ฟฟ้าในการกวาดไป-มา, ความเขม้ขน้ของ dopant, จาํนวนรอบ 
และ scan rate ในการกวาดศกัย์ไฟฟ้า, ความเขม้ขน้ของสารละลาย NaNO3 และเวลาทีใช้ในการทาํ 
conditioning การตอบสนองดว้ยวิธี potentiometry โดยมี 1.0 x 10-2 M ( NH4 )2SO4 เป็นสารละลายปรับ 
ionic strength ผลการตอบสนองใหก้ราฟเส้นตรงในช่วงความเขม้ขน้ของไอออนไนเตรตเท่ากบั 9.8-1345 
ppm และลกัษณะการตอบสนองเป็นแบบ  sub-Nernstian ( slope =  -50.06 ± 0.67 mV per decade 
concentration) เวลาทีใชใ้นการตอบสนองเป็นไปอย่างรวดเร็วภายใน 30 วนิาที และใหข้ีดจาํกดัของการวดั 
(detection limit) เท่ากบั 4.05 ± 0.43 ppm อายุการใช้งานสามรถใช้ไดถ้ึง 22 วนั ไดศึ้กษาความจาํเพาะ
เทียบกบัไอออนอืนๆ 8 ชนิดพบว่าไอออน HCO3

- มีการรบกวนมากทีสุด ขวัทีประดิษฐ์ขึนถูกนาํมาใช้
วเิคราะห์ไอออนไนเตรตในตวัอย่างผกั  
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 Nitrate ion selective electrode was fabricated by polypyrrole (PPy) film coating on a pencil 

lead using cyclic voltammetry for polymerization of pyrrole with nitrate ion as the dopant. Parameters 

for PPy coating as follows: pyrrole monomer, cycling potential, dopant concentration, number and scan 

rate of potential cycling, concentration of conditioning solution and conditioning time were optimized. 

Potentiometric responses in 1.0 x 10-2 M (NH4)2SO4   as ionic strength adjuster provided linear working 

curve 9.8-1345 ppm of nitrate concentration range with the sub-Nernstian behavior (slope -50.06 ± 0.67 
mV per decade concentration). The response was rapid within 30 seconds and detection limit was 4.05 ± 

0.43 ppm. The fabricated electrode lifetime was up to 22 days. Potentiometric selectivity coefficients for 

the nitrate ion against other 8 ions were determined. HCO3
- was the most serious interference. The 

fabricated electrode was also applied to determine nitrate ion in vegetable samples. 
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