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การสังเคราะห์ โมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรตอย่ างง่ ายและรวดเร็ว
จากเปลือกหอยทราย
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บทคัดย่อ
โมโนแคลเซี ยมฟอสเฟตโมโนไฮเดรต Ca(H2PO4)2•H2O (MCPM) สามารถสังเคราะห์ได้ง่าย รวดเร็ ว
เครื่ องมือราคาถูก และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ด้วยปฏิกริ ยาระหว่างเปลือกหอยทรายบดและกรดฟอสฟอริ กที่อุณหภูมิ
ที่เกิดขึ้นเองของปฏิกิริยาเป็ นเวลา 25 นาที ได้วิเคราะห์ผงของแข็งที่เตรี ยมได้ดว้ ยเทคนิ ค XRD และ ATR-FTIR ผล
ของ XRD และATR-FTIR ยืนยันว่าผงของแข็งที่เตรี ยมได้เป็ นผลึกระบบ แอนอทิ ค และปรากฏพีคการสั่นของหมู่
H2PO4- ไอออน และโมเลกุลของ H2O การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่ามีปริ มาณแคลเซี ยม 15.78 % ปริ มาณ
ฟอสฟอรั ส 24.6 % และปริ มาณของน้ า 24.20 % ผลการวิเคราะห์เหล่านี้ ยืนยันว่าผงของแข็งที่ เตรี ยมได้เป็ น
Ca (H2PO4)2•H2O
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Simple and Rapid Synthesis of Monocalcium Phosphate Monohydrate
Ca (H2PO4)2•H2O (MCPM) by Corbicula spp. Shells
Warunthip Chatjutamanee*

Abstract
Monocalcium phosphate monohydrate Ca(H2PO4)2•H2O (MCPM) was successfully prepared by a simple
and rapid, low-cost production and environmentally friendly using reaction with Corbicula spp. shells and
phosphoric acid at ambient temperature for 25 min. The obtained powder was analyzed by X-ray powder diffraction
(XRD) and ATR-FTIR spectroscopy. The XRD and ATR-FTIR results of sample were confirmed crystallized
anorthic phase and shown fundamental vibrations H2PO4- ion and H2O molecule respactively. The chemical
contents were found to be 15.78% Ca, 24.6% P and 24.20% H 2O. These results confirm that the obtained powder is
Ca(H2PO4)2•H2O.
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1. บทนา

ปุ๋ ยซุ ปเปอร์ ฟอสเฟต ปุ๋ ยโพแทสเซี ยมคลอไรด์ สาหรับ
ปุ๋ ยฟอสฟอรัส หมายถึงปุ๋ ยที่ให้ธาตุฟอสฟอรัสเป็ นหลัก
ได้แก่ปุ๋ยทริ ปเปิ ลซุปเปอร์ ฟอสเฟต มีฟอสฟอรัส 46 %
2.ปุ๋ ยอินทรี ย ์ : เป็ นวัสดุที่ได้มาจากสิ่ งที่มีชีวติ ธาตุอาหาร
ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นรู ป ที่ พื ช ดู ด กิ น ไม่ ไ ด้ ต้อ งมี ก ารผ่ า น
กระบวนย่อยสลายโดยจุ ลิ นทรี ยเ์ สี ยก่ อน เช่ นปุ๋ ยคอก
ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยพืชสด กระดูกป่ น หิ นฟอสเฟต ฯลฯ เป็ นต้น
บนฉลากปุ๋ ยเคมีทุกชนิ ดจะระบุปริ มาณธาตุอาหารหลัก
เป็ นตัวเลข 3 จานวนเรี ยงกันเรี ยกว่า “สู ตรปุ๋ ย” หมายถึง
% โดยน้ าหนักของไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส-โพแทสเซียม
หรื อ เอ็น-พี-เค เรี ยงตามลาดับ ตัวอย่างเช่น ปุ๋ ยสู ตร 130-46 แสดงว่ามีไนโตรเจน 13 % ไม่มีฟอสฟอรัสและมี
โพแทสเซี ยม 46 % ตัวเลขที่บอกปริ มาณฟอสฟอรั สใน
สูตรปุ๋ ยหมายถึงเฉพาะรู ปที่เป็ นประโยชน์เท่านั้นเช่นปุ๋ ย
หิ นฟอสเฟตบดมีฟอสฟอรัสทั้งหมด 30 % แต่อยูใ่ นรู ป
ที่พืชดูดกินได้เพียง 3 % มีสูตรเป็ น 0-3-0 เท่านั้น [3] พืช
นาฟอสฟอรัสจากดินมาใช้ดว้ ยการดูดฟอสฟอรัสในรู ป
อนุ มู ล ไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน (H2PO4- ) และ
ไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน (HPO42-) หอยกาบน้ าจื ดมี
การแพร่ กระจายได้เกื อบทุ กแหล่งน้ าของประเทศไทย
พบว่า ลุ่ม น้ า ที่ มีห อยกาบน้ า จื ด มากที่ สุด เป็ นลุ่ม น้ า ใน
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ คื อ ลุ่ ม น้ ามู ล และลุ่ ม น้ าชี
พบว่ามีหอยกาบน้ าจืดทั้งหมด 57 ชนิ ดหอยกาบน้ าจื ด
เป็ นสั ต ว์น้ าที่ มี ค วามส าคัญ ทางเศรษฐกิ จ เนื่ อ งจาก
สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ท้ งั เนื้ อและเปลือก ได้แก่
หอยทราย (Corbicula spp.) หอยกาบลาย ( Scabies
spp.) พบว่า มี ก ารวางขายในตลาดทุ ก ภาค [4] จึ ง
ก่ อ ให้เ กิ ดปั ญหากับปริ ม าณของเปลื อ กหอยที่ เ พิ่ม ขึ้ น
เป็ นจานวนมากและกาจัดได้ยาก จึงกลายเป็ นขยะสะสม
เพิ่มปริ มาณมากขึ้นทุกๆ วัน

เปลือกหอยทรายมีสารประกอบสาคัญคือแคลเซี ยม
คาร์ บอเนต (calcium carbonate, CaCO3) อยู่ประมาณ
50-98 % และเปลือกหอยทรายมีปริ มาณมากในแต่ละปี
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่จะ แปรรู ปเปลือกหอยทรายเป็ น
โมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรต Ca(H2PO4)2.H2O
(MCPM) ซึ่งเป็ นปุ๋ ยทริ ปเปิ ลฟอสเฟตที่มีการปลดปล่อย
ธาตุอาหารอย่างช้าๆ MCPM ที่ มีขายอยู่ในท้องตลาด
โดยส่ วนใหญ่ทามาจากหิ นฟอสเฟต ราคาที่ ขายอยู่ใน
ท้ อ งตลาดกิ โ ลกรั ม ละ12 บาท มี ฟ อสฟอรั ส เป็ น
องค์ประกอบ 3% [1] แต่สารที่ผลิตได้น้ ี จะมีฟอสฟอรัส
สูงถึง 24% สาหรับราคาปุ๋ ยที่ใช้ MCPM จากเปลือกหอย
ทราย จะมีตน้ ทุน 24-30 บาทต่อกิ โลกรัมซึ่ งถูกกว่าปุ๋ ย
ในท้องตลาดที่ ขายอยู่ในราคา 50-70 บาทต่อกิ โลกรั ม
นับว่าเป็ นการแปรรู ปเปลือกหอยเหลือทิ้ง ที่สามารถเพิ่ม
มูลค่าได้อย่างดี และเป็ นประโยชน์ต่อหลายภาคส่ ว น
นับตั้งแต่ เกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงหอยถึงผูบ้ ริ โภคหอย โดย
เกษตรกรสามารถทาปุ๋ ยใช้เอง จึงเกิดนวัตกรรมการแปร
รู ปได้สารเคมีภณ
ั ฑ์คือ MCPM ถ้าสารนี้ ถูกนามาใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องสาอาง ราคาสาร MCPM
จะสู งถึงกิ โลกรัมละ 300 บาท ปุ๋ ยเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อ
การเพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตร แต่ เ นื่ อ งจากปั จ จุ บัน
ปุ๋ ยเคมีราคาแพง และเมื่อนามาใส่ในดินมีโอกาสสู ญเสี ย
ได้หลายทาง เช่นการสูญเสี ยที่เกิดจากการชะล้างหรื อถูก
ยึดไว้ในดินโดยทาปฏิกิริยากับอนุภาคดิน [2] ปุ๋ ยคือวัสดุ
ที่ใส่ลงไปในดินเพื่อเพิ่มเติมธาตุอาหารให้กบั พืชปุ๋ ยแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คื อ 1.ปุ๋ ยเคมี : เป็ น
สารประกอบที่ผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี
ธาตุอาหารที่มีอยูส่ ่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปที่พืชดูดกินได้ทนั ที
เมื่อละลายน้ าหรื อใส่ ลงดิ นเช่นปุ๋ ยแอมโมเนี ยมซัลเฟต
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ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงได้นาเปลือกหอยทรายที่ประกอบด้วย
สารจาพวกแคลเซี ย มคาร์ บ อเนตเป็ นส่ ว นใหญ่แ ละมี
ส่ ว นประกอบของสารอื่ น ๆเช่ น แคลเซี ย มฟอสเฟต
แมกนีเซียมฟอสเฟตและแมกนีเซียมซิลิเกต [5] ซึ่งมีธาตุ
ที่จาเป็ นและมีประโยชน์ต่อการเจริ ญเติบโตของพืช โดย
พืชที่ ได้รับแคลเซี ยมและฟอสฟอรั สอย่างเพียงพอ จะ
ช่วยในการผสมเกสร การงอกของเมล็ด มี ระบบรากที่
แข็งแรง สามารถดูดน้ าและธาตุอาหารได้ดี การออกดอก
ออกผลเร็ วขึ้น ทาให้พืชตั้งตัวได้เร็ ว [6] จึ งเหมาะที่ จะ
นาเปลื อกหอยทรายมาผลิตปุ๋ ยฟอสเฟต ปุ๋ ยฟอสเฟตมี
ขายอยู่ทั่ว ไปตามท้องตลาด มี ชื่อเรี ยกว่าไดแคลเซี ย ม
ฟอสเฟต โมโนแคลเซี ย มฟอสเฟต ไตรแคลเซี ย ม
ฟอสเฟต ปุ๋ ยซุปเปอร์ฟอสเฟต และปุ๋ ยทริ ปเปิ ลฟอสเฟต
โดยสารเหล่านี้มีราคาแพงต้องนาเข้าจากต่างประเทศ [7]
ประเทศไทยที่ บ้านสบเมย อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
มีการผลิตปุ๋ ยซุ ปเปอร์ ฟอสเฟต และปุ๋ ยดับเบิลซุ ปเปอร์
ฟอสเฟต จากแร่ หินฟอสเฟต โดยพบปริ มาณฟอสฟอรัส
ทั้งหมด 38-39 % ส่ วนที่เขากกม้า อาเภอเมือง จังหวัด
ราชบุ รี มี ก ารผลิ ต ปุ๋ ยซุ ป เปอร์ ฟ อสเฟต พบปริ มาณ
ฟอสฟอรัสประมาณ 10-40 % [8] มีผศู ้ ึกษาวิจยั เกี่ยวกับ
สารประกอบโมโนแคลเซี ยมฟอสเฟตโมโนไฮเดรตที่
สังเคราะห์จากวัสดุต่างๆเช่น บรรจง บุญชม และคณะ
[9] ได้ศึกษาคิดค้นการเปลี่ยนรู ปแคลเซี ยมที่ได้จากวัสดุ
เหลื อ ทิ้ ง หรื อวัส ดุ ที่ มี ร าคาต่ า ตามธรรมชาติ ผลิ ต
แคลเซี ย มได้ 3 รู ป แบบ คื อ แคลเซี ย มไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรต CaHPO4•2H2O แคลเซี ยมไฮโดรเจนฟอสเฟต CaHPO4 และแคลเซี ยมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตโมโนไฮเดรต Ca(H2PO4)2•H2O เพื่อทดแทน
การนาเข้าสาร MCPM โดยวัสดุที่นามาใช้ในการผลิต

ได้แก่ เปลือกหอยแครง มีกรรมวิธีการผลิตคือทาการบด
เปลือกหอยแครงให้ละเอียด จากนั้นเติมกรดฟอสฟอริ ก
ลงไปในสัดส่วนที่เหมาะสม ปั่ นกวนหรื อคนผสมให้เข้า
กันประมาณ 30 นาที ก็จะได้สารแคลเซี ยมฟอสเฟตตาม
สู ตรโครงสร้ างที่ ตอ้ งการ สาหรับผลิ ตภัณฑ์ที่เตรี ยได้
พบว่ามีร้อยละของธาตุแคลเซียม >30 % และฟอสฟอรัส
> 41 % ซึ่ งสู งกว่าเมื่อเทียบกับอาหารสัตว์และปุ๋ ยที่ขาย
ตามท้องตลาด โอโนตะและคณะ (2012) [10] ได้ศึกษา
การสกัด แคลเซี ย มฟอสเฟตจากเปลื อ กหอยนางรม
ที่ เ ตรี ย มได้จ ากปฏิ กิ ริ ยาระหว่า งกรดฟอสฟอริ ก กับ
เปลือกหอยนางรมแล้วทาการตกตะกอน สารตกตะกอน
ที่ ได้เป็ นส่ วนผสมของแคลเซี ยมไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรต และแคลเซี ย มคาร์ บ อเนต ด้ว ยเหตุ ผ ล
ดัง กล่ า วข้า งต้น จึ ง ท าให้ผูว้ ิจัย เกิ ด ความสนใจในการ
สั ง เคราะห์ MCPM จากเปลื อ กหอยทราย เนื่ อ งจาก
สามารถนามาเป็ นปุ๋ ยที่ไม่เป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อม มีราคา
ถูกและผลิตเองได้ง่าย เปลือกหอยทรายมีแคลเซี ยมเป็ น
องค์ประกอบหลัก มีประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม โดย
การน าเปลื อ กหอยทรายมาผลิ ต เป็ นผลึ ก แคลเซี ย ม
ฟอสเฟตในรู ปของโมโนแคลเซี ยมฟอสเฟตโมโนไฮเดรต Ca(H2PO4)2•H2O (MCPM) สาหรั บ งานวิจัย นี้
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาปริ มาณที่ เหมาะสมของกรด
ฟอสฟอริ ก (H3PO4) สาหรับเตรี ยมสารประกอบ MCPM
เพื่อศึ กษาองค์ประกอบทางเคมี ของสาร MCPM ด้วย
เทคนิ ค เอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน (XRD) และเทคนิ คแอตเทนู เ อเทตโทเทลลี เ ฟลกแทน ฟู เ รี ย ร์ ท รานสฟอร์ ม อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (ATR-FTIR) และ เพื่อหา
ปริ มาณอ ง ค์ ป ระ กอ บ ท าง เ คมี ข อ ง สาร MCPM
ที่สงั เคราะห์จากเปลือกหอยทราย
4

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิ งหาคม 2560
The Journal of Industrial Technology, Vol. 13, No. 2 May – August 2017

สมบูรณ์ (โดยสังเกตตะกอนที่ได้จะมีลกั ษณะเหนี ยวข้น
ไม่เหลือเศษเปลือกหอยทราย)

2. วิธีการศึกษา หรือการวิจัย
2.1วิธีการเตรียมเปลือกหอยทรายบด
นาเปลือกหอยทรายมาล้างทาความสะอาดผึ่งให้แห้ง
ดังรู ปที่ 1 แล้วนามาบดโดยใช้เครื่ องบดเปลือกหอย
น าเปลื อ กหอยทรายบดมาร่ อ นในตะแกรงเพื่ อ ให้ไ ด้
เปลือกหอยทรายบดที่ละเอียด ดังรู ปที่ 2

2.3 การสั งเคราะห์ สารโมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮ
เดรต Ca(H2PO4)2•H2O (MCPM)
ชัง่ เปลือกหอยทรายบดละเอียด 15 กรัม แล้วเติมกรด
ฟอสฟอริ กความเข้มข้น 10 โมลาร์ ปริ มาตรที่เหมาะสม
ตามข้อ 3.2 ลงในบีกเกอร์ ขนาด 250 มิลลิลิตร กวนผสม
ให้เข้ากัน ตามเวลาที่ ดีที่สุดที่ เปลื อกหอยทรายละลาย
หมดกลายเป็ นตะกอนอย่างสมบูรณ์ ตามข้อ 3.2 จากนั้น
อบให้แห้ง
2.4 การตรวจวัดค่ า pH ของ MCPM
ตรวจวัด ค่ า pH ของผลึ ก ด้ ว ยพี เ อชมิ เ ตอร์ (pH
Meter) ทาการทดลอง 3 ซ้ า เพื่อต้องการทราบว่าสภาวะ
ที่ละลายหมดเป็ นตะกอนที่ สมบูรณ์ มีค่าความเป็ นกรด
เบส อย่างไร

รู ปที่ 1 แสดงเปลือกหอยทราย

2.5 ศึ ก ษาหมู่ ฟั ง ก์ ชั่ น ของ MCPM ด้ ว ยเทคนิ ค แอต
เทนู -เอเทตโทเทลลี เฟลกแทน ฟู เ รี ย ร์ ทรานสฟอร์ ม
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (ATR-FTIR)
นาสารตัวอย่างที่เตรี ยมได้ ไปวางไว้บนผลึกคริ สตัล
ของเครื่ องแล้วทาการตรวจวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
สปกตรัมวัน ในการตรวจสอบเอกลักษณ์ รู ปแบบการ
สัน่ ของพันธะภายในโมเลกุลของสาร

รู ปที่ 2 แสดงเปลือกหอยทรายบดละเอียด
2.2 ศึกษาปริมาณของกรดฟอสฟอริกและเวลากวนผสม
ทีเ่ หมาะสม ในการตกตะกอนสมบูรณ์
ชัง่ เปลือกหอยทรายบดละเอียด 15 กรัมมาเติมกรด
ฟอสฟอริ ก ความเข้มข้น 10 โมลาร์ ปริ มาตร 15 20 25
30 และ35 มิ ล ลิ ลิ ต ร ตามล าดับ ในบี กเกอร์ ขนาด
250 มิลลิลิตร โดยใช้เวลาในการกวนผสมให้เข้ากันคือ
15 20 25 30 และ 35 นาที ตามลาดับ เลือกเวลาที่
พบว่า เปลื อ กหอยทราย ละลายหมดเป็ นตะกอนที่

2.6 ศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ค วามเป็ นผลึ ก ด้ ว ยเทคนิ ค การ
เลีย้ วเบนรังสี เอกซ์ (XRD)
เตรี ยมตัวอย่างที่เป็ นผงของแข็งผิวต้องเรี ยบ มีขนาด
อนุ ภาคเล็กกว่า 325 เมช หรื อประมาณ 40 ไมครอน
(ผงละเอี ย ดคล้า ยผงแป้ ง) โดยปริ มาณที่ ใ ช้ ใ นการ
5
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ทดสอบต่อครั้ง ประมาณ 1-2 กรัม ใส่ สารตัวอย่างใน
ภาชนะส าหรั บ ใส่ สารตัว อย่า ง เกลี่ ย ให้ทั่ว ให้ผิ ว ของ
ตั ว อย่ า งเรี ยบและเสมอกั บ ขอบของแผ่ น ที่ บ รรจุ
น าตัว อย่า งที่ เ ตรี ย มไว้ไ ปใส่ ที่ แ ท่ น วางตัว อย่ า งของ
เครื่ อง XRD

ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาปริ มาณ H3PO4 และเวลา
กวนผสมในการตกตะกอนสมบูรณ์

2.7 ศึ กษาองค์ ป ระกอบทางเคมี หาปริ ม าณแคลเซี ย ม
และฟอสฟอรัสใน MCPM ทีส่ ังเคราะห์ จากเปลือกหอยทราย
หาปริ มาณแคลเซี ยมโดยใช้เทคนิ คการไตเตรทกับ
EDTA และหาปริ มาณฟอสฟอรัส ใน MCPM โดยใช้
ปฏิ กิ ริ ยาระหว่ า งกรดเปอร์ คลอริ ก:กรดไนตริ ก
อัตราส่ วน 1 : 1 ในการย่อยเปลือกหอยทรายบด ทาให้
เกิดสี กบั สารประกอบเชิงซ้อนโมลิบโดวานาเดต วัดหา
ปริ มาณฟอสฟอรั สด้วย เครื่ อ งสเปกโตรโฟโตมิ เตอร์
ที่ ค วามยาคลื่ น 420 นาโนเมตร เปรี ยบเที ย บกับ
สารละลายมาตรฐานฟอสฟอรั สและหาปริ มาณน้ าใน
โครงผลึกด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงความร้อน

Volume
of H3PO4
(mL)

Time
Stirring
(min)

Weight
MCPM
(g)

Results
percent Physical
yield properties
(%)

15

25

25.37

73.53

20

25

30.39

66.06

25

25

38.22

66.46

30

25

65.19

94.48

35

25

53.14

66.01

ผลึกสี
น้ าตาล
ผลึกสี
น้ าตาล
ผลึกสี
น้ าตาล
ผลึกสี
น้ าตาล
ผลึกสี
น้ าตาล

3.2 ผลของการสังเคราะห์ สาร MCPM
เตรี ยมสาร MCPM โดยชัง่ เปลือกหอยทรายที่ บด
ละเอียด 15 กรัม ใส่ ในบีกเกอร์ ขนาด 250 มิลลิลิตร เติม
กรดฟอสฟอริ กความเข้ม ข้น 10 โมลาร์ ใช้ป ริ ม าตร
30 มิลลิลิตร ทาการกวนผสม 25 นาที ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
จะเกิ ดฟองก๊า ซ CO2(g) ขึ้ น โดยหมู่ PO43- จะเข้าไป
แทนที่ หมู่ CO32- ดังรู ปที่ 3 และสมการที่ (1) ที่ แสดง
การเกิ ด ปฏิ กิ ย าระหว่า งเปลื อ กหอยทรายบดละเอี ย ด
(CaCO3) กับกรดฟอสฟอริ ก (H3PO4)

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการศึ กษาปริมาณของกรดฟอสฟอริกและเวลา
กวนผสมทีเ่ หมาะสมในการตกตะกอนสมบูรณ์
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็ นว่า เมื่ อเติ มกรดฟอสฟอริ ก ปริ มาตร 30 มิลลิลิตรกวนผสม 25 นาที ให้เข้ากัน
กั บ เปลื อ กหอยทรายจะได้ ต ะกอนที่ ส มบู ร ณ์ คื อ มี
ลักษณะเหนียวข้นไม่มีเศษเปลือกหอยทรายบดเหลืออยู่
เกิดเป็ น ผลึกสี น้ าตาลที่ มี ผลผลิตสู งสุ ดคิดเป็ นร้อยละ
ผลผลิตเท่ากับ 94.48 และได้น้ าหนักของผลึกมากที่สุด

CaCO3 (s) + 2 H3PO4 (aq)

6

Ca(H2PO4)2•H2O(s)
+ CO2 (g)
(1)
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จากการเกิ ดปฏิกิริยา พบว่าเปลือกหอยทรายละลาย
หมดกลายเป็ นตะกอนที่สมบูรณ์จากนั้นอบจนสารแห้ง
จะได้ผ ลึ ก สี น้ าตาล เรี ยกชื่ อ ผลึ ก ที่ ไ ด้ว่า สารโมโนแคลเซี ย มฟอสเฟตโมโนไฮเดรต Ca(H2 PO4 ) 2 •H2 O
(MCPM) ดังรู ปที่ 4

สั่น แบบยื ด ของหมู่ ฟั ง ก์ ชัน (P)O-H ที่ ต าแหน่ ง
2,313.92 cm-1 เป็ นการสัน่ แบบงอและแบบหมุนของหมู่
ฟังก์ชนั H-O-H ที่ ตาแหน่ง 1,652.71cm-1 เป็ นการสั่น
แบบงอของหมู่ฟังก์ชนั H-O-H ที่ตาแหน่ง 1,214.21 cm-1
เป็ นการสัน่ ในระนาบเดียวกัน ของหมู่ฟังก์ชนั P-O-H ที่
ตาแหน่ ง 1,076.02 cm-1และ 949.07 cm-1 เป็ นการสั่น
แบบยืดของหมู่ฟังก์ชนั P-O และที่ตาแหน่ง 851.31 cm-1
เป็ นการสัน่ แบบยืดของหมู่ฟังก์ชนั P-O (H) หมู่ฟังก์ชนั
ดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบภายในโครงสร้างของ MCPM
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจ แซนเชดและเจ เรเยส
แกสกา (2013) [11] ที่ ได้ศึกษาการสกัด MCPM จาก
แร่ บรั ชไซต์ โดยเทคนิ คการใช้คลื่ นเสี ยงความถี่ สูงใน
การทาให้เกิดการสัน่ สะเทือน ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 3 แสดงปฏิกิริยาเปลือกหอยทรายบดกับ H3PO4

3.5 ผลการศึ กษาคุณสมบัติความเป็ นผลึกด้ วยเทคนิ ค
เอกซ์ เรย์ (X-ray Diffraction; XRD)
ผลการศึ ก ษาคุ ณสมบัติ ก ารเป็ นผลึ ก ของ MCPM
ด้วยเทคนิ ค XRD แสดงดังรู ปที่ 6 ตรวจพบพีคทั้งหมด
ในโครงสร้างของสาร MCPM ที่สังเคราะห์ได้ เทียบกับ
พีคมาตรฐานของสาร MCPM คือ PDFno.09-0347 ชี้ให้
เห็ น ว่ า โครงสร้ า งของผลึ ก เป็ นผลึ ก ที่ อ ยู่ ใ นระบบ
แอนอทิค จากรู ปที่ 6 พบว่า ตาแหน่งของพีคที่มีค่าความ
เข้มสู งอย่างเห็ นได้ชดั ที่ 2 (มุมของการเลี้ยวเบนของ
รังสี เอกซ์) เท่ากับ 15.13, 15.64, 18.08, 20.07, 21.34,
22.90, 24.09, 24.84, 26.58, 28.03, 29.79, 30.25, 31.55,
33.54, 35.02, 36.61, 37.56, 42.04, 43.44, 45.39, 46.73
และ 51.84 สอดคล้องกับระนาบของการเลี้ยวเบนของ
รังสี เอกซ์ ที่เกิดขึ้นหลายระนาบคือตาแหน่ง (020) (100)
(110) (011) (021) (121) (121) (021) (031) (101) (131)
(111) (200) (220) (012) (220) (231) (142) (042) (321)
(242) และ(151) พารามิเตอร์ ที่ได้เป็ นโครงสร้างตาข่าย
ดังตารางที่ 2

รู ปที่ 4 แสดง MCPM ที่สงั เคราะห์ได้
3.3 ผลการตรวจวัดค่ า pH ของ MCPM
เมื่อตรวจค่า pH ของผลึกที่ สังเคราะห์ได้ดว้ ย pH
Meter ทั้ง 3 ครั้ง พบว่ามีค่า pH เท่ากับ 7.20  0.02
3.4 ผลการศึ ก ษาหมู่ ฟั ง ก์ ชั่ น ด้ ว ยเทคนิ ค ATR-FTIR
ของสาร MCPM
พบว่าที่ตาแหน่ง 3,463.29 cm-1 เป็ นการสั่นแบบยืด
ของหมู่ฟังก์ชนั -OH ที่ตาแหน่ง 2896.98 cm-1 เป็ นการ
7
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รู ปที่ 5 แสดงอินฟาเรดสเปกตรัมของ MCPM

รู ปที่ 6 แสดงรู ปแบบการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ (XRD pattern) ของ (a ) MCPM ที่ สังเคราะห์ ได้ และ (b) MCPM
มาตรฐาน PDFno.09-0347
8
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ตารางที่ 2 แสดงพารามิเตอร์โครงสร้างตาข่ายของ MCPM
sample
parameter (Å)


a
b
c
MCPM 6.25 11.89 5.62
96.67 114.20

92.95

376.75

% P = (X-B) x V x 100 / 1,000 x W

(4)

เมื่อ P แทนเปอร์เซ็นต์ของฟอสฟอรัส
X แทนปริ มาณของฟอสฟอรัสใน MCPM (mg/L)
B แทนปริ มาณของฟอสฟอรัสในน้ ากลัน่ (mg/L)
V แทนปริ มาตรของ MCPM ที่ปรับปริ มาตรหลัง
การย่อย (mL)
W แทนน้ าหนักของ MCPM (mg)
จากการค านวณได้ร้ อ ยละของฟอสฟอรั ส เท่ า กับ
24.6 เมื่ อ หาปริ ม าณน้ าในโครงผลึ ก ด้ว ยเทคนิ ค การ
วิเคราะห์ เชิ งความร้ อนพบว่ามี น้ าในโครงผลึ กร้ อยละ
24.20
จากผลการวิเคราะห์ท้ งั หมดที่กล่าวมา ยืนยันได้วา่ ผง
ของแข็งสี น้ าตาลที่สงั เคราะห์ได้ เป็ น Ca(H2PO4)2•H2O
(MCPM)

(2)

เมื่อ

Ca
แทนปริ มาณของแคลเซียม (mg/L)
Z
แทนปริ มาตรของ EDTA (mL)
A
แทนความเข้มข้นของ EDTA (M)
V
แทนปริ มาตรของ MCPM (mL)
จากการค านวณพบว่ า ได้ ป ริ มาณของแคลเซี ย ม
ร้อยละ 15.78 และหาปริ มาณฟอสฟอรัสของ MCPM ที่
สังเคราะห์ได้โดยใช้ปฏิกิริยาระหว่าง กรดเปอร์ คลอริ ก :
กรดไนตริ ก อัตราส่วน 1 : 1 ในการย่อยเปลือกหอยทราย
บด ทาให้เกิดสี กบั สารประกอบเชิงซ้อนโมลิบโดวานาเดต วัดหาปริ มาณฟอสฟอรัสด้วย เครื่ องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาคลื่น 420 นาโนเมตร เปรี ยบเทียบกับ
สารละลายมาตรฐานฟอสฟอรัสโดยคานวณจากสมการ
ที่ (3) [13]
X = (Y - 0.0146) / 0.0096



นาค่าของปริ มาณของฟอสฟอรัสที่ได้จากสมการที่ (3)
คานวณหาเปอร์เซ็นต์ของฟอสฟอรัสจากสมการที่ (4)

3.6 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมีของ MCPM
พบว่าเมื่อทดลองหาปริ มาณของแคลเซี ยมจากการ
ไตเตรทกับสารละลายมาตรฐาน EDTA และคานวณหา
ปริ มาณของแคลเซียมจากสมการที่ (2) [12]
Ca = Z x A x 1,000 / V

volume (Å3)

4. การวิจารณ์และอภิปรายผล
สารโมโนแคลเซี ยมฟอสเฟตโมโนไฮเดรต
Ca(H2PO4)2•H2O (MCPM) สามารถสั ง เคราะห์ ไ ด้ง่ า ย
รวดเร็ ว มี ร าคาถู ก ไม่ เ ป็ นพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม โดย
สังเคราะห์ จากเปลือกหอยทราย ซึ่ งเป็ นหอยกาบน้ าจื ด
ชนิ ดห นึ่ ง ที่ คน ทั่ ว ไป น ามาบริ โภคเ ป็ นอ าหาร

(3)

เมื่อ X แทนปริ มาณของฟอสฟอรัสใน MCPM (mg/L)
Y แทนค่าการดูดกลืนแสงที่อ่านได้
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การสังเคราะห์ MCPM สารสามารถผลิตเองได้ง่าย ด้วย
วิธีการคื อ นาเปลื อกหอยทรายบดละเอี ยดผสมกับกรด
ฟอสฟอริ ก ที่ อุ ณ หภู มิ ห้อง ปั่ น กวนเป็ นเวลา 25 นาที
เพื่อให้เกิ ดการตกตะกอนที่สมบูรณ์ จะได้สารเป็ นผลึก
สี น้ าตาล วิธีการนี้ถือว่าเป็ นการเตรี ยมสารโดยใช้วิธีแบบ
เปี ยก จะได้สาร MCPM ตามสู ตรโครงสร้างที่ตอ้ งการ
โดยสามารถยืน ยัน สารที่ เ ตรี ยมขึ้ น ได้ด้วยเทคนิ คการ
วิเคราะห์ ด้วย XRD และ ATR-FTIR เป็ นการยืนยัน
โครงสร้างผลึก และทาการวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
เคมี ผลที่ ได้ยืนยันว่าผงผลึกที่ เตรี ยมได้มีสูตรเคมี เป็ น
Ca(H2PO4)2•H2O ดังนั้นเทคนิ คการเตรี ยมสารแบบเปี ยก
ในงานวิจยั นี้ จึงเหมาะกับการนาไปผลิตปุ๋ ยและอาหารสัตว์ เพราะทาได้ง่าย รวดเร็ ว ราคาถูก และไม่อนั ตราย
ดังนั้นการสังเคราะห์ MCPM ด้วยวิธีน้ ี จึงเป็ นทางเลือก
หนึ่ง ให้กบั ชุมชนในการใช้เปลือกหอยทราย (Corbicula
spp. Shells ) ที่เป็ นขยะเหลือทิ้งหลังจากการบริ โภคเนื้ อ
หอย นาไปสู่ การลดหรื อกาจัดของเสี ยจากเปลือกหอยทรายได้อย่างมาก

เทียบกับพีคของสาร MCPM มาตรฐานคือ PDFno.090347 พบว่าเป็ นผลึกระบบ แอนอทิ ค เมื่อหาปริ มาณ
แคลเซียมและฟอสฟอรัส พบว่าใน MCPM ที่สังเคราะห์
ได้มีปริ มาณแคลเซี ยมร้ อ ยละ15.78 และ ฟอสฟอรั ส
ร้อยละ 24.60 และเมื่อวิเคราะห์ทางความร้อน พบว่ามีน้ า
ในโครงผลึกร้อยละ 24.20 ผลการวิเคราะห์ท้ งั หมด
ยืนยันว่าสารที่ สังเคราะห์ ได้เป็ นสารโมโนแคลเซี ยมฟอสเฟตโมโนไฮเดรต Ca(H2PO4)2•H2O (MCPM)

6. ข้ อเสนอแนะ
เปลือกหอยทรายสามารถผลิตสารประกอบ MCPM
ได้จริ ง เหมาะสมที่ จะน ามาผลิ ตใช้ในทางการเกษตร
เนื่ อ งจากในการผลิ ต ใช้ต ้น ทุ น ต่ า กระบวนการผลิ ต
ไม่ ยุ่ง ยาก มี แ คลเซี ย มกับฟอสฟอรั ส ปริ ม าณที่ สู ง พอ
สาหรับนาไปใช้เป็ นปุ๋ ยและอาหารสัตว์

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ผู ้เ ขี ย นบทความวิ จั ย และบท ความ
วิ ช าการที่ ถู ก ใช้ อ ้ า งอิ ง ในบทความฉบั บ นี้ และ
ขอขอบคุ ณ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหา วิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่สนับสนุนเงินทุนในการทา
วิจยั

5. สรุ ปผล
สรุ ปสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ MCPM คือ
ชัง่ เปลือกหอยทราย 15 กรัม ต่อปริ มาณกรดฟอสฟอริ ก
(H3PO4) ความเข้มข้น 10 โมลาร์ 30 มิลลิลิตร ปั่ นกวน
ผสม เป็ นเวลา 25 นาที ที่อุณหภูมิห้อง จะทาให้ตกผลึก
สมบูรณ์ ได้ผลึ กของแข็งสี น้ าตาล เมื่ อดู ลกั ษณะเฉพาะ
ของหมู่ฟังก์ชนั ด้วยเทคนิค ATR-FTIR พบว่าตาแหน่งที่
แสดงให้เห็ นคือการสั่นสะเทื อนของหมู่ H2PO4- และ
H2O ผลการตรวจวิเคราะห์ MCPM ด้วยเทคนิ ค XRD
พบพีคที่ ยืนยัน ว่าสารที่ สังเคราะห์ ได้คือ MCPM เมื่ อ
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