








คำนำ

หลายปที่ผานมารัฐบาลไดสนับสนุนและสงเสริมใหมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่กระตุนรายไดจากการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง ทำใหเกิดการเคลื่อนยายประชากร
และแรงงานตางถ่ินสูแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง เชน ภูเก็ต พัทยา สงผลใหทรัพยากร 
ธรรมชาติถูกใชไปเพ่ือตอบสนองความตองการของผูคนท่ีมากข้ึน และกอใหเกิดปญหา
สิ่งแวดลอมตามมามากมาย โดยเฉพาะปญหาคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่ที่เปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง เชน จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงมักอยูในเกณฑเส่ือมโทรมและเส่ือมโทรม
มาก รวมไปถึงน้ำทะเลท่ีเช่ือมตอกับแหลงน้ำผิวดินเหลาน้ี มักประสบปญหาคุณภาพ
น้ำทะเลและเกิดปรากฏการณน้ำทะเลเปลี่ยนสีและสาหรายขนาดใหญสะพรั่ง 
(Algae bloom) หรือปรากฏการณยูโทรฟเคชั่น (Eutrophication) ปญหาเหลานี้
มีความสัมพันธกับปริมาณธาตุอาหารจำพวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มีมากใน 
น้ำทิ้งจากสถานประกอบการดานการทองเที่ยวและชุมชนที่มีอยูกันอยางหนาแนน 
ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียของทองถิ่นอาจไมสามารถกำจัดสารเหลานี้ได ดังนั้นการ 
เฝาระวังปริมาณธาตุอาหารกลุมไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ไดแก สารประกอบ
ฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรทในน้ำผิวดิน จึงมีความสำคัญตอการจัดการปญหา
ดังกลาวอยางยิ่ง

คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต 
ประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุดทดสอบฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรท จึงมอง
เห็นแนวทางท่ีจะมีสวนชวยแกปญหาดังกลาว จึงไดจัดการองคความรู “ชุดทดสอบ 
ฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรท” ใหมีลักษณะที่เปนตนแบบภาคสนามเพื่อการ
ทดสอบธาตุอาหาร (ฟอสฟอรัสและไนโตรเจน) ในน้ำอยางรวดเร็วและทราบผล
ทันที ณ สถานที่ตรวจ มีความถูกตองแมนยำเทียบเทาวิธีมาตรฐาน และจัดทำเปน
คูมือเลมนี้ เพื่อใชประกอบการจัดอบรมเพื่อถายทอดองคความรูดังกลาวใหกับกลุม
เปาหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก นักเรียน นักศึกษาและคณะครู และเจาหนาท่ีดานส่ิงแวดลอม 



ขององคการบริหารสวนทองถิ่น ซึ่งถือเปนเจาของพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเรียนรู
และยังสามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช และขยายผลเพื่อใหชวยกันเฝาระวัง
ปญหาดังกลาวได 

คณะผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือเลมนี้จะเปนประโยชนกับผูอาน หากมี 
ขอผิดพลาดประการใด ตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย



กิตติกรรมประกาศ

คูมือ “ชุดทดสอบฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรทในนํา้” เลมนี้ไมสามารถเกิด 
ขึ้นได หากไมไดรับทุนสนับสนุนการจัดทาํจากทุนอุดหนุนเพื่อทํากิจกรรมสงเสริม 
และสนับสนุนการวิจัย การจัดการความรูการวิจัยเพื่อการใชประโยชนในมิติเชิง 
ชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดําริ ภายใตโครงการจัดการความรูการวิจัยเพื่อการ 
ใชประโยชน ประจาํป 2563 เรื่อง การจัดการองคความรูชุดทดสอบฟอสเฟต 
ไนเตรทและไนไตรทในนํ้าสําหรับเฝาระวังปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนใน
นํ้าผิวดินและนํา้ทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากสาํนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

นอกจากนี้แลว คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีและ 
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต ที่ใหการสนับสนุน 
โครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับผลงานวิจัยนี้ และขอขอบพระคุณผูอานทุกทานที่ให 
ความสนใจ รวมดวยชวยกันเฝาระวังปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนในนํ้าผิว 
ดินและน้ําทะเล และชวยกันดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ
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ฟอสเฟตคืออะไร

ฟอสเฟตเปนสารประกอบท่ีประกอบดวยธาตุฟอสฟอรัส (P) ซ่ึงเปนธาตุอาหาร
ที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชและสัตว สารประกอบฟอสเฟตที่พบในสิ่ง
มีชีวิตอยูในรูปของสารอินทรียฟอสเฟต (Organic phosphates) เปนองคประกอบ
ของสารท่ีใหพลังงานอะดีโนซีนไตรฟอสเฟต (Adenosine triphosphate: ATP) ซ่ึง
ทําหนาท่ีควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมของคารโบไฮเดรต และเปนองคประกอบ
ของสารพันธุกรรม DNA (Deoxyribonucleic acid) และ RNA (Ribonucleic acid) 
ซ่ึงทําหนาท่ีควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึม และการถายทอดพันธุกรรมของเซลล 
นอกจากนี้ยังสามารถพบสารอินทรียฟอสเฟตในเยื่อหุมเซลล (Cell membrane)   
ทั้งของพืชและสัตวในรูปของฟอสโฟไลปด (Phospholipid) รวมทั้งในกระดูกและ 
ฟนของสัตวมีกระดูกสันหลังอีกดวย

นอกจากนี้แลวยังสามารถพบสารประกอบฟอสเฟตในรูปของสารอนินทรีย
ฟอสเฟต (Inorganic phosphates) ไดทั่วไปตามธรรมชาติ เนื่องจากฟอสเฟต
ประกอบดวยฟอสฟอรัสซึ่งเปนธาตุที่มีการหมุนเวียนในระบบนิเวศตามวัฏจักร
ฟอสฟอรัส (Phosphorus cycle) ผานกระบวนการของส่ิงมีชีวิต กลาวคือ ฟอสฟอรัส 
ที่พบในสิ่งแวดลอมจะถูกผูผลิตขั้นตนนำไปใชประโยชน โดยผูผลิตขั้นตนจะนำ
ฟอสฟอรัสที่อยูในรูปโมโนฟอสเฟตไอออน (H3PO4-) และใน รูปฟอสเฟต (PO43-) 
ไปใชในกระบวนการสังเคราะหโปรตีน กอนที่จะถายทอดไปยังผูบริโภคที่จะไดรับ
ฟอสฟอรัสจากการบริโภคผูผลิตขั้นตน และเมื่อผูผลิตขั้นตนและผูบริโภคเหลานั้น
ตายลง ฟอสฟาไทซิงแบคทีเรีย (Phosphatizing bacteria) จะยอยสลายและ
ปลดปลอยฟอสฟอรัสหมุนเวียนกลับไปสูสิ่งแวดลอม



13

สารอนินทรียฟอสเฟตนี้มักอยูในรูปเกลือของกรดฟอสฟอริก (Phosphoric 
acid) และสามารถแบงเปน 2 ประเภท ไดแก

สารประกอบออรโธฟอสเฟต (Orthophosphates) ซ่ึงอยูในรูปของ PO43- ถือ
เปนฟอสเฟตท่ีมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสุด โดยประกอบดวยฟอสเฟตเพียง 1 หมู 
ท่ีประกอบดวยธาตุฟอสฟอรัส 1 อะตอมท่ีถูกลอมรอบดวยออกซิเจน 4 อะตอม 
ไดแก สารประกอบพวก PO43-, HPO42- และ H2PO4- สารประกอบกลุมน้ีละลาย
น้ำไดดีและแพลงกตอนพืชสามารถนำไปใชประโยชนได

สารประกอบคอนเดนซฟอสเฟต (Condensed phosphate) เปนสารประกอบ 
ฟอสเฟตท่ีประกอบดวยหมูฟอสเฟตต้ังแต 2 หมูข้ึนไปเช่ือมตอกันโดยใชออกซิเจน 
รวมกัน เกิดจากการใหความรอนแกออรโธฟอสเฟตภายใตสภาวะควบคุม 
(Gonçalves et al., 2008) สารประกอบฟอสเฟตท่ีมีหมูฟอสเฟต 2 หมู เรียกวา  
ไพโรฟอสเฟต (Pyrophosphate) สารประกอบฟอสเฟตท่ีมีหมูฟอสเฟตต้ังแต 
3 หมูข้ึนไปเรียงตอกันเปนโซยาวเรียกวา โพลิฟอสเฟต (Polyphosphate) ซ่ึง
สามารถพบไดในน้ำท้ิงจากบานเรือนซ่ึงเปนสวนผสมของผงซักฟอก สารประกอบ
ฟอสเฟตท่ีมีโครงสรางเปนวงแหวน เรียกวา เมตาฟอสเฟต (Metaphosphate) 
สารประกอบกลุมอนินทรียฟอสเฟตนี้ สามารถเปลี่ยนเปนออรโธฟอสเฟตได
โดยกระบวนการไฮโดรไลซีส

สารฟอสเฟตเหลานี้จะประกอบดวยธาตุฟอสฟอรัส ซึ่งในสิ่งแวดลอมจะไมพบ
ฟอสฟอรัสในรูปธาตุอิสระ แตจะพบฟอสฟอรัสในรูปของแข็ง (Solid phosphorus) 
เชน Hydroxyapatite (Ca10(PO4)6(OH)2), Kaolinite (Si2O5Al2(OH)4.(PO4) 
เปนตน และฟอสฟอรัสในรูปสารละลาย (Soluble Phosphorus) ที่มักจะพบใน
แหลงน้ำ ซ่ึงแบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก

ฟอสฟอรัสท่ีละลายน้ำ (Total dissolved phosphorus: TDP) ไดแก อนินทรีย
ฟอสฟอรัสท่ีละลายน้ำ (Dissolved inorganic phosphorus: DIP) อาจเรียก



อีกช่ือหน่ึงวา ออรโธฟอสเฟต และอินทรียฟอสฟอรัสท่ีละลายน้ำ (Dissolved 
organic phosphorus: DOP) 

ฟอสฟอรัสในอนุภาค (Particulate phosphorus: PP) ไดแก ฟอสฟอรัส
ที่อยูในสิ่งมีชีวิตหรือซากสิ่งมีชีวิต ซึ่งฟอสฟอรัสในอนุภาคนี้สวนหนึ่งจะตก
ตะกอน อีกสวนหนึ่งจะเปนอาหารของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก รวมทั้งแบคทีเรีย
เชนเดียวกับไนโตรเจน 

โดยรูปแบบของฟอสเฟตในแหลงน้ำขึ้นอยูกับคาพีเอชแสดงดังตารางที่ 1 
เชน เมื่อน้ำมีคาพีเอชต่ำกวา 6 ฟอสเฟตสวนใหญจะอยูในรูปของ H2PO4- ขณะที่ 
พีเอชระหวาง 7-11 อิออน หลักเปน HPO42- (Dojlido and Best, 1993)
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แหลงที่มาสำคัญของฟอสเฟต แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก

กระบวนการตามธรรมชาติ ไดแก อิทธิพลจากลมและฝนทำใหเกิดการกัดกรอน

ของหินแรที่มีฟอสฟอรัสเปนองคประกอบถูกชะลางสูสิ่งแวดลอม การที่สิ่งมี

ชีวิตนำฟอสฟอรัสไปใชในการดำรงชีวิตและขับถายสวนที่ใชประโยชนไมได

หรือถูกยอยสลายเมื่อสิ่งมีชีวิตเหลานั้นตายลง เปนตน

กิจกรรมของมนุษย ไดแก การปลอยน้ำเสียจากการซักลางในครัวเรือนสูแหลงน้ำ

สาธารณะ การชะลางจากน้ำทา (Runoff) การทำเหมืองแร การเกษตรกรรม 

และปศุสัตว เปนตน

หากแหลงน้ำมีฟอสเฟตในปริมาณมากจะสงผลตอระบบนิเวศของแหลงน้ำดัง

กลาวทำใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของสาหรายอยางรวดเร็ว สงผลตอ

ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงหรือเรียกวา ปรากฏการณยูโทรฟเคช่ัน (Eutrophication) 

ซึ่งจะนำไปสูการเสื่อมโทรมของแหลงน้ำ

ตารางที่ 1 รูปของฟอสเฟตตามพีเอชของน้ำ

สัดสวนของฟอสเฟต (%) ที่แตละพีเอช
รูปของฟอสเฟต

H3PO4 0.10    0.10        -         -    -   -  -         -

97.99   83.68   33.90    4.88   1.60 0.51     0.05 -

1.91   16.32    66.10  95.12 98.39   99.45   99.59   96.53

-       -     -    -       0.10    0.04     0.36     3.47

H2PO4-

HPO42-

PO43-

5.00    6.00    7.00     8.00    8.50    9.00   10.00   11.00

ที่มา: (Dojlido and Best, 1993)

1

2



16

ไนเตรทและไนไตรทคืออะไร

ไนเตรท (NO3
-) และไนไตรท (NO2

-) เปนสารประกอบอนินทรียมีมวลโมเลกุล 

62 กรัมตอโมล และ 46 กรัมตอโมล ตามลำดับ และมีคุณสมบัติในการละลาย

น้ำไดดี (ตารางที่ 2) มักอยูในรูปของสารประกอบเกลือ ไดแก โซเดียมไนเตรท 

(รูปที่ 1) โซเดียมไนไตรท (รูปที่ 2) แอมโมเนียมไนเตรท โพแทสเซียมไนไตรท 

เปนตน 

ตารางที่ 2 สมบัติทางเคมีของโซเดียมไนเตรทและโซเดียมไนไตรท

โซเดียมไนเตรท           โซเดียมไนไตรท

ลักษณะทั่วไป   ของแข็งไมมีสี    ของแข็ง สีขาว

สูตรโมเลกุล   NaNO3     NaNO2

มวลโมเลกุล   85 กรัมตอโมล    69 กรัมตอโมล

จุดหลอมเหลว   308 องศาเซลเซียส   280 องศาเซลเซียส

ความหนาแนน   2.26 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร   2.17 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร

ความสามารถในการละลายน้ำ  874 กรัมตอลิตร    820 กรัมตอลิตร

ที่มา: เอกสารขอมูลความปลอดภัย (2555)
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รูปที่ 1    โครงสรางของโซเดียมไนเตรท
ที่มา: https://www.glentham.com/en/products/product/GK2648

รูปที่ 2    โครงสรางของโซเดียมไนไตรท
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_nitrite_(medical_use)
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ไนเตรทและไนไตรทเปนสารประกอบอนินทรียในวัฏจักรไนโตรเจน (Inorganic 
nitrogen) เกิดจากการตรึงกาซไนโตรเจนในบรรยากาศโดยจุลินทรียท่ีอยูอยางอิสระ
ในดิน (Non-symbiotic nitrogen fixation) ไดแก อะโซโตแบคเตอร (Azotobacter sp.) 
คลอสตริเดียม (Clostridium sp.) และสาหรายบางชนิด เชน สาหรายสีเขียวแกม
น้ำเงิน ซึ่งจุลินทรียจะตรึงกาซไนโตรเจนจากอากาศมาใหแกพืชเพื่อใชในการเจริญ
เติบโต (Nitrogen fixation) สัตวจะกินพืชเปนอาหารไดรับไนโตรเจนเขาไปและ
ขับถายออกมาในรูปของสารอินทรีย และถูกจุลินทรียเปลี่ยนใหอยูในรูปของ 
แอมโมเนียม (NH4

+) ซึ่งเรียกปฏิกิริยานี้วา แอมโมนิฟเคชัน (Ammonification) 
แอมโมเนียมที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งจะถูกพืชและจุลินทรียใชเปนอาหาร เกิดเปนสาร
อินทรียใหมอีกคร้ัง และอีกสวนหน่ึงถูกออกซิไดซโดยแบคทีเรียพวก Nitrosomonas 
และ Nitrobacter ไดเปนไนไตรทและไนเตรท (Martinez, et al., 2011; Richardson 
and Watmough, 1999) ตามลำดับ นอกจากน้ีการใชปุยเคมี การเปดหนาดินเพ่ือ
การเกษตรชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม ซากพืชซากสัตว ยังเปนสวนท่ีทำใหเกิดไนเตรท
และไนไตรทอีกดวย

ปจจุบันไนเตรทและไนไตรทถูกนำมาใชเปนสารเติมแตงในอุตสาหกรรม 
เนื ่องจากมีคุณสมบัติในการตรึงสีของเนื ้อสัตวใหมีสีแดงสดนารับประทาน 
ชวยปองกันและยับยั้งการเนาเสียของอาหาร และยับยั้งเชื้อโรคกลุมคลอสตริเนียม 
โบทูลินัม (Clostridium botulinum) (Reddy, et al., 1983) ในอาหารแปรรูป 
เน่ืองจากจุลินทรียชนิดน้ีสรางพิษท่ีรายแรง เรียกวา โบทูลินัมท็อกซิน (Botulinum 
toxin) หรือโบทอกซ (Botox) ซึ่งมีฤทธิ์รายแรงกวาพิษงูเหาถึง 600 เทา สงผล
ใหเปนอัมพาตช่ัวคราว และหากสารพิษเขาสูระบบทางเดินหายใจอาจเปนอันตราย
ถึงแกชีวิต (Merino, et al., 2000) นอกจากน้ีการพัฒนาการเกษตรสมัยใหมมีการ
เพ่ิมปริมาณธาตุไนโตรเจนเขาไปเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร (Santamaria, 2006)

การปนเปอนของไนเตรทและไนไตรทในแหลงน้ำธรรมชาติ เชน น้ำผิวดิน แมน้ำ 
เปนตน สงผลตอสุขภาพของมนุษยและระบบนิเวศน้ำ (Moorcroft, 2001) การปนเปอน
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ของไนเตรทและไนไตรทในน้ำด่ืมเปนสาเหตุหน่ึงทำใหเกิดภาวะอาการขาดออกซิเจน 
แบบเฉียบพลัน เน่ืองจากไนไตรทจับตัวกับฮีโมโกลบิน (Haemoglobin) เกิดเปนเมท
ฮีโมโกลบิน (Methaemoglobin) ทำใหฮีโมโกลบินไมสามารถจับตัวกับออกซิเจน
ได (Camargo, et al., 2005) ซึ่งกอใหเกิดอาการตัวเขียว เล็บเขียว หอบ เหนื่อย 
หัวใจเตนแรง และอาจเสียชีวิตได หรือมีอาการทองเสียอยางรุนแรงได 

นอกจากนี้การปนเปอนไนเตรทและไนไตรทในแหลงน้ำธรรมชาติยังเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทำใหเกิดปรากฏการณยูโทรฟเคชั่น (Eutrophication) ซึ่งเปน
ปรากฏการณที่แหลงน้ำมีปริมาณธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้น สงผลให จุลินทรีย รา 
พืชน้ำอ่ืนๆ เชน สาหรายสีเขียวแกมน้ำเงิน เพ่ิมจำนวนข้ึนอยางรวดเร็วทำใหแสงสอง
ผานน้ำลดลง ลดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำได กอใหเกิดปญหาทางลบมากมายท้ัง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้การเกิดปรากฏการณยูโทร
ฟเคช่ัน โดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีเกิดจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินยังมีการสรางสารพิษ 
เชน ไมโครซิสติน (Microcystins), แอนาท็อกซิน-เอ (Anatoxin-a) และโฮโมแอนา
ท็อกซิน-เอ (Homoanatoxin-a) ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของมนุษยและ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน้ำ การเกิดยูโทรฟเคชั่นยังทำใหแหลงน้ำสูญเสียทัศนียภาพ 
และความสวยงาม ดานการพักผอนหยอนใจ เนื่องจากสีและกลิ่นที่ไมพึงประสงค 
ของแพลงกตอนพืชที่เนาสลายและทำใหไมสามารถทำกิจกรรมทางน้ำในรูปแบบ
ตางๆ ได (พงศศักดิ์ หนูพันธ และ รัฐชา ชัยชนะ, 2557)

ในป พ.ศ. 2540 ทะเลสาบสงขลาซ่ึงเปนทะเลสาบธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 1,018 ตารางกิโลเมตร (โครงการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลุมน้ำทะเลสาบ, 2542) ประสบปญหาระดับยูโทร
ฟเคชั่นในทะเลสาบตอนนอกอยางรุนแรง ทำใหคาออกซิเจนละลายและพีเอช
ในชวงกลางวันเพิ่มสูงขึ้น แตทำใหความโปรงใสของน้ำลดต่ำลง และเปนเหตุให
สัตวน้ำทั้งที่เลี้ยงในกระชังและธรรมชาติตายเปนจำนวนมาก (นิคม และ ยงยุทธ, 
2003) 
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ยูโทรฟเคชั่นคืออะไร

ยูโทรฟเคช่ัน (Eutrophication) เปนสภาวะท่ีแหลงน้ำมีความอุดมสมบรูณของ
ธาตุอาหารสำหรับพืช ไดแก สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในระดับท่ีสงผลให
สิ่งมีชีวิตกลุมออโตโทรฟ (Autotroph) เชน แพลงกตอนพืช สาหราย และพืชน้ำ 
เพิ่มปริมาณและผลผลิตอยางรวดเร็ว ผานการเพิ่มและเรงอัตราการสังเคราะหแสง
ซ่ึงเปนปฏิกิริยาชีวเคมีข้ันพ้ืนฐานของระบบนิเวศ ท่ีเปล่ียนพลังงานแสงใหเปนพลังงาน 
เคมี โดยการรีดิวสสารประกอบอนินทรียโมเลกุลเล็ก ไดแก คารบอนไดออกไซด 
ไฮโดรเจน ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ใหเปนสารอินทรียโมเลกุลใหญประเภทแปง
และน้ำตาลท่ีมีพลังงานสูง (อัศดร คำเมือง, 2553; Falkowski and Raven, 1997; 
Sigee, 2005) 

ปรากฏการณนี้มักเกิดกับแหลงน้ำปดที่มีเวลากักน้ำมากกวา 20 วัน และมี
รายงานคาวิกฤตของการปนเปอนไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในแหลงน้ำเทากับ 
0.05-0.2 มิลลิกรัมตอลิตร และ 0.007-0.03 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลำดับ สิ่งบงชี้
การเกิดยูโทรฟเคช่ันในแหลงน้ำสามารถดูไดจากการวัดปริมาณคลอโรฟลล เอ ซ่ึงเปน
รงควัตถุสังเคราะหแสงที่พบในแพลงกตอนพืชทุกชนิด ปริมาณคลอโรฟลล เอ 
จึงสัมพันธกับมวลชีวภาพของแพลงกตอนพืช หากพบปริมาณคลอโรฟลล เอ 
มากกวา 10 ไมโครกรัมตอลิตร ถือวาเกิดปรากฏการณยูโทรฟเคชั่น นอกจากนี้ยัง
สามารถสังเกตจากสาหรายที่ปกคลุมผิวน้ำโดยในกรณีของแหลงน้ำตื้น (ความลึก 
1-1.5 เมตร) จะพบสาหรายขนาดใหญ เชน Cladophora, Ulva หรือ Enteromorpha 
และพบสาหรายหนาม (Najas sp.) สวนในกรณีของแหลงน้ำลึก 2 เมตร จะพบ
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สาหรายขนาดเล็ก (Microalgae) หรือเรียกวา แพลงกตอนพืช โดยมีปจจัยสำคัญ
ในการควบคุมปรากฏการณยูโทรฟเคช่ัน ไดแก ปริมาณธาตุอาหารในรูปของคารบอน 
สารอินทรียไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แสง ความเร็ว อัตราการไหลของน้ำและระยะเวลา
ของการกักเก็บน้ำในแหลงน้ำธรรมชาติ

ในประเทศไทยพบการเกิดปรากฏการณยูโทรฟเคชั่นหลายพื้นที่ เชน ปาตอง 
ชะอำ หัวหิน ศรีราชา กวานพะเยา บึงแกนนคร อางเก็บน้ำบางพระ บึงบอระเพ็ด 
ทะเลสาบสงขลา ทะเลนอย เปนตน กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เชน ทำให 
แหลงน้ำขาดออกซิเจนสงผลใหสัตวน้ำในแหลงน้ำตาย เกิดน้ำเนาเสีย เกิดความต้ืน
เขินทำใหขัดขวางการไหลของน้ำ รวมทั้งทำใหเสียทัศนียภาพซึ่งอาจสงผลเสียตอ
เศรษฐกิจได นอกจากนี้แลวสาหรายบางชนิดอาจผลิตสารพิษ (Toxin) ซึ่งอาจสง 
ผลตอสุขภาพมนุษยผานหวงโซอาหารได
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   การวิเคราะหปริมาณฟอสเฟตในน้ำทำไดอยางไร

ปจจุบันการวิเคราะหฟอสเฟตอาศัยวิธีการทางเคร่ืองมือ (Instrumental method) 
ซ่ึงเปนวิธีการท่ีสามารถทำการตรวจวัดฟอสเฟตท่ีความเขมขนต่ำได ท้ังมีความรวดเร็ว 
ใหความถูกตองและความแมนยำในการแสดงผลการตรวจวัด ซ่ึงมีวิธีการหลากหลาย
ที่ใชในการตรวจวัดฟอสเฟต ไดแก เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 
(High performance liquid chromatography: HPLC) (Habere and Brandes, 
2003) เทคนิคสเปกโตรโฟโตเมตรี (Spectrophotometry) (Maltez and Carasek, 
2005) เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟ (Ion chromatography) (Guo et. al., 2005) 
และเทคนิคคาปลลารี อิเล็กโทรฟอรีซีส (Capillary electrophoresis) (Nogueira 
and Lago, 2011) อยางไรก็ตาม วิธีการทางเคร่ืองมือเหลาน้ีมีกระบวนการซับซอน 
ตองอาศัยความชำนาญการในดานเคร่ืองมือ ซ่ึงไมเหมาะสมสำหรับผูตรวจวิเคราะหท่ัวไป 
ทั้งยังเปนเครื่องมือที่มีขนาดใหญและราคาสูง จึงทำใหเกิดแนวคิดการพัฒนาวิธี
การใหมท่ีอำนวยความสะดวกใหกับผูปฏิบัติงานทางดานส่ิงแวดลอม โดยมุงหวังใหได
รับวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว ราคาต่ำแตมีคุณภาพในการตรวจวัดใกลเคียงกับวิธี
มาตรฐาน ไดแก การวิเคราะหดวยปฏิกิริยาการเกิดสี เปนตน

การวิเคราะหดวยปฏิกิริยาการเกิดสีใชอยางแพรหลายในการวิเคราะหคุณภาพ

น้ำในหองปฏิบัติการ การวิเคราะหดวยวิธีน้ีจะตองทำใหเกิดสีในตัวอยางน้ำดวยการ

เติมสารเคมีที่จำเพาะลงไปตามวิธีการ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะทำใหสารประกอบที่

ตองการวิเคราะหเปลี่ยนรูปเปนสารประกอบเชิงซอนที่มีสีขึ้น ซึ่งความเขมของสีจะ
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เปนสัดสวนกับปริมาณสารท่ีมีในตัวอยาง จากน้ันจึงนำตัวอยางท่ีมีสีไปวัดคาการดูด
กลืนแสงดวยเคร่ืองสเปกโตโฟโตมิเตอรและเปรียบเทียบกับคาการดูดกลืนแสงของ
สารละลายมาตรฐานท่ีรูความเขมขนแนนอน (APHA, AWWA and WEF, 2005) หรือ
ท่ีเรียกวากราฟมาตรฐาน (Calibration Curve) การวิเคราะหดวยการเปรียบเทียบ
สีเปนวิธีที่งายและนิยมใชกัน เชน การนำมาประยุกตใชในดานนิติวิทยาศาสตร
ในตรวจวิเคราะหวัตถุระเบิด (Almog and Zitrin, 2009) หรือการวิเคราะห
หาปริมาณลิเทียม (Lithium) โซเดียม (Sodium) และแคลเซียม (Calcium) ใน
ตัวยารักษาโรคซึมเศรา (Silva Lyra, et.al, 2009) เปนตน

วิธีมาตรฐานในการวิเคราะหหาออรโฟอสเฟต                              
(PO4

3-) (APHA, AWWA and WEF, 2005)

วิธีมาตรฐานในการวิเคราะหหาฟอสเฟตจะใชวิธีกรดแอสคอรบิก (Ascorbic 
acid method) โดยมีหลักการโดยยอ คือ ฟอสเฟตในตัวอยางน้ำจะทำปฏิกิริยากับ
น้ำยาเคมีที่มีสวนผสมของแอมโมเนียมโมลิบเดต (Ammonium molybdate) 
และโพแทสเซียมแอนติโมนิลทารเทรต (Potassium antimonyl tartrate) ภายใต 
สภาวะกรด ดังแสดงในสมการที ่ (1) ไดผลิตภัณฑเปนกรดฟอสฟอโมลิบดิก 
(Phosphomolybdic acid) ซึ่งจะถูกรีดิวสโดยกรดแอสคอรบิกไดโมลิบดีนัมบลู 
(Molybdenum blue) ดังสมการที่ (2)

PO4
3- + 12(NH4)2MoO4 + 24H+ (NH4)3PO4.12MoO3 + 

21NH4 + 12H2O  

สมการที่ (1)

(NH4)3PO4.12MoO3 + C6H8O6 molybdenum blue + 
oxidised form of 
ascorbic acid 

สมการที่ (2)
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ผลิตภัณฑสีน้ำเงินน้ีมีคาการดูดกลืนแสงสูงสุดท่ีความยาวคล่ืน 882 นาโนเมตร 
และมี Molar absorptivity เทากับ 22700 ท่ีความยาวคล่ืน 880 นาโนเมตร มีชวง
ความเปนเสนตรง เทากับ 0.1 – 0.9 มิลลิกรัมตอลิตร โดยมีคา R2 = 0.9999 คา
ขีดจำกัดต่ำสุดในการวิเคราะหคือ 0.1 mg-P/L (APHA, AWWA and WEF, 2005)
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การวิเคราะหปริมาณไนเตรท
และไนไตรทในน้ำทำไดอยางไร

ในชวง 15 ปท่ีผานมา มีการรายงานวิธีการสำหรับการตรวจวัดและการหาไนเตรท 
และไนไตรทท่ีหลากหลาย ไดแก เทคนิคแคปปลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส (Fukushi, et al., 
2002; Fukushi, et al., 2003) เทคนิคการวิเคราะหทางเคมีเชิงไฟฟา (Manea, et al., 
2010; Zhu, et al., 2009; Manea, et al., 2010) เทคนิคโครมาโทกราฟ (Li, et al., 
2000; Zuo, et al., 2006; Kodamatani, et al., 2009) เปนตน การวิเคราะหดวย
เคร่ืองมือวิเคราะหดังท่ีกลาวมามีประสิทธิภาพ และความไวในการวิเคราะหสูง สามารถ
วิเคราะหไดท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ชวงความเปนเสนตรงกวาง แตตองทำการ
วิเคราะหในหองปฏิบัติการ ไมสามารถทำการวิเคราะหภาคสนามได และเคร่ืองมือมี
ราคาแพง เทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี เปนวิธีหนึ่งที่ใชกันอยางแพรหลายสำหรับ
หาปริมาณ ไนเตรทและไนไตรท (Filik, et al., 2011; Miranda, et al., 2001; Mesquita, 
et al., 2009) ซ่ึงอาศัยปฏิกิริยาการเกิดสี (Colorimetric method) ดวยน้ำยาเกรส 
(Griess reagent) (Bratton and Marshall, 1939; Tsikas, 2007) โดยไอออน
ของไนไตรทจะทำปฏิกิริยากับน้ำยาเคมี และคาการดูดกลืนแสงของผลิตภัณฑที่ได
จากปฏิกิริยาสามารถบอกความเขมขนของไนไตรทได ในขณะที่การวิเคราะหหา
ไนเตรทตองอาศัยการรีดิวซไอออนไนเตรทใหเปนไอออนไนไตรท กอนจะทำปฏิกิริยา
กับน้ำยาเกรสและหาปริมาณดวยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี

ในป ค.ศ. 1879 มีการพัฒนาวิธีใชน้ำยาเกรสสำหรับการตรวจวัดไนไตรทในน้ำลาย
เปนคร้ังแรก โดยปฏิกิริยาจะเกิดภายใตสภาวะท่ีเปนกรด ซ่ึงไนไตรทจะทำปฏิกิริยากับ 
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กรดซัลฟานิลิค (Sulfanilic acid) ไดเปนเกลือไดอาโซเนียม (Diazonium salt) จากน้ัน 
เกิดปฏิกิริยาการรวมตัวกับ 1-แนฟทิลลามิน (1-Naphthylamine) ไดเปนสารประกอบ 
Azo dye หรือผลิตภัณฑสีมวงชมพู โดยมีคาการดูดกลืนแสงสูงสุดท่ีความยาวคล่ืน 
(λmax) ประมาณ 540 นาโนเมตร แต 1-แนฟทิลลามินเปนสารที่กอใหเกิดมะเร็ง  

ตอมาในป ค.ศ. 1939 Bratton and Marshall ไดนำ N-(1-แนพธิลเอทธิลีนได  
เอมีนไดไฮโดรคลอไรด (N-(1-naphthyl) ethylenediamine dihydrochloride: 
NED) มาทำปฏิกิริยารวมกับซัลฟานิลาไมด (Sulfanilamide) เนื่องจากพบวา 
NED มีขอดีหลายประการ เชน ไวตอการตรวจวัด (Sensitive) มีประสิทธิภาพใน
การทำซ้ำได (Reproducible) ชวยใหเกิดปฏิกิริยาไดไวขึ้นและเพิ่มสภาวะความ
เปนกรดของสารละลาย Azo dye (Bratton and Marshall, 1939) (รูปที่ 3)

รูปที่ 3    ปฏิกิริยา Griess reaction

NO2
-  + NH2 SO2NH2 SO2NH2 N N+ 

Sulfanilamide Diazonium ion 

HN 

H2N 

1-Naphthyethylenediamine 

HN 

H2N 

N N SO2NH2 

Azo dye (red) 
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การรีดิวซไอออนของไนเตรทใหเปนไอออนไนไตรทสามารถทำหลายวิธี เชน การ
ใชแคดเมียม (Cadmium) ไฮดราซีน (Hydrazine) (Sawicki and Scaringelli, 
1971; Kamphake, et al., 1967) วาเนเดียม(III)คลอไรด (Vanadium(III) 
chloride) (McMullen, et al., 2005) และไทเทเนียม(III)คลอไรด (Titanium(III) 
chloride) เปนตน แตวิธีดังที่กลาวมามีขอจำกัดที่แตกตางกัน ไดแก แคดเมียม 
มีความเปนพิษสูงตอผูวิเคราะห วิธีไฮดราซีน ตองใชเวลาเกิดปฏิกิริยารีดักชั่น 
(Reduction reaction) นาน ในขณะที่สารละลายไทเทเนียม (III) คลอไรด มีสีมวง
และคาการดูดกลืนแสงอยูในชวงเดียวกับผลิตภัณฑ Azo dye ที่ไดจากปฏิกิริยา 
(สีมวงชมพู) (Wehaid and Townshend, 1986) นอกจากน้ีมีรายงานการใชสังกะสี 
เปนตัวรีดิวซไอออนไนเตรทเปนไอออนไนไตรท (Merino, 2009) ซึ่งจะเกิดภายใต 
สภาวะที่เปนกรดหรือเปนกลาง (Ellis, et al., 2011) ผลการทดลองในหองปฏิบัติ 
การโดยทดสอบกับตัวอยางผัก เนื้อสัตว อาหารสำหรับเด็ก และน้ำผิวดิน พบวา 
คาความถูกตองความแมนยำและประสิทธิภาพในการทำซ้ำอยูในเกณฑมาตรฐาน
สากลคือ ประสิทธิภาพในการทำซ้ำของไนเตรทอยูในชวง 73 ถึง 105% และไน
ไตรทอยู ในชวง 70 ถึง 110% ขีดจำกัดในการตรวจวัดของไนเตรทเทากับ 5 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และไนไตรทมีขีดจำกัดในการตรวจวัด 3 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
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ชุดทดสอบฟอสเฟต ไนเตรทและไนไตรทในน้ำ

ชุดทดสอบฟอสเฟต ไนเตรทและไนไตรทที่พัฒนาโดยคณะเทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม (รูปท่ี 4) เปนชุดทดสอบท่ีอาศัยหลักการทำปฏิกิริยาการเกิดสี (Colorimetric 
test) โดยอาศัยหลักการกักเก็บรีเอเจนตที่ใชในการทำปฏิกิริยาการเกิดสีไวภายใน
พอลิเมอรชนิดไฮโดรเจล (Hydrogel) เพ่ือชวยลดภาระและความเส่ียงในการพกพา
สารเคมี ทำใหสามารถตรวจวัดสารภาคสนามไดอยางสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน ไฮโดรเจล
จะเตรียมจากการพอลิเมอไรเซชันของ พอลิไวนิลแอลกอฮอล (Poly vinyl alcohol: 
PVA) และมีพอลิ เอทิลีน ไกลคอล ไดกลิลซิดิลล อีเทอร (Poly ethylene glycol 
diglycidyl ether: EGDE) เพื่อเปนตัวเชื่อมขวางทางเคมี (Crosslinker) ทำใหได
ชุดทดสอบที่มีลักษณะเปนกอนเจลใส ไมมีสี รีเอเจนตที่ใชสำหรับทดสอบฟอสเฟต 
ไดแก โพแทสเซียมแอนติโมนิลทารเทรต แอมโมเนียมโมลิบเดต กรดแอสคอรบิก 
และกรดซัลฟวริก ในขณะท่ีการทดสอบไนไตรทจะใชรีเอเจนตเกรส (Griess reagent) 
ซ่ึงประกอบดวยซัลฟานิลาไมด N-(1-แนพธิลเอทธิลีนไดเอมีน ไดไฮโดรคลอไรดและ
กรดฟอสฟอริก ในขณะที่ชุดตรวจไนเตรทประกอบดวย 2 สวน คือ แผนฟลมบาง
ท่ีมีสวนผสมของผงสังกะสีใชสำหรับรีดิวซไอออนไนเตรทใหเปนไอออนไนไตรท แลว
จึงทดสอบหาไนไตรทที่เกิดขึ้นโดยใชชุดทดสอบไนไตรท

ชุดทดสอบฯ ที่พัฒนาขึ้นนี้จะบรรจุอยูในซองพลาสติก โดย 1 ซองบรรจุ 
ประกอบดวย  ชุดทดสอบฟอสเฟต จำนวน 5 ชุด ชุดทดสอบไนเตรท จำนวน 5 ชุด
และชุดทดสอบไนไตรท จำนวน 5 ชุด ชุดทดสอบ 1 ชุด สามารถทดสอบได 1 ตัวอยาง 
ดังน้ันชุดทดสอบฯ 1 ซอง สามารถ ทดสอบหาฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรท ได 5 ตัวอยาง 
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รูปที่ 4  ชุดทดสอบฟอสเฟต ไนเตรท ไนไตรท
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ชุดทดสอบฟอสเฟต 

ชุดทดสอบฟอสเฟตมีลักษณะเปนกอนเจลใส ไมมีสี บรรจุอยูบริเวณกนหลอด
พลาสติกขนาด 1.5 มิลลิลิตร เมื่อเติมสารละลายมาตรฐานฟอสเฟตลงในหลอด 
กอนเจลจะเปล่ียนเปนสีน้ำเงิน หากสารละลายมีความเขมขนของฟอสเฟตสูง สีน้ำเงิน 
จะเขม ในทางตรงขาม หากสารละลายมีปริมาณฟอสเฟตนอย กอนเจลจะเปล่ียนเปน
สีน้ำเงินจาง ผูใชสามารถเปรียบเทียบสีท่ีไดจากการทดสอบตัวอยางกับแถบสีมาตรฐาน 
(รูปท่ี 5) เพ่ือหาปริมาณของฟอสเฟตในตัวอยางได 

การศึกษาคาความถูกตอง (Accuracy) ของชุดทดสอบโดยใชตัวอยางควบคุม
ที่มีความเขมขนของสารละลายมาตรฐานฟอสเฟต 0.8 และ 2 มิลลิกรัมตอลิตร 
(mg-PO43-/L) พบวา ชุดทดสอบฟอสเฟตที่พัฒนาขึ้นมีคาความผิดพลาดสัมพัทธ
อยูในชวง 0.1–3.0% ซึ่งเปนระดับที่ต่ำกวาวิธีมาตรฐานที่ใชเครื่องสเปกโตโฟโต
มิเตอรในการตรวจวัด (2.45–4.6%) ช้ีใหเห็นวา ชุดทดสอบท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพดี 
การศึกษาความแมนยำโดยการวิเคราะหสารละลายมาตรฐานฟอสเฟต 1 mg-PO43-/L 
ซ้ำภายในชวงเวลาวันเดียว (Intra-day precision) พบวา ใหรอยละของสวนเบี่ยง
เบนมาตรฐานสัมพัทธ (% Relative Standard Error, %RSD) ต้ังแต 0.58–1.3% 
เม่ือวิเคราะหสารละลายมาตรฐานฟอสเฟตเปนเวลา 3 วัน (Inter-day precision) 
พบวา รอยละของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธมีคาตั้งแต 0.76–1.2% นอย
กวาระดับที่ยอมรับได (8.0%, Greffeuille, et al., 2011)

รูปที่ 5  ผลิตภัณฑสีที่ไดจากการทดสอบสารละลายมาตรฐานฟอสเฟต
 ดวยชุดทดสอบฟอสเฟต
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การประยุกตใชชุดทดสอบฟอสเฟตที่พัฒนาขึ้นสำหรับศึกษาความเขมขนของ
ฟอสเฟตในตัวอยางจริง 7 ตัวอยาง ใหผลการวิเคราะหตามตารางที่ 3 โดยพบวา 
ชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นใหผลการตรวจวิเคราะหปริมาณฟอสเฟตไดใกลเคียงกับ
วิธีมาตรฐาน โดยมีผลการตรวจวัดท่ีแตกตางกันเพียง 2.3–8.7% เทาน้ัน ซ่ึงถือเปน
อีกทางเลือกหนึ่งที่จะอำนวยความสะดวกในการใชงานดานการวิเคราะหทาง 
ส่ิงแวดลอมได ท้ังยังเปนวิธีการท่ีมีกระบวนการทำงานไมซับซอน ใชงานงาย ประหยัด
ทั้งเวลาและคาใชจาย สามารถประยุกตใชกับงานภาคสนามได

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการปนเปอนฟอสเฟตในน้ำตัวอยาง 7 แหลง
โดยใชชุดทดสอบฟอสเฟต

ตัวอยาง % ความแตกตาง
ความเขมขน (mg-PO4

3-/L)

ชุดทดสอบ วิธีมาตรฐาน

สระอโนดาต    1.807 ± 0.001   1.875 ± 0.001     3.63

ขุมเหมืองเกา PSU    1.194 ± 0.002   1.233 ± 0.001     3.16.

น้ำคลองบางใหญ    1.150 ± 0.002   1.200 ± 0.001     4.17

น้ำเสียจากบอบำบัด PSU   2.487 ± 0.001   2.503 ± 0.002     4.01

น้ำดื่มหยอดเหรียญ    n.d.    n.d.               n.d.

น้ำบาดาล      0.428 ±0.001   0.469 ± 0.001     8.74

น้ำลำธาร     2.510 ± 0.002   2.570 ± 0.001     2.34

(n.d.= Not Detected)
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ชุดทดสอบไนไตรทและไนเตรท

ชุดทดสอบไนไตรทมีลักษณะเหมือนกับชุดทดสอบฟอสเฟต กลาวคือ มีลักษณะ
เปนกอนเจลใส ไมมีสี บรรจุอยูบริเวณกนหลอดพลาสติกขนาด 1.5 มิลลิลิตร เม่ือเติม
สารละลายมาตรฐานไนไตรทลงในหลอด กอนเจลจะเปล่ียนเปนสีมวงชมพูเน่ืองจาก
ไนไตรทจะทำปฏิกิริยากับกลุมอะมิโนของซัลฟานิลาไมดใหเกลือไดอาโซเนียม 
(Diazonium salt) และรวมตัวกับกลุมอะโรมาติก เอมีน (Aromatic amine) ของ 
N-(1-แนพธิลเอทธิลีนไดเอมีนไดไฮโดรคลอไรด เกิดเปน Azo dye สีมวงชมพู (รูปท่ี 6)

รูปที่ 6  ชุดทดสอบไนไตรทแบบกอนพอลิเมอร ซึ่งจะเปลี่ยนสีตามความเขมขน
 ของสารละลายมาตรฐานไนไตรท

ในขณะท่ีชุดตรวจไนเตรทประกอบดวย 2 สวน คือ แผนฟลมบางท่ีมีสวนผสม
ของผงสังกะสีใชสำหรับรีดิวซไอออนไนเตรทใหเปนไอออนไนไตรท (รูปท่ี 7) แลวจึง
วิเคราะหหาไนไตรทที่เกิดขึ้นโดยใชชุดตรวจไนไตรท การเปลี่ยนสีของชุดทดสอบ
ภายหลังการทำปฏิกิริยากับโซเดียมไนเตรทท่ีถูกรีดิวซดวยผงสังกะสีแลว แสดงดังรูปท่ี 8
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การศึกษาระยะเวลาที่สารละลายไนไตรททำปฏิกิริยากับชุดตรวจตั้งแต 1 ถึง 
20 นาที พบวาเม่ือเวลาท่ีสารละลายไนไตรททำปฏิกิริยากับชุดตรวจนานข้ึน คา Intensity 
ของภาพถายดิจิทัลของผลิตภัณฑสีมีแนวโนมลดลง หรือ สีของผลิตภัณฑมีสีเขมขน 
และจะมีแนวโนมคงท่ีหลังจากทำปฏิกิริยา 3 นาที (รูปท่ี 9) เน่ืองจากการทำปฏิกิริยา
เร่ิมเขาสูสภาวะสมดุล ช้ีใหเห็นวา ชุดทดสอบไนเตรทและไนไตรทน้ีใชเวลาทดสอบเพียง 
3 นาที ก็จะสามารถทราบผลการทดสอบได ชุดทดสอบดังกลาวจึงสามารถนำไปประยุกต 
ใชสำหรับการหาปริมาณธาตุอาหารไนเตรทและไนไตรทในตัวอยางจริงภาคสนามได
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เม่ือประยุกตใชชุดทดสอบในการทดสอบตัวอยางควบคุมท่ีความเขมขนของไนไตรท 
0.10 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา ชุดทดสอบใหผลการวิเคราะหปริมาณของไนไตรทท่ีความ
เขมขน 0.12 มิลลิกรัมตอลิตร มีความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ 2.14% ในขณะท่ีการทดสอบ
ตัวอยางควบคุมท่ีความเขมขนของโซเดียมไนเตรท 2.50 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา ชุดทดสอบ
ใหผลการวิเคราะห 2.57 มิลลิกรัมตอลิตร มีความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ 2.68% ผลการ
วิจัยเหลานี้ ชี้ใหเห็นวา ชุดทดสอบมีความถูกตอง/แมนยำ (Accuracy) สูง

จากการศึกษาความเท่ียงตรงของชุดทดสอบเพ่ือทดสอบความใกลเคียงของผลท่ีได
จากการซ้ำกันของการทดสอบภายในวันเดียวกัน (Intra-day precision) พบวา มีคารอยละ
ของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ (%RSD) อยูในชวง 0.29 ถึง 0.83% สำหรับ
วิเคราะหไนไตรทและ 0.37 ถึง 1.43% สำหรับวิเคราะหไนเตรท นอกจากนี้ยังพบ
วาความเท่ียงตรงสำหรับการวิเคราะหไนเตรทและไนไตรท จำนวน 3 วัน (Inter-day 
precision) มีคารอยละของสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ 0.20 ถึง 0.69% และ 0.31 
ถึง 1.48% ตามลำดับ การศึกษาขีดจำกัดการตรวจวัดพบวา ขีดจำกัดในการตรวจวัด
ไนไตรทเทากับ 0.05±0.07 มิลลิกรัมตอลิตร ไนเตรทเทากับ 0.42±0.04 มิลลิกรัมตอลิตร 
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ซึ่งขีดจำกัดในการตรวจวัดที่ไดจากวิธีที่พัฒนาขึ้น มีคาต่ำกวาคามาตรฐานน้ำดื่ม
และน้ำจืดขององคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ซ่ึงกำหนด
ปริมาณสูงสุดของการปนเปอนไนไตรทและไนเตรทสูงสุดท่ี 3 และ 50 มิลลิกรัมตอลิตร 
และสำนักงานปกปองสิ่งแวดลอม (United States Environmental Protection 
Agency: EPA) กำหนดปริมาณสูงสุดของการปนเปอนไนไตรทและไนเตรทสูงสุดท่ี 1 
และ 10 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลำดับ การศึกษาผลการรบกวนของไอออนชนิดอ่ืนท่ีมีอาจ
มีผลตอการวิเคราะห โดยการทดสอบไอออนท้ังหมด 18 ชนิด ซ่ึงประกอบดวย Pb2+, 
Mg2+, Cu2+, Cr3, N+, Ca2+, Cd2+, Hg2+, Ni2+,  Fe2+, K+, Mn2+, CO3

2+, Cl-, SO3
2-, 

Zn2+ และ F- ที่ความ เขมขน 10,000 มิลลิกรัมตอลิตร พบวาไอออนทั้ง 18 ชนิด 
ไมเกิดการเปล่ียนสีเม่ือทำปฏิกิริยากับชุดทดสอบท่ีพัฒนาข้ึน ช้ีใหเห็นวาชุดตรวจวัด
ไนไตรทและไนเตรท มีความจำเพาะตอไอออนไนไตรทและไนเตรทสูงและไมมีการ
รบกวนจากไอออนชนิดอื่น
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ชุดทดสอบฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรทมีคุณสมบัติและลักษณะเดน ดังนี้
สามารถทดสอบหาฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรทในตัวอยางท่ีเปนสารละลาย 
(เชน ตัวอยางน้ำทะเล น้ำผิวดิน) ไดโดยการสังเกตสี หากตัวอยางเปนของแข็ง 
เชน ดิน สามารถสกัด (ละลาย) ตัวอยางดวยตัวทำละลาย เชน น้ำ แลวจึงนำ
สวนที่เปนสารละลายมาทดสอบดวยชุดทดสอบฯ ได 
สามารถบอกปริมาณของฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรทไดโดยการ
เปรียบเทียบความเขมของผลิตภัณฑสีกับแถบสีมาตรฐานหรือการวิเคราะห
ภาพดิจิทัล
ใชงายโดยการเติมตัวอยางลงในชุดตรวจไดโดยตรง
ไมจำเปนตองมีขวดหรือถุงทดสอบ สามารถทดสอบภายในชุดทดสอบที่
เปนหลอดพลาสติกไดเลย
มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก
ทราบผลทันที
ปลอดภัยจากสารเคมีเน่ืองจากไมตองสัมผัสสารเคมีเพราะไมมีกระบวนการ
หยดน้ำยาเคมีหรือผสมน้ำยาเคมี
มีอายุการใชงานนาน
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ชุดทดสอบฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรทใชสำหรับทดสอบหาฟอสเฟต ไนเตรท 

และไนไตรทในตัวอยางที่เปนสารละลาย (เชน ตัวอยางน้ำทะเล น้ำผิวดิน) โดยมีขั้น

ตอนการทดสอบดังนี้

ชุดทดสอบฟอสเฟตและไนไตรท

จิ้มกอนเจลในหลอดพลาสติก

เติมตัวอยางน้ำลงในชุดทดสอบถึงระดับ 1

เขยาและทิ้งไว 2-3 นาที

เปรียบเทียบสีกับแถบสีมาตรฐานหนาซอง

ชุดทดสอบไนเตรท

จิ้มกอนเจลในหลอดพลาสติก

เติมตัวอยางน้ำลงในชุดทดสอบไนเตรทถึงระดับ 1

เขยาและคว่ำทิ้งไว 3 นาทีแลวจึงเขยาอีกครั้ง

เปรียบเทียบสีกับแถบสีมาตรฐานหนาซอง



กอนการใชงานควรเก็บรักษาชุดทดสอบไวภายในชองแชแข็งของตูเย็น 

สามารถนำชุดทดสอบออกจากตูเย็นไดไมเกิน 3 วัน โดย

ประสิทธิภาพในการทดสอบเหมือนเดิม

เมื่อนำออกจากตูเย็นแลว สามารถนำกลับไปเขาตูเย็นไดอีก

ควรเก็บชุดทดสอบไวในซองบรรจุตลอดเวลาเพ่ือปองกันหลอดพลาสติก
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