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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะหปริมาณไนเตรทในตัวอยางอาหาร

โดยวิธีรีดิวซดวยเอนไซมไนเตรท รีดักเทสจากใบขาวโพด 2) เพื่อศึกษาสภาวะของการเกิดปฏิกิริยา
ไดเอโซไทเซชันท่ีเหมาะสมสําหรับวิธีวิเคราะหปริมาณไนเตรทในตัวอยางอาหาร 3) เพื่อจัดการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการใชตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพในการวิเคราะหปริมาณไนเตรท –  
ไนไตรทในตัวอยาง ใหกับนักศึกษาและผูสนใจท่ัวไป 
 ผลการวิจัยพบวา 
 การศึกษาปริมาณเอนไซมไนเตรท  รีดักเทสในขาวโพด 2 สายพันธุไดแก  ขาวโพดเทียน  
ขาวโพดหวาน  พบวาปริมาณเอนไซมไนเตรท รีดักเทสพบมากในขาวโพดหวาน ซ่ึงมีปริมาณ
เอนไซมไนเตรท รีดักเทสในหนวยยูนิตตอมิลลิลิตรตอนาทีเทากับ 0.124 สวนในขาวโพดเทียนมี
ปริมาณเอนไซมไนเตรท รีดักเทสนอยกวา ซ่ึงมีปริมาณเอนไซมไนเตรท รีดักเทสในหนวยยูนิตตอ
มิลลิลิตรตอนาทีเทากับ 0.072 จากการศึกษาสภาวะการทําปฏิกิริยาของเอนไซมในเบ่ืองตนพบวา มี
อัตราการเกิดปฏิกิริยาตํ่า จึงไดทําการแยกเอนไซมไนเตรต รีดักเทสดวยโครมาโทกราฟแบบเจลฟล
เทรชัน เพื่อเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหเอนไซมและเม่ือนําสารสกัดเอนไซมจาก
ขาวโพดหวานมาผานกระบวนแยกดวยวิธีโครมาโทกราฟแบบเจลฟลเทรชัน พบวาสารละลาย
เอนไซมท่ีแยกไดมีประสิทธิภาพการทํางานสูงข้ึน สูงกวาสารละลายเอนไซมจากขาวโพดหวานท่ี
ไมไดผานกระบวนการแยกถึง 3 เทา    
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จากการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทําปฏิกิริยาคูควบ (Diazotization coupling ) พบวา
กรดท่ีเหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาไดแก กรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 0.5 โมลาร สําหรับคูของ
สารประกอบท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยาไดมี 2 คูคือ คูปฏิกิริยาระหวาง  p - Bromoaniline (PBA) กับ  
N-(1-naphthyl)- ethylenediamine  Dihydrochloride (NED) และ  p - aminobenzoic  acid (PABA) 
กับ NED จากการทดสอบความไวและความแตกตางของวิธีวิเคราะหปริมาณไนไตรทวิธีใหมท่ี
พัฒนาข้ึนเปรียบเทียบกับวิธีของ  AOAC พบวาความแตกตางของวิธีวิเคราะหปริมาณไนไตรทตาม
วิธีของ AOAC และวิธีวิเคราะหปริมาณไนไตรทวิธีใหมท้ัง 2 วิธี ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สําหรับความไวของวิธีวิเคราะหแตละวิธี พบวาวิธีใหมท้ัง 2 วิธีมีความไวสูงกวา
วิธีวิเคราะหเดิมของ AOAC จากการศึกษาความเหมาะสมของวิธีการวิเคราะหท่ีพัฒนาแลวกับชนิด
ของสารตัวอยางท่ีมีไนไตรทเจือปน พบวาวิธีใหมท่ีพัฒนาข้ึนท้ัง 2 วิธีมีการตอบสนองท่ีดีกวาวิธี
ของ AOAC กับตัวอยางท้ัง 2 ชนิดท่ีไดทําการวิเคราะห 

 
ABSTRACT 

The goals of this research are as follow: 1) To develop analytical method for nitrate in 
food sample by reduce with Nitrate reductase from corn leaves. 2) To determine the suitable 
condition of Diazotization reaction on the analytical method for nitrate in food sample. 3) To 
implement the workshop on “Using biocatalyst in quantitative analytical of Nitrate-Nitrite in 
sample for scholars and general interested people. 

As a result, firstly from determining nitrate reductase in 2 breeds of corn which are white 
corn ( tain corn ) and sweet corn, the finding has shown that sweet corn has more amount of 
nitrate reductase ( 0.124 unit/mL/minute)  than  white corn  
(0.072 unit/mL/minute ). The basic studying of the enzyme efficiency in reaction is done and 
show the low reaction rate, lead to the enzyme purification by gel filtration chromatography to 
increase enzyme activity for the better performance of enzyme. When the enzyme extracted from 
sweet corn has passed gel filtration chromatography , it increase enzyme ability 3 times higher 
than enzyme extracted before the chromatography. Studying about the suitable time that nitrate 
reductase extracted has reduced nitrate to be nitrite found that the enzyme nitrate reductase extract 
use at least 10 munites. 

Secondly, determining the suitable condition in Diazotization coupling reaction found 
that 0.5 molar Hydrochloric gave the best result, also there are 2 couples of compound that the 
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reaction can occur which are the couple of  p-bromo aniline ( PBA ) and N-( 1-naphthyl ) – 
ethylenediamine Dihycrochloride ( NED )  and the couple of p-aminobenzoic acid ( PABA ) and 
NED. The sensitivity and difference of new analytical methods of Nitrite that was developed 
compared to the analytical method of Nitrite of  AOAC found that there is no significantly 
different between AOAC method and 2 new developed methods, but for the sensitivity the new 2 
methods has higher sensitivity than the original one of AOAC. Studying of developed method 
efficiency using the 2 samples contaminated with Nitrite reveal the better responsibility in both 
methods against the original and of AOAC in both samples. 
 
ความสําคัญของปญหา 

ไนเตรทเปนสารท่ีพบปนเปอนไดตามแหลงตางๆ เชน น้ําผิวดิน  น้ําใตดิน ปุย ของเสีย
จากสัตว ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ําดื่ม และอาหาร รวมท้ังน้ําผัก ซ่ึงเปนแหลงให
สารอาหารแกมนุษยอีกแหลงหนึ่ง  ตัวอยางผักท่ีมีการปนเปอนของไนเตรทไดเเก มันฝร่ัง 
กะหลํ่าปลี แตงกวา เปนตน ในตางประเทศปริมาณไนเตรทสูงสุดท่ียอมใหมีในผักชนิดตางๆ เชน 
กะหลํ่าปลี 160 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  แตงกวา 160 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  บีท 1,800 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม และแครอท 415 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (กรมควบคุมมลพิษ, 2541)  จากการศึกษาของยูชา
และคณะ ในป1993 พบวาพืชบางชนิดมีการปนเปอนของไนเตรท ดังนี้ ขาว 20-70 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม เมล็ดถ่ัว 39-114 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ผักท่ีมีใบ 30-270 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม รากและหัว 
31-2,043 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และเคร่ืองเทศเชน พริก 145-4,680 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (Prakasa & 
Puttanna, 2000) ซ่ึงจะเห็นไดวาไนเตรทอาจจะปนเปอนในปริมาณนอยมากในพืชบางชนิดและ
ปนเปอนในปริมาณมากในพืชบางชนิดเชนกัน (Corre and Breiner, 1979; Maynard and Barker, 
1979) อยางไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบปริมาณไนเตรทในนํ้าผักและน้ําผลไม พบวา ประมาณ 70-80% 
ของปริมาณไนเตรทท้ังหมดท่ีรางกายสามารถรับเขาไปไดนั้นมาจากผักและผลิตภัณฑจากผัก  ในป 
1990 คณะกรรมการวิทยาศาสตรการอาหารของยุโรป (Scientific Committee for Food ; SCF) ได
กําหนด ปริมาณไนเตรท (SCF, 1992) ท่ีรางกายสามารถรับเขาไปคือ 255 มิลลิกรัมไอออนไนเตรท
ตอน้ําหนัก 70 กิโลกรัม การบริโภคน้ําผัก 150 มิลลิลิตร จะมีปริมาณไนเตรทอยู 2000 ppm ซ่ึงเปน
ปริมาณท่ีรางกายรับปริมาณไนเตรทเขาไปมากเกินท่ี ADI (acceptable daily intake) กําหนด (Kolb 
et al, 1997)  
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สําหรับประเทศไทยมีการกําหนดปริมาณไนเตรทในน้ําและอาหารบางประเภทดังนี้คือ   
น้ําดื่มมาตรฐานปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจนไมเกิน 4 มิลลิกรัมตอลิตร  น้ําบาดาลเพ่ือการบริโภค  
มาตรฐานปริมาณไนเตรทไมเกิน 45 มิลลิกรัมตอลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2541) และในอาหาร 
มาตรฐานไนเตรทไมเกิน 500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (กระทรวงสาธารณสุข, 2541) องคการอนามัย
โลกไดกําหนดปริมาณไนเตรทที่รางกายสามารถรับเขาไปไดไมเกิน 3.65 มิลลิกรัมไนเตรทตอ
กิโลกรัมน้ําหนักตัวตอวันหรือประมาณ 219  มิลลิกรัมตอวันตอคนท่ีมีน้ําหนัก 60 กิโลกรัม (Prakasa 

& Puttanna, 2000)  

 สําหรับวิธีการตรวจวิเคราะหปริมาณไนเตรทในตัวอยางอาหารเชน น้ําดื่ม  ผักสด  น้ําผัก
ผลไม  อาหารตากแหงเชน เนื้อเค็ม ปลาเค็ม  ไสกรอก  หมูยอ  กุนเชียง  ซ่ึงมักเปนอาหารท่ีมีการ
ปนเปอนของไนเตรท  วิธีการวิเคราะหมาตรฐานท่ีมีข้ันตอนการวิเคราะหท่ีคอนขางยุงยากซับซอน 
ตองใชเวลาในการวิเคราะหมาก (AOAC : OFFICIAL  METHODS OF ANALYSIS,1998) วิธีดังกลาวนี้เปน
วิธีท่ีตองทําการรีดิวซไนเตรทเปนไนไตรท  โดยใชโลหะแคดเมียม   ซ่ึงจัดเปนโลหะท่ีมีความเปน
พิษสงผลเสียตอ ส่ิงเเวดลอม ตอจากนั้นนําสารละลายท่ีผานการรีดิวซดวยโลหะแคดเมียมแลวมาทํา
ปฏิกิริยาไดเอโซไทเซชัน (Diazotization) กับสารประกอบท่ีเกิดปฏิกิริยาคูควบ เกิดเปนสารประกอบท่ี
มีสีและทําการวัดความเขมสีหรือคาการดูดกลืนแสงดวยเคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร ถาในตัวอยาง
อาหารท่ีตองการวิเคราะหมีไนไตรทปนเปอนอยูดวยตองทําการวิเคราะห 2 คร้ัง   เพื่อท่ีจะทราบ
เฉพาะปริมาณของไนเตรทหรือไนไตรทเพียงอยางใดอยางหน่ึง    สําหรับวิธีการวิเคราะหปริมาณไน
เตรทวิธีอ่ืนๆ ท่ีปรากฎในวารสารทางวิชาการโดยสวนใหญมีความคลายคลึงกับวิธีมาตรฐานท่ีกลาว
ขางตน   แตกตางกันในเร่ืองของโลหะท่ีใชรีดิวซ โดยใชสังกะสีและทองแดงแทนแคดเมียม  
นอกจากใชโลหะขางตนดังกลาวยังมีการใชไฮดราซีนในสารละลายดาง (Ananth ,S & Moraghan, J 

.T.;1987)   เปล่ียนไนเตรทเปนไนไตรทอีกดวย  ในสวนของการใชหลักการของปฏิกิริยาไดเอโซไทเซ
ชัน ในการทําใหสารละลายเกิดสีนั้นมีการใชสภาวะของปฏิกิริยาและสารประกอบท่ีเกิดปฏิกิริยาคู
ควบท่ีแตกตางกัน  ซ่ึงข้ึนอยูกับสภาวะของสารละลายและความมีข้ัวของสารที่เปนผลิตภัณฑของ
ปฏิกิริยา  

จากการตรวจเอกสารเบ้ืองตนพบขอมูลท่ีกลาวถึงความสัมพันธของเอนไซมไนเตรท  รีดัก-

เทส  (Nitrate reductase) ในเซลลแบคทีเรียท่ีสามารถรีดิวซไนเตรทเปนไนไตรท  สงผลตอระบบการ
ควบคุมโรคและสุขภาพของไก(Anderson, R.C. et  al ;2004)  นอกจากนั้นยังพบวาในพืชผักหลายชนิด
เชน กะหลํ่าปลีแดง กะหลํ่าปลีขาว มะเขือเทศ หญาอาหารสัตว รวมท้ังใบขาวโพด(Herod-L Teresa et 

al;1993) สามารถเปล่ียนไนเตรทเปนไนไตรทและเปล่ียนไนไตรทเปนแอมโมเนียได   โดยอาศัย
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เอนไซมไนเตรท  รีดักเทส และไนไตรท รีดักเทส ซ่ึงมีโมลิบดินัมเปนโค-แฟคเตอร  (ดิเรก ทอง
อราม , 2546) 

เพื่อเปนการชวยรักษาส่ิงแวดลอมหลีกเล่ียงการใชโลหะหนักในการวิเคราะหโดยเฉพาะ
แคดเมียมซ่ึงเปนโลหะหนักท่ีมีความเปนพิษสูงและเปนท่ีมาของโรคอิไต อิไต ดังนั้นผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหปริมาณไนเตรทในตัวอยางอาหารตามแนวทางของวิธี
มาตรฐาน (AOAC : OFFICIAL  METHODS OF ANALYSIS,1998) โดยปรับเปล่ียนวิธีการรีดิวซเพื่อ
เปล่ียนไนเตรทเปนไนไตรทซ่ึงเดิมใชวิธีรีดิวซโดยโลหะแคดเมียม เปนการรีดิวซดวยเอนไซมไนเต
รท รีดักเทสท่ีสกัดไดจากใบขาวโพดในรูปของสารสกัดหยาบ เอนไซมท่ีผานกระบวนการแยกและ
ศึกษาสภาวะของการเกิดปฏิกิริยาไดเอโซไทเซชันท่ีเหมาะสมสําหรับวิธีวิเคราะหปริมาณไนเตรท
ในตัวอยางอาหาร  และจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการใชตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพในการ
วิเคราะหปริมาณไนเตรท – ไนไตรทในตัวอยาง ใหกับผูสนใจท่ัวไป 

 

คําสําคัญ   
การพัฒนาวิธีการวิเคราะห   เอนไซมไนเตรท รีดักเทส    ไนเตรท   ไนไตรท   

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1  เพื่อพัฒนาวธีิการวิเคราะหปริมาณไนเตรทในตัวอยางอาหารโดยวิธีรีดิวซดวย 
เอนไซมไนเตรท รีดักเทสจากใบขาวโพด 

2  เพื่อศึกษาสภาวะของการเกิดปฏิกิริยาไดเอโซไทเซชันท่ีเหมาะสมสําหรับวิธี 
วิเคราะหปริมาณไนเตรทในตัวอยางอาหาร 

   3  เพื่อจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการใชตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพในการ 
วิเคราะหปริมาณไนเตรท – ไนไตรทในตัวอยาง ใหกับนักศึกษาและผูสนใจท่ัวไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดทําการทดลองในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร โดยใชเคร่ืองมือ
อุปกรณและสารเคมีในหองปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ  หองปฏิบัติการโปรแกรมวิชาเคมี ศูนย
วิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ โดยผูวิจัยทําการทดลองในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดังตอไปนี้ 
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1.การเตรียมตัวอยางพืช 
  นําเมล็ดพันธุพืชซ่ึงไดแก ขาวโพดหวานและขาวโพดเทียน โดยไดรับความ
อนุเคราะหจากภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ทําการเพาะเมล็ดในวัสดุเพาะ โดยใสเมล็ด
ขาวโพด 2 เมล็ดตอหลุม  เม่ือเมล็ดงอกได 3 ใบหรือไมเกิน 15 วัน ตัดสวนลําตนพรอมสวนของ
ใบออน เพื่อนําไปทําการสกัดเอนไซมในขอ 3.3.3.2 

2. การตรวจสอบปริมาณเอนไซมไนเตรท  รีดักเทสในตัวอยางพืช 
 2.1  การสกัดเอนไซมไนเตรท  รีดักเทสจากพืชตัวอยาง 
      2.1.1 นําสวนของพืชท่ีตัดไดจากขอ 1 หั่นเปนช้ินเล็กๆ แลวช่ังมา 10.00 กรัม ใส

ลงในโกรงบดยาเติมสารละลายบัฟเฟอรฟอสเฟตความเขมขน 0.001 โมลาร พีเอช 7.5  ปริมาตร  40 
มิลลิลิตรท่ีแชเย็น  
 2.1.2 เติมพอลีไวนิลพอลีไพโรลิโดน 0.4 กรัมและซีสเตอีน 0.03 กรัม ทําการบด
ตัวอยางพืชใหเซลลแตกละเอียด หลังจากนั้นทําการกรองผานกระดาษกรองสองช้ันดวยชุดกรองบุช
เนอร ถายังมีเศษเซลลเหลืออยูใหนําไปปนเหวี่ยง  
 2.1.3 เก็บสวนของสารละลายไวตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม
ไนเตรท รีดักเทสทันทีตอไปในขอ 2.2 

 2.2  การตรวจสอบปริมาณเอนไซมไนเตรท  รีดักเทส 
 2.2.1 ปเปตตสารละลายโซเดียม ไนเตรทความเขมขน 10 mM ปริมาตร 900  μL 
และสารสกัดหยาบเอนไซมปริมาตร 50 μL ใสลงหลอดทดลอง 4 หลอดท่ีติดดหมายเลขแลว
หมายเลข 1-4 
 2.2.2 ปเปตตสารละลาย NADH ความเขมขน 1 mM ปริมาตร 50 μL ลง 
ในหลอดทดลองหลอดท่ี 2 – 4 ไมเติมในหลอดท่ี 1 จับเวลาทันทีท่ีเติมเสร็จ โดยหลอดท่ี 2 ใชเวลา
ในการเกิดปฏิกิริยา 5 นาที หลอดท่ี 3 ใชเวลาในการเกิดปฏิกิริยา 10 นาที และ หลอดท่ี 4 ใชเวลาใน
การเกิดปฏิกิริยา 15 นาที  
 2.2.3 เม่ือแตละหลอดครบเวลาใหเติมสารละลาย Zinc acetate  ความ 
เขมขน 1 M ปริมาตร 50 μL  
 2.2.4 เติมสารละลาย Sulfanilamide ความเขมขน 1 % ปริมาตร 500 
μL  เติมสารละลาย NED ความเขมขน 0.02 % ปริมาตร 500 μL และ น้ํากล่ัน 1000 μL 
 2.2.5 ต้ังท้ิงไว 15 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 540 นาโนเมตร ทํา
การคํานวณปริมาณเอนไซมตามสูตรอางอิงในภาคผนวก 
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3.  การแยกเอนไซมดวยวิธีโครมาโทกราฟแบบเจลฟลเทรชันโดยใชเซฟาเด็กซจี-25ตาม
วิธีของ Sanderson (Sanderson G.W. & Cocking  E.C.,1963) 

 3.1 นําสารสกัดหยาบที่ไดจากขอ 1)   4  มิลลิลิตร ผานคอลัมนท่ีบรรจุเซฟาเด็กซจี-25  
6 กรัม ทําการชะคอลัมนดวยบัฟเฟอรฟอสเฟตความเขมขน 0.001 โมลาร พีเอช 7.5   

       3.2 เก็บสารละลายที่ชะออกมาสวนละ 6 มิลลิลิตร เก็บสวนท่ีถูกชะออกมา 12 
มิลลิลิตรแรกรวมกันนําไประเหยแหงภายใตสภาวะลดอุณหภูมิใหปริมาตรเหลือคร่ึงหนึ่งของสวน
ท่ีถูกชะออกมา  

 3.3 เก็บรวบรวมเอนไซมท่ีผานกระบวนการดังกลาวไวท่ีอุณหภูมิ 4 0C และแบงสวน
หนึ่งมาทําการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซมไนเตรท  รีดักเทส โดยเจือจาง
สารละลายเอนไซมท่ีไดดวยบัฟเฟอรฟอสเฟตความเขมขน 0.001 โมลาร pH 7.5  ในอัตราสวน 1: 1  

4. การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทําปฏิกิริยา Diazotization coupling  
4.1  ศึกษาชนิดของสารประกอบท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยากับไนไตรทแลวเกิดเปน 

Diazonium  ion สวนมากเปนสารท่ีเปนอนุพันธของ Aromatic  amine  ไดแก p-bromo aniline   
และ p-amino – benzoic acid โดยเตรียมความเขมขนเทากับวิธีการของ AOAC คือท่ีความเขมขน 
0.33 % และปริมาตรท่ีใชในการทําปฏิกิริยา 0.5 มิลลิลิตร 

 4.2  ศึกษาชนิดของสารประกอบท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยา coupling กับ Diazonium  

ion แลวเกิดเปนสารประกอบท่ีมีสี ไดแก  diphenylamine และ N-(1-naphthyl) ethylenediamine 
(NED) โดยเตรียมความเขมขนเทากับวิธีการของ AOAC คือที่ความเขมขน 0.13 % และปริมาตรท่ี
ใชในการทําปฏิกิริยา 0.5 มิลลิลิตร 

      4.3 ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการเกิดปฏิกิริยา Diazotization  coupling โดยมีตัว
แปรดังนี้ไดแก  ความเขมขนและชนิดของกรดท่ีเหมาะสม  เวลาท่ีใชในการทําปฏิกิริยาและ ความ
เสถียรของสีท่ีเกิดข้ึน 

5. การศึกษาความเหมาะสมของวิธีการวิเคราะหท่ีพัฒนาแลวกับชนิดของสารตัวอยางท่ีมี
ไนเตรท-ไนไตรทเจือปน 

5.1  ตัวอยางอาหารที่มีไนเตรทเจือปนท่ีเลือกวิเคราะห ไดแก น้ําผักผลไมรวม  และ 
ผักกาดหอมท่ีปลูกโดยวิธีไฮโดรโพนิกส  

 5.2  ประเมินความเหมาะสมของปฏิกิริยาตางๆท่ีมีความเหมาะสมพอท่ีจะเปน 

วิธีการวิเคราะหใหมได โดยประเมินผลจากคาทางสถิติดวยโปรแกรมไมโครซอฟทเอ็กเซลลดังนี้ 
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  - ความแมนยํา (Precision) ของผลการวิเคราะหโดยเม่ือทําการวิเคราะห
หลายคร้ังดวยวิธีวิเคราะหหรือสภาวะเดียวกันแลวคาท่ีไดในแตละคร้ังมีความใกลเคียงกันทุกคร้ัง 
คาสถิติท่ีใช ไดแก คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ และ คาความแปรปรวน   
   - การบอกลักษณะเฉพาะของวิธีวิเคราะห ไดแก ความไวของวิธีวิเคราะห 
(Sensitivity)โดยประเมินผลจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของชุดการทดลองกราฟมาตรฐานในแต
ละคูปฏิกิริยา 

 
ผลการวิจัย 
              1. การตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานเอนไซมไนเตรท  รีดักเทสในตัวอยางพืช 

 จากการตรวจสอบหาประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซมไนเตรต รีดักเทส ใน
ขาวโพดหวานและขาวโพดเทียน ผลการทดลองแสดงดังตารางท่ี  1 และ 2    

 ตารางท่ี  1  แสดงคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 540 นาโนเมตรในชวงนาทีท่ี 5,10, 
และ 15 ของสารสกัดหยาบท่ีไดจากขาวโพดท้ัง 2 พันธุ 

 

       ชนิดของพืช                                     คาการดูดกลืนแสงความยาวคล่ืน 540 nm 
                                                        Blank                     5                     10                       15 

    ขาวโพด เทียน                            0.048                    0.225               0.381                  0.557 
   ขาวโพดหวาน                             0.055                    0.389               0.685                  0.897 

 
ตารางท่ี  2  แสดงคาประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซมไนเตรท  รีดักเทส ในหนวย       

ยูนิตตอมิลลิลิตรตอนาทีของสารสกัดหยาบท่ีไดจากขาวโพดท้ัง 2 พันธุ 
 

       ชนิดของพืช                        ประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม (ยูนิตตอมิลลิลิตรตอนาที)        

     ขาวโพด เทียน                                                                  0.072                                                         
     ขาวโพดหวาน                                                                  0.124                                                         

 
  จากตารางท่ี 1 และ 2 พบวา  ขาวโพดหวานมีเอนไซมไนเตรต รีดักเทสมากกวาขาวโพด

เทียนเทียนคือ 0.072 และ 0.124 ยูนิตตอมิลลิลิตรตอนาที ตามลําดับ ผูวิจัยจึงตัดสินใจเลือกใช
ขาวโพดหวานเปนแหลงของเอนไซม 
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2. การตรวจสอบปริมาณเอนไซมไนเตรท  รีดักเทสในสารละลายเอนไซมท่ีแยกดวย 
วิธีโครมาโทกราฟแบบเจลฟลเทรชัน ไดผลดังตารางท่ี 3 และ 4 

ตารางท่ี 3  แสดงการตรวจสอบปริมาณเอนไซมไนเตรท  รีดักเทสในชวงนาทีท่ี 5,10, และ 
15 ของสารละลายเอนไซมจากขาวโพดหวานท่ีแยกดวยวิธีโครมาโทกราฟแบบเจลฟลเทรชัน 

 

       ชนิดของพืช                                     คาการดูดกลืนแสงความยาวคล่ืน 540 nm 
                                                        Blank                     5                     10                       15 

   ขาวโพดหวาน                             0.010                    0.958               1.710                  2.011 

 
ตารางท่ี  4  แสดงคาประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซมไนเตรท  รีดักเทสในหนวย 

ยูนิตตอมิลลิลิตรตอนาทีของสารละลายเอนไซมจากขาวโพดหวานท่ีแยกดวยวิธีโครมาโทกราฟ
แบบเจลฟลเทรชัน 

 

       ชนิดของพืช                        ประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม (ยูนิตตอมิลลิลิตรตอนาที)        

      ขาวโพดหวาน                                                                  0.379                                                        
 

จากตารางท่ี 3 และ 4 พบวาคาปริมาณเอนไซมไนเตรทรีดักเทส (ประสิทธิภาพการ
ทํางาน ) ของสารละลายเอนไซมจากขาวโพดหวานท่ีแยกดวยวิธีโครมาโทกราฟแบบเจลฟลเทรชัน 
มีคาสูงกวาสารละลายเอนไซมจากขาวโพดหวานท่ีไมไดผานกระบวนการแยกดวยวิธีดังกลาว 

3. การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทําปฏิกิริยา Diazotization coupling 
       จากผลการทดลองความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริกเพิ่มเติม โดยใชความเขมขนท่ี  0.02,  
0.04,  0.06,  0.08,  0.1,  0.2,  0.3,  และ  0.4 โมลารตามลําดับ  แสดงดังกราฟภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี  1  กราฟแสดงผลความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริกท่ีความเขมขน  0.02 – 0.5 โมลาร 
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จากผลการทดลองความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริกเพิ่มเติม โดยใชความเขมขน
ท่ี  0.02,  0.04,  0.06,  0.08,  0.1,  0.2,  0.3,  และ  0.4 โมลารตามลําดับ  โดยคูปฏิกิริยาระหวาง PBA  
และ  NED ไดความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริกท่ีเหมาะสมเทากับ 0.5 โมลาร  สําหรับคูปฏิกิริยา
ระหวาง  PABA และ NED ไดความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริกท่ีเหมาะสมเทากับ   0.4  โมลาร  
และคูปฏิกิริยาระหวาง  PNA  และ  NED  ใชความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริกท่ีเหมาะสมเทากับ  
0.3  โมลาร   
             ผลการศึกษาเวลาท่ีเหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาจากขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในข้ันตอน
แรกและจากการศึกษาชวงเวลาของการเกิดปฏิกิริยาของแตละคูปฏิกิริยา แสดงดังภาพท่ี  16 ซ่ึงให
คาการดูดกลืนแสงอยางคงท่ี  ซ่ึงสามารถเห็นไดชัดเจนดังในกราฟภาพที่ 2   
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ภาพท่ี  2  กราฟแสดงชวงเวลาที่เหมาะสมของการเกิดปฏิกิริยาของแตละคูปฏิกิริยา 
 

ผลการทดลองความเสถียรของสีผลิตภัณฑท่ีเกิดจากปฏิกริิยา โดยท้ิงใหเกิดปฏิกิริยา  ณ  
อุณหภูมิหอง  เปนเวลา  330  นาที  ภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี  3 กราฟแสดงความเสถียรของสีของแตละคูปฏกิิริยา  
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สรุปและอภิปรายผล 
1. การตรวจสอบปริมาณเอนไซมไนเตรท  รีดักเทสในสารละลายเอนไซมท่ีแยกดวยวิธีโคร

มาโทกราฟแบบเจลฟลเทรชัน 
 จากการศึกษาสภาวะการทําปฏิกิริยาเบ่ืองตนพบวาประสิทธิภาพในการเกิดปฏิกิริยาตํ่า จึง
ไดทําการแยกเอนไซมไนเตรต รีดักเทสดวยโครมาโทกราฟแบบเจลฟลเทรชัน เพื่อเปนการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการทํางาน และจากการตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทํางาน  พบวา สารละลาย
เอนไซมจากขาวโพดหวานท่ีผานกระบวนการแยกดวยวิธีดังกลาว มีคา ประสิทธิภาพการทํางาน สูง
กวาสารละลายเอนไซมจากขาวโพดหวานท่ีไมไดผานกระบวนการแยกถึง 3 เทา 

2. การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทําปฏิกิริยา Diazotization coupling 
จากการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทําปฏิกิริยา Diazotization coupling  สามารถสรุปสภาวะท่ี
เหมาะสมตางๆไดดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 สรุปสภาวะท่ีเหมาะสมของคูปฏิกิริยาระหวาง  PBA และ NED กับ PABA และ NED   
 

คูปฏิกิริยาระหวาง 
สภาวะท่ีศึกษา 

PBA  และ  NED   PABA  และ  NED   
คา  λmax (นาโนเมตร) 556 545 
ความเขมขนของ 
กรดไฮโดรคลอริก  (โมลาร)  

0.5 0.4 

ชวงเวลาของการเกิดปฏิกิริยา 
(นาที) 

15 15 

ความเสถียรของสี (ช่ัวโมง) 5.5 5.5 

 
จากการศึกษาสภาวะการทําปฏิกิริยาเบ่ืองตนพบวาประสิทธิภาพในการเกิดปฏิกิริยาตํ่า จึง

ไดทําการแยกเอนไซมไนเตรต รีดักเทสดวยโครมาโทกราฟแบบเจลฟลเทรชัน เพื่อเปนการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการทํางาน และจากการตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทํางาน  พบวา สารละลาย
เอนไซมจากขาวโพดหวานท่ีผานกระบวนการแยกดวยวิธีดังกลาว มีคา ประสิทธิภาพการทํางาน สูง
กวาสารละลายเอนไซมจากขาวโพดหวานท่ีไมไดผานกระบวนการแยก ซ่ึงสอดคลองกับการ
ทดลองของ Sanderson (Sanderson G.W. & Cocking  E.C.,1963)  และพบวามีคา ประสิทธิภาพการ
ทํางาน สูงกวาสารละลายเอนไซมจากขาวโพดหวานท่ีไมไดผานกระบวนการแยกถึง 3 เทา  
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 จากการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทําปฏิกิริยา Diazotization coupling ในสวนของ 
ชนิดและความเขมขนของสารละลายกรด  เวลาท่ีใชในการเกิดปฏิกิริยา   และ ความเสถียรของสี
ผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยา โดยจากการศึกษาพบวากรดท่ีเหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาไดแก 
กรดไฮโดรคลอริก  ชวงเวลาท่ีใชในการเกิดปฏิกิริยาอยูระหวาง 15-30 นาที และความเสถียรของสี
ผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยานั้น  มีความสอดคลองใกลเคียงกับวิธีการวิเคราะหของ AOAC และ 
ผลการทดลองของอัฟคามิและคณะ (Afkhami  et al,2004)  
  วิธีการวิเคราะหแตละวิธีนั้นมีความเหมาะสมกับตัวอยางแตละชนิดแตกตางกันออกไป 
นั่นคือเนื้อของสารตัวอยาง (matrix) มีผลโดยตรงตอวิธีการวิเคราะห โดยท่ีอาจจะสงผลรบกวนสัณ
ญาณของการตรวจวัด หรือรบกวนการเกิดปฏิกิริยา  ดังนั้นวิธีใหมท่ีพัฒนาข้ึนนั้นในการนําไปใชใน
การวิเคราะหกับสารตัวอยางชนิดอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการวิจัยคร้ังนี้ ควรจะตองทําชุดการ
ตรวจสอบความถูกตองของวิธีการวิเคราะหโดยท่ีพิจารณาจากคา รอยละประสิทธิภาพของวิธี ดวย 
ซ่ึงวิธีการวิเคราะหหนึ่งอาจมีความเหมาะสมกับสารตัวอยางบางชนิดโดยข้ึนอยูกับเนื้อของสาร
ตัวอยาง (matrix) 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดทําการเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหท่ีพัฒนาข้ึนใหมกับวิธีวิเคราะหเดิม
โดยไมไดทําการเปรียบเทียบกับวิธีวิเคราะหท่ีมีวิธีการแตกตางกันเชน วิธีท่ีมีการใชเคร่ืองมือช้ันสูง  
ซ่ึงมีขอจํากัดหลายดาน ผูวิจัยเห็นวาสมควรท่ีจะมีการวิจัยตอเพื่อเปรียบเทียบในประเด็นดังกลาว
เพิ่มเติม โดยเปรียบเทียบระหวางวิธีวิเคราะห  เปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติการ เปรียบเทียบ
ระหวางผูวิเคราะห ความหลากหลายของชนิดตัวอยาง ตัวรบกวนในการวิเคราะห และอ่ืน ๆ  
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