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ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก. 1
1. การวิเคราะหคณ
ุ คาทางโภชนาการของวัตถุดบิ อาหารทดลอง ซากปลาทดลอง และมูลปลาทดลอง
ตามวิธกี ารของ (AOAC, 1990)
1.1 การวิเคราะหความชื้น
1. นําขวดชั่งเขาตูอบอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 40 นาที และทําใหเย็นในโถดูด
ความชื้น
2. ชัง่ และบันทึกนํ้าหนักของขวดชั่งโดยละเอียด
3. ชัง่ ตัวอยางใสขวดชั่งประมาณ 5 กรัม โดยบันทึกนํ้าหนักอยางละเอียด
4. นําตัวอยางเขาตูอบ โดยใชอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 ชั่วโมง
5. นําตัวอยางที่อบแลวใสโถดูดความชื้นทิ้งไวใหเย็น บันทึกนํ้าหนักของตัวอยาง
6. ทําซํ้าตามขอ 1 ถึง 5 จนกระทัง่ นํ้าหนักที่ไดคงที่ โดยนํ้าหนักที่หายไป คือนํ้าหนักของ
ความชื้น
คํานวณ % ความชื้นดวยสมการ
% ความชื้น = (a-b) × 100
w
เมื่อ

a
b
w

= นําหนั
้ กของอาหารกอนอบแหง
= นําหนั
้ กของอาหารหลังอบแหง
= นําหนั
้ กของอาหารกอนอบ

1.2 การวิเคราะหปริมาณเถา
1. ชัง่ ตัวอยางอาหาร 2 กรัม ใสในถวยกระเบื้องเคลือบ
2. นําไปเผาในเตาเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 600 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชัว่ โมง จนเถาเปนสีขาว
3. นําเขาโถอบแหง เพื่อใหดูดความชื้น และเมื่อตัวอยางอาหารเย็นดีแลว นําออกชั่งทันที
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คํานวณ % เถาดวยสมการ
% เถา = (b-a) × 100
w
เมื่อ

a
b
w

= นําหนั
้ กของถวยกระเบื้องเคลือบ
= นําหนั
้ กของถวยกระเบื้องเคลือบกับนํ้าหนักของเถาภายหลังการเผา
= นําหนั
้ กของอาหารกอนเผา

1.3 การวิเคราะหหาโปรตีน
สารเคมี
1. กรดซัลฟูริก (sulfuric acid, H2SO4) เขมขน 93-98 %
2. สารเรงรวม (catalyst mixture) : เตรียมโดยชั่งคอปเปอรซัลเฟต(copper sulfate, CuSO4)
7 กรัม กับโพแทสเซียมซัลเฟต (potassium sulfate, K2SO4) 100 กรัม ผสมใหเขากัน
3. โซเดียมไฮดรอกไซด 45 % (Sodium hydroxide, NaOH) : เตรียมโดยละลาย 450 กรัม
ของโซเดียมไฮดรอกไซด ชนิดเกล็ดลงในนํ้ากลั่นใหได ปริมาตร 1 ลิตร
4. สารละลายกรดเกลือ (hydrochloric acid, HCL) 0.1 นอรมอล : เตรียมโดยละลายกรด
เกลือ 9 มิลลิลิตร ลงในนํ้ากลั่น ปรับปริมาตรใหได 1 ลิตร
5. กรดบอริค (boric acid, H3BO3) 4 % : เตรียมโดย ตมนํ้ากลั่น 50 มิลลิลิตร ใหรอน
แลวใสผงกรดบอริคลงไป 4 กรัม ตมจนละลายหมด ทิ้งไวจนสารละลายเย็นลง แลวจึงเติมนํ้ากลั่น
ใหครบ 100 มิลลิลิตร
6. อินดิเคเตอรรวม (mixed indicator) : เตรียมโดยละลายเมทธิลเรด (methyl red) 0.2 กรัม
ในแอลกอฮอล 95 % ปรับปริมาตรใหได 100 มิลลิลิตร และละลายเมทธิลีนบลู 0.2 กรัม ใน
แอลกอฮอล 95 % ปรับปริมาตรใหได 100 มิลลิลิตร จากนั้นนําสารละลายเมทธิลเรด 2 สวน
ผสมกับสารละลายเมทธิลีนบลู 1 สวน เขยาใหเขากัน
7. เมทิลออเรนซ อินดิเคเตอร (methyl orange indicator) : เตรียมโดยละลายเมทิลออเรนซ
0.1 กรัม ในนํ้ากลั่น ปรับปริมาตรใหได 100 มิลลิลิตร
8. สารละลายโซเดียมคารบอเนต (sodium carbonate, Na2CO3) 0.1 นอรมอล : เตรียมโดยอบ
โซเดียมคารบอเนตที่อุณหภูมิ 260 - 270 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที ชั่งสารมา 1.325 กรัม
เติมนํ้ากลั่น ปรับปริมาตรใหได 250 มิลลิลิตร
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วิธีการ
ก. ขัน้ ตอนการยอย (digestion)
1. ชัง่ ตัวอยางอาหารใหไดนํ้าหนักประมาณ 1 กรัม โดยชัง่ ดวยกระดาษกรองที่ปราศจาก
สารไนโตรเจน แลวใสขวดแกววิเคราะหโปรตีน
2. เติมสารเรงรวม 10 กรัม เพื่อเปนตัวชวยเรงปฏิกิริยาการยอย
3. เติมกรดซัลฟูริกเขมขน 25 มิลลิลิตร
4. นําไปยอยดวยชุดเครื่องยอยโปรตีน ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 375 องศาเซลเซียส กระทั่งสารละลาย
ในขวดแกววิเคราะหโปรตีนใส ทิ้งไวใหเย็น
ข. ขั้นตอนการกลั่น (distillation)
1. เมื่อสารละลายเย็นดีแลว จึงเติมนํ้ากลั่นลงไปใหไดปริมาตรประมาณ 300 มิลลิลิตร
2. ใสลกู แกว 2 ลูก เพื่อปองกันการกระแทกของสารละลาย
3. ตอขวดแกววิเคราะหโปรตีนเขากับเครื่องกลั่นที่มีขวดปากแคบวัดปริมาตร ซึง่ มี
กรดบอริคอยู 40 มิลลิลิตร โดยใหปลายของหลอดแกวที่ตอจากกระบอกแกวควบแนนจุมอยูใน
กรดบอริค เติมโซเดียมไฮดรอกไซดลงในขวดแกววิเคราะหชา ๆ จนกระทั่งสารละลายมีสีดํา
4. ใสอินดิเคเตอรในกรดบอริค 2-3 หยด
5. ทําการกลั่นจนกระทั่งไมมีแกสแอมโมเนียออกมา แลวทําการกลั่นตอไปอีก 10 นาที
แลวลางปลายเครื่องกลั่นดวยนํ้ากลั่น นําขวดปากแคบวัดปริมาตรออกจากเครื่องกลั่น
ค. ขัน้ ตอนการไตเตรท (titration)
1. นําไปไตเตรทดวยกรดเกลือมาตรฐานที่ทราบความเขมขน (0.1 นอรมอล) จนถึงจุดยุติ
(end point) โดยใชอินดิเคเตอรรวม สารละลายจะเปลี่ยนเปนสีนํ้าเงินออน
2. จดปริมาตรของกรดเกลือไวเพื่อคํานวณตอไป
การคํานวณ
% โปรตีน =

1.4 × (V1 – V2) × N × 6.25
w
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เมื่อ

V1
V2
N
W

=
=
=
=

ปริมาตรของกรดมาตรฐานที่ใชไตเตรทตัวอยาง
ปริมาตรของกรดมาตรฐานที่ใชไตเตรทตัวอยางที่ใชตรวจสอบ
เปนความเขมขนของกรดเกลือเปนนอรมอล
นําหนั
้ กตัวอยางอาหาร

การตรวจหาความเขมขนของสารละลายกรดเกลือมาตรฐาน
ดูดสารละลายโซเดียมคารบอเนต 40 มิลลิลิตร ใสในขวดรูปชมพู ขนาด 250 มิลลิลิตร เติม
นํ้ากลั่น 20 มิลลิลิตร เติมเมทิลออเรนซ อินดิเคเตอร 2 - 3 หยด ทําการไตเตรตดวยสารละลายกรด
เกลือ 0.1 นอรมอล คํานวณความเขมขนของสารละลายกรดเกลือโดยใชสูตร
N1V1 =

N2V2

N1
N2
V1
V2

ความเขมขนของสารละลายที่จะปรับคา
ความเขมขนของสารละลายที่ตองการ
ปริมาตรของสารละลายที่จะปรับคา
ปริมาตรของสารละลายที่ตองการ

=
=
=
=

1.4 การวิเคราะหหาไขมัน (ใชเครื่อง Soxtec System HT6)
สารเคมี
1. สารละลายคลอโรฟอรม (chloroform)
2. เมทธานอล (methanol)
วิธีการ
1. อบถวยพรอมลูกแกวที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 8 ชัว่ โมง ทิ้งไวใหเย็นในโถดูด
ความชื้น
2. อบตัวอยางที่จะวิเคราะหที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 คืน ทิ้งใหเย็นในโถดูด
ความชื้น
3. ชัง่ นําหนั
้ กถวยพรอมลูกแกว (w1)
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4. ชัง่ ตัวอยางที่ตองการวิเคราะหใสกระดาษกรองประมาณ 1 - 2 กรัม (w2) หอใหมิดชิด ใส
ลงในไสกรอง (thimble) ทีเ่ ตรียมไวนําไปใสเขาเครื่อง Soxtec System HT 6
5. นําถวยพรอมลูกแกวที่ชั่งนํ้าหนักไวแลวมาเติม คลอโรฟอรม : เมทานอลในอัตราสวน
2 : 1 ปริมาตร 25 มิลลิลิตร แลวใสเขาเครื่องใหเรียบรอย
6. เปดเครื่องปรับอุณหภูมิไปที่ 160 องศาเซลเซียส เปดนํ้าเขาเครื่อง เปดวาลว เลื่อนปุมไป
ที่ boiling ตมใหเดือด 30 นาที
7. เลื่อนปุมไปที่ rinsing เพื่อลางตัวอยาง 20 นาที
8. ปดวาลว เปดสวิทซอากาศ เลือ่ นปุม ไปที่ evaporation เพือ่ ใหสารระเหยออกไป 5 นาที
9. ปดเครื่อง อากาศและนํ้า แลวเลื่อนปุม evaporation กลับที่เดิม นําถวยออกจากเครื่องแลว
นําไปอบที่ 100 องศาเซลเซียสเปนเวลา 1 คืน
การคํานวณหา % ไขมัน
% ไขมัน =
เมื่อ

W3 –W1 × 100
W2

w1 = นําหนั
้ กถวยพรอมลูกแกว
้ กตัวอยาง
w2 = นําหนั
w3 = นําหนั
้ กถวยพรอมลูกแกวและไขมันหลังอบ

1.5 การวิเคราะหหาเยื่อใย
สารเคมี
1. 0.128 โมลของกรดซัลฟูริก (H2SO4) เตรียมโดย : เจือจางกรดซัลฟูริกเขมขนปริมาณ
7 มิลลิลิตรในนํ้ากลั่น ปรับปริมาตรใหได 1 ลิตร
2. 0.223 โมลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) เตรียมโดย : ละลายโพแทสเซียมไฮ
ดรอกไซด 12.5125 กรัม ในนํ้ากลั่นปรับปริมาตรใหได 1 ลิตร
3. ออกทานอล (1-Octanol reinst, C8H18O)
4. อะซีโตน (acetone)
วิธีการ
1. นําถวยกระเบื้องเคลือบและนําตัวอยางที่ตองการวิเคราะหไปอบที่อุณหภูมิ 65 องศา
เซลเซียสนาน 1 คืน (ถาถวยกระเบื้องเคลือบสกปรกมากใหนําไปเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส
ประมาณ 3 ชั่วโมง)
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2. ชัง่ นําหนั
้ กถวยกระเบื้องเคลือบ (W1) ชัง่ ตัวอยางประมาณ 1-2 กรัม (W2) ใสในถวย
กระเบือ้ งเคลือบ (ระหวางนีค้ วรอุน 0.128 โมลของกรดซัลฟูรกิ ทีเ่ ตรียมไว) จากนัน้ นําไปใสเขาเครื่อง
3. เติม 0.128 โมลของกรดซัลฟูริกประมาณ 150 มิลลิลิตร (ประมาณขีดแรกของหลอด
แกว) หยดออกทานอล 2-3 หยด เพื่อปองกันไมใหเกิดฟอง
4. เปดเครือ่ งและนําเขาเครื่อง เปดความรอนเต็มที่จนสุดสเกล และเลื่อนวาลวทุกตัวใหอยูที่
ตําแหนง closed ตมใหสารละลายเดือดเต็มที่ แลวลดความรอนลงเหลือประมาณ 4.5 (ถามีตัวอยาง
ติดขางหลอดแกว ควรใช 0.128 โมลของกรดซัลฟูริกประมาณ 10-20 มิลลิลิตร ลางใหหมด)
5. ตมตอไปอีกประมาณ 30 นาที จากนั้นปดเครื่อง แลวกรองสารละลายออกโดยเลื่อนปุม
ไปที่ vaccumn
6. ลางตัวอยางดวยนํ้าอุน 3 ครั้ง โดยเติมนํ้าอุนลงไปแลวเลื่อนปุมไปที่ vaccumn เพื่อกรอง
นํ้าออก
7. เติม 0.223 โมลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (ที่อุนแลว) ประมาณ 150 มิลลิลิตร ทํา
เชนเดียวกับการสกัดดวยกรดจนกระทั่งเสร็จสิ้นแลวลางดวยนํ้าอุน 3 ครั้ง
8. ยายถวยกระเบื้องเคลือบไปที่ cold extraction unit (เลื่อนปุมไปที่ closed) ลางตัวอยาง
ดวยอะซีโตน โดยเติมอะซีโตนใหทวมตัวอยางทิ้งไวสักครู แลวกรองออกจนกวาจะไมมีสีเขียว
9. เอาถวยกระเบื้องเคลือบออกมาวางใหอะซีโตนระเหยออก แลวจึงนําไปอบที่อุณหภูมิ
65 องศาเซลเซียสนาน 1 คืน
10. นําถวยกระเบื้องเคลือบออกมาชั่ง (W3) แลวนําไปเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 3 ชั่วโมง
11. นําถวยกระเบื้องเคลือบมาชั่งหานํ้าหนักหลังจากการเผา (W4)
การคํานวณ
% เยื่อใย = (W3-W4) X 100 / W2
โดยที่
W2 = นําหนั
้ กของตัวอยาง
W3 = นําหนั
้ กถวยกระเบื้องเคลือบพรอมตัวอยางหลังการอบ
W4 = นําหนั
้ กถวยกระเบื้องเคลือบพรอมตัวอยางหลังการเผา
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ภาคผนวก ก. 2
1. การวิเคราะหปริมาณโครมิคออกไซด (ตามวิธีการของ Furukawa and Tsukahara, 1966)
1. ชั่งตัวอยาง 50 ถึง 100 มิลลิกรัม ใสใน Kjeldahl flask
2. เติมกรดไนตริก (nitric acid) เขมขน 5 มิลลิลิตร นําไปยอยประมาณ 20 นาที
3. ตัง้ ทิ้งไวใหเย็น เติมกรดเปอรคลอริค (perchloric acid) เขมขน 3 มิลลิลิตร นําไปยอยอีกครั้ง
จนสารละลายสีเขียวเปลี่ยนเปนสีสมหรือแดง ยอยตออีก 10 นาที
4. ตัง้ ทิ้งไวใหเย็น เติมนํ้ากลั่น 50 มิลลิลิตร และปรับปริมาตรสารละลายใหครบ 100 มิลลิลิตร
5. นําสารละลายไปวัดคาการดูดกลืนแสง ที่มีความยาวคลื่น 350 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับนํ้า
กลัน่ คํานวณคาปริมาณโครมิคออกไซดโดยใชสมการ
y = 0.154X + 0.0004
เมื่อ y = คาการดูดกลืนแสง
X = ปริมาณโครมิคออกไซด (มิลลิกรัม ตอ 100 มิลลิลิตร)
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ภาคผนวก ก. 3
1. การวิเคราะหคุณภาพนํ้า
(ตามวิธีการของ Boyd and Tucker, 1992)
1.1 การวิเคราะหคาความเปนดางของนํ้า
สารเคมี
1. ฟนอลฟทาลีน อินดิเคเตอร (phenolphthalein indicator) : เตรียมโดยละลายฟนอลฟทา
ลีน (phenolphthalein) 0.5 กรัม ในเอทิลแอลกอฮอล 95 % จนไดปริมาตรครบ 100 มิลลิลิตร
2. เมทิลออเรนจ อินดิเคเตอร : เตรียมโดยละลายเมทิลออเรนจ 0.5 กรัม ในนํากลั
้ น่ ที่กําจัด
อิออนแลว จนไดปริมาตรครบ 100 มิลลิลิตร
3. เมทิลเรด อินดิเคเตอร : เตรียมโดยละลายเมทิลเรด 0.5 กรัม ในนํ้ากลั่นที่กําจัดอิออน
แลว จนไดปริมาตรครบ 100 มิลลิลิตร
4. สารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูริก 0.2 นอรมอล : เตรียมโดยคอยๆ เทกรดซัลฟูริกเขมขน
6 มิลลิลิตร ลงในนํ้ากลั่น (ที่ตมเดือดใหม ๆ แลวเปดผาทิ้งใหเย็น) ปรับปริมาตรดวยนํ้ากลั่นจนครบ
1 ลิตร
5. สารละลายมาตรฐานโซเดียมคารบอเนต 0.2 นอรมอล : เตรียมโดยชั่งโซเดียมคารบอเนต
ซึง่ อบแหงในตูอบที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เปนเวลา 90 นาที หรือที่อุณหภูมิ 200 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 30 นาที แลวทําใหเย็นในโถดูดความชื้นจํานวน 10.6 กรัม ละลายในนํ้ากลั่นที่
ตมเดือดใหมๆ ปดฝาแลวทําใหเย็น ปรับปริมาตรดวยนํ้ากลั่นจนครบ 1 ลิตร
การตรวจหาความเขมขนของสารละลาย
1. ดูดสารละลายโซเดียมคารบอเนต 0.2 นอรมอล ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ใสลงในขวดรูป
ชมพูขนาด 125 มิลลิลิตร
2. หยดเมทิลเรด อินดิเคเตอร 5 หยด เขยาใหผสมกันจะไดสารละลายสีเหลือง
3. ไตเตรทดวยสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูริกจนสารละลายเปลี่ยนเปนสีชมพู
4. นํ าส ว นผสมทั้ ง หมดไปตม จนเดื อ ดเป น เวลาประมาณ 3-5 นาที เพื่ อ ไล ก  า ซ
คารบอนไดออกไซดใหหมด สารละลายจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองอีกครั้ง
5. ไตเตรทดวยสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูริกตอไปจนกระทั่งสารละลายเปลี่ยนเปนสี
ชมพูอีกครั้งหนึ่ง
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6. บันทึกปริมาตรของสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูริกทั้งหมดที่ใชไป
การคํานวณความเขมขนของสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูริก (นอรมอล)
ความเขมขน (นอรมอล) =

0.2× 25
ปริมาตร (มิลลิลิตร) ของสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูริกที่ใช

หลังจากนั้นทําการปรับความเขมขนของสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูริกใหมีความเขมขน
เทากับ 0.02 นอรมอล โดยใชสูตร
N1V1 = N2V2
N1 = ความเขมขนของสารละลายที่จะปรับคา N2 = ความเขมขนของสารละลายที่ตองการ
V1 = ปริมาตรของสารละลาย ที่จะปรับคา
V2 = ปริมาตรของสารละลายที่ตองการ
วิธีการวิเคราะห
1. นําตัวอยางนํ้า 100 มิลลิลิตร ใสลงในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร
2. หยดฟนอลททาลีน อินดิเคเตอร 10 หยด เขยาใหผสมกัน
2.1 ถาสารละลายใส ใหทําขอ 3 ตอไป
2.2 ถาสารละลายสีชมพู จะตองไตเตรทดวยสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูริกจนกระทั่ง
สารละลายสีชมพูนั้น หายไป บัน ทึก ปริมาตรที่ใชไป (นํ าไปรวมกับปริมาตรของสารละลาย
มาตรฐานกรดซัลฟูริกที่ใชไปในขอ 4) ทําตอไปในขอ 3
3. หยดเมทิลออเรนจ 2-3 หยด เขยาใหผสมกันจะไดสารละลายสีเหลือง
4. ไตเตรทดวยสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูริก 0.02 นอรมอล จนกระทั่งสารละลาย
เปลี่ยนเปนสีสม จดปริมาตรของสารละลายกรดซัลฟูริกทั้งหมดที่ใชไป
การคํานวณคาความเปนดางของนํ้า (มิลลิกรัมตอลิตร)
ความเปนดาง =

ปริมาตรของกรดซัลฟูริกที่ใช × นอรมอลิตี้ของกรดซัลฟูริก× 50 × 1,000
ปริมาตรของนํ้าตัวอยาง
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1.2 การวิเคราะหคาความกระดางของนํ้า
สารเคมี
1. สารละลายบัฟเฟอร (buffer solution) : เตรียมโดยละลายแอมโมเนียมคลอไรด (NH4Cl)
67.5 กรัม ในแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน ปริมาตร 570 มิลลิลิตร จากนั้นเจือจางดวยนํ้ากลั่น
จนไดปริมาณครบ 1,000 มิลลิลิตร
2. อีรีโอโครมแบล็กที (Eriochrome black T) อินดิเคเตอร : เตรียมโดยละลายไฮดรอก
ซีลามีน ไฮโดรคลอไรด (hydroxylamine hydrochloride, H2NOH.HCl) 4.5 กรัม และอีรโี อโครมแบล็กที
0.50 กรัม ในเอทธิลแอลกอฮอล 70 % ปริมาตร 100 มิลลิลิตร
3. สารละลายมาตรฐานแคลเซียม 0.01 โมลาร : เตรียมโดยละลายแอนไฮดรอสคารบอเนต
(anhydrous CaCO3) ปริมาณ 1 กรัม ในกรดเกลือเจือจาง (1:1) แลวเจือจางดวยนํ้ากลั่นจนได
ปริมาตรประมาณ 200 มิลลิลิตร จากนั้นตมใหเดือดนาน 5-10 นาที ทิ้งไวใหเย็นแลวปรับ pH ของ
สารละลาย ใหได pH เทากับ 7 โดยใชสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน 3 นอรมอล จาก
นัน้ ปรับปริมาตรดวยนํ้ากลั่นจนครบ 1 ลิตร
4. สารละลายมาตรฐานโซเดียมอีดีทีเอ (sodium EDTA) 0.01 โมลาร : เตรียมโดยชั่ง
อีดที ีเอ 4 กรัม และแมกนีเซียมคลอไรด (magnesium chloried, MgCl26H2O) 0.1 กรัม ละลายใน
นํากลั
้ ่นจนไดปริมาตรครบ 1 ลิตร
การตรวจหาความเขมขนของสารละลาย
ดูดสารละลายมาตรฐานแคลเซียม 0.010โมล ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ใสลงในขวดรูปชมพู
ขนาด 250 มิลลิลิตร เติมสารละลายบัฟเฟอร 2 มิลลิลิตร เขยาใหผสมกัน เติมอินดิเคเตอร อีรีโอ
โครมแบล็กที 8 หยด เขยาใหผสมกัน นํามาไตเตรทดวยสารละลายมาตรฐานอีดีทีเอ จนสารละลาย
เปลีย่ นเปนสีนํ้าเงิน บันทึกปริมาตรของสารละลายมาตรฐานอีดีทีเอ ที่ใชไปเพื่อนํามาคํานวณความ
เขมขนของสารละลายมาตรฐานอีดีทีเอ (โมล) โดยใชสูตร
N1V1

=

N2V2

N1 = ความเขมขนของสารละลายที่จะปรับคา N2 = ความเขมขนของสารละลายที่ตองการ
V2 = ปริมาตรของสารละลายที่ตองการ
V1 = ปริมาตรของสารละลาย ที่จะปรับคา
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วิธีการวิเคราะห
1. นําตัวอยางนํ้า 100 มิลลิลิตร ใสลงในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร
2. เติมสารละลายบัฟเฟอร 2 มิลลิลิตร เขยาใหผสมกัน
3. เติมอินดิเคเตอร อีรีโอโครมแบล็กที 8 หยด เขยาใหผสมกัน
4. นํ ามาไตเตรทดวยสารละลายมาตรฐาน EDTA จนสารละลายเปลี่ยนเปนสีนํ้าเงินจด
ปริมาตรของสารละลายมาตรฐาน EDTA ทัง้ หมดที่ใชไป
การคํานวณคาความกระดางของนํ้า (มิลลิกรัม CaCO3 ตอลิตร)
คาความกระดาง =

ปริมาตรของ EDTA × โมลาริตี้ของ EDTA × 100.1 × 1,000
ปริมาตรของนํ้าตัวอยาง

1.3 แอมโมเนีย
สารเคมี
1. นํ้ากลั่นปราศจากแอมโมเนีย (ammonia–free distilled water) เตรียมไดโดยปลอย
นํ้ากลั่นผานคอลัมน ซึ่งบรรจุ cation exchange resin ซึง่ เปนกรดแก
2. สารละลายออกซิไดซิ่ง (Oxidizing solution) : ผสมนํ้ายาซักผาขาว (มีคลอรีน 5%) 20
มิลลิลิตร กับนํ้ากลั่น 80 มิลลิลิตร แลวปรับ pH ใหอยูในชวง 6.5 - 7 โดยใชสารละลายกรด HCl
(กรด 1 สวนตอนํ้ากลั่น 3 สวน) เตรียม oxidizing solution ใหม ทุก 4 - 5 วัน
3. สารละลายฟนอล : ละลาย NaOH 2.5 กรัม และฟนอล 10.0 กรัม ในนํ้ากลั่น 100
มิลลิลิตร เตรียมสารละลายนี้ใหมทุก 4 – 5 วัน
4. สารละลายเกลือ Rochelle : ละลายเกลือโรเชล (KNaC4H4O6. 4H2O) 50 กรัม ในนํ้ากลั่น
100 มิลลิลิตร แลวตมใหเดือดเพื่อไลแอมโมเนียที่อาจปนเปอนในเกลือ จนปริมาตรสารละลายเหลือ
ประมาณ 70 มิลลิลิตร จึงทําใหเย็น จากนั้นเติม MnSO4.2H2O 50 มิลลิกรัม แลวเติมนํ้ากลั่นจนได
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร
5. สารละลายมาตรฐานแอมโมเนีย – ไนโตรเจน 0.3 มิลลิกรัม/ลิตร : ขัน้ แรกเตรียมสาร
ละลายมาตรฐานแอมโมเนีย – ไนโตรเจนทั้งหมด (total ammonia-nitrogen หรือ TAN) เขมขน
1,000 มิลลิกรัม/ลิตร โดยละลาย NH4Cl 1.9079 กรัม ในนํ้ากลั่น แลวปรับปริมาตรใหครบ 500
มิลลิลิตร จากนั้นเจือจาง 5.0 มิลลิลิตร ของสารละลายมาตรฐาน TAN 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ดวย
นํากลั
้ ่นจนไดปริมาตรครบ 500 มิลลิลิตร ซึ่งจะไดสารละลายมาตรฐาน TAN 10 มิลลิกรัม/ลิตร
ขัน้ สุดทายเจือจาง 15 มิลลิลิตร ของสารละลายมาตรฐาน TAN 10 มิลลิกรัม / ลิตร ดวยนํ้ากลั่น
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จนไดปริมาตรครบ 500 มิลลิลิตร จะไดสารละลายมาตรฐาน TAN 0.3 มิลลิกรัม / ลิตร เตรียมสาร
ละลายนี้ใหมทุกวัน
วิธีการ
1. ใชไปเปตดูดนําตั
้ วอยางที่ผานการกรอง หรือสารละลายมาตรฐาน TAN 0.300 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร หรือนํ้ากลั่น (blank) 10 มิลลิลิตร ใสในบีกเกอรขนาดจุ 50 มิลลิลิตร แลวคนดวย
magnetic stirer
2. ขณะที่คนนํ้าตัวอยาง เติมสารละลายเกลือโรเชลลงไป 1 หยด oxidizing solution 0.5 มล.
และสารละลายฟนอล 0.6 มิลลิลิตร
3. ปลอยนําตั
้ วอยางใหอยูนิ่งเปนเวลา 15 นาที เพื่อใหเกิดสีไดเต็มที่
4. นํานําตั
้ วอยางและสารละลายมาตรฐานไปวัดความเขมแสงดวยเครือ่ ง spectrophotometer
ทีค่ วามยาวคลื่น 630 นาโนเมตร โดยใช blank ตัง้ คาการดูดกลืนแสงเปน 0
5. หาความเขมขนของ TAN ในนําตั
้ วอยางตามสูตรคํานวณดังนี้
Csp
เมื่อ Csp
Csd
Asp
Asd

=
=
=
=

ความเขมขนของ TAN ในนํ้าตัวอยาง
ความเขมขนของ TAN ในสารละลายมาตรฐาน
คาการดูดกลืนแสงในนํ้าตัวอยาง
คาการดูดกลืนแสงในสารละลายมาตรฐาน

1.4 ไนไตรทและไนเตรท
สารเคมี
1) copper-cadmium granules : ลางเม็ดแคดเมียม (ทีร่ อนแลวคางบนตะแกรงขนาด 40 - 60
mesh) นําหนั
้ ก 25 กรัม ดวยสารละลาย HCl 6 นอรมอล แลวลางดวยนํ้าเปลา จากนั้นเติมสารละลาย
CuSO4 2 % ปริมาตร 100 มิลลิลิตร แกวงเม็ดแคดเมียมจนสีฟาของสารละลาย CuSO4 จางลง ริน
สารละลายทิ้งแลวเติมสารละลาย CuSO4 แกวงเม็ดแคดเมียมอีกครั้ง ทําซํ้าจนกวาจะเกิดตะกอนสี
นํ้าตาล จากนั้นจึงคอยๆ ใชนํ้าเปลาลางเอาตะกอนออกไป นําแคดเมียมนี้ไปเติมใน reduction
column
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2) สารกอสี (color reagent) : เติม 85 % phosphoric acid ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ลงใน
นํ้ากลั่น 800 มิลลิลิตร แลวเติม sulfanilamide 10 กรัม เมื่อ sulfanilamide ละลายหมดแลวจึงเติม
N-(1-naphthyl)- ethylenediamine dihydrochloride 1 กรัม ละลายใหเขากันดี แลวเติมนํ้ากลั่นจนได
ปริมาตรครบ 1 ลิตร เก็บสารละลายนี้ไวในขวดทึบแสง จะสามารถเก็บไวใชไดถึง 1 เดือน
3) สารละลาย NH4Cl-EDTA : ละลาย NH4Cl 13 กรัม และ disodium EDTA 1.7 กรัม ใน
นํ้ากลั่น 900 มิลลิลิตร ปรับ pH ของสารละลายนี้ดวย NH4OH เขมขน จนได pH 8.5 จึงปรับ
ปริมาตรดวยนํ้ากลั่นใหครบ 1 ลิตร
4) สารละลายเจือจาง NH4Cl-EDTA : เจือจางสารละลาย NH4Cl-EDTA (สารที่ 3) 300
มิลลิลิตร ดวยนํ้ากลั่นจนไดปริมาตรครบ 500 มิลลิลิตร
5) สารละลายกรด HCl 6 N : โดยเจือจางกรด HCl เขมขนกับนํ้ากลั่นในปริมาตรที่เทากัน
6) สารละลาย CuSO4 2 % ละลาย CuSO4.-5H2O 20 กรัม ในนํ้ากลั่น 500 มิลลิลิตร แลว
ปรับปริมาตรใหครบ 1 ลิตร
7) สารละลายมาตรฐานไนเตรท : ละลาย KNO3.0.7218 กรัม ในนํ้ากลั่นแลวปรับปริมาตร
สุดทายใหครบ 1 ลิ ต ร จะไดสารละลายมาตรฐานเขมขน 100 มิลลิกรัม NO3 นอรมอล/ลิ ตร
ซึง่ สามารถเก็บไวใชไดนานถึง 6 เดือน เมื่อเติม CHCl3 2 มิลลิลิตร/ลิตร นําสารละลายมาตรฐาน
ไนเตรทนี้ 100 มิลลิลิตร ไปเจือจางดวยนํ้ากลั่นจนไดปริมาตร 1 ลิตร จะไดสารละลายมาตรฐาน
ไนเตรทเขมขน 10 มิลลิกรัม NO3นอรมอล/ลิตร นําสารละลายมาตรฐานไนเตรทที่เตรียมครั้งหลังนี้
ไปเตรียมสารละลายมาตรฐานไนเตรทใหมีความเขมขนอยางนอย 6 ระดับ อยูใ นชวง 0.00-1.00
มิลลิกรัม NO3 นอรมอล/ลิตร ตามสูตรคํานวณดังนี้
N1V1 = N2V2
โดย
N1 = ความเขมขนของสารละลายตั้งตน
N2 = ความเขมขนของสารละลายสุดทาย
V1 = ปริมาตรของสารละลายตั้งตนที่จะนําไปเจือจาง
V2 = ปริมาตรทั้งหมดของสารละลายสุดทายที่ตองการ
8) สารละลายมาตรฐานไนไตรท : ละลาย 1.232 กรัม NaNO2 ในนํ้ากลั่นแลวปรับปริมาตร
ใหครบ 1 ลิตร จะไดสารละลายมาตรฐานไนไตรทเขมขน 250 มิลลิกรัม NO2-นอรมอล/ลิตร
ซึ่งสามารถเก็บไวใชตอไปไดโดยเติม CHCl3 1 มิลลิลิตร/ลิตร นําสารละลายมาตรฐานนี้ไปเจือจาง
ดวยนํ้ากลั่นจนไดสารละลายมาตรฐานเขมขน 50 มิลลิกรัม NO2-นอรมอล/ลิตร นําสารละลายมาตร
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ฐานไนไตรทที่เตรียมไดครั้งหลังนี้ไปเตรียมสารละลายมาตรฐานไนไตรทใหมคี วามเขมขนอยางนอย
6 ระดับ อยูใ นชวง 0.00 - 0.50 มิลลิกรัม NO2-นอรมอล/ลิตร
วิธีการ
1. กรองนํ้าตัวอยางผานชุดกรองสูญญากาศ
2. ปรับ pH ของนํ้าที่กรองแลว ใหอยูในชวง pH 7 - 9 ดวยกรด HCl หรือดาง NaOH
ที่เจือจาง
3. ผสมนํ้าตัวอยาง 25 มิลลิลิตร กับสารละลาย NH4Cl-EDTA 75 มิลลิลิตร แลวเทใหไหล
ผานคอลัมนแคดเมียมในอัตรา 7 - 10 มิลลิลิตร/นาที ทิ้งนํ้าตัวอยางที่ผานคอลัมน 25 มิลลิลิตรแรก
เก็บตัวอยางที่ผานคอลัมนสวนที่เหลือไปวัดความเขมขนของไนไตรท ภายใน 15 นาทีหลังจากผาน
คอลัมน
4. นํานําตั
้ วอยางที่ตองการวัดความเขมขนของไนไตรท (ทั้งนํ้าตัวอยางที่ผานการกรองและ
นําตั
้ วอยางที่ผานคอลัมนแลว) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ผสมกับสารกอสี 2 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน
5. ภายหลังเติมสารกอสีอยางนอย 10 นาที แตไมเกิน 2 ชัว่ โมง นําสารละลายไปวัดการ
ดูดกลืนแสงดวยเครื่อง spectrophotometer ทีช่ ว งความยาวคลื่น 543 นาโนเมตร
6. เขี ย นเส น กราฟมาตรฐานแสดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความเข ม ข น ของสารละลาย
มาตรฐานกับคาการดูดกลืนแสง แลวนําคาการดูดกลืนแสงที่อานไดจากนํ้าตัวอยางไปเปรียบเทียบ
กับเสนกราฟมาตรฐาน ก็จะทราบความเขมขนของไนไตรทในนํ้าตัวอยางนั้น
7. หาความเขมขนของไนเตรทในนํ้าตัวอยางได โดยนําความเขมขนของไนไตรทในนํ้า
ตัวอยางที่ผานการกรอง หักออกจากความเขมขนของไนไตรทในนํ้าตัวอยางที่ผานคอลัมน
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ภาคผนวก ก. 4
1. การวิเคราะหองคประกอบเลือด
1.1 การหาคาฮีมาโตคริต (% haematocrit) (ตามวิธีของ Blaxhall และ Daisley (1973)
1. นําเลือดที่เจาะไดใหมๆ ใสในหลอดเล็กๆ สําหรับหาคาฮีมาโตคริต (microhaematocrit
capillary tube) ประมาณครึ่งหลอด อุดปลายดานหนึ่งของหลอดดวยดินนํ้ามัน
2. ปนดวยฮีมาโตคริตเซนตริฟวจ (haematocrit centrifuge) ทีแ่ รงเหวี่ยง 10,000 – 15,000
รอบตอนาทีนานประมาณ 5 - 10 นาที
3. วัดหาอัตราสวนของปริมาตรเม็ดเลือดกับปริมาตรเลือดทั้งหมด นํ ามาคํ านวณหาคา
เปอรเซ็นตฮีมาโตคริตจากสูตร
% ฮีมาโตคริต =

ปริมาตรของ เม็ดเลือดอัดแนน (มิลลิลิตร)

× 100

ปริมาตรของเลือดทั้งหมด (มิลลิลิตร)
1.2 การหาคาฮีโมโกลบินรวม (total haemoglobin) (ตามวิธีของ Larsen and Sneizsko, 1961)
สารเคมี
สารละลายเดรบกิ้น (Drabkin’s solution) : เตรียมโดยละลายโซเดียมไบคารบอเนต (sodium
bicarbonate, NaHCO3) 1 กรัม โปแตสเซียมไซยาไนด (potassium cyanide, KCN) 0.05 กรัม
และโปแตสเซีย มเฟอร ริ ก ไซยาไนด (potassium ferricyanide, K 3 Fe(CN) 6 ) 0.20 กรั ม
ในนํ้ากลั่นที่กลั่น 2 ครั้ง จนไดปริมาตรครบ 1,000 มิลลิลติ ร เก็บสารละลายที่ไดไวในขวดทึบแสง
มีอายุใชงาน 6 เดือนที่อุณหภูมิหอง
วิธีการวิเคราะห
1. ใชไมโครปเปตขนาด 20 ไมโครลิตรดูดเลือดที่เจาะไดใหมๆ มาผสมรวมกับสารละลาย
เดรบกิน้ 5 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันดีแลวทิ้งไวอยางนอย 20 นาที
2. นําสวนใสมาวัดคาการดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร
3. คาที่ไดนํามาเปรียบเทียบกับคาฮีโมโกลบินมาตรฐานที่ทราบความเขมขน โดยใชสาร
ละลายเดรบกิ้นเปนแบลงค (blank)
4. เตรียมฮีโมโกลบินมาตรฐาน (standard haemoglobin) ทีม่ คี วามเขมขน 0, 4.5, 9 และ
18 กรัมตอเดซิลิตร (g/dl) นํามาวัดคาการดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร
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5 นําคาความเขมขนของฮีโมโกลบินมาตรฐาน และคาการดูดกลืนแสง (OD) ที่ไดมา
เขียนกราฟมาตรฐาน โดยใหคาความเขมขนอยูในแกน X และคาการดูดกลืนแสงอยูแกน Y แลว
หาสมการสหสัมพันธเชิงเสนตรง (linear regression) เพือ่ ใชคํานวณคาความเขมขนของฮีโมโกลบิน
ในเลือด จากคาการดูดกลืนแสง
1.3 การหาคาโปรตีนรวมในซีรัมหรือพลาสมา (total serum or plasma protein) (ตามวิธีการ
ของ Lowry และคณะ (1951)
สารเคมี
1. สารละลายอัลคาไลดคอปเปอร (alkaline copper solution) : เตรียมโดยใช 1 % โซเดียม
คารบอเนต (Na2CO3) ใน 0.5 M NaOH 50 สวน ผสมกับ 1 % โซเดียมทารเตรต (sodium tartate,
0 C4H4Na2O6) 1 สวน และ 0.5 % คอปเปอรซัลเฟต (CuSO4. 5H2O) อีก 1 สวน เก็บสารละลาย
ผสมไวในขวดทึบแสง ถามีตะกอนเกิดขึ้นใหเตรียมใหม
2. สารละลายโฟลิน (folin reagent) 1 : 10 เตรียมโดยผสม folin ciocalteu reagent 1
สวนกับนํ้ากลั่นที่กลั่น 2 ครัง้ 10 สวน เก็บไวในขวดทึบแสง
วิธีการวิเคราะห
1. ดูดซีรั่มมา 5 ไมโครลิตร ผสมรวมกับนํ้ากลั่น 995 ไมโครลิตร
2. เติมสารละลายอัลคาไลดคอปเปอร 2 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันแลวทิ้งไว 10 นาที
3. เติมสารละลายโฟลิน 1:10 ลงไป 3 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน สังเกตสีของสารละลายที่
เปลี่ยนแปลง
4. เมื่อครบ 5 นาทีแลวนํ าไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 640 นาโนเมตร
คาการดูดกลืนแสงของตัวอยางเลือดปลาที่ไดนํามาเปรียบเทียบกับคาแอลบูมินมาตรฐานที่ทราบ
ความเขมขนโดยใชแบลงค (blank) ทีเ่ ตรียมขึ้นตามขั้นตอนนี้แตไมเติมซีรัม
การเตรียมกราฟมาตรฐาน (standard curve) ของซีรัมโปรตีน
1. ดูดสารละลายมาตรฐานแอลบูมลิ (standard albumin) ความเขมขน 500 ไมโครกรัม ตอ
มิลลิลิตร ใสหลอดทดลองหลอดละ 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 และ 1.0 มิลลิลิตร ตามลําดับ
2. เติมนํ้ากลั่นลงไปหลอดละ 0.9, 0.7, 0.5, 0.3, 0.1 และ 0 มิลลิลิตร ตามลําดับ จะไดความ
เขมขนของแอลบูมินในแตละหลอดเทากับ 50, 150, 250, 350, 450 และ 500 ไมโครกรัม ตามลําดับ

