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การวิเคราะหไนเทรตในผักโฮโดรโปนิกส
โดย Capillary Electrophoresis
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บทคัดยอ
อาหารที่ปนเปอนจะสงผลใหผูบริโภคเสี่ยงตอความปลอดภัยดานสุขภาพ เชน ผักที่มีการซื้อขายกันใน
ทองตลาดบางชนิดอาจมีการปนเปอนดวยไนเทรต ซึ่งไนเทรตจัดเปนสารกอมะเร็ง ดังนั้นจึงไดนําเทคนิค capillary
electrophoresis แบบ indirect detection มาใชในการตรวจวัดสารไนเทรตในผักกาดหอมที่ปลูกดวยระบบโฮโดร
โปนิกสโดยใช capillary column ยาว 50 cm ใหศักยไฟฟาทางลบ 30 kV มีสารละลาย 4 mM CrO3 ที่ pH 8.3 เปน
background electrolyte และทําการตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 372 nm ไดขีดจํากัดต่ําสุดในการตรวจวัดของไนเทรต
0.08 μg/g สามารถประยุกตเทคนิค capillary electrophoresis เพื่อใชหาปริมาณไนเทรตในผักกาดหอมพันธุ green
oak ที่ปลูกดวยระบบไฮโดรโปนิกส และพบความเขมขนของไนเทรตมีคา 3,266 mg/kg เมื่อเก็บผักจากสารละลาย
ธาตุอาหารที่ปลูก แตความเขมขนของไนเทรตลดลงเหลือ 3,046, 1,299 mg/kg และ 1,123 mg/kg เมื่อใหน้ําประปา
แทนสารละลายธาตุอาหารเปนเวลา 1, 2 และ 3 วันกอนการเก็บเกี่ยวตามลําดับ
คําสําคัญ : ไนเทรต ผักโฮโดรโปนิกส กรีนโอค แคพิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส

Abstract
Contaminated foods affect to human health safety. For examples, some vegetables which are sole in
market may contaminate with nitrate. Nitrate is classified as carcinogen. Therefore, capillary electrophoresis
using indirect detection was used for the analysis of nitrate in lettuce grown under hydroponics system. The
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experiment was performed on capillary column 50 cm length with negative applied potential 30 kV. The
composition of 4 mM CrO3 at pH 8.3 was used as background electrolyte and detected at wavelength 372 nm.
The detection limit (S/N=3) of nitrate was 0.08 μg/g. This capillary electrophoresis condition was applied to
determine nitrate in lettuce var. green oak grown under hydroponics system and nitrate found was 3,266 mg/kg
after harvesting from nutrient solution. However, concentrations of nitrate were reduced to 3,046, 1,299 and
1,123 mg/kg when plants were grown in tap water for 1, 2 and 3 days before harvesting, respectively.
Keywords: nitrate, hydroponics vegetable, green oak, capillary electrophoresis
นอกจากนี้ ไ นไทรต ยั ง สามารถทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ
secondary และ tertiary amines เกิดเปนสาร
nitrosamines ซึ่งเปนสารกอมะเร็งไดอีกดวย โดย
ผู เ ชี่ ย วชาญทางด า นอาหารระดั บ นานาชาติ หรื อ
JECFA (joint FAO/WHO Expert Committee on
Food Additives) ไดประเมินความปลอดภัย ของ
ปริ ม าณไนเทรตในอาหารที่ บ ริ โ ภคได ต อ วั น
(acceptable daily intake, ADI) ควรอยูในชวง 0-3.7
mg/kg น้ําหนักตัวหรือประมาณ 219 mg ตอวันตอคน
ที่มีน้ําหนัก 60 kg อยางไรก็ตามปริมาณไนเทรต
สูงสุดในผักกาดหอม ตามขอบังคับของสหภาพยุโรป
พ.ศ. 2536 มีคา 2,500 mg/kg ในชวงเดือนเมษายนตุ ล าคม และมี ค า 3,500 mg/kg
ในช ว งเดื อ น
พฤศจิกายน-เมษายน [4]
การตรวจวัดปริมาณ
ไนเทรตในอาหารสามารถทําไดหลายวิธี แตวิธีที่แยก
สารได เ ร็ ว และประหยั ด สารเคมี ที่ ใ ช กั น มากใน
ปจจุบันคือเทคนิค capillary electrophoresis เชน
งานวิจัยของ Ozteken และคณะ [5] และ Merusi และ
คณะ [6] ที่ ห าปริ ม าณไนเทรตในผั ก โขม โดย
Ozteken และคณะ ใช Tris buffer เปน electrolyte
และตรวจวัดไนเทรตที่ความยาวคลื่น 210 nm [5] แต
Merusi และคณะใช phosphate buffer เปน electrolyte
และตรวจวัดไนเทรตที่ความยาวคลื่น 214 nm [6]

1. บทนํา
ไนเทรตเปนสารที่นิยมใชเปนสารกันบูดใน
อ า ห า ร สํ า เ ร็ จ รู ป ป ร ะ เ ภ ท เ นื้ อ สั ต ว แ ล ะ เ ป น
ส ว นประกอบของปุ ย ซึ่ ง ใช เ ป น แหล ง ไนโตรเจน
สําหรับการเจริญเติบโตของพืช หากใชในปริมาณมาก
และตอเนื่อง จะมีผลใหเกิดการสะสมในเนื้อเยื่อพืช
ดังนั้นจึงมักพบไนเทรตปริมาณสูงในผักบางชนิด เชน
ผักโขม (spinach) บรอกโคลี (broccoli) และผักกาด
หัว (white radish) ดังตารางที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณ
ไนเทรตที่วิเคราะหไดในผักบางชนิดของยุโรป และ
ประเทศจี น [1] เมื่ อ รั บ ประทานผั ก ที่ มี ป ริ ม าณไน
เทรตตกคางสูง ไนเทรตจะเปลี่ยนรูปเปนไนไทรต ซึ่ง
เปนสาเหตุของโรค methemoglobinemia [2] โดยเกิด
จาก hemoglobin ในเลือดถูก oxidized ดวยไนไทรต
เปน methemoglobin ทําใหไมสามารถพาออกซิเจน
ไปยังเนื้อเยื่อตางๆ ในรางกาย [1]
มีรายงานในป 2008 [1] และ 2009 [3] วา
ผิ ว หนั ง และปากของเด็ ก ทารกเพศชายวั ย 9 และ 6
เดือนเปลี่ยนเปนสีน้ําเงิน (blue) หลังจากรับประทาน
ข า วต ม เครื่ อ งที่ ป รุ ง ขึ้ น เองโดยใส ผั ก โขมและ
กะหล่ําปลี (petiole chinese cabbage) ที่มีปริมาณไน
เ ท ร ต สู ง ม า ก จึ ง เ ป น ส า เ ห ตุ ทํ า ใ ห เ กิ ด โ ร ค
methemoglobinemia หรือ blue baby syndrome
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นอกจากนี้งานวิจัยของ Alonso และ Prego [7] ไดหา
ปริม าณไนเทรตในแมน้ําโดยใช chromate เป น
electrolyte และตรวจวัดไนเทรตที่ความยาวคลื่น 254
nm

2. การทดลอง
2.1 เครื่องมือ
Fused silica capillary column (Polymicro
technology (Phoenix, AZ, USA) ยาว 50 cm (75 μm
I.D.) โดยมีความยาวจากจุดที่ฉีดสารถึง detector 41.5
cm และเคลือบภายใน column ดวย 0.5% poly
(diallyl-dimethylammonium chloride) (PDDAC)
เครื่อง capillary electrophoresis ที่ใชแยก analytes
ออกจากกันคือ HP3D CE (Agilent Technologies,
Bracknell, UK) และใหศักยไฟฟา -30 kV ที่อุณหภูมิ
25°C โดยฉีดที่ความดัน 50 mbar เปนเวลานาน 10
วินาที สําหรับ background electrolyte ประกอบดวย
4 mM CrO3 และ ปรับ pH เปน 8.3 ดวยสารละลาย
Tris (hydroxymethyl) aminomethane ทําการตรวจวัด
Electrophoretic zone ของไนเทรตที่ความยาวคลื่น
372 nm
2.2 สารเคมี
น้ําที่ใชเปนน้ํา deionised (DI water),
Ammonium dihydrogenphosphate (99.999%,
Aldrich, Milwaukee, USA), Chromium trioxide
(99%, Carlo Erba, Lombardia, Italy), Poly(diallyldimethylammonium chloride) (20 wt%,
Aldrich, Milwaukee, USA), Potassium nitrate
(99.0%, Carlo Erba, Lombardia, Italy), Sodium
chloride (99.999%, Aldrich, St.Louis, USA), Sodium
sulfate (99.99%, Aldrich, Milwaukee, USA) และ
Tris (hydroxymethyl) aminomethane (99.8%,
Aldrich, St.Louis, USA
2.3 การปลูกผักกาดหอมพันธุ green oak และ
การเตรียมตัวอยางเพื่อหาปริมาณไนเทรต
เพาะเมล็ดผักกาดหอมพันธุ green oak ใน
ฟองน้ําที่ชุมน้ําขนาด 3x3 เซนติเมตร และกรีดตรง

ตาราง 1 เปรียบเทียบปริมาณไนเทรตในผักบางชนิด
ผัก
ปริมาณไนเทรต (mg/kg)
ยุโรป
ปกกิ่ง ประเทศจีน
ผักโขม
64-3048
1388-5214
ผักกาดหัว
135-3488
1105-3721
กะหล่ําปลี
47-833
780-4489
ผักกาดขาวปลี
77-1928
1419-3832
ผักกวางตุง
1503-6534
ผักคะนา
3072-5473
กะหล่ําดอก
7-390
164-854
บรอกโคลี
16-758
ดังนั้นเพื่อใหทราบถึงปริมาณไนเทรตที่สะสม
ในผั ก จึ ง ได พั ฒ นาวิ ธี วิ เ คราะห ไ นเทรตโดยวิ ธี
capillary electrophoresis ใหวิเคราะหไดเร็ว และมี
ความไวในการตรวจวัด จากนั้นนําวิธีที่พัฒนาไดนี้ไป
ประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ หาปริ ม าณไนเทรตในผั ก กาดหอม
พันธุ green oak ที่ปลูกดวยระบบโฮโดรโปนิกส โดย
จะทําการเก็บเกี่ยวจากสารละลายธาตุอาหารเมื่อครบ
อายุเก็บเกี่ยว และใหน้ําประปาแทนสารละลายธาตุ
อาหารนาน 1, 2 และ 3 วันกอนการเก็บเกี่ยว รวมทั้ง
ตรวจหาปริ ม าณไนเทรตจากผั ก กาดหอมที่ ข ายใน
ซุปเปอรมาเก็ตซึ่งปลูกดวยระบบเดียวกัน ผักไฮโดร
โปนิ ก ส นี้ เ ป น ผั ก ที่ ป ลู ก ด ว ยสารละลายธาตุ อ าหาร
โดยรากพืชสัมผัสกับสารอาหารโดยตรง ดังนั้นผัก
ชนิดนี้จึงนาจะเปนตัวอยางผักที่ดีในการวิเคราะหหา
ปริมาณไนเทรตที่สะสมในใบผัก
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เก็บเกี่ยว จากนั้นนําตัวอยางผักมาวิเคราะหหาปริมาณ
ไนเทรต เปรียบเทียบกับผักที่ซื้อจากซุปเปอรมาเก็ต
โดยชั่งใบผักกาดหอมที่หั่นเปนชิ้นเล็กๆหนัก 5 กรัม
ใสลงในเครื่องปน (blender) และเติมน้ํา DI ปริมาตร
200 ml ทําการปน 1 นาที และตามดวย sonicate สาร
ตัวอยาง 15 นาที จากนั้นปรับปริมาตรสารตัวอยาง
ดวยน้ํา DI ใน volumetric flask ขนาด 250 ml กรอง
สารตัวอยางผานตะแกรงรอนเพื่อกําจัดอนุภาคขนาด
ใหญออกกอนกรองผานตัวกรองขนาด 0.45 μm
นําไปวิเคราะหหาปริมาณไนเทรตตามวิธีที่พัฒนา

กลางลึกประมาณ 1 เซนติเมตร เพาะเมล็ดลงใน
ฟองน้ําแตละชองๆ ละ 1 เมล็ด นําฟองน้ําไปแชใน
น้ํานาน 7 วัน เพื่อใหเมล็ดงอก จากนั้นยายตนกลามา
เพาะในสารละลายธาตุอาหารสูตร Resh Tropical
Dry Summer [8] ความเขมขนครึ่งเทาเปนเวลา 2 วัน
และความเขมขนหนึ่ งเทาอีก 7 วัน โดยสารละลาย
ธาตุอาหารสูตร Resh Tropical Dry Summer ความ
เข ม ข น หนึ่ ง เท า ประกอบด ว ย 1475.94
mg/l
Ca(NO3)2.4 H2O; 23.6 mg/l Fe-EDTA; 230.53 mg/l
KNO3; 369.72 g/l MgSO4.7H2O; 188.65 mg/l
NH4H2PO4; 10.89 mg/l KH2PO4; 2.86 mg/l H3BO3;
0.22 mg/l ZnSO4.7H2O; 0.08 mg/l CuSO4.5H2O;
1.54 mg/l
MnSO4.4H2O;
0.017
mg/l
(NH4)2MoO4.2H2O; 162.65 mg/l NaSO4 และ 241.36
mg/l K2SO4 เมื่อตนกลาแข็งแรงจึงยายลงระบบปลูก
แบบไมหมุนเวียน (non-circulating system) ที่เติม
ออกซิเจน โดยปลูกในกระบะพลาสติกขนาด 31 x
46.5 x 18 เซนติเมตร (กวาง x ยาว x สูง) นําตนกลา
สอดลงในแผนโฟมที่มีขนาดเทากับกระบะพลาสติก
และมี ช อ งสํ า หรั บ ปลู ก โดยมี ร ะยะปลู ก 20x15
เซนติเมตร (4 ชองตอ 1 แผนปลูก) เติมสารละลาย
ธาตุอาหารเขมขนหนึ่งเทาประมาณ 25 ลิตร ที่ปรับคา
ความเปนกรด-ดาง (pH) ของสารละลายธาตุอาหาร
เทากับ 5.76 ดวยกรดไนตริก มีคา EC ประมาณ 2.0
mS/cm จากนั้นยึดแผนโฟมกับกระบะดวยเชือกฟาง
และเจาะรูขนาดเล็กบริเวณกึ่งกลางแผนโฟมเพื่อตอ
ทอสายยางกับปมออกซิเจน เปลี่ยนสารละลายธาตุ
อาหารใหมเมื่อผักกาดหอมมีอายุ 4 สัปดาห หรือหลัง
ยายลงระบบแลว 2 สัปดาห ทําการเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 7
สัปดาห โดยแบงเก็บ 4 ระยะเวลา คือ 1) เก็บจาก
สารละลายทันที 2-4) ใหน้ําประปาแทนสารละลาย
ธาตุอาหารนาน 1, 2 และ 3 วัน ตามลําดับกอนการ

3. ผลและวิจารณผล
3.1 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหาปริมาณ
ไนเทรตดวยเทคนิค CE
องคประกอบของ background electrolyte
ที่เปนตัวใหสัญญาณคือ CrO42- (เกิดจากการละลาย
CrO3 ในน้ํา)โดยศึกษาความเขมขนของ CrO42- ใน
ชวง 3-6 mM พบวาความเขมขนที่เหมาะสมคือ 4 mM
CrO42- เพราะให peak height ของไนเทรตสูงสุด (รูป
ที่ 1) และศึกษา pH ของ background electrolyte โดย
ใชสารละลาย Tris (hydroxymethyl) aminomethane
เขมขน 150 mM เปนตัวปรับ pH ของสารละลายโดย
ศึกษาในชวง pH 8, 8.3, 8.6 และ 9 พบวา pH ที่
เหมาะสมคือ 8.3 เพราะให peak height ของไนเทรต
สูงสุด (รูปที่ 2) จากนั้นศึกษาการดูดกลืนแสงของ
background electrolyte พบวา background electrolyte
ใหคาการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 372 nm
จึงเลือกเปน detection wavelength ของการหาปริมาณ
ไนเทรต นอกจากนี้มีการศึกษาคา negative applied
potential ในชวง -20 kV ถึง -30 kV พบวา -30 kV
เหมาะสมที่สุดเพราะใหคา peak height ของไนเทรต
สูงสุดและคา migration time ของ peak ไนเทรตนอย
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สําหรับ injection time ไดศึกษาในชวง 5-20 วินาที ที่
ความดัน 50 mbar พบวา injection time ที่เหมาะสม
คือ 10 วินาที เพราะใหความกวางของ peak แคบ
(narrow
peak
shape) ดั ง รู ป ที่ 3 แสดง
electropherogram
ของสารมาตรฐานคลอไรด
(chloride) ซัลเฟต (sulfate) และไนเทรต (nitrate) ซึ่ง
ใช เ วลาในการวิ เ คราะห ป ระมาณ 2 นาที โดย peak
ของไนเทรตไมมี peak รบกวนจากไนไทรต (nitrite)
และฟอสเฟต (phosphate)
3.2 Analytical performance characterictics
Detection limits (ศึกษาที่ signal-to-noise
ratio เทากับ 3) ที่เกิดจากการฉีดสารละลายมาตรฐาน
เปนเวลานาน 10 วินาทีที่ความดัน 50 mbar ของ
chloride, sulfate และ nitrate มีคา 0.17 mg/mL, 0.17
mg/mL และ 0.08 mg/mL ตามลําดับ จากการฉีดสาร
มาตรฐานทุ ก ตั ว ซ้ํ า 5 ครั้ ง พบว า เปอร เ ซ็ น ค า การ
เบี่ ย งเบนมาตรฐานสั ม พั ท ธ ห รื อ percentage of
relative standard deviation (% RSD) ของ migration
time และ peak area ของสารมาตรฐาน chloride,
sulfate และ nitrate อยูในชวง 0.15-0.16 % และ
ในชวง 1.06-1.53% ตามลําดับ external standard
calibration curve ใหเสนตรงอยูในชวง 2.5-40
mg/mL (r2 = 0.9998)

Peak height

16

7.5

6

Peak height

9.0

9.5

Chloride
10 mAU

Sulfate + Nitrite

Nitrate

1.4

1.8

Phosphate

2.2

2.6

3.0

3.4

Time (min)

รูปที่ 3 Electropherogram ของสารมาตรฐาน chloride
(10 mg/l), sulfate (10 mg/l), nitrite (10 mg/l),
nitrate (10 mg/l) และphosphate (20 mg/l)
3.3
green oak

ปริมาณไนเทรตในผักกาดหอมพันธุ

ประยุกตใช background electrolyte และ
condition ที่เหมาะสมในการหาปริมาณไนเทรตใน
ผักกาดหอมพันธุ green oak ที่ปลูกดวยระบบไฮโดร
โปนิ ก ส โ ดยเก็ บ เกี่ ย วทั น ที และให น้ํ า ประปาแทน
สารละลายธาตุอาหารกอนการเก็บเกี่ยวนาน 1, 2 และ
3 วั น จากการตรวจวั ด ปริ ม าณไนเทรต พบว า มี
ปริมาณไนเทรตสะสมในใบผักกาดหอมพันธุ green
oak เทากับ 3,266 mg/kg, 3,046 mg/kg, 1,299 mg/kg
และ 1,123 mg/kg ตามลําดับ ดังรูปที่ 4 แสดง

12
5

8.5

รูปที่ 2 ผลของ pH ตอ peak height

14

4

8.0

pH

16

3

12

10

18

2

14

7

[Chromate], mM

รูปที่ 1 ผลของความเขมขน CrO42- ตอ peak height
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สอดคลองกับดิเรก [4] ที่ไดรายงานไวถึงการจัดการ
การปลู ก พื ช โดยไม ใ ช ดิ น เพื่ อ ลดปริ ม าณไนเทรต
ตกคางในพืช สามารถทําไดโดยลดความเขมขนของ
สารละลายธาตุ อ าหารที่ ใ ช ป ลู ก ในสั ป ดาห สุ ด ท า ย
และใหน้ําประปา แทนการใหสารละลายธาตุอาหาร
กอนการเก็บเกี่ยว 1-2 วัน นอกจากนี้ควรใหพืชไดรับ
แสงอยางเต็มที่กอนการเก็บเกี่ย ว 1 สัปดาห เพราะ
เอนไซมไนเทรตรีดักเตรส (nitrate reductase) จะถูก
กระตุ น ให ทํ า งานด ว ยแสงแดด ทํ า ให ไ นเทรต
เปลี่ยนเปนไนไทรต และเปนแอมโมเนียมกอนที่จะ
เปลี่ยนเปนอินทรียสารเพื่อสังเคราะหเปนกรดอะมิโน
และโปรตีนในที่สุด และในสารละลายธาตุอาหารควร
มีธาตุโมลิบดินัม (molybdenum; Mo) ดวย เนื่องจาก
เปนธาตุที่ชวย (cofactor) ในการทํางานของเอนไซมรี
ดักเตรส

electropherogram ของไนเทรตในผักกาดหอมพันธุ
green oak ที่ปลูกดวยระบบไฮโดรโปนิกสและเก็บที่
ระยะเวลาแตกตางกัน
chloride
20 mAU

nitrate

sulfate

แชในน้ํา 1 วัน

แชในน้ํา 2 วัน

แชในน้ํา 3 วัน
1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

Time, min

รูปที่ 4 Electropherogram ของไนเทรตในผักกาดหอม
พันธุ green oak ที่ปลูกดวยระบบไฮโดร
โปนิกสหลังใหน้ําประปาแทนสารละลายธาตุ
อาหารเปนเวลา 1, 2 และ 3 วันกอนการเก็บ
เกี่ยว

4. สรุปผลการทดลอง
การศึ ก ษาหาปริ ม าณไนเทรตโดยใช เ ทคนิ ค
capillary electrophoresis ใชเวลาในการวิเคราะหสั้น
เพียง 2 นาที และสามารถนําเทคนิคนี้ไปประยุกตใชหา
ปริมาณไนเทรตที่สะสมในใบผักกาดหอมพันธุ green
oak ที่ ป ลู ก ด ว ยระบบไฮโดรโปนิ ก ส และเก็ บ เกี่ ย วที่
ระยะเวลาแตกตางกัน จากผลการวิเคราะหพบวาปริมาณ
ไนเทรตมีคา 3,266 mg/kg, 3,046 mg/kg, 1,299 mg/kg
และ 1,123 mg/kg เมื่อเก็บตนจากสารละลายธาตุอาหาร
ทันที และใหน้ําประปาแทนสารละลายธาตุอาหารกอน
การเก็บเกี่ยว 1, 2 และ 3 วันตามลําดับ

สําหรับการตรวจวัดปริมาณไนเทรตใน
ผักกาดหอมพันธุ green oak ที่ปลูกดวยระบบเดียวกัน
ที่ ว างขายในซุ ป เปอร ม าเก็ ต 2 แห ง ในจั ง หวั ด
ปทุมธานี พบวามีปริมาณไนเทรต 1,842 mg/kg และ
4,084 mg/kg การทดลองนี้แสดงใหเห็นวาการใหน้ํา
แทนสารละลายธาตุอาหารกอนการเก็บเกี่ยวนาน 2
และ 3 วัน เพื่อนํามารับประทานหรือเพื่อการจําหนาย
นั้น จะทําใหปริมาณไนเทรตลดลงประมาณ 60-65%
ของค า ที่ ไ ด จ ากต น ที่ เ ก็ บ เกี่ ย วจากสารละลายธาตุ
อาหารทั น ที ดั ง นั้ น เกษตรกรผู ป ลู ก ผั ก ด ว ยระบบ
ไฮโดรโปนิกส จึงควรใหน้ําประปาแทนสารละลาย
ธาตุอาหารกอนการเก็บเกี่ยวอยางนอย 2 วัน เพื่อใหคา
ไนเทรตในผักที่ ปลู กลดลง ซึ่งจากผลการทดลองนี้
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