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การทดลองที่ 6

การวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดโดยวิธีเคลดาฮ์ล
อ.ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ เข้ าใจหลักการและวิธกี ารของวิธเี คลดาฮ์ล
2. สามารถคานวณหาปริมาณโปรตีนในตัวอย่างจากค่าปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดที่
หาได้ จากการทดลอง
ไนโตรเจนเป็ นธาตุสาคัญธาตุหนึ่งของสิ่งมีชีวิต เป็ นองค์ประกอบในสารประกอบอินทรีย์มากมาย
หลายชนิด เช่น โปรตีน กรดนิวคลีอกิ ยูเรีย เป็ นต้น การทราบปริมาณธาตุไนโตรเจนทั้งในตัวอย่างของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบสาหรับการผลิต เช่น อาหารสัตว์ ปุ๋ ย ดิน อาหาร ส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ และเมล็ด เป็ น
ต้ น สามารถใช้ บ่งบอกคุณภาพของตัวอย่างนั้นๆ ในทางชีวเคมีการทราบปริมาณไนโตรเจนสามารถคานวณ
กลับเพื่อบ่งบอกปริมาณโปรตีนในตัวอย่างนั้นๆ วิธกี ารวิเคราะห์ท่เี ป็ นที่นิยมกันแพร่หลายในการวิเคราะห์
ปริมาณไนโตรเจน ได้ แก่ วิธีเคลดาฮ์ล (Kjeldahl method)
จอห์น กุสตาฟ เคลดาฮ์ล (John Gustaf Kjeldahl) นักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์ก เป็ นผู้พัฒนาวิธี
เคลดาฮ์ลขึ้นในปี ค.ศ. 1883 เพื่อใช้ ในการหาปริมาณไนโตรเจนในสารประกอบอินทรีย์ โดยเริ่มครั้งแรกใน
อุตสาหกรรมผลิตสุรา เพื่อหาปริมาณไนโตรเจนในข้ าวบาร์เลย์ ข้ าวมอลท์ ยีสต์ และในขั้นตอนต่างๆ ของ
กระบวนการผลิต ต่อมาได้ มีการพัฒนาวิธมี าเป็ นลาดับเพื่อหาปริมาณไนโตรเจนในตัวอย่างรูปแบบอืน่ ๆเช่น
อาหาร ปุ๋ ย เป็ นต้น การวิเคราะห์ทาได้ หลายระดับตั้งแต่ระดับมหัพภาค (macro scale) กึ่งจุลภาค (semimicro scale) และจุลภาค (micro scale) เมื่อตัวอย่างเป็ นสารที่ไม่เป็ นเนื้อเดียวกัน เช่น อาหาร วิธเี คลดาฮ์ล
ที่ใช้ ควรเป็ นระดับมหัพภาค ซึ่งต้ องใช้ สารตัวอย่างในปริมาณมาก หากตัวอย่างเป็ นสารที่เป็ นเนื้อเดียวกัน
การวิเคราะห์ในระดับกึง่ จุลภาพจะมีความเหมาะสมและสะดวกกว่าโดยใช้ สารตัวอย่างในปริมาณไม่มากนัก
ขณะที่ระดับจุลภาคใช้ สารตัวอย่างปริมาณน้ อยๆ วิธที ่เี หมาะสมและมักนิยมใช้ กนั ทั่วไปเป็ นวิธเี คลดาฮ์ลใน
ระดับกึ่งจุลภาค
หลักการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน
การวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนประกอบด้ วย 2 ขั้นตอนหลักคือ การย่อยและการวิเคราะห์ปริมาณ
แอมโมเนียมไอออนทีเ่ กิดขึ้น
1. การย่อย (digestion)
สารตัวอย่างซึ่งมีสารประกอบที่มีธาตุไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบถูกย่อยหรือถูกออกซิไดส์ จนทาให้
ไนโตรเจนในตัวอย่างถูกรีดิวซ์ให้ เป็ นแอมโมเนียมไอออนในรูปของแอมโมเนียมซัลเฟต ซึ่งแสดงเป็ น
สมการเคมีได้ ดังนี้
สารประกอบอินทรีย์
H2SO4 เข้ มข้ น, K2SO4
ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็ น
(NH4)2SO4 + CO2 + H2O
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ก่อนทาการย่อยต้ องมีการเตรียมตัวอย่าง ซึ่งจะยกตัวอย่างในกรณีวิธกี ่งึ จุลภาคซึ่งใช้ ปริมาณตัวอย่าง
ไม่มากนัก เช่น ตัวอย่างจากพืชใช้ 50-200 มิลลิกรัม ตัวอย่างดินใช้ 100-500 มิลลิกรัม เป็ นต้น และต้ อง
เตรียมให้ เป็ นเนื้อเดียวกัน เช่น โดยบดให้ ละเอียดและกรองผ่านตะแกรงแร่งที่มีช่องขนาดเล็กกว่า 100 เมช
(mesh) ในกรณีท่เี ป็ นตัวอย่างแห้ ง หรือโดยทาให้ เป็ นตัวอย่างเปี ยก ด้ วยการบดให้ ละเอียดเป็ นเนื้อเดียวกัน
ด้ วยเครื่องปั่น ในกรณีท่เี ป็ นตัวอย่างที่มีความชื้นสูง เช่น ผัก ผลไม้ ซึ่งต้ องแบ่งตัวอย่างเปี ยกออกเป็ น 2 ส่วน
ส่วนหนึ่งนาไปวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน อีกส่วนหนึ่งนาไปวิเคราะห์ความชื้น เพื่อให้ สามารถรายงานผล
เป็ นปริมาณต่อนา้ หนักแห้ งหรือต่อนา้ หนักสดของตัวอย่างได้
ตัวอย่างทีน่ ามาย่อย ต้ องนามาชั่งนา้ หนักอย่างละเอียดแล้ วนามาใส่ในขวดเคลดาฮ์ล (Kjeldahl
flask) เติมกรดซัลฟิ วริกเข้ มข้ นและเกลือที่ช่วยเพิ่มจุดเดือดของกรดซัลฟิ วริกให้ สงู ขึ้น ได้ แก่ โปตัสเซียม
ซัลเฟต (K2SO4) โปตัสเซียมไบซัลเฟต (KHSO4) หรือโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) เกลือที่ใช้ ยังช่วยให้
ปฏิกริ ิยาออกซิเดชัน–รีดักชันดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดเวลาที่ใช้ ในการย่อย จึงมีการเติมตัวเร่ง
ปฏิกริ ิยา เช่น ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) ซีลีเนียม (Se) หรือสารประกอบของธาตุเหล่านี้ตวั ใดตัวหนึ่ง
ผสมกัน และเพื่อให้ การเดือดเป็ นไปอย่างสม่าเสมอจึงมีการใส่เม็ดแก้ว (glass bead) ลงไปด้วย จากนั้นให้
ความร้ อนแก่ขวดเคลดาฮ์ล ระหว่างการย่อยจะมีควันกรดเกิดขึ้น ซึ่งต้ องมีชุดเครื่องมือดูดควันกรดออกไป
ละลายในนา้ และกาจัดออกไปในนา้ ทิ้ง การย่อยใช้ เวลานานเท่าใดขึ้นอยู่กบั ปริมาณ ชนิดของตัวอย่าง และ
ชนิดของตัวเร่งปฏิกริ ิยาที่ใช้ เมื่อย่อยจนได้ สารละลายใสแล้ ว มักต้ องให้ ความร้ อนต่อไปอีกระยะหนึ่ง (0.5-3
ชั่วโมงแล้ วแต่ชนิดของตัวอย่าง) เพื่อให้ แน่ใจว่าเกิดการย่อยที่สมบูรณ์ สารประกอบที่มีพันธะระหว่าง
ไนโตรเจนกับออกซิเจน และระหว่างไนโตรเจนด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ไนเตรต (nitrate) ไนไตรท์ (nitrite)
ออกซีม (oxime) ไพราโซโลน (pyrazolne) ไตรอะซีน (triazine) ไฮดราซีน (hydrazine) ไฮดราโซน
(hydrazone) สารประกอบอะโซ (azo) ไนโตรโซ (nitroso) และไนโตร (nitro) ไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็ น
แอมโมเนียมไอออนได้ ท้งั หมดระหว่างการย่อย ดังนั้นตัวอย่างที่มีสารประกอบเหล่านี้ ต้ องผ่านการเตรียม
ก่อนการย่อยอีกขั้นหนึ่ง ตัวอย่างเช่น นาตัวอย่างที่มีสารประกอบไนเตรตและไนไตรท์ไปทาปฏิกริ ิยากับโปตัสเซียมเปอร์มังกาเนท และเหล็กรีดิวซ์ หรือกรดซาลิไซลิก (salicylic acid) และไทโอซัลเฟต (thiosulfate)
ก่อนนาไปย่อย
2. การวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียมไอออน
ปริมาณแอมโมเนียมไอออนที่เกิดขึ้นหลังการย่อยสามารถวิเคราะห์ได้ หลายวิธี คือ
2.1 การกลันและการไทเทรต
่
(alkaline distillation and acidimetric titration)
สารละลายใสที่ได้ จากการย่อยถูกทาให้ เย็นลงและเจือจางด้ วยนา้ กลั่นแล้ ว ทาให้ เป็ นด่างโดยการเติม
โซเดียมไฮดรอกไซด์มากเกินพอ ซึ่งจะเปลี่ยนแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ให้ กลายเป็ นแก๊สแอมโมเนีย จากนั้น
กลั่นแยกแก๊สแอมโมเนียออกมาพร้ อมกับนา้ ในรูปของแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ในกรณีท่ใี ช้ ปรอทไอออน
เป็ นตัวเร่งปฏิกริ ิยาต้ องมีการเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตลงในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อป้ องกันการ
เกิดโครงสร้ างเชิงซ้ อนระหว่าง Hg2+ กับแอมโมเนีย โดยไทโอซัลเฟตไอออนไปรีดิวซ์ปรอทไอออน การกลั่น
แอมโมเนียจึงเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ ปฏิกริ ิยาที่เกิดขึ้นสรุปเป็ นสมการเคมีได้ ดังนี้คือ
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(NH4)2SO4 + 2NaOH
NH3 + H2O

2NH3 + 2H2O + Na2SO4

การกลั่น

NH4OH

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ท่ไี ด้ จากการกลั่นถูกดักเก็บไว้ ในสารละลายกรดบอริก (Boric acid) ที่ไม่
จาเป็ นต้ องทราบความเข้ มข้ นที่แน่นอน และเกิดปฏิกริ ิยากับกรดบอริกดังสมการเคมีต่อไปนี้
NH 4 + H2O + H2 BO -3
NH4OH + H3BO3
จากนั้นทาการไตเตรตหาปริมาณบอเรทไอออน (H2 BO -3 ) ที่เกิดขึ้นกับสารละลายกรดมาตรฐาน โดยใช้
อินดิเคเตอร์บ่งบอกจุ ดยุ ติเ ป็ น อินดิเคเตอร์ผ สมของเมธิลเรด (methyl red) และบรอมครีซอลกรีน
(bromcresol green) ซึ่งมีการเปลี่ยนสีในช่วงพีเอช 5-6 จากสีชมพูในสารละลายกรด และสีเขียวแกมนา้ เงิน
ในสารละลายด่างมาเป็ นสีม่วงเทาที่จุดยุติ ในการทดลองต้ องมีการทาสารละลายเปล่า (blank) ซึ่งไม่มีการ
ใส่ตัวอย่างควบคู่ไปกับตัวอย่างในทุกขั้นตอนเดียวกัน ผลต่างระหว่างปริมาตรของสารละลายกรดมาตรฐาน
ที่ใช้ ในการไทเทรตตัวอย่างกับที่ใช้ ในการไทเทรตสารละลายเปล่า คือ ปริมาตรของสารละลายกรดมาตรฐาน
ที่ใช้ ในปฏิกริ ิยาระหว่างกรดกับบอเรทไอออน ดังสมการเคมี
H2 BO 3 + H+
H3BO3
ซึ่งสามารถนาไปคานวณหาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในตัวอย่างได้ ทั้งนี้จะต้ องทราบเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจน
ในโปรตีนตัวอย่างชนิดนั้นด้ วย
2.2 การวัดความเข้มของสีจากปฏิกิริยาการเกิดสี (colorimetric procedure) แอมโมเนียที่
เกิดขึ้นสามารถทาปฏิกริ ิยากับสารเคมีหรือนา้ ยาให้ เกิดเป็ นสารประกอบที่สีได้ และความเข้ มของสีท่เี กิดขึ้น
สามารถวัดได้ โดยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ และแปรผันโดยตรงกับปริมาณแอมโมเนียที่มีอยู่ ตัวอย่าง
ปฏิกริ ิยา ได้ แก่
2.2.1 ปฏิกิริยาเบอเธลอท (Berthelot reaction) แอมโมเนียทาปฏิกริ ิยากับไฮโปคลอไรท์
(hypochlorite) เกิดเป็ นสารประกอบคลอโรเอมีน (chloroamine) ซึ่งเกิดการควบแน่นกับฟี นอลได้เป็ น
ควิโนนคลอโรเอมีน (quinonechloroamine) แล้ วควบแน่นต่อกับฟี นอเลตไอออน (phenolate ion) ได้ เป็ น
สารประกอบอินโดฟี นอล บลู (indophenol blue)
2.2.2 ปฏิกิริยานินไฮดริน ซึ่งรายละเอียดได้ กล่าวไว้ แล้ วในการทดลองที่ 4 โปรตีน I
2.2.3 ปฏิกิริยากับน้ ายาเนสเลอร์ (Nessler’s reagent) นา้ ยาชนิดนี้เตรียมขึ้นจากการผสมปรอท
คลอไรด์ (HgCl2) และโปตัสเซียมไอโอไดด์ (KI) ในสารละลายด่าง ได้ สารประกอบ K2HgI4 เกิดขึ้น ซึ่ง
สามารถทาปฏิกริ ิยากับแอมโมเนียได้ตะกอนสีเหลือง ส้ม หรือนา้ ตาล ขึ้นกับปริมาณแอมโมเนียที่มีอยู่
2.3 การใช้แอมโมเนียอิเล็กโทรด (ammonia gas sensing electrode) ซึ่งเป็ นการวัดปริมาณ
แอมโมเนียที่เกิดขึ้นจากการย่อยโดยตรง
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เนื่องจากการทดลองต้ องทาด้ วยความระมัดระวังภายในตู้ควันและใช้เวลานาน จึงไม่ได้ ให้ นิสติ ฝึ ก
ปฏิบัติ แต่นิสติ ต้ องเข้ าใจในหลักการของวิธวี ิเคราะห์และสามารถคานวณหาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดได้
ดังนั้นจึงได้ ให้ ข้อมูลจากการทดลองสาหรับฝึ กคานวณไว้ ดงั นี้
ในการหาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดของเลือดหมูอบแห้ ง ชั่งนา้ หนักตัวอย่างอย่างละเอียดแล้ วใส่ลง
ในขวดเคลดาฮ์ล เติมกรดซัลฟิ วริกเข้ มข้น 4 มิลลิลิตร และโปตัสเซียมซัลเฟต 1.5 กรัม ต้ มย่อยเป็ นเวลา 1
ชั่วโมง ตั้งทิ้งไว้ ให้ เย็นแล้วเจือจางด้ วยนา้ กลั่น 50 มิลลิลิตร เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้ มข้ น ร้ อย
ละ 40 ลงไป 15 มิลลิลิตร นาไปกลั่นและรองรับสิ่งที่กลั่นได้ ลงในภาชนะที่มีสารละลายกรดบอริกเข้ มข้นร้ อย
ละ 0.2 และอินดิเคเตอร์ผสมอยู่ รวมปริมาตร 15 มิลลิลิตร แล้ วนามาไทเทรตกับสารละลายกรดมาตรฐาน
ไฮโดรคลอริก ความเข้ มข้ น 0.0196 โมลาร์ การวิเคราะห์น้ ีได้ มีการทาสารละลายเปล่าควบคู่ไปด้ วยโดยไม่มี
การใส่ตัวอย่างลงไป บันทึกผลที่ได้ ลงไว้ ดังนี้
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
นา้ หนักของตัวอย่าง (มิลลิกรัม) (ต)
100.1
100.2
ปริมาตรของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้
(มิลลิลิตร)
(ก) ในขวดตัวอย่าง
10.2
10.4
(ข) ในขวดสารละลายเปล่า
0.2
0.2
ปริมาตรของสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
ที่ใช้ ในการทาปฏิกริ ิยาจริง (มิลลิลิตร)
(ค = ก – ข)
คิดเป็ นมิลลิโมลของแอมโมเนียที่เกิด
จากการย่อย เท่ากับ
(ง = ค  0.0196)
คิดเป็ นปริมาณไนโตรเจนในตัวอย่างได้
เท่ากับ (มิลลิกรัม)
(จ = ง  14)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
คิดเป็ นร้ อยละไนโตรเจนในตัวอย่าง
เท่ากับ (% N)
(ฉ = จ  [(ต1 + ต2)]/2  100)
ร้ อยละปริมาณโปรตีนในตัวอย่างเท่ากับ
(%) (ช = ฉ  6.25)
การหาปริมาณโปรตีนในอาหารมักเป็ นปัญหาเฉพาะสาหรับนักเคมีและนักชีวเคมี โดยทั่วไปปริมาณ
โปรตีนในตัวอย่าง มักแสดงในค่าของร้ อยละ ซึ่งคานวณจากร้ อยละปริมาณไนโตรเจนที่หาได้ คูณกับตัวคูณ
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ซึ่งขึ้นอยู่กบั ชนิดของตัวอย่างทีน่ ามาศึกษา เช่น ผลิตภัณฑ์จากธัญพืชมีค่าเป็ น 5.70 นมและผลิตภัณฑ์จาก
นมมีค่าเป็ น 6.38 เจลาตินมีค่าเป็ น 5.55 ไข่มีค่าเป็ น 6.68 เป็ นต้น แต่โดยทั่วไปมักใช้ ค่าเท่ากับ 6.25
สาหรับกรณีท่วั ๆ ไปที่โปรตีนในตัวอย่างมีไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบอยู่ร้อยละ 16 อย่างไรก็ตามร้ อยละ
ปริมาณโปรตีนในตัวอย่างไม่ใช่ค่าจริง เนื่องจากเป็ นการสันนิษฐานว่าธาตุไนโตรเจนทั้งหมดอยู่ในรูปของ
โปรตีน ทั้งที่ในความเป็ นจริงแล้ วอาจมีปริมาณไนโตรเจนมากหรือน้ อยกว่าซึ่งอยู่ในรูปอืน่ เช่น กรดอะมิโน
หรือสารประกอบไนโตรเจนอืน่ ๆ
สรุป
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในเลือดหมูแห้ ง เท่ากับ ………………………………………
ร้ อยละปริมาณโปรตีนในเลือดหมูแห้ ง เท่ากับ ..........................................................
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