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ABSTRACT 

 

A test kit for determination of sulfur dioxide (SO2), which is one of important 

pollutants of air quality index, by using air passive sampling technique and easy 

chemical analysis was produced. Due to an analysis of pollutants collected by passive 

sampler is laboratory instrument base, therefore concept of test kit construction is 

brought to skip those complexities of the analysis. The SO2 test kit based on passive 

sampling technique and modified US EPA analysis method was constructed for 

determination of SO2 in ambient air. The optimal composition of the reagent for 

analysis of SO2 is tetrachloromercurate solution, 0.6% sulfamic acid, 0.2% 

formaldehyde solution and pararosaniline solution. In addition, interferences such as 

HCl, NH3, NO2 and O3, which normally exists in ambient air, were tested and found 

that they completely not affected to the analysis of SO2. Under the optimum conditions, 

a linear calibration graph was obtained in a range of 0.002–1.2 mg/l. The detection limit 

(LOD) and the limit of quantification (LOQ) were 0.002 and 0.006 mg/l, respectively. 

The percent relative standard deviation (%RSD) of repeatability and reproducibility of
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the method obtained form 10 replicates of 0.1 mg/l sulfite were 1.24% and 3.95% 

respectively. The development of passive sampler to achieve the appropriate device by 

testing the efficiency of materials including type and size of diffusion tube and 

sampling time has been achieved. It was found that the polypropylene diffusion tube 

(93 mm length and 14.8 mm i.d.) provided high precision of SO2 concentration and at 

the same time provided less percent error (high accuracy) in comparison with 

fluorescence technique of the PCD air quality monitoring station. Moreover, 3 days 

exposure was found to be appropriate for measurement of SO2 in ambient air by the 

designed passive diffusion tube. 

Test kit approach is useful for rapid screening, especially for the analysis of 

pollutants outdoors. Additionally, it is easy for general use due to concept of color 

comparison. Shades of color varied with sulfite concentrations in a solution with 

finally reversed into SO2 concentration in air. The test kit consists of passive diffusion 

tubes, support devices, 4 types of chemical reagents and a standard color chart. The 

color chart represents SO2 concentrations in air in a range of 0.006-1.2 mg/l equivalent 

to 0.2-32.2 ppbv (based on calculation using 3 days exposure). Concentrations of SO2 

obtained from the SO2-kit are agreeable to those from the fluorescence technique. The 

stability of test kit reagents was also tested and they could be kept and used within 3 

months under dark and cool storage. Reliability in estimation of SO2 content using the 

color chart was tested using survey questionnaires from 100 randomly selected persons 

representing student population of Faculty of Science, Chiangmai University at 95% 

confidential limit. Analysis of questionnaires has overall yielded encouraging facts 

62±10%. 
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บทคัดยอ 
 
ทําการผลิตชุดทดสอบเพ่ือตรวจวัดปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซดซ่ึงเปนสารมลพิษท่ี

สําคัญตัวหนึ่งในการบงช้ีคุณภาพอากาศ โดยใชเทคนิคในการเก็บตัวอยางแบบแพสซีพและการ 
วิเคราะหทางเคมีอยางงาย  เนื่องจากการวิเคราะหสารมลพิษท่ีเก็บดวยวิธีแพสซีพยังตองอาศัยเคร่ือง 
มือวิเคราะหในหองปฏิบัติการ  ดังนั้นเพื่อลดข้ันตอนดังกลาวจึงไดมีแนวคิดในการประดิษฐชุดทด 
สอบอยางงายข้ึน โดยใชเทคนิคการเก็บตัวอยางแบบแพสซีฟ และวิธีวิเคราะหของ US EPA ท่ีพัฒนา 
ข้ึน เพื่อหาปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซดในอากาศโดยรอบ  ซ่ึงองคประกอบท่ีเหมาะสมของสาร 
เคมีสําหรับการวิเคราะหกาซซัลเฟอรไดออกไซด คือ สารละลายเตตระคลอโรเมอรคิวเรต 0.6% กรด
ซัลฟามิก 0.2% ฟอรมัลดีไฮด และพาราโรซานิลีน จากการศึกษาผลของสารรบกวนซ่ึงมีอยูท่ัวไปใน
อากาศ เชน กาซไฮโดรเจนคลอไรด กาซแอมโมเนีย กาซไนโตรเจนไดออกไซด และกาซโอโซน 
พบวาไมมีผลตอการวิเคราะหกาซซัลเฟอรไดออกไซด ภายใตสภาวะการวิเคราะหท่ีเหมาะ สมได
กราฟมาตรฐานท่ีมีชวงความเปนเสนตรงในชวง 0.002 – 1.200 มิลลิกรัมตอลิตร ขีดจํากัดตํ่าสุดใน
การตรวจวัด (LOD) และขีดจํากัดตํ่าสุดในการวิเคราะหปริมาณ (LOQ) เทากับ 0.002 และ0.006 
มิลลิกรัมตอลิตรตามลําดับ  และรอยละของคาเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ (%RSD) ของการ
วิเคราะหซัลไฟตท่ีความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร ซํ้าจํานวน 10 คร้ัง เทากับ 1.24% (รีพีททาบิลิตี) 
และ 3.95% (รีโพรดิวซิบิลิตี) การพัฒนาอุปกรณเก็บตัวอยางแบบแพสซีฟใหเหมาะสมในการเก็บ
ตัวอยางทําโดยการทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุไดแก ชนิดและขนาดของหลอดเก็บตัวอยาง และ
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เวลาในการเกบ็ตัวอยาง พบวาความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซดท่ีไดจากหลอดเก็บตัวอยาง
ชนิดพอลีพรอพีลีน (ยาว 93 มิลลิเมตร และเสนผาศูนยกลาง 14.8 มิลลิเมตร) ใหคาความถูกตองสูง
และมีเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนตํ่าเม่ือเทียบกับคาท่ีไดจากการตรวจวัดดวยเทคนคิฟลูออเรสเซนซ
ของกรมควบคุมมลพิษ สวนระยะเวลาในการเก็บตัวอยางกาซซัลเฟอรไดออกไซดในอากาศโดยรอบ
โดยใชหลอดเก็บตัวอยางแบบแพสซีฟซ่ึงอาศัยหลักการแพรนั้นพบวาควรเก็บตัวอยางเปนเวลา 3 วัน 
 ชุดทดสอบโดยท่ัวไปนั้นเหมาะสําหรับการตรวจสอบเบ้ืองตนท่ีมีความรวดเร็ว โดยเฉพาะ
การวิเคราะหสารมลพิษภายนอกอาคาร นอกจากนี้ยังงายตอการใชงาน เนื่องจากใชแนวคิดของการ
เปรียบเทียบสี  โดยความเขมของสีแปรผันตรงกับความเขมขนของซัลไฟตในสารละลายซ่ึงก็คือความ
เขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซดในอากาศ ชุดทดสอบในท่ีนี้ประกอบดวย หลอดเก็บตัวอยางแบบ
แพสซีฟและอุปกรณเสริม สารเคมี 4 ชนิด และแถบสีมาตรฐาน โดยแถบสีดังกลาวแทนคาความ
เขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซดในอากาศในชวง 0.006-1.200 มิลลิกรัมตอลิตร หรือ   0.2-32.2 
สวนในพันลานสวนโดยปริมาตร (คํานวณโดยใชเวลาเก็บตัวอยาง 3 วัน) ซ่ึงความ      เขมขนของกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดท่ีอานไดจากชุดทดสอบไดผลเปนไปในทางเดียวกันกับเทคนิคฟลูออเรสเซนซ 
จากการทดสอบความคงทนของสารเคมีในชุดทดสอบพบวามีอายุการใชงาน 3 เดือน โดยตองเก็บ
รักษาในท่ีมืดและเย็น การสรางความเช่ือม่ันในการอานคาจากแถบสีท่ีผลิตข้ึนทําโดยการสุมนักศึกษา
จํานวน 100 คนซ่ึงเปนตัวแทนประชากรของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อ
ทดสอบการอานคาความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด จากแถบสีมาตรฐานที่ผลิตข้ึน พบวา
อานคาไดถูกตอง 62±10% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%    
 

 

 


