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 งานวิจัยน้ีไดเตรียมสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนไดแก glycine, glutamine, 

methionine, leucine และ phenylalanine โดยเตรียมสารประกอบเชิงซอนในสารละลายผสมของน้ํากับเอทานอล
อัตราสวน 1 : 1 โดยปริมาตร  และพิสูจนเอกลักษณดวยเทคนิค Fourier Transform Infrared spectroscopy (FT-IR) 
และ Differential Scanning Calorimetry (DSC) จากการเปรียบเทียบ IR สเปกตรัมของสารประกอบเชิงซอนกับ
กรดอะมิโนอิสระ พบวาเกิดการเลื่อน (shift) ของพีคในยาน N–H stretching  และ C=O stretching  และจาก
เทคนิค DSC พบวาจุดหลอมเหลวของสารประกอบเชิงซอนตางจากจุดหลอมเหลวของกรดอะมิโนอิสระ  ดังน้ัน
เทคนิคท้ังสองสามารถยืนยันไดวาเกิดการสรางพันธะระหวางไอออนทองแดงกับกรดอะมิโน  
 การวิเคราะหปริมาณสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนสามารถวิเคราะหไดทางออม 
โดยอาศัยขอมูลจากการศึกษาอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางทองแดงกับกรดอะมิโนดวยวิธี 
continuous variation และ mole ratio method  รวมกับการวิเคราะหปริมาณกรดอะมิโนท่ีเกิดจากการแตกตัวของ
สารประกอบเชิงซอนดวยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) โดยใช trifluoroacetic 

acid (TFA) เปน ion-pair reagent ผสมในสารละลายเคลื่อนท่ี จากการศึกษาอัตราสวนการเกิดสารประกอบ
เชิงซอนระหวางทองแดงกับกรดอะมิโน พบวามีอัตราสวนเทากับ 1:2  และกราฟมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห
หาปริมาณ methionine, leucine และ phenylalanine ดวยเทคนิค HPLC  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ (R2) มากกวา 
0.98 โดยมีชวงความเปนเสนตรงของกราฟมาตรฐานเทากับ 5.2–25.8 mg/L, 24.8–49.7 mg/L และ 4.2–12.6 mg/L 

ตามลําดับ  และพบวา methionine มีความเขมขนต่ําสุดท่ีสามารถวิเคราะหได (limit of detection; LOD ) เทากับ 
0.56 mg/L และความเขมขนต่ําสุดท่ีสามารถวิเคราะหเชิงปริมาณได ( limit of quantification; LOQ)  เทากับ 1.50 

mg/L สวน leucine และ phenylalanine มีคา LOD เทากับ  7.64 mg/L และ 29.5 mg/L และคา LOQ เทากับ     
0.111 mg/L และ 2.78  mg/L ตามลําดับ และจากการวิเคราะหปริมาณทองแดงในตัวอยางสารประกอบเชิงซอนท่ี
เตรียมขึ้น พบวาเทคนิคนี้สามารถหาปริมาณทองแดงไดใกลเคียงกับเทคนิค Inductively Coupled  Plasma-Optical 

Emission Spectrometer (ICP–OES) ซึ่งเปนเทคนิคมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหปริมาณทองแดง  ดังน้ันเทคนิค
ท่ีพัฒนาขึ้นน้ีสามารถวิเคราะหปริมาณสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน 
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 Complexes of copper and amino acids, namely, glycine, glutamine, methionine, 
leucine and phenylalanine were prepared and characterized by Fourier Transform Infrared 
spectroscopy (FT-IR) and Differential Scanning Calorimetry (DSC). The complexes were 
prepared in a mix solvent of water and ethanol. The volume of water to ethanol ratio was 1:1 
(v/v). By comparison with the IR spectra of the free amino acids the spectra of the complexes 
displayed shifts of the IR band of N–H stretching and C=O stretching. In the DSC 
thermograms, the melting points of the complexes were observed at different temperatures 
from those of the corresponding free amino acids. The results from both techniques thus 
confirmed coordinated bonding between Cu(II) ion and the amino acid.   
 Indirect analysis of a copper complex was made by using the content of amino 
acid of the complex and stoichiometic ratio of the complexe. The stoichiometric ratios of the 
complexes were determined by using method of continuous variation and mole ratio method. 
The mole ratio of Cu (II) to amino acid was found to be 1:2. High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC) was developed for determination of amino acids of the complexes 
by using trifluoroacetic acid (TFA) as an ion-pair reagent in the mobile phase. In the HPLC 
method analysis, the regression data for the complexes of Cu(II) and methionine, leucine and 
phenylalanine showed a good linear relationship with correlation coefficient (R2) >0.98 over 
the concentration ranges of 5.2-25.8 mg/L, 24.8-49.7 mg/L and 4.2-12.6 mg/L, respectively, 
the limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) were in the ranges of         
0.11–7.64 mg/L and 1.50–29.5 mg/L, respectively. The amounts of amino acids measured by 
HPLC were taken to calculate Cu content by using the mole ratio Cu : amino acid of 1:2. The 
amounts of copper in the samples were also determined by Inductively Coupled 
Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP–OES). The results from the two techniques were 
in good agreement. Thus, the developed method can be used to measure the amounts of 
copper complexes.  
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 งานวิจัยคร้ังน้ีสามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเน่ืองจากไดรับความรวมมือและชวยเหลือ
จากบุคคลหลายทานท่ีไดสละเวลามาใหคําแนะนํา  ขอคิดและความรูตางๆ อันเปนประโยชนตอการ
ทําวิจัยคร้ังน้ีเปนอยางย่ิง 
 ขอขอบพระคุณ ผศ. ดร.นรงค ฉิมพาลี และ ผศ. ดร.ดลฤดี ฉิมพาลี ที่ใหกรุณาชวยเหลือ
และแนะนําในการวิเคราะห ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณย่ิงขึ้น 
 ขอขอบพระคุณ ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี และดร.ศิริรัตน  ชูสกุลเกรียง ที่ไดกรุณาเปนท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ และตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึง
และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 สุดทายนี้ขอขอบคุณ ครอบครัว เพื่อนๆ และผูที่มิไดเอยนามมา ณ ที่นี้ทุกทาน ที่กรุณา
ใหความชวยเหลือ แนะนํา และเปนกําลังใจใหจนวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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