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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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 บทที่  1 
บทนํา 

 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 ปจจุบันประชากรทั่วโลกตางใหความสําคัญกับการบริโภคมากข้ึน  เพราะภาวะ
โภชนาการที่ดีสงผลตอสุขภาพพลานามัยที่ดี โดยปกติรางกายมนุษยตองการสารอาหารหลัก 5 หมู 
ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามินและเกลือแร แตเนื่องจากนิสัยในการรับประทาน
อาหารในชีวิตประจําวันที่นิยมรับประทานอาหารสําเร็จรูปโดยเฉพาะในสังคมเมือง และ
กระบวนการแปรรูปอาหารซึ่งทําใหสูญเสียสารอาหารที่สําคัญไป  รวมถึงการขาดแรธาตุในดินท่ีใช
ในการเพาะปลูกทําใหประชากรสวนใหญขาดสารอาหารโดยเฉพาะวิตามินและเกลือแร ประชากร
จึงหันมารับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร (dietary supplemented products) กันมากข้ึน ดังน้ันการ
เลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริมจึงจําเปนตองทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ เพื่อเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจ  เนื่องจากในปจจุบันผลิตภัณฑเสริมอาหารมีความหลากหลายมากขึ้น  โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑเสริมเกลือแร ซึ่งเกลือแรหรือแรธาตุ (minerals) ถือเปนสารอาหารท่ีรางกายตองการรอง
จากนํ้า ไขมัน และโปรตีน มีบทบาทในการควบคุมการทํางานของรางกายและเปนสวนประกอบ
สําคัญของรางกาย โดยเกลือแรที่พบมีดวยกันจากหลายแหลงท้ังท่ีอยูในรูปของเกลือแรอินทรีย 
(organic minerals) และเกลือแรอนินทรีย (inorganic minerals) ซึ่งพบมากที่สุด โดยเกลือแรที่อยูใน
รูปที่แตกตางกันน้ีรางกายสามารถดูดซึมไดไมเทากัน และจากงานวิจัยตางๆ [1-8] พบวาเกลือแร
อินทรียเปนแหลงของเกลือแรที่มีคุณภาพมากวาเกลือแรอนินทรีย ซึ่งรางกายสามารถดูดซึมเพ่ือ
นําไปใชไดดีกวา เนื่องจากเกลือแรเกือบทุกชนิดจําเปนตองจับ (bound) กับสารอินทรียกอนจึงจะดูด
ซึมเขาสูรางกายได โดยเกลือแรอินทรียที่บรรจุอยูในผลิตภัณฑเสริมอาหารรวมท้ังอาหารสัตวพบวา
สวนใหญมักอยูในรูปของสารประกอบเชิงซอนของโลหะกับกรดอะมิโน หรือที่เรียกวา metal 

amino acid chelate 

 การวิเคราะหชนิดของเกลือแรในผลิตภัณฑเสริมอาหารหรือในอาหารสัตววาอยูในรูป
ของเกลือแรอินทรียหรือเกลือแรอนินทรียมีความสําคัญอยางมาก ทําใหนักวิจัยพยายามพัฒนาวิธี
เพื่อวิเคราะหเกลือแรอินทรีย เชน งานวิจัยของ Park และ Harmton ในป ค.ศ. 1994 [9] ที่พยายาม
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วิเคราะหปริมาณธาตุไนโตรเจน (N) ในผลิตภัณฑเกลือแรอินทรียดวยเทคนิค Kjeldahl method โดย
นักวิจัยทั้งสองสันนิษฐานวาปริมาณไนโตรเจนสามารถบงช้ีถึงปริมาณของโปรตีนหรือกรดอะมิโน 
(amino acid) และสามารถยืนยันไดวาเกลือแรนั้นอยูในรูปของคีเลต (chelate) แตปญหาที่เกิดข้ึน
จากการวิเคราะหดวยเทคนิค Kjeldahl คือเทคนิคนี้ไมสามารถแยกความแตกตางระหวางไนโตรเจน
อิสระและไนโตรเจนที่อยูในโมเลกุลของสารอินทรียได และท่ีสําคัญคือไมสามารถยืนยันวา ใน
โครงสรางโมเลกุลนั้นประกอบดวยโลหะและสารอินทรีย ดังน้ันการวิเคราะหปริมาณไนโตรเจนจึง
ไมสามารถวิเคราะหเกลือแรอินทรียได ตอมาในป ค.ศ. 1995 มีงานวิจัยของ Holwerda [10] ซึ่ง
เสนอเทคนิค Colorimetric method เพื่อวิเคราะหหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหวางไอออนโลหะ 
(metal ion) กับลิแกนด (ligand) ในสารละลายท่ี pH ตางๆ โดยสันนิษฐานวาถาไอออนโลหะทํา
ปฏิกิริยากับลิแกนดแสดงวาเกิดคีเลตข้ึน ซึ่งปญหาที่พบในงานวิจัยนี้คือคีเลตไมสามารถละลายได
ทุกตัว หรือบางตัวละลายไดเพียงเล็กนอย และเน่ืองจาก pH มีผลโดยตรงตอการวิเคราะหคีเลต
ดังน้ันถาคา pH ไมเหมาะสมอาจทําใหการวิเคราะหผิดพลาดได และเทคนิคนี้ก็ไมสามารถยืนยัน
การเกิดพันธะระหวางโลหะกับลิแกนดไดจึงไมสามารถวิเคราะหเกลือแรอินทรียไดเชนกัน อยางไร
ก็ตามในปจจุบันนี้พบวาเทคนิคที่นิยมนํามาใชเพ่ือยืนยันการเกิดพันธะและโครงสรางระหวางโลหะ
กับกรดอะมิโนคือเทคนิค Infrared spectrophotometry (IR) [11-17] และ X-ray spectroscopy      

[15, 19] นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่พัฒนาเทคนิค High performance liquid chromatography (HPLC) 

เพื่อวิเคราะหสารประกอบซิลิเนียม (Se) กับสารอินทรีย โดยใช ion-pair reagent ผสมในสารละลาย
เคลื่อนที่ (mobile phase) ซึ่งจากการศึกษาสามารถวิเคราะหสารประกอบซิลิเนียมในตัวอยาง
ผลิตภัณฑเสริมอาหารได [18-21]  
 งานวิจัยนี้จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะหเกลือแรอินทรียที่อยูในรูปสารประกอบ
เชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน เนื่องจากทองแดงเปนเกลือแรสําคัญที่ จําเปนตอการ
เจริญเติบโตของรางกายและชวยใหรางกายทํางานไดตามปกติ  โดยศึกษาการเตรียมสารประกอบ
เชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน ไดแก glycine, glutamine, methionine, leucine และ 
phenylalanine จากนั้นพิสูจนเอกลักษณดวยเทคนิค Infrared spectrophotometry (IR) และ 
Differential Scanning Calorimetry (DSC) และศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมตอการแยกและวิเคราะห
ปริมาณทองแดงในสารประกอบเชิงซอนที่เตรียมขึ้นดวยเทคนิค High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) และเปรียบเทียบกับปริมาณทองแดงท่ีวิเคราะหไดจากเทคนิค 
Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP–OES) ซึ่งเปนเทคนิคมาตรฐาน
ในการวิเคราะหทองแดง 
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2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาวิธีการเตรียมสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน 

 2. เพื่อศึกษาและพิสูจนเอกลักษณของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน 

 3. เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับวิเคราะหปริมาณสารประกอบเชิงซอนของ
ทองแดงกับกรดอะมิโน  
  

3.  สมมติฐานของการวิจัย 
   สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนสามารถพิสูจนเอกลักษณไดดวยเทคนคิ 
Infrared Spectroscopy (IR) และเทคนิค Differential Scanning Calorimetry (DSC) เน่ืองจากเมื่อเกิด
พันธะระหวางทองแดงกับกรดอะมิโนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหมูฟงกช่ันของสารประกอบ
เชิงซอน ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากการเปรียบเทียบ IR สเปกตรัม และ DSC เทอรโมแกรมระหวาง
สารประกอบเชิงซอนกับกรดอะมิโนอิสระ และเน่ืองจากกรดอะมิโนแตละชนิดที่ศึกษามีโครงสราง
ที่แตกตางกันจึงสามารถแยกและวิเคราะหปริมาณสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน
แตละตัวไดดวยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC)   
 

4.  ขอบเขตของการวิจัย 

  1. เตรียมสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน 5 ชนิด ไดแก glycine, 

glutamine, methionine, leucine และ phenylalanine 

  2. ศึกษาอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางทองแดงกับกรดอะมิโน  ดวย
เทคนิค continuous variation (job’s method) และ mole ratio method 
  3. พิสูจนเอกลักษณของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนดวยเทคนิค 
Infrared Spectroscopy (IR) และเทคนิค Differential Scanning Calorimetry (DSC) 

  4. ศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับวิเคราะหปริมาณสารประกอบเชิงซอนของ
ทองแดงกับกรดอะมิโนและทองแดงท่ีอยูในรูปสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน
ดวยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) โดยใช trifluoroacetic acid (TFA) 

เปน ion-pair reagent และเปรียบเทียบปริมาณทองแดงกับเทคนิค Inductively Coupled Plasma-

Optical Emission Spectrometer (ICP – OES)  
 

5.  นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 
  ผลิตภัณฑเสริมอาหาร  (dietary Supplemented Products) หมายถึงผลิตภัณฑที่ใช
รับประทานโดยตรง นอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติ โดยเปนส่ิงท่ีรับประทาน
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เสริมข้ึนเพื่อทดแทนเทาน้ันไมนับเปนอาหารหลัก ซึ่งผลิตภัณฑเหลาน้ีจะเนนการบริโภคเพื่อ
ปองกันโรคมากกวาการรักษาและมุงสําหรับบุคคลทั่วไปท่ีมีสุขภาพปกติไมใชสําหรับผูปวย  โดย
ผลิตภัณฑเสริมอาหารมีทั้งชนิดที่เปนสารสังเคราะหและชนิดท่ีเปนสารสกัดธรรมชาติ  สามารถอยู
ในลักษณะเปนเกล็ด เม็ด ผง น้ํา แคปซูลปลอกแข็ง แคปซูลนิ่ม หรือลักษณะอื่นๆ 
  เกลือแร (minerals) หมายถึง แรธาตุหรือสารประกอบอนินทรียที่เปนองคประกอบของ
อาหาร เปนสารอาหารที่มีความสําคัญตอรางกาย มีบทบาทและหนาท่ีสําคัญในรางกายหลายอยาง
โดยเฉพาะอยางย่ิงทําหนาท่ีเปนโครงสรางของรางกาย เปนองคประกอบของเซลลเนื้อเย่ือและ
เสนประสาท เอนไซม ฮอรโมน ซึ่งรางกายคนเราตองการเกลือแรแตละชนิดแตกตางกันสามารถ
แบงออกไดเปน 2 กลุม คือ 

  เกลือแรหลักหรือแรธาตุปริมาณมาก (macro minerals) คือแรธาตุที่รางกายตองการ
มากกวา 100 มิลลิกรัมตอวัน ไดแก กํามะถัน (S), คลอรีน (Cl), แคลเซียม (Ca), โคบอลต (Co), 

ซิลิคอน (Si), โซเดียม (Na), โปตัสเซียม (K), ฟอสฟอรัส (P), แมกนีเซียม (Mg), แมงกานีส (Mn), 

เหล็ก (Fe), ไอโอดีน (I) 
  เกลือแรรองหรือแรธาตุปริมาณนอย (trace minerals) คือแรธาตุกลุมท่ีรางกายตองการ
เล็กนอยแตขาดไมได ไดแก โครเมียม (Cr), ซีลีเนียม (Se), ทองแดง (Cu), นิกเกิล (Ni), โบรมีน(Br), 

โบรอน (B), ฟลูรีน (F), โมลิบดินัม (Mo), วานาเดียม (V), สตรอนเทียม (Sr), สังกะสี (Zn), 

อะลูมิเนียม (Al)  
  คีเลต (chelate) หมายถึง สารอินทรียซึ่งสามารถจับกับแรธาตุประจุบวก (cation) ไดแก 
เหล็ก (Fe), สังกะสี (Zn), ทองแดง (Cu), แมงกานีส (Mn) เปนตน โดยสารคีเลตจะลอมแคทไอออน 

ของธาตุที่เปนโลหะไวไมใหแอนไอออน (anion) จากที่อื่นเขาทําปฏิกิริยาไดปฏิกิริยาการรวมนี้
เรียกวา chelation จะไดคีเลต เชน zinc-amino acid chelate 

  retention time หมายถึง เวลาที่สารแตละชนิดใชผานคอลัมน (column) จากจุดเร่ิมตนถึง
จุดสูงสุดของพีค โดย retention time เปนคุณสมบัติเฉพาะของสารในสภาวะการวิเคราะหเดียวกัน 
คา retention time ของสารชนิดเดียวกันที่วิเคราะหไดควรจะตองคงท่ีหรือมีคาใกลเคียงกันมากท่ีสุด 
ดังน้ันการตรวจพิสูจนชนิดของสารองคประกอบใดๆในของผสมตัวอยางสามารถทําไดโดยการ
เปรียบเทียบคา retention time ระหวางสารองคประกอบในของผสมตัวอยาง (unknown) กับสาร
องคประกอบมาตรฐาน 

  ion-pair reagent หมายถึง ไอออนของสารประกอบที่มีประจุตรงขามกับสารท่ีตองการ
วิเคราะห (analyte) โดยมีสวนที่เปน hydrophobic เพ่ือจับ (interact) กับเฟสอยูนิ่ง (stationary phase) 

และสวนที่มีประจุ (charge region) เพื่อทําหนาที่จับกับสารตัวอยาง 
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6.  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  1  กรอบแนวความคิด 

 

7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
  1.  เปนแนวทางในการเตรียมและพิสูจนเอกลักษณสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ
กรดอะมิโน   

  2.  เปนแนวทางในการวิ เคราะหปริมาณสารประกอบเชิงซอนของทองแดง กับ        
กรดอะมิโน  

เตรียมสารประกอบเชิงซอน
ของทองแดงกับกรดอะมิโน 

พิสูจนเอกลักษณของสารประกอบ
เชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน 

แยกและวิเคราะหปริมาณสารประกอบเชิงซอน
ทองแดงกับกรดอะมิโน 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่มีความสัมพันธเกี่ยวของ เพ่ือใช
เปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยใหสามารถดําเนินการวิจัยไดอยาง
สมบูรณย่ิงขึ้นโดยจําแนกประเด็นที่มีความเกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 
2.1 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (dietary supplemented products) 
  ผลิตภัณฑเสริมอาหารจัดเปนอาหารประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 

หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใชรับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติเพื่อ
เสริมสารบางอยาง มักอยูในรูปลักษณะเปนเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอื่น และมี
จุดมุงหมายสําหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพปกติมิใชสําหรับผูปวย และไมควรใหเด็กและสตรีมี
ครรภรับประทาน [22] 

  2.1.1 ขอควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร [22] 

    2.1.1.1 ผลิตภัณฑเสริมอาหารโดยทั่วไปมักพบวามีรูปลักษณใกลเคียงกับ 
ผลิตภัณฑยา แตไมใชผลิตภัณฑยา ดังนั้นจึงไมสามารถรักษาหรือบรรเทาโรคใดๆ และไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงระบบการทํางานภายในรางกาย หรือชวยเปลี่ยนแปลงโครงสรางของรางกายได 
    2.1.1.2 ขั้นตอนในการขออนุญาตผลิตหรือนําเขาผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อ
จําหนายแตกตางจากการขอข้ึนทะเบียนเปนผลิตภัณฑยา ดังน้ันจึงหามมิใหโฆษณาเผยแพรในเชิง
กอใหเกิดความเขาใจผิดวาผลิตภัณฑเสริมอาหารสามารถรักษาหรือบรรเทาโรคใดๆ เพราะการ
โฆษณาเชนนั้นเปนการกลาวอางสรรพคุณทางยา  
    2.1.1.3 ตองไมโฆษณาโดยทําใหเขาใจวาการรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร
เพียงอยางเดียวแลวสามารถทําใหสุขภาพรางกายดีขึ้นได แตตองใหขอมูลเพิ่มเติมวาตองบริโภค
อาหารหลักใหครบสวน รวมถึงตองออกกําลังกายและการพักผอนที่เหมาะสม 

    2.1.1.4 ไมอนุญาตใหมีการกลาวอางหรือรับรองคุณภาพคุณประโยชนโดยบุคคล 
องคกร หรือหนวยงานใดๆ 
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    2.1.1.5 การโฆษณาคุณประโยชนของสารอาหารแตละชนิดท่ีเปนสวนประกอบ
ของผลิตภัณฑเสริมอาหารน้ัน สามารถทําไดเมื่อพิสูจนไดวามีคุณประโยชนตามท่ีกลาวอางจริง 
    2.1.1.6 ผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีมีการแสดงขอความกลาวอางทางโภชนาการหรือ
โฆษณาโดยกลาวอางคุณคาทางโภชนาการเพ่ือสงเสริมการขาย ตองแสดงขอมูลโภชนาการบน
ฉลากเพ่ือใหผูบริโภคทราบดวย 

    2.1.1.7 ผลิตภัณฑ เสริมอาหาร ท่ีได รับอนุญาตให จําหน ายจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาแลว แสดงวาสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรองเฉพาะ
สรรพคุณตามท่ีขออนุญาต ซึ่งกําหนดใหระบุไวบนฉลาก ผูบริโภคจึงควรศึกษารายละเอียดบน
ฉลากผลิตภัณฑกอนทุกคร้ังไมควรเช่ือจากการกลาวอางของผูขาย 

  2.1.2 ฉลากของผลิตภัณฑเสริมอาหาร [22] 

    ขอมูลที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนขอมูลที่ผานการพิจารณาแลววา
เปนประโยชนตอผูบริโภค ดังน้ันกอนตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารผูบริโภคตองตรวจสอบ
ขอมูลโฆษณาใหแนชัด และควรตองตรวจสอบขอความบนฉลากใหมีการแสดงสาระสําคัญ
ครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนดดวย  
    ฉลากผลิตภัณฑเสริมอาหารตองระบุขอความภาษาไทย ไดแกช่ืออาหาร เลข
สารบบอาหารในเคร่ืองหมาย อย. ช่ือและที่ตั้งของผูผลิต/ผูแบงบรรจุหรือผูนําเขา (ในผลิตภัณฑ
นําเขาตองระบุประเทศผูผลิตดวย) ปริมาณสุทธิ สวนประกอบสําคัญ วันเดือนปที่ผลิต และ วัน
เดือนปที่หมดอายุโดยมีคําวา “ผลิต” และ “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคกอน” กํากับไวดวย 
คําแนะนําในการเก็บรักษา และในกรณีที่มีการเจือสีแตงกลิ่นรส ใชวัตถุกันเสีย วัตถุปรุงแตงรส
อาหาร หรือ วัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล ตองระบุบนฉลากดวย 

  2.1.3 มาตรการพิจารณาโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารและบทกําหนดโทษ  

    การกํากับดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหาร ขอกฎหมายท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 นั้น มีมาตรการพิจารณาโฆษณา และบทกําหนดโทษ สําหรับ
ผูฝาฝน ดังนี้   
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ตารางท่ี 1 มาตรการพิจารณาโฆษณาและบทกําหนดโทษ 

มาตรการพิจารณาโฆษณา บทกําหนดโทษ 

- หามมิใหผูใดโฆษณาคุณประโยชนคุณภาพ 
หรือสรรพคุณของอาหารอันเปนเท็จ 

 

 

- ผูใดประสงคจะโฆษณาคุณประโยชนคุณภาพ
หรือสรรพคุณของอาหาร ทางสื่อเผยแพรตาง ๆ 
เพื่อประโยชนทางการคา ตองนําเสียงภาพหรือ 
ข อความ ท่ีโฆษณานั้ น ให ผู อนุญาตตรวจ
พิจารณากอนเมื่ อได รับอนุญาตแลว จึงจะ
โฆษณาได 
 

- เพื่อพิทักษประโยชนและความปลอดภัยของ
ผูบริโภค ใหผูอนุญาตมีอํานาจส่ังเปนหนังสือ
อยางใดอยางหนึ่งใหผูทําการโฆษณาปฏิบัติดังนี้ 
   1. ระงับการโฆษณาที่ไมไดรับการอนุญาต 

   2. ระงับการโฆษณาที่คณะกรรมการเห็นวาไม
มีคุณประโยชนคุณภาพหรือสรรพคุณตามที่
โฆษณา 

- ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 
หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือ ทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 

- ผูฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหาพัน
บาท 

 

 

 

 

 

- ผูฝาฝนคําสั่งของผูอนุญาต ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ และใหปรับเปน
รายวันอีกวันละไมนอยกวาหารอยบาทแต
ไมเกินหนึ่งพันบาท ตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติ
ตามคําส่ังดังกลาว 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ผลิตภัณฑเสริมอาหาร [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันที่  
15 กันยายน 2554, เขาถึงไดจาก http//:webnotes.fda.moph.go.th/consumer/csmb/csmb2546.nsf/ 

723dc9fee41 

   

2.2 ทองแดง (copper)  
  2.2.1 ขอมูลทั่วไป  

    ทองแดง (copper) ตัวยอคือ Cu จัดอยูในกลุมเกลือแรรองท่ีรางกายตองการเพียง
เล็กนอยแตไมสามารถขาดได โดยรางกายคนมีทองแดงประมาณ 75-150 มิลลิกรัม [23] สวนใหญ
อยูในตับ สมอง หัวใจ และไต สวนนอยอยูในมามและไขกระดูก 
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  2.2.2 ประโยชนของทองแดงตอรางกาย [23,24] 

    2.2.2.1 สําคัญตอเมตาบอลิซึม (metabolism) ของเหล็ก โดยท่ีทองแดงในพลาสมา
ที่อยูในรูปของ เซรูโรพลาสมิน (ceruloplasmin) จะเปลี่ยนเหล็กจาก เหล็กเฟอรัสไปเปนเหล็กเฟ
อริค แลวเหล็กเฟอริคจะรวมตัวกับอะโพทรานสเฟอริน (apotransferrin) กลายเปนทรานสเฟอรริน 
(transferrin) ซึ่งทําหนาที่ขนถายเหล็กในรางกาย 

    2.2.2.2 เปนสวนหน่ึงของนํ้ายอยไทโรซีเนส (tyrosinase) ซึ่งจําเปนตอการเปลี่ยน
ไทโรซีนไปเปนเมลานิน (melanin) ซึ่งเปนสีคล้ําของผมและผิวคน และเปนสวนประกอบในน้ํายอย
ไซโตโครมซีออกซิเดส (cytochrome c oxidase) น้ํายอยแคแทเลส (catalase) ซึ่งเกี่ยวของกับระบบ
หายใจและการปลอยพลังงานในเซลล 
    2.2.2.3 จําเปนตอการเผาผลาญโปรตีนและผลิต ribonucleic acid (RNA) ซึ่งมี
หนาท่ีควบคุมการสรางเซลลตางๆ ใหเปนไปอยางปรกติและถูกตอง และมีความสําคัญเกี่ยวกับ
ระบบโครงสรางเนื้อเย่ือ รวมท้ังการผลิตฟอสโฟลิปด (phospholipid) ซึ่งเปนสารสําคัญในการสราง
แผนหุมรอบเสนประสาท 

    2.2.2.4 รวมกับวิตามิน (vitamin) ในการสรางคอลลาเจน (collagen) และอีลาสติน 
(elastin) ซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญของรางกายที่ชวยบํารุงรักษาผิวหนังและทําใหผิว หนังเกิด
ความยืดหยุน 

  2.2.3 แหลงที่พบ [23,24] 

    แหลงอาหารที่มีทองแดงมากท่ีสุดคือ ตับ หอยนางรม อาหารทะเล และผลไม
เปลือกแข็ง เมล็ดพืช ถั่วที่ยังไมขัดสี ปลา เนื้อสัตว ผลไม ผักตางๆ ในเมล็ดขาว จะพบในสวนของ
รําขาว และจมูกขาว ดังน้ันการขัดสีขาวจึงเปนการกําจัดทองแดงออกไปเชนกัน รวมทั้งนมมารดาท่ี
มีทองแดงสูงกวานมวัว 

  2.2.4 ปริมาณท่ีแนะนํา [23] 

    คนปกติตองการวันละ 1.24 mg แตเพื่อปองกันการขาดในกรณีที่มีการดูดซึมไมดี 
หรือรางกายใชทองแดงมากข้ึน หรือตองมีการสูญเสียมากขึ้น Recommended Dietary Allowance 

(RDA)  ไดแนะนําไวดังนี้ 
    ผูใหญ                  2-3   mg/วัน 

    ทารกและเด็ก      0.08   mg/น้ําหนักตัว 1 kg/วัน   

  2.2.5 เมตาบอลิซึมของทองแดง [23,24] 

    ทองแดงประมาณรอยละ 30 ของที่บริโภคจะถูกใชภายในรางกาย โดยทองแดงถูก
ดูดซึมในกระเพาะอาหารและลําไสสวนตน ภายหลังจากถูกดูดซึมทองแดงจะไปจับกับโปรตีน ช่ือ 
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เซรูพลาสมิน (ceruloplasmin) 95% และอีก 5% จับกับอัลบูมิน (albumin) เพื่อไปยังสวนตางๆที่
ตองการทองแดงโดยทองแดงถูกขับถายออกทางอุจจาระและนํ้าดี  

  2.2.6 ผลของการขาดธาตุทองแดง [23,24] 

    เนื่องจากธาตุทองแดงมีหนาท่ีหลายอยางในรางกายสัตว ดังน้ันการขาดทําใหมี
อาการแตกตางกันไป ไมมีอาการท่ีเฉพาะ แตการขาดธาตุทองแดงอาจมีอาการดังน้ี เชน มีระดับ
ทองแดงในเลือดและในตับต่ํา (hypocupremia) ควบคูไปกับโลหิตจาง ผมมีลักษณะแข็งและขดเปน
เกลียว สีผมและสีผิวจาง บวมนํ้า เปนตน 

  2.2.7 พิษของทองแดง [23] 

    พิษเฉียบพลัน (acute poisoning) พบในผูที่กินเขาไปทีละมากๆ อาการที่พบคือ 
อาเจียน   ปวดทอง   ทองเดิน   ปวดศีรษะ   เม็ดเลือดแตก และอาจทําใหถึงตายได 
    พิษเร้ือรัง (chronic poisoning) พบในผูที่ปวยดวยโรค Wilson's disease ซึ่งเปนโรค
ทางกรรมพันธุ โดยคนที่ปวยดวยโรคน้ีรางกายมีการสังเคราะหเซรูโลพลาสมิน  (ceruloplasmin) 

นอยลงทําใหเอนไซมนี้ในเลือดตํ่ากวาปกติ (<20 g/dl) และทําใหไอออนทองแดงอิสระและที่จับอยู
กับอัลบูมิน (albumin) สูงกวาปกติ ทองแดงที่ถูกดูดซึมเขามาโดยไมมีการควบคุมก็จะมีปริมาณ
เพิ่มข้ึนและไปจับตามเน้ือเย่ือตางๆ เชน ตับและสมอง  ทําใหมีการทําลายเน้ือตับและสมอง
นอกจากน้ียังพบวาท่ีนัยนตาตรงรอบๆ คอรเนีย จะมีทองแดงมาจับมากทําใหเกิดเปนวงสีเทาๆ 
เขียวๆ เรียกวา Kayser-Fleischer ring และมีการขับถายทองแดงออกมาในปสสาวะเพิ่มข้ึน ซึ่งการ
ประเมินภาวะทองแดงทําไดโดยวัดความแรงฤทธิ์ของเอนไซม superoxide dismutase (SOD) 

  

2.3 กรดอะมิโน (amino acid) 
  กรดอะมิโนคือหนวยยอยที่สุดของโปรตีน ทําหนาท่ีเปนโครงสรางของโปรตีนซ่ึงเปน
องคประกอบในอวัยวะตางๆ ของสัตว คําวาโปรตีนมาจากภาษากรีก protieos ซึ่งหมายถึง first 

โปรตีน คือสารประกอบ polymeramide เมื่อถูก hydrolyze จะได amino acids 

  2.3.1 โครงสรางของกรดอะมิโน  
    กรดอะมิโนจัดอยูในพวกท่ีมีหมูฟงช่ันก 2 หมูในโมเลกุล โดยสูตรโครงสรางของ
กรดอะมิโนคือ NH2-CHR-COOH  ซึ่งอะตอมคารบอน (C) ในตําแหนงอัลฟา (α-carbon) เปน
คารบอนท่ีไมสมมาตร (asymmetric carbon atom) ดังน้ันกรดอะมิโนทุกชนิด (ยกเวน glycine ที่มี
หมู R เปนไฮโดรเจน) จะมี stereo isomer 2 ชนิดคือ ชนิดดี (D-) และชนิดแอล (L-) ดังภาพท่ี 1 โดย
กรดอะมิโนในธรรมชาติสวนใหญเปนชนิดแอลและท่ีพบทั้งในพืชและสัตวมีกรดอะมิโน 20 ชนิด
เทานั้น [25] แสดงดังตารางท่ี 1 ซึ่งมีโครงสรางตางกันท่ีหมู R ทําใหกรดอะมิโนมีความแตกตางกัน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

11 

ทั้งรูปราง ขนาด ความมีขั้วและประจุ เชนถาหมู R มีจํานวนคารบอน (C) มากจะทําใหกรดอะมิโนมี
ขนาดใหญ หรือถาหมู R มีขั้วและมีประจุจะทําใหกรดอะมิโนแสดงคุณสมบัติละลายน้ําได  
 

                 

C

COOH

R

HH2N

                   

C

COOH

R

NH2H

 

                          L-Amino acid                                D-Amino acid 

ภาพท่ี 1 stereo isomer ของกรดอะมิโน (amino acid) 

 

ตารางท่ี 2 กรดอะมิโน 20 ชนิด  
 

    กรดอะมิโน 

 

   ชื่อ 
   ยอ 

pKa 
 

สูตรโครงสราง 
 

 α – COOH α – NH3
+

 side 

 

alanine 
 

Ala 
 

2.34 

 

9.69 
 

- 

 

 
 

 

valine 
 

Val 

 

2.32 
 

9.62 
 

- 

 

 
 

 

leucine 
 

 

Leu 
 

 

2.36 

 

9.60 

 

- 

 

 
 

 

isoleucine 

 

Ile 

 

2.36 
 

9.68 
 

- 

 

 
 

 

phenylalanine 
 

 

Phe 
 

1.83 

 

9.13 

 

- 

 

- 
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ตารางท่ี 2 กรดอะมิโน 20 ชนิด (ตอ) 
 

   กรดอะมิโน 

 

   ชื่อ 
   ยอ 

pKa 
 

สูตรโครงสราง 
 αα – COOH αα – NH3

+
 side 

 

tryptophan 
 

Trp 
 

2.38 

 

9.39 

 

- 

 

 
 

methionine Met 2.28 9.21 - 
 

threonine Thr 2.63 9.10 - 
 

lysine Lys 2.18 8.95 10.79 
 

histidine His 1.82 9.17 6.04 
 

 

proline 
 

Pro 
 

1.99 

 

10.60 

 

- 

 

 
 

 

glycine 
 

Gly 
 

2.34 
 

9.60 
 

- 

 

 
 

 

serine 
 

Ser 
 

2.21 

 

9.15 

 

- 

 

 
 

 

cysteine 
 

Cys 
 

1.71 
 

10.78 
 

8.33 

 

 
 

 

tyrosine 

 

Tyr 

 

2.20 

 

9.11 

 

10.07 
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ตารางท่ี 2 กรดอะมิโน 20 ชนิด (ตอ) 
 

   กรดอะมิโน 

 

   ชื่อ 
   ยอ 

pKa 
 

สูตรโครงสราง 
 αα – COOH αα – NH3

+
 side 

 

asparagine 

 

Asn 

 

2.02 
 

8.84 
 

- 
 

 
 

 

glutamine 
 

Gln 
 

2.17 
 

9.13 
 

- 
 

 
 

 

aspartic acid 
 

Asp 
 

2.09 
 

9.82 
 

3.86 
 

 
 

 

glutamic acid 
 

Glu 
 

2.19 
 

9.67 
 

4.25 
 

 
 

 

arginine 

 

Arg 

 

2.17 
 

9.04 
 

12.48 
 

 
 

ที่มา: Amino Acid pKa Values and Side Chain Identities [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 
2555, เขาถึงไดจาก http://homepage.smc.edu/kline_peggy/organic/amino_acid_pka.pdf 

 

  กรดอะมิโนสวนมากสังเคราะหจากสารประกอบอินทรียของส่ิงมีชีวิต โดยมากจะเปน
การสังเคราะหจากปฏิกิริยา transamination ซึ่งกรดอะมิโนชนิดที่รางกายสามารถสรางข้ึนเองไดถา
รางกายไดรับอาหารไมเพียงพอจะเรียกวา กรดอะมิโนไมจําเปน (non-essential amino acid) สวน
กรดอะมิโนที่รางกายไมสามารถสังเคราะหไดคือพวกกรดอะมิโนจําเปน (essential amino acid) ซึ่ง
ตองไดจากอาหาร โดยกรดอะมิโนจําเปนมี 9 ชนิด ไดแก valine, leucine, isoleucine, 

phenylalanine, tryptophan, methionine, threonine, lysine และ histidine และพบวาในเด็กทารกท่ี
ระบบการทํางานของเอนไซม (enzyme) ยังไมสมบูรณจึงยังไมสามารถสราง arginine ได ดังน้ัน
สําหรับเด็กทารกกรดอะมิโนจําเปนจึงมี 10 ชนิด สวนกรดอะมิโนไมจําเปนมี 11 ชนิด และเด็ก
ทารกมี 10 ชนิด ไดแก proline, glycine, serine, cysteine, tyrosine, asparagine, glutamine, aspartic 

acid, alanine และ glutamic acid  
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  2.3.2 การแบงหมูของกรดอะมิโน 

    กรดอะมิโนสามารถแบงตามหมวดตางๆ ไดโดยข้ึนอยูกับหมูฟงช่ันกที่เกาะอยูที่
ตําแหนง α-carbon โดยแบงไดดังนี้คือ 

    2.3.2.1 กรดอะมิโนที่เปนกลาง ประกอบดวยหมูฟงกช่ันคารบอกซิล (carboxyl) 

และหมูฟงกช่ันอะมิโน (amino) อยางละ 1 หมู โดยมีสมบัติเปนกลางเมื่อละลายน้ํา มีดังนี้ 
    กลุมท่ีมีหมู R เปนสารประกอบอะโรมาติก (aromatic)  เรียกวา aromatic amino 

acid ไดแก phenylalanine, tyrosine และ tryptophan 

    กลุมท่ีมีหมู  R เปนสารประกอบ ซัลเฟอร (S) เรียกวา sulfur amino acid ไดแก 
cysteine และ methionine 

    กลุม α-amino acid ไดแก proline 

    2.3.2.2 กรดอะมิโนท่ีมีสมบัติเปนกรด ประกอบดวยหมูฟงกช่ันอะมิโน 1 หมู และ
หมูฟงกช่ันคารบอกซิล 2 หมู โดยสารละลายของกรดอะมิโนนี้จะมี pH<7 พวกที่หมูฟงกช่ันเปนเอ
ไมด (amide) ซึ่งเปนอนุพันธของ carboxylic acid ก็จัดอยูในพวกน้ีดวย แมสารละลายของกรดอะมิ
โนพวกนี้เกือบจะเปนกลาง ไดแก aspartic acid, asparagine, glutamic acid และ glutamine 

    2.3.2.3 กรดอะมิโนที่เปนเบส ประกอบดวยหมูฟงกช่ันคารบอกซิล 1 หมูและหมู
ฟงดช่ันอะมิโน 2 หมู สารละลายของกรดอะมิโนเหลาน้ีจะมีสมบัติเปนเบส pH>7 ไดแก histidine, 

arginine และ lysine  

  2.3.3 บทบาทและหนาท่ีของกรดอะมิโน 

ตารางท่ี 3 บทบาทของกรดอะมิโนจําเปน 

กรดอะมิโน บทบาท ผลการขาด 
isoleucine - เสริมสรางการเจริญเติบโตของรางกาย 

- ชวยใหตับทํางานในการขจัดสารพิษได
ดีขึ้น 

- ชวยการทํางานของระบบประสาท  

- ร างกายไม เ จ ริญเติบโตและ
สมองทํางานชากวาปกติ 

leucine - ชวยใหตับทํางานไดดีขึ้น - ภูมิตานทานลดลงทําใหติดเช้ือ
ไดงาย 

methionine - ปองกันการสะสมไขมันในตับ 

- ปองกันโรคซึมเศรา 
- อาการซึมเศรา 
- ภูมิตานทานลดลงทําใหติดเช้ือ
ไดงาย 

- แผลที่ผิวหนังหายชากวาปกติ 
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ตารางท่ี 3 บทบาทของกรดอะมิโนจําเปน (ตอ) 

กรดอะมิโน บทบาท ผลการขาด 

lysine - ชวยสรางคอลลาเจน 

- เพิ่มความแข็งแรงของผมและเล็บ 

- เสริมสรางภูมิคุมกัน 

- ปองกันและรักษาโรคเริม 

- รางกายออนเพลีย ตาลาย 

- โลหิตจาง 

- ติดเช้ือไวรัสไดงาย 

phenylalanine - เปนตนกําเนิดเม็ดสีเมลานินในเสนผม
และผิวหนัง 

- เปนสารถายทอดขอมูลจากสมองสู
ประสาททําใหความทรงจําและประสาท
ดีขึ้น 

- ผมมีเม็ดสีจางลง ทําใหผมหงอก
กอนวัย ผมรวงแหงแตกปลาย เล็บ
ฉีก ผิวหนังหยาบ 

- สมองทํางานชากวาปกติ  

threonine - เสริมสรางการเจริญเติบโตของรางกาย 

- ปองกันการจับตัวของไขมันในตับ 
- รางกายไมเจริญเติบโต 

- โลหิตจาง 
tryptophan - ชวยสรางวิตามินบี 3  

- ปองกันอาการซึมเศรา 
- นอนไมหลับ 

- มีอาการซึมเศรา 
valine - เสริมสรางการเจริญเติบโตของรางกาย 

- รักษาสมดุลไนโตรเจนในเลือด 
- รางกายไมเจริญเติบโต 

histidine - จําเปนตอการเจริญเติบโตของเด็ก 

- ชวยการทํางานของระบบประสาท 
ร า ง ก า ย ไ ม เ จ ริญ เ ติ บ โ ตแ ล ะ
พัฒนาการในวัยเด็กชา 

ที่มา: นิภาพร ชนะคช, กรดอะมิโน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2554, เขาถึงไดจาก 
http://www.dss.go.th/dssweb/st-articles/files/bsp_1_2550_amino.pdf. 

  

2.4 amino acid chelate 
   The American Association of Feed Control Officials (AAFCO) ไดใหคํานิยามสําหรับ 
amino acid chelate วาคือ “ผลิตภัณฑที่เกิดจากปฏิกิริยาระหวางไอออนโลหะ (metal ion) จากเกลือ
ที่ละลายไดกับกรดอะมิโน โดยเกิดพันธะโคเวเลนตระหวางไอออนโลหะกับกรดอะมิโนจํานวน   
1-3 โมล (เกิด 2 โมลมากกวา)” [26] เมื่อ amino acid chelate อยูในรูปที่เสถียรจะมีการปดวงแบบ 
five-membered ring ระหวางอะตอมออกซิเจนของหมูฟงกช่ันคารบอกซิลและอะตอมไนโตรเจน
ของหมูฟงกช่ันอะมิโนของกรดอะมิโนกับอะตอมของโลหะ แสดงดังภาพท่ี 2  
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  ภาพท่ี 2 โครงสราง amino acid chelate 

 

     amino acid chelate เปนเกลือแรอินทรีย (organic mineral) ที่มีงานวิจัยมากมายยืนยันวา
เปนแหลงเกลือแรที่มีคุณภาพมากกวาเกลือแรอนินทรีย (inorganic mineral) เนื่องจากรางกาย
สามารถดูดซึมเพ่ือนําไปใชไดดีกวา ตัวอยางงานวิจัย ไดแก 
   งานวิจัยของ  Apines-Amar และคณะ ในป ค.ศ. 2004 [1] ที่ศึกษาผลของ amino acid 

chelate สําหรับเปนอาหารเสริมแกปลาเทราท โดยทดลองใหเกลือแรแกปลาชนิดตางๆ 3 กลุม คือ
กลุมแรกใหเกลือแรอนินทรีย (inorganic salt) กลุมท่ีสองใหเกลือแรอินทรียที่อยูในรูปของ amino 

acid chelate สวนกลุมสุดทายใหเกลือแรผสมระหวางกลุมท่ีหนึ่งและกลุมท่ีสองอยางละคร่ึง ซึ่งใน
การศึกษาจะทดลองใหอาหารเสริมเกลือแรแกปลาแตละกลุมเปนเวลา 15 สัปดาห จากการศึกษา
พบวาเกลือแรไมมีผลตอการเจริญเติบโตของปลาทุกกลุมท่ีศึกษา แตพบวาปริมาณทองแดง (Cu) ใน
กระดูก ตับ และเลือดของปลาในกลุมท่ีให amino acid chelate เปนเกลือแรเสริมมีปริมาณทองแดง
สูงกวาในกลุมท่ีใหเกลือแรอนินทรียเปนเกลือแรเสริม ซึ่งจากการศึกษาผูวิจัยสรุปวา amino acid 

chelate เปนแหลงเกลือแรที่ดีกวาเกลือแรที่อยูในรูปสารประกอบอนินทรีย 
   งานวิจัยของ Ashmead และคณะในป 2004 [2] ศึกษาผลของ amino acid chelate ตอการ
เจริญเติบโตของโคนมและคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดจากโคนม โดยการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณ
เกลือแรตางๆไดแก ทองแดง (Cu), แมงกานีส (Mn), สังกะสี (Zn), แมกนีเซียม (Mg) และ 
โพแทสเซียม (K) ในนํ้านมท่ีไดจากโคนมที่ทดลองใหอาหารเสริมเกลือแรเปรียบเทียบระหวาง
เกลือแรอินทรีย (organic mineral) คือ amino acid chelate กับเกลือแรอนินทรีย (inorganic mineral) 

จากการศึกษาพบวา amino acid chelate เปนแหลงเกลือแรที่ดีกวาเกลือแรอนินทรีย ซึ่งน้ํานมจากโค
กลุมท่ีไดรับเกลือแรจาก amino acid chelate พบวามีปริมาณไขมันและโปรตีนทั้งหมดสูงกวากลุมท่ี
ไดรับเกลือแรอนินทรีย โดยผูวิจัยไดสรุปวารางกายสามารถใชประโยชนจาก amino acid chelate 

ไดมากกวาเกลือแรอนินทรียเนื่องจากรางกายสามารถดูดซึม amino acid chelate ไดดีกวา 
   งานวิจัยของ Paik  และคณะ ในป ค.ศ. 2000 [3] ไดศึกษาผลของเกลือแรที่อยูในรูปของคี
เลต (chelate) ไดแก methionine Cu chelate และ methionine Zn chelate ตอการเจริญเติบโตของไก
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และหมู โดยเปรียบเทียบกับเกลือแรอนินทรียคือ  copper sulfate (CuSO4 5H2O) และ zinc oxide 
(ZnO) จากการศึกษาพบวา methionine Cu chelate ทําใหน้ําหนักของไกและหมูเพิ่มข้ึนมากกวา 
copper sulfate และ methionine Zn chelate สามารถเพ่ิมนํ้าหนักของหมูไดมากกวา zinc oxide 

เชนกัน นอกจากน้ียังพบวา methionine Fe chelate ชวยเพิ่มธาตุเหล็ก (Fe) ใหแกไขแดงของไกได
มากกวา ferrous sulfate (FeSO4 7H2O) ซึ่งจากผลการทดลองแสดงวาเกลือแรที่อยูในรูปของคีเลต
กับกรดอะมิโนสามารถดูดซึมเขาสูรางกายและนําไปใชไดดีกวาเกลือแรอนินทรีย 
    

2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
  2.5.1 เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมและพิสูจนเอกลักษณสารประกอบเชิงซอน
ของโลหะกับกรดอะมิโน  

    งานวิจัยของ Devereux  และคณะ ป ค.ศ. 1997 [12] ศึกษาและเตรียมสารประกอบ
เชิงซอนของแมงกานีส (Mn) กับกรดอะมิโน (amino acid) ไดแก L-leucine, glycine, L-valine,     

L-glutamine, L-theonine, L-tryptophan, L-phenylalanine, L-methionine, L-aspatic cid และ         
L-glutamic acid และพิสูจนเอกลักษณของสารประกอบดวยเทคนิค IR spectroscopy โดยพิจารณา
จากการเลื่อน (shift) ของแบนด (band) N-H stretching  ที่เลขคลื่นประมาณ 3100 cm-1 และแบนด
ของ C=O stretching ที่เลขคลื่นประมาณ 1600 cm-1 และอาศัยขอมูลจาก CHN analyzer เพื่อ
วิเคราะหรอยละของปริมาณคารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) และไนโตรเจน (N) ซึ่งจากการศึกษา
พบวาอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนของแมงกานีสกับกรดอะมิโนเทากับ 1:2    

    นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของ Farias และคณะ ป ค.ศ. 1999 [15] ที่พิสูจนเอกลักษณ
สารประกอบเชิงซอนระหวางแคดเมียม  (Cd) กับ glycine ดวยเทคนิค IR spectroscopy จาก
การศึกษาพบวาเกิดการเลื่อน (shift) ของพีคที่หมูฟงกช่ันคารบอกซิล (carboxyl) ของสารประกอบ
เชิงซอนโดยเปรียบเทียบกับ glycine อิสระ ซึ่งเกิดจากการสรางพันธะระหวางอะตอมออกซิเจน (O) 

กับอะตอมโลหะ และในป ค.ศ. 2006 มีงานวิจัยของ Han และคณะ [13] ซึ่งศึกษาโครงสรางของ
สารประกอบเชิงซอนระหวางโลหะ ไดแก ทองแดง (Cu), เหล็ก (Fe) และสังกะสี (Zn) กับ 
methionine ดวยเทคนิค FT-IR ซึ่งจากการศึกษาพบวาเทคนิค FT-IR สามารถยืนยันการเกิดพันธะ
ระหวางโลหะกับกรดอะมิโน โดยเปรียบเทียบ IR สเปกตรัมระหวางสารประกอบเชิงซอนกับ 
methionine อิสระ และจากการศึกษาพบวาอัตราสวนระหวางโลหะกับ methionine เทากับ 1:2  

    งานวิจัยที่ศึกษาอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนดวยเทคนิค continuous 

variation (job’s method) และ mole ratio method โดยใช UV-VIS spectroscopy ในการวัดคาการ
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ดูดกลืนแสงของสารประกอบเชิงซอน เชนงานวิจัยของ Mizyed และคณะ ในป ค.ศ. 2007 [27] ได
ศึกษาอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวาง fullerene (C60) กับ 1-methylpiperazine,                       

1-methylpyrolidine, 1-methylpiperidine, tripentylamine และ trihexylamine พบวาสารประกอบ
เชิงซอนระหวาง C60 กับสารประกอบเอมีน (amine) ทุกชนิดท่ีศึกษาในงานวิจัยนี้มีอัตราสวน
เทากับ 1:1 ยกเวน 1-methylpiperazine ที่มีอัตราสวนเทากับ 1:2 (C60:amine) และจากงานวิจัยของ 
Nezhadali ในป ค.ศ. 2007 [28] ศึกษาอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวาง iodoquinol 

กับ Co(II), Mn(II), Cd(II), Pb(II) และ Zn(II) โดยวิธี continuous variation และ mole ratio method 

ซึ่งจากการศึกษาพบวาอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนนระหวางโลหะกับ iodoquinol 

เทากับ 1:1  

    งานวิจัยของ Abd-Elmoneim และคณะ ป ค.ศ. 2008 [16] ไดศึกษาสารประกอบ
เชิงซอนของ Fe(III) กับ phenylalanine และ glycine ดวยเทคนิค IR และ Electron paramagnetic 

resonance โดยเปรียบเทียบระหวางสารประกอบเชิงซอนกับกรดอะมิโนอิสระ  ซึ่งพบวา
สารประกอบเชิงซอนของ Fe(III) เกิดพันธะกับ –COO- และ –NH3

+ ของกรดอะมิโน โดยมี
อัตราสวนของโลหะและกรดอะมิโนเทากับ 1:3 และในงานวิจัยนี้ไดศึกษาความสามารถในการดูด
ซึมเกลือแรของหนูเปรียบเทียบระหวางเกลือแรที่อยูในรูปสารประกอบเชิงซอนซึ่งเปนเกลือแร
อินทรียกับเกลือแรอนินทรีย และจากการศึกษาพบวารางกายสามารถดูดซึมสารประกอบเชิงซอน
ของ Fe(III) กับกรดอะมิโนไดดีกวา 
    งานวิจัยของ Stanila และคณะ ป ค.ศ. 2009 [11] ศึกษาและพิสูจนเอกลักษณของ
สารประกอบเชิงซอนระหวางโลหะ ไดแก ทองแดง (Cu), โคบอลต (Co) และ สังกะสี (Zn) กับ 
leucine โดยใชเทคนิค FT-IR และ DSC ซึ่งพบวาสามารถพิสูจนเอกลักษณของสารเชิงซอนไดโดย
เปรียบเทียบระหวางกรดอะมิโนอิสระกับสารประกอบเชิงซอน จากเทคนิค FT-IR สามารถยืนยัน
การเกิดพันธะระหวางไอออนโลหะกับอะตอมออกซิเจน (O) ที่หมูฟงกช่ันคารบอกซิล (carboxyl) 

และอะตอมไนโตรเจน (N) ที่หมูฟงกช่ันอะมิโน (amino) เนื่องจากเกิดการเลื่อน (shift) ของพีคใน
ยานของ C=O stretching และ N-H stretching และจากการศึกษาดวยเทคนิค DSC สามารถยืนยัน
การเกิดพันธะระหวางโลหะกับกรดอะมิโนไดโดยเปรียบเทียบอุณหภูมิที่สารประกอบเชิงซอนเกิด
การเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับ leucine อิสระ และจากการศึกษาอัตราสวนของโลหะกับ leucine 

ดวยเทคนิค CHN analyzer พบวามีอัตราสวนระหวางโลหะกับ leucine เทากับ 1:2 เชนเดียวกับ
งานวิจัยของMamun และคณะในป ค.ศ. 2010 [14] ที่ศึกษาวิธีการเตรียมสารประกอบเชิงซอน
ระหวางไอออนโลหะ (M2+) ไดแก แมงกานีส (Mn), โคบอลต (Co), นิเกิล (Ni), ทองแดง (Cu), 

สังกะสี (Zn), แคดเมียม (Cd) และ ปรอท (Hg) กับ methionine และพิสูจนเอกลักษณสารประกอบ
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เชิงซอนดวยเทคนิค FT-IR พบวาสามารถยืนยันการเกิดพันธะระหวาง -NH3
+  และ  -COO-  ของ 

methionine กับ ไอออนโลหะโดยเปรียบเทียบจาก IR สเปกตรัมของสารประกอบเชิงซอนกับ 
methionine อิสระ และศึกษาคาคงที่ของอัตรา charge transfer ของโลหะในรูปสารประกอบ
เชิงซอน พบวามีคานอยกวาโลหะท่ีอยูในรูปเกลือ ซึ่งแสดงวามีการเกิดพันธะระหวางโลหะกับ 
methionine โดยอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางโลหะกับ methionine เทากับ 1:2 

  2.5.2 เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการแยกและวิเคระหสารประกอบเชิงซอนของโลหะ
กับกรดอะมิโน 

    งานวิจัยของ Yokoyama และคณะ ป ค.ศ. 1996 [29] ศึกษาสภาวะและวิเคราะห
กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก (nucleic acid), ครีตินิน (creatinine) และ bioactive amine ดวยเทคนิค 
HPLC โดยใช perchloric acid ทําหนาท่ีเปน ion-pair reagent ผสมในสารละลายเคลื่อนท่ี (mobile 

phase) และใช reverse phase C18 เปนคอลัมนสําหรับการวิเคราะห ซึ่งผลจากการศึกษาพบวา
สามารถแยกสารแตละชนิดออกจากกันไดอยางสมบูรณและสามารถใชสภาวะท่ีศึกษาเพื่อวิเคราะห
เชิงปริมาณได และในงานวิจัยของ Petritis และคณะ ป ค.ศ. 1999 [30] ไดวิเคราะหกรดอะมิโนดวย
เทคนิค HPLC โดยใช trifluoroacetic acid (TFA) เปน ion-pair reagent และเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของคอลัมนระหวาง Purospher RP-18e, LiCrhospher RP-Select B และ Supelcosil 

ABZ+ Plus ซึ่งเปนคอลัมน reverse phase ทั้งหมด นอกจากน้ีในงานวิจัยน้ียังไดเปรียบเทียบผลของ 
ion-pair reagent ตอการแยกของกรดอะมิโน โดยเปรียบเทียบระหวาง nonafluoropentanoic acic 

(NFPA), tridecafluoroheptanoic acid (TDFHA), heptafluorobutyric acid (HFBA) และ 
pentadecafluorooctanoic acid (PDFOA) ซึ่งจากการศึกษาพบวาจํานวนคารบอนของ ion-pair 

reagent มีผลตอการแยกของกรดอะมิโน ตอมาในป ค.ศ. 2002 Petritis และคณะยังไดศึกษาและ
เปรียบเทียบผลของเคร่ืองตรวจสัญญาณ  (detector) ไดแก Chemilunescent nitrogen detector 

(CLND), Evaporative light scattering detector (ELSO), Neclear magnetic resonance spectrometer 

(NMR), Conductivity detector, Reflextive index, UV และ Electrospray quadupole mass 

spectrometry สําหรับการวิเคราะหกรดอะมิโน โดยใช pentadecafluorooctanoic acid เปน ion-pair 

reagent ซึ่งจากการศึกษาพบวาเครื่องตรวจสัญญาณ หลายชนิดมีศักยภาพในการวิเคราะหกรดอะมิ
โนไดโดยไมตองเตรียมตัวอยางดวยการทํา derivatization  ยกเวน UV และ IR ที่วิเคราะหกรดอะมิ
โนไดบางชนิดเทานั้นเน่ืองจากมีการรบกวนจากระบบของสารละลายเคลื่อนที่ 
    งานวิจัยของ Zheng และคณะ ป ค.ศ. 2000 [31] ศึกษาและวิเคราะหซิลิเนียม (Si) ที่
อยูในรูปตางๆ ไดแก selenite, selenate, selenocysteine, selenourea, selenomethionine, 

selenoethionine และ trimethyl-selenonium ion ดวยเทคนิค HPLC โดยใชสารละลายผสม ion-pair 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

20 

reagent ประกอบดวย 2.5 mM sodium 1-butanesulfonate และ 8 mM tetramethylammonium 

hydroxide ซึ่งจากการศึกษาพบวาสามารถแยกสารประกอบอินทรียของซิลิเนียม (Se) ทั้งท่ีเปน 
neutral, anionic และ cationic ไดโดยใชคอลัมน RP-C18 และในป ค.ศ. 2000 มีงานวิจัยของ 
Kotrebai และคณะ [20] ซึ่งไดศึกษาและพัฒนาเทคนิค HPLC เพื่อวิเคราะหสารประกอบเชิงซอนซิ
ลิเนียม โดยในการศึกษาไดเปรียบเทียบผลของจํานวนคารบอนของ perfluorinate carboxylic acid ที่
ใชเปน ion-pair reagent ไดแก trifluoroacetic acid (TFA), pentafluoropropanoic acid (PEPA) และ 
heptafluorobutanoic acid (HFBA) โดยผสมในสารละลายเคลื่อนที่ (mobile phase) และคอลัมนที่ใช
คือ reverse phase C18 ซึ่งจากการศึกษาพบวาจํานวนคารบอนมีผลตอการแยกสารประกอบเชิงซอน 
selenium และพบวา pH ของสารละลายเคลื่อนที่มีผลตอการแยกและวิเคราะหสารประกอบเชิงซอน
ของซิลิเนียม 

    งานวิจัยของ Gosetti และคณะ ป ค.ศ. 2007 [33] ศึกษาและพัฒนาเทคนิค HPLC 

MS/MS สําหรับวิเคราะหสารประกอบซิลิเนียม (Se) ที่อยูในรูปของสารประกอบอินทรียและ
สารประกอบอนินทรีย โดยใช trifluoroacetic acid (TFA) เปน ion-pair reagent จากการศึกษาพบวา
การใช เทคนิค ion-pair reverse phase HPLC สามารถวิเคราะหสารประกอบ selenium ไดโดยไม
จําเปนตองเตรียมตัวอยางดวยการทํา derivatization ซึ่งเทคนิคนี้มีความวองไว (sensitivity) ในการ
วิเคราะหสูง 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

  การศึกษาวิจัยเร่ือง “การวิเคราะหปริมาณสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรด      
อะมิโนบางชนิดดวยเทคนิค HPLC” มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการพิสูจนเอกลักษณและ
วิเคราะหปริมาณเกลือแรอินทรีย โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยดังตอไปนี้ 
 
3.1 สารเคมีที่ใชในงานวิจัย 

 1. 25% ammonium solution ; NH3, Merck 

 2. copper acetate monohydrate ; (CH3COO)2Cu.H2O, Lab. grade, BHD  

 3. copper standard solution ; Cu(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/L, 1000 mg/L, Merck 

 4. copper Sulfate ; (CuSO4 5H2O), AR grade, Ajex Finechem Pty Ltd.   

 5. ethanol ; C2H5OH, 95% 

 6. glycine ; C2H2NO2, ≥99%, Fluka 

 7. leucine ; C6H13NO2, 98.5%, BHD 

 8.    L-glutamine ; C5H10N2O3, ≥99%, Sigma-Aldrich 

 9.    L-methionine ; C5H11NO2S, ≥99%, Fluka  

 10. methanol ; CH3OH, ≥99%, Merck 

 11. nitric acid ; HNO3, 69.0-70.0%, J.T. Baker 

 12.   phenylalanine ; C9H11NO2, ≥99%, Fluka 

 13. potassium bromide ; KBr,  ≥99.5%, Fluka 

 14.   tetrahydrofuran (THF) ;  C4H8O, ≥99.8%, Sigma-Aldrich   

 15. trifluoroacetic acid (TFA) ; C2HF3O2, ≥99%, Riedel-deHaën 
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3.2 เครื่องมือสําหรับวิเคราะห 
 1. เคร่ือง Ultraviolet and Visible spectrophotometer (UV-VIS) ย่ีหอ Hewlet Packard 

รุน HP-8453 UV-VIS spectrophotometer 

 2. เคร่ือง Infrared spectrophotometer (IR) ย่ีหอ Perkin Elmer รุน Spectrum GX  FT-IR  

system 

 3. เคร่ือง Differential Scanning Calorimeter (DCS) ย่ีหอ Perkin Elmer รุน Pyris 

Diamond Differential Scanning Calorimeter 

 4. เคร่ือง Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP – OES) 

ย่ีหอ Algilent Technologies รุน 700-ES series ICP-OES 

 5.  เครื่อง High Performance Liquid Chromatograph (HPLC) ย่ีหอ Water รุน Delta 600  
สวนของ detector ใช UV-Vis detector ย่ีหอ Water รุน 2487 Dual λ Absorbance Detector 

 

3.3 ขั้นตอนและวิธีการทดลอง 

 3.3.1 การเตรียมสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนแตละชนิด 

       เตรียมสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนแตละชนิด ไดแก glycine, 

glutamine,  methionine,  leucine และ phenylalanine โดยการช่ัง copper acetate monohydrate  

ประมาณ 0.01 โมล ละลายในน้ํารอน 25 mL เติมเอทานอล (ethanol) รอน 25 mL แลวผสมกับ
สารละลายกรดอะมิโนขณะรอน ~70 °C ซึ่งสารละลายกรดอะมิโนนี้เตรียมโดยช่ังกรดอะมิโนแตละ
ชนิด 0.02 โมล แลวละลายดวยนํ้ารอน 25 mL จากนั้นกวนสารละลายผสมและรักษาอุณหภูมิใหอยู
ที่ ~70 °C เปนเวลา 30 min แลวจึงทําใหสารละลายผสมเย็นลงโดยแชในอางนํ้าแข็งจนเกิดตะกอน
ของสารประกอบเชิงซอนข้ึน นําไปกรองแบบลดความดันเพ่ือแยกตะกอน ลางตะกอนดวยเอทา
นอลเย็นและท้ิงใหแหงใน decicator ที่อุณหภูมหอง 

 3.3.2   การศึกษาหาอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนแต
ละชนิด 

          ในงานวิจัยนี้ศึกษาอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางทองแดงกับ
กรดอะมิโน ไดแก glycine, glutamine, methionine, leucine และ phenylalanine ดวยเทคนิค 
continuous variation (job’s method) และ mole ratio ซึ่งในงานวิจัยนี้จะศึกษาความยาวคลื่นที่
เหมาะสมสําหรับการหาอัตราสวนการเกิดสารเชิงซอนดวยเทคนิค continuous variation และ mole 

ratio โดยการพิจารณา UV สเปกตรัมของสารเชิงซอนเปรียบเทียบกับสเปกตรัมของสารละลาย
ทองแดง (copper acetate) และสารละลายกรดอะมิโนแตละชนิด ซึ่งความยาวคลื่นท่ีเหมาะสมควร
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เปนความยาวคลื่นที่สารเชิงซอนดูดกลืนแสงไดสูงและไมมีการรบกวนจากสารละลายอื่นๆ และใน
งานวิจัยจะศึกษาคา molar absorptivity ( ) ของสารประกอบเชิงซอนแตละตัว โดยหาคา  ที่ความ
ยาวคลื่นนั้นๆ ไดจากกฎเบียร-แลมเบิรตคือ  
    A = cl 

   เมื่อ A   คือ   คาการดูดกลืนแสง (absorption) 

    C   คือ   ความเขมขนของสาร (M) 

    l    คือ   ระยะทางท่ีแสงผานตัวอยาง (cm) 

  3.3.2.1   วิธี continuous variation หรือ job’s method [34] 

     การหาอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนดวยวิธี  continuous 

variation หรือ job’s method มีหลักการ คือผสมสารละลาย แคทไอออน (cation ; M) และ ลิแกนด 
(ligand ; L)  ที่มีความเขมขนเทากัน โดยใหปริมาตรรวมของสารผสมคงท่ี แตอัตราสวนโดย
ปริมาตรของสารละลาย M และ L ตางๆ กัน นําสารละลายผสมไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น (wavelength) ที่เหมาะสม แลวสรางกราฟระหวางคาการดูดกลืนแสง (absorption) กับเศษสวน
ปริมาตรของ M หรือปริมาตรของ L คือ  VM/(VM + VL) หรือ VL/(VM + VL) ตามลําดับ ซึ่งจุดสูงสุด
เกิดข้ึนที่ VM/VL เทากับอัตราสวนของแคทไอออนและลิแกนดในสารเชิงซอน (หรือจุดตํ่าสุด ถา
สารเชิงซอนดูดกลืนนอยกวาตัวทําปฏิกิริยา) 
     ขั้นตอนในการทดลองเตรียมสารละลายเชิงซอนระหวางทองแดงกับ
กรดอะมิโนแตละชนิดเพื่อวิเคราะหมีดังนี้ 
สารละลายเชิงซอนของทองแดง กับ glycine 

 ผสมสารละลายทองแดงเขมขน 5.0 mM กับสารละลาย glycine เขมขน 5.0 mM ให
ปริมาตร(mL) สารละลายทองแดง : สารละลาย glycine ดังน้ี 0.00:1.00, 0.10:0.90, 0.20:0.80, 

0.30:0.70, 0.40:0.60, 0.50:0.50, 0.60:0.40, 0.70:0.30, 0.80:0.20, 0.90:0.10 และ 1.00:0.00  แลว
ปรับปริมาตรเปน 3.00 mL ดวยน้ํากลั่น 

สารละลายเชิงซอนของทองแดง กับ glutamine 

 ผสมสารละลายทองแดงเขมขน 5.0 mM กับสารละลาย glutamine  เขมขน 5.0 mM ให
ปริมาตร(mL) สารละลายทองแดง : สารละลาย glutamine ดังน้ี 0.00:1.00, 0.10:0.90, 0.20:0.80, 

0.30:0.70, 0.40:0.60, 0.50:0.50, 0.60:0.40, 0.70:0.30, 0.80:0.20, 0.90:0.10 และ 1.00:0.00  แลว
ปรับปริมาตรเปน 6.00 mL ดวยนํ้ากลั่น  
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สารละลายเชิงซอนของทองแดง กับ methionine 

 ผสมสารละลายทองแดงเขมขน 0.5 mM กับสารละลาย methionine เขมขน 0.5 mM ให
ปริมาตร(mL) สารละลายทองแดง : สารละลาย methionine ดังน้ี 0.00:1.00, 0.10:0.90, 0.20:0.80, 

0.30:0.70, 0.40:0.60, 0.50:0.50, 0.60:0.40, 0.70:0.30, 0.80:0.20, 0.90:0.10 และ 1.00:0.00  แลว
ปรับปริมาตรเปน 3.00 mL ดวยนํ้ากลั่น  
สารละลายเชิงซอนของทองแดง กับ leucine  

 ผสมสารละลายทองแดงเขมขน 0.5 mM กับสารละลาย leucine เขมขน 0.5 mM ให
ปริมาตร(mL) สารละลายทองแดง : สารละลาย leucine ดังน้ี 0.00:1.00, 0.10:0.90, 0.20:0.80, 

0.30:0.70, 0.40:0.60, 0.50:0.50, 0.60:0.40, 0.70:0.30, 0.80:0.20, 0.90:0.10 และ 1.00:0.00  แลว
ปรับปริมาตรเปน 3.00 mL ดวยนํ้ากลั่น  
สารละลายชิงซอนของทองแดง กับ phenylalanine 

 ผสมสารละลายทองแดงเขมขน 0.5 mM กับสารละลาย phenylalanine เขมขน 0.5 mM 

ใหปริมาตร(mL) สารละลายทองแดง : สารละลาย phenylalanine ดังน้ี 0.00:1.00, 0.10:0.90, 

0.20:0.80, 0.30:0.70, 0.40:0.60, 0.50:0.50, 0.60:0.40, 0.70:0.30, 0.80:0.20, 0.90:0.10 และ 
1.00:0.00  แลวปรับปริมาตรเปน 3.00 mL ดวยนํ้ากลั่น 

 จากนั้นต้ังสารละลายผสมท้ิงไวประมาณ 1 ช่ัวโมง และนําสารละลายท่ีเตรียมไดไปวัดคา
การดูดกลืนแสงที่ความยามคลื่นที่เหมาะสมดวยเคร่ือง UV-Vis spectrophotometer แลวหา
อัตราสวนระหวาง ทองแดง กับกรดอะมิโนแตละชนิด โดยสรางกราฟตามวิธีของ Job ซึ่งพลอต 
ระหวางคาการดูดกลืนแสงกับ VL/(VM+ VL) และ VM/(VM+ VL)  และนําคาไปคําณวนหาเศษสวนโม
ลของโลหะตอลิแกนดคือ 

     เศษสวนโมลของโลหะตอลิแกนด =   VM /(VM+ VL)     =   VM/VL 

 

     เมื่อ  VL   =   ปริมาตรของลิแกนดหรือกรดอะมิโน 

                  VM  =   ปริมาตรของโลหะ 

  3.3.2.2  mole ratio method [34] 

     การหาอัตรสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนดวยวิธี  mole ratio               

มีหลักการ คือเตรียมสารละลายผสมโดยใหความเขมขนของไอออนโลหะ (metal ion ; M) คงที่ 
และความเขมขนของลิแกนด (ligand ; L) ตางๆ กัน โดยใหปริมาตรรวมของสารละลายผสมคงท่ี 
จากนั้นวัดการดูดกลืนแสง (absorption) ของสารละลายท่ีความยาวคลื่น (wavelength) ที่เหมาะสม 
แลวสรางกราฟระหวางคาการดูดกลืนแสงกับอัตราสวนโดยโมลของ M และ L จะไดเสนตรง 2 

VL /(VM+ VL) 
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เสนท่ีมี slope ตางกัน  เมื่อตอเสนตรงท้ังสองใหตัดกันจะเปนจุดท่ีอัตราสวนโดยโมลท่ีเกิดสาร
เชิงซอน 

ขั้นตอนในการทดลองเตรียมสารละลายเชิงซอนระหวางทองแดงกับ
กรดอะมิโนแตละชนิดเพื่อวิเคราะหมีดังนี้ 
สารละลายเชิงซอนของทองแดง กับ glycine 

 ผสมสารละลายทองแดงเขมขน 5.0 mM  ปริมาตร 0.20 mL กับสารละลาย glycine 

เขมขน 10.0 mM ปริมาตรดังนี้ 0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 
และ 1.00 mL  แลวปรับปริมาตรเปน 3.00 mL ดวยนํ้ากลั่น  
สารละลายเชิงซอนของทองแดง กับ glutamine 

 ผสมสารละลายทองแดงเขมขน 5.0 mM  ปริมาตร 0.20 mL กับสารละลาย glutamine 

เขมขน 10.0 mM ปริมาตรดังนี้ 0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 
และ 1.00 mL  แลวปรับปริมาตรเปน 6.00 mL ดวยนํ้ากลั่น  
สารละลายเชิงซอนของทองแดง กับ methionine 

 ผสมสารละลายทองแดงเขมขน 0.5 mM  ปริมาตร 0.20 mL กับสารละลาย methionine 

เขมขน 1.0 mM ปริมาตรดังน้ี 0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 
และ 1.00 mL  แลวปรับปริมาตรเปน 3.00 mL ดวยนํ้ากลั่น  
สารละลายเชิงซอนของทองแดง กับ leucine 

 ผสมสารละลายทองแดงเขมขน 0.25 mM  ปริมาตร 0.20 mL กับสารละลาย leucine  
เขมขน 0.5 mM ปริมาตรดังน้ี 0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 
และ 1.00 mL  แลวปรับปริมาตรเปน 3.00 mL ดวยนํ้ากลั่น 

สารละลายเชิงซอนของทองแดง กับ phenylalanine 

 ผสมสารละลายทองแดงเขมขน 0.5 mM  ปริมาตร 0.20 mL กับสารละลาย Phenylalanine 

เขมขน 1.0 mM ปริมาตรดังน้ี 0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 
และ 1.00 mL  แลวปรับปริมาตรเปน 3.00 mL ดวยนํ้ากลั่น 

 จากน้ันตั้งสารละลายผสมท้ิงไวประมาณ 1 ช่ัวโมง แลวนําสารละลายผสมที่เตรียมข้ึนไป
วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยามคลื่นท่ีเหมาะสมดวยเคร่ือง UV-Vis spectrophotometer และหา
อัตราสวนระหวางทองแดงกับกรดอะมิโนแตละชนิด โดยสรางกราฟระหวางคาการดูดกลืนแสงกับ
อัตราสวนของจํานวนโมลทองแดงตอจํานวนโมลกรดอะมิโนตามวิธีการหาอัตราสวนโดยโมล 
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 3.3.3 การพิสูจนเอกลักษณของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน 

  งานวิจัยน้ีจะพิสูจนเอกลักษณของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิ
โนแตละชนิดดวยเทคนิค Fourier Transform Infrared spectroscopy (FT-IR) และ Differential 

Scanning Calorimetry (DSC) โดยเปรียบเทียบ IR สเปกตรัม (IR spectrum) และ เทอรโมแกรม 
(thermogram) ระหวางสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนและกรดอะมิโนอิสระ 

  3.3.3.1  เทคนิค Fourier Transform Infrared spectroscopy (FT-IR) 

     การพิสูจนเอกลักษณของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิ
โนดวยเทคนิค FT-IR อาศัยการพิจารณาความแตกตางของหมูฟงกช่ันท่ีสําคัญของสารประกอบ
เชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนแตละชนิดเปรียบเทียบกับกรดอะมิโนอิสระ โดยเตรียม
ตัวอยางดวยยวิธีการอัดเม็ด (pellet method)  มีขั้นตอนดังนี้ 
     นําสารตัวอยางท่ีเปนของแข็งมาบดให เปนเนื้อ เดียวกับ  potassium 

bromide (KBr) โดยปริมาณ KBr ตอปริมาณของตัวอยาง ประมาณ 99:1 จากนั้นอัดดวยความดันสูง
เพื่อใหเปนแผนตัวอยางโปรงแสง แลวจึงนําไปวิเคราะหดวยเคร่ือง IR  spectrometer ย่ีหอ Perkin 

Elmer รุน Spectrum GX  FT-IR  system ในชวงเลขคลื่น 4000-400 cm-1 

  3.3.3.2  เทคนิค Differential Scanning Calorimetry (DCS) 

     ศึกษาเอกลักษณของสารประกอบเชิงซอนดวยเทคนิค DSC โดยพิจารณา
ความแตกตางของเทอรโมแกรม (thermogram) ระหวางสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ
กรดอะมิโนแตละชนิดเปรียบเทียบกับกรดอะมิโนอิสระ การเตรียมตัวอยางสําหรับวิเคราะหดังนี้ 
     ช่ังตัวอยาง 2-3 mg แลวนําไป encapsulate ใน pan aluminium จากนั้น
นําไปวิเคราะหดวยเคร่ือง DSC ย่ีหอ Perkin Elmer รุน Pyris Diamond Differential Scanning 

Calorimeter ในชวงอุณหภูมิ 50-400 °C ดวยอัตราการใหความรอนเทากับ 10 °C/min 

 3.3.4 การแยกและวิเคราะหปริมาณสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน 

  ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการแยกสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิ
โนแตละชนิด เพื่อวิเคราะหปริมาณสารประกอบเชิงซอนทั้งทางคุณภาพและปริมาณ โดยศึกษา 
retention time ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงสําหรับสารประกอบเชิงซอนแตละตัว และสรางกราฟ
มาตรฐานสําหรับการวิเคราะหปริมาณ ศึกษาความเขมขนต่ําสุดท่ีสามารถวิเคราะหได ( Limit of 

detection; LOD ) และความเขมขนตํ่าสุดที่สามารถวิเคราะหเชิงปริมาณได (Limit of quantification; 

LOQ) จากนั้นวิเคราะหปริมาณทองแดงในตัวอยางท่ีเตรียมขึ้นเปรียบเทียบกับเทคนิค Inductively 

Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP–OES) ซึ่งเปนเทคนิคมาตรฐานสําหรับการ
วิเคราะหทองแดง โดยตัวอยางท่ีวิเคราะหในงานวิจัยมีทั้งส้ิน 4 ตัวอยาง ซึ่งสมมติใหสารประกอบ
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เชิงซอนของทองแดงกับ methionine, leucine และ phenylalanine ที่เตรียมขึ้นในงานวิจัยเปนสาร
ตัวอยาง คือตัวอยางท่ี 1 เปนสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ methionine ตัวอยางท่ี 2 เปน
สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ leucine และตัวอยางท่ี 3 เปนสารประกอบเชิงซอนของ
ทองแดงกับ Phenylalanine สวนตัวอยางท่ี 4 เปนตัวอยางผสมระหวางสารประกอบเชิงซอนของ
ทองแดงกับ methionine, leucine, phenylalanine และ CuSO4.5H2O โดยมีวิธีการทดลองดังนี้  
  3.3.4.1  การเตรียมสารละลายมาตรฐาน (standard) สําหรับการวิเคราะหทองแดง

ดวยเทคนิค ICP-OES 

     เตรียมสารละลายทองแดงมาตรฐานเขมขน 100 mg/L โดยปเปต
สารละลายทองแดงมาตรฐาน (copper standard solution)  เขมขน 1000 mg/L ปริมาตร 10 mL ใส
ขวดปริมาตรขนาด 100 mL แลวปรับปริมาตรดวย 0.2%(v/v) HNO3 จากนั้นเจือจาง (dilute) ใหมี
ความเขมขนเทากับ 1, 5, 10, 15, 20 และ 30 mg/L โดยปเปตสารละลายทองแดงมาตรฐานเขมขน 
100 mg/L ปริมาตร 1, 5, 10, 15, 20 และ 30 mL ใสขวดปริมาตรขนาด 100 mL แลวปรับปริมาตร
ดวย 0.2%(v/v) HNO3  
  3.3.4.2  การเตรียมสารละลายตัวอยางสําหรับเทคนิค ICP-OES 

     ช่ังตัวอยางน้ําหนักประมาณ 40-50 mg ละลายดวย 0.2%(v/v) HNO3 

จากนั้นปรับปริมาตรดวย 0.2%(v/v) HNO3 ในขวดปริมาตรขนาด 100 mL จากน้ันเจือจางตัวอยางท่ี 
1-3 ลง 10 เทา โดยการปเปตสารละลายตัวอยางมา 5 mL ใสขวดปริมาตรขนาด 50 mL แลวปรับ
ปริมาตรดวย 0.2%(v/v)  HNO3   สวนตัวอยางท่ี 4 เจือจางลง 20 เทา โดยการการปเปตสารละลาย
ตัวอยางมา 5 mL ใสขวดปริมาตรขนาด 100 mL แลวปรับปริมาตรดวย 0.2%(v/v)  HNO3    

  3.3.4.3  การเตรียมสารละลายเคลื่อนที่ (mobile phase) สําหรับเทคนิค HPLC 

     ผสมสารละลายกรด trifluoroacetic acid (TFA)  และ tetrahydrofuran 

(THF) ในนํ้าปราศจาคไอออน (deionize water) ใหมีความเขมขน 0.1% (v/v) และ 1% (v/v) 

ตามลําดับ จากนั้นปรับ pH ของสารละลายผสมใหอยูประมาณ 4.5 ดวยสารละลาย ammonium 

(NH3) เขมขน 1%(v/v) 

  3.3.4.4  สภาวะที่ใชในการวิเคราะหสําหรับเทคนิค HPLC 

  Instrument : HPLC ย่ีหอ Water รุน Delta 60 

   Column : Ascentis™ C18, 5 μm, i.d. 15 cm x 4.6 mm 

         Mobile phase : สารละลายผสม 0.1% TFA และ 1% THF (pH 4.5)  

     Flow rate : 0.5 mL/min 

     Injection volume : 20 μL 
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        Detector : UV-Vis detector ย่ีหอ Water รุน 2487 Dual λ Absorbance Detector 

     Wavelength : 200 nm 

  3.3.4.5  การเตรียมสารละลายมาตรฐาน (standard) สําหรับการวิเคราะหทองแดง
ดวยเทคนิค HPLC 

     เตรียมสารละลายสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ methionine ความ
เขมขนในชวง  5.2–25.8 mg/L โดยใชเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) เปนตัวทําละลาย จากน้ันกรอง
สารละลายดวย millipore filter ขนาด 0.45 μm  แลวฉีดเขาเคร่ือง HPLC เพื่อวิเคราะหดวยเข็มฉีด 
(syringe) ขนาด 100 μL จากน้ันนําพื้นท่ีใตพีคที่ไดไปพลอตกราฟความสัมพันธระหวางพ้ืนท่ีใตพีค
และความเขมขนของสารประกอบเชิงซอนแตละชนิด โดยในการวิเคราะหจะทําซ้ํา 3 ครั้ง และสราง
กราฟมาตรฐานของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ leucine กับ phenylalanine ดวยวิธี
เดียวกัน โดยใหความเขมขนอยูในชวง 24.8–49.7 mg/L และ 4.2–12.6 mg/L  ตามลําดับ 

  3.3.4.6  การหาคา limit of detection (LOD) และ limit of quantification (LOQ) 

ดวยเทคนิค HPLC 

     ทําโดยการเติมสารประกอบเชิงซอนท่ีมีความเขมขนระดับต่ําๆ ลงไปใน
สารละลาย blank จนสามารถตรวจวัดสัญญาณได ทําการวิเคราะหจํานวน 10 ซ้ํา แลวนําพ้ืนท่ีใตพีค
มาคํานวณหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation; SD) เพื่อนําไปหาคา  limit of detection 

(LOD) และ limit of quantification (LOQ) ตามสมการตอไปนี้ 
         limit of detection (LOD)        =    3*SD 

      limit of quantification (LOQ) =    10*SD 

  3.3.4.7  การเตรียมสารละลายตัวอยางสําหรับเทคนิค HPLC 

     ช่ังตัวอยางนํ้าหนักประมาณ 8-10 mg ยกเวนตัวอยางท่ี 3 ช่ังนํ้าหนัก
ประมาณ 4 mg ละลายและปรับปริมาตรดวยสารละลายเคลื่อนท่ี (mobile phase) ในขวดปริมาตร
ขนาด 100 mL จากนั้นเจือจางลงใหมีความเขมขนท่ีเหมาะสมและปรับปริมาตรดวยสารละลาย
เคลื่อนที่ จากนั้นกรองสารละลายดวย millipore filter ขนาด 0.45 μm แลวฉีดเขาเคร่ือง HPLC เพื่อ
วิเคราะห 
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บทที่ 4 

ผลและวิจารณผลการวิจัย 

 

 glycine และ glutamine จัดเปนกรดอะมิโนชนิดท่ีไมจําเปน (non-essential amino acid) 

เนื่องจากรางกายสามารถสังเคราะหเองไดเมื่อขาดนอกจากนี้ glycine ยังเปนกรดอะมิโนที่มีขนาด
เล็กที่สุดและมีหนาท่ีเปน  neurotransmitter [35] อีกดวย  สวน  methionine, leucine และ 
phenylalanine จัดเปนกรดอะมิโนจําเปน (essential amino acid) ที่รางกายไมสามารถสังเคราะหเอง
ได และเนื่องจากมีงานวิจัยมากมายท่ีศึกษาวิธีการเตรียมและพิสูจนเอกลักษณของสารประกอบ
เชิงซอนของโลหะกับ glycine [7,12,17], glutamine [12], methionine [5,6,12,13], leucine [11,12] 

และ phenylalanine [12] ดวยเทคนิคตางๆ เชน Fourier Transform Infrared spectroscopy (FT-IR) 

และ Differential Scanning Calorimetry (DSC) ตัวอยางเชน งานวิจัยของ Devereux  และคณะในป 
ค.ศ. 1997 [12] โดยการเตรียมสารประกอบเชิงซอนของแมงกานีสกับกรดอะมิโน ไดแก leucine, 

glycine, glutamine, phenylalanine, และ methionine และพิสูจนเอกลักษณของสารประกอบดวย
เทคนิค IR spectroscopy โดยเปรียบเทียบ IR สเปกตรัม (spectrum) ระหวางสารประกอบเชิงซอน
กับกรดอะมิโนอิสระ เชนเดียวกับงานวิจัยของ Stanila [36] ในป ค.ศ. 2007 ที่ศึกษาสารประกอบ
เชิงซอนของทองแดงกับ methionine และ phenylalanine ดวยเทคนิค FT-IR [36]  ดังน้ันผูวิจัยจึงมี
ความสนใจในการเตรียมสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ glycine, glutamine, methionine, 

leucine และ phenylalanine ขึ้นและพิสูจนเอกลักษณของตะกอนสารประกอบเชิงซอนดวยเทคนิค 
FT-IR และ DSC เพื่อยืนยันการเกิดพันธะระหวางไอออนทองแดงกับกรดอะมิโน และนํา
สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนที่เตรียมไดไปศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมตอการ
วิเคราะหปริมาณทองแดงท่ีอยูในรูปสารประกอบเชิงซอน โดยอาศัยการวิเคราะหปริมาณกรด       
อะมิโนในสารประกอบเชิงซอนดวยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

รวมกับขอมูลจากการศึกษาอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน 
ดวยเทคนิค continuous variation และ mole ratio ซึ่งอาศัยเทคนิค UV-Vis spectroscopy ในการวัด
คาการดูดกลืนแสง (absorption) ของสารเชิงซอน โดยในงานวิจัยไดเปรียบเทียบปริมาณทองแดงท่ี
วิเคราะหไดดวยเทคนิค HPLC กับเทคนิค Inductively Coupled Plasma-Optical Emission 

Spectrometer (ICP–OES) ซึ่งเปนเทคนิคมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหปริมาณทองแดง โดย
สามารถวิเคราะหปริมาณทองแดงทั้งหมดในตัวอยางไดอยางถูกตองและแมนยํา[40-42]  
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4.1 การเตรียมสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน 

  จากการเตรียมสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนทั้ง 5 ชนิด ไดแก 
glycine, glutamine,  methionine,  leucine และ phenylalanine พบวาไดตะกอนท่ีมีสีและลักษณะ
แตกตางกันคือ สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ glycine ไดตะกอนท่ีมีลักษณะเปนผง เนื้อ
ละเอียด มีสีฟา สวนสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ glutamine, methionine และ leucine 

ตะกอนที่ไดมีสีมวง โดยสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ glutamine และ leucine  มีลักษณะ
เปนผง เนื้อละเอียด สวนสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ methionine ที่มีลักษณะเปนเกร็ด 
และสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ phenylalanine พบวาตะกอนท่ีไดมีลักษณะเปนผง เนื้อ
ละเอียด มีสีฟา-มวงออน แสดงดังตารางท่ี 4 ซึ่งตะกอนของสารประกอบเชิงซอนท้ัง 5 ชนิดท่ีเตรียม
ขึ้นน้ีพบวาสามารถละลายไดในน้ํารอน 

ตารางท่ี 4  ลักษณะทางกายภาพของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน 
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ตารางท่ี 4  ลักษณะทางกายภาพของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน(ตอ) 

 

4.2 การหาอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน 

  การศึกษาอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนในงานวิจัย
นี้ อาศัยเทคนิค continuous variation (job’s method) และ mole ratio รวมกันเพ่ือเปนการยืนยันและ
เพิ่ มความน า เ ช่ือถือแกผลการวิ จัย  ซึ่ ง ในการ ศึกษาจะติดตามผลด วย เทคนิค  UV-Vis 

spectrophotometry ดังนั้นจึงตองศึกษาหาความยาวคลื่น (wavelength) ที่เหมาะสมตอการวิเคราะห 
โดยพิจารณาจาก UV สเปกตรัม (spectrum) ของสารละลายเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน
เปรียบเทียบกับสารละลายทองแดงและสารละลายกรดอะมิโนอิสระ ซึ่งความยาวคลื่นท่ีเหมาะสม
ควรเปนความยาวคลื่นท่ีสารประกอบเชิงซอนดูดกลืนแสงไดสูงและไมมีการรบกวนจากสารอื่น
โดยเฉพาะสารละลายทองแดงและกรดอะมิโนอิสระ 

  จาก UV สเปกตรัมของสารละลายเชิงซอนของทองแดงกับ glycine เปรียบเทียบกับ
สารละลายทองแดงและสารละลาย glycine อิสระ แสดงดังภาพท่ี 3 พบวาสเปกตรัมของสารละลาย
เชิงซอนดูดกลืนแสงไดสูงท่ีสุดท่ีความยาวคลื่น 220 nm ซึ่งแตกตางจากสเปกตรัมของสารละลาย 
glycine อิสระอยางชัดเจน แตที่ความยาวคลื่น 220 nm นี้พบวามีการรบกวนจากสารละลายทองแดง
คอนขางมาก ผูวิจัยจึงเลือกความยาวคลื่น 230 nm เพื่อใชศึกษาอัตราสวนการเกิดสารประกอบ
เชิงซอนของทองแดงกับ glycine ซึ่งเปนความยาวคลื่อนท่ีสารละลายเชิงซอนสามารถดูดกลืนแสง
ไดสูงและไมมีการรบกวนจากสารละลายทองแดงและ glycine อิสระ เชนเดียวกับสเปกตรัมของ
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สารละลายเชิงซอนของทองแดงกับ leucine ที่พบวามีความแตกตางจากสเปกตรัมของสารละลาย 
leucine อิสระอยางชัดเจน โดยสามารถดูดกลืนแสงไดสูงสุดท่ีความยาวคลื่น 220 nm แตเนื่องจากมี
การรบกวนจากสารละลายทองแดงสูง ดังภาพที่ 6 ดังน้ันความยาวคลื่นท่ีเหมาะสมตอการศึกษาหา
อัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ leucine คือที่ความยาวคลื่น 250 nm ซึ่งมี
การรบกวนจากสารละลายทองแดงไมสูงมากนักและไมมีการรบกวนจากสารละลาย leucine สวน
ความยาวคลื่นที่เหมาะสมสําหรับใชศึกษาอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ 
glutamine มากที่สุดคือที่ความยาวคลื่น 235 nm ซึ่งเปนความยาวคลื่นท่ีสารละลายเชิงซอนของ
ทองแดงกับ glutamine ดูดกลืนแสงไดสูงท่ีสุด และไมมีการรบกวนจากสารละลายทองแดงและ
สารละลาย glutamine อิสระ ดังสเปกตรัมในภาพท่ี 4 และจากภาพท่ี 5 จะเห็นวาสเปกตรัมของ
สารละลายเชิงซอนของทองแดงกับ methionine มีลักษณะพีคที่คลายกับพีคของสารละลาย 
methionine อิสระมาก ทําใหไมสามารถยืนยันไดวาเกิดสารเชิงซอนข้ึน  แตอยางไรก็ตามผูวิจัยได
เลือกความยาวคลื่น 240 nm เพื่อใชวิเคราะหอัตราสวนการเกิดสารเชิงซอนของทองแดงกับ 
methionine ซึ่งเปนบริเวณท่ีพีคของสารเชิงซอนมีลักษณะของพีคที่กวาง (broad) กวาสเปกตรัมของ 
methionine อิสระ ซึ่งมีการรบกวนจากสารละลายทองแดงและ methionine อิสระเล็กนอย 
เชนเดียวกันเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสเปกตรัมระหวางสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ 
phenylalanine สารละลายทองแดงและ phenylalanine อิสระ แสดงดังภาพท่ี 7 พบวาสเปกตรัมของ
สารเชิงซอนมีลักษณะคลายกับสเปกตรัมของสารละลาย phenylalanine ทําใหไมสามารถยืนยันการ
เกิดสารเชิงซอนไดเชนกัน แตจากสเปกตรัมของสารเชิงซอนจะเห็นวามีหางของพีคที่สามารถวัด
การดูดกลืนแสงไดโดยไมมีการรบกวนจากสารละลาย phenylalanine อิสระ ดังน้ันความยาวคลื่น
สําหรับใชศึกษาหาอัตราสวนการเกิดสารรประกอบเชิงซอนจะเลือกที่ความยาวคลื่น 240 nm ซึ่ง
เปนความยาวคลื่นที่มีการรบกวนจากท้ังสารละลายทองแดงและ phenylalanine เล็กนอย โดยความ
สารเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนแตละชนิดมีคา molar absorptivity ( ) ดังตารางท่ี 5 ซึ่งคา 

 เปนคาคงที่ที่ขึ้นอยูกับชนิดของสารและความยาวคล่ืนท่ีวัด มีประโยชนมากในการคํานวณชวง
ความเขมขนของสารใหมีคาการดูดกลืนอยูในชวงการใชงานปกติ (working range) ซึ่งโดยท่ัวไป
นิยมวัดใหคาการดูดกลืนอยูในชวง 0.1–1.0 
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ตารางท่ี 5 คา molar absorptivity ของสารประกอบเชิงซอนทองแดงกับกรดอะมิโนแตละชนิด 
 

สารตัวอยาง 
 
 

molar absorptivity (L mol-1 cm-1) 
 

 

สารประกอบเชิงซอนทองแดงกับ glycine 
 

230 : 543 
 

สารประกอบเชิงซอนทองแดงกับ glutamine 
 

235 : 1620 
 

 

สารประกอบเชิงซอนทองแดงกับ methionine 
 

240 : 3862 
 

 

สารประกอบเชิงซอนทองแดงกับ leucine 
 

250 : 1841 
 

 

สารประกอบเชิงซอนทองแดงกับ phenylalanine 
 

240 : 4891 
 

 

 
 

 
ภาพท่ี 3 UV สเปกตรัมเปรียบเทียบระหวางสารละลายเชิงซอนของทองแดงกับ glycine (a),         

สารละลาย copper acetate (b) และสารละลาย glycine (c) 

 

 
ภาพท่ี 4 UV สเปกตรัมเปรียบเทียบระหวางสารละลายเชิงซอนของทองแดงกับ glutamine (a),  

 สารละลาย copper acetate (b) และสารละลาย glutamine (c) 
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ภาพที่ 5 UV สเปกตรัมเปรียบเทียบระหวางสารละลายเชิงซอนของทองแดงกับ methionine (a),  

สารละลาย copper acetate (b) และสารละลาย methionine (c) 

 

 
ภาพท่ี 6 UV สเปกตรัมเปรียบเทียบระหวางสารละลายเชิงซอนของทองแดงกับ leucine (a),  

  สารละลาย copper acetate (b) และสารละลาย leucine (c)    

 

 
ภาพท่ี 7 UV สเปกตรัมเปรียบเทียบระหวางสารละลายเชิงซอนของทองแดงกับ phenylalanine (a), 

สารละลาย copper acetate (b) และสารละลาย phenylalanine (c)    
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  การศึกษาหาอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน ดวยวิธี 
continuous variation หรือ job’s method สามารถศึกษาไดโดยการสรางกราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวางคาการดูดกลืนแสงของสารเชิงซอนกับเศษสวนโมลของลิแกนด ซึ่งท่ีจุดสูงสุดเกิดข้ึนที่ 
VM/VL เทากับอัตราสวนระหวางทองแดงตอกรดอะมิโน กราฟแสดงการหาอัตราสวนการเกิด
สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนแสดงดังภาพที่ 8 ซึ่งในภาพ (a) แสดงการหา
อัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ glycine โดยที่จุดสูงสุดมีคา VM/VL 

ประมาณ 0.34/0.66 เทากับ 1:1.9 คิดเปนอัตราสวนทองแดงตอ glycine เทากับ 1:2 สวนในภาพ (b) 

และ (e) แสดงกราฟการหาอัตราการเกิดสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ glutamine และ 
phenylalanine พบวาท่ีจุดสูงสุดมีคา VM/VL ประมาณ 0.36/0.64  เทากับ 1:1.8 ซึ่งคิดเปนอัตราสวน 
1:2  และจากการหาอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ methionine แสดงดัง
ภาพ (c) พบวาที่จุดสูงสุดมีคา VM/VL ประมาณ 0.38/0.62 เทากับ 1:1.7 คิดเปนอัตราสวน 1:2 ซึ่งมีคา
เทากับคาท่ีไดจากการหาอัตราสวนเชิงซอนของทองแดงกับ leucine  ดังภาพ (d) ดังน้ันจาก
การศึกษาสามารถสรุปไดวาอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางทองแดงกับกรดอะมิโน
ทั้ง 5 ชนิดดวยวิธี continuous variation มีคาเทากับ 1:2  
  และจากการศึกษาอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางทองแดงกับกรดอะมิ
โนดวยเทคนิค mole ratio method สามารถหาไดโดยการสรางกราฟระหวางคาการดูดกลืนแสงกับ
อัตราสวนโดยโมลของทองแดงและกรดอะมิโน ซึ่งจะไดเสนตรง 2 เสนที่มีความชัน (slope) 

ตางกัน และเมื่อตอเสนตรงทั้งสองใหตัดกันจะเปนจุดท่ีอัตราสวนโดยโมลท่ีเกิดสารเชิงซอน  จาก
การศึกษาพบวาจุดท่ีเสนตรงทั้งสองตัดกันมีคาอัตราสวนของทองแดงตอกรดอะมิโนทั้ง 5 ชนิดท่ี
ศึกษาในงานวิจัยนี้มีคาเทากับ 1:2 ดังภาพท่ี 9 ซึ่งสอดคลองกับเทคนิค continuous variation  

  ดังนั้นจากการศึกษาหาอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิ
โน ไดแก glycine, glutamine, methionine, leucine และ phenylalanine ดวยเทคนิคทั้งสองพบวามี
อัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนเทากัน โดยมีอัตราสวนระหวางทองแดงตอกรดอะมิโน
เทากับ 1:2 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยอื่นๆ ซึ่งศึกษาอัตราสวนการเกิดสารเชิงซอนระหวางทองแดง
กับกรดอะมิโนดวยเทคนิค CHN analyzer เชน งานวิจัยของ Han และคณะ [13] ในป 2006 และ 
Mamun และคณะ [14] ในป ค.ศ. 2010 ซึ่งพบวาอัตราสวนระหวางทองแดงกับ methionine  เทากับ 
1:2 และงานวิจัยของ Stanila และคณะ ในป ค.ศ. 2007 [36] พบวาอัตราสวนระหวางทองแดงกับ 
methionine และ phenylalanine เทากับ 1:2 และตอมาในป 2009 [11] Stanila ไดศึกษาและศึกษา
เอกลักษณของสารประกอบเชิงซอนทองแดงกับ leucine โดยพบวาอัตราสวนระหวางทองแดงกับ 
leucine เทากับ 1:2   
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(a) 

 

(b) 

(c) 

 

(d) 

 
                                  (e) 

 
ภาพท่ี 8 กราฟการหาอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนดวยวิธี 

continuous variation หรือ job’s method 

 (a) สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ glycine 

 (b) สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ glutamine 

 (c) สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ methionine 

 (d) สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ leucine 

 (e) สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ phenylalanine 
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 (a) 

 

(b) 

 
 

 (c) 

 

(d) 

 
 

                                        (e) 

 
 

ภาพท่ี 9 กราฟการหาอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนดวยวิธี 
mole ratio method 

 (a) สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ glycine 

 (b) สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ glutamine 

 (c) สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ methionine 

 (d) สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ leucine 

 (e) สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ phenylalanine 
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4.3 การพิสูจนเอกลักษณสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน 

  การพิสูจนเอกลักษณสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนแตละชนิดท่ี
เตรียมขึ้นในงานวิจัยนี้ อาศัยเทคนิค Fourier Transform Infrared spectroscopy (FT-IR) และ 
Differential Scanning Calorimetry (DSC) ซึ่งเปนเทคนิคที่นิยมใชและนาเช่ือถือในการพิสูจน
เอกลักษณสารประกอบเชิงซอน ผลจากการศึกษามีดังนี้ 
  4.3.1 การพิสูจนเอกลักษณสารประกอบเชิงซอนดวยเทคนิค FT-IR 

    เทคนิค FT-IR เปนเทคนิคท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับหมูฟงกชันที่สําคัญภายในโครงสราง
ของโมเลกุล ดังน้ันจาก IR สเปกตรัม (spectrum) สามารถยืนยันการสรางพันธะระหวางไอออนของ
ทองแดงกับกรดอะมิโนได โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะพีคและตําแหนงเลขคลื่น 
(wave number) ของแบนด (bands) ที่สําคัญระหวาง IR สเปกตรัมของสารประกอบเชิงซอน
เปรียบเทียบกับ IR สเปกตรัมของกรดอะมิโนอิสระแตละชนิด  โดยการวิเคราะหตัวอยาง
สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรด  อะมิโนที่เปนของแข็งในงานวิจัยนี้จะใชเทคนิค 
transmission ซึ่งเปนวิธีที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในการวิเคราะหดวยเทคนิค IR มีหลักการคือให
แสงอินฟราเรด (Infrared) สองผานตัวอยางและตกสูตัวตรวจวัดสัญญาณ (detector) โดยเทคนิคนี้
สามารถวิเคราะหไดทั้งตัวอยางที่เปนของแข็ง (solid) ของเหลว (liquid) และกาซ (gas) และสําหรับ
ตัวอยางสารประกอบเชิงซอนที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ ซึ่งมีลักษณะเปนของแข็งสามารถเตรียมตัวอยาง
ไดในรูปของ KBr pellet โดยผลจากการเปรียบเทียบ IR สเปกตรัมของสารประกอบเชิงซอนกับ IR 

สเปกตรัมของกรดอะมิโนอิสระ แสดงดังภาพที่ 10-14 และตารางท่ี 6  

    เมื่อพิจารณา IR สเปกตรัมของกรดอะมิโนอิสระทั้ง 5 ชนิด คือ glycine, glutamine, 

methionine, leucine และ phenylalanine พบวาพีคสําคัญท่ีแสดงการดูดกลืนแสงของกรดอะมิโนคือ
พีคของหมูฟงกช่ัน –NH3

+  ที่ใหแบนด (band) การสั่นแบบยืด  N–H  stretching ที่มีลักษณะกวาง 
(broad) และมีความเขม (intensity) สูงในยาน 3100–2600 cm-1 จากสเปกตรัมในภาพที่ 10-14 จะ
เห็นวาพีคนี้ขยายไปจนถึงเลขคลื่นประมาณ 2000 cm-1 ซึ่งเกิดจากมีแบนดรวม (combination bands) 

และแบนดโอเวอรโทน (overtone bands) โดยมีแบนดสําคัญอยูที่ประมาณ 2000–2220 cm-1  

[12,37,38] แตเมื่อพิจารณาแบนดของ N–H stretching ของสเปกตรัมสารประกอบเชิงซอนของ
ทองแดงกับกรดอะมิโน พบวามีการหายไปของแบนดรวมและแบนดโอเวอรโทนทําใหพีคมี
ลักษณะแหลมกวาและเกิดการเลื่อน (shift) ไปท่ียาน 3500-3200 cm-1 ซึ่งเกิดจากหมูฟงกช่ัน –NH3

+  
ของกรดอะมิโนถูกดึงโปรตรอนออกไปกลายเปน –NH2 และเกิดพันธะโคออรดิเนต (coordinate) 

ขึ้นกับไอออนทองแดงสอดคลองกับงานวิจัยของ Devereux [12] และ Mamun [14]   
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   จากการพิจารณาสเปกตรัมของกรดอะมิโนอิสระในยาน 1600-1590 cm-1  และยาน 
1400 cm-1  ซึ่งเปนพีคของ C=O stretching แบบไมสมมาตร (asymmetry) และ C=O stretching 
แบบสมมาตร (symmetry) ของหมูฟงกชันคารบอกซิล (–COO- ) ตามลําดับ [23] จากสเปกตรัมใน
ภาพที่ 10–14 เมื่อเปรียบเทียบสเปกตรัมของสารประกอบเชิงซอนทองแดงกับกรดอะมิโนแตละ
ชนิด พบวาพีคในยาน 1600-1590 cm-1  และยาน 1400 cm-1 ของสารประกอบเชิงซอนมีลักษณะท่ี
แหลมกวาและเกิดการเลื่อน (shift) ของพีคไปที่เลขคลื่นท่ีตางจากกรดอะมิโนอิสระ ดังตารางท่ี  5 

ซึ่งแสดงวาเกิดพันธะข้ึนระหวางไอออนทองแดงกับอะตอมออกซิเจน (O) ของหมูฟงกช่ัน –COO- 

ของกรดอะมิโน นอกจากน้ียังพบวาสเปกตรัมของสารประกอบเชิงซอนทองแดงกับ glycine มีการ
หายไปของพีคที่เลขคลื่น 504 cm-1 ซึ่งพีคนี้ปรากฏอยูในสเปกตรัมของกรด glycine อิสระ
สอดคลองกับงานวิจัยของ Hartle [17] โดย Hartle อธิบายวาการหายไปของพีคที่เลขคลื่น 504 cm-1 

เกิดจากการสรางพันธะระหวางหมูฟงกช่ัน –COO- ของ glycine กับสังกะสี (Zn) ดังน้ันผูวิจัยจึงคาด
วาการหายไปของพีคที่เลขคลื่น 504 cm-1 ของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ glycine ใน
งานวิจัยนี้นาจะเกิดจากการเกิดพันธะระหวาง –COO- ของ glycine กับทองแดงเชนเดียวกัน และจาก
สเปกตรัมของสารประกอบเชิงซอนจะเห็นวาไมมีแบนดในยานท่ีเลขคลื่นมากกวา 3450 cm-1 ซึ่ง
เปนแบนดที่เกิดจากการสั่นแบบยืด O–H stretching แสดงวาไมมีโมเลกุล (molecule) ของน้ําอยูใน
สารประกอบเชิงซอน สอดคลองกับงานวิจัยของ Mamun [14] ที่ศึกษาและพิสูจนเอกลักษณของ
สารประกอบเชิงซอนของทองแดงและโลหะอื่นๆ กับ Methionine ดวยเทคนิค FT-IR โดย Mamun 

สรุปจากสเปกตรัมของสารประกอบเชิงซอนท่ีไมพบแบนดที่มีเลขคลื่นสูงกวา 3450 cm-1 วาไมมี
โมเลกุลของนํ้าอยูในสารประกอบเชิงซอน  
    และจากรูปที่ 15 แสดง IR สเปกตรัมของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรด 
อะมิโนเปรียบเทียบกับกรดอะมิโนอิสระแตละชนิด (ภาพ a – e)  และ copper acetate monohydrate 

(ภาพ f)  ซึ่งจากสเปกตรัมจะเห็นวาสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนทุกตัวมีการ
เลื่อนของพีคในยานของ N-H stretching เมื่อเปรียบเทียบกับกรดอะมิโนอิสระ แสดงวามีการสราง
พันธะระหวางอะตอมไนโตรเจนของกรดอะมิโนกับอะตอมทองแดง และจากสเปกตรัมจะเห็นวามี
การเลื่อนของพีคในยาน C=O stretching ทั้งแบบสมมาตรและแบบไมสมมาตร ซึ่งแสดงวาเกิด
พันธะระหวางอะตอมออกซิเจนกับอะตอมทองแดง  และเมื่อเปรียบเทียบสเปกตรัมของ
สารประกอบเชิงซอนกับสเปกตรัมของ copper acetate monohydrate รวมดวยจะเห็นวาพีคของ
สารประกอบเชิงซอนไมไดเกิดจากการตกตะกอนรวมกันระหวางกรดอะมิโนกับ  copper acetate 

monohydrate ดังนั้นแสดงวาสารประกอบเชิงซอนเกิดจากการสรางพันธะระหวางไอออนทองแดง
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กับกรดอะมิโน โดยเกิดพันธะระหวางอะตอมทองแดงกับอะตอมออกซิเจนของหมูฟงกช่ันคารบอก
ซิลและอะตอมไนโตรเจนของหมูฟงกช่ันอะมิโนของกรดอะมิโน 

ตารางท่ี 6 ขอมูล IR ของกรดอะมิโนอิสระและสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน 

 

สารตัวอยาง 
เลขคลื่น (wave number) cm-1 

N – H 

stretching 

C=O stretching 

 asymmetry  symmetry 

glycine อิสระ 

สารประกอบเชิงซอนทองแดงกับ glycine 

2888 

3264 

1590 

1606 

1396 

1391 

glutamine อิสระ 
สารประกอบเชิงซอนทองแดงกับ glutamine 

2930 

3203 

1587 

1618 

1411 

1427 

methionine อิสระ 
สารประกอบเชิงซอนทองแดงกับ methionine 

2917 

3242 

1584 

1621 

1411 

1427 

leucine อิสระ 
สารประกอบเชิงซอนทองแดงกับ leucine 

2953 

3242 

1587 

1619 

1416 

1396 

phenylalanine อิสระ 
สารประกอบเชิงซอนทองแดงกับ phenylalanine 

3031 

3333 

1563 

1622 

1411 

1456 

 

 
 

 
ภาพท่ี 10  IR สเปกตรัมเปรียบเทียบระหวาง glycine (a)  และ สารประกอบเชิงซอนของทองแดง

กับ glycine (b) 
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ภาพที่ 11 IR สเปกตรัมเปรียบเทียบระหวาง glutamine (a)  และ สารประกอบเชิงซอนของ

ทองแดงกับ glutamine (b) 

 

 
ภาพที่ 12 IR สเปกตรัมเปรียบเทียบระหวาง methionine (a) และ สารประกอบเชิงซอนของ

ทองแดงกับ methionine (b) 

 

 
ภาพท่ี 13 IR สเปกตรัมเปรียบเทียบระหวาง leucine (a) และ สารประกอบเชิงซอนของทองแดง

กับ leucine (b) 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 14  IR สเปกตรัมเปรียบเทียบระหวาง phenylalanine (a) และ สารประกอบเชิงซอนของ
ทองแดงกับ phenylalanine (b) 
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ภาพที่ 15 IR สเปกตรัมของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนเปรียบเทียบกับ
กรดอะมิโนอิสระและ copper acetate monohydrate 

 (a) glycine (1), สารประกอบเชิงซอนทองแดงกับ glycine (2)   
 (b) glutamine (1), สารประกอบเชิงซอนทองแดงกับ glutamine (2) 

 (c) methionine (1), สารประกอบเชิงซอนทองแดงกับ methionine (2) 
(d) leucine (1), สารประกอบเชิงซอนของแดงกับ leucine (2) 
(e) phenylalanine (1), สารประกอบเชิงซอนทองแดงกับ phenylalanine (2) 

(f) copper acetate monohydrate 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 

  4.3.2 การพิสูจนเอกลักษณสารประกอบเชิงซอนดวยเทคนิค DSC 

    เทคนิค Differential Scanning Calorimetry (DSC) เปนเทคนิคการวิเคราะหทาง
ความรอน (thermal analysis) ที่นิยมสําหรับวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ (physical property) ของ
สารมากท่ีสุดวิธีหนึ่ง ซึ่งขอมูลที่ไดจากเทคนิคนี้มีทั้งเชิงคุณภาพ (qualitative) และเชิงปริมาณ 
(quantitative) หลักการคือวัดอุณหภูมิและปริมาณความรอนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความรอน 
(thermal transition) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและ/หรือทางเคมี เปรียบเทียบกับอุณหภูมิ
หรือเวลา ดังน้ันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง  DSC เทอรโมแกรม (thermogram) ของสารประกอบ
เชิงซอนเปรียบเทียบกับกรดอะมิโนอิสระจึงสามารถยืนยันการเกิดสารประกอบเชิงซอนได[9]  

    ผลการพิสูจนเอกลักษณของสารประกอบเชิงซอนดวยเทคนิค DSC แสดง       
เทอรโมแกรมดังภาพที่ 16-20 และตารางท่ี 7 โดยเทอรโมแกรมของ glycine, glutamine, methionine 

และ leucine พบพีค endothermic ที่มีจุดสูงสุดของพีคที่อุณหภูมิ 259, 198, 282 และ 287 C 

ตามลําดับ สวน phenylalanine พบวามีพีค endothermic 2 พีค คือท่ีอุณหภูมิ 265 และ 289 C ซึ่งเปน
อุณหภูมิที่ glycine, glutamine, methionine, leucine และ phenylalanine เกิดการหลอมเหลว และ
เนื่องจาก phenylalanine มีอุณหภูมิที่เกิดการหลอมเหลว 2 อุณหภูมิ แสดงวา phenyalalanine ที่ใช
ในงานวิจัยนี้อาจไมบริสุทธ์ิ  เนื่องจากสารที่บริสุทธ์ิจะมีจุดหลอมเหลวเพียงอุณหภูมิเดียว และเมื่อ
เปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่สารประกอบเชิงซอนเกิดการหลอมเหลว พบวามีการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของพีค endothermic ของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ glycine, glutamine, 

methionine, leucine และ phenylalanine ไปที่อุณหภูมิ 291, 243, 260, 283 และ 258 C ตามลําดับ เม
โดยจุดหลอมเหลวของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ glycine และ glutamine เมื่อ
เปรียบเทียบกับจุดหลอมเหลวของ glycine และ glutamine อิสระ ตามลําดับ พบวาจุดหลอมเหลว
ของสารประกอบเชิงซอนมีอุณหภูมิสูงข้ึน เนื่องจากมวลโมเลกุลที่เพ่ิมข้ึนของสารประกอบเชิงซอน
ทําใหจุดหลอมเหลวสูงขึ้น แตเมื่อพิจารณาจุดหลอมเหลวของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ 
methionine, leucine และ phenylalanine เปรียบเทียบกับอุณหภูมิของ methionine, leucine และ 
phenylalanine อิสระ ตามลําดับ พบวาอุณหภูมิของจุดหลอมเหลวลดลง ซึ่งผูวิจัยคาดวาเปนผลมา
จากแรงกระทําระหวางโมเลกุลของสารประกอบเชิงซอนมีคานอยกวาแรงกระทําระหวางโมเลกุล
ของกรดอะมิโนอิสระสงผลใหอุณหภูมิจุดหลอมเหลวของสารประกอบเชิงซอนตํ่ากวากรดอะมิโน
อิสระ ซึ่งอุณหภูมิของจุดหลอมเหลวที่เปลี่ยนแปลงไปของสารประกอบเชิงซอนเมื่อเทียบกับ
กรดอะมิโนอิสระน้ี แสดงวาสารประกอบเชิงซอนท่ีเตรียมขึ้นในงานวิจัยนี้มีสมบัติที่แตกตางจาก
กรดอะมิโนอิสระ โดยสารประกอบเชิงซอนเปนสารผลิตภัณฑที่เกิดจากการทําปฏิกิริยากันระหวาง
ไอออนทองแดงกันกรดอะมิโน  และไมไดเกิดจากการตกตะกอนรวมกันของ copper acetate 
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monohydrate กับกรดอะมิโน นอกจากน้ีจากเทอรโมแกรมของสารประกอบเชิงซอนของทองแดง
กับกรดอะมิโนแตละชนิด ซึ่งพบวามีพีคของจุดหลอมเหลวเพียงพีคเดียวเทาน้ัน แสดงใหเห็นวา
สารประกอบเชิงซอนที่เตรียมขึ้นในงานวิจัยนี้มีความบริสุทธ์ิ และผลจากงานวิจัยนี้ยังพบวาจุด
หลอมเหลวของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ phenylalanine มีอุณหภูมิใกลเคียงกับ
อุณหภูมิที่สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ phenylalanine เกิดกระบวนการหลอมเหลว 
(melting process) ที่อุณหภูมิ 255 C จากการศึกษาของ Stanila [36] ดวยเทคนิค thermogravimetric 

analysis (TGA)  

 

 

 

 

 
ภาพที่ 16 DSC เทอรโมแกรมเปรียบเทียบระหวาง glycine (a) และสารประกอบเชิงซอนของ

ทองแดงกับ glycine (b) 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 DSC เทอรโมแกรมเปรียบเทียบระหวาง glutamine (a) และสารประกอบเชิงซอนของ
ทองแดงกับ glutamine (b) 

 

 

 

 

 

 
 

(a) 

(a) (b) 

(b) 
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ภาพที่ 18 DSC เทอรโมแกรมเปรียบเทียบระหวาง methionine (a) และสารประกอบเชิงซอนของ
ทองแดงกับ methionine (b) 

 
 

 

 

 
ภาพที่ 19 DSC เทอรโมแกรมเปรียบเทียบระหวาง leucine (a) และสารประกอบเชิงซอนของ

ทองแดงกับ leucine (b) 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 20 DSC เทอรโมแกรมเปรียบเทียบระหวาง phenylalanine (a) และสารประกอบเชิงซอนของ
ทองแดงกับ phenylalanine (b) 

 

 

 

 

(a) 

(a) 

(a) 

(b) 

(b) 

(b) 
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ตารางท่ี 7 อุณหภูมิที่สารประกอบเชิงซอนและกรดอะมิโนเกิดการเปลี่ยนแปลง 
สารตัวอยาง อุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยนแปลง °C 

glycine 

สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ glycine 

259 

291 

glutamine 

สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ glutamine 

198 

243 

methionine 

สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ methionine 

282 

260 

Leucine 

สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ leucine 

287 

283 

Phenylalaine 

สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ phenylalanine 

265, 289 

258 

     

    เมื่อพิจารณาผลจากเทคนิค FT-IR  และ DSC รวมกับผลจากการหาอัตราสวนการ
เกิดสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน สามารถสรุปโครงสรางและสมการการเกิด
สารประกอบเชิงซอนระหวางทองแดงกับกรดอะมิโนไดดังภาพท่ี 21 ซึ่งสารประกอบเชิงซอนมีการ
ปดวงแบบ five membered ring โดยเกิดจากการสรางพันธะโคเวเลนต (covalent bonding) ระหวาง
อะตอมของทองแดงกับอะตอมของออกซิเจนและอะตอมไนโตรเจนของหมูฟงกช่ันคารบอกซิล
และอะมิโนของกรดอะมิโน ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Han [13] ที่ศึกษาโครงสราง
ของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ methionine และงานวิจัยของ Stanila [11, 36] ซึ่งพิสูจน
เอกลักษณของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน ดวยเทคนิค FT-IR และ DSC และ
สรุปวาการเกิดพันธะระหวางทองแดงกับกรดอะมิโนและมีโครงสรางของสารประกอบเชิงซอน
ของทองแดงกับกรดอะมิโนเชนเดียวกับที่ผูวิจัยสรุป โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะและ
การเลื่อน (shift) ของพีค N–H stretching และ C=O stretching เปรียบเทียบระหวางสารประกอบ
เชิงซอนกับกรดอะมิโนอิสระ โดยสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนที่เกิดข้ึนนี้
เรียกวา “Copper amino acid chelates” ตาม The American Association of Feed Control Officials 

(AAFCO) และ The National Nutritional Food Association (NNFA) ซึ่งใหคํานิยามสําหรับ amino 

acid chelate วาคือ “ผลิตภัณฑที่เกิดจากปฏิกิริยาระหวางไอออนโลหะ (metal ion) จากเกลือที่
ละลายไดกับกรดอะมิโน โดยเกิดพันธะโคเวเลนตระหวางไอออนโลหะกับกรดอะมิโนจํานวน 1-3 
โมล (เกิด 2 โมล มากกวา)” [20]  
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ภาพท่ี 21 สมการเคมีการเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางทองแดงกับกรดอะมิโน 

 

4.4 การวิเคราะหปริมาณทองแดงที่อยูในรูปสารประกอบเชิงซอนทองแดงกับกรดอะมิโน ดวย
เทคนิค HPLC 

  งานวิจัยน้ีไดพัฒนาเทคนิค HPLC โดยใชวิธี ion pair เพื่อวิเคราะหปริมาณสารประกอบ
เชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนแตละชนิดท่ีเตรียมขึ้นในงานวิจัยน้ี ซึ่งเทคนิคนี้เรียกวา       
Ion–pair Reversed–phase Liquid Chromatography หรือ IP-RPLC [29-33] โดยสภาวะท่ีใชศึกษาคือ 
ใชคอลัมน reversed–phase C18 วิเคราะหดวยระบบ isocratic และตั้งเคร่ืองตรวจสัญญาณ UV-VIS 

ที่ความยาวคลื่นแสง 200 nm โดยใช trifluoroacetic acid (TFA) ทําหนาท่ีเปน ion-pair reagent ผสม
ในสารละลายเคลื่อนท่ี (mobile phase) ซึ่ง TFA  เปน ion pairing agent ที่นิยมใชในการวิเคราะห
สารประกอบอินทรียโดยเฉพาะกรดอะมิโนและสารประกอบของโลหะกับกรดอะมิโน เชน 
สารประกอบซิลิเนียม (Se) ไดแก selenomethionine  selenocystine และ selenocystamine เปนตน 
[18, 27, 31]  นอกจากน้ี TFA ยังมีความบริสุทธ์ิสูงและสามารถละลายน้ําไดจึงสะดวกและงายใน
การเตรียมเพ่ือใชในวิเคราะห โครงสรางของ TFA แสดงดังภาพที่ 22 โดยการทดลองใชความ
เขมขนของ TFA เทากับ 0.1% (v/v) และเนื่องจาก TFA มีสมบัติที่เปนกรด ซึ่งทําใหคอลัมนเสื่อม
คุณภาพได ในการทดลองจึงตองปรับ pH ของสารละลายเคลื่อนท่ีใหอยูที่ pH ประมาณ 4.5 และจาก
การศึกษาโครมาโทแกรม (chromatogram) ของสารละลายเคลื่อนที่พบพีคที่ retention times 

ประมาณ 2.7 และ 3.7 min ดังภาพท่ี 23 ซึ่งพบวาซอนทับ (overlap) กับ glycine และ glutamine จาก
การศึกษา retention times ของกรดอะมิโนอิสระไดแก glycine, glutamine, methionine, leucine 
และ phenylalanine พบพีคที่ของ glycine และ glutamine ซอนทับกัน (overlap) ที่ retention time 

เทากับ 3.4 min สวน methionine, leucine และ phenylalanine พบพีคท่ี retention times เทากับ 4.5, 

5.3 และ 9.7 ตามลําดับ ซึ่งโครมาโทแกรมแสดงดังภาพที่ 24 
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ภาพท่ี 22 โครงสรางของ trifluoroacetic acid (TFA) 

 

  จากการศึกษา retention times ของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ glycine, 

glutamine, methionine, leucine และ phenylalanine ไดโครมาโทแกรมดังภาพที่ 25 ซึ่งพบวามี 
retention times เทากับ glycine, glutamine, methionine, leucine และ phenylalanine อิสระ ผลที่ได
จากการทดลองน้ีแสดงวา พีคที่พบจากการวิเคราะหสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรด     
อะมิโนแตละชนิดเปนพีคของกรดอะมิโนอิสระท่ีเกิดจากการแตกตัวของสารประกอบเชิงซอนของ
ทองแดงกับกรดอะมิโนที่เตรียมขึ้น อยางไรก็ตามเทคนิค IP-RPLC ที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้
สามารถประยุกตเพื่อใชวิเคราะหปริมาณทองแดงที่อยูในรูปของสารประกอบเชิงซอนของกรดอะมิ
โนแตละชนิดไดทางออม โดยอาศัยขอมูลจากอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนของทองแดง
กับกรดอะมิโน เพื่อใชในการคํานวณหาปริมาณทองแดงจากปริมาณของกรดอะมิโนที่ไดจากการ
วิเคราะหดวยเทคนิค IP-RPLC ยกเวน glycine และ glutamine ซึ่งพีคไมสามารถแยกออกจากกันได
และมีการรบกวนจากสารละลายเคลื่อนที่  
   

  

ภาพที่ 23 โครมาโทแกรมของสารละลายผสม 0.1% (v/v) trifluoroacetic acid และ1% (v/v) 

tetrahydrofuran pH 4.5 
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ภาพที่ 24 โครมาโทแกรมของสารละลายผสม glycine (A), glutamine (A), methionine (B),    

leucine (C) และ phenylalanine (D) 

 

 
ภาพที่ 25 โครมาโทแกรมของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ glycine (A), glutamine (A), 

methionine (B), leucine (C) และ phenylalanine (D) 

 

  กราฟมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหปริมาณกรดอะมิโนที่อยูในรูปสารประกอบเชิงซอน
ของทองแดงกับ methionine, leucine และ phenylalanine สรางไดโดยการพลอต (plot) กราฟ
ความสัมพันธระหวางพ้ืนท่ีใตพีคและความเขมขนของสารประกอบเชิงซอนแตละชนิดในหนวย 
mg/L ดังภาพท่ี 26–28 พบวาสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ methionine มีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพัทธ (R2) เทากับ 0.9866 ในชวงความเขมขน 5.2–25.8 mg/L และไดสมการเสนตรงแสดง
ความสัมพันธคือ y = 18128x – 2851 สวนกราฟมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหสารประกอบ
เชิงซอนทองแดงกับ leucine และ phenylalanine มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพัทธ (R2) เทากับ 0.9872 
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ในชวงความเขมขน 24.8–49.7 mg/L และ 0.9973 ในชวงความเขมขน 4.2–12.6 mg/L ตามลําดับ 

โดยมีสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธคือ y = 1004x + 1736 และ y = 68230x + 70312 ตามลําดับ 

แสดงดังตารางที่ 8 และจากการศึกษาหาความเขมขนต่ําสุดท่ีสามารถวิเคราะหได (limit of 

detection; LOD ) และความเขมขนตํ่าสุดที่สามารถวิเคราะหเชิงปริมาณได (limit of quantification; 

LOQ) พบวาสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ methionine, leucine และ phenylalanine มีคา 
LOD  เทากับ 0.561, 7.64 และ 0.111 mg/L ตามลําดับ และมีคา LOQ  เทากับ 1.50, 29.5 และ     
2.78 mg/L ตามลําดับ (n=10)  
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ภาพที่ 26  กราฟมาตรฐานระหวางพ้ืนที่ใตพีคกับความเขมขนของสารประกอบเชิงซอนของ 
ทองแดงกับ methionine (mg/L) n=3 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0 10 20 30 40 50
ความเขมขน 

mg/L 

พื้น
ที่ใ
ตพ

ีค 

 
ภาพที่ 27 กราฟมาตรฐานระหวางพ้ืนที่ใตพีคกับความเขมขนของสารประกอบเชิงซอนของ

ทองแดงกับ leucine (mg/L) n=3 
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ภาพที่ 28 กราฟมาตรฐานระหวางพ้ืนที่ใตพีคกับความเขมขนของสารประกอบเชิงซอนของ

ทองแดงกับ phenylalanine (mg/L) n=3  

 

ตารางท่ี 8 การวิเคราะหสารประกอบเชิงซอนดวยเทคนิค HPLC  
 

ขอมูลเปรียบเทียบ สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน 
methionine leucine phenylalanine 

ชวงความเปนเสนตรง
ของกราฟมาตรฐาน 

(mg/L) 

 

5.2 – 25.8 

 

24.8 – 49.7 

 

4.2 – 12.6 

สมการเสนตรง y = 18128x – 2851 y = 1004x + 1736 y = 68230x + 70312 

R2 0.9866 0.9872 0.9973 

LOD (mg/L) ; n=10 0.56 7.64 0.11 

LOQ (mg/L) ; n=10 1.50 29.5 2.78 

 

 จากสภาวะและขอมูลการวิเคราะหสามารถนํามาใชหาปริมาณทองแดงท่ีอยูในรูปของ
สารประกอบเชิงซอนกับ methionine, leucine และ phenylalanine ไดทางออม โดยอาศัยขอมูลจาก
อัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน  ซึ่งพบวามีอัตราสวนระหวาง
ทองแดงกับกรดอะมิโนเทากับ 1:2 ในการคํานวณหาปริมาณทองแดงจากปริมาณของกรดอะมิโนที่
ไดจากการวิเคราะหดวยเทคนิค IP-RPLC โดยในงานวิจัยไดเตรียมตัวอยางข้ึนจากสารประกอบ
เชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน เพื่อนํามาวิเคราะหหาปริมาณทองแดงในตัวอยางเปรียบเทียบ
ระหวางเทคนิค IP-RPLC กับเทคนิค ICP-OES ซึ่งเปนเทคนิคมาตรฐานในการวิเคราะหปริมาณ
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ทองแดง โดยการศึกษสรางกราฟมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหทองแดงดวยเทคนิค    ICP-OES ได
โดยการพลอต (plot) กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคา intensity กับความเขมขนของทองแดง 
(mg/L) มีสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธคือ y = 10119x + 2345.9 และมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัม
พัทธ (R2) เทากับ 0.9992 ในชวงความเขมขน 1–30 mg/L ดังภาพท่ี 29 ซึ่งจากการวิเคราะหปริมาณ
ทองแดงในตัวอยางเปรียบเทียบระหวางเทคนิค IP-RPLC และ ICP-OES พบวาปริมาณท่ีวิเคราะห
ไดจากทั้งสองเทคนิคมีคาที่คอนขางใกลเคียงกัน แสดงดังตารางท่ี 9 โดยการศึกษาดวยเทคนิค IP-

RPLC พบวาตัวอยางท่ี 1 เปนสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ methionine และเมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณทองแดงท่ีวิเคราะหไดกับเทคนิค ICP-OES พบวามีรอยละความคลาดเคลื่อน 
(%error) ของปริมาณทองแดงท่ีวิเคราะหไดเทากับรอยละ 24 สวนตัวอยางท่ี 2 และ 3 พบวาเปน
สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ leucine และ phenylalanine จากการวิเคราะหดวยเทคนิค IP-

RPLC โดยมีรอยละความคลาดเคลื่อนของปริมาณทองแดงท่ีวิเคราะห เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิค 
ICP-OES เทากับรอยละ 17 และ 13 ตามลําดับ และในตัวอยางท่ี 4 ซึ่งเปนตัวอยางผสมระหวาง
สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ methionine, leucine, phenylalanine และ copper sulfate ซึ่ง
เปนทองแดงที่อยูในรูปสารประกอบอนินทรีย จากการวิเคราะหดวยเทคนิค     ICP-OES พบวามี
ปริมาณทองแดงในตัวอยางทั้งหมด 0.27 g/g  และจากการวิเคราะหดวยเทคนิค IP-RPLC พบวาเปน
ทองแดงท่ีอยูในรูปสารประกอบเชิงซอนทองแดงกับ methionine, leucine และ phenylalanine 

ปริมาณ 0.04, 0.14 และ 0.02 g/g  ตามลําดับ คิดเปนปริมาณของทองแดงท้ังหมดเทากับ 0.20 g/g  
ซึ่งเหตุผลที่ทําใหปริมาณทองแดงในตัวอยางท่ี 4 เมื่อวิเคราะหดวยเทคนิค IP-RPLC มีปริมาณ
แตกตางกับปริมาณทองแดงที่วิเคราะหดวยเทคนิค ICP-OES สวนหน่ึงเน่ืองมาจากเทคนิค IP-

RPLC นี้ไมสามารถวิเคราะหทองแดงที่อยูในรูปของ copper sulfate ไดดังโครมาโทแกรมของ
สารละลาย copper sulfate ดังภาพที่ 30 ทําใหปริมาณทองแดงท้ังหมดท่ีวิเคราะหไดดวยเทคนิค IP-

RPLC นอยกวาที่วิเคราะหดวยเทคนิค ICP-OES โดยปริมาณ copper sulfate ที่เติมลงไปในตัวอยาง
ที่ 4 มีปริมาณเทากับ 0.03 g/g ดังน้ันปริมาณทองแดงท่ีวิเคราะหไดดวยเทคนิค IP-RPLC รวมกับ
ปริมาณ copper sulfate ที่เติมลงในตัวอยางท่ี 4 เทากับ 0.23 g/g ซึ่งถือวาใกลเคียงกับปริมาณ
ทองแดงทั้งหมดที่วิเคราะหดวยเทคนิค ICP-OES ซึ่งขอดีของเทคนิค IP-RPLC นี้คือสามารถจําแนก
ชนิดของทองแดงไดวาอยูในรูปของสารประกอบเชิงซอนกับกรดอะมิโนชนิดใดและท่ีสําคัญคือ
สามารถวิเคราะหปริมาณสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับสารประกอบเชิงซอนได โดยจาก
การวิเคราะหพบวาตัวอยางท่ี 1 มีปริมาณสารประกอบเชิงซอนทองแดงกับ methionine เทากับ   

1.23 g/g ตัวอยางที่ 2 และ 3 มีปริมาณทองแดงกับ leucine และ phenylalanine เทากับ 1.03 g/g และ 
1.08 g/g ตามลําดับ และจากการวิเคราะหตัวอยางที่ 4 พบวามีปริมาณสารประกอบเชิงซอนทองแดง
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กับ methionine, leucine และ phenylalanine เทากับ 0.21, 0.71 และ 0.097 g/g ตามลําดับ ดังตารางท่ี 
9 ดังนั้นการทดลองน้ีแสดงวาเทคนิค IP-RPLC สามารถวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบเชิงซอน
ของทองแดงกับกรดอะมิโนและปริมาณทองแดงที่อยูในรูปของสารประกอบเชิงซอนของทองแดง
กับ methionine, leucine และ phenylalanine ไดทางออม โดยอาศัยขอมูลการศึกษาอัตราสวนการ
เกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางทองแดงกับกรดอะมิโนแตละชนิดรวมดวย  
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ภาพท่ี 29 กราฟมาตรฐานระหวาง intensity กับความเขมขนของทองแดง (mg/L)  

 

 
ภาพท่ี 30 โครมาโทแกรมของสารละลาย copper sulfate (CuSO4 5H2O)  
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ตารางท่ี 9 ปริมาณทองแดง (copper) จากการวิเคราะหดวยเทคนิค IP-RPLC และ ICP-OES (n=3) 

 

 

ตัวอยาง 

ICP-OES IP-RPLC 

ปริมาณ 

copper 

ทั้งหมด 

(g/g) 

ปริมาณ 
copper  

จากการคํานวณ 

(g/g) 

ปริมาณ  
copper complexes   

จากการคํานวณ  
(g/g) 

สารประกอบเชิงซอน
ทองแดงกับ methionine 

 

0.17 
 

0.21 
 

1.23 

สารประกอบเชิงซอน
ทองแดงกับ leucine 

 

0.18 
 

0.21 
 

1.03 

สารประกอบเชิงซอน
ทองแดงกับ phenylalanine 

 

0.15 
 

0.17 
 

1.08 

ตัวอยางผสมระหวาง 

- สารประกอบเชิงซอน
ทองแดงกับ methionine 

- สารประกอบเชิงซอน
ทองแดงกับ leucine 

- สารประกอบเชิงซอน
ทองแดงกับ phenylalanine 

- copper sulfate 

(CuSO4 5H2O) 

0.27 0.04  (ในสารประกอบ
เชิงซอนทองแดงกับ 
methionine)  

 0.14 (ในสารประกอบ
เชิงซอนทองแดงกับ 
leucine)   
 0.02 (ในสารประกอบ
เชิงซอนทองแดงกับ 
phenylalanine)   

0.21 (สารประกอบ
เชิงซอนทองแดงกับ 
methionine)   
 0.71 (สารประกอบ
เชิงซอนทองแดงกับ 
leucine)  

 0.097 (สารประกอบ
เชิงซอนทองแดงกับ 
phenylalanine)  
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บทที่ 5 
สรุป  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

 งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาวิธีที่สามารถแยกและวิเคราะหปริมาณสารประกอบ
เชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน ศึกษาโดยการเตรียมสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ
กรดอะมิโนแตละชนิด ไดแก glycine, glutamine, methionine, leucine และ phenylalanine และนํา
สารประกอบเชิงซอนท่ีเตรียมขึ้นไปศึกษาตอดวยเทคนิค Fourier Transform Infrared spectroscopy 

(FT-IR) และ Differential Scanning Calorimetry (DSC) เพื่อพิสูจนเอกลักษณของสารประกอบ
เชิงซอนและยืนยันการเกิดพันธะระหวางทองแดงกับกรดอะมิโน และสุดทายคือศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมสําหรับการแยกและวิเคราะหปริมาณสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน
ดวยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) โดยใช trifluoroacetic acid (TFA) 

ทําหนาท่ีเปน ion-pair reagent ซึ่งปริมาณกรดอะมิโนที่วิเคราะหไดสามารถใชในการคํานวณหา
ปริมาณสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนไดทางออม โดยอาศัยขอมูลจากการศึกษา
อัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางทองแดงกับกรดอะมิโนที่ศึกษาดวยเทคนิค 
continuous variation (job’s method) และ mole ratio โดยในงานวิจัยไดเปรียบเทียบปริมาณทองแดง
ที่วิเคราะหไดดวยเทคนิค HPLC กับเทคนิค Inductively Coupled Plasma-Optical Emission 

Spectrometry (ICP–OES) ซึ่งเทคนิค ICP–OES เปนเทคนิคมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหทองแดง 
โดยสามารถวิเคราะหปริมาณทองแดงทั้งหมดในตัวอยางไดอยางถูกตองแมนยําและเช่ือถือได 
 

5.1 สรุปและอภิปรายผล  
  ตะกอนสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน ไดแก glycine, glutamine, 

methionine, leucine และ phenylalanine สามารถเตรียมขึ้นได โดยผสมสารละลาย copper acetate 

monohydrate (0.01 โมล) ในสารละลายน้ํา : เอทานอล (อัตราสวน 1:1โดยปริมาตร) กับสารละลาย
กรดอะมิโน (0.02 โมล) ที่อุณหภูมิประมาณ 70 °C จากน้ันนําไปแชในอางนํ้าแข็ง จนเกิดตะกอน 
นําตะกอนไปกรองและลางดวยเอทานอล แลวทิ้งใหแหงใน decicator ที่อุณหภูมิหอง ซึ่งตะกอน
ของสารประกอบเชิงซอนที่เตรียมไดในงานวิจัยนี้มีสีและลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกัน โดย
ตะกอนของสารประกอบเชิงซอนเหลาน้ีสามารถละลายไดในนํ้ารอน จากการศึกษาอัตราสวนการ
เกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางทองแดงกับกรดอะมิโนดวยเทคนิค continuous variation (job’s 
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method) และ mole ratio พบวามีอัตราสวนระหวางทองแดงกับกรดอะมิโนแตละชนิดเทากับ 1:2 

ทุกตัว โดยสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนที่เตรียมขึ้นน้ีสามารถยืนยันการเกิด
พันธะระหวางไอออนทองแดงกับกรดอะมิโนแตละชนิดไดดวยเทคนิค FT-IR โดยพิจารณา IR 

สเปกตรัมในยานของ N–H stretching และ C=O stretching เปรียบเทียบระหวางสารประกอบ
เชิงซอนกับกรดอะมิโนอิสระ ซึ่งขอมูลจากเทคนิค FT-IR บงบอกวาสารประกอบเชิงซอนท่ีเตรียม
ขึ้นในงานวิจัยนี้มีการสรางพันธะระหวางไอออนทองแดงกับกรดอะมิโน และเมื่อพิจารณารวมกับ
ขอมูลจากเทคนิค DSC ซึ่งชวยสนับสนุนวาสารประกอบเชิงซอนที่เตรียมข้ึนเปนสารผลิตภัณฑ 
(product) ที่เกิดขึ้นใหมจากปฏิกิริยาระหวางทองแดงกับกรดอะมิโน โดยสังเกตไดจากอุณหภูมิของ
จุดหลอมเหลว (melting point) ที่เปลี่ยนแปลงไปของสารประกอบเชิงซอน  เมื่อเปรียบเทียบกับ
กรดอะมิโนอิสระ โดยพันธะที่เกิดข้ึนคือพันธะโคเวเลนต  (covalent) ระหวางไอออนทองแดง 
(Cu2+) กับอะตอมออกซิเจน (O) และไนโตรเจน (N) ของกรดอะมิโนที่หมูฟงกช่ัน carboxyl และ 
amino ตามลําดับ ทําใหเกิดการปดวงของสารประกอบเชิงซอนแบบ five-membered ring ซึ่ง
สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนนี้เรียกวา “copper amino acid chelate” ตามการ
นิยามของ The American Association of Feed Control Officials หรือ AAFCO ซึ่งใหคํานิยาม
สําหรับ amino acid chelate วาคือ “ผลิตภัณฑที่เกิดจากปฏิกิริยาระหวางไอออนโลหะ (metal ion) 

จากเกลือที่ละลายไดกับกรดอะมิโน โดยเกิดพันธะโคเวเลนตระหวางไอออนโลหะกับกรดอะมิโน
จํานวน 1-3 โมล (มักเกิดแบบ 2 โมลมากกวา)”[20]  
  การศึกษาสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนแตละชนิด ดวยเทคนิค HPLC 

โดยมีสภาวะการทดลองคือ ใชคอลัมน C18-reverse phase ระบบ isocratic และสารละลายผสม
ระหวาง 0.1% trifluoroacetic acid (TFA) และ 1% tetrahydrofuran (THF) ที่ pH  เทากับ 4.5 เปน
สารละลายเคลื่อนที่ (mobile phase) โดยเทคนิคนี้เรียกวา Ion–pair Reversed–Phase Liquid 

Chromatography หรือ IP-RPLC ซึ่งจากการศึกษา retention times ของสารประกอบเชิงซอนของ
ทองแดงกับกรดอะมิโนแตละชนิด  ไดแก glycine,  glutamine,  methionine, leucine และ 
phenylalanine พบวาตรงกับ retention times ของกรดอะมิโนอิสระแตละชนิดที่วิเคราะหดวยสภาวะ
เดียวกัน โดย glycine และ glutamine มีพีคซอนทับกันท่ี retention time ประมาณ 3.4 min สวน 
methionine, leucine และ phenylalanine มี retention times  เทากับ 4.6, 5.3 และ 9.8 min ตามลําดับ 
ดังน้ันสารท่ีวิเคราะหไดดวยเทคนิค IP-RPLC คือกรดอะมิโนอิสระท่ีเกิดจากการแตกตัวของ
สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน  และจากการศึกษาดวยเทคนิค IP-RPLC นี้ไมพบ
พีคของทองแดงอิสระ แสดงวาเทคนิคน้ีไมสามารถวิเคราะหปริมาณทองแดงไดโดยตรง แตจากการ
ทดลองนี้พบวาสามารถคํานวณหาปริมาณสารประกอบเชิงซอนกับกรดอะมิโนและทองแดงที่อยูใน
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รูปสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนไดทางออม จากปริมาณกรดอะมิโนที่วิเคราะห
ไดรวมกับขอมูลจากอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางทองแดงกับกรดอะมิโนที่ศึกษา
ดวยเทคนิค continuous variation และ mole ratio ซึ่งพบวามีอัตราสวนระหวางทองแดงกับกรดอะมิ
โนเทากับ 1 ตอ 2 โดยโมล และเนื่องจากพีคของ glycine และ glutamine ทั้งที่อยูในรูปสารประกอบ
เชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนและกรดอะมิโนอิสระไมสามารถแยกกันไดเมื่อวิเคราะหดวย
เทคนิค IP-RPLC ดังน้ันเทคนิค IP-RPLC ที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้จึงสามารถวิเคราะหไดเฉพาะ
ปริมาณ methionine, leucine และ phenylalanine ที่อยูในรูปสารประกอบเชิงซอนเทาน้ัน โดยกราฟ
มาตรฐานสําหรับการวิเคราะหปริมาณ methionine มีชวงความเขมขนระหวาง 5.2–25.8 mg/L โดยมี
คา LOD เทากับ 0.561 mg/L และ LOQ เทากับ 1.50 mg/L สวนกราฟมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห
ปริมาณ leucine มีชวงความเขมขน  24.8–49.7 mg/L โดยมีคา LOD และ LOQ เทากับ 7.64 และ 
29.5 mg/L ตามลําดับ และกราฟมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหปริมาณ phenylalanine มีชวงความ
เขมขน 4.2–12.6 mg/L มีคา LOD  เทากับ 0.111 mg/L และคา LOQ  เทากับ 2.78 mg/L โดย
สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ methionine, leucine และ phenylalanine ทุกตัวมีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพัทธ (R2) มากกวา 0.98 และจากการวิเคราะหปริมาณกรดอะมิโนในตัวอยางท่ี
เตรียมขึ้นจากสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโน  เมื่อนําไปคํานวณหาปริมาณ
ทองแดง พบวาเทคนิค IP-RPLC สามารถวิเคราะหปริมาณทองแดงท่ีอยูในตัวอยางไดใกลเคียงกับ
ปริมาณทองแดงท่ีวิเคราะหไดดวยเทคนิค ICP-OES ซึ่งความคลาดเคลื่อนของปริมาณทองแดงท่ี
วิเคราะหไดระหวางเทคนิค IP-RPLC และ ICP-OES ผูวิจัยคาดวาอาจเนื่องมาจากสารประกอบ
เชิงซอนที่เตรียมขึ้นไมไดมีอัตราสวนการเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางทองแดงตอกรดอะมิโน
เทากับ 1 ตอ 2 ทั้งหมด เน่ืองจากสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนสามารถเกิด
พันธะระหวางไอออนทองแดงกับกรดอะมิโนไดตั้งแต 1-3 โมล [20] ทําใหปริมาณทองแดงที่
วิเคราะหไดจากเทคนิค IP-RPLC มีปริมาณไมเทากับเทคนิค ICP-PES และที่สําคัญคือเทคนิค      
IP-RPLC สามารถวิเคราะหปริมาณสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนได  
  ดังนั้นเทคนิค IP-RPLC ที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้สามารถใชในการหาปริมาณกรดอะมิโน 
เพื่อนําไปคํานวณหาปริมาณสารประกอบเชิงซอนกับกรดอะมิโนและทองแดงที่อยูในรูป
สารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนไดทางออม โดยอาศัยขอมูลการศึกษาอัตราสวน
การเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางทองแดงกับกรดอะมิโนรวมดวย นอกจากน้ีในการวิเคราะห
ควรพิสูจนเอกลักษณของสารตัวอยางท่ีตองการหาปริมาณทองแดงวาอยูในรูปของสารประกอบ
เชิงซอนหรือไมดวยเทคนิค FT-IR และ DSC  และเพ่ือความถูกตองของผลการวิเคราะหควร
เปรียบเทียบปริมาณทองแดงท่ีวิเคราะหไดกับเทคนิคมาตรฐาน เชน เทคนิค ICP-OES ซึ่งขอดีที่
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สําคัญของการวิเคราะหปริมาณทองแดงดวยเทคนิค IP-RPLC คือ สามารถจําแนกไดวาทองแดงที่
พบอยูในรูปของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับกรดอะมิโนชนิดใด   
 

5.2 ขอเสนอแนะ 
  5.2.1 ควรศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการแยกสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ 
Glycine และ Glutamine ออกจากกันไดดวยเทคนิค HPLC  
  5.2.2 ควรนําสภาวะท่ีศึกษาไปทดลองวิเคราะหกับตัวอยางจริง เชน ผลิตภัณฑเสริม
อาหารหรืออาหารสัตวที่มีขายทั่วไปตามทองตลาด 
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ตารางท่ี 10 คาการดูดกลืนแสงของสารละลายเชิงซอนของทองแดงกับ glycine สําหรับเทคนิค
continuous variation  

 
VL /(VM+ VL) 

คาการดูดกลืนแสง 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 คาเฉลี่ย 

1 0.0195 0.0083 0.0073 0.0117 
0.9 0.0914 0.0908 0.0908 0.0910 
0.8 0.1689 0.1763 0.1704 0.1718 
0.7 0.2106 0.2109 0.2188 0.2134 
0.6 0.2307 0.2393 0.2339 0.2346 
0.5 0.2276 0.2272 0.2289 0.2279 
0.4 0.2067 0.2567 0.2079 0.2238 
0.3 0.1836 0.1857 0.1870 0.1854 
0.2 0.1538 0.1622 0.1635 0.1598 
0.1 0.1366 0.1383 0.1394 0.1381 
0 0.1110 0.1154 0.1183 0.1149 

 
ตารางท่ี 11 คาการดูดกลืนแสงของสารละลายเชิงซอนของทองแดงกับ glycine สําหรับเทคนิค mole 

ratio method 
 

[L]/[M] 
คาการดูดกลืนแสง 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 คาเฉลี่ย 
0.0 0.0565 0.0495 0.0472 0.0511 
0.5 0.1525 0.1605 0.1753 0.1628 
1.0 0.2053 0.2308 0.2319 0.2227 
1.5 0.2479 0.2658 0.2828 0.2655 
2.0 0.2780 0.2887 0.2976 0.2881 
3.0 0.3027 0.3413 0.3531 0.3324 
4.0 0.3318 0.3623 0.3675 0.3539 
5.0 0.3378 0.3957 0.3915 0.3750 
6.0 0.3540 0.3972 0.4052 0.3855 
7.0 0.3807 0.4207 0.4176 0.4063 
8.0 0.3980 0.4369 0.4381 0.4243 
9.0 0.4179 0.4448 0.4417 0.4348 
10.0 0.4305 0.4658 0.4506 0.4490 
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ตารางท่ี 12 คาการดูดกลืนแสงของสารละลายเชิงซอนของทองแดงกับ glutamine สําหรับเทคนิค 
continuous variation  

 
VL /(VM+ VL) 

คาการดูดกลืนแสง 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 คาเฉลี่ย 

1 0.0000 0.0157 0.0172 0.0110 
0.9 0.1404 0.1256 0.1354 0.1338 
0.8 0.2538 0.2336 0.2423 0.2432 
0.7 0.3313 0.3319 0.3257 0.3297 
0.6 0.3573 0.3431 0.3456 0.3487 
0.5 0.3243 0.3597 0.3364 0.3401 
0.4 0.3262 0.3005 0.3603 0.3290 
0.3 0.3051 0.3106 0.3082 0.3080 
0.2 0.2694 0.2665 0.2720 0.2693 
0.1 0.1990 0.2154 0.2168 0.2104 
0 0.1668 0.1735 0.1755 0.1719 

 
ตารางท่ี 13 คาการดูดกลืนแสงของสารละลายเชิงซอนของทองแดงกับ glutamine สําหรับเทคนิค 

mole ratio method 
 

[L]/[M] 
คาการดูดกลืนแสง 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 คาเฉลี่ย 
0.0 0.1222 0.1820 0.0952 0.1331 
0.5 0.2466 0.2351 0.2549 0.2455 
1.0 0.3397 0.3402 0.3309 0.3369 
1.5 0.3585 0.3860 0.3794 0.3746 
2.0 0.4384 0.4137 0.4354 0.4292 
3.0 0.5003 0.4816 0.4823 0.4880 
4.0 0.5174 0.5158 0.5040 0.5124 
5.0 0.5316 0.5389 0.5601 0.5435 
6.0 0.5878 0.5656 0.5726 0.5754 
7.0 0.5793 0.6007 0.6200 0.6000 
8.0 0.6080 0.6418 0.6251 0.6250 
9.0 0.6403 0.6506 0.6345 0.6418 
10.0 0.6543 0.6594 0.6632 0.6589 
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ตารางท่ี 14 คาการดูดกลืนแสงของสารละลายเชิงซอนของทองแดงกับ methionine สําหรับเทคนิค 
continuous variation  

 
VL /(VM+ VL) 

คาการดูดกลืนแสง 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 คาเฉลี่ย 

1 0.0147 0.0305 0.0305 0.0253 
0.9 0.0743 0.0792 0.0683 0.0739 
0.8 0.1039 0.1044 0.1083 0.1055 
0.7 0.1440 0.1444 0.1503 0.1462 
0.6 0.1656 0.1639 0.1607 0.1634 
0.5 0.1598 0.1590 0.1678 0.1622 
0.4 0.1573 0.1553 0.1675 0.1600 
0.3 0.1330 0.1407 0.1411 0.1383 
0.2 0.1163 0.1148 0.1148 0.1153 
0.1 0.0973 0.0940 0.0961 0.0958 
0 0.0758 0.0796 0.0790 0.0782 

 
ตารางท่ี 15 คาการดูดกลืนแสงของสารละลายเชิงซอนของทองแดงกับ methionine สําหรับเทคนิค 

mole ratio method 
 

[L]/[M] 
คาการดูดกลืนแสง 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 คาเฉลี่ย 
0.0 0.0376 0.0361 0.0413 0.0383 
0.5 0.0993 0.0832 0.0921 0.0915 
1.0 0.1446 0.1684 0.1529 0.1553 
1.5 0.1718 0.1655 0.1770 0.1714 
2.0 0.1975 0.1939 0.2022 0.1979 
3.0 0.2492 0.2564 0.2458 0.2504 
4.0 0.2813 0.2549 0.2722 0.2695 
5.0 0.3011 0.2816 0.3069 0.2965 
6.0 0.3080 0.3197 0.3131 0.3136 
7.0 0.3340 0.3241 0.3129 0.3237 
8.0 0.3675 0.3556 0.3556 0.3596 
9.0 0.3800 0.3691 0.3680 0.3723 
10.0 0.3858 0.3811 0.3890 0.3853 
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ตารางท่ี 16 คาการดูดกลืนแสงของสารละลายเชิงซอนของทองแดงกับ leucine สําหรับเทคนิค 
continuous variation  

 
VL /(VM+ VL) 

คาการดูดกลืนแสง 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 คาเฉลี่ย 

1 0.0437 0.0430 0.0417 0.0428 
0.9 0.0508 0.0496 0.0563 0.0522 
0.8 0.0590 0.0633 0.0611 0.0612 
0.7 0.0724 0.0712 0.0722 0.0719 
0.6 0.0745 0.0745 0.0772 0.0754 
0.5 0.0778 0.0766 0.0777 0.0773 
0.4 0.0762 0.0785 0.0750 0.0766 
0.3 0.0654 0.0634 0.0654 0.0647 
0.2 0.0421 0.0430 0.0438 0.0430 
0.1 0.0326 0.0031 0.0347 0.0235 
0 0.0006 0.0014 0.0033 0.0018 

 
ตารางท่ี 17 คาการดูดกลืนแสงของสารละลายเชิงซอนของทองแดงกับ leucine สําหรับเทคนิค mole 

ratio method 
 

[L]/[M] 
คาการดูดกลืนแสง 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 คาเฉลี่ย 
0.0 0.0049 0.0000 0.0000 0.0049 
0.5 0.0063 0.0094 0.0014 0.0063 
1.0 0.0148 0.0088 0.0079 0.0148 
1.5 0.0156 0.0137 0.0089 0.0156 
2.0 0.0188 0.0119 0.0125 0.0188 
3.0 0.0228 0.0181 0.0164 0.0228 
4.0 0.0263 0.0183 0.0183 0.0263 
5.0 0.0256 0.0196 0.0218 0.0256 
6.0 0.0211 0.0244 0.0302 0.0211 
7.0 0.0252 0.0271 0.0261 0.0252 
8.0 0.0293 0.0303 0.0277 0.0293 
9.0 0.0303 0.0307 0.0296 0.0303 
10.0 0.0321 0.0313 0.0302 0.0321 
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ตารางท่ี 18 คาการดูดกลืนแสงของสารละลายเชิงซอนของทองแดงกับ phenylalanine สําหรับ
เทคนิค continuous variation  

 
VL /(VM+ VL) 

คาการดูดกลืนแสง 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 คาเฉลี่ย 

1 0.0175 0.0225 0.0183 0.0194 
0.9 0.0834 0.0905 0.0841 0.0860 
0.8 0.1233 0.1264 0.1289 0.1262 
0.7 0.1777 0.1795 0.1790 0.1787 
0.6 0.1999 0.1969 0.1944 0.1971 
0.5 0.2047 0.2054 0.2063 0.2054 
0.4 0.1900 0.1882 0.1923 0.1902 
0.3 0.1808 0.1800 0.1814 0.1807 
0.2 0.1606 0.1559 0.1635 0.1600 
0.1 0.1389 0.1401 0.1399 0.1396 
0 0.1184 0.1178 0.1012 0.1124 

 
ตารางท่ี 19 คาการดูดกลืนแสงของสารละลายเชิงซอนของทองแดงกับ phenylalanine สําหรับ

เทคนิค mole ratio method 
 

[L]/[M] 
คาการดูดกลืนแสง 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 คาเฉลี่ย 
0.0 0.0000 0.0217 0.0316 0.0178 
0.5 0.0014 0.0845 0.0537 0.0465 
1.0 0.0577 0.0969 0.0763 0.0770 
1.5 0.0603 0.1026 0.0858 0.0829 
2.0 0.0793 0.1206 0.1095 0.1031 
3.0 0.0817 0.1358 0.1259 0.1144 
4.0 0.1001 0.1541 0.1273 0.1272 
5.0 0.1274 0.1332 0.1228 0.1278 
6.0 0.1317 0.1401 0.1428 0.1382 
7.0 0.1452 0.1552 0.1354 0.1453 
8.0 0.1098 0.1875 0.1519 0.1497 
9.0 0.1174 0.1866 0.1605 0.1548 
10.0 0.1192 0.1773 0.1703 0.1556 
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ตารางท่ี 20 พื้นที่ใตพีคสารประกอบเชิงซอนทองแดงกับ methionine ที่ความเขมขนตางๆ วิเคราะห  
ดวยเทคนิค HPLC 

 
ความเขมขน mg/L 

พ้ืนท่ีใตพีค  
คาเฉลี่ย 

 
SD ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 3 

5.2 90336 61214 84514 78688 15410 
10.3 231944 190243 172307 198165 16812 
15.5 264832 257850 289826 270836 17350 
20.6 409640 393862 374987 392830 25093 
25.8 473938 447260 423786 448328 30598 

 
ตารางท่ี 21 พื้นที่ใตพีคสารประกอบเชิงซอนทองแดงกับ leucine ที่ความเขมขนตางๆวิเคราะหดวย

เทคนิค HPLC 
 

ความเขมขน mg/L 
พ้ืนท่ีใตพีค  

คาเฉลี่ย 
 

SD ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 3 
24.8 25940 26506 26583 26343 26291 
29.8 28272 33856 35641 32590 32116 
34.7 38557 36376 36051 36995 39920 
39.7 40715 35551 43214 39827 44623 
49.6 55977 52866 47878 52240 60063 

 
ตารางที่ 22 พื้นที่ใตพีคสารประกอบเชิงซอนทองแดงกับ phenylalanine ที่ความเขมขนตางๆ 

วิเคราะหดวยเทคนิค HPLC 
 

ความเขมขน mg/L 
พ้ืนท่ีใตพีค  

คาเฉลี่ย 
 

SD ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 3 
4.2 387615 311625 343089 347443 38182 
6.3 490582 498890 526261 505244 18669 
8.4 663621 572269 705669 647186 68202 

10.5 765243 789828 850055 801709 43636 
12.6 898216 895454 953198 915623 32570 
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ตารางท่ี 23 การวิเคราะหหาคา LOD และ LOQ  
 

ครั้งท่ี 
พ้ืนท่ีใตพีค 

สารประกอบเชิงซอน
ทองแดงกับ methionine 

สารประกอบเชิงซอน
ทองแดงกับ leucine 

สารประกอบเชิงซอน
ทองแดงกับ phenylalanine 

1 12251 5716 87600 
2 13472 2271 50490 
3 13763 2547 37644 
4 16333 3497 40022 
5 16073 2304 35872 
6 14780 3836 40659 
7 21077 2897 31927 
8 15104 4141 25433 
9 17304 2304 98577 
10 15583 12584 19433 

คาเฉลี่ย 15574 3279 46766 
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

 
2442 

 
3137 

 
25976 

LOD 0.561 7.64 0.111 
LOQ 1.50 29.5 2.78 

n = 10 
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ตารางท่ี 24 คา intensity ของสารละลายทองแดงที่ความเขมขนตางๆ วิเคราะหดวยเทคนิค ICP-OES 
ความเขมขน (mg/L) คาเฉล่ีย Intensity (n=3) 

0 240.3 
1 10517 
5 53564 
10 106130 
15 159760 
20 201533 
30 304348 
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ภาคผนวก ข 
DSC เทอรโมแกรม 
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ภาพท่ี 31 DSC เทอรโมแกรมของ glycine อิสระ 
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ภาพท่ี 32 DSC เทอรโมแกรมของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ glycine 
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ภาพท่ี 33 DSC เทอรโมแกรมของ glutamine อิสระ 
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ภาพท่ี 34 DSC เทอรโมแกรมของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ glutamine 
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ภาพท่ี 35 DSC เทอรโมแกรมของ methionine อสิระ 
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ภาพท่ี 36 DSC เทอรโมแกรมของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ methionine 
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ภาพท่ี 37 DSC เทอรโมแกรมของ leucine อิสระ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 
81 

 
ภาพท่ี 38 DSC เทอรโมแกรมของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ leucine 
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ภาพท่ี 39 DSC เทอรโมแกรมของ phenylalanine อิสระ 
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ภาพท่ี 40 DSC เทอรโมแกรมของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ phenylalanine 
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ภาพท่ี 41 DSC เทอรโมแกรมของ copper acetate 
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ภาคผนวก ค 

โครมาโทแกรม 
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ภาพท่ี 42 โครมาโทแกรมของสารละลาย glycine (A), glutamine (B), methionine (C),  
         leucine (D) และ phenylalanine (E) 

 
 
 

A 

B 

C 

D 
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ภาพท่ี 43  โครมาโทแกรมของสารประกอบเชิงซอนของทองแดงกับ glycine (A), glutamine (B), 

methionine (C), leucine (D) และ phenylalanine (E) 

a a 

B 

C 

D 

A 
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