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ศุภชยั  ศุภลกัษณ์นารี.  133 หนา้. 
 

เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟีซึงมีตวัตรวจวดัชนิดวดัค่าการนาํไฟฟ้า  สามารถนาํมา
วเิคราะห์หาปริมาณวตัถุเจือปนอาหารไดพ้ร้อมๆกนัไดแ้ก่ อะซิเตต โพรพโิอเนต โมโนโซเดียมกลูตา
เมต ไนไตรท ์ไนเตรต กรดมาลิก เมตาไบซลัไฟท ์กรดฟูมาริก เบนโซเอตและกรดซิตริก ในตวัอยา่ง
อาหารแปรรูปได ้ในการแยกแอนไอออนใชค้อลมัน์ IonPac AS 18 column ขนาด 4x250 มิลลิเมตร 
และใชส้ภาวะ gradient ของ KOH คือใช ้KOH เขม้ขน้ 16 mM เป็นเวลา 10 นาที และเพมิความเขม้ขน้
เป็น 45 mM ทีเวลา 11 ถึง 17 นาที แลว้คงทีทีความเขม้ขน้ 45 mM ทีเวลา 17 ถึง 20 นาที การเตรียม
ตวัอยา่งทาํโดยการสกดัตวัอยา่งดว้ยนาํทีปราศจากไอออน ( DI water) ทีอุณหภูมิ 75 °C เป็นเวลา         
30 นาที จากนนันาํไปเหวยีงทีความเร็ว 7000 rpm เป็นเวลา 10 นาที ในการวเิคราะห์สารละลาย
มาตรฐานพบวา่ไดก้ราฟมาตรฐานทีมีความเป็นเสน้ตรงทีดีในช่วงทีใชง้าน (correlation coefficient 

มากกวา่ 0.995) ความเขม้ขน้ตาํสุดทีสามารถวเิคราะห์ได ้( LOD) อยูใ่นช่วง 0.06 – 1.12 mg/L 

(%RSD<7.45) และ ความเขม้ขน้ตาํสุดทีสามารถวเิคราะห์เชิงปริมาณได ้( LOQ) อยูใ่นช่วง 0.08 – 1.68 

mg/L ผลการวเิคราะห์กบัตวัอยา่ง พบวา่ในตวัอยา่งไสก้รอกมี %recovery อยูใ่นช่วง 76.20 – 118.60%  

(%RSD<7.63) ตวัอยา่งกุนเชียงมี %recovery อยูใ่นช่วง 73.00 – 118.40%  (%RSD<6.99)  และตวัอยา่ง
มะม่วงดองมี %recovery อยูใ่นช่วง 75.96 – 118.86%  (%RSD<7.74)  เทคนิคทีเสนอนีสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชว้เิคราะห์หาปริมาณวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งอาหารแปรรูปอืนๆไดอี้กดว้ย 
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An ion chromatographic method with suppressed conductimetric detection was 

developed for simultaneous determination of  food additives, including acetate, propionate, 

monosodium glutamate, nitrite, nitrate, malic acid, bisulfite, fumaric acid, benzoate and citric acid in 

processed food samples. The separation of all anions was achieved by using an IonPac AS 18 column 

of 4x250 mm dimension and the gradient elution of KOH solution as follows : eluting with 16 mM (1 

to 10 min), then ramping to 45 mM (11 to 17 min) and holding at 45 mM (17 to 20 min). The sample  

was extracted with deionized water at 75 °C for 30 min and then centrifuged for 10 min at 7000 rpm. 

The standard calibration graphs were linear in the concentration range tested with the correlation 

coefficients larger than 0.995 for all analytes. The detection limits for these species ranged from 0.06 

to 1.12 mg/L (%RSD<7.45) and  limit of quantitation  ranged from 0.08 to 1.68 mg/L mg/L. The 

%recovery of the analytes in the sausage samples were found to be in the range of 76.20 to  118.60 %  

(%RSD<7.63) while those for the chinese sausage samples were in the range of 73.00 to 118.40%  

(%RSD<6.99)  and for the preserved mango samples were in the range of 75.96 to 118.86% 

(%RSD<7.74). The proposed method may be applied to the determination of  the food additives 

present in other process foods. 
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ในการจดัทาํวทิยานิพนธค์รังนีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความช่วยเหลือ  คาํแนะนาํ  จาก             
ดร. ศิริรัตน์  ชูสกุลเกรียง  อาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ์  ดร.ศุภชยั ศุภลกัษณ์นารี  อาจารยท์ีปรึกษาร่วม
ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. ดลฤดี  ฉิมพาลี  อาจารยป์ระธานกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์  และอาจารย์   
ดร. ยภุาพร สมีนอ้ย กรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณ ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากรและบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ในการสนบัสนุนเงินทุนวจิยั ขอขอบพระคุณ คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ทีภาควชิาเคมี  

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ทีกรุณาใหค้วามช่วยเหลือ และอาํนวยความสะดวกในดา้น
สารเคมีและอุปกรณ์เครืองมือทดลองตลอดการทาํวจิยั 

สุดทา้ยขอกราบขอบพระคุณครอบครัว ทีใหค้าํปรึกษา ใหค้วามช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจ
ทีดีเสมอมาในการทาํวจิยัในครังนี  
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