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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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บทที 1 
บทนํา 

 
1.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ในปัจจุบนัอาหารทีผา่นกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมหรืออาหารแปรรูปมีจาํนวน
มากขึน ทงัผลิตผลจากพชืและสตัว ์เพอืความสะดวกและรวดเร็วแก่การบริโภค โดยอาศยั
เทคโนโลยกีารแปรรูปและการถนอมอาหาร ซึงอาหารทีผา่นกระบวนการผลิตนีสามารถเก็บรักษา
ไวไ้ดเ้ป็นระยะเวลานาน เนืองจากมีการแปรรูปอาหารเพอืรักษาสภาพอาหาร จึงมีการใส่วตัถุเจือปน
ต่างๆลงไปในอาหาร  

 วตัถุเจือปนอาหาร (food additives) [1] หมายถึง สารซึงปกติมิไดใ้ชบ้ริโภคเป็นอาหาร
หรือมิไดใ้ชเ้ป็นส่วนประกอบหลกั  (ingredients) ของอาหาร  ไม่วา่สารนนัจะมีคุณค่าทางอาหาร
หรือไม่ก็ตาม  การเติมสารนนัอยา่งตงัใจลงในอาหารเพอืวตัถุประสงคด์า้นเทคโนโลยใีนการผลิต  
การแปรรูป การบรรจุ การขนส่ง หรือการเก็บรักษาอาหาร ซึงมีผลหรือคาดวา่จะมีผล (โดยทางตรง
หรือทางออ้ม) โดยตวัของสารนนัเองหรือผลพลอยไดข้องสารนนัในการเป็นส่วนหนึงของอาหาร
นนั หรือมีผลต่อคุณลกัษณะของอาหารนนั ทงันีไม่รวมถึงสารปนเปือน (contaminants) หรือสารซึง
เติมไปในอาหารเพอืรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการ  ในทางตรงกนัขา้มหากใชไ้ม่
ถูกตอ้ง หรือในปริมาณทีมากเกินไป สารเติมแต่ง อาหาร อาจ จะเป็นสาเหตุใหเ้กิดอนัตรายแก่
ผูบ้ริโภคได ้สารเคมีและวตัถุเจือปนในอาหารจึงเปรียบเสมือนยาพษิทีสะสมไวใ้นร่างกายและเป็น
สาเหตุของปัญหาสุขภาพได ้ดงันนั ในกระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารจึงมีความสาํคญั
เป็นอยา่งยงิเพอืทีจะตรวจสอบไม่ใหมี้การใชส้ารเหล่านนัเกินปริมาณทีกาํหนดตามขอ้กาํหนดใน
การใชว้ตัถุเจือปนในอาหารของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวนัที 3 พฤศจิกายน 2547 
[2] เพอืความปลอดภยัในการบริโภคอาหารของผูบ้ริโภค  

ในงานวจิยันีจึงพฒันาวธีิทีสามารถวเิคราะห์หาปริมาณวตัถุเจือปนอาหารไดอ้ยา่ง
พร้อมๆกนัโดยอาศยัเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี ( ion chromatography) [2] วตัถุเจือปนอาหารที
ผูว้จิยัสนใจวเิคราะห์ คือ acetate, propionate, nitrite,  monosodium glutamate (MSG), malic acid, 
bisulfite, nitrate, fumaric acid, benzoate และ citric acid ในตวัอยา่งอาหารทีผา่นกระบวนการแปร
รูป ไดแ้ก่ ไสก้รอก กุนเชียง และมะม่วงดอง ซึงเป็นอาหารทีจดัวา่มีผูนิ้ยมบริโภคในปัจจุบนัเป็น
จาํนวนมาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3.1  เพอืหาวธีิวเิคราะห์ปริมาณวตัถุเจือปนอาหารพร้อมๆกนัในตวัอยา่งอาหาร แปรรูป

หลากหลายชนิดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี 
3.2  เพอืนาํวธีิวเิคราะห์ทีไดไ้ปใชใ้นการวเิคราะห์หาปริมาณวตัถุเจือปนอาหาร  รวมถึง

นาํไปใชใ้นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของอาหารวา่มีปริมาณวตัถุเจือปนอาหารไม่เกินที
มาตรฐานกาํหนด 
 
3.  สมมติฐานในการวิจัย 

เทคนิค ไอออนโครมาโ ทกราฟีทีใชต้วัตรวจวดัเป็นการวดัค่าการนาํไฟฟ้า สามารถ
นาํไปใชใ้นการวเิคราะห์หาปริมาณ วตัถุเจือปนอาหารบางชนิด ในตวัอยา่งอาหาร แปรรูปได้ โดย
พจิารณาเกณฑก์ารยอมรับค่า accuracy และ precision จากมาตรฐานอาหารและยาของ AOAC 
 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ศึกษาพฤติกรรมของสารละลายมาตรฐาน ดว้ยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี 
2.  ศึกษาสภาวะทีเหมาะสมในการวเิคราะห์ วตัถุเจือปนอาหาร ดว้ยเทคนิคไอออน    

โครมาโทกราฟี ทีมีตวัตรวจวดัเป็นแบบ conductometric detection โดยทาํการศึกษา อตัราการไหล
ของเฟสเคลือนที ความเขม้ขน้ของสารละลายทีใชเ้ป็นเฟสเคลือนที (KOH) 

3.  วเิคราะห์หาปริมาณ วตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งอาหารแปรรูป ดว้ยเทคนิคและ
วธีิการขา้งตน้ รวมถึงการหาสภาวะในการเตรียมตวัอยา่ง ไดแ้ก่  เวลาทีใชใ้นการสกดัตวัอยา่ง 

4.  การทดสอบความใชไ้ดข้องวธีิวเิคราะห์ โดยการพจิารณาความเป็นเสน้ตรงของ
กราฟมาตรฐาน ( linearity) ความเขม้ขน้ตาํสุดทีสามารถตรวจวดัไดโ้ดยเทคนิคนี  (LOD) ความ
เขม้ขน้ตาํสุดทีสามารถวเิคราะห์เชิงปริมาณไดอ้ยา่งเชือมนัโดยเทคนิคนี (LOQ) ความถูกตอ้งของวธีิ 
(accuracy) และความแม่นยาํของวธีิ (precision) 
 
5.  ข้อจํากัดในการวิจัย 

การวจิยันีมีขอ้จาํกดั คือ การวเิคราะห์หาปริมาณวตัถุเจือปนอาหาร ดว้ยเทคนิคไอออน
โครมาโทกราฟี ทีตรวจวดัดว้ย conductometric detection ซึงวดัค่าการนาํไฟฟ้าของสาร ดงันนั อาจ
เกิดการรบกวนจาก ไอออน อืนๆทีเป็นองคป์ระกอบในตวัอยา่งอาหาร ได้ ดงันนัในขนัตอน การ
เตรียมตวัอยา่งอาหาร ควรจะ มีการกาํจดัตวัรบกวน ออกก่อน  แต่อยา่งไรก็ตาม  อาจจะทาํใหมี้
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กระบวนการเตรียมตวัอยา่งหลายขนัตอน  ทาํใหค้วามถูกตอ้งและแม่นยาํของการวเิคราะห์หา
ปริมาณวตัถุเจือปนอาหารลดลงได ้และใชเ้วลาในการเตรียมตวัอยา่งมากขึน 
 
6.  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที 1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
7.  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

สามารถนาํวธีิวเิคราะห์ทีไดไ้ปใชก้ารวเิคราะห์หาปริมาณวตัถุเจือปนอาหาร  รวมถึง
นาํไปใชใ้นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของอาหารวา่มีปริมาณวตัถุเจือปนอาหารไม่เกินที
มาตรฐานกาํหนด ไดจ้ริงเพอืลด ระยะเวลาในการวเิคราะห์และมีวธีิวเิคราะห์ทีง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว 
 

สารละลายมาตรฐาน 
วตัถุเจือปนอาหารผสม 

10 ชนิด  

หาสภาวะทีเหมาะสมในการ
แยกสารละลายมาตรฐาน
ผสมดว้ยเทคนิค IC 

ทดลองหาปริมาณวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งอาหาร
ทีผา่นกระบวนการผลิตทีมีขายในทอ้งตลาด 

พจิารณาความถูกตอ้งในการวเิคราะห์ตวัอยา่งจาก 
%recovery และความแม่นยาํจาก % RSD โดย

เปรียบเทียบตามมาตรฐานของ AOAC 



 

บทที 2 
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 
การวเิคราะห์ หาปริมาณ วตัถุเจือปนอาหารบางชนิด ในตวัอยา่งอาหาร แปรรูปดว้ย

เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งดงันี 

1.  วัตถุเจือปนอาหาร  
วตัถุเจือปนอาหาร  (food additives) [1, 2, 3] หมายถึง  สารซึงปกติมิไดใ้ชบ้ริโภคเป็น

อาหารหรือมิไดใ้ชเ้ป็นส่วนประกอบหลกั  (ingredients) ของอาหาร  ไม่วา่สารนนัจะมีคุณค่าทาง
อาหารหรือไม่ก็ตาม การเติมสารนนัอยา่งตงัใจลงในอาหารเพอืวตัถุประสงคด์า้นเทคโนโลยใีนการ
ผลิต การแปรรูป  การบรรจุ  การขนส่ง  หรือการเก็บรักษาอาหาร  ซึงมีผลหรือคาดวา่จะมีผล (โดย
ทางตรงหรือทางออ้ม) โดยตวัของสารนนัเองหรือผลพลอยไดข้องสารนนัในการเป็นส่วนหนึงของ
อาหารนนั หรือมีผลต่อคุณลกัษณะของอาหารนนั ทงันีไม่รวมถึงสารปนเปือน  (contaminants) หรือ
สารซึงเติมไปในอาหารเพอืรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการ ในทางตรงกนัขา้มหากใชไ้ม่
ถูกตอ้งวตัถุเจือปนอาหารจะเป็นสาเหตุใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูบ้ริโภคได ้สารเคมีและวตัถุเจือปนใน
อาหารจึงเปรียบเสมือนยาพษิทีสะสมไวใ้นร่างกายและเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพได ้

วตัถุเจือปนอาหารจาํแนกออกเป็นประเภทต่างๆตามประโยชน์ทีไดท้ีสาํคญัมีดงันี 

1. วตัถุเจือปนในอาหารประเภททีใชเ้พอืยดือายกุารเก็บรักษาอาหาร ไดแ้ก่  วตัถุกนัเสีย 
(Preservatives) ซึงช่วยยบัยงัหรือทาํลายจุลินทรียท์ีทาํใหอ้าหารเน่าเสียได ้วตัถุกนัเสียทีนิยมใชใ้น
อาหารเช่น กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต เอสเทอร์ของกรดพาราไฮดรอกซิเบนโซอิก กรด
ซอร์บิกและเกลือซอร์เบส เป็นตน้ และวตัถุกนัหืน (antioxidants) ช่วยชะลอใหป้ฏิกิริยาทางเคมี
ดงักล่าวเกิดชา้ลง  ทีนิยมใชไ้ดแ้ก่ butylated  hydroxytoluene (BHT) และ butylated hydroxyanisole 

(BHA) เป็นตน้ 

2. วตัถุเจือปนอาหารประเภททีใชเ้พอืช่วยใหอ้าหารมีลกัษณะน่าบริโภค  ไดแ้ก่ สีผสม
อาหารต่างๆ  (colorants) สารใหค้วามหวาน  (sweeteners) เช่น aspartame, sodium saccharin, 

sodium cyclamate และ sorbital เป็นตน้ สารปรุงแต่งกลินและรสอาหาร เช่น ผงชูรส และสารให้
กลินต่างๆ  
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3.  วตัถุเจือปนอาหารประเภททีใชเ้พอืช่วยกรรมวธีิในการแปรรูป เช่น กรดและเบสซึง
ช่วยในการควบคุมค่าพเีอช ( pH) ของอาหาร เช่น กรดอะซิติก กรดซิทริก กรดแลกทิก กรดมาลิก 
กรดซคัซินิก กรดทาร์ทาริก โซเดียมไฮดรอกไซด ์และโซเดียมไบคาร์บอเนต เป็นตน้ 

ในงานวจิยันีผูว้จิยัไดท้าํการทดลองวเิคราะห์หาปริมาณวตัถุเจือปนในอาหาร 10 ชนิด 
ไดแ้ก่ acetate, propionate, nitrite,  monosodium glutamate (MSG), malic acid, bisulfite, nitrate, 
fumaric acid, benzoate และ citric acid ซึงวตัถุเจือปนอาหารแต่ละชนิดมีคุณสมบติัดงันี 

1.1  กรดอะซิติกและเกลืออะซิเตต (acetic acid and acetate) 

กรดอะซิติกและเกลืออะซิเตต [4, 5] หรือกรดนาํสม้เป็นสารประกอบเคมีอินทรียช์นิด
หนึงทีมีอยูใ่นนาํสม้สายชู  (ไม่ใช่พชืตระกูลสม้ซึงใหก้รดซิตริก ) มีรสเปรียวและกลินฉุน ลกัษณะ
ทวัไปเป็นของเหลว ไม่มีสี มีกลินฉุน  ไอของกรดสามารถทาํใหต้าและจมูกระคายเคือง แต่ก็ยงัมี
ฤทธิเป็นกรดอ่อนหากละลายนาํ ซึงมีประโยชน์มากในการขจดัตะกรันในท่อนาํ เนืองจากกรด      
อะซิติกเป็นกรดทีระเหยได ้จึงมีความเป็นพษิไดท้งัจากการหายใจ การสมัผสั และการกิน พษิจาก
การหายใจทาํใหไ้อ หายใจขดั ความเป็นพษิจากการสมัผสั และการกินจะเกิดในกรณีทีมีความ
เขม้ขน้สูง เช่น กรดกลาเซียลอะซิติก ( glacial acetic acid) ทาํใหร้ะคายเคืองต่อปาก และทางเดิน
อาหาร ผวิเนือเยอืถูกทาํลาย เกิดการอกัเสบ อาจมี เลือดออก พษิจากการสมัผสัทีผวิหนงัไม่รุนแรง
สามารถลา้งนาํออกไดอ้ยา่งรวดเร็วอาจทาํปฏิกิริยากบัสารออกซิไดเซอร์ทีแรง เช่น เปอร์คลอเรต 
เปอร์แมงกาเนต ทาํใหเ้กิดการระเบิดได ้ในดา้นอุตสาหกรรมอาหาร กรดแอซีติกใชเ้ป็นวตัถุเจือปน
อาหารเพอืควบคุมความเป็นกรดของอาหาร  โดยทีกรดอะซิติก 5% สามารถใชเ้ป็นวตัถุกนัเสียได ้
ซึงมีประสิทธิภาพในการ ยบัยงัยสีตแ์ละแบคทีเรีย สามารถใชใ้นการปรุงแต่งรสอาหารใหมี้รส
เปรียว เช่น มายองเนส นาํสลดั และซอสมะเขือเทศ นอกจากนียงัใชใ้นการเก็บรักษาผลิตภณัฑจ์าก
เนือสตัวไ์ดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

รูปที 2.1  โครงสร้างทางเคมีของกรดอะซิติก 

 

 คุณสมบติัทางเคมีของกรดอะซิติกและเกลืออะซิเตตคือ มีจุดเดือดเท่ากบั 123 °C และ
ค่า Ka  เท่ากบั 1.8 x 10-5 
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 1.2  กรดโพรพโิอนิกและเกลือโพรพโิอเนต (propionic acid and propionate) 
กรดโพรพโิอนิกและเกลือโพรพโิอเนต [6, 7] เป็นวตัถุกนัเสียชนิดหนึง  เนืองจากเป็น

กรดอินทรียท์ีผลิตไดจ้ากแบคทีเรีย จาํพวก  Propionibacterium sp. จึงมีฤทธิยบัยงัการเจริญของรา
และแบคทีเรียบางชนิด  ในการผลิตกรดโพรพโิอนิก  ทางการคา้นิยมใชก้ระบวนการทางเคมี  แต่มี
ขอ้เสียคือตน้ทุนสูง และเกิดสารทีก่อมลพษิต่อสิงแวดลอ้ม จึงมีการพฒันาการผลิตกรดโพรพโิอนิก
ดว้ยกระบวนการทางชีวภาพ โดยใชแ้บคทีเรียสกุล  Propionibacterium sp. ซึงใชต้น้ทุนในการผลิต
ตาํกวา่ ผลิตภณัฑไ์ม่มีความเป็นพษิ และเนืองจากเป็นสารทีไดจ้ากกระบวนการทางชีวภาพจึงเป็นที
ยอมรับของผูบ้ริโภคในการนาํมาใชก้บัผลิตภณัฑอ์าหาร  โซเดียมโพรพโิอเน ต เป็นเกลือโซเดียม
ของกรดโพรพโิอนิก มักถูกใชเ้ป็นหลกั ในการเป็นสารยบัยงัเชือราในผลิตภณัฑเ์บเกอรี มีลกัษณะ
เป็นสารไม่มีสี ผลึกใส หรือเกลด็ใส ไม่มีกลิน สารโซเดียมโพรพโิอเนตนีสามารถเตรียมไดจ้ากการ
ผสมกนัของกรดโพรพโิอนิก และโซเดียมไฮดรอกไซด ์สารนีถูกนาํไปใชใ้นอาหารทีผา่นการอบ 
เครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอล ์เนยแขง็ ขนมฉาบนาํตาล หรือลูกกวาด , วุน้เจลาติน , ขนมพดุดิง , ขนม
สอดไส,้ แยม, เยลลี, เนือสตัว ์

 
  

 
 
รูปที 2.2  โครงสร้างทางเคมีของกรดโพรพโิอนิก 

 

คุณสมบตัิทางเคมีของ กรดโพรพโิอนิกและเกลือโพรพโิอเนต คือ มีจุดเดือดเท่ากบั   
141 °C และค่า Ka  เท่ากบั 1.34 x 10-5 
 1.3  ไนไตรท ์(nitrite) 
 ไนไตรท ์(NO2

- ) [7] เป็นวตัถุเจือปนอาหาร ทีนิยมใชใ้นรูปของเกลือโซเดียมไนไตร ท ์
(sodium nitrite) และโปแตสเซียมไนไตรท์  (potassium nitrite) ไนไตรทจ์ะถูกรีดิวส์มาจากเกลือ    
ไนเตรต ( nitrate, NO3

- ) เช่น เกลือโซเดียมไนเตรต และโปแตสเซียมไนเตรต (ดินประสิว)  การใช ้ 
ไนไตรทใ์นอาหารสามารถใชไ้ดท้งัเป็นสารทีทาํใหเ้กิดสีของเนือสตัวแ์ละใชเ้ป็นวตัถุกนัเสีย ดงันี 

  1.3.1  ทาํใหเ้กิดสีของเนือสตัว ์( meat color) โดยทาํใหเ้กิดสีแดงอมชมพู
ในผลิตภณัฑเ์นือสตัว ์(meat product) เช่น ไสก้รอก แฮม เบคอน  แหนม  กุนเชียง เนือเคม็ ซึงสีเกิด
จากการรวมตวัของไนไตรทก์บัเม็ดสีในเลือด ทาํใหเ้กิดเป็นสีชมพทูีคงตวั 
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  1.3.2  ใชเ้ป็นสารกนัเสีย ( preservative) โดยช่วยยบัยงัการเจริญเติบโต
และการสร้างสารพษิของ  Clostridium botulinum เนืองจากส่วนของไนไตรทท์ีไม่แตกตวั จะรวม
กบัหมู่ซลัฟไฮดริล ( sulfhydryl group ,-SH) ของกรดอะมิโน ( amino acid) เช่น cysteine เกิดเป็น 
sulfhydryl complex ซึงทาํใหแ้บคทีเรียนาํกรดอะมิโนไปใชป้ระโยชน์ไม่ได ้

 

 

 

รูปที 2.3  โครงสร้างทางเคมีของไนไตรท ์

 

การใช้ ไนไตรท์ ในอาหารในปริมาณทีมากเกินไป ทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 
โดยเฉพาะผูท้ีมีป ฏิกริยาตอบสนองไวต่อสารนีเป็นพเิศษ จะมีอาการคลืนไส ้อาเจียน ปวดทอ้ง
ทอ้งร่วง อุจจาระเป็นเลือด และปวดศีรษะ ไนไตรทส์ามารถทาํปฎิกริยากบัเอมีน ( amine) ในอาหาร
กลายเป็นสารก่อมะเร็งทีร้ายแรง คือไนโตรซามีน ( nitrosamine) ซึงเป็นสารก่อมะเร็ง ทาํใหเ้กิด
มะเร็งตบั กระเพาะอาหาร และหลอดอาหาร ดงัรูป 2.4 

 
 

รูปที 2.4  สมการแสดงการเกิดสารประกอบไนโตรซามีน 

ทีมา :  Sausage-Poison, เขา้ถึงเมือ 10 กนัยายน 2556,  เขา้ถึงไดจ้าก http://puffthemutant 

dragon.wordpress.com/2011/10/30/from-salami-to-soda-pop-what-does-toxic-really-mean/ 

 
 1.4  โมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือผงชูรส (monosodiumglutamate, MSG) 

 โมโนโซเดียมกลูตาเมต  (monosodium glutamate) [8] หรือเรียกกนัวา่  ผงชูรส  เป็นวตัถุ
เจือปนอาหารประเภทวตัถุปรุงแต่งรสอาหารทีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย โมโนโซเดียมกลูตาเมตมี
ลกัษณะเป็นผงผลึกสีขาวไม่มีกลิน มีคุณสมบติัในการเป็นสารเพมิรสชาติอาหาร  ทาํใหอ้าหารมี
รสชาติโดยรวมดีขึน เนืองจากเมือโมโนโซเดียมกลูตาเมตละลายนาํ จะแตกตวัไดโ้ซเดียมและกลูตา
เมตอิสระทีมีสมบติัในการเพมิรสชาติอาหาร โดยช่วยเพมิรสชาติของรสชาติพนืฐาน  4 รสทีเรารู้จกั
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กนัดีคือ รสหวาน รสเคม็ รสเปรียว และรสขม ใหเ้ด่นชดัมากขึน ในการศึกษาทางเภสชัวทิยา
เกียวกบัรสชาติพบวา่ผงชูรสสามารถกระตุน้  Glutamate Receptor แลว้ทาํใหเ้กิดรสชาติเฉพาะตวัที
เรียกวา่รสอูมามิ  (umami) ซึงเป็นรสที 5 ทีมนุษยส์ามารถรับรู้ไดแ้ละมีเอกลกัษณ์แตกต่างจาก
รสชาติพนืฐานทงั 4 

โมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็นสารประกอบประเภทกลูตาเมต  ซึงเป็นเกลือของกรดกลูตา
มิก (glutamic acid) อนัเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึงทีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของโปรตีนทวัไป เช่น 
โปรตีนในเนือสตัว ์โปรตีนในนม และโปรตีนในพชื กลูตาเมตทีอยูใ่นรูปของโปรตีนจะไม่มีกลิน
รสและไม่มีคุณสมบติัทาํใหเ้กิดรสอูมามิในอาหาร แต่เมือเกิดการยอ่ยสลายของโปรตีน เช่น เกิด
กระบวนการหมกั การบ่ม การสุกงอมของผกัและผลไม ้การทาํใหสุ้กดว้ยความร้อน จะทาํใหก้ลูตา
เมตในโปรตีนเกิดการสลายแยกตวัออกมาเป็นกลูตาเมตอิสระ ซึงเป็นตวัทีทาํใหเ้กิดรสอูมามิใน
อาหารได ้ 

 

 

 

 

 

รูปที 2.5  โครงสร้างทางเคมีของโมโนโซเดียมกลูตาเมต 

 

แมว้า่ผงชูรสถูกจดัเป็นวตัถุเจือปนอาหารทีมีความปลอดภยั แต่เนืองจากผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ไม่ทราบขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ทีถูกตอ้ง จึงทาํใหบ้างครังผงชูรสถูกวจิารณ์วา่เป็นสิงอนัตราย
เกินจริง เช่น การกล่าวหาวา่การบริโภคผงชูรสเป็นสาเหตุของ ผมร่วง ตาบอด เป็นหมนั เนืองอกใน
สมอง มะเร็ง หรือแมก้ระทงัโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง( AIDS) เป็นตน้ แต่ก็ยงัไม่มีขอ้มูลทียนืยนัถึง
อนัตรายของผงชูรสไวช้ดัเจน จึงตอ้งรับประทานในปริมาณทีเหมาะสม ไม่มากจนเกินไป 

 1.5  กรดมาลิก (malic acid) 
 กรดมาลิก [9] หรือเรียกวา่กรดแอปเปิล มีลกัษณะเป็นผงเกล็ดสีขาว  เป็นกรดทีใหก้ลิน
ฝาดและมีรสเปรียวคลา้ยกบักรดมะนาวหรือกรดซิตริก แต่กรดมาลิกจะใหร้สทีเขม้ขน้และนานกวา่ 
กรดมาลิกพบไดท้วัไปตามธรรมชาติทงัในผกัและผลไม ้เช่น แอปเปิล กลว้ย แครอท เป็นตน้ ยงั
สามารถผลิตกรดมาลิกโดยการแปรรูปมาจากกรดฟูมาลิกไดอี้กดว้ย การใชก้รดมาลิกในอาหารจะ
ใชเ้พอืการปรุงแต่งรสอาหารและควบคุม pH ของอาหาร อาจใชใ้นเครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอล ์
มะเขือเทศกระป๋อง และยงัสามารถใชเ้ป็นสารเสริมฤทธิของวตัถุกนัหืนไดอี้กดว้ย 
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รูปที 2.6  โครงสร้างทางเคมีของกรดมาลิก 

 

 คุณสมบตัิทางเคมีของ กรดมาลิก คือ มีจุดเดือดเท่ากบั 150 °C และค่า Ka  เท่ากบั      

3.48 x 10-4 และ 8.00 x 10-6 

 1.6  โซเดียมเมตาไบซลัไฟท ์(sodium metabisulfite or sodium pyrosulfite) 
โซเดียมเมตาไบซลัไฟท ์[10, 11] เป็นสารในกลุ่มซลัไฟต ์เมือถูกความร้อนจะสลาย ตวั

ใหก้๊าซ ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(sulfur dioxide, SO2) หรือ ซลัฟูรัสแอนไฮดราย ( sulfurous anhydride) 

หรือ ซลัฟูรัสออกไซด ์(sulfurous oxide) ซึง SO2 จะเป็นก๊าซไดดี้ทีสภาวะเป็นกรด ไม่ติดไฟ มีกลิน
ฉุนรุนแรงทาํใหห้ายใจไม่ออก ละลายนาํไดดี้ ละลายนาํแลว้ใหก้รดซลัฟิวรัส  การใชส้ารในกลุ่มซลั
ไฟตใ์นอาหารใชไ้ดด้งันี 

  1.6.1  ใชเ้ป็นวตัถุกนัเสีย (preservative) ทีมีประสิทธิภาพสูง ราคาถูก ง่าย
ต่อการใชง้าน ช่วยยบัยงัการเจริญเติบโตของ ยสีต ์( yeast), รา (mold), และแบคทีเรีย ( bacteria) เช่น 
ใชฆ่้าเชือจุลินทรียใ์นการทาํไวน์ ( wine) เบียร์ ( beer) และอาจใชเ้ป็น เป็นวตัถุกนัหืน 
(antioxidant) ไดด้ว้ย 

   1.6.2 ใชใ้นการ ยบัยงัปฏิกริยาการเกิดสีนาํตาลทีเนืองจากเอ็นไซม ์             
(enzymatic browning reaction) และ ปฏิกริยาการเกิดสีนาํตาลทีไม่เกียวขอ้งกบัเอ็นไซม ์( non 

enzymatic browning reaction) ใชใ้นอาหารทีเป็นผกัผลไมส้ด ผกัผลไมแ้หง้ ผกัผลไมด้อง ผกัผลไม้
แช่อิม ผลไมก้วน แยม (jam) นาํตาลทราย นาํตาลปีบ นาํเชือม และผลิตภณัฑแ์ป้ง เช่น วุน้เสน้ เสน้
หมี และก๋วยเตียว ใชใ้นเจลาติน ( gelatin) ถวับรรจุกระป๋อง หน่อไมก้ระป๋อง เห็ดกระป๋อง กะทิ
กระป๋อง มนัฝรังกระป๋อง และอาหารแช่แขง็ เป็นตน้ 

พษิของก๊าซ SO2 จะทาํใหเ้กิดอาการระคายเคืองของระบบหายใจ ระคายเคืองตา เป็น
สารก่อภูมิแพ ้( food allergen) ถา้รับประทานเขา้ไปไม่มาก ร่างกายขบัออกทางปัสสาวะได ้แต่ถา้
มากเกินไปจะมีผลไปลดประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีน และไขมนัในร่างกายของคนเราและมีฤทธิ
ทาํลายวติามิน บี 1 ดว้ย ถา้ SO2 สะสมในร่างกายมากๆ อาจทาํใหห้ายใจ ติดขดั ปวดทอ้ง ทอ้งร่วง 
เวยีนศีรษะ อาเจียน หมดสติ และอาจตายไดใ้นผูท้ีมีอาการแพม้าก 

HO
OH

O OH
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เนืองจาก สารในกลุ่มซลัไฟต ์มีพษิและเป็นสารก่อภูมิแพ ้( food allergen) จาก
พระราชบญัญติั อาหารของการะทรวงสาธารณสุข ไดก้าํหนดการใชเ้กลือซลัไฟด ์เกลือไบซลัไฟด์
ของโซเดียมและโปแตสเซียมเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ตอ้งมีคุณภาพเป็นไปตามกฏกระทรวง
สาธารณสุขฉบบัที 84 (พศ.2527) เรืองวตัถุเจือปนอาหาร 

 

 

 

 

 

 

รูปที 2.7  โครงสร้างทางเคมีของโซเดียมเมตาไบซลัไฟท ์

  

 1.7  ไนเตรท (nitrate) 
 ไนเตรท ( NO3

- ) [12] เป็นวตัถุเจือปนอาหาร ทีใชใ้นรูปของเกลือโซเดียมไนเตรทแล ะ       
โปแตสเซียมไนเตรทหรือดินประสิวไนเตรท ไนเตรทสามารถเปลียนเป็นไนไตรทใ์นอาหารและใน
ร่างกายมนุษยไ์ด ้โดยปฏิกริยาของแบคทีเรีย แหล่งสาํคญัของไนเตร ทในอาหารของมนุษย ์คือ นาํ
และผกั หนา้ทีของไนเตรทในการเป็นวตัถุเจือปนอาหารเหมือนกบัไนไตรทค์ือใช้ เป็นสารทีทาํให้
เกิดสีของเนือสตัวแ์ละใชเ้ป็นวตัถุกนัเสีย 

การไดรั้บไนเตรทในอาหารมากเกินไปจะก่อใหเ้กิดปัญหาของความปลอดภยัในการ
บริโภค เพราะเมือกินไนเตรทเขา้ไป แบคทีเรียในลาํไสจ้ะเปลียนไนเตรทเป็นไนไตรท ์ซึงความเป็น
พษิของไนไตรทไ์ดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

 

 

 

 

รูปที 2.8  โครงสร้างทางเคมีของไนเตรท 

 

 1.8  กรดฟูมาริก (fumaric acid) 
 กรดฟูมาริก  [13] เป็นวตัถุเจือปนอาหารทีใชใ้นการ เพมิความเป็นกรด (ลดค่า pH) ใน
อาหาร โดยปกติมกัจะใชก้บัอาหารเช่น เครืองดืมบาํรุงกาํลงั  ผงฟู (baking powder) อาจใชแ้ทนกรด
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มะขาม ( tartaric acid) กรดมะนาว ( citric acid) หรือ กรดแอปเปิล ( malic acid) ได ้ซึงกรดฟูมาริก 
จะใหร้สเปรียวกวา่กรดมะนาวเล็กนอ้ย 

 

 

 

 

 

รูปที 2.9  โครงสร้างทางเคมีของกรดฟูมาริก 

 

คุณสมบติัทางเคมีของกรดฟูมาริกคือ มีจุดเดือดเท่ากบั 290 °C และค่า Ka  เท่ากบั    

8.85 x 10-4 และ 3.21 x 10-5 

 1.9  กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต (benzoic acid and benzoate) 
 กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต  [14] เป็นวตัถุกนัเสียทีมีประวติัการใชม้านาน  ซึง
กรดเบนโซอิกนีสามารถพบไดต้ามธรรมชาติ เช่น ลูกพรุน แครนเบอรี อบเชยและกานพลู  กรดเบน
โซอิกและเกลือเบนโซเอตทีจาํหน่ายในทอ้งตลาดจะอยูใ่นรูปผงผลึกหรือเป็นเกล็ดสีขาว สาํหรับใน
รูปของกรดนนัจะละลายในนาํไดน้อ้ยมาก ประสิทธิภาพของกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอตจะ
สูงทีสุดทีช่วงความเป็น  กรด-ด่าง 2.5-4.0 เหมาะทีจะใชก้บัผลิตภณัฑอ์าหารทีมีความเป็นกรดสูง  
เช่น เครืองดืมชนิดต่างๆ ทงัชนิดทีอดัคาร์บอนไดออกไซดแ์ละไม่อดัคาร์บอนไดออกไซด ์นาํหวาน
ชนิดต่างๆ  นาํผลไม้  เครืองดืมทีมีแอลกอฮอลเ์ป็นส่วนประกอบ  แยม เยลลี  ผกัดอง  ผลไมด้อง  นาํ
สลดั ฟรุตสลดั และเนยเทียม เป็นตน้ ประสิทธิภาพของกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต  วตัถุกนั
เสียชนิดนีสามารถยบัยงัการเจริญเติบโตของจุลินทรียไ์ด้  ซึงมีผลต่อผนงัเซลลแ์ละเอนไซมข์อง
จุลินทรีย ์โดยเบนโซเอตจะไปทาํใหก้ระบวนการแทรกซึมของอาหารเขา้ไปในเซลลข์องจุลินทรีย์
ผดิปกติไป ในขณะเดียวกนัจะยบัยงัการสร้างเอนไซมบ์างชนิดและปฏิกิริยาการทาํงานของเอนไซม์  
ทีมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีพของจุลินทรียท์าํใหจุ้ลินทรียไ์ม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได ้

 

 

 

 
 

 

รูปที 2.10  โครงสร้างทางเคมีของกรดเบนโซอิก 
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คุณสมบติัทางเคมีของกรดเบนโซอิกคือ มีจุดเดือดเท่ากบั 249 °C และค่า Ka  เท่ากบั   
6.46 x 10-5 

สาํหรับอนัตรายทีจะไดรั้บจากกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอตนนั จากการศึกษา
ทดลองพบวา่ ความเป็นพษิของกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอตจดัอยูใ่นประเภทพษิปานกลาง
ถา้ไดรั้บในปริมาณนอ้ยจะไม่ทาํใหเ้กิดการสะสมขึนในร่างกาย เนืองจากร่างกายมีกลไกในการขจดั
ความเป็นพษิของกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต
 1.10  กรดซิตริก (citric acid) 
 กรดซิตริกหรือกรดมะนาว [15] เป็นกรดอ่อนทีใชป้ระโยชน์เพอืการถนอมอาหารโดย
มีบทบาทสาํคญัในการเพมิรสชา ติ ช่วยทาํใหอ้าหารมีรสเปรียวและมีกลินหอมชวนรับประทาน  

กรดซิตริกไดรั้บการยอมรับโดยทวัไปวา่มีความปลอดภยัในการบริโภค สามารถเติมลงไปในอาหาร
โดยไม่เกิดอนัตราย  และสามารถยอ่ยสลายไดง่้ายและไม่เป็นพษิต่อสิงแวดลอ้ม  กรดซิตริกพบได้
ตามธรรมชาติโดยทวัไปในผกัและผลไมท้ีมีรสเปรียว  โดยเฉพาะพชืตระกูลมะนาว  สปัปะรด  และ
สม้  ซึงมีสดัส่วนกรดซิตริกเป็นองคป์ระกอบสูง  กรดซิตริกทีผลิตในปัจจุบนัอยูใ่นรูปผลึก  

monohydrate (C6H8O7.H2O) ซึงมีนาํประกอบอยู ่1 โมเลกุล ลกัษณะใส ไม่มีสี ไม่มีกลิน มีรสเปรียว  

มีความสามารถละลายในนาํไดดี้ 

 กรดซิตริกมีคุณสมบตัิทีสามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นหลายทาง  นิยมใชใ้นอุตสาหกรรม
อาหารและเครืองดืม เพอืเป็นสารใหก้ลิน รส ในผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป นอกจากนนัยงัใชเ้ป็นสาร
ลดความฝาด ลดการตกผลึกของนาํผลไม ้และสามารถควบคุมระดบัค่า  pH ในผลิตภณัฑอ์าหารทาํ
ใหจุ้ลินทรียท์ีเป็นโทษไม่สามารถเติบโตได ้จึงเป็นทีนิยมใชเ้พอืการถนอมอาหารและเครืองดืม 

 
 

 

 

 
 

รูปที 2.11  โครงสร้างทางเคมีของกรดซิตริก 

 

คุณสมบติัทางเคมีของกรดซิตริกคือ มีจุดเดือดเท่ากบั  135 – 153 °C และค่า Ka  เท่ากบั   
8.40 x 10-4 
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ในการใชว้ตัถุเจือปนอาหารสาํหรับอุตสาหกรรมอาหารหรือการแปรรูปอาหารนนั 
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ไดอ้อกประกาศไว ้[16] ดงัต่อไปนี 

1.  การใชว้ตัถุเจือปนอาหาร ตอ้งใชต้ามชือวตัถุเจือปนอาหาร  ชนิดอาหาร  และไม่เกิน
ปริมาณสูงสุดทีใหใ้ชไ้ด้  เวน้แต่ไดร้ะบุเงือนไขเฉพาะไวแ้ลว้ตามตารางการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร
ทา้ยประกาศนี  

2.  การใชว้ตัถุเจือปนอาหารในกลุ่มหนา้ทีเดียวกนัรวมกนัตงัแต่สองชนิดขึนไป  ตอ้งมี
ปริมาณรวมกนัแลว้ไม่เกินปริมาณของวตัถุเจือปนอาหารชนิดทีกาํหนดใหใ้ชไ้ดน้อ้ยทีสุด 

สาํหรับปริมาณทีอนุญาตใหใ้ชว้ตัถุเจือปนอาหารในอาหารแต่ละชนิด ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที 281) พ.ศ. 2547  แนบทา้ยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา เรือง ขอ้กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร ลงวนัที 3 พฤศจิกายน 2547 แสดงในภาคผนวก 

 

2.  อาหารแปรรูป (processed foods) 
 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  (food processing) มีความสาํคญัต่อการเพมิมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร  เนืองจากผูผ้ลิตสามารถพฒันาผลิตภณัฑท์ีใชว้ตัถุดิบจากผลผลิตการเกษตรผา่น
กระบวนการแปรรูป  แปลงสภาพใหเ้ป็นอาหารทีผูบ้ริโภคตอ้งการ ไดใ้นปริมาณมากและสามารถ
เก็บรักษาอาหารไวไ้ดน้านขึนอีกดว้ย 

อาหารแปรรูป (processed foods) [17, 18] หมายถึง อาหารทีผา่นกระบวนการทีทาํให้
เกิดการเปลียนแปลงคุณลกัษณะของอาหารไปแลว้ หรืออาหารทีผสมกบัส่วนผสมอืน ๆ หรือ
หมายถึง อาหารสดทีแปรรูป ทาํใหแ้หง้ หรือหมกัดอง หรือในรูปอืนๆ รวมทงัทีใชส้ารปรุงแต่ง
อาหารประโยชน์ทีไดจ้ากการแปรรูปอาหารมีทงัการไดท้าํลายสารทีเป็นพษิในอาหาร ช่วยถนอม
อาหาร ทาํใหมี้กลินและรสชา ติดีขึน สามารถจาํหน่ายไดส้ะดวกขึน และเพมิความเขม้ขน้ของ
อาหาร การแปรรูปอาหารในสมยัใหม่ยงัช่วยพฒันาคุณภาพชีวติของผูท้ีเป็นโรคภูมิแพ ้
โรคเบาหวาน และผูท้ีไม่สามารถบริโภคอาหารไดอ้ยา่งปกติ และสามารถเติมสารอาหารทีเป็น
ประโยชน์ไดอี้กดว้ย ในขณะเดียวกนัการแปรรูปอาหารมกัจะทาํใหคุ้ณค่าทางโภชนาการลดลง และ
บางครังอาจจะมีสารเคมีทีเป็นพษิปะปนเขา้ไปกบัอาหารในระหวา่งการแปรรูป อยา่งเช่น
สารประกอบประเภทไนไตรท ์หรืออะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ซึงสารหลายชนิดทีใชเ้จือปนใน
อาหารก็พบวา่มีผลเสียต่อสุขภาพ ขณะทีการแปรรูปบางวธีิก็ทาํใหอ้าหารมีกลินและรสชาติน่า
รับประทานนอ้ยลง 
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ในงานวจิยันีผูว้จิยัสนใจวเิคราะห์วตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งอาหารแปรรูป ไดแ้ก่  
ไสก้รอก กุนเชียง และมะม่วงดอง ซึงเป็นอาหารทีมีผูนิ้ยมบริโภคจาํนวนมาก เนืองจากเป็นอาหาร
แปรรูปทีหาซือมารับประทานไดง่้ายในทอ้งตลาด ซึงลกัษณะอาหารแปรรูปแต่ละชนิดเป็นดงันี 

2.1  ไส้กรอก (sausage)  
ไสก้รอก  (sausage) [19, 20] มาจากคาํภาษาลาตินวา่  Salsus หมายถึง การเก็บรักษา

เนือสตัวโ์ดยใชเ้กลือ หรือมาจากคาํวา่ Wurst ในภาษาเยอรมนั   ไสก้รอก คือผลิตภณัฑจ์ากเนือสตัว ์
(meat product) เช่น เนือหมู  เนือววั  ไก่  ทีไดจ้ากการนาํเนือมาบด ผสมกบัเกลือ และเครืองปรุงรส
แลว้บรรจุในไส ้(casing) เพอืทาํใหมี้รูปร่างเป็นรูปทรงกระบอก ดงันนักรรมวธีิในการผลิตไสก้รอก
นนัจึงถือไดว้า่เป็นกรรมวธีิในการถนอมอาหารแบบหนึง ในยคุปัจจุบนัการผลิตไสก้รอกเป็นการ
ประยกุตใ์ชก้ระบวนการถนอมอาหารหลายอยา่งรวมกนั เช่น การใชส้ารเคมี การใชค้วามร้อน การ
อบแหง้  การแช่แขง็ และการแช่เยน็ จึงทาํใหผ้ลิตภณัฑไ์สก้รอกในปัจจุบนันนัมีใหเ้ลือกบริโภค
อยา่งหลากหลาย ซึงจะแตกต่างกนัตามลกัษณะของวตัถุดิบทีใชใ้นการผลิต ชนิดของเครืองเทศและ
เครืองปรุงรส  ชนิดของเนือสตัว ์เช่น เนือหมู เนือไก่  เนือววั เนือปลา  เป็นตน้ อตัราส่วนระหวา่ง
เนือสตัวแ์ละไขมนัของเนือสตัว ์ความละเอียดของการบดเนือสตัวแ์ละเครืองเทศ วธีิการผสม 
ขนัตอนการผลิต วธีิการอดัไส ้ขนาดและความยาวของไสท้ีนาํมาใช ้และ ชนิดของไสซึ้งสามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ  ไสธ้รรมชาติ  เช่น ไสแ้กะ  ไสห้มู  หรือหลอดลมววั  และไสส้งัเคราะห์
หรือไสเ้ทียม เช่น ไสจ้ากคอลลาเจน ไสส้งัเคราะห์จากใยฝ้าย หรือไสพ้ลาสติก 

วตัถุดิบทีสาํคญัในการผลิตไสก้รอก ไดแ้ก่ เนือสตัว์  เกลือแกง ไขมนั เกลือไน
เตรต  เครืองเทศ และเครืองปรุงรส โดยเนือสตัวท์ีนาํมาใชใ้นการผลิตไสก้รอกจะตอ้งมี
ความสามารถในการรวมตวักบันาํไดสู้ง ทาํใหไ้สก้รอกทีไดมี้เนือสมัผสัทีนุ่มและชุ่มฉาํและใหก้ลิน 
และรสชา ติทีคงตวั เกลือไนเตรต ( KNO3, NaNO3) ทาํใหไ้สก้รอกเกิดสีและกลินทีคงตวั และ
ป้องกนัไม่ใหไ้สก้รอกเกิดการเน่าเสียจากแบคทีเรียทีไม่ใชอ้อกซิเจนในการหายใจ  

2.2  กนุเชียง (chinese sausage) 
กุนเชียง [21] เป็นผลิตภณัฑจ์ากเนือสตัวใ์นกลุ่มไสก้รอก  ประเภทไสก้รอกแหง้ ไม่มี

การหมกัดว้ยจุลินทรีย ์ใชว้ธีิการถนอมอาหารดว้ยการทาํแหง้ ( dehydration) กุนเชียงมีลกัษณะเนือ
หยาบ ไม่เป็นอิมลัชนั  ซึงแตกต่างจากไสก้รอก  กุนเชียงมีส่วนผสมหลกัคือเนือหมูและมนัหมู 
เช่นเดียวกบัไสก้รอก ปรุงรสดว้ย เกลือ นาํตาล เครืองเทศ ซีอิว ไนไ ตรท์  ไนเ ตรต  ฟอสเฟต 
(phosphate) ใส่ลงไปเพอืใหมี้กลิน รส และทาํใหล้กัษณะของผลิตภณัฑดี์ขึน เนืองจากในกุนเชียงมี
ไขมนัเป็นส่วนประกอบหลกั และยงัคงมีความชืนสูง จึงทาํใหกุ้นเชียงอาจจะเกิดกลินหืนและการ
เน่าเสียเนืองจากจุลินทรียไ์ดง่้าย จึงตอ้งหลีกเลียงสภาวะทีส่งเสริมการเ น่าเสียของกุนเชียง  เช่น การ
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เกิดออกซิเดชนั ( auto oxidation) เนืองจากไขมนัจะทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจนในอากาศ ทาํใหเ้กิด
กลินหืนขึนได ้นอกจากนี กุนเชียง ยงัมีการเปลียนแปลงสีเนืองจากอุณหภูมิสูง ได ้  ดงันนัจึงควร
หลีกเลียงการเก็บรักษาทีอุณหภูมิสูงและควรเก็บไวใ้นทีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  ในปัจจุบนัมี
ผลิตภณัฑก์ุนเชียงใหเ้ลือกบริโภคอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ กุนเชียงไก่  กุนเชียงปลา  กุนเชียงทะเล  
กุนเชียงหมู เป็นตน้ 

2.3  มะม่วงดอง (preserved mango) 
 มะม่วงดอง  [22, 23] นนัเป็นการแปรรูปอาหารทีคน ไทยนิยมทาํกนัมาตงัแต่สมยั
โบราณแลว้ เพราะวา่เป็นการถนอมอาหารอยา่งหนึงเพอืการเก็บเอาไวรั้บประทาน ให้ไดน้านยงิขึน 
และการทาํมะม่วงดองนนันอกจากจะมีวธีิการทาํทีง่ายแลว้ ยงัทาํใหม้ะม่วงมีรสชาติอร่อยขึนอีกดว้ย  
 มะม่วงดองเป็นผลิตภณัฑท์ีไดจ้ากการนาํเนือมะม่วงมาแช่ ในนาํปูน จากนนันาํมา
ตม้ผสมกบัเกลือและนาํตาลปีบ ใหมี้ความหวานทีพอเหมาะ ซึง นิยมผลิตโดยกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชน มีลกัษณะการขายโดยบรรจุเนือในถุงพลาสติก ซึงมีอายกุารเก็บรักษา 3-7 วนั ที
อุณหภูมิหอ้งหรืออาจอยูไ่ด ้ 14 วนัในตูเ้ยน็ ในการยดือายกุารเก็บรักษามะม่วงดอง นนั  ได้ มี
การ ทดลองศึกษาและสรุปวธีิการเก็บรักษามะม่วงด องคือ  นาํมะม่วงดองทีมีความหวาน
พอเหมาะบรรจุถุงพลาสติกชนิดทนร้อน (อุณหภูมินาํเดือด 100 ˚C) พร้อมใส่นาํเชือมทีมี
ความเขม้ขน้ 30% (w/w) ทีอุณหภูมิ 80˚C แลว้ปิดผนึกปากถุงใหไ้ม่มีอากาศเหลืออยูภ่ายใน 
และนาํไปแช่นาํเยน็ทนัที  ผลิตภณัฑม์ะม่วงดองทีบรรจุในภาชนะดว้ยวธีิดงักล่าวขา้งตน้ 
สามารถเก็บไดท้ีอุณหภูมิหอ้งนานประมาณ 2 เดือน โดยมีลกัษณะเนือมะม่วงยงัคงความ
กรอบและตรวจไม่พบเชือจุลินทรียท์ีมาตรฐาน องคก์รอาหารและยา กาํหนด   
 

3.  เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี  (Ion chromatography, IC) 
ไอออนโครมาโตกราฟฟี  [24, 25, 26] เป็นเครืองมือทีใชว้เิคราะห์หาปริมาณธาตุทีอยู่

ในรูปของประจุ  โดยมีความสามารถในการแยกและวเิคราะห์ประจุบวกและประจุลบ  โดยอาศยั
กระบวนการ  ion exchange ระหวา่ง mobile phase  และ  ion  exchange  group  ทีอยูบ่น  support  

material  (ในกรณีการแยก anion  จะทาํดว้ย  quaternary  ammonium  group  ติดกบั  polymer และ 
กรณีการแยก cation จะทาํดว้ย sulfonate-, carboxyl- หรือ phosphonate group)  องคป์ระกอบหลกั
เครืองไอออนโครมาโทกราฟี  แสดงดงัรูปที 2.12 
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รูปที 2.12  แผนภาพแสดงองคป์ระกอบของเครืองไอออนโครมาโตกราฟี 

ทีมา  : Dionex Corporation,  Ion chromatography,  Accessed september 11, 2013,  Available 

from www.Dionex.com 

   

3.1  องค์ประกอบของเครืองไอออนโครมาโทกราฟีมี 
           3.1.1  Eluent reservoir  ทาํหนา้ทีเป็นภาชนะสาํหรับใส่ mobile phase (eluent)  

มีฝาปิดสนิท เพอืเป็นการป้องกนั การสมัผสักบัอากาศแลว้เกิดคาร์บอเนต  มีการพน่ nitrogen gas 

ร่วมดว้ย  เพอืใชเ้ป็นแรงขบัเคลือน mobile phase เขา้สู่ pump หรือในกรณีของการใชเ้ครือง ทีมีการ
ผลิตตวัชะร่วมดว้ยดงัรูปที  2.13  ภายใน eluent reservoir  จะบรรจุนาํ deionized water ทีผา่นการ
กรอง 2 ครังใหมี้ความตา้นทานอยา่งนอ้ย  18 MΩ.cm  เมือผา่นมายงัส่วนของ EG50 เขา้สู่ cation-

exchange connector ทีขวั cathode เกิดปฏิกิริยารีดกัชนัของนาํไดไ้ฮดรอกไซดไ์อออนและทีขวั  

anode เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัของนาํ  ภายใน EluGen KOH cartridge  จะมีโพแทสเซียมไอออน
ผา่นมายงั cation-exchanger  ผลิต  mobile  phase  ไดเ้ป็นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์ โดยความ
เขม้ขน้ของ KOH สามารถกาํหนดไดจ้าก reagent-free controller จากนนัจะผา่นมายงัส่วน CR-ATC 

(Continuously  regenerated trap column)  ทาํหนา้ทีกาํจดัคาร์บอเนตและแอนไอออนอืนๆ ที
ปนเปือนมากบันาํก่อนเขา้สู่ส่วนของ degasser แลว้จึงไดเ้ป็น KOH ทีมีความบริสุทธิสูงพร้อมใช้
งานไดท้นัที 
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รูปที 2.13  การทาํงานของเครืองผลิตตวัชะอตัโนมตัิ (EG50) 

ทีมา  : Dionex Corporation,  Ion chromatography,  Accessed september 11, 2013,  Available 

from www.Dionex.com 

 

           3.1.2  Pump  ทาํหนา้ทีขบัเคลือน mobile phase มีทงัแบบ single-piston และ 
dual-piston  สามารถปรับค่าความดนัและอตัราการไหลได ้ เมือระบบมีค่าความดนัสูงกวา่ทีกาํหนด 
pump จะหยดุการทาํงานโดยอตัโนมติัเพอืป้องกนัความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนกบัคอลมัน์ได ้ มีทงั
แบบทีมีและไม่มีระบบ degaser  ซึงทาํหนา้ทีกาํจดัฟองอากาศภายในระบบ 

           3.1.3  Sample Injection  ทาํหนา้ทีฉีดสารทีจะวเิคราะห์เขา้สู่คอลมัน์ตาม
ปริมาณทีกาํหนดส่วนทีเกินปริมาณจะไหลออกสู่ waste  มีทงัแบบฉีดเอง (manual) และแบบ
อตัโนมตัิ (auto-sampler)  injection valve มีหลายแบบหลายขนาดเช่น แบบ 6 port valves  อีกทงัยงั
สามารถเลือก sample loop  ไดห้ลายขนาดดว้ยกนัตามความเหมาะสมตงัแต่ 5 μL ถึง 100 μL   

           3.1.4  Column  แบ่งออกเป็น guard column และ analytical column  โดย guard 

column ทาํหนา้ทีเป็นส่วนป้องกนัและกาํจดัสิงเจือปนทีมีอนุภาคขนาดใหญ่หรือสารปนเปือนอืนๆ 
ก่อนเขา้สู่ analytical column  โดยวสัดุทีใชใ้น guard column จะเป็นชนิดเดียวกนักบั analytical 

column แต่ต่างกนัที particle size  ส่วน analytical column ทาํจะเป็นบริเวณทีทาํใหเ้กิดการแยก
ไอออนต่างๆ  ออกจากกนัตาม valence ของไอออน, รัศมีของ hydrated ion, polarization ของ
ไอออน  และขนาดของไอออน  ทงันีจะขึนอยูก่บัหมู่ฟังกช์นัของสารทีอยูภ่ายในคอลมัน์  โดย 
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retention time ของไอออนจะเพมิขึนเมือ ionic charge เพมิขึน, รัศมีของ hydrated ion ลดลง,ไอออน
ทีถูก polarized ไดง่้ายและไอออนทีมีขนาดใหญ่ 

           3.1.5  Suppressor  เป็นอุปกรณ์ทีแทรกอยูร่ะหวา่ง analytical column กบั 
detector  โดยมีทงัทีเป็น pack column และ micromembrane ทาํหนา้ทีลดค่าการนาํไฟฟ้าของ 
mobile phase โดยเปลียนใหอ้ยูใ่นรูปทีนาํไฟฟ้าไดน้อ้ยมากหรือไม่นาํไฟฟ้า  เช่น กรณีใช ้ KOH 

เป็น mobile phase ไฮดรอกไซดไ์อออนจะจบักบัโปรตอนไดเ้ป็นนาํ  จึงเท่ากบัวา่เป็นการเพมิ  

sensitivity ใหก้บัสารทีสนใจทีมีอยูใ่นปริมาณทีนอ้ยมากๆ ได ้ ส่วนไอออนบวกอืนๆ เช่น  
โพแทสเซียมไอออนจะถูกกาํจดัออกจากระบบก่อนเขา้สู่ตวัตรวจวดั  การทาํงานของ suppressor 
แสดงดงัรูปที 2.14 

 

 
 

รูปที 2.14  การทาํงานของ suppressor 

ทีมา  : Dionex Corporation,  Ion chromatography,  Accessed september 11, 2014,  Available 

from www.Dionex.com 

 

           3.1.6  Detector ทาํหนา้ทีเป็น  ส่วนตรวจวดัสญัญาณและทาํการเปลียนสญัญาณ
จากรูป analog ไปเป็น digital เพอืส่งไปยงัส่วนบนัทึกและประมวลผลต่อไป  มีอยูห่ลายชนิด  เช่น  
conductivity detectors, UV-Vis, amperometric และ  fluorescence  detectors เป็นตน้ 
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3.2  หลักการทํางานของเครืองไอออนโครมาโทกราฟี 
 จากรูปที 2.12 ระบบการทาํงาน ของไอออนโครมาโทกราฟี   คือ เริมตน้ จาก pump จะ
ทาํหนา้ที ในการขบัเคลือน เฟสเคลือนที  (mobile phase)  เมือฉีดสารละลายตวัอยา่ง (loading) ผา่น
ทาง injection valve สารละลายจะเขา้ไปอยูใ่น loop ตามปริมาณขนาดของ loop จากนนัเมือทาํการ
เปลียน  injection valve จากตาํแหน่ง load ไปสู่ตาํแหน่ง inject ตวัอยา่งจะส่งผา่นไปยงั guard 

column และ analytical column โดยมี eluent เป็นตวัพา  ซึงภายใน analytical column จะเป็นบริเวณ
ทีเกิดการแยกขึน  ในการแยกใหไ้ดผ้ลทีดีจะตอ้งเลือกคอลมัน์ทีมีหมู่ฟังกช์นัของ stationary phase 

เหมาะสมกบั analyte ทีตอ้งการแยกและตงัสภาวะใหเ้หมาะสม  จากนนัสารละลายจึงผา่นเขา้สู่ส่วน
ของ suppressor ซึงทาํหนา้ทีลดค่าการนาํไฟฟ้าของ eluent แลว้จึงผา่นเขา้สู่ detector เพอืทาํการวดั
สญัญาณ  สุดทา้ยเป็นส่วนของ recorder และส่วนประมวลผล (digital integrators) 

 3.3  ลําดับของการชะออกจากคอลัมน์ 
       3.3.1  จาํนวนประจุของ solute ion โดยทีไอออนทีมีประจุนอ้ย จะออกมาจาก
คอลมัน์ไดเ้ร็วกวา่ไอออนทีมีประจุมาก 

       3.3.2  ขนาดของ solute ion คือ ไอออนทีมีขนาดเล็กจะออกมาจากคอลมัน์ไดเ้ร็ว
กวา่ไอออนทีมีขนาดใหญ่ 
 ตวัอยา่ง selectivity coefficient ของการจบั anions ดว้ย anion exchange resin โดยที 
stationary phase มีประจุบวก มีลาํดบัดงันี 

 citrate > silicate > ClO4
- > SCN- > S2O3

- > WO4
2- > CrO4

2- > C2O4
2- > SO4

2- > HPO3
2- 

> NO3
- > Br- > NO2

- > CN- > Cl- > HCO3
- > H2PO4

- > CH3COO- > HCOO- > F- > OH- 

 

4.  การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (Method validation) 
การตรวจสอบความใชไ้ด ้ตามมาตรฐาน  ISO/IEC 17025 : 2005 [27, 28] หมายถึง  การ

ยนืยนัโดยการตรวจสอบและจดัทาํหลกัฐานทีเป็นรูปธรรม  เพอืแสดงวา่ขอ้กาํหนดพเิศษต่างๆ
สาํหรับการใชต้ามทีตงัใจไวโ้ดยเฉพาะสามารถบรรลุผลไดค้รบถว้น  method validation จะ
ครอบคลุมถึงสมบตัิของวธีิการวเิคราะห์ ดงันี 

4.1 ความถูกต้อง (accuracy) 
Accuracy หมายถึง ความถูกตอ้งของวธีิการวเิคราะห์ทีวดัไดค้่าใกลเ้คียงกบัค่าทีแทจ้ริง

มากทีสุด แสดงวา่การวเิคราะห์นนัมีความถูกตอ้งสูง  (high accuracy) แต่ถา้ค่าทีวดัไดห่้างไกลจาก
ค่าจริงแสดงวา่การทดสอบนนัมีความถูกตอ้งนอ้ย (low accuracy) การหา accuracy ทาํไดโ้ดย 
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absolute error 

ค่าทีแทจ้ริง 

ค่าทีวเิคราะห์ได ้

ค่าทีแทจ้ริง 

           4.1.1 วเิคราะห์ CRM (Certified Reference Material) อยา่งนอ้ย 7 ซาํ และนาํมา 
คาํนวณหาระดบัความถูกตอ้งในรูปของความผดิพลาดสมัพทัธ์  (relative error) หรือความถูกตอ้ง
สมัพทัธ ์(relative accuracy)  
 

  relative error         =                          x  100 

 

 

relative accuracy    =                  x 100 

 
 

เกณฑก์ารยอมรับโดยทวัไปของ relative error  คือไม่เกิน 10% relative accuracy นนั
คืออยูร่ะหวา่ง 90 ถึง 110 % สาํหรับค่า relative error ระดบัความถูกตอ้งยงัขึนอยูก่บัความเขม้ขน้
ของสารตวัอยา่งทีวเิคราะห์ ดงัตารางที 2.1 [28] 

 

ตารางที 2.1  ระดบัความถูกตอ้งของการวเิคราะห์ตวัอยา่งทีระดบัความเขม้ขน้ต่างกนั 
 

ระดับความเข้มข้น ระดับความถูกต้อง (%relative error) 
สูง ปานกลาง ตํา 

Trace analysis 

(ระดบั ppm) 
0.1 – 1 1 – 10 10 – 35 

Ultra – trace analysis 

(ระดบั ppb, ppt) 
1 – 10 10 – 35 >35 

มากกวา่ ppm 0.01 – 0.1  0.1 – 1  1 – 10 
 

ทีมา : AOAC International, Requirements for Single Laboratory Validation of Chemical 
           Method, Accessed July 10, 2013, Available from http://www.aoac.org/Ag_Materials   

         /additives/aoac_slv.pdf 

 

การหาระดบัความถูกตอ้งโดยการวเิคราะห์  CRM นอกจากพจิารณาจากค่า  relative 

error และ relative accuracy แลว้ อาจใชก้ารเปรียบเทียบค่าทีวเิคราะห์ได้  (7 ซาํ) ของ CRM กบัค่าที
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X  -  μ   

SD / √n 

แทจ้ริงของCRM โดยใชส้ถิติ  t-test การทดสอบค่า  t-test ทาํโดยการเปรียบเทียบค่า  t จากการ
คาํนวณ กบัค่า t จากตาราง (critical t-value ; tc ) 

 

  t จากการคาํนวณ   =  
 

 

 โดยที x     =   ค่าเฉลียของ CRM ทีวเิคราะห์ได ้

  μ     =   ค่าทีแทจ้ริงของ CRM 

  SD  =  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
  n     =   จาํนวนครังทีทาํซาํ  
 

tc ดูไดจ้ากตาราง  t – distribution ซึงค่า  tc ขนึอยูก่บัระดบัความเชือมนั  และค่า  degree 

of freedom (df = n-1) ถา้ค่า t ทีไดจ้ากการคาํนวณมากกวา่ tc แสดงวา่ค่าทีแทจ้ริงของ  CRM กบัค่าที
วเิคราะห์ไดมี้ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั แต่ถา้ค่า t ทีไดจ้ากการคาํนวณมีค่านอ้ยกวา่ tc แสดง
วา่ค่าทีแทจ้ริงของ CRM กบัค่าทีวเิคราะห์ได ้ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 

           5.1.2  ในกรณีทีไม่สามารถหา CRM ทีเหมาะสมในการวเิคราะห์ได้  สามารถจะ
หา estimated accuracy ไดโ้ดย  การหาค่าเปอร์เซ็นตก์ารคืนกลบั  (%recovery) โดยใชต้วัอยา่งทีเติม
สารมาตรฐาน (spiked sample) ซึงจะมีขอ้จาํกดัวา่  accuracy ทีไดน้นัครอบคลุมเฉพาะขนัตอนที
วเิคราะห์ spiked sample เท่านนั การทาํ recovery จะทาํ 3 ระดบัความเขม้ขน้ คาํนวณไดจ้ากสูตร 

 

 

 

      %recovery  =           x 100 

 
 

เกณฑก์ารยอมรับขึนอยูก่บัความเขม้ขน้ของตวัอยา่ง เกณฑก์ารยอมรับ %recovery เพอื
ใชเ้ป็นแนวทางในการทดสอบตามมาตรฐานทางอาหารและยาของ  AOAC international [29] แสดง
ในตารางที 2.2 

 

 

 

 

 

(ค่าจากตวัอยา่งทีเติมสารละลายมาตรฐาน) – (ค่าจากตวัอยา่งทีไม่เติม) 

(ค่าความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานทีเติม) 
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ตารางที 2.2  เกณฑก์ารยอมรับ %recovery ตามมาตรฐานทางอาหารและยา 
 

ความเข้มข้น  %recovery 
100% 98-101 

10% 95-102 

1% 92-105 

0.1% 90-108 

0.01% 85-110 

10 μg/g (ppm) 80-115 

1 μg/g (ppm) 75-120 

10 μg/kg (ppb) 70-125 
 

ทีมา : AOAC International, Requirements for Single Laboratory Validation of Chemical 
           Method, Accessed July 10, 2013, Available from http://www.aoac.org/Ag_Materials   

         /additives/aoac_slv.pdf 

 

4.2  การตรวจสอบความเทียง (precision) 
ความเทียงจะแสดงในรูปของ  repeatability ไดแ้ก่  repeatability standard deviation (s) 

หรือ relative standard deviation (RSD) [30] โดยดาํเนินการ ดงันี 

           4.2.1 ทาํการทดสอบตวัอยา่งซาํในช่วงความเขม้ขน้ทีครอบคลุมช่วงการใชง้าน
ความเขม้ขน้ละ  10 ซาํ (ไม่นอ้ยกวา่  7 ซาํ) ใชข้อ้มูลชุดเดียวกบัการหาความแม่นได้  โดยใชผ้ลการ
ทดสอบวสัดุอา้งอิงรับรอง หรือ spiked/fortified sample 

           4.2.2  ทดสอบอยา่งนอ้ย  3 ความเขม้ขน้  คือ ความเขม้ขน้ตาํ  กลาง  สูง หรือ
ระดบัความเขม้ขน้ที LOQ (ถา้มีการหา  LOQ) และหรือ  0.5 เท่า 1.0 เท่า 1.5 เท่า (หรือ 2.0 เท่า) ของ
ค่าความเขม้ขน้ทีกาํหนด (target concentration) 

           4.2.3 คาํนวณค่า  repeatability ตามทีวธีิมาตรฐานแสดงขอ้มูลไว้  เช่น  

repeatability standard deviation (s) หรือ relative standard deviation (RSD) 

           4.2.4  นาํค่าทีไดไ้ปเทียบกบัเกณฑท์ีกาํหนด ใหเ้ลือกวธีิใดวธีิหนึง ดงันี 

  4.2.4.1  วธีิที 1 เกณฑก์ารยอมรับทีถูกกาํหนดไวแ้ลว้  ไดแ้ก่  ขอ้กาํหนด
ตามกฎหมายขอ้กาํหนดของลูกคา้ ตามวธีิมาตรฐาน เช่น ค่า repeatability ของหอ้งปฏิบติัการในแต่
ละความเขม้ขน้ ควรมีค่านอ้ยกวา่หรือใกลเ้คียงกบัค่า reproducibility ทีวธีิมาตรฐานกาํหนด 
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            4.2.4.2  วธีิที  2 การประเมินผลตาม  Horwitz equation ใหน้าํค่าการ
คาํนวณ  RSD จากการทดสอบซาํ  มาเปรียบเทียบกบั  RSD จากการคาํนวณในสูตรของ  Horwitz 

equation ซึงเป็นสมการที  Dr. William Horwitz แห่งสถาบนั  AOAC ไดท้าํการศึกษาขอ้มูลการทาํ
collaborative study จากเอกสาร  มากกวา่  4,000 ฉบบั [29] โดยสรุปเป็นสมการ  Horwitz equation 

ดงันี 

RSDR   =  ± 2 x C –0.1505  วดัซาํจากหลายหอ้งปฏิบติัการ 

RSDr   =  ± 0.66 x 2 x C –0.1505 วดัซาํภายในหอ้งปฏิบติัการเดียวกนั  

ในขณะที  C  = concentration ratio 

 

จากสมการ Horwitz equation ขา้งตน้ เมือคาํนวณ RSD ทีความเขม้ขน้ต่างๆ จะไดค้่า 
predicted Horwitz [29] ดงัตารางที 2.3  

 

ตารางที 2.3  ความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าความเขม้ขน้กบั predicted Horwitz จากการทดสอบซาํ 
 

concentration conc. ratio : C predicted Horwitz 
RSDR RSDr 

100% 1 2.0 1.3 

10% 0.1 2.8 1.9 

1% 0.01 4.0 2.6 

0.1% 0.001 5.7 3.7 

0.01% 0.0001 8.0 5.3 

10 ppm 0.00001 11.3 7.5 

1 ppm 0.000001 16.0 10.6 

10 ppb 0.0000001 22.6 14.9 

(RSDR = ทดสอบซาํจากหลายหอ้งปฏิบติัการ และ RSDr = ทดสอบซาํในหอ้งปฏิบติัการเดียวกนั) 

ทีมา : AOAC International, Requirements for Single Laboratory Validation of Chemical 
           Method, Accessed July 10, 2013, Available from http://www.aoac.org/Ag_Materials   

         /additives/aoac_slv.pdf 
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experimental RSD 

predicted RSD 

เกณฑก์ารยอมรับความเทียงตาม  Horwitz equation คือ ค่า RSD จากการทดสอบ /

ทดลองตอ้งนอ้ยกวา่  RSD จากสูตรในการคาํนวณ  ตามสมการ  Horwitz equation แต่ถา้  RSD จาก
การทดสอบ/ทดลอง มากกวา่ RSD จากสูตรในการคาํนวณ ใหห้าค่า HORRAT จากสูตร ดงันี  

 

               HORRAT   =   HoR   =    
 

 

ซึงค่าที  AOAC ยอมรับ  คือ HORRAT นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั  2 และค่าที  EU, Codex 

ยอมรับคือ HORRAT นอ้ยกวา่ 2 

4.3 การหาค่า LOD และ LOQ (limit of detection and limit of quantitation) 
LOD (limit of detection) หมายถึง  ค่าความเขม้ขน้ตาํสุดทีวเิคราะห์ไดใ้นตวัอยา่งที

สามารถตรวจวดัได ้และ LOQ (limit of quantitation ) หมายถึง ค่าความเขม้ขน้ตาํสุดทีวเิคราะห์ได้
ในตวัอยา่งทีสามารถหาปริมาณหรือรายงานผลโดยมี  accuracy และ precision ทียอมรับได้  [28] 

LOD และ LOQ หาไดโ้ดยการวดั  blank ของตวัอยา่ง  (sample blank) อยา่งนอ้ย  7 ซาํและนาํมา
คาํนวณหาค่าเฉลีย และค่า SD โดยที 

LOD = blank + (3SD) 

 LOQ = blank + (10SD) 

ค่าทีไดจ้ะเป็นค่า Instrument detection limit (IDL) นาํไปแทนค่าในสมการเสน้ตรงจาก 
calibration curve ของสารนนัๆทีช่วงความเขม้ขน้ตาํๆ ก็จะไดค้่า LOD และ LOQ ตามลาํดบั 

4.4  ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงและช่วงความเข้มข้นทีทดสอบ (linearity and range) 
Linearity หมายถึง ความสามารถของวธีิการวเิคราะห์ทีจะทาํใหว้เิคราะห์แลว้ไดผ้ลการ

วเิคราะห์ทีเป็นสดัส่วนกบัความเขม้ขน้ของสารทีวเิคราะห์ในช่วงความเขม้ขน้ทีกาํหนด  การหา
linearity ทาํโดยการวเิคราะห์  CRM หรือ sample blank ทีเติมสารมาตรฐานใหมี้ความเขม้ขน้อยา่ง
นอ้ย 5 ระดบัความเขม้ขน้ตงัแต่นอ้ยไปจนมากทีสุด วเิคราะห์หาค่าสญัญาณ  เทียบเป็นความเขม้ขน้  

ทาํการวเิคราะห์ 3 ซาํแต่ละระดบัความเขม้ขน้ นาํค่าทีไดม้าเขียนกราฟเสน้ระหวา่งค่าสญัญาณกบัค่า
ความเขม้ขน้  และคาํนวณหาค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์  (correlation coefficient, r) เกณฑก์าร
ยอมรับไดโ้ดยทวัไปค่า r จะตอ้งมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.995 – 1.000  

Range หมายถึงช่วงความเขม้ขน้ของสารทีจะวดัตงัแต่ความเขม้ขน้ตาํสุดถึงความ
เขม้ขน้สูงสุดทีวดัแลว้มี  accuracy precision และ linearity อยูใ่นระดบัทีมีความถูกตอ้งยอมรับได้
ตามขอ้กาํหนด  การหา range ทาํโดยการวเิคราะห์ตวัอยา่งทีตอ้งการหาปริมาณสารในช่วงความ
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เขม้ขน้ต่างๆ กนั และ คาํนวณค่าความเขม้ขน้ในช่วงทีให ้accuracy และ precision ทียอมรับได้ หรือ
ทาํการวดั CRM ทีมีความเขม้ขน้ต่างๆ [28] 

4.5  สภาพไว (sensitivity) 
Sensitivity หมายถึง  ความสามารถในการวดัความเขม้ขน้ทีแตกต่างกนันอ้ยทีสุด  

วธีิการวเิคราะห์ทีมีความไวสูงจะสามารถตรวจวเิคราะห์สารในปริมาณนอ้ยมากหรือเป็นวธีิที
สามารถแยกความเขม้ขน้ของสารทีแตกต่างกนันอ้ยมากไดถู้กตอ้ง  sensitivity (S) ของวธีิทดสอบ
หรือของเครืองมือเป็นอตัราส่วนของการเปลียนแปลงของสญัญาณ  (response, R) ต่อการ
เปลียนแปลงความเขม้ขน้ (concentration, C)  

S = dR/dc 

R = f (C) 

ถา้เขียนกราฟระหวา่ง  R หรือ dR/dc กบั C จะไดก้ราฟเสน้ตรงนนัคือ  R = kc แสดงวา่
สภาพไวจะมีค่าคงทีตลอดช่วงความเขม้ขน้ ถา้ slope(k) ชนั แสดงวา่มีสภาพไวสูง (high sensitivity)

ดงันนั sensitivity ของการวเิคราะห์หาไดจ้ากค่า slope ของ calibration function 

4.6  ความจําเพาะ (selectivity หรือ specificity ) 
Selectivity หมายถึง ความสามารถของวธีิวเิคราะห์ทีจะวเิคราะห์เฉพาะสารทีตอ้งการ

จะวเิคราะห์ โดยทีสารนนัเป็นเพยีงส่วนประกอบหนึงในสารละลายนนั  ๆ หรือวธีิการวเิคราะห์ทีมี
ความสามารถในการเลือกวดัเฉพาะสารทีตอ้งการจะวดั จึงกล่าวไดว้า่วธีิวเิคราะห์นนัมีความจาํเพาะ
(specific) การศึกษา specificity ของวธีิการวเิคราะห์ทาํไดโ้ดยการวเิคราะห์ตวัอยา่งทีมีหรือเติมสาร
รบกวนอืน  แลว้ตรวจสอบดูวา่สารรบกวนเหล่านนัมีผลกระทบต่อการวเิคราะห์หรือไม่  และสาร
รบกวนเหล่านนัทาํใหก้ารตรวจวดั  หรือการหาปริมาณสารทีตอ้งการทราบผดิไป  (มากขึนหรือ
นอ้ยลง) หรือไม่ 

 

5.  งานวิจัยทีเกียวข้อง 

งานวจิยัต่างๆทีเกียวขอ้งในการวเิคราะห์หาปริมาณวตัถุเจือปนอาหาร ในตวัอยา่ง
อาหารเริมแพร่หลายขึน โดยการศึกษาสารเหล่านีมีเทคนิคต่างๆในการวเิคราะห์ดงัต่อไปนี 

ในปี ค.ศ. 1995 Oi-Wah Lau และคณะ [31] ไดใ้ชเ้ทคนิคทางโครมาโทกราฟีร่วมกบั
การใชต้วัตรวจวดัค่าการนาํไฟฟ้า ( indirect conductrometric detection) ในการวเิคราะห์หาปริมาณ
ผงชูรสในอาหาร โดยไม่ตอ้งมีการใช ้ pre – column และ post – column สาํหรับ derivatization เป็น 
amino acid ก่อน และมีการใชเ้ครืองทาํแหง้เยอืกแขง็แบบสุญญากาศ ( freezedryers) เพอืเพมิความ
เขม้ขน้ของตวัอยา่ง (preconcentration) พคีของ glutamic acid แยกออกจากพคีของตวัทาํละลายและ
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พคีของกรดอะมิโนอืนๆทีมีอยูใ่นตวัอยา่งไดดี้ เสน้กราฟมาตรฐานของผงชูรส มีความเป็นเสน้ตรง
ในช่วงความเขม้ขน้ 0 – 500 μg/ml ซึงเป็นเทคนิคทีง่าย มีความถูกตอ้งในการวเิคราะห์ผงชูรสจาก
อาหาร 

การวเิคราะห์หาปริมาณไนเตรตและไนไตรท ์ [32] (ค.ศ.  1998) ในผลิตภณัฑท์ีทาํจาก
เนือสตัว ์ซึงไนไตรทเ์ป็นสาเหตุทีอาจทาํใหเ้กิดอาการอาหารเป็นพษิ โดยการเกิดปฏิกิริยากบัเอมีน
เกิดเป็นสารประกอบไนโตรซามีน ซึงเป็นสารก่อมะเร็ง การวเิคราะห์ ไนเตรตและไนไตรท์ จึง
จาํเป็นในอุตสาหกรรมอาหาร Daniel C. Siu และคณะ ไดท้าํการสกดัไนเตรตและไนไตรท์ออกจาก
ตวัอยา่งอาหารไดแ้ก่ แฮม และซาลามี แลว้นาํไปวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟีโดยมี
ตวัตรวจวดัเป็นแบบ UV absorbance detection ผลการทดลองพบวา่มี %recovery มากกวา่ 90% 

กราฟมาตรฐานมีความเป็นเสน้ตรงทีดีในช่วงความขม้ขน้ทีใชง้าน ( r2>0.999) และขีดจาํกดัตาํสุด
ของการตรวจวดั (LOD) เท่ากบั 50 ppb และ 30 ppb ตามลาํดบั 

Harry Pylypiw และคณะ  [33] รายงานการวเิคราะห์หาปริมาณวตัถุกนัเสีย ในปี ค.ศ. 
2000 วตัถุกนัเสียทีศึกษา ไดแ้ก่ โซเดียมเบนโซเอตและโพแทสเซียมซอร์เบต ในตวัอยา่งนาํผลไม ้ 
โซดา ซอสถวัเหลือง ซอสมะเขือเทศ เนยถวั และอาหารอืนๆ ดว้ยเทคนิค High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) ทตีรวจวดัดว้ย UV diode array detection สาํหรับตวัอยา่งทีเป็นของเหลว
ทาํโดยการเจือจางตวัอยา่ง 10 เท่าดว้ย acetonitrile/ammonium acetate buffer solution และสาํหรับ
ตวัอยา่งอาหารทีไม่ใช่ของเหลวเตรียมโดยการปันตวัอยา่งดว้ยสารละลายเดียวกนัในอตัราส่วน 1:5 

จากนนัจึงกรองก่อนทีจะฉีดเขา้เครือง HPLC คอลมัน์ทีใชค้ือ reversed-phase C18 column   

ตรวจวดัทีความยาวคลืน  225 nm สาํหรับ  sodium benzoate และ 255 nm สาํหรับ potassium sorbate 
ในการวเิคราะห์กบัตวัอยา่งพบวา่มี %recovery อยูใ่นช่วง 82 – 96%  

ค.ศ. 2001 Qing-Chuan Chen และคณะ [34] วเิคราะห์หาปริมาณสารใหค้วามหวาน 
(sodium saccharin, aspartame, acesulfame K), วตัถุกนัเสีย ( benzoic acid, sorbic acid), คาเฟอีน 
(caffeine), theobromine และ theophylline โดยใชเ้ทคนิค ion chromatography กบั ultraviolet 

absorbance detection เป็นตวัตรวจวดั ทาํการแยกดว้ย anion-exchange column ทีอุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 45 นาที ไดค้่า detection limit ทีตาํกวา่ระดบั ppm ภายใตส้ภาวะการทดลองนี 
สารพวกกรดออร์แกนิก ( organic acid) เช่น กรดซิตริก กรดมาลิก กรดทาร์ทาริก และกรด
แอสคอร์บิก ทีมีอยูใ่นอาหารนนัไม่รบกวนการวเิคราะห์ ปริมาณต่างๆทีวเิคราะห์ไดมี้ค่าไม่แตกต่าง
จากค่าทีวเิคราะห์ไดโ้ดยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ดงันนัเทคนิค 
ion chromatography จึงเป็นอีกทางเลือกในการแยกและวเิคราะห์หาปริมาณสารประกอบเหล่านีได ้
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การวเิคราะห์หาปริมาณผงชูรส ( monosodium glutamate) ในแฮมเบอเกอร์ วจิยัโดย  

Rodriguez และคณะ (ค.ศ.  2003) [35] ดว้ยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography 

(HPLC) เนืองจาก ผงชูรสสามารถช่วยเพมิรสชาติอาหารไดดี้จึงมีการเติม ลงในอาหารหลากหลาย
ชนิด เช่น ซุป หรือผลิตภณัฑจ์ากเนือสตัว ์ซึงเทคนิค HPLC ใชใ้นการแยกหลงัจากทีมีการ 
derivatization ผงชูรสดว้ย dinitrophenyl reagent (DNP) ไดเ้ป็น DNP amino acid แลว้ชะออกจาก
คอลมัน์ดว้ย 25% acetronitrile : 75% glacial acetic acid (1% v/v) ตรวจวดัทีความยาวคลืน 254 nm 

พบวา่เป็นเทคนิคทีง่ายและรวดเร็ว ใชส้าํหรับการวเิคราะห์เพอืตรวจสอบคุณภาพอาหารได ้

ในปี ค.ศ. 2007 Kenji Yoshikawa และคณะ [36] ไดน้าํ  graphite carbon column ซึงมี
ความแขง็แรงสูง มาประยกุตใ์ชก้บัเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟีในการวเิคราะห์กรดอินทรียแ์ละ
กรดอนินทรีย ์ คาร์บอนคอลมัน์จะถูกเคลือบดว้ย cetyltrimethylammonium (CTMA) ion เพอืใชใ้น
การแยกกรดอินทรีย ์ (acetic acid, lactic acid, succinic acid, malic acid, tartaric acid, citric acid) 
และ ไอออนของกรดอนินทรีย ์ (Cl

–
, NO2

–
, NO3

–
, SO4

2–
)  โดยใชต้วัตรวจวดัเป็นแบบการวดัค่าการนาํ

ไฟฟ้า และมี salicylic acid กบั sodium salicylate เป็นสารละลายตวัพา สามารถวเิคราะห์กรด
อินทรียเ์หล่านีไดภ้ายในเวลา 10 นาที เทคนิคทีพฒันาขึนนีสามารถนาํไปใชใ้นการวเิคราะห์หากรด
อินทรียใ์นตวัอยา่งอาหารอืนๆได ้

ในปีเดียวกนันี  ZHONG Fu-jin และคณะ [37] ทาํการแยกและวเิคราะห์หาปริมาณ 
organic acids และ inorganic anions พร้อมๆกนัในตวัอยา่งเหลา้ดว้ยเทคนิคไอออนโครมาโตกราฟี 
(ion chromatography) ทีใชต้วัตรวจวดัเป็น conductivity detector พบวา่ใชเ้วลาทงัหมด 33 นาทีใน
การแยก formate, acetate, propionate, oxalate, succinate, glutarate, fluoride, chloride และ sulfate 

ทาํการเตรียมตวัอยา่งโดย solid phase extraction ทาํการแยกโดยไอออนโครมาโตกราฟี ใชค้อลมัน์ 
IonPac AS11-HC column ทีมี KOH เป็น eluent จากการทดลองมีค่า relative standard deviation 

นอ้ยกวา่ 2.14% และ %recovery ของสารละลายมาตรฐานทีเติมลงไปอยูใ่นช่วง 94.3 – 102.8% 

การวเิคราะห์หาปริมาณผงชูรส  ในปี ค.ศ. 2007  Tiziana Populin และคณะ [38] ได้
วเิคราะห์ผงชูรสในอาหารต่างๆ เช่น นาํแกง ซุป ซอส และนาํสลดั ซึงมีขนัตอนการวเิคราะห์ทีง่าย 
ประกอบดว้ยขนัตอนการเจือจางสาํหรับตวัอยา่งทีเป็นของเหลว หรือการทาํใหเ้ป็นเนือเดียวกนัดว้ย 
0.1 N HCl สาํหรับตวัอยา่งของแขง็และของแขง็ผสมของเหลว ตามดว้ยการ derivatization ดว้ย o-

phthaldialdehyde แลว้แยกดว้ย High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ซึงใช ้C18 

column ทีมีตวัตรวจวดัเป็น spectrofluorometric detection ในนาํแกงและซุปทีมีการเติมผงชูรส
พบวา่มีปริมาณ glutamic acid อยูใ่นช่วง 92.7 – 341 mg/100 g และปริมาณทีสูงสุดของ glutamic 
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acid ในอาหารทีไม่ไดเ้ติมผงชูรสพบในผลิตภณัฑท์ีประกอบดว้ย hydrolyzed protein พบมากถึง 
129 mg/100 g 

การตรวจสอบผงชูรส โดยการใช้  solid state glutamate sensor ในงานวจิยัของ Illyas 

Md Isa และคณะ (ค.ศ. 2009) [39] การใชข้วั ( electrode) นีมีช่วงความเป็นเสน้ตรง ( linearity) อยู่
ในช่วง 0.01 – 1 mM และ detection limit เท่ากบั 0.008 mM สารเติมแต่งอืนๆทีมีอยูใ่นอาหารนนั
ไม่รบกวนการวเิคราะห์ ขวั glutamate sensor นีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นระบบ flow injection 

analysis (FIA) เพอืวเิคราะห์หาปริมาณผงชูรสในอาหารได้  เพอืเพมิความแม่นยาํและความรวดเร็ว
ในการวเิคราะห์ 

ค.ศ. 2010 Khaldum M. Al Azzan และคณะ [40] วเิคราะห์หาปริมาณกรดโพรพโิอนิก
และเกลือ โพรพโิอเนตในเบเกอรี ซึงมีขนัตอนในหารเตรียมตวัอยา่งทีง่าย โดยการเปลียนโพรพโิอ
เนตเป็นโมเลกุลในรูปทีไม่มีประจุดว้ย glacial acetic acid  จึงทาํใหมี้ประสิทธิภาพในการสกดัดว้ย 
dichloromethane มากขึน นาํสารทีสกดัไดฉี้ดเขา้ที capillary column ของ gas chromatography 

(GC) ทีใชต้วัตรวจวดัเป็น flame ionization detector ทาํการวเิคราะห์โพรพโิอเนตในเบเกอรีทงัหมด 
112 ตวัอยา่ง พบวา่มีปริมาณของกรด โพรพโิอนิกรวมกบัเกลือโพรพโิอเนตในขนมปัง เคก้หรือโรล 
ขนมปังเบอร์เกอร์และฮอทดอก และขนมปังพติา้อยูใ่นช่วง 197 – 1273, 98 – 1846, 546 – 1932 

และ 479 – 1680 μg/ml ตามลาํดบั และตรวจไม่พบกรดโพรพโิอนิกและเกลือโพรพโิอเนตเลยใน
บิสกิต 36 ตวัอยา่ง 

Kenji Yoshikawa และคณะ  (ค.ศ. 2011)  ไดมี้การพฒันาวธีิ capillary zone 

electrophoresis [41] ทีมีตวัตรวจวดัเป็น UV detection สาํหรับใชใ้นการวเิคราะห์หาปริมาณวตัถุกนั
เสีย (preservatives) และสารเพมิความเป็นกรด (acidulants) ในตวัอยา่งอาหาร ซึงใช้ สารละลาย tris 

(hydroxymethyl) aminomethane, trimellitic acid and poly (vinyl alcohol) เป็นสารละลายอิเล็กโทร
ไลต ์ทาํการวเิคราะห์วตัถุกนัเสีย 4 ชนิด และสารเพมิความเป็นกรด 9 ชนิด พบวา่สามารถวเิคราะห์
ไดภ้ายในเวลา 8 นาที กราฟมาตรฐานมีความเป็นเสน้ตรงทีดีโดยมีค่า correlation coefficient (r2) 

มากกวา่ 0.99 ค่าความเขม้ขน้ตาํสุดทีสามารถวเิคราะห์ไดอ้ยูใ่นช่วง 0.6 – 5.3 mg/L (%RSD อยู่
ในช่วง 1.2 – 4.7%) เทคนิคนีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์หาปริมาณวตัถุกนัเสียและ
สารเพมิความเป็นกรดในอาหารชนิดต่างๆได ้

เทคนิค flow injection on-line dialysis ยงัสามารถนาํมาใชใ้นการเตรียมตวัอยา่งในการ
วคิราะห์วตัถุเจือปนอาหารในปี ค.ศ.  2011 Orawan Kritsunankul และคณะ  [42] โดยใช ้ Flow 

injection on-line dialysis สาํหรับการเตรียมตวัอยา่งก่อนทีจะวเิคราะห์หาปริมาณวตัถุเจือปนอาหาร
บางชนิดไดแ้ก่ acesulfame-K, saccharin, caffeine, benzoic acid และ sorbic acid ดว้ยเทคนิค High 



29 
 

Performance Liquid Chromatography (HPLC) โดยสารละลายทีไหลออกจากระบบของ dialysis 

จะไปยงัระบบการฉีดสารของ HPLC ใชเ้วลาในการวเิคราะห์ทงัหมด 14 นาที ช่วงความเป็น
เสน้ตรงของกราฟมาตรฐานสาํหรับ acesulfame-K และ saccharin คือ 10 – 100 mg/L, benzoic acid 

คือ 10 – 250 mg/L และcaffeine และ sorbic acid คือ 10 – 500 mg/L (RSD < 5%) เทคนิคทีเสนอนี
นาํไปประยกุตใ์ชก้บัการวเิคราะห์เครืองดืมและตวัอยา่งอาหารทีเป็นของเหลว 

ต่อมาในปี ค.ศ. 2012 Mehreen Lateef และคณะ [43] ไดว้เิคราะห์หาปริมาณผงชูรส 
(monosodium glutamate) จากตวัอยา่งเครืองปรุงรส  10 ตวัอยา่งในประเทศปากีสถานดว้ยเทคนิค 
Modified High Performance Liquid Chromatography (HPLC) หลงัจากทีสกดัดว้ยนาํและ 
derivatization โดยใช ้dinitrofluorobenzene (DNFB) ตรวจวดัทีความยาวคลืน 254 nm ซึงพคีของผง
ชูรสเกิดที Retention time เท่ากบั 8.6 นาที พบวา่มีปริมาณ  ผงชูรสของตวัอยา่งต่างๆกนัอยูใ่นช่วง 
2.6 – 7.7% 

Kang Ma และคณะ ( ปี ค .ศ.2012) [44] ไดพ้ฒันาเทคนิคทีมีความถูกตอ้งและ
ประสิทธิภาพสูงสาํหรับวเิคราะห์หาปริมาณสารเติมแต่งในอาหาร ( Food additive) พร้อมกนั 20 

ชนิด ซึงประกอบไปดว้ย สารใหค้วามหวาน (sweetener) 3 ชนิด สารทีทาํใหเ้กิดสี (colorant) 7 ชนิด 
วตัถุกนัเสีย ( preservative) 9 ชนิด และคาเฟอีน ( caffeine) ดว้ยเทคนิค High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) ทีใชต้วัตรวจวดัเป็น photo diode array detector (PDA) สามารถวเิคราะห์
สารเติมแต่งในอาหารทีระดบัความเขม้ขน้ตาํๆไดใ้นช่วง 0.005 – 0.150 μg/ml และนาํไปใชใ้นการ
หาปริมาณสารเติมแต่งในอาหารทีใชใ้นการบริโภคหลากหลายชนิดได ้ 

และในปีเดียวกนันี ตรีพล [45] ทาํการวเิคราะห์หาปริมาณสารอินทรียแ์ละสาร         
อนินทรียบ์างชนิดในตวัอยา่งอาหารทีผา่นกระบวนการผลิต คือ ใบชาแหง้ ชาเพร้อมดืม แฮม และ
ปลาทูน่ากระป๋อง ดว้ยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี ซึงมีตวัตรวจวดัชนิดวดัค่าการนาํไฟฟ้า และมี
เครืองผลิต KOH แบบอตัโนมตัิเพอืใชเ้ป็น eluent กรดอินทรียท์ีวเิคราะห์ไดแ้ก่  กรดอะซิตริก กรด
ฟอร์มิก กรดซกัซินิก กรดมาลิก กรดทาร์ทาริก กรดแอสคอร์บิก กรดซิตริก และแอนไอออน       
อนินทรียบ์างชนิดไดแ้ก่ ฟลูออไรด ์คลอไรด ์โบรไมด ์ไนไตรท ์ไนเตรต ฟอสเฟต และเบนโซเอต 
โดยสภาวะทีเหมาะสมในการแยกคือ สภาวะ gradient ของ KOH เขม้ขน้ 15 mM ทีเวลา 1 ถึง 15 

นาที และเพมิความเขม้ขน้เป็น 40 mM ทีเวลา 15 ถึง 35 นาที  ผลการทดลองพบวา่ ขีดจาํกดัตาํสุดที
วเิคราะห์ไดส้าํหรับกรดอินทรียอ์ยูใ่นช่วง 0.09 – 3.06 mg/L และแอนไอออนอนินทรียอ์ยูใ่นช่วง 
0.14 – 1.21 mg/L สาํหรับความเทียงของการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคนีอยูใ่นเกณฑท์ียอมรับได ้
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พบวา่ในปีทีผา่นมาเทคนิคทีนิยมใชใ้นการวเิคราะห์หาปริมาณ วตัถุเจือปนอาหาร นนั
นิยมใชเ้ทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) เป็นส่วนมาก บางงานวจิยัตอ้ง
มีการ derivatization สารก่อนทีจะทาํการวเิคราะห์ จึงมีขนัตอนการเตรียมตวัอยา่งทียุง่ยาก ดงันนั
ผูว้จิยัจะทาํการวเิคราะห์หา ปริมาณวตัถุเจือปนอาหารบางชนิด ไดแ้ก่ acetate, propionate, nitrite,  
monosodium glutamate (MSG), malic acid, bisulfite, nitrate, fumaric acid, benzoate และ citric 

acid ในตวัอยา่งอาหารแปรรูป ดว้ยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟีทีมีตวัตรวจวดัแบบการวดัค่าการ
นาํไฟฟ้า 
 



บทที 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
1.  เครืองมือ อุปกรณ์ สารเคมีและตัวอย่างทีใช้ในการทดลอง 

1.1  เครืองมือและอุปกรณ์ทีใช้ในการทดลอง 
            1.1  Dionex ICS – 1000 และโปรแกรม Dionex Dongle Chromeleon 680 SP1  

  build 2238 

            1.2  Dionex reagent – free controller RFC – 30  

            1.3  Dionex IonPac AG 18 Guard column (4×50 mm) และ Dionex IonPac  

  AS 18 Analytical column (4×250 mm) 

            1.4  Dionex ASRS ULTRA II 4 mm Self – Regenerating Suppressor 

            1.5  Refrigerated centrifuge IEC Multi – RF R404 – A (Thermo IEC) 

            1.6  Homogenizer Ultra – Turrax T25 (Janke & Kunkel Ika - Labortechnik) 

            1.7  เครืองปัน Panasonic MX – 795N 

            1.8  Hot plate M21 – 1 (Framo - Geratetechnik) 

            1.9  เครืองชงั ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง Adventurer AR2140 (Ohaus Corp.) 

            1.10  Nylon syringe filters ขนาด 13 mm, pore size 0.45 μm (Verticlean) 

            1.11  กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 

            1.12  โกร่งบดยา 
            1.13  เครืองแกว้ (glasswares) 
            1.14  กระบอกฉีดสารตวัอยา่งขนาด 3 mL 

            1.15  แก๊สไนโตรเจนพร้อมถงั และอุปกรณ์ควบคุมแรงดนั (nitrogen gas  

  99.995% lab grade) 
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1.2  สารเคมีทีใช้ในการทดลอง 
ตารางที 3.1  รายชือสารเคมีทีใชใ้นการทดลอง 
 

สารเคมี แหล่งทีมา เกรด Ka 
sodium acetate Sigma-Aldrich Anala R 1.80 x 10-5 

sodium propionate Sigma-Aldrich Anala R 1.34 x 10-5 

sodium nitrite Fluka Anala R – 

monosodium glutamate Ayinomoto 99.00% – 

malic acid Fluka Purum 3.48 x 10-4, 8.00 x 10-6 

sodium metabisulfite Sigma-Aldrich puriss – 

sodium nitrate Fluka Anala R – 

fumaric acid Fluka Purum 8.85 x 10-4 , 3.21 x 10-5 

sodium benzoate B.H.D. Laboratory Anala R 6.46 x 10-5 

citric acid Fluka Puriss 8.40 x 10-4 

 

1.3  ตัวอย่างทีใช้ในการทดลอง 
 ทาํการสุ่มตวัอยา่งอาหารแปรรูปทีมีขายในทอ้งตลาด ไดแ้ก่ ไสก้รอก จาํนวน 6 ยหีอ้  
กุนเชียง จาํนวน 6 ยหีอ้ และมะม่วงดอง จาํนวน 5 ยหีอ้ ดงัตารางที 3.2 

 
ตารางที 3.2  รายชือตวัอยา่งอาหารทีใชใ้นการทดลอง 
 

code name ชือผลิตภัณฑ์ บริษัททีผลิต/วันผลิต/วันหมดอายุ/ 
ส่วนประกอบทีสําคญั 

ตัวอย่างไส้กรอก 
(sausage) 

sausage A 

 

 

ไสก้รอกรมควนั 

ยหีอ้ Better foods 

 

 

บ. อาหารเบทเทอร์ จาํกดั / ผลิตเมือ 21/06/2013 / 

หมดอาย ุ 21/07/2013 / ส่วนประกอบ เนือสตัว ์ไขมนั 
นาํตาล เกลือ เครืองเทศ 
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ตารางที 3.2  (ต่อ) 
 

code name ชือผลิตภัณฑ์ บริษัททีผลิต/วันผลิต/วันหมดอายุ/ 
ส่วนประกอบทีสําคญั 

sausage B ไสก้รอกจมัโบ ้
ยหีอ้ Tesco lotus 

บ. ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) / ผลิตเมือ 
26/06/2013 / หมดอาย ุ 23/07/2013 / ส่วนประกอบ 
เนือสตัว ์ นาํตาล เกลือ เครืองเทศ ใชโ้มโนโซเดียม 
กลูตาเมต 

sausage C ไสก้รอก 

เวยีนนาไก่ 
ยหีอ้ JPM 

บ. เจพเีอ็ม ซอสเซส จาํกดั / ผลิตเมือ 18/07/2013 / 

หมดอาย ุ 18/08/2013 / ส่วนประกอบ เนือไก่  มนัไก่ 
เครืองปรุง แป้งเกลือ  

sausage D ไสก้รอกหมู 
ยหีอ้ CP 

บ. ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) / ผลิตเมือ 
18/05/2013 / หมดอาย ุ 18/06/2013 / ส่วนประกอบ 
เนือสตัว ์ นาํตาล เกลือ เครืองเทศ  

sausage E ไสก้รอกหมู 
ยหีอ้ BKP 

บ. ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) / ผลิตเมือ 
10/05/2013 / หมดอาย ุ 07/06/2013 / ส่วนประกอบ 
เนือสตัว ์ นาํตาล เกลือ เครืองเทศ  

sausage F ไสก้รอกหมู ร้านคา้ใตอ้าคารเรียนรวมวทิยาศาสตร์ (ร.ว.ท.) 
ตัวอย่างกนุเชียง 

(chinese sausage) 
chinese A 

 

 

กุนเชียงหมู 
ยหีอ้ บา้นไผ ่

 

 

บ. ส ขอนแก่น ซีฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) / ผลิตเมือ 
28/07/2013 / หมดอาย ุ 05/12/2013 / ส่วนประกอบ หมู
แดง มนัหมู นาํตาล เกลือ วตัถุกนัเสีย ถวัเหลือง และ
แป้งสาลี 

chinese B กุนเชียงหมู 
ยหีอ้ จิง จิง เฮียง 

บ. จิง จิง เฮียง เชียงใหม่ จาํกดั / ผลิตเมือ 05/07/2013 / 

หมดอาย ุ 05/12/2013 / ส่วนประกอบ เนือหมู  นาํตาล 
ซีอิวขาว 

chinese C กุนเชียงหมู 
ยหีอ้ Big C 

บ. ส ขอนแก่น ซีฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) / ผลิตเมือ 
11/07/2013 / หมดอาย ุ 18/11/2013 / ส่วนประกอบ เนือ
หมู  นาํตาล เกลือ เครืองปรุงรส ใชว้ตัถุกนัเสีย 
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ตารางที 3.2  (ต่อ) 
 

code name ชือผลิตภัณฑ์ บริษัททีผลิต/วันผลิต/วันหมดอายุ/ส่วนประกอบทีสําคญั 
chinese D กุนเชียงหมู 

ยหีอ้ ส. 
ขอนแก่น 

บ. ส ขอนแก่น ซีฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) / ผลิตเมือ 
25/06/2013 / หมดอาย ุ 02/11/2013 / ส่วนประกอบ เนือ
หมูติดมนั  นาํตาล เกลือ ซีอิว ใชว้ตัถุกนัเสีย 

chinese E กุนเชียงหมู 
ยหีอ้ สะเบียง 

ส่วนประกอบ เนือหมู  ไขมนั นาํตาล เกลือ ซอสปรุงรส 
เครืองเทศ 

chinese F กุนเชียงหมู 
ยหีอ้ ลี หุย เฮียง 

ส่วนประกอบ เนือหมู  ไขมนั นาํตาล เกลือ ซอสปรุงรส 
เครืองเทศ 

ตัวอย่างมะม่วงดอง 
(preserved mango) 

mango A 
 

 

 

มะม่วงดอง 
ยหีอ้ เสวย 

 

 

บ. เสวยผลไมแ้ช่อิม จาํกดั / ผลิตเมือ 22/10/2013 / 

หมดอาย ุ 22/12/2013 / ส่วนประกอบ มะม่วง นาํตาล 
เกลือ กรดมะนาว(Citric acid) ใชว้ตัถุกนัเสีย 

mango B มะม่วงแช่อิม 
ยหีอ้ ไร่ทิพย ์

หมดอาย ุ 20/01/2014 / ส่วนประกอบ มะม่วง นาํตาล 
เกลือ กรดมะนาว (citric acid) โซเดียมเบนโซเอต 

mango C มะม่วงแช่อิม 
ยหีอ้ Sarewa 

บ. บางกอก โนเบิล เทรดดิง จาํกดั / ผลิตเมือ 18/10/2013 / 

หมดอาย ุ 18/01/2014 / ส่วนประกอบ มะม่วง นาํตาล 
เกลือ  

mango D มะม่วงดอง 
ยหีอ้ ศรีเมือง 

บ. หา้งหุน้ส่วน ศรีเมือง จาํกดั / ผลิตเมือ 04/11/2013 / 

หมดอาย ุ 19/12/2013 / ส่วนประกอบ มะม่วง นาํตาล 
เกลือ   ใชว้ตัถุกนัเสีย 

mango E มะม่วงแช่อิม 
ยหีอ้ วรพร 

บ. ผลไมแ้ปรรูปวรพร จาํกดั / ผลิตเมือ 17/11/2013 / 

หมดอาย ุ 17/01/2014 / ส่วนประกอบ มะม่วง นาํตาล 
เกลือ   ใชว้ตัถุกนัเสีย 
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2.  การเตรียมสารละลาย 
 สารละลายมาตรฐานทีใชใ้นการทดลองนีไดแ้ก่ acetate, propionate, nitrite,  
monosodium glutamate (MSG), malic acid, bisulfite, nitrate, fumaric acid, benzoate และ citric 

acid ทาํการเตรียมสารละลายมาตรฐานดงันี 
 2.1  สารละลายมาตรฐานเขม้ขน้ 1000 ppm 

 ชงัสารมาตรฐานทีเป็นของแขง็มา 0.1xxx กรัม ดว้ยเครืองชงัละเอียด ละลายดว้ย 
deionized water ใส่ลงในขวดปริมาตรขนาด 100.00 mL ปรับปริมาตรดว้ย deionized water 

 2.2  สารละลายมาตรฐานเขม้ขน้ 100 ppm 

 ปิเปตสารละลายมาตรฐานความเขม้ขน้ 1000 ppm จากขอ้ 2.1 มา 10 mL ใส่ลงในขวด
ปริมาตรขนาด 100.00 mL ปรับปริมาตรดว้ย deionized water 

 2.3  สารละลายมาตรฐานผสม  

 เตรียมสารละลายมาตรฐานผสมทงั 10 ชนิด สาํหรับสร้างกราฟมาตรฐาน โดยการ      
ปิเปตสารละลายมาตรฐานต่างๆจากสารละลายมาตรฐานเขม้ขน้ 100 ppm และ 1000 ppm ใหมี้
ความเขม้ขน้ 7 ระดบั ดงัตารางที 3.3 แลว้เจือจางดว้ย deionized water 

 

ตารางที 3.3  การเตรียมสารละลายมาตรฐานผสมสาํหรับการสร้างกราฟมาตรฐาน 
 

สารมาตรฐาน 
ความเขม้ขน้ (ppm) 

Std 1 Std 2 Std 3 Std 4 Std 5 Std 6 Std 7 

acetate 0.5 1 4 6 8 10 20 

propionate 0.5 1 2 4 6 8 10 

nitrite 0.5 1 2 4 6 8 10 

MSG 5 10 20 40 60 80 100 

malic acid 0.5 1 2 4 6 8 10 

bisulfite 0.5 1 4 6 8 10 20 

nitrate 0.5 1 2 4 6 8 10 

fumaric acid 0.5 1 2 4 6 8 10 

benzoate 0.5 1 4 6 8 10 20 

citric acid 0.5 1 2 4 6 8 10 
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3.  การเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์ 
 ขนัตอนในการเตรียมตวัอยา่งไสก้รอก กุนเชียง และมะม่วงดอง ไดด้ดัแปลงจากวธีิการ
เตรียมตวัอยา่ง ของ Siu และ Henshall [32] แต่ต่างกนัในขนัตอนที 3.3 ซึงในงานวจิยัของ Siu และ 
Henshall ไม่ไดท้าํการ homogenized ดว้ยเครือง homogenizer วธีิการเตรียมตวัอยา่งเป็นดงันี 

 3.1  ปันตวัอยา่งใหล้ะเอียดดว้ยเครืองปัน แลว้เก็บในภาชนะทีปิดสนิทเก็บตวัอยา่งที
อุณหภูมิ 4 ˚C 

 3.2  ชงัตวัอยา่ง 10.xxxx กรัม (โดยชงัเป็นนาํหนกัเปียก) ดว้ยเครืองชงัละเอียด ใส่ลงใน
ขวดรูปชมพู ่ขนาด 250 mL ใส่ deionized water ปริมาตร 100 mL 

 3.3  นาํไปตงับน hot plate ทีอุณหภูมิประมาณ 75 ˚C จากนนัทาํการ homogenized ดว้ย
เครือง homogenizer ทีความเร็ว 9500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 30 นาที ตงัทิงไวใ้หเ้ยน็ 

 3.4  นาํไป centrifuged ทีความเร็ว 7,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที 

 3.5  กรองเอาสารละลายส่วนใสดว้ยกระดาษกรองใส่ลงในขวดปริมาตรขนาด 200.00 

mL แลว้ทาํการสกดักากทีเหลือซาํอีกสองครัง 

 3.6  ปรับปริมาตรดว้ย deionized water 

 3.7  กรองดว้ย 0.45 μm nylon membrane filter ก่อนฉีดสารละลายเขา้เครือง IC 

 

4.  สภาวะสําหรับการทดลองด้วยเทคนิค IC 
 

 column :     IonPac AS 18 analytical column (4×250 mm) 

 eluent :     สภาวะ gradient ของ KOH โดยใช ้KOH เขม้ขน้ 16 mM ทีเวลา 1 ถึง   
        10 นาที และเพมิความเขม้ขน้เป็น 45 mM ทีเวลา 11 ถึง 17 นาที แลว้ 

        คงทีทีความเขม้ขน้ 45 mM อีก 3 นาที 

 flow rate :     1 mL/min 

 detector :     conductivity 

 injection volume   :   25 μL 
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5.  วิธีการทดลอง 
 5.1  การหาสภาวะของเทคนิค IC ทีเหมาะสมในการแยกสารละลายมาตรฐานผสม  
 ในการหาสภาวะทีเหมาะสมในการวคิราะห์วตัถุเจือปนอาหารในอาหารแปรรูปดว้ย
เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี โดยเลือกใช ้ stationary phase เป็น Dionex IonPac AS18 (มี 
functional group เป็น alkanol quaternary ammonium) และใช ้ mobile phase เป็น potassium 

hydroxide (KOH) ทีไดจ้ากเครืองผลิตตวัชะชนิดไฮดรอกไซดแ์บบอตัโนมตัิคือ EG50 ควบคุมดว้ย 
Dionex reagent free controller RFC-30 มีวธีิการทดลองคือ 

       5.1.1  เตรียมสารละลายมาตรฐานผสม คือ acetate, propionate, nitrite,  
monosodium glutamate (MSG), malic acid, bisulfite, nitrate, fumaric acid, benzoate และ citric 

acid จากสารละลายมาตรฐาน stock เขม้ขน้ 100 ppm และ 1000 ppm 

        5.1.2  ทาํการฉีดสารละลายมาตรฐานผสมเขา้เครืองไอออนโครมาโทกราฟี 

        5.1.3  หาสภาวะทีเหมาะสมในการแยกทงัแบบ isocratic และ gradient modeโดย
การหาความเขม้ขน้ของสารละลาย KOH และอตัราการไหลของตวัพาทีเหมาะสม จนไดส้ภาวะที
ให ้retention time ทีดี สามารถแยกสารละลายมาตรฐานผสมออกจากกนัไดดี้ทีสุดโดยพจิารณาจาก
ค่า resolution  

Resolution คือการวดัอาณาเขตของพคี 2 พคีทีซอ้นกนั เพอืดูการแยกระหวา่งพี ค 2 พีค 

ซึงพบวา่ถา้ retention time ของพคีทงัสองแตกต่างกนัมาก การแยกจะเกิดไดดี้  แต่ถา้ความกวา้งของ
พีคมีค่ามาก  การแยกเกิดขึนไดไ้ม่ดี  สาํหรับพีคทีสมมาตรคือมีรูปร่างเป็น  normal gaussian shape 

การแยกจะมีค่าตามสมการดงันี 

Rs  =  2(tR2 – tR1)/(W1+W2) 

เมือ   tR1  และ tR2   คือ retention time ของพคีที 1 และ 2 ตามลาํดบั  

 W1และ W2  คือความกวา้งของฐานพคีทงัสอง 
สาํหรับพีคทีสมมาตรและมีค่าการแยกเท่ากบั  1 จะมีพนืทีพีคทีซอ้นกนัเพยีง  2% ซึง

เพยีงพอสาํหรับงานวเิคราะห์ทางปริมาณ ถา้การแยกมีค่าเท่ากบั 1.5 พคี สามารถแยกออกจากกนัได้
อยา่งสมบูรณ์  
 5.2  การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ (Method validation) 
 เพอืตรวจสอบวา่วธีิการวเิคราะห์นีสามารถนาํไปใชว้เิคราะห์หาปริมาณวตัถุเจือปน
อาหารในตวัอยา่งอาหารแปรรูปไดจ้ริง จึงตอ้งมีการตรวจสอบความใชไ้ดข้องวธีิวเิคราะห์ ดงันี 
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        5.2.1  ความสมัพนัธใ์นเชิงเสน้ตรง ( linearity) ทาํการทดลองโดยฉีดสารละลาย
มาตรฐานผสมทีเตรียมขึนสาํหรับการสร้างกราฟมาตรฐานทีมีความเขม้ขน้ 7 ระดบั (ทาํซาํ  3 ซาํ) 
จากนนันาํไปสร้างกราฟมาตรฐานโดยการพลอตระหวา่งความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานใน
แกน X กบัพนืทีใตก้ราฟในแกน Y แลว้คาํนวณหาสมการเสน้ตรงจากกราฟนีและพจิารณาค่าความ
เป็นเสน้ตรง (correlation coefficient, r2) 
        5.2.2  การตรวจสอบความแม่นยาํ (precision) ของวธีิวเิคราะห์ 

                 5.2.2.1  การตรวจสอบความแม่นยาํของ peak area ทาํการทดลองโดยฉีด
สารละลายมาตรฐานผสมเขา้เครือง IC  ทดลองซาํ 3 ครัง แลว้คาํนวณหาค่า %relative standard 

deviation (%RSD) ของ peak area  

                 5.2.2.2  การตรวจสอบความแม่นยาํของวธีิวเิคราะห์ภายในวนัเดียวกนัและ
ระหวา่งวนั ( intra-inter day precision) ทาํโดยการฉีดสารละลายตวัอยา่งทีผา่นขนัตอนการเตรียม
ตวัอยา่งแลว้เขา้เครือง IC โดยทาํการทดลองซาํ 3 ครังภายในวนัเดียวกนัสาํหรับ intra-day precision 

และ ทาํซาํ 7 ครัง ภายใน 30 วนัสาํหรับ inter-day precision แลว้คาํนวณหา %relative standard 

deviation (%RSD) 

        5.2.3  การหาค่าขีดจาํกดัของการตรวจพบ  (limit of detection, LOD) และค่า
ขีดจาํกดัของการวเิคราะห์เชิงปริมาณ  (limit of quantitation, LOQ) ทาํการทดลองโดยใช้  deionized 

water ทีเติมสารละลายมาตรฐานลงไปเพยีงเล็กนอ้ย (ความเขม้ขน้ 0.05 mg/L) วเิคราะห์สารละลาย
นีดว้ยเทคนิค  ICโดยฉีดซาํ  10 ครัง นาํค่า  peak area ทีไดท้งั  10 ครังมาคาํนวณหาค่า  standard 

deviation (SD) จากนนัจึงคาํนวณหาความเขม้ขน้ทีตรงกบัสญัญาณ  3SD จากสมการความสมัพนัธ์
เชิงเสน้ตรงของกราฟมาตรฐาน ค่าความเขม้ขน้ทีคาํนวณไดนี้ คือ LOD และคาํนวณหาความเขม้ขน้
ทีตรงกบัสญัญาณ 10SD จากสมการความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงของกราฟมาตรฐาน ค่าความเขม้ขน้ที
คาํนวณไดนี้ คือ LOQ 

5.3   การทดลองหาปริมาณ วัตถุเจือปนอาหาร ในตัวอย่าง อาหารแปรรูป โดยวิธีการใช้  
calibration curve method 

ทาํการทดลองโดยเตรียมตวัอยา่ง อาหารแปรรูปตามวธีิการเตรียมตวัอยา่งทีกล่าวถึง
แลว้ในขอ้ 3 จากนนัวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค IC นาํค่า  peak area ทีไดม้าคาํนวณหาปริมาณ วตัถุเจือปน
อาหาร  ทีมีอยูใ่นตวัอยา่งโดยใชส้มการความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงของกราฟมาตรฐาน  จากนนั
ประเมินความถูกตอ้งของวธีิการเตรียมตวัอยา่งและวธีิวเิคราะห์  โดยการ spiked สารละลาย
มาตรฐานทีทราบความเขม้ขน้ทีแน่นอนลงไปในตวัอยา่ง แลว้คาํนวณเป็น %recovery ทาํการ 
spiked ที 2 ระดบัความเขม้ขน้ ดงัตารางที 3.4 – 3.6  
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5.4  การทดลองหาปริมาณ วัตถุเจือปนอาหาร ในตัวอย่าง อาหารแปรรูป โดยวิธีการใช้
standard addition method 

ชงัตวัอยา่งมะม่วงดอง (mango A) ประมาณ 10.xxxx g จาํนวน 4 ตวัอยา่งลงในขวดรูป
ชมพู่ แลว้เติมสาร ละลายมาตรฐานลงในตวัอยา่งโดย เติมลงไปใหมี้ความเขม้ขน้ทงัหมด 3 ระดบั
ความเขม้ขน้ และมี 1 ตวัอยา่งทีไม่ตอ้งเติมสารละลายมาตรฐาน ดงัตารางที 3.7 

 

ตารางที 3.7  การเตรียมสารละลายตวัอยา่ง (mango A) สาํหรับ standard addition method 
 

สารมาตรฐาน 
ความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานทีเติมในตวัอยา่ง (ppm) 

Std added 1 Std added 2 Std added 3 Std added 4 

acetate 0 50 100 150 

propionate 0 10 20 40 

MSG 0 20 40 60 

malic acid 0 3 5 10 

bisulfite 0 5 10 30 

nitrate 0 2 4 8 

benzoate 0 10 20 30 

citric acid 0 50 100 200 

 

จากนนัทาํ การสกดั ตวัอยา่ง ตามวธีิการเตรียมตวัอยา่งทีกล่าวถึงแลว้ในขอ้  3 นาํ
สารละลายตวัอยา่งทีเตรียมไดท้งั 4 ตวัอยา่งดงัตาราง 3.7 ไปวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค IC แลว้คาํนวณหา
ความเขม้ขน้ของ วตัถุเจือปนอาหาร ในตวัอยา่ง  โดยทาํการสร้าง กราฟ  standard addition ซึงพลอต 
ระหวา่งความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐาน ในแกน  X และค่า peak area ทีไดจ้าก  chromatogram 

ในแต่ละตวัอยา่ง พลอตในแกน Y จะไดก้ราฟ standard addition เป็นเสน้ตรง  และทีตาํแหน่งเมือ  Y 

= 0 เสน้กราฟจะตดัแกนที –X ค่า X ทีตดัแกนนนั คือ ความเขม้ขน้ของตวัอยา่งในหน่วย mg/L  
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บทที 4 
ผลการทดลอง 

 
1.  การหาสภาวะทีเหมาะสมของเทคนิค IC สําหรับการวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร 
 ในการวเิคราะห์หาสภาวะทีเหมาะสมสาํหรับการแยกวตัถุเจือปนอาหารดว้ยเทคนิค
ไอออนโครมาโทกราฟี โดยเลือกใช ้ stationary phase เป็น Dionex IonPac AS18 (ซึงมี functional 

group เป็น alkanol quaternary ammonium) และใช ้mobile phase เป็น potassium hydroxide ทีได้
จากเครืองผลิตตวัชะชนิดไฮดรอกไซดแ์บบอตัโนมตัิ จากการทดลองโดยทาํการเปลียนความเขม้ขน้
ของสารละลาย KOH ทีใช ้พบวา่ สภาวะทีเหมาะสมในการแยก คือ สภาวะ gradient ของ KOH โดย
เริมตน้ใช ้ KOH เขม้ขน้ 16 mM ทีเวลา 1 ถึง 10 นาที จากนนัเพมิความเขม้ขน้ของ KOH เป็น 45 

mM ทีเวลา 10 ถึง 17 นาที และคงทีอีก 3 นาที เมือใชส้ภาวะการทดลองนีวเิคราะห์สารละลาย
มาตรฐานของวตัถุเจือปนอาหารไดแ้ก่ acetate, propionate, nitrite,  monosodium glutamate (MSG), 
malic acid, bisulfite, nitrate, fumaric acid, benzoate และ citric acid พบวา่ไดโ้ครมาโทแกรมดงั
แสดงในรูปที 4.1 
 

 
 

รูปที 4.1  Chromatoram ของสารละลายมาตรฐานผสมวตัถุเจือปนอาหาร   
โดยที Peak No. : 1=acetate 6 ppm, 2=propionate 6 ppm, 3=nitrite 2 ppm, 4=MSG 10 

ppm, 5=malic acid 6 ppm, 6=bisulfite 6 ppm, 7=nitrate 6 ppm, 8=fumaric acid 6 ppm, 

9=benzoate 6 ppm, 10=citric acid 6 ppm 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 
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จาก chromatogram ในรูปที 4.1 เมือพจิารณาลาํดบัการออกจากคอลมัน์ของแอน
ไอออน โดยเริมจาก inorganic anions ไดแ้ก่ nitrite, nitrate และ bisulfite พบวา่ nitrite มีขนาดเล็ก
ทีสุด จึงออกมาจากคอลมัน์ไดก่้อน และ bisulfite ถึงแม่วา่จะมีประจุ -2 แต่จากโครงสร้างพบวา่เกิด 
resonance ของไอออนลบภายในโมเลกุลจึงออกจากคอลมัน์ก่อน nitrate ดงันนัลาํดบัการออกจาก
คอลมัน์ของ inorganic anions คือ nitrite, bisulfite และ nitrate ตามลาํดบั 

สาํหรับ organic anions ไดแ้ก่ acetate, propionate, MSG, malic acid, fumaric acid, 

benzoate และ citric acid พบวา่ ไอออนทีมีประจุ -1 คือ acetate, propionate, MSG จะออกมาจาก
คอลมัน์ไดก่้อน โดยเรียงลาํดบัตามขนาดคือ acetate ออกก่อน propionate และตามดว้ย MSG 

ตามลาํดบั และตามดว้ย ไอออนทีมีประจุ -2 ไดแ้ก่ malic acid และ fumaric acid สาํหรับ benzoate 

ถึงแมว้า่จะมีประจุ -1 แต่เนืองจากโครงสร้างมีขนาดใหญ่และเป็นอะโรมาติกจึงอยูใ่นคอลมัน์นาน 
ส่วน citric acid นนัโครงสร้างมีขนาดใหญ่และมีประจุลบอยูใ่นโครงสร้างมาก จึงออกจากคอลมัน์
ไดช้า้ทีสุด  

ดงันนั สามารถเรียงลาํดบัการออกจากคอลมัน์จากเร็วไปชา้ไดด้งันี 

acetate --> propionate --> nitrite --> monosodium glutamate (MSG) -->  malic acid   
-->  bisulfite --> nitrate --> fumaric acid --> benzoate  --> citric acid 

จากนนัวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการแยกพคีต่างๆออกจากกนัไดด้ว้ย ค่า  resolution 

จากผลการทดลองพบวา่ค่า retention time (tR) ของสารแต่ละตวัและค่า resolution (Rs) แสดงดงั
ตารางที 4.1 
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ตารางที 4.1  ค่า retention time และค่า resolution (Rs) ของวตัถุเจือปนอาหารในสารละลาย 

 มาตรฐานผสม  
 

Peak number compound retention time (tR)  
(min) 

resolution 
(Rs) 

1 acetate 3.16  

2 propionate 3.27 

3 nitrite 4.78 

4 MSG 5.61 

5 malic acid 6.22 

6 bisulfite 6.69 

7 nitrate 7.29 

8 fumaric acid 9.93 

9 benzoate 11.23 

10 citric acid 17.73 

 
จากสภาวะการทดลองทีเหมาะสมใชเ้วลาในการวเิคราะห์วตัถุเจือปนอาหารทงั 10 

ชนิดเพยีง 20 นาที มีค่า resolution (Rs) อยูใ่นช่วง  0.44 – 1.51 สภาวะทีไดนี้สามารถนาํไปใชแ้ยก
วตัถุเจือปนอาหารในกลุ่มทีทาํการทดลองไดดี้ยกเวน้ acetate และ propionate พบวา่พคียงัมีการ
ซอ้นทบักนัอยูม่ากซึงมีค่า Resolution (Rs) = 0.44 ซึงถือวา่แยกออกจากกนัไดไ้ม่ดี แต่ยงัสามารถ
วเิคราะห์หาปริมาณไดด้ว้ยการเจือจางสารละลายตวัอยา่งใหเ้หมาะสม 

 

2.  การศึกษาความเป็นเส้นตรง ( linearity), detection limit  และ limit of quantitation ในการ
วิเคราะห์วัตถุเจือปนอาหารโดยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี 
 การศึกษาความเป็นเสน้ตรงของกราฟมาตรฐานโดยพจิารณาจากค่า correlation 

coefficient (r2) โดยการพลอตกราฟระหวา่งความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานกบัพนืทีใตพ้คี ดงั
ตวัอยา่งในรูปที 4.2 และ 4.3  

 

0.44 

1.51 

1.11 

0.94 

1.09 

1.18 

> 1.50 

> 1.50 

> 1.50 
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รูปที 4.2  กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งพนืทีใตพ้คีกบัความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐาน 
acetate ในช่วงความเขม้ขน้ 0.5 – 20 ppm 

 
 

 

 
 

รูปที 4.3  กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งพนืทีใตพ้คีกบัความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐาน 
MSG ในช่วงความเขม้ขน้ 0 – 100 ppm 
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จากกราฟมาตรฐานสามารถคาํนวณหาสมการเสน้ตรง และ correlation coefficient (r2) 

ได ้ซึงสมการเสน้ตรง , ค่า detection limit (LOD) หรือขีดจาํกดัตาํสุดทีสามารถวเิคราะห์หา        
วตัถุเจือปนอาหารได ้และ limit of quantitation (LOQ) ) หรือขีดจาํกดัตาํสุดทีสามารถวเิคราะห์เชิง
ปริมาณ สรุปผลการทดลองดงัตารางที 4.2 
 
ตารางที 4.2  ค่า LOD, LOQ, linear equation, correlation coefficient (r2) และ working range ของ 

วตัถุเจือปนอาหารต่างๆ  
 

compound LOD 
(mg/L) 

LOQ 
(mg/L) linear equation r2 

working 
range 
(mg/L) 

linear 
range 
(mg/L) 

acetate 0.39 0.68 y = 0.0293x + 0.0254 0.9986 0.5 – 20 0.5 – 100  

propionate 0.08 0.10 y = 0.0704x + 0.0270 0.9974 0.5 – 10 0.5 – 100 

nitrite 0.10 0.11 y = 0.1565x - 0.0068 0.9990 0.5 – 10 0.5 – 80 

MSG 1.12 1.68 y = 0.0033x + 0.0303 0.9985 5 – 100 5 – 100 

malic acid 0.06 0.08 y = 0.1087x + 0.0161 0.9995 0.5 – 10 0.5 – 100 

bisulfite 0.36 0.38 y = 0.1541x - 0.0860 0.9981 0.5 – 20 0.5 – 100 

nitrate 0.28 0.29 y = 0.1385x - 0.0318 0.9987 0.5 – 10 0.5 – 100 

fumaric acid 0.15 0.16 y = 0.1522x - 0.0163 0.9998 0.5 – 10 0.5 – 100 

benzoate 0.39 0.42 y = 0.0491x - 0.0095 0.9996 0.5 – 20 0.5 – 100 

citric acid 0.16 0.18 y = 0.0762x - 0.0021 0.9998 0.5 – 10 0.5 – 100 

 

 จากตารางที 4.2 พบวา่กราฟมาตรฐานมีความเป็นเสน้ตรงทีดี พจิารณาจากค่า  

correlation coefficient (r2) มากกวา่ 0.995 ผลจากการศึกษาพบวา่ malic acid มีค่า LOD ตาํทีสุดคือ 
0.06 mg/L และ MSG มีค่า LOD สูงทีสุดคือเท่ากบั 1.12 mg/L คือ MSG มี sensitivity ตาํทีสุด แสดง
วา่ MSG นาํไฟฟ้าไดน้อ้ยทีสุด เนืองจากโมเลกุลของ MSG มีลกัษณะโครงสร้างเป็น organic 

compound มาก และภายในโมเลกุลสามารถเกิด resonance ของประจุลบไดน้นัเอง (ตวัตรวจวดัเป็น
ชนิดการวดัค่าการนาํไฟฟ้า ดงันนั sensitivity จึงขึนอยูก่บัการนาํไฟฟ้าของสารนนัๆ ) สาํหรับค่า  
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LOQ พบวา่มีค่าอยูใ่นช่วง 0.08 – 1.68 mg/L ช่วงความเป็นเสน้ตรง (linear range) ของกราฟ
มาตรฐานอยูใ่นช่วง 0.5 – 100 mg/L ยกเวน้ nitrite มี linear range เท่ากบั 0.5 – 80 mg/L และ MSG 

มี linear range เท่ากบั 5 – 100 mg/L แต่การนาํไปใชว้เิคราะห์กบัตวัอยา่งทีมีความเขม้ขน้สูงๆนนั 
ทาํใหต้วัตรวจวดั (detector) มีอายกุารใชง้านสนัลง ดงันนัจึงตอ้งมีการเจือจางสารละลายตวัอยา่ง
ก่อนทาํการวเิคราะห์ และใชค้วามเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานลดลงเป็น working range ดงั
ตารางที 4.2  
 

3.  การศึกษาความถูกต้องของการวิเคราะห์ accuracy ในการหาปริมาณวัตถุเจือปนอาหารโดย
เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี 

ในการทดลองนีไดท้าํการศึกษา  accuracy ของการผลการทดลองทีไดจ้ากการทาํ 
spiked recovery ซึงวเิคราะห์ไดจ้ากค่า %recovery โดยการ spiked สารละลายมาตรฐานทีทราบ
ความเขม้ขน้ทีแน่นอนลงไปในตวัอยา่ง ซึงในการทดลองนีทาํการ spiked สารละลายมาตรฐานลง
ไปตวัอยา่งละ 2 ความเขม้ขน้ คือทีความเขม้ขน้ตาํและความเขม้ขน้สูง ผลการทดลองแสดงดงัรูปที 
4.4 และ 4.5 เป็นตวัอยา่งการหา %recovery ของตวัอยา่ง sausage D ทงัทีไม่มีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสม (unspiked) และมีการเติมสารละลายมาตรฐานผสม (spiked) ตามลาํดบั  
 

 
 

รูปที 4.4  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง sausage D ทีไม่มีการเติมสารละลาย    
                มาตรฐานผสม (unspiked)  
                โดยที a คือ พคีหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตวัอยา่ง 

1, 2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

a 
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รูปที 4.5  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง sausage D ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสม (spiked) 

 

จากรูปที 4.4 และ 4.5 จะเห็นวา่พนืทีใตพ้คีของ acetate, propionate, nitrite, MSG, 

malic acid, bisulfate, nitrate, และ fumaric acid เพมิขึนเมือมีการเติมสารละลายมาตรฐานผสมลงไป
ในตวัอยา่ง แสดงใหเ้ห็นวา่พคีของสารละลายมาตรฐานทีเติมลงไป เป็นพคีเดียวกนักบัใน
สารละลายตวัอยา่ง แลว้จึงศึกษาหา %recovery ต่อไป 

 
4.  การหาปริมาณวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างอาหารแปรรูปด้วยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี 
 ทาํการวเิคราะห์หาปริมาณวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งอาหารแปรรูป ซึงตวัอยา่ง
อาหารแปรรูปทีเลือกวเิคราะห์ในงานวจิยันี ไดแ้ก่ ตวัอยา่งไสก้รอก  6 ตวัอยา่ง ( sausage A – 

sausage F) ตวัอยา่งกุนเชียง 6 ตวัอยา่ง ( chinese A – chinese F) และตวัอยา่งมะม่วงดอง 5 ตวัอยา่ง 
(mango A – mango E) ซึงทาํการวเิคราะห์หาปริมาณวตัถุเจือปนโดยใชว้ธีิการเทียบกบั calibration 

curve ของสารละลายมาตรฐาน 

 

 

 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

1, 2 
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 4.1  ตวัอยา่งไสก้รอก (sausage) 
 ตามสภาวะการทดลองเดียวกบัสารละลายมาตรฐานผสม พบวา่ ในตวัอยา่งไสก้รอกที
นาํมาวเิคราะห์ทงั 6 ชนิดนี พบวตัถุเจือปนอาหาร คือ acetate, propionate, nitrite,  monosodium 

glutamate (MSG), malic acid, bisulfite, nitrate, fumaric acid และ citric acid แต่ไม่พบวา่มีการเติม 
benzoate ในตวัอยา่งไสก้รอก อาจเนืองมาจากไดมี้กฏหมายหา้มมิใหมี้การใชก้รดเบนโซอิกใน
ผลิตภณัฑท์ีทาํมาจากเนือสตัว ์[14] 

ทาํการหาสภาวะทีเหมาะสมในการสกดัวตัถุเจือปนอาหารจากตวัอยา่งไสก้รอก    
(sausage C) โดยศึกษาการเปลียนแปลงเวลาทีใชใ้นการสกดัตวัอยา่ง คือ ใชเ้วลา 10, 20, 30 และ   
40 นาที ใชอุ้ณหภูมิคงทีคือ 75 ˚C ซึงไดท้าํการสกดัตวัอยา่งทงัหมด 3 ครัง ผลการทดลองแสดงดงั
ตารางที 4.3 

 

ตารางที 4.3  ปริมาณของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง sausage C ทีใชเ้วลาในการสกดัเป็น 10, 20,  

30 และ 40 นาที ทีอุณหภูมิ 75 ˚C 
 

time 
(min) 

ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (g/kg) 

acetate propionate nitrite MSG 
malic 

acid 
bisulfite nitrate 

fumaric 

acid 

citric 

acid 

10 14.709 0.871 0.035 7.819 0.067 0.250 0.064 0.010 0.014 

20 16.610 1.164 0.035 9.147 0.073 0.279 0.058 0.010 0.018 

30 16.931 1.408 0.037 10.006 0.094 0.278 0.069 0.010 0.021 

40 16.822 1.268 0.038 9.764 0.095 0.284 0.079 0.011 0.021 

 

 จากตารางที 4.3 สามารถนาํไปพลอตกราฟเป็นแผนภูมิแท่ง ระหวา่งปริมาณของวตัถุ
เจือปนอาหาร (g/kg) ในแกน y เพอืเปรียบเทียบระหวา่งการเปลียนแปลงเวลาทีใชใ้นการสกดั กบั
ปริมาณของวตัถุเจือปนอาหาร ผลการทดลองดงัรูปที 4.6 
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รูปที 4.6  ปริมาณของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งไสก้รอก sausage C ทีพบเมือใชเ้วลา 

ในการสกดั10, 20, 30 และ 40 นาที ทีอุณหภูมิ 75 ˚C 

 

จากการศึกษาเวลาทีใชใ้นการสกดั พบวา่การสกดัวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง        
ไสก้รอก ( sausage C) พบวา่  เมือเวลาทีใชใ้นการสกดัเพมิมากขึน ก็พบปริมาณของวตัถุเจือปน
อาหารทีสนใจเพมิมากขึนดว้ย จนกระทงัใชเ้วลาในการสกดั 30 นาทีขนึไป พบวา่ปริมาณวตัถุเจือ
ปนอาหารเริมคงที จะเห็นวา่ปริมาณวตัถุเจือปนอาหารทีเวลา 30 นาทีและ 40 นาที มีค่าใกลเ้คียงกนั 
จึงเลือกใชเ้วลาในการสกดั 30 นาที เพอืใหใ้ชเ้วลาในการเตรียมตวัอยา่งไม่นานเกินไป 

concentration (g/kg) 

concentration (g/kg) 
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จากนนัทาํการวเิคราะห์หาปริมาณวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งไสก้รอก sausage A – 

sausage F ผลการทดลองแสดงดงั chromatogram ในรูปที 4.7 – 4.12 ตามลาํดบั 
 

 
 

รูปที 4.7  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งไสก้รอก sausage A 

               (ดูหมายเลขกาํกบัจากรูปที 4.1)  

               โดยที a คือ พคีหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตวัอยา่ง 
 

 
 

รูปที 4.8  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งไสก้รอก sausage B 

               (ดูหมายเลขกาํกบัจากรูปที 4.1)                
               โดยที a คือ พคีหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตวัอยา่ง 
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รูปที 4.9  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งไสก้รอก sausage C 

               (ดูหมายเลขกาํกบัจากรูปที 4.1) 

               โดยที a คือ พคีหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตวัอยา่ง 
 

 
 

รูปที 4.10  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งไสก้รอก sausage D 

                 (ดูหมายเลขกาํกบัจากรูปที 4.1) 

                 โดยที a คือ พคีหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตวัอยา่ง 
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รูปที 4.11  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งไสก้รอก sausage E 

                 (ดูหมายเลขกาํกบัจากรูปที 4.1) 

                 โดยที a คือ พคีหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตวัอยา่ง 

 

 
 

รูปที 4.12  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งไสก้รอก sausage F 

                 (ดูหมายเลขกาํกบัจากรูปที 4.1) 

                 โดยที a คือ พคีหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตวัอยา่ง 
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จากโครมาโทแกรมของตวัอยา่งไสก้รอกในรูปที 4.7 – 4.12 จะเห็นวา่มีพคีใหญ่ซึง
ไม่ใช่พคีของสารทีสนใจ ไดแ้ก่ พคีทีขนึที retention time ประมาณ 4.20 นาที เป็นพคีของ chloride 

และที retention time ประมาณ 12.80 นาที เป็นพคีของ phosphate โดยทีพคีของ chloride กบั 
phosphate นีไม่รบกวนการวเิคราะห์สารทีสนใจในตวัอยา่ง 

การหาปริมาณวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งไสก้รอก สามารถคาํนวณหาความเขม้ขน้
ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งไสก้รอก sausage A – sausage F ไดผ้ลการทดลองดงัตารางที 4.4 

จากตารางที 4.4 จะเห็นวา่ ในตวัอยา่งไสก้รอกมีปริมาณของ acetate เป็นองคป์ระกอบ
หลกัและพบมากทีสุดในตวัอยา่ง  sausage E (โดยเรียงลาํดบัปริมาณ  acetateไดเ้ป็น sausage E > 

sausage C > sausage A > sausage B > sausage D > sausage F) พบวา่มี fumaric acid ในปริมาณที
นอ้ย พบเพยีงในตวัอยา่ง  sausage A, sausage C, sausage D และ sausage F ซึงมีปริมาณเท่ากนัคือ 
0.02 g/kg และในตวัอยา่ง sausage D ไม่พบปริมาณของ citric acid ซึงในตวัอยา่งอืนๆมีปริมาณ  

citric acid อยูใ่นช่วง 0.02 – 0.36 g/kg (เรียงลาํดบัปริมาณ  citric acid ไดเ้ป็น sausage E > sausage F 
> sausage A = sausage B > sausage C) 

สาํหรับวตัถุเจือปนอาหารทีอาจเป็นสารอนัตรายไดแ้ก่ nitrite, nitrate และ bisulfite 
จากผลการทดลองพบวา่ปริมาณของ nitrite ในตวัอยา่งไสก้รอกอยูใ่นช่วง 0.04 – 0.11 g/kg ปริมาณ
ของ nitrate ในตวัอยา่งไสก้รอกอยูใ่นช่วง 0.08 – 0.30 g/kg และปริมาณของ bisulfite ในตวัอยา่ง 
ไสก้รอกอยูใ่นช่วง 0.23 – 0.56 g/kg ซึงพบวา่ความเขม้ขน้ทีวเิคราะห์ไดข้อง nitrite, nitrate และ 
bisulfite จากตวัอยา่งไสก้รอก มีค่าไม่เกินปริมาณสูงสุดทีกฎหมายกาํหนดใหใ้ชไ้ด ้(ดูทีภาคผนวก 
การใชว้ตัถุเจือปนอาหารแนบทา้ยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง ขอ้
กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร) และ  MSG หรือผงชูรสในตวัอยา่งไสก้รอกพบวา่มีปริมาณอยู่
ในช่วง 3.12 – 9.62 g/kg ซึงไม่ไดมี้กฎหมายควบคุมปริมาณการใชผ้งชูรสในอาหารไว ้เพยีงแต่ระบุ
วา่ใหใ้ชไ้ดใ้นปริมาณทีเหมาะสมเท่านนั  

ในการศึกษาความแม่นยาํในการวเิคราะห์ ( precision) โดยที intra – day precision 

(n=3) คือ การวเิคราะห์ซาํภายในวนัเดียวกนั มีค่า S.D. เบียงเบนพยีงเล็กนอ้ย เมือคิดเป็น %RSD 

พบวา่ intra – day precision มี %RSD อยู่ในช่วง 0.11 – 4.99% เมือนาํมาคาํนวณหาค่า HORRAT 

(ตามมาตรฐานของ AOAC) พบวา่มีค่านอ้ยกวา่ 2 ดงันนั %RSD อยูใ่นช่วงทียอมรับได ้แสดงวา่มี
ความแม่นยาํในการวเิคราะห์ทีดี 
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การศึกษาความแม่นยาํในการวเิคราะห์แบบ inter – day precision ทดลองโดยการ
วเิคราะห์ซาํ 7 ครัง ภายใน 30 วนั ไดท้าํการศึกษากบัตวัอยา่ง sausage D เพยีงตวัอยา่งเดียวพบวา่มี 
%RSD ดงัตารางที 4.5  
 

ตารางที 4.5  ค่า %RSD ทีไดจ้ากการหา precision แบบ inter – day precision (n=7) ในตวัอยา่ง  

sausage D 
 

วัตถุเจือปนอาหาร %RSD 
acetate 5.50 

propionate 16.90 

nitrite 1.67 

MSG 9.22 

malic acid 2.90 

bisulfite 17.40 

nitrate 8.43 

citric acid 29.27 

 

 จากตารางที 4.5  พบวา่ปริมาณของ acetate, nitrite, MSG, malic acid และ nitrate        

มี %RSD ของการวเิคราะห์  precision แบบ inter – day precision อยูใ่นช่วง 1.67 – 9.22% เมือนาํมา
คาํนวณหาค่า HORRAT (ตามมาตรฐานของ AOAC) พบวา่มีค่านอ้ยกวา่ 2 ดงันนั %RSD อยูใ่นช่วง
ทียอมรับได้  แต่ปริมาณของ propionate, bisulfite และ citric acid มี %RSD อยูใ่นช่วง               

16.90 – 29.27% เมือนาํมาคาํนวณหาค่า HORRAT พบวา่มีค่ามากกวา่ 2 ดงันนั %RSD มีค่าเกิน
เกณฑท์ียอมรับได ้เนืองจากการทิงตวัอยา่งไสก้รอกไวน้านหลายวนัอาจทาํให ้ propionate, bisulfite 
และ citric acid ในไสก้รอกสลายตวั จึงมีปริมาณทีลดลงกวา่การวเิคราะห์ในวนัแรก 

เมือศึกษา  accuracy ของการวเิคราะห์จากค่า %recovery โดยการ spiked สารละลาย
มาตรฐานลงไปในตวัอยา่งไสก้รอก โดยทาํการ spiked ลงไปตวัอยา่งละ 2 ความเขม้ขน้ คือทีความ
เขม้ขน้ตาํและความเขม้ขน้สูง ไดผ้ลการทดลองดงัตารางที 4.6 
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 จากตารางที 4.6 ซึงแสดงค่า %recovery ของการวเิคราะห์วตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง
ไสก้รอก sausage A – sausage F ทีมีการ spiked สารละลายมาตรฐานความเขม้ขน้ตาํและความ
เขม้ขน้สูง ผลการทดลองพบวา่ %recovery อยูใ่นช่วง 76.50 – 118.60% โดยที %recovery ทียอมรับ
ไดต้ามมาตรฐานทางอาหารและยาของ AOAC คือช่วง 75 – 120% ดงันนัจากผลการทดลองทีได้
พบวา่มี %recovery อยูใ่นช่วงทียอมรับได ้สรุปไดว้า่ผลการวเิคราะห์วตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง
ไสก้รอกมีความถูกตอ้ง 
 

 4.2  ตวัอยา่งกุนเชียง (chinese sausage)  
 จากการวเิคราะห์ตวัอยา่งกุนเชียงดว้ยสภาวะทีเหมาะสมพบวา่กุนเชียงทงั 6 ชนิดที
เลือกมาวเิคราะห์ มีวตัถุเจือปนอาหาร คือ acetate, propionate, nitrite,  monosodium glutamate 

(MSG), malic acid, bisulfite, nitrate, fumaric acid และ citric acid แต่ไม่พบวา่มีการเติม benzoate

ในตวัอยา่งกุนเชียง เช่นเดียวกบัทีพบในตวัอยา่งไสก้รอก  
การหาสภาวะทีเหมาะสมในการสกดัวตัถุเจือปนอาหารจากตวัอยา่งกุนเชียง โดย

การศึกษาการเปลียนแปลงเวลาทีใชใ้นการสกดัในตวัอยา่ง chinese A คือ ใชเ้วลา 10, 20, 30            
และ 40 นาที โดยใชอุ้ณหภูมิคงทีคือ 75 ˚C ซึงไดท้าํการสกดัทงัหมด 3 ครัง ผลการทดลองแสดงดงั
ตารางที 4.7  

 

ตารางที 4.7  ปริมาณของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งกุนเชียง chinese A ทีใชเ้วลาในการสกดั 

 เป็น 10, 20, 30 และ 40 นาที ทีอุณหภูมิ 75 ˚C 
 

time 
(min) 

ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (g/kg) 

acetate propionate nitrite MSG 
malic 

acid 
bisulfite nitrate 

citric 

acid 

10 16.74 0.98 0.064 4.33 0.36 0.31 0.23 0.037 

20 18.65 1.04 0.065 4.48 0.37 0.32 0.23 0.048 

30 18.86 1.09 0.071 5.94 0.37 0.38 0.26 0.048 

40 19.91 1.09 0.077 6.15 0.36 0.39 0.27 0.048 
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จากตารางที 4.7 สามารถนาํไปพลอตกราฟเป็นแผนภูมิแท่ง ระหวา่งปริมาณของวตัถุ
เจือปนอาหาร (g/kg) ในแกน y เพอืเปรียบเทียบระหวา่งการเปลียนแปลงเวลาทีใชใ้นการสกดั
ตวัอยา่งกุนเชียงกบัปริมาณของวตัถุเจือปนอาหาร ผลการทดลองดงัรูปที 4.13 

 

 

  
 

 
 

รูปที 4.13  ปริมาณของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งกุนเชียง chinese A ทีพบเมือใชเ้วลาใน        
การสกดั 10, 20, 30 และ 40 นาที ทีอุณหภูมิ 75 ˚C 

 

concentration (g/kg) 

concentration (g/kg) 
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จากการศึกษาเวลาทีใชใ้นการสกดัดงัรูปที 4.13 พบวา่การสกดัวตัถุเจือปนอาหารใน
ตวัอยา่งกุนเชียง chinese A พบวา่ เมือเวลาทีใชใ้นการสกดัเพมิมากขึน ก็พบปริมาณของวตัถุเจือปน
อาหารทีสนใจเพมิมากขึนดว้ย จนกระทงัใชเ้วลาในการสกดั 30 นาทีขนึไป พบวา่ปริมาณ          
วตัถุเจือปนอาหารเริมคงทีหรือเพมิขึนเพยีงเล็กนอ้ย จะเห็นวา่ปริมาณวตัถุเจือปนอาหารทีเวลา      

30 นาทีและ 40 นาที มีค่าใกลเ้คียงกนั จึงเลือกใชเ้วลาในการสกดั 30 นาที เพอืใหใ้ชเ้วลาในการ
เตรียมตวัอยา่งไม่นานเกินไป และสามารถสกดัวตัถุเจือปนอาหารออกมาไดใ้นปริมาณทีมาก 

จากนนัทาํการวเิคราะห์หาปริมาณวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งกุนเชียง chinese A –  

chinese F โดยใช ้ calibration curve ทีใชก้บัตวัอยา่งไสก้รอก พบวา่ผลการทดลองแสดงดงั 
chromatogram ในรูปที 4.14 – 4.19 ตามลาํดบั 

 
 

 
 

รูปที 4.14  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งกุนเชียง chinese A 

                 (ดูหมายเลขกาํกบัจากรูปที 4.1) 

                 โดยที a คือ พคีหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตวัอยา่ง 
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รูปที 4.15  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งกุนเชียง chinese B 

                 (ดูหมายเลขกาํกบัจากรูปที 4.1) 

                 โดยที a คือ พคีหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตวัอยา่ง 
 

 
 

รูปที 4.16  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งกุนเชียง chinese C 

                 (ดูหมายเลขกาํกบัจากรูปที 4.1) 

                 โดยที a คือ พคีหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตวัอยา่ง 
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รูปที 4.17  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งกุนเชียง chinese D 

                 (ดูหมายเลขกาํกบัจากรูปที 4.1) 

                 โดยที a คือ พคีหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตวัอยา่ง 
 

 
 

รูปที 4.18  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งกุนเชียง chinese E 

                 (ดูหมายเลขกาํกบัจากรูปที 4.1) 

                 โดยที a คือ พคีหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตวัอยา่ง 
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รูปที 4.19  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งกุนเชียง chinese F 

                 (ดูหมายเลขกาํกบัจากรูปที 4.1) 

                 โดยที a คือ พคีหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตวัอยา่ง 

 

จากโครมาโทแกรมของตวัอยา่งกุนเชียงในรูปที 4.14 – 4.19 จะเห็นวา่มีพคีใหญ่ซึง
ไม่ใช่พคีของสารทีสนใจ ไดแ้ก่ พคีทีขนึที retention time ประมาณ 4.10 นาที เป็นพคีของ chloride 

และที retention time ประมาณ 11.00 นาที เป็นพคีของ phosphate โดยทีพคีของ chloride กบั 
phosphate นีไม่รบกวนการวเิคราะห์สารทีสนใจในตวัอยา่ง 

 การหาปริมาณวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งกุนเชียง สามารถคาํนวณหาความเขม้ขน้
ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งกุนเชียง chinese A – chinese F ไดผ้ลการทดลองดงัตารางที 4.8 
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จากตารางที 4.8 จะเห็นวา่ ในตวัอยา่งกุนเชียงมีปริมาณของ acetate เป็นองคป์ระกอบ
หลกัและพบมากทีสุดในตวัอยา่ง  chinese A (โดยเรียงลาํดบัปริมาณ  acetate ไดเ้ป็น chinese A > 

chinese D > chinese B > chinese F > chinese E > chinese C) พบวา่มี fumaric acid ในปริมาณที
นอ้ย  พบเพยีงในตวัอยา่ง  chinese B, chinese C และ chinese D ซึงมีปริมาณอยูใ่นช่วง 0.02 – 0.03 

g/kg (เรียงลาํดบัปริมาณ  fumaric acid ไดเ้ป็น chinese D > chinese C = chinese B) และ citric acid

พบในตวัอยา่ง chinese A, chinese C และ chinese D ซึงมีปริมาณ  citric acid อยูใ่นช่วง 0.02 – 0.05 

g/kg (เรียงลาํดบัปริมาณกรดซิตริกไดเ้ป็น chinese A = chinese C > chinese D) 

สาํหรับวตัถุเจือปนอาหารทีอาจเป็นสารอนัตรายไดแ้ก่ nitrite, nitrate และ bisulfite 
จากผลการทดลองพบวา่ปริมาณของ  nitrite ในตวัอยา่งกุนเชียงอยูใ่นช่วง 0.06 – 0.08 g/kg ปริมาณ
ของ nitrate ในตวัอยา่งกุนเชียงอยูใ่นช่วง 0.06 – 0.30 g/kg และปริมาณของ  bisulfite ในตวัอยา่ง
กุนเชียงอยูใ่นช่วง 16.74 – 24.82 g/kg ซึงพบวา่ความเขม้ขน้ทีวเิคราะห์ไดข้อง  nitrite, nitrate และ 
bisulfite จากตวัอยา่งกุนเชียง มีค่าไม่เกินปริมาณสูงสุดทีกฎหมายกาํหนดใหใ้ชไ้ด ้(ดูทีภาคผนวก 
การใชว้ตัถุเจือปนอาหารแนบทา้ยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง ขอ้
กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร) และ MSG หรือผงชูรสในตวัอยา่งกุนเชียงพบวา่มีปริมาณอยู่
ในช่วง  2.39 – 5.61 g/kg ซึงไม่ไดมี้กฎหมายควบคุมปริมาณการใชโ้มโนโซเดียมกลูตาเมตใน
อาหารไว ้เพยีงแต่ระบุวา่ใหใ้ชไ้ดใ้นปริมาณทีเหมาะสมเท่านนั 

ในการศึกษาความแม่นยาํในการวเิคราะห์ ( precision) โดยที intra – day precision 

(n=3) คือ การวเิคราะห์ซาํภายในวนัเดียวกนั มีค่า S.D. เบียงเบนพยีงเล็กนอ้ย เมือคิดเป็น %RSD 

พบวา่ intra – day precision มี %RSD อยู่ในช่วง 0.20 – 5.36% เมือนาํมาคาํนวณหาค่า HORRAT 

(ตามมาตรฐานของ AOAC) พบวา่มีค่านอ้ยกวา่ 2 ดงันนั %RSD อยูใ่นเกณฑท์ียอมรับได ้แสดงวา่
ผลการทดลองมีความแม่นยาํในการวเิคราะห์ทีดี 

การศึกษาความแม่นยาํในการวเิคราะห์แบบ inter – day precision ทดลองโดยการ
วเิคราะห์ซาํ 7 ครัง ภายใน 30 วนั ไดท้าํการศึกษากบัตวัอยา่ง chinese A เพยีงตวัอยา่งเดียวพบวา่มี 
%RSD ดงัตารางที 4.9 
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ตารางที 4.9  ค่า %RSD ทีไดจ้ากการหา precision แบบ inter – day precision (n=7) ในตวัอยา่ง  

chinese A 
 

วัตถุเจือปนอาหาร %RSD 
acetate 2.67 

propionate 9.73 

nitrite 3.58 

MSG 1.89 

malic acid 2.80 

bisulfite 4.06 

nitrate 2.21 

 

 จากตารางที 4.9  พบวา่การวเิคราะห์ปริมาณของ acetate, propionate, nitrite, MSG, 

malic acid, bisulfate และ nitrate มี %RSD ของการวเิคราะห์  precision แบบ inter – day precision 
อยูใ่นช่วง 1.89 – 9.73% เมือนาํมาคาํนวณหาค่า HORRAT (ตามมาตรฐานของ AOAC) พบวา่มีค่า
นอ้ยกวา่ 2 ดงันนั %RSD อยูใ่นช่วงทียอมรับได ้ 

เมือศึกษา  accuracy ของการวเิคราะห์จากค่า %recovery โดยการ spiked สารละลาย
มาตรฐานลงไปในตวัอยา่งกุนเชียง โดยทาํการ spiked ลงไปตวัอยา่งละ 2 ความเขม้ขน้ คือทีความ
เขม้ขน้ตาํและความเขม้ขน้สูง ไดผ้ลการทดลองดงัตารางที 4.10 
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 จากตารางที 4.10 แสดงค่า %recovery ของการวเิคราะห์วตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง
กุนเชียง chinese A - chinese F ทีมีการ spiked สารละลายมาตรฐานความเขม้ขน้ตาํและความเขม้ขน้
สูง ผลการทดลองพบวา่ %recovery อยูใ่นช่วง 73.00 – 118.40% โดยที %recovery ทียอมรับไดต้าม
มาตรฐานทางอาหารและยาของ AOAC คือช่วง 75 – 120% ดงันนัจากผลการทดลองทีไดพ้บวา่มี 
%recovery อยูใ่นช่วงทียอมรับได ้ยกเวน้ การ spiked สารละลายมาตรฐาน nitrite ทีความเขม้ขน้ตาํ
ในตวัอยา่ง chinese C มี %recovery เท่ากบั 74.50% และ การ spiked สารละลายมาตรฐาน fumaric 

acid ทีความเขม้ขน้ตาํในตวัอยา่ง chinese D มี %recovery เท่ากบั 73.00% ซึงมีค่าตาํกวา่เกณฑท์ี
ยอมรับไดเ้พยีงเล็กนอ้ยเท่านนั สรุปไดว้า่ผลการวเิคราะห์วตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งกุนเชียง
ค่อนขา้งมีความถูกตอ้ง 

 

 4.3  ตวัอยา่งมะม่วงดอง (preserved mango) 
 จากการวเิคราะห์ตวัอยา่งมะม่วงดองดว้ยสภาวะทีเหมาะสมพบวา่มะม่วงดองทงั 5 

ตวัอยา่งทีเลือกมาวเิคราะห์ มีวตัถุเจือปนอาหาร คือ acetate, propionate, nitrite,  monosodium 

glutamate (MSG), malic acid, bisulfite, nitrate, benzoate และ citric acid แต่ไม่พบ  fumaric acid 

ในตวัอยา่งมะม่วงดอง 

การหาสภาวะทีเหมาะสมในการสกดัวตัถุเจือปนอาหารจากตวัอยา่งมะม่วงดอง โดย
การศึกษาการเปลียนแปลงเวลาทีใชใ้นการสกดัตวัอยา่ง mango A คือ ใชเ้วลา 10, 20, 30             
และ 40 นาที โดยใชอุ้ณหภูมิคงทีคือ 75 ˚C ซึงไดท้าํการสกดัทงัหมด 3 ครัง ผลการทดลองแสดงดงั
ตารางที 4.11 

 

ตารางที 4.11  ปริมาณของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง mango A ทีใชเ้วลาในการสกดัเป็น 10, 20,  

  30 และ 40 นาที ทีอุณหภูมิ 75 ˚C 
 

time 
(min) 

ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (g/kg) 

acetate propionate nitrite MSG 
malic 

acid 
bisulfite nitrate benzoate 

citric 

acid 

10 5.61 0.67 0.024 2.06 0.10 0.63 0.031 1.34 4.33 

20 5.17 0.72 0.025 2.21 0.10 0.65 0.029 1.34 4.34 

30 6.23 0.76 0.026 2.21 0.11 0.65 0.031 1.37 4.34 

40 5.82 0.77 0.026 2.18 0.11 0.65 0.031 1.42 4.83 
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จากตารางที 4.11 สามารถนาํไปพลอตกราฟระหวา่งปริมาณของวตัถุเจือปนอาหารใน
แกน y และเวลาทีใชใ้นการสกดัในแกน x ไดด้งัรูปที 4.20 

 

 

  
 

 
 

รูปที 4.20  ปริมาณของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง mango A ทีพบเมือใชเ้วลาในการสกดั  

10, 20, 30 และ 40 นาที ทีอุณหภูมิ 75 ˚C 

 

 Concentration (g/kg)  

 Concentration (g/kg)  
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จากการศึกษาเวลาทีใชใ้นการสกดัดงัรูปที 4.20 พบวา่การสกดัวตัถุเจือปนอาหารใน
ตวัอยา่งมะม่วงดองพบวา่ เมือเวลาทีใชใ้นการสกดัเพมิมากขึน ก็พบปริมาณของวตัถุเจือปนอาหาร
ทีสนใจเพมิมากขึนดว้ย จนกระทงัใชเ้วลาในการสกดั 20 นาทีขนึไป พบวา่ปริมาณวตัถุเจือปน
อาหารเริมคงที จะเห็นวา่ปริมาณวตัถุเจือปนอาหารทีเวลา 20, 30 และ 40 นาที มีปริมาณเพมิขึน
เพยีงเล็กนอ้ย  จึงเลือกใชเ้วลาในการสกดั 30 นาที เพอืใหม้นัใจวา่สารทีสนใจถูกสกดัออกมาจน
หมดและใชเ้วลาในการเตรียมตวัอยา่งไม่นานเกินไป 

จากนนัทาํการวเิคราะห์หาปริมาณวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งมะม่วงดอง mango A – 

mango E โดยใช ้ calibration curve ทีใชก้บัตวัอยา่งมะม่วงดอง พบวา่ผลการทดลองแสดงดงั 
chromatogram ในรูปที 4.21 – 4.25 ตามลาํดบั 

 
 

 
 

รูปที 4.21  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งมะม่วงดอง mango A 

                 (ดูหมายเลขกาํกบัจากรูปที 4.1) 

                 โดยที a คือ พคีหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตวัอยา่ง 
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รูปที 4.22  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งมะม่วงดอง mango B 

                 (ดูหมายเลขกาํกบัจากรูปที 4.1) 

                 โดยที a คือ พคีหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตวัอยา่ง 
 

 
รูปที 4.23  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งมะม่วงดอง mango C 

                 (ดูหมายเลขกาํกบัจากรูปที 4.1) 

                 โดยที a คือ พคีหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตวัอยา่ง 
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รูปที 4.24  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งมะม่วงดอง mango D 

                 (ดูหมายเลขกาํกบัจากรูปที 4.1) 

                 โดยที a คือ พคีหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตวัอยา่ง 
 

 
 

รูปที 4.25  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งมะม่วงดอง mango E 

                 (ดูหมายเลขกาํกบัจากรูปที 4.1) 

                 โดยที a คือ พคีหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตวัอยา่ง 
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จากโครมาโทแกรมของตวัอยา่งมะม่วงดองในรูปที 4.21 – 4.25 จะเห็นวา่มีพคีใหญ่ซึง
ไม่ใช่พคีของสารทีสนใจ ไดแ้ก่ พคีทีขนึที retention time ประมาณ 4.05 นาที เป็นพคีของ chloride 

และที retention time ประมาณ 11.00 นาที เป็นพคีของ phosphate โดยทีพคีของ chloride กบั 
phosphate นีไม่รบกวนการวเิคราะห์สารทีสนใจในตวัอยา่ง  

เมือพจิารณา retention time ของแต่ละพคีในตวัอยา่ง โดยลาํดบัการวเิคราะห์คือ เริมทาํ
การสร้างกราฟมาตรฐานเป็นลาํดบัแรก ตามดว้ยการวเิคราะห์กบัตวัอยา่งไสก้รอก กุนเชียง และ
มะม่วงดอง ตามลาํดบั พบวา่การวเิคราะห์ตวัอยา่งกุนเชียงและตวัอยา่งมะม่วงดอง retention time 

ของแต่ละพคี shift ไปดา้นหนา้ คือสารออกจากคอลมัน์เร็วกวา่สารมาตรฐานและตวัอยา่งไสก้รอก
เล็กนอ้ย อาจมีสาเหตุมาจาก คอลมัน์ทีใชง้านเป็นเวลานานจะมีประสิทธิภาพในการแยกลดลง ทาํ
ใหพ้คีเกิดการ shift ได ้

การหาปริมาณวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งมะม่วงดอง สามารถคาํนวณหาความ
เขม้ขน้ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งมะม่วงดอง mango A –   mango E ไดผ้ลการทดลองดงั
ตารางที 4.12 

จากตารางที 4.12 จะเห็นวา่ ในตวัอยา่งมะม่วงดองมีปริมาณของ acetate และ citric 

acid เป็นองคป์ระกอบหลกั โดยปริมาณของ acetate พบมากทีสุดในตวัอยา่ง  mango B (โดย
เรียงลาํดบัปริมาณ  acetate ไดเ้ป็น mango B > mango D > mango A > mango E > mango C) และ
ปริมาณของ citric acid พบมากทีสุดในตวัอยา่ง mango C (โดยเรียงลาํดบัปริมาณ  citric acid ไดเ้ป็น 
mango C > mango E > mango A > mango B > mango D)  ไม่พบวา่มี fumaric acid ในตวัอยา่ง
มะม่วงดองทงั 5 ชนิดนี แต่มีปริมาณของ benzoate ซึงอยูใ่นช่วง 0.51 – 1.47 g/kg และในตวัอยา่ง 
mango C และ mango E ไม่พบปริมาณของ nitrite  

สาํหรับวตัถุเจือปนอาหารทีอาจเป็นสารอนัตรายไดแ้ก่ nitrite, nitrate และ bisulfite 
จากผลการทดลองพบวา่ปริมาณของ nitrite ในตวัอยา่งมะม่วงดองอยูใ่นช่วง 0.02 – 0.03 g/kg ซึงมี
เฉพาะในตวัอยา่ง mango A, mango B และ mango D ปริมาณของ nitrate ในตวัอยา่งมะม่วงดองอยู่
ในช่วง 0.04 – 0.06 g/kg และปริมาณของ  bisulfite ในตวัอยา่งมะม่วงดองอยูใ่นช่วง 0.35 – 0.78 

g/kg ซึงพบวา่ความเขม้ขน้ทีวเิคราะห์ไดข้อง nitrite, nitrate และ bisulfite จากตวัอยา่งมะม่วงดองมี
ค่าไม่เกินปริมาณสูงสุดทีกฎหมายกาํหนดใหใ้ชไ้ด ้(ดูทีภาคผนวก การใชว้ตัถุเจือปนอาหารแนบ
ทา้ยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง ขอ้กาํหนดการใชว้ตัถุเจือปนอาหาร) และ
MSG หรือผงชูรสในตวัอยา่งมะม่วงดองพบวา่มีปริมาณอยูใ่นช่วง  0.68 – 1.85 g/kg ซึงมีปริมาณ
นอ้ยกวา่ในตวัอยา่งไสก้รอกและตวัอยา่งกุนเชียง 
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ในการศึกษาความแม่นยาํในการวเิคราะห์ ( Precision) โดยที intra – day precision 

(n=3) คือ การวเิคราะห์ซาํภายในวนัเดียวกนั มีค่า S.D. เบียงเบนพยีงเล็กนอ้ย เมือคิดเป็น %RSD 

พบวา่ intra – day precision มี %RSD อยู่ในช่วง 0.22 – 6.07% เมือนาํมาคาํนวณหาค่า HORRAT 

(ตามมาตรฐานของ AOAC) พบวา่มีค่านอ้ยกวา่ 2 ดงันนั %RSD อยูใ่นช่วงทียอมรับได ้แสดงวา่มี
ความแม่นยาํในการวเิคราะห์ทีดี 

การศึกษาความแม่นยาํในการวเิคราะห์แบบ inter – day precision ทดลองโดยการ
วเิคราะห์ซาํ 7 ครัง ภายใน 30 วนั ไดท้าํการศึกษากบัตวัอยา่ง mango A เพยีงตวัอยา่งเดียวพบวา่มี 
%RSD ดงัตารางที 4.13 

 

ตารางที 4.13  ค่า %RSD ทีไดจ้ากการหา precision แบบ inter – day precision (n=7) ในตวัอยา่ง  

mango A 

 

วัตถุเจือปนอาหาร %RSD 
acetate 8.33 

propionate 6.70 

nitrite 7.96 

MSG 7.51 

malic acid 8.57 

bisulfite 6.88 

nitrate 5.30 

benzoate 4.91 

citric acid 4.15 

 

 จากตารางที 4.13  พบวา่การวเิคราะห์ปริมาณของ acetate, propionate, nitrite, MSG, 

malic acid, bisulfite, nitrate, benzoate และ citric aid มี %RSD ของการวเิคราะห์  precision แบบ 
inter – day precision อยูใ่นช่วง 4.15 – 8.57% เมือนาํมาคาํนวณหาค่า HORRAT (ตามมาตรฐานของ 
AOAC) พบวา่มีค่านอ้ยกวา่ 2 ดงันนั %RSD อยูใ่นช่วงทียอมรับได ้  

เมือศึกษา  accuracy ของการวเิคราะห์จากค่า %recovery โดยการ spiked สารละลาย
มาตรฐานลงไปในตวัอยา่งมะม่วงดอง โดยทาํการ spiked ลงไปตวัอยา่งละ 2 ความเขม้ขน้ คือที
ความเขม้ขน้ตาํและความเขม้ขน้สูง ไดผ้ลการทดลองดงัตารางที 4.14 
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 จากตารางที 4.14 ซึงแสดงค่า %recovery ของการวเิคราะห์วตัถุเจือปนอาหารใน
ตวัอยา่ง mango A - mango E ทีมีการ spiked สารละลายมาตรฐานความเขม้ขน้ตาํและความเขม้ขน้
สูง ผลการทดลองพบวา่ %recovery อยูใ่นช่วง 75.96 – 118.86% โดยที %recovery ทียอมรับไดต้าม
มาตรฐานทางอาหารและยาของ AOAC คือช่วง 75 – 120% ดงันนัจากผลการทดลองทีไดพ้บวา่มี 
%recovery อยูใ่นช่วงทียอมรับได ้สรุปไดว้า่ผลการวเิคราะห์วตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งมะม่วง
ดองมีความถูกตอ้ง 

 

5.  การทดลองหาปริมาณวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างด้วยวิธี standard addition method 
 ในการทดลองนีไดท้าํการวเิคราะห์วตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งโดยใช ้ standard 

addition method เพอืใชใ้นการเปรียบเทียบกบัผลการทดลองทีไดจ้ากการวเิคราะห์วตัถุเจือปน
อาหารในตวัอยา่งโดยใช ้calibration curve method และเปรียบเทียบกบัปริมาณวตัถุเจือปนอาหารที
มีฉลากระบุไวใ้นบรรจุภณัฑ ์ซึงในการทดลองนีผูว้จิยัเลือกวเิคราะห์กบัตวัอยา่งมะม่วงดอง   

(mango E) โดยทาํการวเิคราะห์ทงัหมด 4 ชุดการทดลอง (ดงัตารางที 3.4) ไดผ้ลการทดลองดงั 
chromatogram ในรูปที 4.26 – 4.29 

 

 
 

รูปที 4.26  chromatogram ของสารตวัอยา่ง mango E ทียงัไม่มีการเติมสารละลายมาตรฐาน 
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รูปที 4.27  chromatogram ของสารตวัอยา่ง mango E ทีมีการเติมสารละลายมาตรฐานชุดที 1 

 

 
 

รูปที 4.28  chromatogram ของสารตวัอยา่ง mango E ทีมีการเติมสารละลายมาตรฐานชุดที 2 
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รูปที 4.29  chromatogram ของสารตวัอยา่ง mango E ทีมีการเติมสารละลายมาตรฐานชุดที 3 

 

 จากผลการทดลองดงั chromatogram ในรูปที 4.26 – 4.29 นาํไปสร้างกราฟสาํหรับ 
standard addition method โดยพลอตค่าความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานทีเติมในแกน x และ
พนืทีใตพ้คีในแกน y จะไดต้วัอยา่งของกราฟ standard addition curve ดงัรูปที 4.30 (a-b) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปที 4.30  กราฟ standard addition method ของการวเิคราะห์ตวัอยา่ง mango E  

               โดยที   a = acetate,   b = propionate  
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 จากกราฟ standard addition method ในรูปที 4.30 จะไดส้มการเสน้ตรงคือ y = mx + C 

โดยที m คือ ความชนัของเสน้ตรง และ C คือจุดตดัแกน y  จะหาความเขม้ขน้ของสารสนใจใน
ตวัอยา่งไดจ้ากจุดตดัแกน x ค่า x ทีได ้จะเป็นความเขม้ขน้ของสารทีสนใจ และสามารถหาจุดตดั
แกน x ไดจ้ากการแทนค่า y = 0 ลงไปในสมการเสน้ตรง ก็จะหาความเขม้ขน้ของสารทีสนใจได ้
โดยสรุปไวใ้นตารางที 4.15 

 

ตารางที 4.15  ปริมาณวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง mango E โดยใช ้standard addition method 
 

วัตถุเจือปนอาหาร สมการเส้นตรง r2 ความเข้มข้นของสารที
สนใจในตัวอย่าง (ppm) 

acetate y = 0.0362x + 7.3306 0.9910 202.50 

propionate y = 0.0739x + 1.4764 0.9902 19.98 

MSG y = 0.0024x + 0.2014 0.9958 83.92 

malic acid y = 0.1097x + 0.7817 0.9956 7.13 

bisulfite y = 0.0969x + 2.5018 0.9941 25.82 

nitrate y = 0.0524x + 0.1022 0.9989 1.95 

benzoate y = 0.0420x + 1.6893 0.9998 40.22 

citric acid y = 0.0665x + 18.8428 0.9992 283.35 

 

 เมือเปรียบเทียบผลการทดลองทีไดจ้ากการวเิคราะห์ดว้ย calibration curve method กบั 
standard addition method ไดผ้ลการทดลองดงัตารางที 4.16 
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ตารางที 4.16  เปรียบเทียบผลการทดลองทีไดจ้ากการวเิคราะห์ดว้ย calibration curve method กบั  
  standard addition method 
 

วัตถุเจือปนอาหาร ความเข้มข้นทีวิเคราะห์ได้ในตัวอย่าง (mg/L) 
Calibration curve method Standard addition method 

acetate 213.52 202.50 

propionate 17.89 19.98 

MSG 71.59 83.92 

malic acid 7.76 7.13 

bisulfite 27.55 25.82 

nitrate 2.16 1.95 

benzoate 46.07 40.22 

citric acid 299.1 283.35 

 

 จากตารางที 4.16 พบวา่ผลการทดลองทีไดจ้ากวธีิ calibration curve method กบัวธีิ 
standard addition method มีค่าใกลเ้คียงกนั เมือพจิารณาดว้ยวธีิทางสถิติแบบ pair T-test ทีระดบั
ความเชือมนั 95% พบวา่ ความเขม้ขน้ทีไดจ้ากวธีิ calibration curve method กบั standard addition 

method ของ acetate, propionate, nitrate และ citric acid มีค่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ซึง
หมายความวา่ ความเขม้ขน้ของ  acetate, propionate, nitrate และ citric acid ทีวเิคราะห์ไดจ้ากสอง
วธีินีมีค่าไม่ต่างกนั แต่เมือพจิารณาทีระดบัความเชือมนั 99% พบวา่ ความเขม้ขน้ของ malic acid, 
bisulfite และ benzoate ทีไดจ้ากทงัสองวธีิไม่แตกต่างกนั ขณะทีความเขม้ขน้ของ MSG ทีไดจ้ากวธีิ 
calibration curve method กบั standard addition method มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั นนัคือ 
ความเขม้ขน้ของ MSG ทีวเิคราะห์ไดจ้ากทงัสองวธีิมีความแตกต่างกนั เนืองจาก MSG มี sensitivity 

ทีตาํ ดงันนั การวเิคราะห์จึงมีความคลาดเคลือนมาก ทาํใหค้วามเขม้ขน้ทีวเิคราะห์ไดจ้าก 2 วธีิมีค่า
ไม่เท่ากนันนัเอง 

ทาํการเปรียบเทียบปริมาณวตัถุเจือปนอาหารทีวเิคราะห์ไดโ้ดยวธีิ calibration curve 

method กบัปริมาณวตัถุเจือปนอาหารทีมีฉลากระบุไวบ้นบรรจุภณัฑข์องตวัอยา่งมะม่วงดอง ซึง
วตัถุเจือปนอาหารทีฉลากมีระบุไวไ้ดแ้ก่ bisulfite, benzoate และ citric acid ในตวัอยา่ง mango A, 

B และ E ดงัตารางที 4.17 
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ตารางที 4.17  เปรียบเทียบผลการทดลองทีไดจ้ากการวเิคราะห์ดว้ย calibration curve method กบั 

   ปริมาณวตัถุเจือปนอาหารทีมีฉลากระบุไวบ้นบรรจุภณัฑข์องตวัอยา่งมะม่วงดอง  
 

วัตถุเจือปน
อาหาร 

ความเข้มข้นทีวิเคราะห์ได้ในตัวอย่าง (%w/w) 
mango A mango B mango E 

calibration 

method 
labeled 

calibration 

method 
labeled 

calibration 

method 

standard 

addition 
labeled 

bisulfite 0.08 0.10 – – – – – 

benzoate – – 0.11 0.10 – – – 

citric acid 0.45 0.40 – – 0.59 0.57 0.50 

– หมายถึง ไม่มีฉลากระบุไว ้  

 

จากตารางที 4.17 พบวา่ ปริมาณวตัถุเจือปนอาหารทีไดจ้ากการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค
ไอออนโครมาโทกราฟีนี ไดแ้ก่ metabisulfite, benzoate, และ citric acid ในตวัอยา่ง mango A, B 

และ E  มีค่าใกลเ้คียงกบัปริมาณทีมีฉลากระบุไวบ้นบรรจุภณัฑ ์โดยทีเมือคิดเป็นเปอร์เซ็นตค์วาม
คลาดเคลือนสมัพทัธ ์( %relative error) พบวา่อยูใ่นช่วง 10 – 20% เมือเปรียบเทียบความเขม้ขน้ที
วเิคราะห์ไดจ้ากเทคนิคนีกบัปริมาณทีมีฉลากระบุไวบ้นบรรจุภณัฑด์ว้ยวธีิทางสถิติแบบ pair T-test 

ทีระดบัความเชือมนั 95% พบวา่ ปริมาณของ bisulfate ในตวัอยา่ง mango A และปริมาณของ 
benzoate ในตวัอยา่ง mango B มีค่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั นนัคือปริมาณทีวเิคราะห์ไดโ้ดย
เทคนิคนีเท่ากบัปริมาณทีมีฉลากระบุไวบ้นบรรจุภณัฑ ์แต่ปริมาณของ citric acid ในตวัอยา่ง 
mango A และ mango E พบวา่ปริมาณทีวเิคราะห์ไดโ้ดยเทคนิคนีกบัปริมาณทีมีฉลากระบุไวบ้น
บรรจุภณัฑมี์ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั แต่พบวา่ปริมาณของ citric acid ใน mango E ที
วเิคราะห์ไดโ้ดย calibration curve method กบั standard addition method มีปริมาณทีไม่แตกต่างกนั 
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บทที 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

1.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟีทีนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์หาปริมาณวตัถุเจือปนอาหาร 
โดยเลือกใชค้อลมัน์เป็น Dionex IonPac AS18 และใช ้mobile phase เป็น potassium hydroxide ที
ไดจ้ากเครืองผลิตตวัชะชนิดไฮดรอกไซดแ์บบอตัโนมตัิ สามารถใชใ้นการแยกวตัถุเจือปนอาหารทงั 
10 ชนิดจากตวัอยา่งอาหารแปรรูป ทีมี matrix ทีมีความซบัซอ้นออกจากกนัได ้และยงัวเิคราะห์หา
ปริมาณวตัถุเจือปนอาหารไดอ้ยา่งพร้อมๆกนั โดยใชเ้วลาในการแยกเพยีง 20 นาที ในขนัตอนการ
เตรียมตวัอยา่งพบวา่การสกดัตวัอยา่งเป็นเวลา 30 นาที ทาํใหไ้ดป้ริมาณของสารทีสนใจออกมามาก
และใชเ้วลาในการสกดัไม่นานจนเกินไป นอกจากนีตวัอยา่งทีนาํมาวเิคราะห์ เมือทาํการสกดัเสร็จ
แลว้ตอ้งทาํการวเิคราะห์ทนัที เพราะเมือทิงตวัอยา่งทีสกดัแลว้ไว ้พบวา่มีการเบียงเบนของ   
สญัญาณมาก  
 การทดสอบความใชไ้ดข้องวธีิวเิคราะห์นี ( method validation) พบวา่ calibration curve 

ของสารทีสนใจมีค่า correlation coefficient (r2) มากกวา่ 0.9950 ค่าขีดจาํกดัตาํสุดทีสามารถ
วเิคราะห์ได ้(detection limit) อยูใ่นช่วง 0.06 – 1.12 ppm และค่าขีดจาํกดัตาํสุดทีสามารถวเิคราะห์
เชิงปริมาณได ้( limit of quantitation) อยูใ่นช่วง 0.08 – 1.68 ppm ความแม่นยาํของวธีิวเิคราะห์
ภายในวนัเดียวกนั ( intra – day precision) ทาํโดยการวเิคราะห์ตวัอยา่งซาํ 3 ครังภายใน 1 วนั มี 
%RSD นอ้ยกวา่ 7.63% และความแม่นยาํของวธีิวเิคราะห์ระหวา่งวนั ( inter – day precision) ทาํโดย
การวเิคราะห์ตวัอยา่ง 7 ซาํภายใน 30 วนั พบวา่มี %RSD อยูใ่นช่วง 1.88 – 29.27% การวเิคราะห์
ความถูกตอ้ง ( accuracy) ของวธีิวเิคราะห์นีทาํโดยการ spiked สารละลายมาตรฐานทีทราบความ
เขม้ขน้ทีแน่นอนลงไปในตวัอยา่ง แลว้คาํนวณหาเป็นเปอร์เซ็นตข์องการไดก้ลบัคืน ( %recovery) 
พบวา่มี %recovery อยูใ่นช่วง 73.00 – 118.86% ซึงในบางตวัอยา่งเท่านนัทีมี %recovery ตาํกวา่
เกณฑท์ียอมรับไดต้ามมาตรฐานทางอาหารและยาของ AOAC 
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เปรียบเทียบปริมาณวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งทีไดจ้าก calibration curve method 

กบั standard addition method พบวา่ความเขม้ขน้ของ acetate, propionate, nitrate และ citric acid มี
ค่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% ซึงหมายความวา่ ความเขม้ขน้ของ  

acetate, propionate, nitrate และ citric acid ทีวเิคราะห์ไดจ้ากสองวธีินีมีค่าไม่ต่างกนั แต่เมือ
พจิารณาทีระดบัความเชือมนั 99% พบวา่ ความเขม้ขน้ของ malic acid, bisulfite และ benzoate ทีได้
จากทงัสองวธีิไม่แตกต่างกนั ขณะทีความเขม้ขน้ของ MSG ทีวเิคราะห์ไดจ้ากทงัสองวธีินีมีความ
แตกต่างกนั  

เมือเปรียบเทียบปริมาณวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งทีไดจ้าก calibration curve 

method กบัปริมาณวตัถุเจือปนอาหารทีระบุไวบ้นบรรจุภณัฑข์องตวัอยา่งมะม่วงดอง ซึงวตัถุเจือ
ปนอาหารทีมีฉลากระบุไวไ้ดแ้ก่ metabisulfite, benzoate และ citric acid ในตวัอยา่ง Mango A, B 

และ E พบวา่มีปริมาณใกลเ้คียงกนั โดยทีเมือคิดเป็นเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคลือนสมัพทัธ ์
(%relative error) พบวา่อยูใ่นช่วง 10 – 20% เมือพจิารณาดว้ยวธีิทางสถิติแบบ pair T-test ทีระดบั
ความเชือมนั 95% พบวา่ ปริมาณของ bisulfate ในตวัอยา่ง mango A และปริมาณของ benzoate ใน
ตวัอยา่ง mango B มีปริมาณทีวเิคราะห์ไดโ้ดยเทคนิคนีเท่ากบัปริมาณทีมีฉลากระบุไวบ้นบรรจุ
ภณัฑ ์แต่ปริมาณของ citric acid ในตวัอยา่ง mango A และ mango E พบวา่ปริมาณทีวเิคราะห์ได้
โดยเทคนิคนีกบัปริมาณทีมีฉลากระบุไวบ้นบรรจุภณัฑมี์ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั   

จากงานวจิยัของ  Kenji Yoshikawa และคณะพฒันาวธีิ capillary zone electrophoresis 
[41] ทีมีตวัตรวจวดัเป็น UV detection สาํหรับใชใ้นการวเิคราะห์หาปริมาณวตัถุกนัเสีย 
(preservatives) คือ acetate, propionate และ citrate พบวา่สามารถวเิคราะห์ไดภ้ายในเวลา 8 นาที 
กราฟมาตรฐานมีความเป็นเสน้ตรงทีดีโดยมีค่า correlation coefficient (r2) มากกวา่ 0.99 ค่าความ
เขม้ขน้ตาํสุดทีสามารถวเิคราะห์ไดข้อง  acetate, propionate และ citrate เท่ากบั 076 – 0.84 และ 
0.75 mg/L (%RSD อยูใ่นช่วง 1.2 – 4.7%) ตามลาํดบั และเมือพจิารณาค่า detection limit (LOD) 
พบวา่วธีิวเิคราะห์ทีเสนอนีมีค่า LOD ของ acetate, propionate และ citric acid ตาํกวา่งานวจิยัของ 
Kenji Yoshikawa และคณะ 

การวเิคราะห์หาปริมาณวตัถุเจือปนอาหารโดยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี  ใน
งานวจิยัอืนๆ เช่น Daniel C. Siu และคณะ[32] ทาํการวเิคราะห์หาปริมาณไนเตรตและไนไตรท ์ ใน
ผลิตภณัฑท์ีทาํจากเนือสตัว ์ซึงใชต้วัตรวจวดัเป็นแบบ UV absorbance detection ซึงจาํเพาะเจาะจง
ไนเตรตและไนไตรท์ เท่านนั ผลการทดลองพบวา่มี %recovery มากกวา่ 90% กราฟมาตรฐานมี
ความเป็นเสน้ตรง  ทีดีในช่วงความเขม้ขน้ทีใชง้าน ( r2>0.999) และขีดจาํกดัตาํสุดของการตรวจวดั 
(LOD) เท่ากบั 50 ppb และ 30 ppb ตามลาํดบั เมือเปรียบเทียบกบังานวจิยันีพบวา่มีขีดจาํกดัตาํสุด
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ของการตรวจวดั ของไนเตรตและไนไตรท ์ (LOD) เท่ากบั 0.10 ppm และ 0.28 ppm พบวา่งานวจิยั
ของ Daniel C. Siu และคณะ  มีค่า detection limit ทีตาํกวา่ แต่มีการใชเ้ครืองผลิตตวัชะอตัโนมติั
เหมือนกนั ทาํใหมี้ความแม่นยาํและความเทียงในการวเิคราะห์สารทีสนใจไดดี้ และยงัลดการเกิด
การปนเปือนขณะเตรียมสารไดอี้กดว้ย 

จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟีเป็นเทคนิคทีเหมาะสม
ในการนาํไปใชใ้นการวเิคราะห์หาปริมาณวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่งอาหารแปรรูปชนิดต่างๆ ซึง
เทคนิคนีใหผ้ลการทดลองทีมีความน่าเชือถือ ถูกตอ้ง และแม่นยาํทีดี สามารถนาํไปเป็นเทคนิคทีใช้
ในการวเิคราะห์ดา้นการควบคุมคุณภาพของอาหารเนืองจากสามารถวเิคราะห์หาสารทีสนใจ
หลายๆตวัไดพ้ร้อมๆกนั จึงช่วยลดระยะเวลาในการทดลองไดอี้กดว้ย 

 
2.  ข้อเสนอแนะ 
 1.  สาํหรับการวเิคราะห์หาปริมาณวตัถุเจือปนอาหารโดย calibration curve method 

นนั ควรจะสร้างกราฟมาตรฐานโดยใชส้ารละลายทีมี matrix เดียวกนักบัตวัอยา่ง ( standard addition 

method) จะใหผ้ลการทดลองทีถูกตอ้งและแม่นยาํมากกวา่นี  
 2. ในการทดลองควรมีการศึกษาไอออนรบกวนอืนๆ (interference) ทีมีอยูใ่น
สารละลายตวัอยา่ง เนืองจากตวัตรวจวดัทีใชเ้ป็นแบบวดัค่าการนาํไฟฟ้า ซึงอาจมีการรบกวนจาก
ไอออนอืนๆไดง่้าย 
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การใช้วัตถุเจือปนอาหาร แนบท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
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ตารางที ก.1  การใชว้ตัถุเจือปนอาหารแนบทา้ยประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง 

       ขอ้กาํหนดการใชว้ตัถุปนอาหาร  ลงวนัที 3 พฤศจิกายน 2547 

ลําดับ ชือและกลุ่มหน้าท ี
ในอาหาร 

ชนิดของอาหาร ปริมาณสูงสุดทีใช้ได้ 
(mg/kg) 

1. กรดอะซีติก 

ชืออืน :  
- Acetic acid 

- Ethanoic acid 

กลุ่มหนา้ที 

- ปรับความเป็นกรด 

เห็ดดอง - ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑน์ม ยกเวน้ นมจืดชนิด
เหลว นมเปรียวไม่ปรุงแต่ง ครีมพาส
เจอร์ไรส์ ครีมสเตอริไลส์ ครีมยเูอชที 
วิปปิงครีม และครีมไขมนัตาํ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑป์ระเภทนาํผสมนาํมนั 
(อิมลัชนั ) เช่น เนยเทียม มินารีน 
รวมทงัขนมหวานทาํนองนี 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ไอศครีม - ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลไมที้ผา่นกรรมวิธี เช่น ผลไมแ้ห้ง 
ผลไมผ้า่นกรรมวิธีแคนนิง ขนม
หวานจากผลไม ้เป็นตน้ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

พืชผกั สาหร่าย ถวัเปลือกแขง็และ
เมลด็พืชต่างๆทีผา่นกรรมวิธี เช่น 
พืชผกัแป้ง พืชผกัทีผา่นกรรมวิธีแคน
นิง เป็นตน้ ยกเวน้กรรมวิธีเยือกแขง็
และเห็ดดอง 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑข์นมหวาน เช่น ลูกกวาด 
ลูกอม ชอ็กโกแลต หมากฝรัง เป็น
ตน้ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑจ์ากธญัพืช ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑธ์ญัพืชอาหารเชา้ ขนม
หวานจากธญัพืช แป้งสาํหรับชุบ
อาหารทอด และผลิตภณัฑจ์ากถวั
เหลือง 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑข์นมอบ เช่น ขนมปัง ขนม
เคก้ คุกกี ขนมพาย เป็นตน้ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑเ์นือ ยกเวน้เนือสด - ปริมาณทีเหมาะสม 
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ตารางที ก.1  (ต่อ) 

ลําดับ ชือและกลุ่มหน้าท ี
ในอาหาร 

ชนิดของอาหาร ปริมาณสูงสุดทีใช้ได้ 
(mg/kg) 

  สตัวน์าํและผลิตภณัฑส์ตัวน์าํ ยกเวน้
สตัวน์าํสดและสตัวน์าํเยือกแขง็ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑไ์ข่ ยกเวน้ไข่สด ไข่เหลว 
และไข่เยือกแขง็ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑป์ระเภทซอส ซุป สลดั 
และผลิตภณัฑโ์ปรตีนสกดั 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

อาหารสาํหรับผูที้ตอ้งการควบคุม
นาํหนกัและผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

เครืองดืม ยกเวน้นาํผลไม ้นาํแร่
ธรรมชาติ ชา กาแฟ เครืองดืม 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

2. กรดโปรปิโอนิก 

ชืออืน :  
- Propionic acid 

- Propanoic acid 

กลุ่มหนา้ที : 
- กนัรา 

นาํตาลปีบ - 2,000 

โพรเซสชีส - 3,000 

ผลิตภณัฑน์ม ยกเวน้ นมจืดชนิด
เหลว นมเปรียวไม่ปรุงแต่ง ครีมพาส
เจอร์ไรส์ ครีมสเตอร์ริไลส์ ครีมยเูอช
ที วิปปิงครีม และครีมไขมนัตาํ 
ยกเวน้โพรเซสซีส 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑป์ระเภทนาํผสมนาํมนั
(อิมลัชนั) เช่น เนยเทียม มินารีน 
รวมทงัขนมหวานทาํนองนี 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ไอศกรีม - ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลไมที้ผา่นกรรมวิธี เช่น ผลไมแ้ห้ง 
ผลไมผ้า่นกรรมวิธีแคนนิง ขนม
หวานจากผลไม ้เป็นตน้ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

พืชผกั สาหร่าย ถวัเปลือกแขง็และ
เมลด็พืชต่างๆ ทีผา่นกรรมวิธี เช่น 
พืชผกัแห้ง พืชผกัทีผา่นกรรมวิธีแคน
นิง เป็นตน้ ยกเวน้กรรมวิธีเยือกแขง็ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 
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ตารางที ก.1  (ต่อ) 

ลําดับ ชือและกลุ่มหน้าท ี
ในอาหาร 

ชนิดของอาหาร ปริมาณสูงสุดทีใช้ได้ 
(mg/kg) 

  ผลิตภณัฑข์นมหวาน เช่น ลูกกวาด 
ลูกอม ชอ็กโกแลต หมากฝรัง เป็น
ตน้ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑจ์ากธญัพืช ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑธ์ญัพืชอาหารเชา้ ขนม
หวานจากธญัพืช แป้งสาํหรับชุบ
อาหารทอด และผลิตภณัฑจ์ากถวั
เหลือง 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑข์นมอบ เช่น ขนมปัง ขนม
เคก้ คุกกี ขนมพาย เป็นตน้ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑเ์นือ ยกเวน้เนือสด - ปริมาณทีเหมาะสม 

สตัวน์าํและผลิตภณัฑส์ตัวน์าํ ยกเวน้
สตัวน์าํสดและสตัวน์าํเยือกแขง็ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑไ์ข่ ยกเวน้ไข่สด ไข่เหลว 
และไข่เยือกแขง็ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑป์ระเภทซอส ซุป สลดั 
และผลิตภณัฑโ์ปรตีนสกดั 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

อาหารสาํหรับผูที้ตอ้งการควบคุม
นาํหนกัและผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

เครืองดืม ยกเวน้นาํผกัผลไม ้นาํแร่
ธรรมชาติ ชา กาแฟ เครืองดืม 
สมุนไพรชนิดชงและเครืองดืมจาก
ธญัพืช 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

3. ไนไตรท ์

(Nitrite) 
ผลิตภณัฑเ์นือหมกั เช่น แฮม ไส้
กรอก กุนเชียง เป็นตน้ 

125 ไนไตรทท์งัหมด 

  ผลิตภณัฑเ์นือสบัหมกัทีผา่นกรรมวิธี
แคนนิง 

50 ไนไตรทท์งัหมด 
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ตารางที ก.1  (ต่อ)   
ลําดับ ชือและกลุ่มหน้าท ี

ในอาหาร 
ชนิดของอาหาร ปริมาณสูงสุดทีใช้ได้ 

(mg/kg) 
4. กรดมาลิก 

ชืออืน :  
- D, L-Malic acid 

- Hydroxysuccinic acid 

- Hydroxybutanedioic acid 

กลุ่มหนา้ที :  
- ปรับความเป็นกรด 

- ช่วยจบัอนุมูลโลหะ 

ผลิตภณัฑน์ม ยกเวน้ นมจืดชนิด
เหลว นมเปรียวไม่ปรุงแต่ง ครีมพาส
เจอร์ไรส์ ครีมสเตอริไลส์ครีม ครีมยู
เอชที วิปปิงครีม และครีมไขมนัตาํ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑป์ระเภทนาํผสมนาํมนั
(อิมลัชนั) เช่น เนยเทียม มินารีน 
รวมทงัขนมหวานทาํนองนี 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ไอศครีม - ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลไมที้ผา่นกรรมวิธี เช่น ผลไมแ้ห้ง 
ผลไมผ้า่นกรรมวิธีแคนนิง ขนม
หวานจากผลไม ้เป็นตน้ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

พืชผกั สาหร่าย ถวัเปลือกแขง็และ
เมลด็พืชต่างๆ ทีผา่นกรรมวิธี เช่น 
พืชผกัแห้ง พืชผกัทีผา่นกรรมวิธีแคน
นิง พืชผกัเยือกแขง็ เป็นตน้ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑข์นมหวาน เช่น ลูกกวาด 
ลูกอม ชอ็กโกแลต หมากฝรัง เป็น
ตน้ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑจ์ากธญัพืช ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑธ์ญัพืชอาหารเชา้ ขนม
หวานจากธญัพืช แป้งสาํหรับชุบ
อาหารทอด และผลิตภณัฑจ์ากถวั
เหลือง 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑข์นมอบ เช่น ขนมปัง ขนม
เคก้ คุกกี ขนมพาย เป็นตน้ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑเ์นือ ยกเวน้เนือสด - ปริมาณทีเหมาะสม 

สตัวน์าํและผลิตภณัฑส์ตัวน์าํ ยกเวน้
สตัวน์าํสดและสตัวน์าํเยือกแขง็ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 
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ตารางที ก.1  (ต่อ) 

ลําดับ ชือและกลุ่มหน้าท ี
ในอาหาร 

ชนิดของอาหาร ปริมาณสูงสุดทีใช้ได้ 
(mg/kg) 

  ผลิตภณัฑไ์ข่ ยกเวน้ไข่สด ไข่เหลว 
และไข่เยือกแขง็ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑป์ระเภทซอส ซุป สลดั 
และผลิตภณัฑโ์ปรตีนสกดั 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

อาหารสาํหรับผูที้ตอ้งการควบคุม
นาํหนกัและผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

เครืองดืม ยกเวน้นาํแร่ธรรมชาติ ชา 
กาแฟ เครืองดืมสมุนไพรชนิดชง 
และเครืองดืมจากธญัพืช 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

5. ไบซลัไฟท ์

(bisulfite) 

มนัฝรังแช่เยือกแขง็ - 50 

แตงกวาดอง  มะกอกดอง - 1,000 

กุง้มงักรเยือกแขง็ - 30 ของเนือกุง้ซึงผา่น
ความร้อน หรือ 100 

ของเนือกุง้ดิบ 
พืชผกั ผลไม ้ชนิดแห้งและแช่อิม - 1,500 

6. ไนเตรท 

(Nitrate) 
ผลิตภณัฑเ์นือหมกั เช่น แฮม ไส้
กรอก กุนเชียง เป็นตน้ 

500 ไนเตรททงัหมด 

7. กรดฟูมาริก 

ชืออืน : 
- Trans-butenedioic 

- Trans-1,2-ethylene 

dicarboxylic acid 

กลุ่มหนา้ที : 
- ปรับความเป็นกรด 

แยม เยลลี และมาร์มาเลด - 3,000 

ผลิตภณัฑน์ม ยกเวน้ นมจืดชนิด
เหลว นมเปรียวไม่ปรุงแต่ง ครีมพาส
เจอร์ไรส์ ครีมสเตอริไลส์ ครีมยเูอชที 
วิปปิงครีม และครีมไขมนัตาํ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑป์ระเภทนาํผสมนาํมนั 
(อิมลัชนั) เช่น เนยเทียม มินารีน 
รวมทงัขนมหวานทาํนองนี 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ไอศครีม - ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑเ์นือ ยกเวน้เนือสด - ปริมาณทีเหมาะสม 

สตัวน์าํและผลิตภณัฑส์ตัวน์าํ ยกเวน้
สตัวน์าํสดและสตัวน์าํเยือกแขง็ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 
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ตารางที ก.1  (ต่อ) 

  ผลิตภณัฑไ์ข่ ยกเวน้ไข่สด ไข่เหลว 
และไข่เยือกแขง็ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑป์ระเภทซอส ซุป สลดั 
และผลิตภณัฑโ์ปรตีนสกดั 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

อาหารสาํหรับผูที้ตอ้งการควบคุม
นาํหนกัและผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

เครืองดืม ยกเวน้นาํผกัผลไม ้นาํแร่
ธรรมชาติ ชา กาแฟ เครืองดืม
สมุนไพรชนิดชงและเครืองดืมจาก
ธญัพืช 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

8. กรดเบนโซอิก 

ชืออืน  
- Benzoic acid 

- Benzenecarboxylic acid 

- Phenylcarboxylic acid 

กลุ่มหนา้ที : 
- กนัเสีย 

ขนมหวานทีทาํจากนม เช่นไอศกรีม 
พุดดิง โยเกิร์ตปรุงแต่งหรือผสม
ผลไม ้เป็นตน้ 

- 300 คาํนวณเป็นกรด
เบนโซอิก 

เนยเทียม - 1,000 คาํนวณเป็น
กรดเบนโซอิก 

ผลิตภณัฑน์าํผสมนาํมนั (อิมลัชนั) ที
มีปริมาณนาํมนัตาํกว่าร้อยละ 80 เช่น 
มินารีน 

- 1,000 คาํนวณเป็น
กรดเบนโซอิก 

ผลิตภณัฑอิ์มลัชนัอืนๆ เช่น 
ผลิตภณัฑอิ์มลัชนัทีใชแ้ต่งหนา้ขนม 
เป็นตน้ 

- 1,000 คาํนวณเป็น
กรดเบนโซอิก 

ขนมหวานทีทาํจากไขมนัอืนทีมิใช่
ไขมนันม เช่น ไอศกรีมดดัแปลง เป็น
ตน้ 

- 1,000 คาํนวณเป็น
กรดเบนโซอิก 

ผลไมใ้นนาํส้มสายชู นาํมนั หรือ
นาํเกลือ 

- 1,000 คาํนวณเป็น
กรดเบนโซอิก 

แยม เยลลี และมาร์มาเลด - 1,000 คาํนวณเป็น
กรดเบนโซอิก 

ผลิตภณัฑป้์ายขนมทีทาํจากผลไม ้
ยกเวน้แยม เยลลี และมาร์มาเลด 

- 1,000 คาํนวณเป็น
กรดเบนโซอิก 
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ตารางที ก.1  (ต่อ) 

  ผลไมก้วน - 1,000 คาํนวณเป็น
กรดเบนโซอิก 

ผลิตภณัฑผ์ลไมบ้ด ผลิตภณัฑผ์ลไม้
ทีใชร้าดหนา้ และรวมทงักะทิ 

- 1,000 คาํนวณเป็น
กรดเบนโซอิก 

ขนมหวานทีทาํจากผลไม ้เช่น ขนม
เยลลี เป็นตน้ และรวมทงัขนมหวาน
ชนิดนาํทีมีผลไมเ้ป็นส่วนประกอบ 
เช่น ผลไมล้อยแกว้ เป็นตน้ 

- 1,000 คาํนวณเป็น
กรดเบนโซอิก 

ผลไมด้อง - 1,000 คาํนวณเป็น
กรดเบนโซอิก 

ผลิตภณัฑผ์ลไมที้ใชท้าํไส้ขนม - 1,000 คาํนวณเป็น
กรดเบนโซอิก 

ผลไมป้รุงสุกหรือผลไมท้อด - 1,000 คาํนวณเป็น
กรดเบนโซอิก 

ผลิตภณัฑผ์กัหรือสาหร่ายใน
นาํส้มสายชู นาํเกลือ หรือซีอิว 

- 2,000 คาํนวณเป็น
กรดเบนโซอิก 

ผลิตภณัฑป้์ายขนมทีทาํจากผกั หรือ
ถวัหรือเมลด็พืชอืนๆ เช่นเนยถวั 

- 1,000 คาํนวณเป็น
กรดเบนโซอิก 

ผลิตภณัฑที์ไดจ้ากผกับด ถวับด หรือ
เมลด็พืชบด เช่น ซอสผกั ผกักวน
หรือแช่อิม เป็นตน้ แต่ไม่รวม
ผลิตภณัฑที์ใชป้้ายขนม เช่น เนยถวั 
เป็นตน้ 

- 3,000 คาํนวณเป็น
กรดเบนโซอิก 

ผกัดอง - 1,000 คาํนวณเป็น
กรดเบนโซอิก 

ผกัหรือสาหร่ายปรุงสุกและผกัหรือ
สาหร่ายทอด 

- 1,000 คาํนวณเป็น
กรดเบนโซอิก 

ซุปและซุปใส - 500 คาํนวณเป็นกรด
เบนโซอิก 

เครืองดืม - 200 คาํนวณเป็นกรด
เบนโซอิก 
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ตารางที ก.1  (ต่อ) 

9. กรดซิตริก 

ชืออืน 

- Citric acid 

- 2-Hydroxy-1,2,3-

propane-tricarboxylic acid 

กลุ่มหนา้ที : 
- ปรับความเป็นกรด 

- กนัหืน 

- จบัอนุมูลโลหะ 

มะกอกดอง - 15,000 

อาหารเสริมสาํหรับเดก็ชนิดแป้ง - 25,000 คาํนวณใน
สภาพทีปราศจากนาํ 

โพรเซสชีส - ปริมาณทีเหมาะสม 
ผลิตภณัฑน์ม ยกเวน้ นมจืดชนิด
เหลว นมเปรียวไม่ปรุงแต่ง ครีมพาส
เจอร์ไรส์ ครีมสเตอริไลส์ ครีมยเูอชที 
วิปปิงครีม ครีมไขมนัตาํ และโพ
รเซสชีส 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑป์ระเภทนาํผสมนาํมนั 
(อิมลัชนั) เช่น เนยเทียม มินารีน 
รวมทงัขนมหวานทาํนองนี 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ไอศกรีม - ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลไมที้ผา่นกรรมวิธี เช่น ผลไมแ้ห้ง 
ผลไมผ้า่นกรรมวิธีแคนนิง ขนม
หวานจากผลไม ้เป็นตน้ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

พืชผกั สาหร่าย ถวัเปลือกแขง็และ
เมลด็พืชต่างๆ ทีผา่นกรรมวิธี เช่น 
พืชผกัแห้ง พืชผกัทีผา่นกรรมวิธีแคน
นิง พืชผกัเยือกแขง็ เป็นตน้ ยกเวน้
มะกอกดอง 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑข์นมหวาน เช่น ลูกกวาด 
ลูกอม ชอ็กโกแลต หมากฝรัง เป็น
ตน้ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑจ์ากธญัพืช ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑธ์ญัพืชอาหารเชา้ ขนม
หวานจากธญัพืช แป้งสาํหรับชุบ
อาหารทอด และผลิตภณัฑจ์ากถวั
เหลือง 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑข์นมอบ เช่น ขนมปัง ขนม
เคก้ คุกกี ขนมพาย เป็นตน้  

- ปริมาณทีเหมาะสม 
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ตารางที ก.1  (ต่อ)  

  ผลิตภณัฑเ์นือ ยกเวน้เนือสด - ปริมาณทีเหมาะสม 

สตัวน์าํและผลิตภณัฑส์ตัวน์าํ ยกเวน้
สตัวน์าํสดและสตัวน์าํเยือกแขง็ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑไ์ข่ ยกเวน้ไข่สด ไข่เหลว 
และไข่เยือกแขง็ 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

ผลิตภณัฑป์ระเภทซอส ซุป สลดั 
และผลิตภณัฑโ์ปรตีนสกดั 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

อาหารสาํหรับผูที้ตอ้งการควบคุม
นาํหนกัและผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

เครืองดืม ยกเวน้นาํแร่ธรรมชาติ ชา 
กาแฟ เครืองดืม สมุนไพรชนิดชง
และเครืองดืมจากธญัพืช 

- ปริมาณทีเหมาะสม 

อาหารทารก - ปริมาณทีเหมาะสม 
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ภาคผนวก ข 
Chromatogram ของผลการทดลองวัตถุเจือปนอาหารด้วยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี 
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รูปที ข.1 Chromatogram ของนาํ DI ทีใชใ้นการเจือจางตวัอยา่ง Sausage A 

 
 

 
 

รูปที ข.2  Chromatogram ของนาํ DI ทีใชใ้นการเจือจางตวัอยา่ง Sausage B 

 
 

 
 

รูปที ข.3  Chromatogram ของนาํ DI ทีใชใ้นการเจือจางตวัอยา่ง Sausage C 
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รูปที ข.4  Chromatogram ของนาํ DI ทีใชใ้นการเจือจางตวัอยา่ง Sausage D 

 
 

 
 

รูปที ข.5  Chromatogram ของนาํ DI ทีใชใ้นการเจือจางตวัอยา่ง Sausage E 

 
 

 
 

รูปที ข.6  Chromatogram ของนาํ DI ทีใชใ้นการเจือจางตวัอยา่ง Sausage F 
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รูปที ข.7  Chromatogram ของนาํ DI ทีใชใ้นการเจือจางตวัอยา่ง Chinese A 

 
 

 
 

รูปที ข.8  Chromatogram ของนาํ DI ทีใชใ้นการเจือจางตวัอยา่ง Chinese B 

 
 

 
 

รูปที ข.9  Chromatogram ของนาํ DI ทีใชใ้นการเจือจางตวัอยา่ง Chinese C 
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รูปที ข.10  Chromatogram ของนาํ DI ทีใชใ้นการเจือจางตวัอยา่ง Chinese D 

 
 

 
 

รูปที ข.11  Chromatogram ของนาํ DI ทีใชใ้นการเจือจางตวัอยา่ง Chinese E 

 
 

 
 

รูปที ข.12  Chromatogram ของนาํ DI ทีใชใ้นการเจือจางตวัอยา่ง Chinese F 
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รูปที ข.13  Chromatogram ของนาํ DI ทีใชใ้นการเจือจางตวัอยา่ง Mango A 

 
 

 
 

รูปที ข.14  Chromatogram ของนาํ DI ทีใชใ้นการเจือจางตวัอยา่ง Mango B 

 
 

 
 

รูปที ข.15  Chromatogram ของนาํ DI ทีใชใ้นการเจือจางตวัอยา่ง Mango C 
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รูปที ข.16  Chromatogram ของนาํ DI ทีใชใ้นการเจือจางตวัอยา่ง Mango D 

 
 

 
 

รูปที ข.17 Chromatogram ของนาํ DI ทีใชใ้นการเจือจางตวัอยา่ง Mango E 
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รูปที ข.18  Chromatoram ของสารละลายมาตรฐานผสมวตัถุเจือปนอาหาร std 1 

 

 

 
 

รูปที ข.19  Chromatoram ของสารละลายมาตรฐานผสมวตัถุเจือปนอาหาร std 2 
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รูปที ข.20  Chromatoram ของสารละลายมาตรฐานผสมวตัถุเจือปนอาหาร std 3 

 

 

 
 

รูปที ข.21  Chromatoram ของสารละลายมาตรฐานผสมวตัถุเจือปนอาหาร std 4 
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รูปที ข.22 Chromatoram ของสารละลายมาตรฐานผสมวตัถุเจือปนอาหาร std 6 

 
 

 
 

รูปที ข.23 Chromatoram ของสารละลายมาตรฐานผสมวตัถุเจือปนอาหาร std 7 
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รูปที ข.24 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง sausage A ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้ตาํ (low spiked) 

 

 

 
 

รูปที ข.25 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง sausage A ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้สูง (high spiked) 
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รูปที ข.26 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง sausage B ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้ตาํ (low spiked) 

 

 

 
 

รูปที ข.27 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง sausage B ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้สูง (high spiked) 

1, 2 

3 
4

5

6 

7 10 

1, 2 

3 

4

5

6 

7 
10 



115 
 

 
 

รูปที ข.28 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง sausage C ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้ตาํ (low spiked) 

 

 

 
 

รูปที ข.29 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง sausage C ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้สูง (high spiked) 
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รูปที ข.30 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง sausage E ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้ตาํ (low spiked)  

 

 

 
 

รูปที ข.31 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง sausage E ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้สูง (high spiked) 
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รูปที ข.32 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง sausage F ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้ตาํ (low spiked)  

 

 

 
 

รูปที ข.33 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง sausage F ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้สูง (high spiked) 
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รูปที ข.34 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง chinese A ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้ตาํ (low spiked) 

 

 

 
 

รูปที ข.35 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง chinese A ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้สูง (high spiked) 
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รูปที ข.36 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง chinese B ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้ตาํ (low spiked) 

 

 

 
 

รูปที ข.37 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง chinese B ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้สูง (high spiked) 
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รูปที ข.38 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง chinese C ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้ตาํ (low spiked) 

 

 

 
 

รูปที ข.39  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง chinese C ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้สูง (high spiked) 
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รูปที ข.40  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง chinese D ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้ตาํ (low spiked) 

 

 

 
 

รูปที ข.41  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง chinese D ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้สูง (high spiked) 
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รูปที ข.42 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง chinese E ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้ตาํ (low spiked) 

 

 

 
 

รูปที ข.43 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง chinese E ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้สูง (high spiked) 
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รูปที ข.44 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง chinese F ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้ตาํ (low spiked) 

 

 

 
 

รูปที ข.45 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง chinese F ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้สูง (high spiked) 
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รูปที ข.46 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง mango A ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้ตาํ (low spiked) 

 

 

 
 

รูปที ข.47 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง mango A ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้สูง (high spiked) 
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รูปที ข.48 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง mango B ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้ตาํ (low spiked) 

 

 

 
 

รูปที ข.49 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง mango B ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้สูง (high spiked) 
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รูปที ข.50 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง mango C ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้ตาํ (low spiked) 

 

 

 
 

รูปที ข.51 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง mango C ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้สูง (high spiked) 
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รูปที ข.52 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง mango D ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้ตาํ (low spiked) 

 

 

 
 

รูปที ข.53  chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง mango D ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้สูง (high spiked) 
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รูปที ข.54 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง mango E ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้ตาํ (low spiked) 

 

 

 
 

รูปที ข.55 chromatogram ของวตัถุเจือปนอาหารในตวัอยา่ง mango E ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเขม้ขน้สูง (high spiked) 
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รูปที ข.56 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งพนืทีใตพ้คีกบัความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐาน 

propionate ในช่วงความเขม้ขน้ 0.5 – 10 ppm 
 

 
รูปที ข.57 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งพนืทีใตพ้คีกบัความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐาน 

nitrite ในช่วงความเขม้ขน้ 0.5 – 10 ppm 
 

 
รูปที ข.58 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งพนืทีใตพ้คีกบัความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐาน 

malic acid ในช่วงความเขม้ขน้ 0.5 – 10 ppm 



130 
 

 
รูปที ข.59 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งพนืทีใตพ้คีกบัความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐาน 

bisulfite ในช่วงความเขม้ขน้ 0.5 – 20 ppm 
 

 
รูปที ข.60 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งพนืทีใตพ้คีกบัความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐาน 

nitrate ในช่วงความเขม้ขน้ 0.5 – 10 ppm 
 

 
รูปที ข.61 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งพนืทีใตพ้คีกบัความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐาน 

fumaric acid ในช่วงความเขม้ขน้ 0.5 – 10 ppm 
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รูปที ข.62 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งพนืทีใตพ้คีกบัความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐาน 

fumaric acid ในช่วงความเขม้ขน้ 0.5 – 10 ppm 
 

 
รูปที ข.63 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งพนืทีใตพ้คีกบัความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐาน 

citric acid ในช่วงความเขม้ขน้ 0.5 – 10 ppm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ข.64  กราฟ Standard addition method ของการวเิคราะห์ตวัอยา่ง mango E โดยที 

               a = acetate,    b = propionate , c = MSG,     d = malic acid 

               e = bisulfite,      f = nitrate,    g = benzoate,    h = citric acid 
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