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สามารถนํามา
เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี ซึงมีตวั ตรวจวัดชนิดวัดค่าการนําไฟฟ้ า
วิเคราะห์หาปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารได้พร้อมๆกันได้แก่ อะซิเตต โพรพิโอเนต โมโนโซเดียมกลูตา
เมต ไนไตรท์ ไนเตรต กรดมาลิก เมตาไบซัลไฟท์ กรดฟูมาริ ก เบนโซเอตและกรดซิตริ ก ในตัวอย่าง
อาหารแปรรู ปได้ ในการแยกแอนไอออนใช้คอลัมน์ IonPac AS 18 column ขนาด 4x250 มิลลิเมตร
และใช้สภาวะ gradient ของ KOH คือใช้ KOH เข้มข้น 16 mM เป็ นเวลา 10 นาที และเพิมความเข้มข้น
เป็ น 45 mM ทีเวลา 11 ถึง 17 นาที แล้วคงทีทีความเข้มข้น 45 mM ทีเวลา 17 ถึง 20 นาที การเตรี ยม
ตัวอย่างทําโดยการสกัดตัวอย่างด้วยนําทีปราศจากไอออน ( DI water) ทีอุณหภูมิ 75 °C เป็ นเวลา
30 นาที จากนันนําไปเหวียงทีความเร็ว 7000 rpm เป็ นเวลา 10 นาที ในการวิเคราะห์สารละลาย
มาตรฐานพบว่าได้กราฟมาตรฐานทีมีความเป็ นเส้นตรงทีดีในช่วงทีใช้งาน (correlation coefficient
มากกว่า 0.995) ความเข้มข้นตําสุดทีสามารถวิเคราะห์ได้ ( LOD) อยูใ่ นช่วง 0.06 – 1.12 mg/L
(%RSD<7.45) และ ความเข้มข้นตําสุดทีสามารถวิเคราะห์เชิงปริ มาณได้ ( LOQ) อยูใ่ นช่วง 0.08 – 1.68
mg/L ผลการวิเคราะห์กบั ตัวอย่าง พบว่าในตัวอย่างไส้กรอกมี %recovery อยูใ่ นช่วง 76.20 – 118.60%
(%RSD<7.63) ตัวอย่างกุนเชียงมี %recovery อยูใ่ นช่วง 73.00 – 118.40% (%RSD<6.99) และตัวอย่าง
มะม่วงดองมี %recovery อยูใ่ นช่วง 75.96 – 118.86% (%RSD<7.74) เทคนิคทีเสนอนีสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้วเิ คราะห์หาปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างอาหารแปรรู ปอืนๆได้อีกด้วย
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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. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั อาหารทีผ่านกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมหรื ออาหารแปรรู ปมีจาํ นวน
มากขึน ทังผลิตผลจากพืชและสัตว์ เพือความสะดวกและรวดเร็วแก่การบริ โภค โดยอาศัย
เทคโนโลยีการแปรรู ปและการถนอมอาหาร ซึงอาหารทีผ่านกระบวนการผลิตนีสามารถเก็บรักษา
ไว้ได้เป็ นระยะเวลานาน เนืองจากมีการแปรรู ปอาหารเพือรักษาสภาพอาหาร จึงมีการใส่วตั ถุเจือปน
ต่างๆลงไปในอาหาร
วัตถุเจือปนอาหาร (food additives) [1] หมายถึง สารซึงปกติมิได้ใช้บริ โภคเป็ นอาหาร
หรื อมิได้ใช้เป็ นส่วนประกอบหลัก (ingredients) ของอาหาร ไม่วา่ สารนันจะมีคุณค่าทางอาหาร
หรื อไม่ก็ตาม การเติมสารนันอย่างตังใจลงในอาหารเพือวัตถุประสงค์ดา้ นเทคโนโลยีในการผลิต
การแปรรู ป การบรรจุ การขนส่ง หรื อการเก็บรักษาอาหาร ซึงมีผลหรื อคาดว่าจะมีผล (โดยทางตรง
หรื อทางอ้อม) โดยตัวของสารนันเองหรื อผลพลอยได้ของสารนันในการเป็ นส่วนหนึงของอาหาร
นัน หรื อมีผลต่อคุณลักษณะของอาหารนัน ทังนีไม่รวมถึงสารปนเปื อน (contaminants) หรื อสารซึง
เติมไปในอาหารเพือรักษาหรื อปรับปรุ งคุณภาพทางโภชนาการ
ในทางตรงกันข้ามหากใช้ไม่
ถูกต้อง หรื อในปริ มาณทีมากเกินไป สารเติมแต่ง อาหาร อาจ จะเป็ นสาเหตุให้เกิดอันตรายแก่
ผูบ้ ริ โภคได้ สารเคมีและวัตถุเจือปนในอาหารจึงเปรี ยบเสมือนยาพิษทีสะสมไว้ในร่ างกายและเป็ น
สาเหตุของปั ญหาสุขภาพได้ ดังนัน ในกระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารจึงมีความสําคัญ
เป็ นอย่างยิงเพือทีจะตรวจสอบไม่ให้มีการใช้สารเหล่านันเกินปริ มาณทีกําหนดตามข้อกําหนดใน
การใช้วตั ถุเจือปนในอาหารของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที 3 พฤศจิกายน 2547
[2] เพือความปลอดภัยในการบริ โภคอาหารของผูบ้ ริ โภค
ในงานวิจยั นีจึงพัฒนาวิธีทีสามารถวิเคราะห์หาปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารได้อย่าง
พร้อมๆกันโดยอาศัยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี ( ion chromatography) [2] วัตถุเจือปนอาหารที
ผูว้ จิ ยั สนใจวิเคราะห์ คือ acetate, propionate, nitrite, monosodium glutamate (MSG), malic acid,
bisulfite, nitrate, fumaric acid, benzoate และ citric acid ในตัวอย่างอาหารทีผ่านกระบวนการแปร
รู ป ได้แก่ ไส้กรอก กุนเชียง และมะม่วงดอง ซึงเป็ นอาหารทีจัดว่ามีผนู ้ ิยมบริ โภคในปั จจุบนั เป็ น
จํานวนมาก
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2
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1 เพือหาวิธีวเิ คราะห์ปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารพร้อมๆกัน ในตัวอย่างอาหาร แปรรู ป
หลากหลายชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี
3.2 เพือนําวิธีวเิ คราะห์ทีได้ไปใช้ในการวิเคราะห์หาปริ มาณวัตถุเจือปนอาหาร รวมถึง
นําไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของอาหารว่ามีปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารไม่เกินที
มาตรฐานกําหนด
3. สมมติฐานในการวิจัย
เทคนิค ไอออนโครมาโ ทกราฟี ทีใช้ตวั ตรวจวัดเป็ นการวัดค่าการนําไฟฟ้ า สามารถ
นําไปใช้ในการวิเคราะห์หาปริ มาณ วัตถุเจือปนอาหารบางชนิด ในตัวอย่างอาหาร แปรรู ป ได้ โดย
พิจารณาเกณฑ์การยอมรับค่า accuracy และ precision จากมาตรฐานอาหารและยาของ AOAC
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4. ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาพฤติกรรมของสารละลายมาตรฐาน ด้วยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี
2. ศึกษาสภาวะทีเหมาะสมในการวิเคราะห์ วัตถุเจือปนอาหาร ด้วยเทคนิคไอออน
โครมาโทกราฟี ทีมีตวั ตรวจวัดเป็ นแบบ conductometric detection โดยทําการศึกษา อัตราการไหล
ของเฟสเคลือนที ความเข้มข้นของสารละลายทีใช้เป็ นเฟสเคลือนที (KOH)
3. วิเคราะห์หาปริ มาณ วัตถุเจือปน อาหารในตัวอย่างอาหารแปรรู ป ด้วยเทคนิคและ
วิธีการข้างต้น รวมถึงการหาสภาวะในการเตรี ยมตัวอย่าง ได้แก่ เวลาทีใช้ในการสกัดตัวอย่าง
4. การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวเิ คราะห์ โดยการพิจารณาความเป็ นเส้นตรงของ
กราฟมาตรฐาน ( linearity) ความเข้มข้นตําสุดทีสามารถตรวจวัดได้โดยเทคนิคนี (LOD) ความ
เข้มข้นตําสุดทีสามารถวิเคราะห์เชิงปริ มาณได้อย่างเชือมันโดยเทคนิคนี (LOQ) ความถูกต้องของวิธี
(accuracy) และความแม่นยําของวิธี (precision)
5. ข้ อจํากัดในการวิจัย
การวิจยั นีมีขอ้ จํากัด คือ การวิเคราะห์หาปริ มาณวัตถุเจือปนอาหาร ด้วยเทคนิคไอออน
โครมาโทกราฟี ทีตรวจวัดด้วย conductometric detection ซึงวัดค่าการนําไฟฟ้ าของสาร ดังนัน อาจ
เกิด การรบกวนจาก ไอออน อืนๆทีเป็ นองค์ประกอบในตัวอย่างอาหาร ได้ ดังนันในขันตอน การ
เตรี ยมตัวอย่างอาหาร ควรจะ มีการกําจัดตัวรบกวน ออกก่อน แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะทําให้มี

3
กระบวนการเตรี ยมตัวอย่างหลายขันตอน ทําให้ความถูกต้องและแม่นยําของการวิเคราะห์หา
ปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารลดลงได้ และใช้เวลาในการเตรี ยมตัวอย่างมากขึน
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย
สารละลายมาตรฐาน
วัตถุเจือปนอาหารผสม
10 ชนิด

หาสภาวะทีเหมาะสมในการ
แยกสารละลายมาตรฐาน
ผสมด้วยเทคนิค IC

ทดลองหาปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างอาหาร
ทีผ่านกระบวนการผลิตทีมีขายในท้องตลาด

พิจารณาความถูกต้องในการวิเคราะห์ตวั อย่างจาก
%recovery และความแม่นยําจาก % RSD โดย
เปรี ยบเทียบตามมาตรฐานของ AOAC
รู ปที 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
7. ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
สามารถนําวิธีวเิ คราะห์ทีได้ไปใช้การวิเคราะห์หาปริ มาณวัตถุเจือปนอาหาร รวมถึง
นําไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของอาหารว่ามีปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารไม่เกินที
มาตรฐานกําหนด ได้จริ งเพือลด ระยะเวลาในการวิเคราะห์และมีวธิ ีวเิ คราะห์ทีง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การวิเคราะห์ หาปริ มาณ วัตถุเจือปนอาหารบางชนิด ในตัวอย่างอาหาร แปรรู ปด้วย
เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องดังนี
1. วัตถุเจือปนอาหาร
วัตถุเจือปนอาหาร (food additives) [1, 2, 3] หมายถึง สารซึงปกติมิได้ใช้บริ โภคเป็ น
อาหารหรื อมิได้ใช้เป็ นส่วนประกอบหลัก (ingredients) ของอาหาร ไม่วา่ สารนันจะมีคุณค่าทาง
อาหารหรื อไม่ก็ตาม การเติมสารนันอย่างตังใจลงในอาหารเพือวัตถุประสงค์ดา้ นเทคโนโลยีในการ
ผลิต การแปรรู ป การบรรจุ การขนส่ง หรื อการเก็บรักษาอาหาร ซึงมีผลหรื อคาดว่าจะมีผล (โดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม) โดยตัวของสารนันเองหรื อผลพลอยได้ของสารนันในการเป็ นส่วนหนึงของ
อาหารนัน หรื อมีผลต่อคุณลักษณะของอาหารนัน ทังนีไม่รวมถึงสารปนเปื อน (contaminants) หรื อ
สารซึงเติมไปในอาหารเพือรักษาหรื อปรับปรุ งคุณภาพทางโภชนาการ ในทางตรงกันข้ามหากใช้ไม่
ถูกต้องวัตถุเจือปนอาหารจะเป็ นสาเหตุให้เกิดอันตรายแก่ผบู ้ ริ โภคได้ สารเคมีและวัตถุเจือปนใน
อาหารจึงเปรี ยบเสมือนยาพิษทีสะสมไว้ในร่ างกายและเป็ นสาเหตุของปั ญหาสุขภาพได้
วัตถุเจือปนอาหารจําแนกออกเป็ นประเภทต่างๆตามประโยชน์ทีได้ทีสําคัญมีดงั นี
1. วัตถุเจือปนในอาหารประเภททีใช้เพือยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร ได้แก่ วัตถุกนั เสีย
(Preservatives) ซึงช่วยยับยังหรื อทําลายจุลินทรี ยท์ ีทําให้อาหารเน่าเสียได้ วัตถุกนั เสียทีนิยมใช้ใน
อาหารเช่น กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต เอสเทอร์ของกรดพาราไฮดรอกซิเบนโซอิก กรด
ซอร์บิกและเกลือซอร์เบส เป็ นต้น และวัตถุกนั หืน (antioxidants) ช่วยชะลอให้ปฏิกิริยาทางเคมี
ดังกล่าวเกิดช้าลง ทีนิยมใช้ได้แก่ butylated hydroxytoluene (BHT) และ butylated hydroxyanisole
(BHA) เป็ นต้น
2. วัตถุเจือปนอาหารประเภททีใช้เพือช่วยให้อาหารมีลกั ษณะน่าบริ โภค ได้แก่ สีผสม
อาหารต่างๆ (colorants) สารให้ความหวาน (sweeteners) เช่น aspartame, sodium saccharin,
sodium cyclamate และ sorbital เป็ นต้น สารปรุ งแต่งกลินและรสอาหาร เช่น ผงชูรส และสารให้
กลินต่างๆ
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3. วัตถุเจือปนอาหารประเภททีใช้เพือช่วยกรรมวิธีในการแปรรู ป เช่น กรดและเบสซึง
ช่วยในการควบคุมค่าพีเอช ( pH) ของอาหาร เช่น กรดอะซิติก กรดซิทริ ก กรดแลกทิก กรดมาลิก
กรดซัคซินิก กรดทาร์ทาริ ก โซเดียมไฮดรอกไซด์ และโซเดียมไบคาร์บอเนต เป็ นต้น
ในงานวิจยั นีผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การทดลองวิเคราะห์หาปริ มาณวัตถุเจือปนในอาหาร 10 ชนิด
ได้แก่ acetate, propionate, nitrite, monosodium glutamate (MSG), malic acid, bisulfite, nitrate,
fumaric acid, benzoate และ citric acid ซึงวัตถุเจือปนอาหารแต่ละชนิดมีคุณสมบัติดงั นี
1.1 กรดอะซิติกและเกลืออะซิเตต (acetic acid and acetate)
กรดอะซิติกและเกลืออะซิเตต [4, 5] หรื อกรดนําส้ม เป็ นสารประกอบเคมีอินทรี ยช์ นิด
หนึงทีมีอยูใ่ นนําส้มสายชู (ไม่ใช่พชื ตระกูลส้มซึงให้กรดซิตริ ก ) มีรสเปรี ยวและกลินฉุน ลักษณะ
ทัวไปเป็ นของเหลว ไม่มีสี มีกลินฉุน ไอของกรดสามารถทําให้ตาและจมูกระคายเคือง แต่ก็ยงั มี
ฤทธิเป็ นกรดอ่อนหากละลายนํา ซึงมีประโยชน์มากในการขจัดตะกรันในท่อนํา เนืองจากกรด
อะซิติกเป็ นกรดทีระเหยได้ จึงมีความเป็ นพิษได้ทงจากการหายใจ
ั
การสัมผัส และการกิน พิษจาก
การหายใจทําให้ไอ หายใจขัด ความเป็ นพิษจากการสัมผัส และการกินจะเกิดในกรณี ทีมีความ
เข้มข้นสูง เช่น กรดกลาเซียลอะซิติก ( glacial acetic acid) ทําให้ระคายเคืองต่อปาก และทางเดิน
อาหาร ผิวเนือเยือถูกทําลาย เกิดการอักเสบ อาจมี เลือดออก พิษจากการสัมผัสทีผิวหนังไม่รุนแรง
สามารถล้างนําออกได้อย่างรวดเร็วอาจทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดเซอร์ทีแรง เช่น เปอร์คลอเรต
เปอร์แมงกาเนต ทําให้เกิดการระเบิดได้ ในด้านอุตสาหกรรมอาหาร กรดแอซีติกใช้เป็ นวัตถุเจือปน
อาหารเพือควบคุมความเป็ นกรดของอาหาร โดยทีกรดอะซิติก 5% สามารถใช้เป็ นวัตถุกนั เสียได้
ซึงมีประสิทธิภาพในการ ยับยังยีสต์และแบคทีเรี ย สามารถใช้ในการปรุ งแต่งรสอาหารให้มีรส
เปรี ยว เช่น มายองเนส นําสลัด และซอสมะเขือเทศ นอกจากนียังใช้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จาก
เนือสัตว์ได้อีกด้วย
O

H 3C

OH

รู ปที 2.1 โครงสร้างทางเคมีของกรดอะซิติก
คุณสมบัติทางเคมีของกรดอะซิติกและเกลืออะซิเตตคือ มีจุดเดือดเท่ากับ 123 °C และ
ค่า Ka เท่ากับ 1.8 x 10-5
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1.2 กรดโพรพิโอนิกและเกลือโพรพิโอเนต (propionic acid and propionate)
กรดโพรพิโอนิกและเกลือโพรพิโอเนต [6, 7] เป็ นวัตถุกนั เสียชนิดหนึง เนืองจากเป็ น
กรดอินทรี ยท์ ีผลิตได้จากแบคทีเรี ย จําพวก Propionibacterium sp. จึงมีฤทธิยับยังการเจริ ญของรา
และแบคทีเรี ยบางชนิด ในการผลิตกรดโพรพิโอนิก ทางการค้านิยมใช้กระบวนการทางเคมี แต่มี
ข้อเสียคือต้นทุนสูง และเกิดสารทีก่อมลพิษต่อสิงแวดล้อม จึงมีการพัฒนาการผลิตกรดโพรพิโอนิก
ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ โดยใช้แบคทีเรี ยสกุล Propionibacterium sp. ซึงใช้ตน้ ทุนในการผลิต
ตํากว่า ผลิตภัณฑ์ไม่มีความเป็ นพิษ และเนืองจากเป็ นสารทีได้จากกระบวนการทางชีวภาพจึงเป็ นที
ยอมรับของผูบ้ ริ โภคในการนํามาใช้กบั ผลิตภัณฑ์อาหาร โซเดียมโพรพิโอเน ต เป็ นเกลือโซเดียม
ของกรดโพรพิโอนิก มักถูกใช้เป็ นหลัก ในการเป็ นสารยับยังเชือราในผลิตภัณฑ์เบเกอรี มีลกั ษณะ
เป็ นสารไม่มีสี ผลึกใส หรื อเกล็ดใส ไม่มีกลิน สารโซเดียมโพรพิโอเนตนีสามารถเตรี ยมได้จากการ
ผสมกันของกรดโพรพิโอนิก และโซเดียมไฮดรอกไซด์ สารนีถูกนําไปใช้ในอาหารทีผ่านการอบ
เครื องดืมทีไม่มีแอลกอฮอล์ เนยแข็ง ขนมฉาบนําตาล หรื อลูกกวาด , วุน้ เจลาติน , ขนมพุดดิง, ขนม
สอดไส้, แยม, เยลลี, เนือสัตว์
OH
H 3C
O

รู ปที 2.2 โครงสร้างทางเคมีของกรดโพรพิโอนิก
คุณสมบัติทางเคมีของ กรดโพรพิโอนิกและเกลือโพรพิโอเนต คือ มีจุดเดือดเท่ากับ
141 °C และค่า Ka เท่ากับ 1.34 x 10-5
1.3 ไนไตรท์ (nitrite)
ไนไตรท์ (NO2- ) [7] เป็ นวัตถุเจือปนอาหาร ทีนิยมใช้ในรู ปของเกลือโซเดียมไนไตร ท์
(sodium nitrite) และโปแตสเซียมไนไตรท์ (potassium nitrite) ไนไตรท์จะถูกรี ดิวส์มาจากเกลือ
ไนเตรต ( nitrate, NO3- ) เช่น เกลือโซเดียมไนเตรต และโปแตสเซียมไนเตรต (ดินประสิว) การใช้
ไนไตรท์ในอาหารสามารถใช้ได้ทงเป็
ั นสารทีทําให้เกิดสีของเนือสัตว์และใช้เป็ นวัตถุกนั เสีย ดังนี
1.3.1 ทําให้เกิดสีของเนือสัตว์ ( meat color) โดยทําให้เกิดสีแดงอมชมพู
ในผลิตภัณฑ์เนือสัตว์ (meat product) เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน แหนม กุนเชียง เนือเค็ม ซึงสีเกิด
จากการรวมตัวของไนไตรท์กบั เม็ดสีในเลือด ทําให้เกิดเป็ นสีชมพูทีคงตัว
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1.3.2 ใช้เป็ นสารกันเสีย ( preservative) โดยช่วยยับยังการเจริ ญเติบโต
และการสร้างสารพิษของ Clostridium botulinum เนืองจากส่วนของไนไตรท์ทีไม่แตกตัว จะรวม
กับหมู่ซลั ฟไฮดริ ล ( sulfhydryl group ,-SH) ของกรดอะมิโน ( amino acid) เช่น cysteine เกิดเป็ น
sulfhydryl complex ซึงทําให้แบคทีเรี ยนํากรดอะมิโนไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
N
O

O

รู ปที 2.3 โครงสร้างทางเคมีของไนไตรท์
การใช้ ไนไตรท์ ในอาหารในปริ มาณทีมากเกินไป ทําให้เกิดอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค
โดยเฉพาะผูท้ ีมีป ฏิกริ ยาตอบสนองไวต่อสารนีเป็ นพิเศษ จะมีอาการคลืนไส้ อาเจียน ปวดท้อง
ท้องร่ วง อุจจาระเป็ นเลือด และปวดศีรษะ ไนไตรท์สามารถทําปฎิกริ ยากับเอมีน ( amine) ในอาหาร
กลายเป็ นสารก่อมะเร็งทีร้ายแรง คือไนโตรซามีน ( nitrosamine) ซึงเป็ นสารก่อมะเร็ง ทําให้เกิด
มะเร็งตับ กระเพาะอาหาร และหลอดอาหาร ดังรู ป 2.4

รู ปที 2.4 สมการแสดงการเกิดสารประกอบไนโตรซามีน
ทีมา : Sausage-Poison, เข้าถึงเมือ 10 กันยายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://puffthemutant
dragon.wordpress.com/2011/10/30/from-salami-to-soda-pop-what-does-toxic-really-mean/
1.4 โมโนโซเดียมกลูตาเมตหรื อผงชูรส (monosodiumglutamate, MSG)
โมโนโซเดียมกลูตาเมต
(monosodium glutamate) [8] หรื อเรี ยกกันว่า ผงชูรส เป็ นวัตถุ
เจือปนอาหารประเภทวัตถุปรุ งแต่งรสอาหารทีใช้กนั อย่างแพร่ หลาย โมโนโซเดียมกลูตาเมตมี
ลักษณะเป็ นผงผลึกสีขาวไม่มีกลิน มีคุณสมบัติในการเป็ นสารเพิมรสชาติอาหาร ทําให้อาหารมี
รสชาติโดยรวมดีขึน เนืองจากเมือโมโนโซเดียมกลูตาเมตละลายนํา จะแตกตัวได้โซเดียมและกลูตา
เมตอิสระทีมีสมบัติในการเพิมรสชาติอาหาร โดยช่วยเพิมรสชาติของรสชาติพนฐาน
ื
4 รสทีเรารู ้จกั
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กันดีคือ รสหวาน รสเค็ม รสเปรี ยว และรสขม ให้เด่นชัดมากขึน ในการศึกษาทางเภสัชวิทยา
เกียวกับรสชาติพบว่าผงชูรสสามารถกระตุน้ Glutamate Receptor แล้วทําให้เกิดรสชาติเฉพาะตัวที
เรี ยกว่ารสอูมามิ (umami) ซึงเป็ นรสที 5 ทีมนุษย์สามารถรับรู ้ได้และมีเอกลักษณ์แตกต่างจาก
รสชาติพนฐานทั
ื
ง4
โมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็ นสารประกอบประเภทกลูตาเมต ซึงเป็ นเกลือของกรดกลูตา
มิก (glutamic acid) อันเป็ นกรดอะมิโนชนิดหนึงทีเป็ นองค์ประกอบสําคัญของโปรตีนทัวไป เช่น
โปรตีนในเนือสัตว์ โปรตีนในนม และโปรตีนในพืช กลูตาเมตทีอยูใ่ นรู ปของโปรตีนจะไม่มีกลิน
รสและไม่มีคุณสมบัติทาํ ให้เกิดรสอูมามิในอาหาร แต่เมือเกิดการย่อยสลายของโปรตีน เช่น เกิด
กระบวนการหมัก การบ่ม การสุกงอมของผักและผลไม้ การทําให้สุกด้วยความร้อน จะทําให้กลูตา
เมตในโปรตีนเกิดการสลายแยกตัวออกมาเป็ นกลูตาเมตอิสระ ซึงเป็ นตัวทีทําให้เกิดรสอูมามิใน
อาหารได้
O

O

HO

O

Na

NH2

รู ปที 2.5 โครงสร้างทางเคมีของโมโนโซเดียมกลูตาเมต
แม้วา่ ผงชูรสถูกจัดเป็ นวัตถุเจือปนอาหารทีมีความปลอดภัย แต่เนืองจากผูบ้ ริ โภคส่วน
ใหญ่ไม่ทราบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทีถูกต้อง จึงทําให้บางครังผงชูรสถูกวิจารณ์วา่ เป็ นสิงอันตราย
เกินจริ ง เช่น การกล่าวหาว่าการบริ โภคผงชูรสเป็ นสาเหตุของ ผมร่ วง ตาบอด เป็ นหมัน เนืองอกใน
สมอง มะเร็ง หรื อแม้กระทังโรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง( AIDS) เป็ นต้น แต่ก็ยงั ไม่มีขอ้ มูลทียืนยันถึง
อันตรายของผงชูรสไว้ชดั เจน จึงต้องรับประทานในปริ มาณทีเหมาะสม ไม่มากจนเกินไป
1.5 กรดมาลิก (malic acid)
กรดมาลิก [9] หรื อเรี ยกว่ากรดแอปเปิ ล มีลกั ษณะเป็ นผงเกล็ดสีขาว เป็ นกรดทีให้กลิน
ฝาดและมีรสเปรี ยวคล้ายกับกรดมะนาวหรื อกรดซิตริ ก แต่กรดมาลิกจะให้รสทีเข้มข้นและนานกว่า
กรดมาลิกพบได้ทวไปตามธรรมชาติ
ั
ทงในผั
ั กและผลไม้ เช่น แอปเปิ ล กล้วย แครอท เป็ นต้น ยัง
สามารถผลิตกรดมาลิกโดยการแปรรู ปมาจากกรดฟูมาลิกได้อีกด้วย การใช้กรดมาลิกในอาหารจะ
ใช้เพือการปรุ งแต่งรสอาหารและควบคุม pH ของอาหาร อาจใช้ในเครื องดืมทีไม่มีแอลกอฮอล์
มะเขือเทศกระป๋ อง และยังสามารถใช้เป็ นสารเสริ มฤทธิของวัตถุกนั หืนได้อีกด้วย
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O

OH
OH

HO
O

รู ปที 2.6 โครงสร้างทางเคมีของกรดมาลิก
คุณสมบัติทางเคมีของ กรดมาลิก คือ มีจุดเดือดเท่ากับ 150 °C และค่า Ka เท่ากับ
3.48 x 10-4 และ 8.00 x 10-6
1.6 โซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ (sodium metabisulfite or sodium pyrosulfite)
โซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ [10, 11] เป็ นสารในกลุ่มซัลไฟต์ เมือถูกความร้อนจะสลาย ตัว
ให้ก๊าซ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (sulfur dioxide, SO2) หรื อ ซัลฟูรัสแอนไฮดราย ( sulfurous anhydride)
หรื อ ซัลฟูรัสออกไซด์ (sulfurous oxide) ซึง SO2 จะเป็ นก๊าซได้ดีทีสภาวะเป็ นกรด ไม่ติดไฟ มีกลิน
ฉุนรุ นแรงทําให้หายใจไม่ออก ละลายนําได้ดี ละลายนําแล้วให้กรดซัลฟิ วรัส การใช้สารในกลุ่มซัล
ไฟต์ในอาหารใช้ได้ดงั นี
1.6.1 ใช้เป็ นวัตถุกนั เสีย (preservative) ทีมีประสิทธิภาพสูง ราคาถูก ง่าย
ต่อการใช้งาน ช่วยยับยังการเจริ ญเติบโตของ ยีสต์ ( yeast), รา (mold), และแบคทีเรี ย ( bacteria) เช่น
ใช้ฆ่าเชือจุลินทรี ยใ์ นการทําไวน์ (
wine) เบียร์ ( beer) และอาจใช้เป็ น เป็ นวัตถุกนั หืน
(antioxidant) ได้ดว้ ย
1.6.2 ใช้ในการ ยับยังปฏิกริ ยาการเกิดสีนาตาลที
ํ
เนืองจากเอ็นไซม์
(enzymatic browning reaction) และ ปฏิกริ ยาการเกิดสีนาตาลที
ํ
ไม่เกียวข้องกับเอ็นไซม์ ( non
enzymatic browning reaction) ใช้ในอาหารทีเป็ นผักผลไม้สด ผักผลไม้แห้ง ผักผลไม้ดอง ผักผลไม้
แช่อิม ผลไม้กวน แยม (jam) นําตาลทราย นําตาลปี บ นําเชือม และผลิตภัณฑ์แป้ ง เช่น วุน้ เส้น เส้น
หมี และก๋ วยเตียว ใช้ในเจลาติน ( gelatin) ถัวบรรจุกระป๋ อง หน่อไม้กระป๋ อง เห็ดกระป๋ อง กะทิ
กระป๋ อง มันฝรังกระป๋ อง และอาหารแช่แข็ง เป็ นต้น
พิษของก๊าซ SO2 จะทําให้เกิดอาการระคายเคืองของระบบหายใจ ระคายเคืองตา เป็ น
สารก่อภูมิแพ้ ( food allergen) ถ้ารับประทานเข้าไปไม่มาก ร่ างกายขับออกทางปั สสาวะได้ แต่ถา้
มากเกินไปจะมีผลไปลดประสิทธิภาพการใช้โปรตีน และไขมันในร่ างกายของคนเราและมีฤทธิ
ทําลายวิตามิน บี 1 ด้วย ถ้า SO2 สะสมในร่ างกายมากๆ อาจทําให้หายใจ ติดขัด ปวดท้อง ท้องร่ วง
เวียนศีรษะ อาเจียน หมดสติ และอาจตายได้ในผูท้ ีมีอาการแพ้มาก

10
เนืองจาก สารในกลุ่มซัลไฟต์ มีพษิ และเป็ นสารก่อภูมิแพ้ ( food allergen) จาก
พระราชบัญญัติ อาหารของการะทรวงสาธารณสุข ได้กาํ หนดการใช้เกลือซัลไฟด์ เกลือไบซัลไฟด์
ของโซเดียมและโปแตสเซียมเป็ นอาหารควบคุมเฉพาะ ต้องมีคุณภาพเป็ นไปตามกฏกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที 84 (พศ.2527) เรื องวัตถุเจือปนอาหาร
2-

O
O

2Na

S

O

S
O

O

รู ปที 2.7 โครงสร้างทางเคมีของโซเดียมเมตาไบซัลไฟท์
1.7 ไนเตรท (nitrate)
ไนเตรท (
NO3- ) [12] เป็ นวัตถุเจือปนอาหาร ทีใช้ในรู ปของเกลือโซเดียมไนเตรทแล ะ
โปแตสเซียมไนเตรทหรื อดินประสิวไนเตรท ไนเตรทสามารถเปลียนเป็ นไนไตรท์ในอาหารและใน
ร่ างกายมนุษย์ได้ โดยปฏิกริ ยาของแบคทีเรี ย แหล่งสําคัญของไนเตร ทในอาหารของมนุษย์ คือ นํา
และผัก หน้าทีของไนเตรทในการเป็ นวัตถุเจือปนอาหารเหมือนกับไนไตรท์คือใช้ เป็ นสารทีทําให้
เกิดสีของเนือสัตว์และใช้เป็ นวัตถุกนั เสีย
การได้รับไนเตรทในอาหารมากเกินไปจะก่อให้เกิดปั ญหาของความปลอดภัยในการ
บริ โภค เพราะเมือกินไนเตรทเข้าไป แบคทีเรี ยในลําไส้จะเปลียนไนเตรทเป็ นไนไตรท์ ซึงความเป็ น
พิษของไนไตรท์ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
O
N
O

O

รู ปที 2.8 โครงสร้างทางเคมีของไนเตรท
1.8 กรดฟูมาริ ก (fumaric acid)
กรดฟูมาริ ก
[13] เป็ นวัตถุเจือปนอาหารทีใช้ในการ เพิมความเป็ นกรด (ลดค่า pH) ใน
อาหาร โดยปกติมกั จะใช้กบั อาหารเช่น เครื องดืมบํารุ งกําลัง ผงฟู (baking powder) อาจใช้แทนกรด
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มะขาม (tartaric acid) กรดมะนาว ( citric acid) หรื อ กรดแอปเปิ ล ( malic acid) ได้ ซึงกรดฟูมาริ ก
จะให้รสเปรี ยวกว่ากรดมะนาวเล็กน้อย
O
OH
HO
O

รู ปที 2.9 โครงสร้างทางเคมีของกรดฟูมาริ ก
คุณสมบัติทางเคมีของกรดฟูมาริ กคือ มีจุดเดือดเท่ากับ 290 °C และค่า Ka เท่ากับ
8.85 x 10-4 และ 3.21 x 10-5
1.9 กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต (benzoic acid and benzoate)
กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต [14] เป็ นวัตถุกนั เสียทีมีประวัติการใช้มานาน ซึง
กรดเบนโซอิกนีสามารถพบได้ตามธรรมชาติ เช่น ลูกพรุ น แครนเบอรี อบเชยและกานพลู กรดเบน
โซอิกและเกลือเบนโซเอตทีจําหน่ายในท้องตลาดจะอยูใ่ นรู ปผงผลึกหรื อเป็ นเกล็ดสีขาว สําหรับใน
รู ปของกรดนันจะละลายในนําได้นอ้ ยมาก ประสิทธิภาพของกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอตจะ
สูงทีสุดทีช่วงความเป็ น กรด-ด่าง 2.5-4.0 เหมาะทีจะใช้กบั ผลิตภัณฑ์อาหารทีมีความเป็ นกรดสูง
เช่น เครื องดืมชนิดต่างๆ ทังชนิดทีอัดคาร์บอนไดออกไซด์และไม่อดั คาร์บอนไดออกไซด์ นําหวาน
ชนิดต่างๆ นําผลไม้ เครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์เป็ นส่วนประกอบ แยม เยลลี ผักดอง ผลไม้ดอง นํา
สลัด ฟรุ ตสลัด และเนยเทียม เป็ นต้น ประสิทธิภาพของกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต วัตถุกนั
เสียชนิดนีสามารถยับยังการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยไ์ ด้ ซึงมีผลต่อผนังเซลล์และเอนไซม์ของ
จุลินทรี ย ์ โดยเบนโซเอตจะไปทําให้กระบวนการแทรกซึมของอาหารเข้าไปในเซลล์ของจุลินทรี ย ์
ผิดปกติไป ในขณะเดียวกันจะยับยังการสร้างเอนไซม์บางชนิดและปฏิกิริยาการทํางานของเอนไซม์
ทีมีความสําคัญต่อการดํารงชีพของจุลินทรี ยท์ าํ ให้จุลินทรี ยไ์ ม่สามารถเจริ ญเติบโตต่อไปได้
OH

O

รู ปที 2.10 โครงสร้างทางเคมีของกรดเบนโซอิก
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คุณสมบัติทางเคมีของกรดเบนโซอิกคือ มีจุดเดือดเท่ากับ 249 °C และค่า Ka เท่ากับ
6.46 x 10-5
สําหรับอันตรายทีจะได้รับจากกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอตนัน จากการศึกษา
ทดลองพบว่าความเป็ นพิษของกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอตจัดอยูใ่ นประเภทพิษปานกลาง 
ถ้าได้รับในปริ มาณน้อยจะไม่ทาํ ให้เกิดการสะสมขึนในร่ างกายเนืองจากร่ างกายมีกลไกในการขจัด
ความเป็ นพิษของกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต
1.10 กรดซิตริ ก (citric acid)
กรดซิตริ กหรื อกรดมะนาว [15] เป็ นกรดอ่อนทีใช้ประโยชน์เพือการถนอมอาหารโดย
มีบทบาทสําคัญในการเพิมรสชา ติ ช่วยทําให้อาหารมีรสเปรี ยวและมีกลินหอมชวนรับประทาน
กรดซิตริ กได้รับการยอมรับโดยทัวไปว่ามีความปลอดภัยในการบริ โภค สามารถเติมลงไปในอาหาร
โดยไม่เกิดอันตราย และสามารถย่อยสลายได้ง่ายและไม่เป็ นพิษต่อสิงแวดล้อม กรดซิตริ กพบได้
ตามธรรมชาติโดยทัวไปในผักและผลไม้ทีมีรสเปรี ยว โดยเฉพาะพืชตระกูลมะนาว สัปปะรด และ
ส้ม ซึงมีสดั ส่วนกรดซิตริ กเป็ นองค์ประกอบสูง
กรดซิตริ กทีผลิตในปั จจุบนั อยูใ่ นรู ปผลึก
่ 1 โมเลกุล ลักษณะใส ไม่มีสี ไม่มีกลิน มีรสเปรี ยว
monohydrate (C6H8O7.H2O) ซึงมีนาประกอบอยู
ํ
มีความสามารถละลายในนําได้ดี
กรดซิตริ กมีคุณสมบัติทีสามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายทาง นิยมใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารและเครื องดืม เพือเป็ นสารให้กลิน รส ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป นอกจากนันยังใช้เป็ นสาร
ลดความฝาด ลดการตกผลึกของนําผลไม้ และสามารถควบคุมระดับค่า pH ในผลิตภัณฑ์อาหารทํา
ให้จุลินทรี ยท์ ีเป็ นโทษไม่สามารถเติบโตได้ จึงเป็ นทีนิยมใช้เพือการถนอมอาหารและเครื องดืม
OH

O

HO
OH
O

OH

รู ปที 2.11 โครงสร้างทางเคมีของกรดซิตริ ก
คุณสมบัติทางเคมีของกรดซิตริ กคือ มีจุดเดือดเท่ากับ 135 – 153 °C และค่า Ka เท่ากับ
8.40 x 10-4
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ในการใช้วตั ถุเจือปนอาหารสําหรับอุตสาหกรรมอาหารหรื อการแปรรู ปอาหารนัน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศไว้ [16] ดังต่อไปนี
1. การใช้วตั ถุเจือปนอาหาร ต้องใช้ตามชือวัตถุเจือปนอาหาร ชนิดอาหาร และไม่เกิน
ปริ มาณสูงสุดทีให้ใช้ได้ เว้นแต่ได้ระบุเงือนไขเฉพาะไว้แล้วตามตารางการใช้วตั ถุเจือปนอาหาร
ท้ายประกาศนี
2. การใช้วตั ถุเจือปนอาหารในกลุ่มหน้าทีเดียวกันรวมกันตังแต่สองชนิดขึนไป ต้องมี
ปริ มาณรวมกันแล้วไม่เกินปริ มาณของวัตถุเจือปนอาหารชนิดทีกําหนดให้ใช้ได้นอ้ ยทีสุด
สําหรับปริ มาณทีอนุญาตให้ใช้วตั ถุเจือปนอาหารในอาหารแต่ละชนิด ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที 281) พ.ศ. 2547 แนบท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เรื อง ข้อกําหนดการใช้วตั ถุเจือปนอาหาร ลงวันที 3 พฤศจิกายน 2547 แสดงในภาคผนวก
2. อาหารแปรรู ป (processed foods)
อุตสาหกรรมอาหารแปรรู ป (food processing) มีความสําคัญต่อการเพิมมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร เนืองจากผูผ้ ลิตสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีใช้วตั ถุดิบจากผลผลิตการเกษตรผ่าน
กระบวนการแปรรู ป แปลงสภาพให้เป็ นอาหารทีผูบ้ ริ โภคต้องการ ได้ในปริ มาณมากและสามารถ
เก็บรักษาอาหารไว้ได้นานขึนอีกด้วย
อาหารแปรรู ป (processed foods) [17, 18] หมายถึง อาหารทีผ่านกระบวนการทีทําให้
เกิดการเปลียนแปลงคุณลักษณะของอาหารไปแล้ว หรื ออาหารทีผสมกับส่วนผสมอืน ๆ หรื อ
หมายถึง อาหารสดทีแปรรู ป ทําให้แห้ง หรื อหมักดอง หรื อในรู ปอืนๆ รวมทังทีใช้สารปรุ งแต่ง
อาหารประโยชน์ทีได้จากการแปรรู ปอาหารมีทงการได้
ั
ทาํ ลายสารทีเป็ นพิษในอาหาร ช่วยถนอม
อาหาร ทําให้มีกลินและรสชา ติดีขึน สามารถจําหน่ายได้สะดวกขึน และเพิมความเข้มข้นของ
อาหาร การแปรรู ปอาหารในสมัยใหม่ยงั ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูท้ ีเป็ นโรคภูมิแพ้
โรคเบาหวาน และผูท้ ีไม่สามารถบริ โภคอาหารได้อย่างปกติ และสามารถเติมสารอาหารทีเป็ น
ประโยชน์ได้อีกด้วย ในขณะเดียวกันการแปรรู ปอาหารมักจะทําให้คุณค่าทางโภชนาการลดลง และ
บางครังอาจจะมีสารเคมีทีเป็ นพิษปะปนเข้าไปกับอาหารในระหว่างการแปรรู ป อย่างเช่น
สารประกอบประเภทไนไตรท์ หรื ออะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ซึงสารหลายชนิดทีใช้เจือปนใน
อาหารก็พบว่ามีผลเสียต่อสุขภาพ ขณะทีการแปรรู ปบางวิธีก็ทาํ ให้อาหารมีกลินและรสชาติน่า
รับประทานน้อยลง
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ในงานวิจยั นีผูว้ จิ ยั สนใจวิเคราะห์วตั ถุเจือปนอาหารในตัวอย่างอาหารแปรรู ป ได้แก่
ไส้กรอก กุนเชียง และมะม่วงดอง ซึงเป็ นอาหารทีมีผนู ้ ิยมบริ โภคจํานวนมาก เนืองจากเป็ นอาหาร
แปรรู ปทีหาซือมารับประทานได้ง่ายในท้องตลาด ซึงลักษณะอาหารแปรรู ปแต่ละชนิดเป็ นดังนี
2.1 ไส้ กรอก (sausage)
ไส้กรอก (sausage) [19, 20] มาจากคําภาษาลาตินว่า Salsus หมายถึง การเก็บรักษา
เนือสัตว์โดยใช้เกลือ หรื อมาจากคําว่า Wurst ในภาษาเยอรมัน ไส้กรอก คือผลิตภัณฑ์จากเนือสัตว์
(meat product) เช่น เนือหมู เนือวัว ไก่ ทีได้จากการนําเนือมาบด ผสมกับเกลือ และเครื องปรุ งรส
แล้วบรรจุในไส้ (casing) เพือทําให้มีรูปร่ างเป็ นรู ปทรงกระบอก ดังนันกรรมวิธีในการผลิตไส้กรอก
นันจึงถือได้วา่ เป็ นกรรมวิธีในการถนอมอาหารแบบหนึง ในยุคปั จจุบนั การผลิตไส้กรอกเป็ นการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการถนอมอาหารหลายอย่างรวมกัน เช่น การใช้สารเคมี การใช้ความร้อน การ
อบแห้ง การแช่แข็ง และการแช่เย็น จึงทําให้ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกในปั จจุบนั นันมีให้เลือกบริ โภค
อย่างหลากหลาย ซึงจะแตกต่างกันตามลักษณะของวัตถุดิบทีใช้ในการผลิต ชนิดของเครื องเทศและ
เครื องปรุ งรส ชนิดของเนือสัตว์ เช่น เนือหมู เนือไก่ เนือวัว เนือปลา เป็ นต้น อัตราส่วนระหว่าง
เนือสัตว์และไขมันของเนือสัตว์ ความละเอียดของการบดเนือสัตว์และเครื องเทศ วิธีการผสม
ขันตอนการผลิต วิธีการอัดไส้ ขนาดและความยาวของไส้ทีนํามาใช้ และ ชนิดของไส้ซึงสามารถ
แบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิด คือ ไส้ธรรมชาติ เช่น ไส้แกะ ไส้หมู หรื อหลอดลมวัว และไส้สงั เคราะห์
หรื อไส้เทียม เช่น ไส้จากคอลลาเจน ไส้สงั เคราะห์จากใยฝ้ าย หรื อไส้พลาสติก
วัตถุดิบทีสําคัญในการผลิตไส้กรอก ได้แก่ เนือสัตว์
เกลือแกง ไขมัน เกลือไน
เตรต เครื องเทศ และเครื องปรุ งรส โดยเนือสัตว์ทีนํามาใช้ในการผลิตไส้กรอกจะต้องมี
ความสามารถในการรวมตัวกับนําได้สูง ทําให้ไส้กรอกทีได้มีเนือสัมผัสทีนุ่มและชุ่มฉําและให้กลิน
และรสชา ติทีคงตัว เกลือไนเตรต ( KNO3, NaNO3) ทําให้ไส้กรอกเกิดสีและกลินทีคงตัว และ
ป้ องกันไม่ให้ไส้กรอกเกิดการเน่าเสียจากแบคทีเรี ยทีไม่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ
2.2 กุนเชียง (chinese sausage)
กุนเชียง [21] เป็ นผลิตภัณฑ์จากเนือสัตว์ในกลุ่มไส้กรอก ประเภทไส้กรอกแห้ง ไม่มี
การหมักด้วยจุลินทรี ย ์ ใช้วธิ ีการถนอมอาหารด้วยการทําแห้ง ( dehydration) กุนเชียงมีลกั ษณะเนือ
หยาบ ไม่เป็ นอิมลั ชัน ซึงแตกต่างจากไส้กรอก กุนเชียงมีส่วนผสมหลักคือเนือหมูและมันหมู
เช่นเดียวกับไส้กรอก ปรุ งรสด้วย เกลือ นําตาล เครื องเทศ ซีอิว ไนไ
ตรท์ ไนเ ตรต ฟอสเฟต
(phosphate) ใส่ลงไปเพือให้มีกลิน รส และทําให้ลกั ษณะของผลิตภัณฑ์ดีขึน เนืองจากในกุนเชียงมี
ไขมันเป็ นส่วนประกอบหลัก และยังคงมีความชืนสูง จึงทําให้กุนเชียงอาจจะเกิดกลินหืนและการ
เน่าเสียเนืองจากจุลินทรี ยไ์ ด้ง่าย จึงต้องหลีกเลียงสภาวะทีส่งเสริ มการเ น่าเสียของกุนเชียง เช่น การ
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เกิดออกซิเดชัน ( auto oxidation) เนืองจากไขมันจะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ ทําให้เกิด
กลินหืนขึนได้ นอกจากนี กุนเชียง ยังมีการเปลียนแปลงสีเนืองจากอุณหภูมิสูง ได้ ดังนันจึงควร
หลีกเลียงการเก็บรักษาทีอุณหภูมิสูงและควรเก็บไว้ในทีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
ในปั จจุบนั มี
ผลิตภัณฑ์กุนเชียงให้เลือกบริ โภคอย่างหลากหลาย ได้แก่ กุนเชียงไก่ กุนเชียงปลา กุนเชียงทะเล
กุนเชียงหมู เป็ นต้น
2.3 มะม่ วงดอง (preserved mango)
มะม่วงดอง [22, 23] นันเป็ นการแปรรู ปอาหารทีคน ไทยนิยมทํากันมาตังแต่สมัย
โบราณแล้ว เพราะว่าเป็ นการถนอมอาหารอย่างหนึงเพือการเก็บเอาไว้รับประทาน ให้ได้นานยิงขึน
และการทํามะม่วงดองนันนอกจากจะมีวธิ ีการทําทีง่ายแล้ว ยังทําให้มะม่วงมีรสชาติอร่ อยขึนอีกด้วย
มะม่วงดองเป็ นผลิตภัณฑ์ทีได้จากการนําเนือมะม่วงมาแช่ ในนําปูน จากนันนํามา
ต้มผสมกับเกลือและนําตาลปี บ ให้มีความหวานทีพอเหมาะ ซึงนิยมผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน มีลกั ษณะการขายโดยบรรจุเนือในถุงพลาสติก ซึงมีอายุการเก็บรักษา
3-7 วัน ที
อุณหภูมิหอ้ งหรื ออาจอยูไ่ ด้ 14 วันในตูเ้ ย็น ในการยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงดอง นัน ได้ มี
การ ทดลองศึกษาและสรุ ปวิธีการเก็บรักษามะม่วงด
องคือ นํามะม่วงดองทีมีความหวาน
พอเหมาะบรรจุถุงพลาสติกชนิดทนร้อน (อุณหภูมินาเดื
ํ อด
100 ˚C) พร้อมใส่นาเชื
ํ อมทีมี
ความเข้มข้น 30% (w/w) ที อุณหภูมิ 80˚C แล้วปิ ดผนึกปากถุงให้ไม่มีอากาศเหลืออยูภ่ ายใน
และนําไปแช่นาเย็
ํ นทันที ผลิตภัณฑ์มะม่วงดองทีบรรจุในภาชนะด้วยวิธีดงั กล่าวข้างต้น
สามารถเก็บได้ทีอุณหภูมิหอ้ งนานประมาณ 2 เดือน โดยมีลกั ษณะเนือมะม่วงยังคงความ
กรอบและตรวจไม่พบเชือจุลินทรี ยท์ ีมาตรฐาน องค์กรอาหารและยา กําหนด
3. เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี (Ion chromatography, IC)
ไอออนโครมาโตกราฟฟี [24, 25, 26] เป็ นเครื องมือทีใช้วเิ คราะห์หาปริ มาณธาตุทีอยู่
ในรู ปของประจุ โดยมีความสามารถในการแยกและวิเคราะห์ประจุบวกและประจุลบ โดยอาศัย
กระบวนการ ion exchange ระหว่าง mobile phase และ ion exchange group ทีอยูบ่ น support
material (ในกรณี การแยก anion จะทําด้วย quaternary ammonium group ติดกับ polymer และ
กรณี การแยก cation จะทําด้วย sulfonate-, carboxyl- หรื อ phosphonate group) องค์ประกอบหลัก
เครื องไอออนโครมาโทกราฟี แสดงดังรู ปที 2.12
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รู ปที 2.12 แผนภาพแสดงองค์ประกอบของเครื องไอออนโครมาโตกราฟี
ทีมา : Dionex Corporation, Ion chromatography, Accessed september 11, 2013, Available
from www.Dionex.com
3.1 องค์ประกอบของเครืองไอออนโครมาโทกราฟี มี
3.1.1 Eluent reservoir ทําหน้าทีเป็ นภาชนะสําหรับใส่ mobile phase (eluent)
มีฝาปิ ดสนิท เพือเป็ นการป้ องกัน การสัมผัสกับอากาศแล้วเกิดคาร์บอเนต มีการพ่น nitrogen gas
ร่ วมด้วย เพือใช้เป็ นแรงขับเคลือน mobile phase เข้าสู่ pump หรื อในกรณี ของการใช้เครื อง ทีมีการ
ผลิตตัวชะร่ วมด้วยดังรู ปที 2.13 ภายใน eluent reservoir จะบรรจุนาํ deionized water ทีผ่านการ
กรอง 2 ครังให้มีความต้านทานอย่างน้อย 18 MΩ.cm เมือผ่านมายังส่วนของ EG50 เข้าสู่ cationexchange connector ทีขัว cathode เกิดปฏิกิริยารี ดกั ชันของนําได้ไฮดรอกไซด์ไอออนและทีขัว
anode เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของนํา ภายใน EluGen KOH cartridge จะมีโพแทสเซียมไอออน
ผ่านมายัง cation-exchanger ผลิต mobile phase ได้เป็ นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ โดยความ
เข้มข้นของ KOH สามารถกําหนดได้จาก reagent-free controller จากนันจะผ่านมายังส่วน CR-ATC
(Continuously regenerated trap column) ทําหน้าทีกําจัดคาร์บอเนตและแอนไอออนอืนๆ ที
ปนเปื อนมากับนําก่อนเข้าสู่ส่วนของ degasser แล้วจึงได้เป็ น KOH ทีมีความบริ สุทธิสูงพร้อมใช้
งานได้ทนั ที
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รู ปที 2.13 การทํางานของเครื องผลิตตัวชะอัตโนมัติ (EG50)
ทีมา : Dionex Corporation, Ion chromatography, Accessed september 11, 2013, Available
from www.Dionex.com
3.1.2 Pump ทําหน้าทีขับเคลือน mobile phase มีทงแบบ
ั
single-piston และ
dual-piston สามารถปรับค่าความดันและอัตราการไหลได้ เมือระบบมีค่าความดันสูงกว่าทีกําหนด
pump จะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติเพือป้ องกันความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนกับคอลัมน์ได้ มีทงั
แบบทีมีและไม่มีระบบ degaser ซึงทําหน้าทีกําจัดฟองอากาศภายในระบบ
3.1.3 Sample Injection ทําหน้าทีฉีดสารทีจะวิเคราะห์เข้าสู่คอลัมน์ตาม
ปริ มาณทีกําหนดส่วนทีเกินปริ มาณจะไหลออกสู่ waste มีทงแบบฉี
ั
ดเอง (manual) และแบบ
อัตโนมัติ (auto-sampler) injection valve มีหลายแบบหลายขนาดเช่น แบบ 6 port valves อีกทังยัง
สามารถเลือก sample loop ได้หลายขนาดด้วยกันตามความเหมาะสมตังแต่ 5 μL ถึง 100 μL
3.1.4 Column แบ่งออกเป็ น guard column และ analytical column โดย guard
column ทําหน้าทีเป็ นส่วนป้ องกันและกําจัดสิงเจือปนทีมีอนุภาคขนาดใหญ่หรื อสารปนเปื อนอืนๆ
ก่อนเข้าสู่ analytical column โดยวัสดุทีใช้ใน guard column จะเป็ นชนิดเดียวกันกับ analytical
column แต่ต่างกันที particle size ส่วน analytical column ทําจะเป็ นบริ เวณทีทําให้เกิดการแยก
ไอออนต่างๆ ออกจากกันตาม valence ของไอออน, รัศมีของ hydrated ion, polarization ของ
ไอออน และขนาดของไอออน ทังนีจะขึนอยูก่ บั หมู่ฟังก์ชนั ของสารทีอยูภ่ ายในคอลัมน์ โดย
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retention time ของไอออนจะเพิมขึนเมือ ionic charge เพิมขึน, รัศมีของ hydrated ion ลดลง,ไอออน
ทีถูก polarized ได้ง่ายและไอออนทีมีขนาดใหญ่
3.1.5 Suppressor เป็ นอุปกรณ์ทีแทรกอยูร่ ะหว่าง analytical column กับ
detector โดยมีทงที
ั เป็ น pack column และ micromembrane ทําหน้าทีลดค่าการนําไฟฟ้ าของ
mobile phase โดยเปลียนให้อยูใ่ นรู ปทีนําไฟฟ้ าได้นอ้ ยมากหรื อไม่นาํ ไฟฟ้ า เช่น กรณี ใช้ KOH
เป็ น mobile phase ไฮดรอกไซด์ไอออนจะจับกับโปรตอนได้เป็ นนํา จึงเท่ากับว่าเป็ นการเพิม
sensitivity ให้กบั สารทีสนใจทีมีอยูใ่ นปริ มาณทีน้อยมากๆ ได้ ส่วนไอออนบวกอืนๆ เช่น
โพแทสเซียมไอออนจะถูกกําจัดออกจากระบบก่อนเข้าสู่ตวั ตรวจวัด การทํางานของ suppressor
แสดงดังรู ปที 2.14

รู ปที 2.14 การทํางานของ suppressor
ทีมา : Dionex Corporation, Ion chromatography, Accessed september 11, 2014, Available
from www.Dionex.com
3.1.6 Detector ทําหน้าทีเป็ น ส่วนตรวจวัดสัญญาณและทําการเปลียนสัญญาณ
จากรู ป analog ไปเป็ น digital เพือส่งไปยังส่วนบันทึกและประมวลผลต่อไป มีอยูห่ ลายชนิด เช่น
conductivity detectors, UV-Vis, amperometric และ fluorescence detectors เป็ นต้น
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3.2 หลักการทํางานของเครืองไอออนโครมาโทกราฟี
จากรู ปที
2.12 ระบบการทํางาน ของไอออนโครมาโทกราฟี คือ เริ มต้น จาก pump จะ
ทําหน้าที ในการขับเคลือนเฟสเคลือนที (mobile phase) เมือฉีดสารละลายตัวอย่าง (loading) ผ่าน
ทาง injection valve สารละลายจะเข้าไปอยูใ่ น loop ตามปริ มาณขนาดของ loop จากนันเมือทําการ
เปลียน injection valve จากตําแหน่ง load ไปสู่ตาํ แหน่ง inject ตัวอย่างจะส่งผ่านไปยัง guard
column และ analytical column โดยมี eluent เป็ นตัวพา ซึงภายใน analytical column จะเป็ นบริ เวณ
ทีเกิดการแยกขึน ในการแยกให้ได้ผลทีดีจะต้องเลือกคอลัมน์ทีมีหมู่ฟังก์ชนั ของ stationary phase
เหมาะสมกับ analyte ทีต้องการแยกและตังสภาวะให้เหมาะสม จากนันสารละลายจึงผ่านเข้าสู่ส่วน
ของ suppressor ซึงทําหน้าทีลดค่าการนําไฟฟ้ าของ eluent แล้วจึงผ่านเข้าสู่ detector เพือทําการวัด
สัญญาณ สุดท้ายเป็ นส่วนของ recorder และส่วนประมวลผล (digital integrators)
3.3 ลําดับของการชะออกจากคอลัมน์
3.3.1 จํานวนประจุของ solute ion โดยทีไอออนทีมีประจุนอ้ ย จะออกมาจาก
คอลัมน์ได้เร็วกว่าไอออนทีมีประจุมาก
3.3.2 ขนาดของ solute ion คือ ไอออนทีมีขนาดเล็กจะออกมาจากคอลัมน์ได้เร็ว
กว่าไอออนทีมีขนาดใหญ่
ตัวอย่าง
selectivity coefficient ของการจับ anions ด้วย anion exchange resin โดยที
stationary phase มีประจุบวก มีลาํ ดับดังนี
citrate > silicate > ClO4- > SCN- > S2O3- > WO42- > CrO42- > C2O42- > SO42- > HPO32> NO3- > Br- > NO2- > CN- > Cl- > HCO3- > H2PO4- > CH3COO- > HCOO- > F- > OH4. การตรวจสอบความใช้ ได้ ของวิธีทดสอบ (Method validation)
การตรวจสอบความใช้ได้ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 [27, 28] หมายถึง การ
ยืนยันโดยการตรวจสอบและจัดทําหลักฐานทีเป็ นรู ปธรรม เพือแสดงว่าข้อกําหนดพิเศษต่างๆ
สําหรับการใช้ตามทีตังใจไว้โดยเฉพาะสามารถบรรลุผลได้ครบถ้วน
method validation จะ
ครอบคลุมถึงสมบัติของวิธีการวิเคราะห์ ดังนี
4.1 ความถูกต้ อง (accuracy)
Accuracy หมายถึง ความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์ทีวัดได้ค่าใกล้เคียงกับค่าทีแท้จริ ง
มากทีสุด แสดงว่าการวิเคราะห์นนมี
ั ความถูกต้องสูง (high accuracy) แต่ถา้ ค่าทีวัดได้ห่างไกลจาก
ค่าจริ งแสดงว่าการทดสอบนันมีความถูกต้องน้อย (low accuracy) การหา accuracy ทําได้โดย
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4.1.1 วิเคราะห์ CRM (Certified Reference Material) อย่างน้อย 7 ซํา และนํามา
คํานวณหาระดับความถูกต้องในรู ปของความผิดพลาดสัมพัทธ์ (relative error) หรื อความถูกต้อง
สัมพัทธ์ (relative accuracy)
relative error

=

relative accuracy =

absolute error
ค่าทีแท้จริ ง
ค่าทีวิเคราะห์ได้
ค่าทีแท้จริ ง

x 100

x 100

เกณฑ์การยอมรับโดยทัวไปของ relative error คือไม่เกิน 10% relative accuracy นัน
คืออยูร่ ะหว่าง 90 ถึง 110 % สําหรับค่า relative error ระดับความถูกต้องยังขึนอยูก่ บั ความเข้มข้น
ของสารตัวอย่างทีวิเคราะห์ ดังตารางที 2.1 [28]
ตารางที 2.1 ระดับความถูกต้องของการวิเคราะห์ตวั อย่างทีระดับความเข้มข้นต่างกัน
ระดับความเข้ มข้ น
Trace analysis
(ระดับ ppm)
Ultra – trace analysis
(ระดับ ppb, ppt)
มากกว่า ppm

สู ง

ระดับความถูกต้ อง (%relative error)
ปานกลาง

ตํา

0.1 – 1

1 – 10

10 – 35

1 – 10

10 – 35

>35

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
การหาระดับความถูกต้องโดยการวิเคราะห์ CRM นอกจากพิจารณาจากค่า relative
error และ relative accuracy แล้ว อาจใช้การเปรี ยบเทียบค่าทีวิเคราะห์ได้ (7 ซํา) ของ CRM กับค่าที
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แท้จริ งของ CRM โดยใช้สถิติ t-test การทดสอบค่า t-test ทําโดยการเปรี ยบเทียบค่า t จากการ
คํานวณ กับค่า t จากตาราง (critical t-value ; tc )
t จากการคํานวณ =
โดยที

x =
μ =
SD =
n =

X-μ
SD / √n

ค่าเฉลียของ CRM ทีวิเคราะห์ได้
ค่าทีแท้จริ งของ CRM
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
จํานวนครังทีทําซํา

tc ดูได้จากตาราง t – distribution ซึงค่า tc ขึนอยูก่ บั ระดับความเชือมัน และค่า degree
of freedom (df = n-1) ถ้าค่า t ทีได้จากการคํานวณมากกว่า tc แสดงว่าค่าทีแท้จริ งของ CRM กับค่าที
วิเคราะห์ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ แต่ถา้ ค่า t ทีได้จากการคํานวณมีค่าน้อยกว่า tc แสดง
ว่าค่าทีแท้จริ งของ CRM กับค่าทีวิเคราะห์ได้ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
5.1.2 ในกรณี ทีไม่สามารถหา CRM ทีเหมาะสมในการวิเคราะห์ได้ สามารถจะ
หา estimated accuracy ได้โดย การหาค่าเปอร์เซ็นต์การคืนกลับ (%recovery) โดยใช้ตวั อย่างทีเติม
สารมาตรฐาน (spiked sample) ซึงจะมีขอ้ จํากัดว่า accuracy ทีได้นนครอบคลุ
ั
มเฉพาะขันตอนที
วิเคราะห์ spiked sample เท่านัน การทํา recovery จะทํา 3 ระดับความเข้มข้น คํานวณได้จากสูตร
%recovery =

(ค่าจากตัวอย่างทีเติมสารละลายมาตรฐาน) – (ค่าจากตัวอย่างทีไม่เติม)
(ค่าความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานทีเติม)

x 100

เกณฑ์การยอมรับขึนอยูก่ บั ความเข้มข้นของตัวอย่าง เกณฑ์การยอมรับ %recovery เพือ
ใช้เป็ นแนวทางในการทดสอบตามมาตรฐานทางอาหารและยาของ AOAC international [29] แสดง
ในตารางที 2.2
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ตารางที 2.2 เกณฑ์การยอมรับ %recovery ตามมาตรฐานทางอาหารและยา
ความเข้ มข้ น
100%
10%
1%
0.1%
0.01%
10 μg/g (ppm)
1 μg/g (ppm)
10 μg/kg (ppb)

%recovery
98-101
95-102
92-105
90-108
85-110
80-115
75-120
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)
ความเทียงจะแสดงในรู ปของ repeatability ได้แก่ repeatability standard deviation (s)
หรื อ relative standard deviation (RSD) [30] โดยดําเนินการ ดังนี
4.2.1 ทําการทดสอบตัวอย่างซําในช่วงความเข้มข้นทีครอบคลุมช่วงการใช้งาน
ความเข้มข้นละ 10 ซํา (ไม่นอ้ ยกว่า 7 ซํา) ใช้ขอ้ มูลชุดเดียวกับการหาความแม่นได้ โดยใช้ผลการ
ทดสอบวัสดุอา้ งอิงรับรอง หรื อ spiked/fortified sample
4.2.2 ทดสอบอย่างน้อย 3 ความเข้มข้น คือ ความเข้มข้นตํา กลาง สูง หรื อ
ระดับความเข้มข้นที LOQ (ถ้ามีการหา LOQ) และหรื อ 0.5 เท่า 1.0 เท่า 1.5 เท่า (หรื อ 2.0 เท่า ) ของ
ค่าความเข้มข้นทีกําหนด (target concentration)
4.2.3 คํานวณค่า repeatability ตามทีวิธีมาตรฐานแสดงข้อมูลไว้ เช่น
repeatability standard deviation (s) หรื อ relative standard deviation (RSD)
4.2.4 นําค่าทีได้ไปเทียบกับเกณฑ์ทีกําหนด ให้เลือกวิธีใดวิธีหนึง ดังนี
4.2.4.1 วิธีที 1 เกณฑ์การยอมรับทีถูกกําหนดไว้แล้ว ได้แก่ ข้อกําหนด
ตามกฎหมายข้อกําหนดของลูกค้า ตามวิธีมาตรฐาน เช่น ค่า repeatability ของห้องปฏิบตั ิการในแต่
ละความเข้มข้น ควรมีค่าน้อยกว่าหรื อใกล้เคียงกับค่า reproducibility ทีวิธีมาตรฐานกําหนด
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4.2.4.2 วิธีที 2 การประเมินผลตาม Horwitz equation ให้นาํ ค่าการ
คํานวณ RSD จากการทดสอบซํา มาเปรี ยบเทียบกับ RSD จากการคํานวณในสูตรของ Horwitz
equation ซึงเป็ นสมการที Dr. William Horwitz แห่งสถาบัน AOAC ได้ทาํ การศึกษาข้อมูลการทํา
collaborative study จากเอกสาร มากกว่า 4,000 ฉบับ [29] โดยสรุ ปเป็ นสมการ Horwitz equation
ดังนี
RSDR = ± 2 x C –0.1505
วัดซําจากหลายห้องปฏิบตั ิการ
RSDr = ± 0.66 x 2 x C –0.1505 วัดซําภายในห้องปฏิบตั ิการเดียวกัน
ในขณะที C = concentration ratio
จากสมการ Horwitz equation ข้างต้น เมือคํานวณ RSD ทีความเข้มข้นต่างๆ จะได้ค่า
predicted Horwitz [29] ดังตารางที 2.3
ตารางที 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นกับ predicted Horwitz จากการทดสอบซํา
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 = ทดสอบซําจากหลายห้องปฏิบตั ิการ และ RSDr = ทดสอบซําในห้องปฏิบตั ิการเดียวกัน)
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
concentration

conc. ratio : C
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เกณฑ์การยอมรับความเทียงตาม Horwitz equation คือ ค่า RSD จากการทดสอบ /
ทดลองต้องน้อยกว่า RSD จากสูตรในการคํานวณ ตามสมการ Horwitz equation แต่ถา้ RSD จาก
การทดสอบ/ทดลอง มากกว่า RSD จากสูตรในการคํานวณ ให้หาค่า HORRAT จากสูตร ดังนี
HORRAT = HoR =

experimental RSD
predicted RSD

ซึงค่าที AOAC ยอมรับ คือ HORRAT น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 2 และค่าที EU, Codex
ยอมรับคือ HORRAT น้อยกว่า 2
4.3 การหาค่า LOD และ LOQ (limit of detection and limit of quantitation)
LOD (limit of detection) หมายถึง ค่าความเข้มข้นตําสุดทีวิเคราะห์ได้ในตัวอย่างที
สามารถตรวจวัดได้ และ LOQ (limit of quantitation ) หมายถึง ค่าความเข้มข้นตําสุดทีวิเคราะห์ได้
ในตัวอย่างทีสามารถหาปริ มาณหรื อรายงานผลโดยมี accuracy และ precision ทียอมรับได้ [28]
LOD และ LOQ หาได้โดยการวัด blank ของตัวอย่าง (sample blank) อย่างน้อย 7 ซําและนํามา
คํานวณหาค่าเฉลีย และค่า SD โดยที
LOD = blank + (3SD)
LOQ = blank + (10SD)
ค่าทีได้จะเป็ นค่า Instrument detection limit (IDL) นําไปแทนค่าในสมการเส้นตรงจาก
calibration curve ของสารนันๆทีช่วงความเข้มข้นตําๆ ก็จะได้ค่า LOD และ LOQ ตามลําดับ
4.4 ความสั มพันธ์ เชิงเส้ นตรงและช่ วงความเข้ มข้ นทีทดสอบ (linearity and range)
Linearity หมายถึง ความสามารถของวิธีการวิเคราะห์ทีจะทําให้วเิ คราะห์แล้วได้ผลการ
วิเคราะห์ทีเป็ นสัดส่วนกับความเข้มข้นของสารทีวิเคราะห์ในช่วงความเข้มข้นทีกําหนด การหา
linearity ทําโดยการวิเคราะห์ CRM หรื อ sample blank ทีเติมสารมาตรฐานให้มีความเข้มข้นอย่าง
น้อย 5 ระดับความเข้มข้นตังแต่นอ้ ยไปจนมากทีสุด วิเคราะห์หาค่าสัญญาณ เทียบเป็ นความเข้มข้น
ทําการวิเคราะห์ 3 ซําแต่ละระดับความเข้มข้น นําค่าทีได้มาเขียนกราฟเส้นระหว่างค่าสัญญาณกับค่า
ความเข้มข้น และคํานวณหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (correlation coefficient, r) เกณฑ์การ
ยอมรับได้โดยทัวไปค่า r จะต้องมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.995 – 1.000
Range หมายถึงช่วงความเข้มข้นของสารทีจะวัดตังแต่ความเข้มข้นตําสุดถึงความ
เข้มข้นสูงสุดทีวัดแล้วมี accuracy precision และ linearity อยูใ่ นระดับทีมีความถูกต้องยอมรับได้
ตามข้อกําหนด การหา range ทําโดยการวิเคราะห์ตวั อย่างทีต้องการหาปริ มาณสารในช่วงความ
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เข้มข้นต่างๆ กัน และ คํานวณค่าความเข้มข้นในช่วงทีให้ accuracy และ precision ทียอมรับได้ หรื อ
ทําการวัด CRM ทีมีความเข้มข้นต่างๆ [28]
4.5 สภาพไว (sensitivity)
Sensitivity หมายถึง ความสามารถในการวัดความเข้มข้นทีแตกต่างกันน้อยทีสุด
วิธีการวิเคราะห์ทีมีความไวสูงจะสามารถตรวจวิเคราะห์สารในปริ มาณน้อยมากหรื อเป็ นวิธีที
สามารถแยกความเข้มข้นของสารทีแตกต่างกันน้อยมากได้ถูกต้อง sensitivity (S) ของวิธีทดสอบ
หรื อของเครื องมือเป็ นอัตราส่วนของการเปลียนแปลงของสัญญาณ
(response, R) ต่อการ
เปลียนแปลงความเข้มข้น (concentration, C)
S = dR/dc
R = f (C)
ถ้าเขียนกราฟระหว่าง R หรื อ dR/dc กับ C จะได้กราฟเส้นตรงนันคือ R = kc แสดงว่า
สภาพไวจะมีค่าคงทีตลอดช่วงความเข้มข้น ถ้า slope(k) ชัน แสดงว่ามีสภาพไวสูง (high sensitivity)
ดังนัน sensitivity ของการวิเคราะห์หาได้จากค่า slope ของ calibration function
4.6 ความจําเพาะ (selectivity หรือ specificity )
Selectivity หมายถึง ความสามารถของวิธีวเิ คราะห์ทีจะวิเคราะห์เฉพาะสารทีต้องการ
จะวิเคราะห์ โดยทีสารนันเป็ นเพียงส่วนประกอบหนึงในสารละลายนัน ๆ หรื อวิธีการวิเคราะห์ทีมี
ความสามารถในการเลือกวัดเฉพาะสารทีต้องการจะวัด จึงกล่าวได้วา่ วิธีวเิ คราะห์นนมี
ั ความจําเพาะ
(specific) การศึกษา specificity ของวิธีการวิเคราะห์ทาํ ได้โดยการวิเคราะห์ตวั อย่างทีมีหรื อเติมสาร
รบกวนอืน แล้วตรวจสอบดูวา่ สารรบกวนเหล่านันมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์หรื อไม่ และสาร
รบกวนเหล่านันทําให้การตรวจวัด หรื อการหาปริ มาณสารทีต้องการทราบผิดไป (มากขึนหรื อ
น้อยลง) หรื อไม่
5. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจยั ต่างๆทีเกียวข้องในการวิเคราะห์หาปริ มาณวัตถุเจือปนอาหาร
ในตัวอย่าง
อาหารเริ มแพร่ หลายขึน โดยการศึกษาสารเหล่านีมีเทคนิคต่างๆในการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี
ในปี ค.ศ. 1995 Oi-Wah Lau และคณะ [31] ได้ใช้เทคนิคทางโครมาโทกราฟี ร่ วมกับ
การใช้ตวั ตรวจวัดค่าการนําไฟฟ้ า ( indirect conductrometric detection) ในการวิเคราะห์หาปริ มาณ
ผงชูรสในอาหาร โดยไม่ตอ้ งมีการใช้ pre – column และ post – column สําหรับ derivatization เป็ น
amino acid ก่อน และมีการใช้เครื องทําแห้งเยือกแข็งแบบสุญญากาศ ( freezedryers) เพือเพิมความ
เข้มข้นของตัวอย่าง (preconcentration) พีคของ glutamic acid แยกออกจากพีคของตัวทําละลายและ
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พีคของกรดอะมิโนอืนๆทีมีอยูใ่ นตัวอย่างได้ดี เส้นกราฟมาตรฐานของผงชูรส มีความเป็ นเส้นตรง
ในช่วงความเข้มข้น 0 – 500 μg/ml ซึงเป็ นเทคนิคทีง่าย มีความถูกต้องในการวิเคราะห์ผงชูรสจาก
อาหาร
การวิเคราะห์หาปริ มาณไนเตรตและไนไตรท์ [32] (ค.ศ. 1998) ในผลิตภัณฑ์ทีทําจาก
เนือสัตว์ ซึงไนไตรท์เป็ นสาเหตุทีอาจทําให้เกิดอาการอาหารเป็ นพิษ โดยการเกิดปฏิกิริยากับเอมีน
เกิดเป็ นสารประกอบไนโตรซามีน ซึงเป็ นสารก่อมะเร็ง การวิเคราะห์ ไนเตรตและไนไตรท์ จึง
จําเป็ นในอุตสาหกรรมอาหาร Daniel C. Siu และคณะ ได้ทาํ การสกัดไนเตรตและไนไตรท์ ออกจาก
ตัวอย่างอาหารได้แก่ แฮม และซาลามี แล้วนําไปวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี โดยมี
ตัวตรวจวัดเป็ นแบบ UV absorbance detection ผลการทดลองพบว่ามี %recovery มากกว่า 90%
กราฟมาตรฐานมีความเป็ นเส้นตรงทีดีในช่วงความข้มข้นทีใช้งาน ( r2>0.999) และขีดจํากัดตําสุด
ของการตรวจวัด (LOD) เท่ากับ 50 ppb และ 30 ppb ตามลําดับ
Harry Pylypiw และคณะ [33] รายงานการวิเคราะห์หาปริ มาณวัตถุกนั เสีย ในปี ค.ศ.
2000 วัตถุกนั เสียทีศึกษา ได้แก่ โซเดียมเบนโซเอตและโพแทสเซียมซอร์เบต ในตัวอย่างนําผลไม้
โซดา ซอสถัวเหลือง ซอสมะเขือเทศ เนยถัว และอาหารอืนๆ ด้วยเทคนิค High Performance Liquid
Chromatography (HPLC) ทีตรวจวัดด้วย UV diode array detection สําหรับตัวอย่างทีเป็ นของเหลว
ทําโดยการเจือจางตัวอย่าง 10 เท่าด้วย acetonitrile/ammonium acetate buffer solution และสําหรับ
ตัวอย่างอาหารทีไม่ใช่ของเหลวเตรี ยมโดยการปั นตัวอย่างด้วยสารละลายเดียวกันในอัตราส่วน 1:5
จากนันจึงกรองก่อนทีจะฉีดเข้าเครื อง HPLC คอลัมน์ทีใช้คือ reversed-phase C18 column
ตรวจวัดทีความยาวคลืน 225 nm สําหรับ sodium benzoate และ 255 nm สําหรับ potassium sorbate
ในการวิเคราะห์กบั ตัวอย่างพบว่ามี %recovery อยูใ่ นช่วง 82 – 96%
ค.ศ. 2001 Qing-Chuan Chen และคณะ [34] วิเคราะห์หาปริ มาณสารให้ความหวาน
(sodium saccharin, aspartame, acesulfame K), วัตถุกนั เสีย ( benzoic acid, sorbic acid), คาเฟอีน
(caffeine), theobromine และ theophylline โดยใช้เทคนิค ion chromatography กับ ultraviolet
absorbance detection เป็ นตัวตรวจวัด ทําการแยกด้วย anion-exchange column ทีอุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 45 นาที ได้ค่า detection limit ทีตํากว่าระดับ ppm ภายใต้สภาวะการทดลองนี
สารพวกกรดออร์แกนิก ( organic acid) เช่น กรดซิตริ ก กรดมาลิก กรดทาร์ทาริ ก และกรด
แอสคอร์บิก ทีมีอยูใ่ นอาหารนันไม่รบกวนการวิเคราะห์ ปริ มาณต่างๆทีวิเคราะห์ได้มีค่าไม่แตกต่าง
จากค่าทีวิเคราะห์ได้โดยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ดังนันเทคนิค
ion chromatography จึงเป็ นอีกทางเลือกในการแยกและวิเคราะห์หาปริ มาณสารประกอบเหล่านีได้
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การวิเคราะห์หาปริ มาณผงชูรส ( monosodium glutamate) ในแฮมเบอเกอร์ วิจยั โดย
Rodriguez และคณะ (ค.ศ. 2003) [35] ด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography
(HPLC) เนืองจาก ผงชูรสสามารถช่วยเพิมรสชาติอาหารได้ดีจึงมีการเติม ลงในอาหารหลากหลาย
ชนิด เช่น ซุป หรื อผลิตภัณฑ์จากเนือสัตว์ ซึงเทคนิค
HPLC ใช้ในการแยกหลังจากทีมีการ
derivatization ผงชูรสด้วย dinitrophenyl reagent (DNP) ได้เป็ น DNP amino acid แล้วชะออกจาก
คอลัมน์ดว้ ย 25% acetronitrile : 75% glacial acetic acid (1% v/v) ตรวจวัดทีความยาวคลืน 254 nm
พบว่าเป็ นเทคนิคทีง่ายและรวดเร็ว ใช้สาํ หรับการวิเคราะห์เพือตรวจสอบคุณภาพอาหารได้
ในปี ค.ศ. 2007 Kenji Yoshikawa และคณะ [36] ได้นาํ graphite carbon column ซึงมี
ความแข็งแรงสูง มาประยุกต์ใช้กบั เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี ในการวิเคราะห์กรดอินทรี ยแ์ ละ
กรดอนินทรี ย ์ คาร์บอนคอลัมน์จะถูกเคลือบด้วย cetyltrimethylammonium (CTMA) ion เพือใช้ใน
การแยกกรดอินทรี ย ์ (acetic acid, lactic acid, succinic acid, malic acid, tartaric acid, citric acid)
และ ไอออนของกรดอนินทรี ย ์ (Cl–, NO –, NO –, SO –) โดยใช้ตวั ตรวจวัดเป็ นแบบการวัดค่าการนํา
ไฟฟ้ า และมี salicylic acid กับ sodium salicylate เป็ นสารละลายตัวพา สามารถวิเคราะห์กรด
อินทรี ยเ์ หล่านีได้ภายในเวลา 10 นาที เทคนิคทีพัฒนาขึนนีสามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์หากรด
อินทรี ยใ์ นตัวอย่างอาหารอืนๆได้
ในปี เดียวกันนี ZHONG Fu-jin และคณะ [37] ทําการแยกและวิเคราะห์หาปริ มาณ
organic acids และ inorganic anions พร้อมๆกันในตัวอย่างเหล้าด้วยเทคนิคไอออนโครมาโตกราฟี
(ion chromatography) ทีใช้ตวั ตรวจวัดเป็ น conductivity detector พบว่าใช้เวลาทังหมด 33 นาทีใน
การแยก formate, acetate, propionate, oxalate, succinate, glutarate, fluoride, chloride และ sulfate
ทําการเตรี ยมตัวอย่างโดย solid phase extraction ทําการแยกโดยไอออนโครมาโตกราฟี ใช้คอลัมน์
IonPac AS11-HC column ทีมี KOH เป็ น eluent จากการทดลองมีค่า relative standard deviation
น้อยกว่า 2.14% และ %recovery ของสารละลายมาตรฐานทีเติมลงไปอยูใ่ นช่วง 94.3 – 102.8%
การวิเคราะห์ หาปริ มาณผงชูรส ในปี ค.ศ. 2007 Tiziana Populin และคณะ [38] ได้
วิเคราะห์ผงชูรสในอาหารต่างๆ เช่น นําแกง ซุป ซอส และนําสลัด ซึงมีขนตอนการวิ
ั
เคราะห์ทีง่าย
ประกอบด้วยขันตอนการเจือจางสําหรับตัวอย่างทีเป็ นของเหลว หรื อการทําให้เป็ นเนือเดียวกันด้วย
0.1 N HCl สําหรับตัวอย่างของแข็งและของแข็งผสมของเหลว ตามด้วยการ derivatization ด้วย ophthaldialdehyde แล้วแยกด้วย High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ซึงใช้ C18
column ทีมีตวั ตรวจวัดเป็ น spectrofluorometric detection ในนําแกงและซุปทีมีการเติมผงชูรส
พบว่ามีปริ มาณ glutamic acid อยูใ่ นช่วง 92.7 – 341 mg/100 g และปริ มาณทีสูงสุดของ glutamic
2
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4
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acid ในอาหารทีไม่ได้เติมผงชูรสพบในผลิตภัณฑ์ทีประกอบด้วย hydrolyzed protein พบมากถึง
129 mg/100 g
การตรวจสอบผงชูรส โดยการใช้ solid state glutamate sensor ในงานวิจยั ของ Illyas
Md Isa และคณะ (ค.ศ. 2009) [39] การใช้ขวั ( electrode) นีมีช่วงความเป็ นเส้นตรง ( linearity) อยู่
ในช่วง 0.01 – 1 mM และ detection limit เท่ากับ 0.008 mM สารเติมแต่งอืนๆทีมีอยูใ่ นอาหารนัน
ไม่รบกวนการวิเคราะห์ ขัว glutamate sensor นีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในระบบ flow injection
analysis (FIA) เพือวิเคราะห์หาปริ มาณผงชูรสในอาหารได้ เพือเพิมความแม่นยําและความรวดเร็ว
ในการวิเคราะห์
ค.ศ. 2010 Khaldum M. Al Azzan และคณะ [40] วิเคราะห์หาปริ มาณกรดโพรพิโอนิก
และเกลือ โพรพิโอเนตในเบเกอรี ซึงมีขนตอนในหารเตรี
ั
ยมตัวอย่างทีง่าย โดยการเปลียนโพรพิโอ
เนตเป็ นโมเลกุลในรู ปทีไม่มีประจุดว้ ย glacial acetic acid จึงทําให้มีประสิทธิภาพในการสกัดด้วย
dichloromethane มากขึน นําสารทีสกัดได้ฉีดเข้าที capillary column ของ gas chromatography
(GC) ทีใช้ตวั ตรวจวัดเป็ น flame ionization detector ทําการวิเคราะห์โพรพิโอเนตในเบเกอรี ทังหมด
112 ตัวอย่าง พบว่ามีปริ มาณของกรด โพรพิโอนิกรวมกับเกลือโพรพิโอเนตในขนมปั ง เค้กหรื อโรล
ขนมปั งเบอร์เกอร์และฮอทดอก และขนมปั งพิตา้ อยูใ่ นช่วง 197 – 1273, 98 – 1846, 546 – 1932
และ 479 – 1680 μg/ml ตามลําดับ และตรวจไม่พบกรดโพรพิโอนิกและเกลือโพรพิโอเนตเลยใน
บิสกิต 36 ตัวอย่าง
Kenji Yoshikawa และคณะ (ค.ศ. 2011) ได้มีการพัฒนาวิธี capillary zone
electrophoresis [41] ทีมีตวั ตรวจวัดเป็ น UV detection สําหรับใช้ในการวิเคราะห์หาปริ มาณวัตถุกนั
เสีย (preservatives) และสารเพิมความเป็ นกรด (acidulants) ในตัวอย่างอาหาร ซึงใช้ สารละลาย tris
(hydroxymethyl) aminomethane, trimellitic acid and poly (vinyl alcohol) เป็ นสารละลายอิเล็กโทร
ไลต์ ทําการวิเคราะห์วตั ถุกนั เสีย 4 ชนิด และสารเพิมความเป็ นกรด 9 ชนิด พบว่าสามารถวิเคราะห์
ได้ภายในเวลา 8 นาที กราฟมาตรฐานมีความเป็ นเส้นตรงทีดีโดยมีค่า correlation coefficient (r2)
มากกว่า 0.99 ค่าความเข้มข้นตําสุดทีสามารถวิเคราะห์ได้อยูใ่ นช่วง 0.6 – 5.3 mg/L (%RSD อยู่
ในช่วง 1.2 – 4.7%) เทคนิคนีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หาปริ มาณวัตถุกนั เสียและ
สารเพิมความเป็ นกรดในอาหารชนิดต่างๆได้
เทคนิค flow injection on-line dialysis ยังสามารถนํามาใช้ในการเตรี ยมตัวอย่างในการ
วิคราะห์วตั ถุเจือปนอาหารในปี ค.ศ. 2011 Orawan Kritsunankul และคณะ [42] โดยใช้ Flow
injection on-line dialysis สําหรับการเตรี ยมตัวอย่างก่อนทีจะวิเคราะห์หาปริ มาณวัตถุเจือปนอาหาร
บางชนิดได้แก่ acesulfame-K, saccharin, caffeine, benzoic acid และ sorbic acid ด้วยเทคนิค High

29
Performance Liquid Chromatography (HPLC) โดยสารละลายทีไหลออกจากระบบของ dialysis
จะไปยังระบบการฉีดสารของ HPLC ใช้เวลาในการวิเคราะห์ทงหมด
ั
14 นาที ช่วงความเป็ น
เส้นตรงของกราฟมาตรฐานสําหรับ 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
นําไปประยุกต์ใช้กบั การวิเคราะห์เครื องดืมและตัวอย่างอาหารทีเป็ นของเหลว
ต่อมาในปี ค.ศ. 2012 Mehreen Lateef และคณะ [43] ได้วเิ คราะห์หาปริ มาณผงชูรส
(monosodium glutamate) จากตัวอย่างเครื องปรุ งรส 10 ตัวอย่างในประเทศปากีสถานด้วยเทคนิค
Modified High Performance Liquid Chromatography (HPLC) หลังจากทีสกัดด้วยนําและ
derivatization โดยใช้ dinitrofluorobenzene (DNFB) ตรวจวัดทีความยาวคลืน 254 nm ซึงพีคของผง
ชูรสเกิดที Retention time เท่ากับ 8.6 นาที พบว่ามีปริ มาณ ผงชูรสของตัวอย่างต่างๆกันอยูใ่ นช่วง
2.6 – 7.7%
Kang Ma และคณะ ( ปี ค .ศ.2012) [44] ได้พฒั นาเทคนิคทีมีความถูกต้องและ
ประสิทธิภาพสูงสําหรับวิเคราะห์หาปริ มาณสารเติมแต่งในอาหาร ( Food additive) พร้อมกัน 20
ชนิด ซึงประกอบไปด้วย สารให้ความหวาน (sweetener) 3 ชนิด สารทีทําให้เกิดสี (colorant) 7 ชนิด
วัตถุกนั เสีย ( preservative) 9 ชนิด และคาเฟอีน ( caffeine) ด้วยเทคนิค High Performance Liquid
Chromatography (HPLC) ทีใช้ตวั ตรวจวัดเป็ น photo diode array detector (PDA) สามารถวิเคราะห์
สารเติมแต่งในอาหารทีระดับความเข้มข้นตําๆได้ในช่วง 0.005 – 0.150 μg/ml และนําไปใช้ในการ
หาปริ มาณสารเติมแต่งในอาหารทีใช้ในการบริ โภคหลากหลายชนิดได้
และในปี เดียวกันนี ตรี พล [45] ทําการวิเคราะห์หาปริ มาณสารอินทรี ยแ์ ละสาร
อนินทรี ยบ์ างชนิดในตัวอย่างอาหารทีผ่านกระบวนการผลิต คือ ใบชาแห้ง ชาเพร้อมดืม แฮม และ
ปลาทูน่ากระป๋ อง ด้วยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี ซึงมีตวั ตรวจวัดชนิดวัดค่าการนําไฟฟ้ า และมี
เครื องผลิต KOH แบบอัตโนมัติเพือใช้เป็ น eluent กรดอินทรี ยท์ ีวิเคราะห์ได้แก่ กรดอะซิตริ ก กรด
ฟอร์มิก กรดซักซินิก กรดมาลิก กรดทาร์ทาริ ก กรดแอสคอร์บิก กรดซิตริ ก และแอนไอออน
อนินทรี ยบ์ างชนิดได้แก่ ฟลูออไรด์ คลอไรด์ โบรไมด์ ไนไตรท์ ไนเตรต ฟอสเฟต และเบนโซเอต
โดยสภาวะทีเหมาะสมในการแยกคือ สภาวะ gradient ของ KOH เข้มข้น 15 mM ทีเวลา 1 ถึง 15
นาที และเพิมความเข้มข้นเป็ น 40 mM ทีเวลา 15 ถึง 35 นาที ผลการทดลองพบว่า ขีดจํากัดตําสุดที
วิเคราะห์ได้สาํ หรับกรดอินทรี ยอ์ ยูใ่ นช่วง 0.09 – 3.06 mg/L และแอนไอออนอนินทรี ยอ์ ยูใ่ นช่วง
0.14 – 1.21 mg/L สําหรับความเทียงของการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคนีอยูใ่ นเกณฑ์ทียอมรับได้
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พบว่าในปี ทีผ่านมาเทคนิคทีนิยมใช้ในการวิเคราะห์หาปริ มาณ วัตถุเจือปนอาหาร นัน
นิยมใช้เทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) เป็ นส่วนมาก บางงานวิจยั ต้อง
มีการ derivatization สารก่อนทีจะทําการวิเคราะห์ จึงมีขนตอนการเตรี
ั
ยมตัวอย่างทียุง่ ยาก ดังนัน
ผูว้ จิ ยั จะทําการวิเคราะห์หา ปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารบางชนิด ได้แก่ acetate, propionate, nitrite,
monosodium glutamate (MSG), malic acid, bisulfite, nitrate, fumaric acid, benzoate และ citric
acid ในตัวอย่างอาหารแปรรู ป ด้วยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี ทีมีตวั ตรวจวัดแบบการวัดค่าการ
นําไฟฟ้ า

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
1. เครืองมือ อุปกรณ์ สารเคมีและตัวอย่ างทีใช้ ในการทดลอง
1.1 เครืองมือและอุปกรณ์ทีใช้ ในการทดลอง
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 เครื องปั น Panasonic MX – 795N
1.8 Hot plate M21 – 1 (Framo - Geratetechnik)
1.9 เครื องชัง ทศนิยม 4 ตําแหน่ง 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 โกร่ งบดยา
1.13 เครื องแก้ว (glasswares)
1.14 กระบอกฉีดสารตัวอย่างขนาด 3 mL
1.15 แก๊สไนโตรเจนพร้อมถัง และอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน (nitrogen gas
99.995% lab grade)
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1.2 สารเคมีทีใช้ ในการทดลอง
ตารางที 3.1 รายชือสารเคมีทีใช้ในการทดลอง
สารเคมี
แหล่ งทีมา
sodium acetate
Sigma-Aldrich
sodium propionate
Sigma-Aldrich
sodium nitrite
Fluka
monosodium glutamate
Ayinomoto
malic acid
Fluka
sodium metabisulfite
Sigma-Aldrich
sodium nitrate
Fluka
fumaric acid
Fluka
sodium benzoate
B.H.D. Laboratory
citric acid
Fluka

เกรด
Anala R
Anala R
Anala R
99.00%
Purum
puriss
Anala R
Purum
Anala R
Puriss

Ka
1.80 x 10-5
1.34 x 10-5
–
–
3.48 x 10-4, 8.00 x 10-6
–
–
8.85 x 10-4 , 3.21 x 10-5
6.46 x 10-5
8.40 x 10-4

1.3 ตัวอย่ างทีใช้ ในการทดลอง
ทําการสุ่มตัวอย่างอาหารแปรรู ปทีมีขายในท้องตลาด ได้แก่ ไส้กรอก จํานวน
กุนเชียง จํานวน 6 ยีห้อ และมะม่วงดอง จํานวน 5 ยีห้อ ดังตารางที 3.2

6 ยีห้อ

ตารางที 3.2 รายชือตัวอย่างอาหารทีใช้ในการทดลอง
code name
ตัวอย่ างไส้ กรอก
(sausage)
sausage A

ชือผลิตภัณฑ์

บริษัททีผลิต/วันผลิต/วันหมดอายุ/
ส่ วนประกอบทีสํ าคัญ

ไส้กรอกรมควัน
ยีห้อ Better foods

บ. อาหารเบทเทอร์ จํากัด / ผลิตเมือ 21/06/2013 /
หมดอายุ 21/07/2013 / ส่วนประกอบ เนือสัตว์ ไขมัน
นําตาล เกลือ เครื องเทศ
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ตารางที 3.2 (ต่อ)
code name
sausage B

sausage C

sausage D

sausage E

sausage F
ตัวอย่ างกุนเชียง
(chinese sausage)
chinese A

chinese B

chinese C

ชือผลิตภัณฑ์

บริษัททีผลิต/วันผลิต/วันหมดอายุ/
ส่ วนประกอบทีสํ าคัญ
ไส้กรอกจัมโบ้ บ. ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) / ผลิตเมือ
ยีห้อ Tesco lotus 26/06/2013 / หมดอายุ 23/07/2013 / ส่วนประกอบ
เนือสัตว์ นําตาล เกลือ เครื องเทศ ใช้โมโนโซเดียม
กลูตาเมต
ไส้กรอก
บ. เจพีเอ็ม ซอสเซส จํากัด / ผลิตเมือ 18/07/2013 /
หมดอายุ 18/08/2013 / ส่วนประกอบ เนือไก่ มันไก่
เวียนนาไก่
ยีห้อ JPM
เครื องปรุ ง แป้ งเกลือ
ไส้กรอกหมู บ. ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) / ผลิตเมือ
18/05/2013 / หมดอายุ 18/06/2013 / ส่วนประกอบ
ยีห้อ CP
เนือสัตว์ นําตาล เกลือ เครื องเทศ
ไส้กรอกหมู บ. ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) / ผลิตเมือ
ยีห้อ BKP
10/05/2013 / หมดอายุ 07/06/2013 / ส่วนประกอบ
เนือสัตว์ นําตาล เกลือ เครื องเทศ
ไส้กรอกหมู ร้านค้าใต้อาคารเรี ยนรวมวิทยาศาสตร์ (ร.ว.ท.)

กุนเชียงหมู
ยีห้อ บ้านไผ่

บ. ส ขอนแก่น ซีฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) / ผลิตเมือ
28/07/2013 / หมดอายุ 05/12/2013 / ส่วนประกอบ หมู
แดง มันหมู นําตาล เกลือ วัตถุกนั เสีย ถัวเหลือง และ
แป้ งสาลี
กุนเชียงหมู
บ. จิง จิง เฮียง เชียงใหม่ จํากัด / ผลิตเมือ 05/07/2013 /
ยีห้อ จิง จิง เฮียง หมดอายุ 05/12/2013 / ส่วนประกอบ เนือหมู นําตาล
ซีอิวขาว
กุนเชียงหมู
บ. ส ขอนแก่น ซีฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) / ผลิตเมือ
ยีห้อ Big C
11/07/2013 / หมดอายุ 18/11/2013 / ส่วนประกอบ เนือ
หมู นําตาล เกลือ เครื องปรุ งรส ใช้วตั ถุกนั เสีย
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ตารางที 3.2 (ต่อ)
code name
chinese D

chinese E
chinese F
ตัวอย่ างมะม่ วงดอง
(preserved mango)
mango A

mango B
mango C

ชือผลิตภัณฑ์
กุนเชียงหมู
ยีห้อ ส.
ขอนแก่น
กุนเชียงหมู
ยีห้อ สะเบียง
กุนเชียงหมู
ยีห้อ ลี หุย เฮียง

บริษัททีผลิต/วันผลิต/วันหมดอายุ/ส่ วนประกอบทีสํ าคัญ
บ. ส ขอนแก่น ซีฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) / ผลิตเมือ
25/06/2013 / หมดอายุ 02/11/2013 / ส่วนประกอบ เนือ
หมูติดมัน นําตาล เกลือ ซีอิว ใช้วตั ถุกนั เสีย
ส่วนประกอบ เนือหมู ไขมัน นําตาล เกลือ ซอสปรุ งรส
เครื องเทศ
ส่วนประกอบ เนือหมู ไขมัน นําตาล เกลือ ซอสปรุ งรส
เครื องเทศ

มะม่วงดอง
ยีห้อ เสวย

บ. เสวยผลไม้แช่อิม จํากัด / ผลิตเมือ 22/10/2013 /
หมดอายุ 22/12/2013 / ส่วนประกอบ มะม่วง นําตาล
เกลือ กรดมะนาว(Citric acid) ใช้วตั ถุกนั เสีย
หมดอายุ 20/01/2014 / ส่วนประกอบ มะม่วง นําตาล
เกลือ กรดมะนาว (citric acid) โซเดียมเบนโซเอต
บ. บางกอก โนเบิล เทรดดิง จํากัด / ผลิตเมือ 18/10/2013 /
หมดอายุ 18/01/2014 / ส่วนประกอบ มะม่วง นําตาล
เกลือ
บ. ห้างหุน้ ส่วน ศรี เมือง จํากัด / ผลิตเมือ 04/11/2013 /
หมดอายุ 19/12/2013 / ส่วนประกอบ มะม่วง นําตาล
เกลือ ใช้วตั ถุกนั เสีย
บ. ผลไม้แปรรู ปวรพร จํากัด / ผลิตเมือ 17/11/2013 /
หมดอายุ 17/01/2014 / ส่วนประกอบ มะม่วง นําตาล
เกลือ ใช้วตั ถุกนั เสีย

มะม่วงแช่อิม
ยีห้อ ไร่ ทิพย์
มะม่วงแช่อิม
ยีห้อ Sarewa

mango D

มะม่วงดอง
ยีห้อ ศรี เมือง

mango E

มะม่วงแช่อิม
ยีห้อ วรพร
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2. การเตรียมสารละลาย
สารละลายมาตรฐานทีใช้ในการทดลองนีได้แก่
acetate, propionate, nitrite,
monosodium glutamate (MSG), malic acid, bisulfite, nitrate, fumaric acid, benzoate และ citric
acid ทําการเตรี ยมสารละลายมาตรฐานดังนี
2.1 สารละลายมาตรฐานเข้มข้น 1000 ppm
ชังสารมาตรฐานทีเป็ นของแข็งมา 0.1xxx กรัม ด้วยเครื องชังละเอียด ละลายด้วย
deionized water ใส่ลงในขวดปริ มาตรขนาด 100.00 mL ปรับปริ มาตรด้วย deionized water
2.2 สารละลายมาตรฐานเข้มข้น 100 ppm
ปิ เปตสารละลายมาตรฐานความเข้มข้น 1000 ppm จากข้อ 2.1 มา 10 mL ใส่ลงในขวด
ปริ มาตรขนาด 100.00 mL ปรับปริ มาตรด้วย deionized water
2.3 สารละลายมาตรฐานผสม
เตรี ยมสารละลายมาตรฐานผสมทัง
10 ชนิด สําหรับสร้างกราฟมาตรฐาน โดยการ
ปิ เปตสารละลายมาตรฐานต่างๆจากสารละลายมาตรฐานเข้มข้น 100 ppm และ 1000 ppm ให้มี
ความเข้มข้น 7 ระดับ ดังตารางที 3.3 แล้วเจือจางด้วย deionized water
ตารางที 3.3 การเตรี ยมสารละลายมาตรฐานผสมสําหรับการสร้างกราฟมาตรฐาน
สารมาตรฐาน
acetate
propionate
nitrite
MSG
malic acid
bisulfite
nitrate
fumaric acid
benzoate
citric acid

Std 1
0.5
0.5
0.5
5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Std 2
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1

ความเข้มข้น (ppm)
Std 3
Std 4 Std 5
4
6
8
2
4
6
2
4
6
20
40
60
2
4
6
4
6
8
2
4
6
2
4
6
4
6
8
2
4
6

Std 6
10
8
8
80
8
10
8
8
10
8

Std 7
20
10
10
100
10
20
10
10
20
10
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3. การเตรียมตัวอย่ างในการวิเคราะห์
ขันตอนในการเตรี ยมตัวอย่างไส้กรอก กุนเชียง และมะม่วงดอง ได้ดดั แปลงจากวิธีการ
เตรี ยมตัวอย่าง ของ Siu และ Henshall [32] แต่ต่างกันในขันตอนที 3.3 ซึงในงานวิจยั ของ Siu และ
Henshall ไม่ได้ทาํ การ homogenized ด้วยเครื อง homogenizer วิธีการเตรี ยมตัวอย่างเป็ นดังนี
3.1 ปั นตัวอย่างให้ละเอียดด้วยเครื องปั น แล้วเก็บในภาชนะทีปิ ดสนิทเก็บตัวอย่างที
อุณหภูมิ 4 ˚C
3.2 ชังตัวอย่าง 10.xxxx กรัม (โดยชังเป็ นนําหนักเปี ยก) ด้วยเครื องชังละเอียด ใส่ลงใน
ขวดรู ปชมพู่ ขนาด 250 mL ใส่ deionized water ปริ มาตร 100 mL
3.3 นําไปตังบน hot plate ทีอุณหภูมิประมาณ 75 ˚C จากนันทําการ homogenized ด้วย
เครื อง homogenizer ทีความเร็ว 9500 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 30 นาที ตังทิงไว้ให้เย็น
3.4 นําไป centrifuged ทีความเร็ว 7,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 10 นาที
3.5 กรองเอาสารละลายส่วนใสด้วยกระดาษกรองใส่ลงในขวดปริ มาตรขนาด 200.00
mL แล้วทําการสกัดกากทีเหลือซําอีกสองครัง
3.6 ปรับปริ มาตรด้วย deionized water
3.7 กรองด้วย 0.45 μm nylon membrane filter ก่อนฉีดสารละลายเข้าเครื อง IC
4. สภาวะสํ าหรับการทดลองด้ วยเทคนิค IC
column
eluent

: IonPac AS 18 analytical column (4×250 mm)
: สภาวะ gradient ของ KOH โดยใช้ KOH เข้มข้น 16 mM ทีเวลา 1 ถึง
10 นาที และเพิมความเข้มข้นเป็ น 45 mM ทีเวลา 11 ถึง 17 นาที แล้ว
คงทีทีความเข้มข้น 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
ในการหาสภาวะทีเหมาะสมในการวิคราะห์วตั ถุเจือปนอาหารในอาหารแปรรู ปด้วย
เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี โดยเลือกใช้ stationary phase เป็ น Dionex IonPac AS18 (มี
functional group เป็ น alkanol quaternary ammonium) และใช้ mobile phase เป็ น potassium
hydroxide (KOH) ทีได้จากเครื องผลิตตัวชะชนิดไฮดรอกไซด์แบบอัตโนมัติคือ EG50 ควบคุมด้วย
Dionex reagent free controller RFC-30 มีวธิ ีการทดลองคือ
5.1.1 เตรี ยมสารละลายมาตรฐานผสม คือ acetate, propionate, nitrite,
monosodium glutamate (MSG), malic acid, bisulfite, nitrate, fumaric acid, benzoate และ citric
acid จากสารละลายมาตรฐาน stock เข้มข้น 100 ppm และ 1000 ppm
5.1.2 ทําการฉีดสารละลายมาตรฐานผสมเข้าเครื องไอออนโครมาโทกราฟี
5.1.3 หาสภาวะทีเหมาะสมในการแยกทังแบบ isocratic และ gradient modeโดย
การหาความเข้มข้นของสารละลาย KOH และอัตราการไหลของตัวพาทีเหมาะสม จนได้สภาวะที
ให้ retention time ทีดี สามารถแยกสารละลายมาตรฐานผสมออกจากกันได้ดีทีสุดโดยพิจารณาจาก
ค่า resolution
Resolution คือการวัดอาณาเขตของพีค 2 พีคทีซ้อนกัน เพือดูการแยกระหว่างพี ค 2 พีค
ซึงพบว่าถ้า retention time ของพีคทังสองแตกต่างกันมาก การแยกจะเกิดได้ดี แต่ถา้ ความกว้างของ
พีคมีค่ามาก การแยกเกิดขึนได้ไม่ดี สําหรับพี คทีสมมาตรคือมีรูปร่ างเป็ น normal gaussian shape
การแยกจะมีค่าตามสมการดังนี
Rs = 2(tR2 – tR1)/(W1+W2)
tR1 และ tR2 คือ retention time ของพีคที 1 และ 2 ตามลําดับ
W1และ W2 คือความกว้างของฐานพีคทังสอง
สําหรับพี คทีสมมาตรและมีค่าการแยกเท่ากับ 1 จะมีพนที
ื พี คทีซ้อนกันเพียง 2% ซึง
เพียงพอสําหรับงานวิเคราะห์ทางปริ มาณ ถ้าการแยกมีค่าเท่ากับ 1.5 พีค สามารถแยกออกจากกันได้
อย่างสมบูรณ์
5.2 การตรวจสอบความใช้ ได้ ของวิธีวิเคราะห์ (Method validation)
เพือตรวจสอบว่าวิธีการวิเคราะห์นีสามารถนําไปใช้วเิ คราะห์หาปริ มาณวัตถุเจือปน
อาหารในตัวอย่างอาหารแปรรู ปได้จริ ง จึงต้องมีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวเิ คราะห์ ดังนี
เมือ
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5.2.1 ความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรง ( linearity) ทําการทดลองโดยฉีดสารละลาย
มาตรฐานผสมทีเตรี ยมขึนสําหรับการสร้างกราฟมาตรฐานทีมีความเข้มข้น 7 ระดับ (ทําซํา 3 ซํา)
จากนันนําไปสร้างกราฟมาตรฐานโดยการพลอตระหว่างความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานใน
แกน X กับพืนทีใต้กราฟในแกน Y แล้วคํานวณหาสมการเส้นตรงจากกราฟนีและพิจารณาค่าความ
เป็ นเส้นตรง (correlation coefficient, r2)
5.2.2 การตรวจสอบความแม่นยํา (precision) ของวิธีวเิ คราะห์
5.2.2.1 การตรวจสอบความแม่นยําของ peak area ทําการทดลองโดยฉีด
สารละลายมาตรฐานผสมเข้าเครื อง IC ทดลองซํา 3 ครัง แล้วคํานวณหาค่า %relative standard
deviation (%RSD) ของ peak area
5.2.2.2 การตรวจสอบความแม่นยําของวิธีวเิ คราะห์ภายในวันเดียวกันและ
ระหว่างวัน ( intra-inter day precision) ทําโดยการฉีดสารละลายตัวอย่างทีผ่านขันตอนการเตรี ยม
ตัวอย่างแล้วเข้าเครื อง IC โดยทําการทดลองซํา 3 ครังภายในวันเดียวกันสําหรับ intra-day precision
และ ทําซํา 7 ครัง ภายใน 30 วันสําหรับ inter-day precision แล้วคํานวณหา %relative standard
deviation (%RSD)
5.2.3 การหาค่าขีดจํากัดของการตรวจพบ (limit of detection, LOD) และค่า
ขีดจํากัดของการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (limit of quantitation, LOQ) ทําการทดลองโดยใช้ deionized
water ทีเติมสารละลายมาตรฐานลงไปเพียงเล็กน้อย (ความเข้มข้น 0.05 mg/L) วิเคราะห์สารละลาย
นีด้วยเทคนิค ICโดยฉีดซํา 10 ครัง นําค่า peak area ทีได้ทงั 10 ครังมาคํานวณหาค่า standard
deviation (SD) จากนันจึงคํานวณหาความเข้มข้นทีตรงกับสัญญาณ 3SD จากสมการความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรงของกราฟมาตรฐาน ค่าความเข้มข้นทีคํานวณได้นี คือ LOD และคํานวณหาความเข้มข้น
ทีตรงกับสัญญาณ 10SD จากสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของกราฟมาตรฐาน ค่าความเข้มข้นที
คํานวณได้นี คือ LOQ
5.3 การทดลองหาปริมาณ วัตถุเจือปนอาหาร ในตัวอย่ าง อาหารแปรรู ป โดยวิธีการใช้
calibration curve method
ทําการทดลองโดยเตรี ยมตัวอย่าง อาหารแปรรู ป ตามวิธีการเตรี ยมตัวอย่างทีกล่าวถึง
แล้วในข้อ 3 จากนันวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค IC นําค่า peak area ทีได้มาคํานวณหาปริ มาณ วัตถุเจือปน
อาหาร ทีมีอยูใ่ นตัวอย่างโดยใช้สมการความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของกราฟมาตรฐาน
จากนัน
โดยการ spiked สารละลาย
ประเมินความถูกต้องของวิธีการเตรี ยมตัวอย่างและวิธีวเิ คราะห์
มาตรฐานทีทราบความเข้มข้นทีแน่นอนลงไปในตัวอย่าง แล้วคํานวณเป็ น
%recovery ทําการ
spiked ที 2 ระดับความเข้มข้น ดังตารางที 3.4 – 3.6
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5.4 การทดลองหาปริมาณ วัตถุเจือปนอาหาร ในตัวอย่ าง อาหารแปรรู ป โดยวิธีการใช้
standard addition method
ชังตัวอย่างมะม่วงดอง (mango A) ประมาณ 10.xxxx g จํานวน 4 ตัวอย่างลงในขวดรู ป
ชมพู่ แล้วเติมสาร ละลายมาตรฐานลงในตัวอย่างโดย เติมลงไปให้มีความเข้มข้นทังหมด 3 ระดับ
ความเข้มข้น และมี 1 ตัวอย่างทีไม่ตอ้ งเติมสารละลายมาตรฐาน ดังตารางที 3.7
ตารางที 3.7 การเตรี ยมสารละลายตัวอย่าง (mango A) สําหรับ standard addition method
สารมาตรฐาน
acetate
propionate
MSG
malic acid
bisulfite
nitrate
benzoate
citric acid

ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานทีเติมในตัวอย่าง (ppm)
Std added 1
Std added 2
Std added 3
Std added 4
0
50
100
150
0
10
20
40
0
20
40
60
0
3
5
10
0
5
10
30
0
2
4
8
0
10
20
30
0
50
100
200

จากนันทํา การสกัด ตัวอย่าง ตามวิธีการเตรี ยมตัวอย่างทีกล่าวถึงแล้วในข้อ 3 นํา
สารละลายตัวอย่างทีเตรี ยมได้ทงั 4 ตัวอย่างดังตาราง 3.7 ไปวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค IC แล้ว คํานวณหา
ความเข้มข้นของ วัตถุเจือปนอาหาร ในตัวอย่าง โดยทําการสร้าง กราฟ standard addition ซึงพลอต
ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน ในแกน X และค่า peak area ทีได้จาก chromatogram
ในแต่ละตัวอย่าง พลอตในแกน Y จะได้กราฟ standard addition เป็ นเส้นตรง และทีตําแหน่งเมือ Y
= 0 เส้นกราฟจะตัดแกนที –X ค่า X ทีตัดแกนนัน คือ ความเข้มข้นของตัวอย่างในหน่วย mg/L
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บทที 4
ผลการทดลอง
1. การหาสภาวะทีเหมาะสมของเทคนิค IC สํ าหรับการวิเคราะห์ หาปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร
ในการวิเคราะห์หาสภาวะทีเหมาะสมสําหรับการแยกวัตถุเจือปนอาหารด้วยเทคนิค
ไอออนโครมาโทกราฟี โดยเลือกใช้ stationary phase เป็ น Dionex IonPac AS18 (ซึงมี functional
group เป็ น alkanol quaternary ammonium) และใช้ mobile phase เป็ น potassium hydroxide ทีได้
จากเครื องผลิตตัวชะชนิดไฮดรอกไซด์แบบอัตโนมัติ จากการทดลองโดยทําการเปลียนความเข้มข้น
ของสารละลาย KOH ทีใช้ พบว่า สภาวะทีเหมาะสมในการแยก คือ สภาวะ gradient ของ KOH โดย
เริ มต้นใช้ KOH เข้มข้น 16 mM ทีเวลา 1 ถึง 10 นาที จากนันเพิมความเข้มข้นของ KOH เป็ น 45
mM ทีเวลา 10 ถึง 17 นาที และคงทีอีก 3 นาที เมือใช้สภาวะการทดลองนีวิเคราะห์สารละลาย
มาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารได้แก่ acetate, propionate, nitrite, monosodium glutamate (MSG),
malic acid, bisulfite, nitrate, fumaric acid, benzoate และ citric acid พบว่าได้โครมาโทแกรมดัง
แสดงในรู ปที 4.1
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7
10

5
1

8
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3
4

9

รู ปที 4.1 Chromatoram ของสารละลายมาตรฐานผสมวัตถุเจือปนอาหาร
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
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จาก chromatogram ในรู ปที 4.1 เมือพิจารณาลําดับการออกจากคอลัมน์ของแอน
ไอออน โดยเริ มจาก inorganic anions ได้แก่ nitrite, nitrate และ bisulfite พบว่า nitrite มีขนาดเล็ก
ทีสุด จึงออกมาจากคอลัมน์ได้ก่อน และ bisulfite ถึงแม่วา่ จะมีประจุ -2 แต่จากโครงสร้างพบว่าเกิด
resonance ของไอออนลบภายในโมเลกุลจึงออกจากคอลัมน์ก่อน nitrate ดังนันลําดับการออกจาก
คอลัมน์ของ inorganic anions คือ nitrite, bisulfite และ nitrate ตามลําดับ
สําหรับ organic anions ได้แก่ acetate, propionate, MSG, malic acid, fumaric acid,
benzoate และ citric acid พบว่า ไอออนทีมีประจุ -1 คือ acetate, propionate, MSG จะออกมาจาก
คอลัมน์ได้ก่อน โดยเรี ยงลําดับตามขนาดคือ acetate ออกก่อน propionate และตามด้วย MSG
ตามลําดับ และตามด้วย ไอออนทีมีประจุ -2 ได้แก่ malic acid และ fumaric acid สําหรับ benzoate
ถึงแม้วา่ จะมีประจุ -1 แต่เนืองจากโครงสร้างมีขนาดใหญ่และเป็ นอะโรมาติกจึงอยูใ่ นคอลัมน์นาน
ส่วน citric acid นันโครงสร้างมีขนาดใหญ่และมีประจุลบอยูใ่ นโครงสร้างมาก จึงออกจากคอลัมน์
ได้ชา้ ทีสุด
ดังนัน สามารถเรี ยงลําดับการออกจากคอลัมน์จากเร็วไปช้าได้ดงั นี
acetate --> propionate --> nitrite --> monosodium glutamate (MSG) --> malic acid
--> bisulfite --> nitrate --> fumaric acid --> benzoate --> citric acid
จากนันวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการแยกพีคต่างๆออกจากกันได้ดว้ ย ค่า resolution
จากผลการทดลองพบว่าค่า retention time (tR) ของสารแต่ละตัวและค่า resolution (Rs) แสดงดัง
ตารางที 4.1
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ตารางที 4.1 ค่า retention time และค่า resolution (Rs) ของวัตถุเจือปนอาหารในสารละลาย
มาตรฐานผสม
Peak number

compound

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

acetate
propionate
nitrite
MSG
malic acid
bisulfite
nitrate
fumaric acid
benzoate
citric acid

retention time (tR)
(min)
3.16
3.27
4.78
5.61
6.22
6.69
7.29
9.93
11.23
17.73

resolution
(Rs)
0.44
> 1.50
1.51
1.11
0.94
1.09
> 1.50
1.18
> 1.50

จากสภาวะการทดลองทีเหมาะสมใช้เวลาในการวิเคราะห์วตั ถุเจือปนอาหารทัง 10
ชนิดเพียง 20 นาที มีค่า resolution (Rs) อยูใ่ นช่วง 0.44 – 1.51 สภาวะทีได้นีสามารถนําไปใช้แยก
วัตถุเจือปนอาหารในกลุ่มทีทําการทดลองได้ดียกเว้น acetate และ propionate พบว่าพีคยังมีการ
ซ้อนทับกันอยูม่ ากซึงมีค่า Resolution (Rs) = 0.44 ซึงถือว่าแยกออกจากกันได้ไม่ดี แต่ยงั สามารถ
วิเคราะห์หาปริ มาณได้ดว้ ยการเจือจางสารละลายตัวอย่างให้เหมาะสม
2. การศึกษาความเป็ นเส้ นตรง ( linearity), detection limit และ limit of quantitation ในการ
วิเคราะห์ วัตถุเจือปนอาหารโดยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี
การศึกษาความเป็ นเส้นตรงของกราฟมาตรฐานโดยพิจารณาจากค่า
correlation
coefficient (r2) โดยการพลอตกราฟระหว่างความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานกับพืนทีใต้พคี ดัง
ตัวอย่างในรู ปที 4.2 และ 4.3
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รู ปที 4.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพืนทีใต้พคี กับความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน
acetate ในช่วงความเข้มข้น 0.5 – 20 ppm

รู ปที 4.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพืนทีใต้พคี กับความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน
MSG ในช่วงความเข้มข้น 0 – 100 ppm
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จากกราฟมาตรฐานสามารถคํานวณหาสมการเส้นตรง และ correlation coefficient (r2)
ได้ ซึงสมการเส้นตรง , ค่า detection limit (LOD) หรื อขีดจํากัดตําสุดทีสามารถวิเคราะห์หา
วัตถุเจือปนอาหารได้ และ limit of quantitation (LOQ) ) หรื อขีดจํากัดตําสุดทีสามารถวิเคราะห์เชิง
ปริ มาณ สรุ ปผลการทดลองดังตารางที 4.2
ตารางที 4.2 ค่า LOD, LOQ, linear equation, correlation coefficient (r 2) และ working range ของ
วัตถุเจือปนอาหารต่างๆ

acetate

0.39

0.68

y = 0.0293x + 0.0254

0.9986

0.5 – 20

linear
range
(mg/L)
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

compound

LOD LOQ
(mg/L) (mg/L)

linear equation

r2

working
range
(mg/L)

จากตารางที 4.2 พบว่ากราฟมาตรฐานมีความเป็ นเส้นตรงทีดี พิจารณาจากค่า
correlation coefficient (r2) มากกว่า 0.995 ผลจากการศึกษาพบว่า malic acid มีค่า LOD ตําทีสุดคือ
0.06 mg/L และ MSG มีค่า LOD สูงทีสุดคือเท่ากับ 1.12 mg/L คือ MSG มี sensitivity ตําทีสุด แสดง
ว่า MSG นําไฟฟ้ าได้นอ้ ยทีสุด เนืองจากโมเลกุลของ MSG มีลกั ษณะโครงสร้างเป็ น organic
compound มาก และภายในโมเลกุลสามารถเกิด resonance ของประจุลบได้นนเอง
ั
(ตัวตรวจวัดเป็ น
ชนิดการวัดค่าการนําไฟฟ้ า ดังนัน sensitivity จึงขึนอยูก่ บั การนําไฟฟ้ าของสารนันๆ ) สําหรับค่า
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LOQ พบว่ามีค่าอยูใ่ นช่วง 0.08 – 1.68 mg/L ช่วงความเป็ นเส้นตรง (linear range) ของกราฟ

มาตรฐานอยูใ่ นช่วง 0.5 – 100 mg/L ยกเว้น nitrite มี linear range เท่ากับ 0.5 – 80 mg/L และ MSG
มี linear range เท่ากับ 5 – 100 mg/L แต่การนําไปใช้วเิ คราะห์กบั ตัวอย่างทีมีความเข้มข้นสูงๆนัน
ทําให้ตวั ตรวจวัด (detector) มีอายุการใช้งานสันลง ดังนันจึงต้องมีการเจือจางสารละลายตัวอย่าง
ก่อนทําการวิเคราะห์ และใช้ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานลดลงเป็ น working range ดัง
ตารางที 4.2
3. การศึกษาความถูกต้ องของการวิเคราะห์ accuracy ในการหาปริมาณวัตถุเจือปนอาหารโดย
เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี
ในการทดลองนีได้ทาํ การศึกษา accuracy ของการผลการทดลองทีได้จากการทํา
spiked recovery ซึงวิเคราะห์ได้จากค่า %recovery โดยการ spiked สารละลายมาตรฐานทีทราบ
ความเข้มข้นทีแน่นอนลงไปในตัวอย่าง ซึงในการทดลองนีทําการ spiked สารละลายมาตรฐานลง
ไปตัวอย่างละ 2 ความเข้มข้น คือทีความเข้มข้นตําและความเข้มข้นสูง ผลการทดลองแสดงดังรู ปที
4.4 และ 4.5 เป็ นตัวอย่างการหา %recovery ของตัวอย่าง sausage D ทังทีไม่มีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสม (unspiked) และมีการเติมสารละลายมาตรฐานผสม (spiked) ตามลําดับ
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รู ปที 4.4 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง sausage D ทีไม่มีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสม (unspiked)
โดยที a คือ พีคหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตัวอย่าง
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รู ปที 4.5 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง sausage D ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสม (spiked)
จากรู ปที 4.4 และ 4.5 จะเห็นว่าพืนทีใต้พคี ของ acetate, propionate, nitrite, MSG,
malic acid, bisulfate, nitrate, และ fumaric acid เพิมขึนเมือมีการเติมสารละลายมาตรฐานผสมลงไป
ในตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่าพีคของสารละลายมาตรฐานทีเติมลงไป เป็ นพีคเดียวกันกับใน
สารละลายตัวอย่าง แล้วจึงศึกษาหา %recovery ต่อไป
4. การหาปริมาณวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่ างอาหารแปรรู ปด้ วยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี
ทําการวิเคราะห์หาปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างอาหารแปรรู ป ซึงตัวอย่าง
อาหารแปรรู ปทีเลือกวิเคราะห์ในงานวิจยั นี ได้แก่ ตัวอย่างไส้กรอก 6 ตัวอย่าง ( sausage A –
sausage F) ตัวอย่างกุนเชียง 6 ตัวอย่าง ( chinese A – chinese F) และตัวอย่างมะม่วงดอง 5 ตัวอย่าง
(mango A – mango E) ซึงทําการวิเคราะห์หาปริ มาณวัตถุเจือปนโดยใช้วธิ ีการเทียบกับ calibration
curve ของสารละลายมาตรฐาน
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4.1 ตัวอย่างไส้กรอก (sausage)
ตามสภาวะการทดลองเดียวกับสารละลายมาตรฐานผสม พบว่า ในตัวอย่างไส้กรอกที
นํามาวิเคราะห์ทงั 6 ชนิดนี พบวัตถุเจือปนอาหาร คือ acetate, propionate, nitrite, monosodium
glutamate (MSG), malic acid, bisulfite, nitrate, fumaric acid และ citric acid แต่ไม่พบว่ามีการเติม
benzoate ในตัวอย่างไส้กรอก อาจเนืองมาจากได้มีกฏหมายห้ามมิให้มีการใช้กรดเบนโซอิกใน
ผลิตภัณฑ์ทีทํามาจากเนือสัตว์ [14]
ทําการหาสภาวะทีเหมาะสมในการสกัดวัตถุเจือปนอาหารจากตัวอย่างไส้กรอก
(sausage C) โดยศึกษาการเปลียนแปลงเวลาทีใช้ในการสกัดตัวอย่าง คือ ใช้เวลา 10, 20, 30 และ
40 นาที ใช้อุณหภูมิคงทีคือ 75 ˚C ซึงได้ทาํ การสกัดตัวอย่างทังหมด 3 ครัง ผลการทดลองแสดงดัง
ตารางที 4.3
ตารางที 4.3 ปริ มาณของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง sausage C ทีใช้เวลาในการสกัดเป็ น 10, 20,
30 และ 40 นาที ทีอุณหภูมิ 75 ˚C
time
(min) acetate propionate
10
20
30
40

14.709
16.610
16.931
16.822

0.871
1.164
1.408
1.268

nitrite
0.035
0.035
0.037
0.038

ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (g/kg)
malic
MSG
bisulfite
acid
7.819 0.067 0.250
9.147 0.073 0.279
10.006 0.094 0.278
9.764 0.095 0.284

nitrate
0.064
0.058
0.069
0.079

fumaric
acid
0.010
0.010
0.010
0.011

citric
acid
0.014
0.018
0.021
0.021

จากตารางที
4.3 สามารถนําไปพลอตกราฟเป็ นแผนภูมิแท่ง ระหว่างปริ มาณของวัตถุ
เจือปนอาหาร (g/kg) ในแกน y เพือเปรี ยบเทียบระหว่างการเปลียนแปลงเวลาทีใช้ในการสกัด กับ
ปริ มาณของวัตถุเจือปนอาหาร ผลการทดลองดังรู ปที 4.6
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concentration (g/kg)

concentration (g/kg)

รู ปที 4.6 ปริ มาณของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างไส้กรอก sausage C ทีพบเมือใช้เวลา
ในการสกัด10, 20, 30 และ 40 นาที ทีอุณหภูมิ 75 ˚C
จากการศึกษาเวลาทีใช้ในการสกัด พบว่าการสกัดวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง
ไส้กรอก ( sausage C) พบว่า เมือเวลาทีใช้ในการสกัดเพิมมากขึน ก็พบปริ มาณของวัตถุเจือปน
อาหารทีสนใจเพิมมากขึนด้วย จนกระทังใช้เวลาในการสกัด 30 นาทีขึนไป พบว่าปริ มาณวัตถุเจือ
ปนอาหารเริ มคงที จะเห็นว่าปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารทีเวลา 30 นาทีและ 40 นาที มีค่าใกล้เคียงกัน
จึงเลือกใช้เวลาในการสกัด 30 นาที เพือให้ใช้เวลาในการเตรี ยมตัวอย่างไม่นานเกินไป
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จากนันทําการวิเคราะห์หาปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างไส้กรอก sausage A –
sausage F ผลการทดลองแสดงดัง chromatogram ในรู ปที 4.7 – 4.12 ตามลําดับ
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รู ปที 4.7 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างไส้กรอก sausage A
(ดูหมายเลขกํากับจากรู ปที 4.1)
โดยที a คือ พีคหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตัวอย่าง
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รู ปที 4.8 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างไส้กรอก sausage B
(ดูหมายเลขกํากับจากรู ปที 4.1)
โดยที a คือ พีคหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตัวอย่าง
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รู ปที 4.9 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างไส้กรอก sausage C
(ดูหมายเลขกํากับจากรู ปที 4.1)
โดยที a คือ พีคหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตัวอย่าง
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รู ปที 4.10 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างไส้กรอก sausage D
(ดูหมายเลขกํากับจากรู ปที 4.1)
โดยที a คือ พีคหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตัวอย่าง
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รู ปที 4.11 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างไส้กรอก sausage E
(ดูหมายเลขกํากับจากรู ปที 4.1)
โดยที a คือ พีคหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตัวอย่าง
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รู ปที 4.12 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างไส้กรอก sausage F
(ดูหมายเลขกํากับจากรู ปที 4.1)
โดยที a คือ พีคหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตัวอย่าง
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จากโครมาโทแกรมของตัวอย่างไส้กรอกในรู ปที 4.7 – 4.12 จะเห็นว่ามีพคี ใหญ่ซึง
ไม่ใช่พคี ของสารทีสนใจ ได้แก่ พีคทีขึนที retention time ประมาณ 4.20 นาที เป็ นพีคของ chloride
และที retention time ประมาณ 12.80 นาที เป็ นพีคของ phosphate โดยทีพีคของ chloride กับ
phosphate นีไม่รบกวนการวิเคราะห์สารทีสนใจในตัวอย่าง
การหาปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างไส้กรอก สามารถคํานวณหาความเข้มข้น
ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างไส้กรอก sausage A – sausage F ได้ผลการทดลองดังตารางที 4.4
จากตารางที 4.4 จะเห็นว่า ในตัวอย่างไส้กรอกมีปริ มาณของ acetate เป็ นองค์ประกอบ
หลักและพบมากทีสุดในตัวอย่าง sausage E (โดยเรี ยงลําดับปริ มาณ acetateได้เป็ น sausage E >
sausage C > sausage A > sausage B > sausage D > sausage F) พบว่ามี fumaric acid ในปริ มาณที
น้อย พบเพียงในตัวอย่าง sausage A, sausage C, sausage D และ sausage F ซึงมีปริ มาณเท่ากันคือ
0.02 g/kg และในตัวอย่าง sausage D ไม่พบปริ มาณของ citric acid ซึงในตัวอย่างอืนๆมีปริ มาณ
citric acid อยูใ่ นช่วง 0.02 – 0.36 g/kg (เรี ยงลําดับปริ มาณ citric acid ได้เป็ น sausage E > sausage F
> sausage A = sausage B > sausage C)
สําหรับวัตถุเจือปนอาหารทีอาจเป็ นสารอันตรายได้แก่ nitrite, nitrate และ bisulfite
จากผลการทดลองพบว่าปริ มาณของ nitrite ในตัวอย่างไส้กรอกอยูใ่ นช่วง 0.04 – 0.11 g/kg ปริ มาณ
ของ nitrate ในตัวอย่างไส้กรอกอยูใ่ นช่วง 0.08 – 0.30 g/kg และปริ มาณของ bisulfite ในตัวอย่าง
ไส้กรอกอยูใ่ นช่วง 0.23 – 0.56 g/kg ซึงพบว่าความเข้มข้นทีวิเคราะห์ได้ของ nitrite, nitrate และ
bisulfite จากตัวอย่างไส้กรอก มีค่าไม่เกินปริ มาณสูงสุดทีกฎหมายกําหนดให้ใช้ได้ (ดูทีภาคผนวก
การใช้วตั ถุเจือปนอาหารแนบท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื อง ข้อ
กําหนดการใช้วตั ถุเจือปนอาหาร) และ MSG หรื อผงชูรสในตัวอย่างไส้กรอกพบว่ามีปริ มาณอยู่
ในช่วง 3.12 – 9.62 g/kg ซึงไม่ได้มีกฎหมายควบคุมปริ มาณการใช้ผงชูรสในอาหารไว้ เพียงแต่ระบุ
ว่าให้ใช้ได้ในปริ มาณทีเหมาะสมเท่านัน
ในการศึกษาความแม่นยําในการวิเคราะห์ ( precision) โดยที intra – day precision
(n=3) คือ การวิเคราะห์ซาภายในวั
ํ
นเดียวกัน มีค่า S.D. เบียงเบนพียงเล็กน้อย เมือคิดเป็ น %RSD
พบว่า intra – day precision มี %RSD อยู่ในช่วง 0.11 – 4.99% เมือนํามาคํานวณหาค่า HORRAT
(ตามมาตรฐานของ AOAC) พบว่ามีค่าน้อยกว่า 2 ดังนัน %RSD อยูใ่ นช่วงทียอมรับได้ แสดงว่ามี
ความแม่นยําในการวิเคราะห์ทีดี
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การศึกษาความแม่นยําในการวิเคราะห์แบบ inter – day precision ทดลองโดยการ
วิเคราะห์ซาํ 7 ครัง ภายใน 30 วัน ได้ทาํ การศึกษากับตัวอย่าง sausage D เพียงตัวอย่างเดียวพบว่ามี
%RSD ดังตารางที 4.5
ตารางที 4.5 ค่า %RSD ทีได้จากการหา precision แบบ inter – day precision (n=7) ในตัวอย่าง
sausage D
วัตถุเจือปนอาหาร
acetate
propionate
nitrite
MSG
malic acid
bisulfite
nitrate
citric acid

%RSD
5.50
16.90
1.67
9.22
2.90
17.40
8.43
29.27

จากตารางที
4.5 พบว่าปริ มาณของ acetate, nitrite, MSG, malic acid และ nitrate
มี %RSD ของการวิเคราะห์ precision แบบ inter – day precision อยูใ่ นช่วง 1.67 – 9.22% เมือนํามา
คํานวณหาค่า HORRAT (ตามมาตรฐานของ AOAC) พบว่ามีค่าน้อยกว่า 2 ดังนัน %RSD อยูใ่ นช่วง
ทียอมรับได้ แต่ปริ มาณของ propionate, bisulfite และ citric acid มี %RSD อยูใ่ นช่วง
16.90 – 29.27% เมือนํามาคํานวณหาค่า HORRAT พบว่ามีค่ามากกว่า 2 ดังนัน %RSD มีค่าเกิน
เกณฑ์ทียอมรับได้ เนืองจากการทิงตัวอย่างไส้กรอกไว้นานหลายวันอาจทําให้ propionate, bisulfite
และ citric acid ในไส้กรอกสลายตัว จึงมีปริ มาณทีลดลงกว่าการวิเคราะห์ในวันแรก
เมือศึกษา accuracy ของการวิเคราะห์จากค่า %recovery โดยการ spiked สารละลาย
มาตรฐานลงไปในตัวอย่างไส้กรอก โดยทําการ spiked ลงไปตัวอย่างละ 2 ความเข้มข้น คือทีความ
เข้มข้นตําและความเข้มข้นสูง ได้ผลการทดลองดังตารางที 4.6
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จากตารางที 4.6 ซึงแสดงค่า %recovery ของการวิเคราะห์วตั ถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง
ไส้กรอก sausage A – sausage F ทีมีการ spiked สารละลายมาตรฐานความเข้มข้นตําและความ
เข้มข้นสูง ผลการทดลองพบว่า %recovery อยูใ่ นช่วง 76.50 – 118.60% โดยที %recovery ทียอมรับ
ได้ตามมาตรฐานทางอาหารและยาของ AOAC คือช่วง 75 – 120% ดังนันจากผลการทดลองทีได้
พบว่ามี %recovery อยูใ่ นช่วงทียอมรับได้ สรุ ปได้วา่ ผลการวิเคราะห์วตั ถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง
ไส้กรอกมีความถูกต้อง
4.2 ตัวอย่างกุนเชียง (chinese sausage)
จากการวิเคราะห์ตวั อย่างกุนเชียงด้วยสภาวะทีเหมาะสมพบว่ากุนเชียงทัง 6 ชนิดที
เลือกมาวิเคราะห์ มีวตั ถุเจือปนอาหาร คือ acetate, propionate, nitrite, monosodium glutamate
(MSG), malic acid, bisulfite, nitrate, fumaric acid และ citric acid แต่ไม่พบว่ามีการเติม benzoate
ในตัวอย่างกุนเชียง เช่นเดียวกับทีพบในตัวอย่างไส้กรอก
การหาสภาวะทีเหมาะสมในการสกัดวัตถุเจือปนอาหารจากตัวอย่างกุนเชียง โดย
การศึกษาการเปลียนแปลงเวลาทีใช้ในการสกัดในตัวอย่าง chinese A คือ ใช้เวลา 10, 20, 30
และ 40 นาที โดยใช้อุณหภูมิคงทีคือ 75 ˚C ซึงได้ทาํ การสกัดทังหมด 3 ครัง ผลการทดลองแสดงดัง
ตารางที 4.7
ตารางที 4.7 ปริ มาณของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างกุนเชียง chinese A ทีใช้เวลาในการสกัด
เป็ น 10, 20, 30 และ 40 นาที ทีอุณหภูมิ 75 ˚C
time
(min)
10
20
30
40

ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (g/kg)
malic
acetate propionate nitrite MSG
bisulfite nitrate
acid
16.74
0.98
0.064 4.33
0.36
0.31
0.23
18.65
1.04
0.065 4.48
0.37
0.32
0.23
18.86
1.09
0.071 5.94
0.37
0.38
0.26
19.91
1.09
0.077 6.15
0.36
0.39
0.27

citric
acid
0.037
0.048
0.048
0.048
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จากตารางที 4.7 สามารถนําไปพลอตกราฟเป็ นแผนภูมิแท่ง ระหว่างปริ มาณของวัตถุ
เจือปนอาหาร (g/kg) ในแกน y เพือเปรี ยบเทียบระหว่างการเปลียนแปลงเวลาทีใช้ในการสกัด
ตัวอย่างกุนเชียงกับปริ มาณของวัตถุเจือปนอาหาร ผลการทดลองดังรู ปที 4.13
concentration (g/kg)

concentration (g/kg)

รู ปที 4.13 ปริ มาณของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างกุนเชียง chinese A ทีพบเมือใช้เวลาใน
การสกัด 10, 20, 30 และ 40 นาที ทีอุณหภูมิ 75 ˚C
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จากการศึกษาเวลาทีใช้ในการสกัดดังรู ปที 4.13 พบว่าการสกัดวัตถุเจือปนอาหารใน
ตัวอย่างกุนเชียง chinese A พบว่า เมือเวลาทีใช้ในการสกัดเพิมมากขึน ก็พบปริ มาณของวัตถุเจือปน
อาหารทีสนใจเพิมมากขึนด้วย จนกระทังใช้เวลาในการสกัด
30 นาทีขึนไป พบว่าปริ มาณ
วัตถุเจือปนอาหารเริ มคงทีหรื อเพิมขึนเพียงเล็กน้อย จะเห็นว่าปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารทีเวลา
30 นาทีและ 40 นาที มีค่าใกล้เคียงกัน จึงเลือกใช้เวลาในการสกัด 30 นาที เพือให้ใช้เวลาในการ
เตรี ยมตัวอย่างไม่นานเกินไป และสามารถสกัดวัตถุเจือปนอาหารออกมาได้ในปริ มาณทีมาก
จากนันทําการวิเคราะห์หาปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างกุนเชียง chinese A –
chinese F โดยใช้ calibration curve ทีใช้กบั ตัวอย่างไส้กรอก พบว่าผลการทดลองแสดงดัง
chromatogram ในรู ปที 4.14 – 4.19 ตามลําดับ
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รู ปที 4.14 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างกุนเชียง chinese A
(ดูหมายเลขกํากับจากรู ปที 4.1)
โดยที a คือ พีคหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตัวอย่าง
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รู ปที 4.15 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างกุนเชียง chinese B
(ดูหมายเลขกํากับจากรู ปที 4.1)
โดยที a คือ พีคหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตัวอย่าง
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รู ปที 4.16 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างกุนเชียง chinese C
(ดูหมายเลขกํากับจากรู ปที 4.1)
โดยที a คือ พีคหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตัวอย่าง
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รู ปที 4.17 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างกุนเชียง chinese D
(ดูหมายเลขกํากับจากรู ปที 4.1)
โดยที a คือ พีคหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตัวอย่าง
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รู ปที 4.18 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างกุนเชียง chinese E
(ดูหมายเลขกํากับจากรู ปที 4.1)
โดยที a คือ พีคหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตัวอย่าง

64

a

1, 2
6

3

5
4

7

รู ปที 4.19 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างกุนเชียง chinese F
(ดูหมายเลขกํากับจากรู ปที 4.1)
โดยที a คือ พีคหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตัวอย่าง
จากโครมาโทแกรมของตัวอย่างกุนเชียงในรู ปที 4.14 – 4.19 จะเห็นว่ามีพคี ใหญ่ซึง
ไม่ใช่พคี ของสารทีสนใจ ได้แก่ พีคทีขึนที retention time ประมาณ 4.10 นาที เป็ นพีคของ chloride
และที retention time ประมาณ 11.00 นาที เป็ นพีคของ phosphate โดยทีพีคของ chloride กับ
phosphate นีไม่รบกวนการวิเคราะห์สารทีสนใจในตัวอย่าง
การหาปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างกุนเชียง สามารถคํานวณหาความเข้มข้น
ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างกุนเชียง chinese A – chinese F ได้ผลการทดลองดังตารางที 4.8
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จากตารางที 4.8 จะเห็นว่า ในตัวอย่างกุนเชียงมีปริ มาณของ acetate เป็ นองค์ประกอบ
หลักและพบมากทีสุดในตัวอย่าง chinese A (โดยเรี ยงลําดับปริ มาณ acetate ได้เป็ น chinese A >
chinese D > chinese B > chinese F > chinese E > chinese C) พบว่ามี fumaric acid ในปริ มาณที
น้อย พบเพียงในตัวอย่าง chinese B, chinese C และ chinese D ซึงมีปริ มาณอยูใ่ นช่วง 0.02 – 0.03
g/kg (เรี ยงลําดับปริ มาณ fumaric acid ได้เป็ น chinese D > chinese C = chinese B) และ citric acid
พบในตัวอย่าง chinese A, chinese C และ chinese D ซึงมีปริ มาณ citric acid อยูใ่ นช่วง 0.02 – 0.05
g/kg (เรี ยงลําดับปริ มาณกรดซิตริ กได้เป็ น chinese A = chinese C > chinese D)
สําหรับวัตถุเจือปนอาหารทีอาจเป็ นสารอันตรายได้แก่ nitrite, nitrate และ bisulfite
จากผลการทดลองพบว่าปริ มาณของ nitrite ในตัวอย่างกุนเชียงอยูใ่ นช่วง 0.06 – 0.08 g/kg ปริ มาณ
ของ nitrate ในตัวอย่างกุนเชียงอยูใ่ นช่วง 0.06 – 0.30 g/kg และปริ มาณของ bisulfite ในตัวอย่าง
กุนเชียงอยูใ่ นช่วง 16.74 – 24.82 g/kg ซึงพบว่าความเข้มข้นทีวิเคราะห์ได้ของ nitrite, nitrate และ
bisulfite จากตัวอย่างกุนเชียง มีค่าไม่เกินปริ มาณสูงสุดทีกฎหมายกําหนดให้ใช้ได้ (ดูทีภาคผนวก
การใช้วตั ถุเจือปนอาหารแนบท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื อง ข้อ
กําหนดการใช้วตั ถุเจือปนอาหาร) และ MSG หรื อผงชูรสในตัวอย่างกุนเชียงพบว่ามีปริ มาณอยู่
ในช่วง 2.39 – 5.61 g/kg ซึงไม่ได้มีกฎหมายควบคุมปริ มาณการใช้โมโนโซเดียมกลูตาเมตใน
อาหารไว้ เพียงแต่ระบุวา่ ให้ใช้ได้ในปริ มาณทีเหมาะสมเท่านัน
ในการศึกษาความแม่นยําในการวิเคราะห์ ( precision) โดยที intra – day precision
(n=3) คือ การวิเคราะห์ซาภายในวั
ํ
นเดียวกัน มีค่า S.D. เบียงเบนพียงเล็กน้อย เมือคิดเป็ น %RSD
พบว่า intra – day precision มี %RSD อยู่ในช่วง 0.20 – 5.36% เมือนํามาคํานวณหาค่า HORRAT
(ตามมาตรฐานของ AOAC) พบว่ามีค่าน้อยกว่า 2 ดังนัน %RSD อยูใ่ นเกณฑ์ทียอมรับได้ แสดงว่า
ผลการทดลองมีความแม่นยําในการวิเคราะห์ทีดี
การศึกษาความแม่นยําในการวิเคราะห์แบบ inter – day precision ทดลองโดยการ
วิเคราะห์ซาํ 7 ครัง ภายใน 30 วัน ได้ทาํ การศึกษากับตัวอย่าง chinese A เพียงตัวอย่างเดียวพบว่ามี
%RSD ดังตารางที 4.9
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ตารางที 4.9 ค่า %RSD ทีได้จากการหา precision แบบ inter – day precision (n=7) ในตัวอย่าง
chinese A
วัตถุเจือปนอาหาร
acetate
propionate
nitrite
MSG
malic acid
bisulfite
nitrate

%RSD
2.67
9.73
3.58
1.89
2.80
4.06
2.21

จากตารางที
4.9 พบว่าการวิเคราะห์ปริ มาณของ acetate, propionate, nitrite, MSG,
malic acid, bisulfate และ nitrate มี %RSD ของการวิเคราะห์ precision แบบ inter – day precision
อยูใ่ นช่วง 1.89 – 9.73% เมือนํามาคํานวณหาค่า HORRAT (ตามมาตรฐานของ AOAC) พบว่ามีค่า
น้อยกว่า 2 ดังนัน %RSD อยูใ่ นช่วงทียอมรับได้
เมือศึกษา accuracy ของการวิเคราะห์จากค่า %recovery โดยการ spiked สารละลาย
มาตรฐานลงไปในตัวอย่างกุนเชียง โดยทําการ spiked ลงไปตัวอย่างละ 2 ความเข้มข้น คือทีความ
เข้มข้นตําและความเข้มข้นสูง ได้ผลการทดลองดังตารางที 4.10
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จากตารางที 4.10 แสดงค่า %recovery ของการวิเคราะห์วตั ถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง
กุนเชียง chinese A - chinese F ทีมีการ spiked สารละลายมาตรฐานความเข้มข้นตําและความเข้มข้น
สูง ผลการทดลองพบว่า %recovery อยูใ่ นช่วง 73.00 – 118.40% โดยที %recovery ทียอมรับได้ตาม
มาตรฐานทางอาหารและยาของ AOAC คือช่วง 75 – 120% ดังนันจากผลการทดลองทีได้พบว่ามี
%recovery อยูใ่ นช่วงทียอมรับได้ ยกเว้น การ spiked สารละลายมาตรฐาน nitrite ทีความเข้มข้นตํา
ในตัวอย่าง chinese C มี %recovery เท่ากับ 74.50% และ การ spiked สารละลายมาตรฐาน fumaric
acid ทีความเข้มข้นตําในตัวอย่าง chinese D มี %recovery เท่ากับ 73.00% ซึงมีค่าตํากว่าเกณฑ์ที
ยอมรับได้เพียงเล็กน้อยเท่านัน สรุ ปได้วา่ ผลการวิเคราะห์วตั ถุเจือปนอาหารในตัวอย่างกุนเชียง
ค่อนข้างมีความถูกต้อง
4.3 ตัวอย่างมะม่วงดอง (preserved mango)
จากการวิเคราะห์ตวั อย่างมะม่วงดองด้วยสภาวะทีเหมาะสมพบว่ามะม่วงดองทัง
5
ตัวอย่างทีเลือกมาวิเคราะห์ มีวตั ถุเจือปนอาหาร คือ
acetate, propionate, nitrite, monosodium
glutamate (MSG), malic acid, bisulfite, nitrate, benzoate และ citric acid แต่ไม่พบ fumaric acid
ในตัวอย่างมะม่วงดอง
การหาสภาวะทีเหมาะสมในการสกัดวัตถุเจือปนอาหารจากตัวอย่างมะม่วงดอง โดย
การศึกษาการเปลียนแปลงเวลาทีใช้ในการสกัดตัวอย่าง
mango A คือ ใช้เวลา 10, 20, 30
และ 40 นาที โดยใช้อุณหภูมิคงทีคือ 75 ˚C ซึงได้ทาํ การสกัดทังหมด 3 ครัง ผลการทดลองแสดงดัง
ตารางที 4.11
ตารางที 4.11 ปริ มาณของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง mango A ทีใช้เวลาในการสกัดเป็ น 10, 20,
30 และ 40 นาที ทีอุณหภูมิ 75 ˚C
ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (g/kg)
malic
MSG
bisulfite
acid
0.024 2.06
0.10
0.63
0.025 2.21
0.10
0.65
0.026 2.21
0.11
0.65
0.026 2.18
0.11
0.65

time
(min) acetate propionate nitrite
10
20
30
40

5.61
5.17
6.23
5.82

0.67
0.72
0.76
0.77

nitrate benzoate
0.031
0.029
0.031
0.031

1.34
1.34
1.37
1.42

citric
acid
4.33
4.34
4.34
4.83
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จากตารางที 4.11 สามารถนําไปพลอตกราฟระหว่างปริ มาณของวัตถุเจือปนอาหารใน
แกน y และเวลาทีใช้ในการสกัดในแกน x ได้ดงั รู ปที 4.20
Concentration (g/kg)

Concentration (g/kg)

รู ปที 4.20 ปริ มาณของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง mango A ทีพบเมือใช้เวลาในการสกัด
10, 20, 30 และ 40 นาที ทีอุณหภูมิ 75 ˚C
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จากการศึกษาเวลาทีใช้ในการสกัดดังรู ปที 4.20 พบว่าการสกัดวัตถุเจือปนอาหารใน
ตัวอย่างมะม่วงดองพบว่า เมือเวลาทีใช้ในการสกัดเพิมมากขึน ก็พบปริ มาณของวัตถุเจือปนอาหาร
ทีสนใจเพิมมากขึนด้วย จนกระทังใช้เวลาในการสกัด 20 นาทีขึนไป พบว่าปริ มาณวัตถุเจือปน
อาหารเริ มคงที จะเห็นว่าปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารทีเวลา 20, 30 และ 40 นาที มีปริ มาณเพิมขึน
เพียงเล็กน้อย จึงเลือกใช้เวลาในการสกัด 30 นาที เพือให้มนใจว่
ั าสารทีสนใจถูกสกัดออกมาจน
หมดและใช้เวลาในการเตรี ยมตัวอย่างไม่นานเกินไป
จากนันทําการวิเคราะห์หาปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างมะม่วงดอง mango A –
mango E โดยใช้ calibration curve ทีใช้กบั ตัวอย่างมะม่วงดอง พบว่าผลการทดลองแสดงดัง
chromatogram ในรู ปที 4.21 – 4.25 ตามลําดับ

a
1, 2
10
6
9

3 4

5

7

รู ปที 4.21 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างมะม่วงดอง mango A
(ดูหมายเลขกํากับจากรู ปที 4.1)
โดยที a คือ พีคหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตัวอย่าง
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a
1, 2

10
6
9

3 4

5
7

รู ปที 4.22 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างมะม่วงดอง mango B
(ดูหมายเลขกํากับจากรู ปที 4.1)
โดยที a คือ พีคหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตัวอย่าง

a
1, 2

10
6

9

5

4

7

รู ปที 4.23 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างมะม่วงดอง mango C
(ดูหมายเลขกํากับจากรู ปที 4.1)
โดยที a คือ พีคหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตัวอย่าง
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a

1, 2

10
6

9
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5

7

รู ปที 4.24 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างมะม่วงดอง mango D
(ดูหมายเลขกํากับจากรู ปที 4.1)
โดยที a คือ พีคหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตัวอย่าง

a

1, 2

10
6
9

5
4

7

รู ปที 4.25 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างมะม่วงดอง mango E
(ดูหมายเลขกํากับจากรู ปที 4.1)
โดยที a คือ พีคหมายเลข 1 และ 2 ทีมาจากการเจือจางสารละลายตัวอย่าง

74
จากโครมาโทแกรมของตัวอย่างมะม่วงดองในรู ปที 4.21 – 4.25 จะเห็นว่ามีพคี ใหญ่ซึง
ไม่ใช่พคี ของสารทีสนใจ ได้แก่ พีคทีขึนที retention time ประมาณ 4.05 นาที เป็ นพีคของ chloride
และที retention time ประมาณ 11.00 นาที เป็ นพีคของ phosphate โดยทีพีคของ chloride กับ
phosphate นีไม่รบกวนการวิเคราะห์สารทีสนใจในตัวอย่าง
เมือพิจารณา retention time ของแต่ละพีคในตัวอย่าง โดยลําดับการวิเคราะห์คือ เริ มทํา
การสร้างกราฟมาตรฐานเป็ นลําดับแรก ตามด้วยการวิเคราะห์กบั ตัวอย่างไส้กรอก กุนเชียง และ
มะม่วงดอง ตามลําดับ พบว่าการวิเคราะห์ตวั อย่างกุนเชียงและตัวอย่างมะม่วงดอง retention time
ของแต่ละพีค shift ไปด้านหน้า คือสารออกจากคอลัมน์เร็วกว่าสารมาตรฐานและตัวอย่างไส้กรอก
เล็กน้อย อาจมีสาเหตุมาจาก คอลัมน์ทีใช้งานเป็ นเวลานานจะมีประสิทธิภาพในการแยกลดลง ทํา
ให้พคี เกิดการ shift ได้
การหาปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างมะม่วงดอง สามารถคํานวณหาความ
เข้มข้นของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างมะม่วงดอง mango A – mango E ได้ผลการทดลองดัง
ตารางที 4.12
จากตารางที 4.12 จะเห็นว่า ในตัวอย่างมะม่วงดองมีปริ มาณของ acetate และ citric
acid เป็ นองค์ประกอบหลัก โดยปริ มาณของ acetate พบมากทีสุดในตัวอย่าง mango B (โดย
เรี ยงลําดับปริ มาณ acetate ได้เป็ น mango B > mango D > mango A > mango E > mango C) และ
ปริ มาณของ citric acid พบมากทีสุดในตัวอย่าง mango C (โดยเรี ยงลําดับปริ มาณ citric acid ได้เป็ น
mango C > mango E > mango A > mango B > mango D) ไม่พบว่ามี fumaric acid ในตัวอย่าง
มะม่วงดองทัง 5 ชนิดนี แต่มีปริ มาณของ benzoate ซึงอยูใ่ นช่วง 0.51 – 1.47 g/kg และในตัวอย่าง
mango C และ mango E ไม่พบปริ มาณของ nitrite
สําหรับวัตถุเจือปนอาหารทีอาจเป็ นสารอันตรายได้แก่ nitrite, nitrate และ bisulfite
จากผลการทดลองพบว่าปริ มาณของ nitrite ในตัวอย่างมะม่วงดองอยูใ่ นช่วง 0.02 – 0.03 g/kg ซึงมี
เฉพาะในตัวอย่าง mango A, mango B และ mango D ปริ มาณของ nitrate ในตัวอย่างมะม่วงดองอยู่
ในช่วง 0.04 – 0.06 g/kg และปริ มาณของ bisulfite ในตัวอย่างมะม่วงดองอยูใ่ นช่วง 0.35 – 0.78
g/kg ซึงพบว่าความเข้มข้นทีวิเคราะห์ได้ของ nitrite, nitrate และ bisulfite จากตัวอย่างมะม่วงดองมี
ค่าไม่เกินปริ มาณสูงสุดทีกฎหมายกําหนดให้ใช้ได้ (ดูทีภาคผนวก การใช้วตั ถุเจือปนอาหารแนบ
ท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื อง ข้อกําหนดการใช้วตั ถุเจือปนอาหาร) และ
MSG หรื อผงชูรสในตัวอย่างมะม่วงดองพบว่ามีปริ มาณอยูใ่ นช่วง 0.68 – 1.85 g/kg ซึงมีปริ มาณ
น้อยกว่าในตัวอย่างไส้กรอกและตัวอย่างกุนเชียง
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ในการศึกษาความแม่นยําในการวิเคราะห์ ( Precision) โดยที intra – day precision
(n=3) คือ การวิเคราะห์ซาภายในวั
ํ
นเดียวกัน มีค่า S.D. เบียงเบนพียงเล็กน้อย เมือคิดเป็ น %RSD
พบว่า intra – day precision มี %RSD อยู่ในช่วง 0.22 – 6.07% เมือนํามาคํานวณหาค่า HORRAT
(ตามมาตรฐานของ AOAC) พบว่ามีค่าน้อยกว่า 2 ดังนัน %RSD อยูใ่ นช่วงทียอมรับได้ แสดงว่ามี
ความแม่นยําในการวิเคราะห์ทีดี
การศึกษาความแม่นยําในการวิเคราะห์แบบ inter – day precision ทดลองโดยการ
วิเคราะห์ซาํ 7 ครัง ภายใน 30 วัน ได้ทาํ การศึกษากับตัวอย่าง mango A เพียงตัวอย่างเดียวพบว่ามี
%RSD ดังตารางที 4.13
ตารางที 4.13 ค่า %RSD ทีได้จากการหา precision แบบ inter – day precision (n=7) ในตัวอย่าง
mango A
วัตถุเจือปนอาหาร
acetate
propionate
nitrite
MSG
malic acid
bisulfite
nitrate
benzoate
citric acid

%RSD
8.33
6.70
7.96
7.51
8.57
6.88
5.30
4.91
4.15

จากตารางที
4.13 พบว่าการวิเคราะห์ปริ มาณของ acetate, propionate, nitrite, MSG,
malic acid, bisulfite, nitrate, benzoate และ citric aid มี %RSD ของการวิเคราะห์ precision แบบ
inter – day precision อยูใ่ นช่วง 4.15 – 8.57% เมือนํามาคํานวณหาค่า HORRAT (ตามมาตรฐานของ
AOAC) พบว่ามีค่าน้อยกว่า 2 ดังนัน %RSD อยูใ่ นช่วงทียอมรับได้
เมือศึกษา accuracy ของการวิเคราะห์จากค่า %recovery โดยการ spiked สารละลาย
มาตรฐานลงไปในตัวอย่างมะม่วงดอง โดยทําการ spiked ลงไปตัวอย่างละ 2 ความเข้มข้น คือที
ความเข้มข้นตําและความเข้มข้นสูง ได้ผลการทดลองดังตารางที 4.14
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จากตารางที 4.14 ซึงแสดงค่า %recovery ของการวิเคราะห์วตั ถุเจือปนอาหารใน
ตัวอย่าง mango A - mango E ทีมีการ spiked สารละลายมาตรฐานความเข้มข้นตําและความเข้มข้น
สูง ผลการทดลองพบว่า %recovery อยูใ่ นช่วง 75.96 – 118.86% โดยที %recovery ทียอมรับได้ตาม
มาตรฐานทางอาหารและยาของ AOAC คือช่วง 75 – 120% ดังนันจากผลการทดลองทีได้พบว่ามี
%recovery อยูใ่ นช่วงทียอมรับได้ สรุ ปได้วา่ ผลการวิเคราะห์วตั ถุเจือปนอาหารในตัวอย่างมะม่วง
ดองมีความถูกต้อง
5. การทดลองหาปริมาณวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่ างด้ วยวิธี standard addition method
ในการทดลองนีได้ทาํ การวิเคราะห์วตั ถุเจือปนอาหารในตัวอย่างโดยใช้
standard
addition method เพือใช้ในการเปรี ยบเทียบกับผลการทดลองทีได้จากการวิเคราะห์วตั ถุเจือปน
อาหารในตัวอย่างโดยใช้ calibration curve method และเปรี ยบเทียบกับปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารที
มีฉลากระบุไว้ในบรรจุภณั ฑ์ ซึงในการทดลองนีผูว้ จิ ยั เลือกวิเคราะห์กบั ตัวอย่างมะม่วงดอง
(mango E) โดยทําการวิเคราะห์ทงหมด
ั
4 ชุดการทดลอง (ดังตารางที 3.4) ได้ผลการทดลองดัง
chromatogram ในรู ปที 4.26 – 4.29
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7

รู ปที 4.26 chromatogram ของสารตัวอย่าง mango E ทียังไม่มีการเติมสารละลายมาตรฐาน
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รู ปที 4.27 chromatogram ของสารตัวอย่าง mango E ทีมีการเติมสารละลายมาตรฐานชุดที 1

1 2
10
6

9

5
4

7

รู ปที 4.28 chromatogram ของสารตัวอย่าง mango E ทีมีการเติมสารละลายมาตรฐานชุดที 2
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รู ปที 4.29 chromatogram ของสารตัวอย่าง mango E ทีมีการเติมสารละลายมาตรฐานชุดที 3
จากผลการทดลองดัง chromatogram ในรู ปที 4.26 – 4.29 นําไปสร้างกราฟสําหรับ
standard addition method โดยพลอตค่าความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานทีเติมในแกน x และ
พืนทีใต้พคี ในแกน y จะได้ตวั อย่างของกราฟ standard addition curve ดังรู ปที 4.30 (a-b)
a

b

รู ปที 4.30 กราฟ standard addition method ของการวิเคราะห์ตวั อย่าง mango E
โดยที a = acetate, b = propionate
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จากกราฟ standard addition method ในรู ปที 4.30 จะได้สมการเส้นตรงคือ y = mx + C
โดยที m คือ ความชันของเส้นตรง และ C คือจุดตัดแกน y จะหาความเข้มข้นของสารสนใจใน
ตัวอย่างได้จากจุดตัดแกน x ค่า x ทีได้ จะเป็ นความเข้มข้นของสารทีสนใจ และสามารถหาจุดตัด
แกน x ได้จากการแทนค่า y = 0 ลงไปในสมการเส้นตรง ก็จะหาความเข้มข้นของสารทีสนใจได้
โดยสรุ ปไว้ในตารางที 4.15
ตารางที 4.15 ปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง mango E โดยใช้ standard addition method
วัตถุเจือปนอาหาร

สมการเส้ นตรง

r2

acetate
propionate
MSG
malic acid
bisulfite
nitrate
benzoate
citric acid

y = 0.0362x + 7.3306
y = 0.0739x + 1.4764
y = 0.0024x + 0.2014
y = 0.1097x + 0.7817
y = 0.0969x + 2.5018
y = 0.0524x + 0.1022
y = 0.0420x + 1.6893
y = 0.0665x + 18.8428

0.9910
0.9902
0.9958
0.9956
0.9941
0.9989
0.9998
0.9992

ความเข้ มข้ นของสารที
สนใจในตัวอย่ าง (ppm)
202.50
19.98
83.92
7.13
25.82
1.95
40.22
283.35

เมือเปรี ยบเทียบผลการทดลองทีได้จากการวิเคราะห์ดว้ ย calibration curve method กับ
standard addition method ได้ผลการทดลองดังตารางที 4.16
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ตารางที 4.16 เปรี ยบเทียบผลการทดลองทีได้จากการวิเคราะห์ดว้ ย calibration curve method กับ
standard addition method
วัตถุเจือปนอาหาร
acetate
propionate
MSG
malic acid
bisulfite
nitrate
benzoate
citric acid

ความเข้ มข้ นทีวิเคราะห์ ได้ ในตัวอย่ าง (mg/L)
Calibration curve method Standard addition method
213.52
202.50
17.89
19.98
71.59
83.92
7.76
7.13
27.55
25.82
2.16
1.95
46.07
40.22
299.1
283.35

จากตารางที 4.16 พบว่าผลการทดลองทีได้จากวิธี calibration curve method กับวิธี
standard addition method มีค่าใกล้เคียงกัน เมือพิจารณาด้วยวิธีทางสถิติแบบ pair T-test ทีระดับ
ความเชือมัน 95% พบว่า ความเข้มข้นทีได้จากวิธี calibration curve method กับ standard addition
method ของ acetate, propionate, nitrate และ citric acid มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ซึง
หมายความว่า ความเข้มข้นของ acetate, propionate, nitrate และ citric acid ทีวิเคราะห์ได้จากสอง
วิธีนีมีค่าไม่ต่างกัน แต่เมือพิจารณาทีระดับความเชือมัน 99% พบว่า ความเข้มข้นของ malic acid,
bisulfite และ benzoate ทีได้จากทังสองวิธีไม่แตกต่างกัน ขณะทีความเข้มข้นของ MSG ทีได้จากวิธี
calibration curve method กับ standard addition method มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ นันคือ
ความเข้มข้นของ MSG ทีวิเคราะห์ได้จากทังสองวิธีมีความแตกต่างกัน เนืองจาก MSG มี sensitivity
ทีตํา ดังนัน การวิเคราะห์จึงมีความคลาดเคลือนมาก ทําให้ความเข้มข้นทีวิเคราะห์ได้จาก 2 วิธีมีค่า
ไม่เท่ากันนันเอง
ทําการเปรี ยบเทียบปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารทีวิเคราะห์ได้โดยวิธี calibration curve
method กับปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารทีมีฉลากระบุไว้บนบรรจุภณั ฑ์ของตัวอย่างมะม่วงดอง ซึง
วัตถุเจือปนอาหารทีฉลากมีระบุไว้ได้แก่ bisulfite, benzoate และ citric acid ในตัวอย่าง mango A,
B และ E ดังตารางที 4.17
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ตารางที 4.17 เปรี ยบเทียบผลการทดลองทีได้จากการวิเคราะห์ดว้ ย calibration curve method กับ
ปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารทีมีฉลากระบุไว้บนบรรจุภณั ฑ์ของตัวอย่างมะม่วงดอง
ความเข้ มข้ นทีวิเคราะห์ ได้ ในตัวอย่ าง (%w/w)
วัตถุเจือปน
mango A
mango B
mango E
อาหาร calibration
calibration
calibration standard
labeled
labeled
method
method
method addition
bisulfite
0.08
0.10
–
–
–
–
benzoate
–
–
0.11
0.10
–
–
citric acid
0.45
0.40
–
–
0.59
0.57
– หมายถึง ไม่มีฉลากระบุไว้

labeled
–
–
0.50

จากตารางที 4.17 พบว่า ปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารทีได้จากการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค
ไอออนโครมาโทกราฟี นี ได้แก่ metabisulfite, benzoate, และ citric acid ในตัวอย่าง mango A, B
และ E มีค่าใกล้เคียงกับปริ มาณทีมีฉลากระบุไว้บนบรรจุภณั ฑ์ โดยทีเมือคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลือนสัมพัทธ์ ( %relative error) พบว่าอยูใ่ นช่วง 10 – 20% เมือเปรี ยบเทียบความเข้มข้นที
วิเคราะห์ได้จากเทคนิคนีกับปริ มาณทีมีฉลากระบุไว้บนบรรจุภณั ฑ์ดว้ ยวิธีทางสถิติแบบ pair T-test
ทีระดับความเชือมัน 95% พบว่า ปริ มาณของ bisulfate ในตัวอย่าง mango A และปริ มาณของ
benzoate ในตัวอย่าง mango B มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ นันคือปริ มาณทีวิเคราะห์ได้โดย
เทคนิคนีเท่ากับปริ มาณทีมีฉลากระบุไว้บนบรรจุภณั ฑ์ แต่ปริ มาณของ citric acid ในตัวอย่าง
mango A และ mango E พบว่าปริ มาณทีวิเคราะห์ได้โดยเทคนิคนีกับปริ มาณทีมีฉลากระบุไว้บน
บรรจุภณั ฑ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ แต่พบว่าปริ มาณของ citric acid ใน mango E ที
วิเคราะห์ได้โดย calibration curve method กับ standard addition method มีปริ มาณทีไม่แตกต่างกัน
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บทที 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
1. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี ทีนํามาใช้ในการวิเคราะห์หาปริ มาณวัตถุเจือปนอาหาร
โดยเลือกใช้คอลัมน์เป็ น Dionex IonPac AS18 และใช้ mobile phase เป็ น potassium hydroxide ที
ได้จากเครื องผลิตตัวชะชนิดไฮดรอกไซด์แบบอัตโนมัติ สามารถใช้ในการแยกวัตถุเจือปนอาหารทัง
10 ชนิดจากตัวอย่างอาหารแปรรู ป ทีมี matrix ทีมีความซับซ้อนออกจากกันได้ และยังวิเคราะห์หา
ปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารได้อย่างพร้อมๆกัน โดยใช้เวลาในการแยกเพียง 20 นาที ในขันตอนการ
เตรี ยมตัวอย่างพบว่าการสกัดตัวอย่างเป็ นเวลา 30 นาที ทําให้ได้ปริ มาณของสารทีสนใจออกมามาก
และใช้เวลาในการสกัดไม่นานจนเกินไป นอกจากนีตัวอย่างทีนํามาวิเคราะห์ เมือทําการสกัดเสร็จ
แล้วต้องทําการวิเคราะห์ทนั ที เพราะเมือทิงตัวอย่างทีสกัดแล้วไว้ พบว่ามีการเบียงเบนของ
สัญญาณมาก
การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวเิ คราะห์นี (
method validation) พบว่า calibration curve
ของสารทีสนใจมีค่า correlation coefficient (r2) มากกว่า 0.9950 ค่าขีดจํากัดตําสุดทีสามารถ
วิเคราะห์ได้ (detection limit) อยูใ่ นช่วง 0.06 – 1.12 ppm และค่าขีดจํากัดตําสุดทีสามารถวิเคราะห์
เชิงปริ มาณได้ ( limit of quantitation) อยูใ่ นช่วง 0.08 – 1.68 ppm ความแม่นยําของวิธีวเิ คราะห์
ภายในวันเดียวกัน ( intra – day precision) ทําโดยการวิเคราะห์ตวั อย่างซํา 3 ครังภายใน 1 วัน มี
%RSD น้อยกว่า 7.63% และความแม่นยําของวิธีวเิ คราะห์ระหว่างวัน (inter – day precision) ทําโดย
การวิเคราะห์ตวั อย่าง 7 ซําภายใน 30 วัน พบว่ามี %RSD อยูใ่ นช่วง 1.88 – 29.27% การวิเคราะห์
ความถูกต้อง ( accuracy) ของวิธีวเิ คราะห์นีทําโดยการ spiked สารละลายมาตรฐานทีทราบความ
เข้มข้นทีแน่นอนลงไปในตัวอย่าง แล้วคํานวณหาเป็ นเปอร์เซ็นต์ของการได้กลับคืน ( %recovery)
พบว่ามี %recovery อยูใ่ นช่วง 73.00 – 118.86% ซึงในบางตัวอย่างเท่านันทีมี %recovery ตํากว่า
เกณฑ์ทียอมรับได้ตามมาตรฐานทางอาหารและยาของ AOAC
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เปรี ยบเทียบปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างทีได้จาก calibration curve method
กับ standard addition method พบว่าความเข้มข้นของ acetate, propionate, nitrate และ citric acid มี
ค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับความเชือมัน 95% ซึงหมายความว่า ความเข้มข้นของ
acetate, propionate, nitrate และ citric acid ทีวิเคราะห์ได้จากสองวิธีนีมีค่าไม่ต่างกัน แต่เมือ
พิจารณาทีระดับความเชือมัน 99% พบว่า ความเข้มข้นของ malic acid, bisulfite และ benzoate ทีได้
จากทังสองวิธีไม่แตกต่างกัน ขณะทีความเข้มข้นของ MSG ทีวิเคราะห์ได้จากทังสองวิธีนีมีความ
แตกต่างกัน
เมือเปรี ยบเทียบปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างทีได้จาก
calibration curve
method กับปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารทีระบุไว้บนบรรจุภณั ฑ์ของตัวอย่างมะม่วงดอง ซึงวัตถุเจือ
ปนอาหารทีมีฉลากระบุไว้ได้แก่ metabisulfite, benzoate และ citric acid ในตัวอย่าง Mango A, B
และ E พบว่ามีปริ มาณใกล้เคียงกัน โดยทีเมือคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือนสัมพัทธ์
(%relative error) พบว่าอยูใ่ นช่วง 10 – 20% เมือพิจารณาด้วยวิธีทางสถิติแบบ pair T-test ทีระดับ
ความเชือมัน 95% พบว่า ปริ มาณของ bisulfate ในตัวอย่าง mango A และปริ มาณของ benzoate ใน
ตัวอย่าง mango B มีปริ มาณทีวิเคราะห์ได้โดยเทคนิคนีเท่ากับปริ มาณทีมีฉลากระบุไว้บนบรรจุ
ภัณฑ์ แต่ปริ มาณของ citric acid ในตัวอย่าง mango A และ mango E พบว่าปริ มาณทีวิเคราะห์ได้
โดยเทคนิคนีกับปริ มาณทีมีฉลากระบุไว้บนบรรจุภณั ฑ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
จากงานวิจยั ของ Kenji Yoshikawa และคณะพัฒนาวิธี capillary zone electrophoresis
[41] ทีมีตวั ตรวจวัดเป็ น UV detection สําหรับใช้ในการวิเคราะห์หาปริ มาณวัตถุกนั เสีย
(preservatives) คือ acetate, propionate และ citrate พบว่าสามารถวิเคราะห์ได้ภายในเวลา 8 นาที
กราฟมาตรฐานมีความเป็ นเส้นตรงทีดีโดยมีค่า correlation coefficient (r2) มากกว่า 0.99 ค่าความ
เข้มข้นตําสุดทีสามารถวิเคราะห์ได้ของ acetate, propionate และ citrate เท่ากับ 076 – 0.84 และ
0.75 mg/L (%RSD อยูใ่ นช่วง 1.2 – 4.7%) ตามลําดับ และเมือพิจารณาค่า detection limit (LOD)
พบว่าวิธีวเิ คราะห์ทีเสนอนีมีค่า LOD ของ acetate, propionate และ citric acid ตํากว่างานวิจยั ของ
Kenji Yoshikawa และคณะ
การวิเคราะห์หาปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารโดยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี
ใน
งานวิจยั อืนๆ เช่น Daniel C. Siu และคณะ[32] ทําการวิเคราะห์หาปริ มาณไนเตรตและไนไตรท์ ใน
ผลิตภัณฑ์ทีทําจากเนือสัตว์ ซึงใช้ตวั ตรวจวัดเป็ นแบบ UV absorbance detection ซึงจําเพาะเจาะจง
ไนเตรตและไนไตรท์ เท่านัน ผลการทดลองพบว่ามี %recovery มากกว่า 90% กราฟมาตรฐานมี
ความเป็ นเส้นตรง ทีดีในช่วงความเข้มข้นทีใช้งาน ( r2>0.999) และขีดจํากัดตําสุดของการตรวจวัด
(LOD) เท่ากับ 50 ppb และ 30 ppb ตามลําดับ เมือเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั นีพบว่ามีขีดจํากัดตําสุด
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ของการตรวจวัด ของไนเตรตและไนไตรท์ (LOD) เท่ากับ 0.10 ppm และ 0.28 ppm พบว่างานวิจยั
ของ Daniel C. Siu และคณะ มีค่า detection limit ทีตํากว่า แต่มีการใช้เครื องผลิตตัวชะอัตโนมัติ
เหมือนกัน ทําให้มีความแม่นยําและความเทียงในการวิเคราะห์สารทีสนใจได้ดี และยังลดการเกิด
การปนเปื อนขณะเตรี ยมสารได้อีกด้วย
จากการศึกษาสามารถสรุ ปได้วา่ เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี เป็ นเทคนิคทีเหมาะสม
ในการนําไปใช้ในการวิเคราะห์หาปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่างอาหารแปรรู ปชนิดต่างๆ ซึง
เทคนิคนีให้ผลการทดลองทีมีความน่าเชือถือ ถูกต้อง และแม่นยําทีดี สามารถนําไปเป็ นเทคนิคทีใช้
ในการวิเคราะห์ดา้ นการควบคุมคุณภาพของอาหารเนืองจากสามารถวิเคราะห์หาสารทีสนใจ
หลายๆตัวได้พร้อมๆกัน จึงช่วยลดระยะเวลาในการทดลองได้อีกด้วย
2. ข้ อเสนอแนะ
1. สําหรับการวิเคราะห์หาปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารโดย calibration curve method
นัน ควรจะสร้างกราฟมาตรฐานโดยใช้สารละลายทีมี matrix เดียวกันกับตัวอย่าง ( standard addition
method) จะให้ผลการทดลองทีถูกต้องและแม่นยํามากกว่านี
2. ในการทดลองควรมีการศึกษาไอออนรบกวนอืนๆ
(interference) ทีมีอยูใ่ น
สารละลายตัวอย่าง เนืองจากตัวตรวจวัดทีใช้เป็ นแบบวัดค่าการนําไฟฟ้ า ซึงอาจมีการรบกวนจาก
ไอออนอืนๆได้ง่าย
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[45] ตรี พล สาตราภัย. (2551). “การวิเคราะห์หาสารอินทรี ยแ์ ละสารอนินทรี ยบ์ างชนิดในอาหารที
ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคไอออนโครมาโตกราฟี .” วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาเคมีวเิ คราะห์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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ลําดับ
1.

ชือและกลุ่มหน้ าที
ในอาหาร
กรดอะซี ติก
ชืออืน :
- Acetic acid
- Ethanoic acid
กลุ่มหน้าที
- ปรับความเป็ นกรด

ชนิดของอาหาร
เห็ดดอง
ผลิตภัณฑ์นม ยกเว้น นมจืดชนิด
เหลว นมเปรี ยวไม่ปรุ งแต่ง ครี มพาส
เจอร์ ไรส์ ครี มสเตอริ ไลส์ ครี มยูเอชที
วิปปิ งครี ม และครี มไขมันตํา
ผลิตภัณฑ์ประเภทนําผสมนํามัน
(อิมลั ชัน ) เช่น เนยเทียม มินารี น
รวมทังขนมหวานทํานองนี
ไอศครี ม
ผลไม้ทีผ่านกรรมวิธี เช่น ผลไม้แห้ง
ผลไม้ผา่ นกรรมวิธีแคนนิง ขนม
หวานจากผลไม้ เป็ นต้น
พืชผัก สาหร่ าย ถัวเปลือกแข็งและ
เมล็ดพืชต่างๆทีผ่านกรรมวิธี เช่น
พืชผักแป้ ง พืชผักทีผ่านกรรมวิธีแคน
นิง เป็ นต้น ยกเว้นกรรมวิธีเยือกแข็ง
และเห็ดดอง
ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เช่น ลูกกวาด
ลูกอม ช็อกโกแลต หมากฝรัง เป็ น
ต้น
ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ธญั พืชอาหารเช้า ขนม
หวานจากธัญพืช แป้ งสําหรับชุบ
อาหารทอด และผลิตภัณฑ์จากถัว
เหลือง
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น ขนมปัง ขนม
เค้ก คุกกี ขนมพาย เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์เนือ ยกเว้นเนือสด

ปริมาณสู งสุ ดทีใช้ ได้
(mg/kg)
- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม

- ปริ มาณทีเหมาะสม

- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม

- ปริ มาณทีเหมาะสม

- ปริ มาณทีเหมาะสม

- ปริ มาณทีเหมาะสม

- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม
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2.

ชือและกลุ่มหน้ าที
ในอาหาร

กรดโปรปิ โอนิก
ชืออืน :
- Propionic acid
- Propanoic acid
กลุ่มหน้าที :
- กันรา

ชนิดของอาหาร

ปริมาณสู งสุ ดทีใช้ ได้
(mg/kg)
สัตว์นาและผลิ
ํ
ตภัณฑ์สตั ว์นาํ ยกเว้น - ปริ มาณทีเหมาะสม
สัตว์นาสดและสั
ํ
ตว์นาเยื
ํ อกแข็ง
ผลิตภัณฑ์ไข่ ยกเว้นไข่สด ไข่เหลว - ปริ มาณทีเหมาะสม
และไข่เยือกแข็ง
ผลิตภัณฑ์ประเภทซอส ซุป สลัด
- ปริ มาณทีเหมาะสม
และผลิตภัณฑ์โปรตีนสกัด
อาหารสําหรับผูท้ ีต้องการควบคุม
- ปริ มาณทีเหมาะสม
นําหนักและผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
เครื องดืม ยกเว้นนําผลไม้ นําแร่
- ปริ มาณทีเหมาะสม
ธรรมชาติ ชา กาแฟ เครื องดืม
นําตาลปี บ
- 2,000
โพรเซสชีส
- 3,000
ผลิตภัณฑ์นม ยกเว้น นมจืดชนิด
- ปริ มาณทีเหมาะสม
เหลว นมเปรี ยวไม่ปรุ งแต่ง ครี มพาส
เจอร์ ไรส์ ครี มสเตอร์ ริไลส์ ครี มยูเอช
ที วิปปิ งครี ม และครี มไขมันตํา
ยกเว้นโพรเซสซี ส
ผลิตภัณฑ์ประเภทนําผสมนํามัน
- ปริ มาณทีเหมาะสม
(อิมลั ชัน) เช่น เนยเทียม มินารี น
รวมทังขนมหวานทํานองนี
ไอศกรี ม
- ปริ มาณทีเหมาะสม
ผลไม้ทีผ่านกรรมวิธี เช่น ผลไม้แห้ง - ปริ มาณทีเหมาะสม
ผลไม้ผา่ นกรรมวิธีแคนนิง ขนม
หวานจากผลไม้ เป็ นต้น
พืชผัก สาหร่ าย ถัวเปลือกแข็งและ
- ปริ มาณทีเหมาะสม
เมล็ดพืชต่างๆ ทีผ่านกรรมวิธี เช่น
พืชผักแห้ง พืชผักทีผ่านกรรมวิธีแคน
นิง เป็ นต้น ยกเว้นกรรมวิธีเยือกแข็ง
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ชือและกลุ่มหน้ าที
ในอาหาร

ชนิดของอาหาร

ปริมาณสู งสุ ดทีใช้ ได้
(mg/kg)
- ปริ มาณทีเหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เช่น ลูกกวาด
ลูกอม ช็อกโกแลต หมากฝรัง เป็ น
ต้น
ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ได้แก่
- ปริ มาณทีเหมาะสม
ผลิตภัณฑ์ธญั พืชอาหารเช้า ขนม
หวานจากธัญพืช แป้ งสําหรับชุบ
อาหารทอด และผลิตภัณฑ์จากถัว
เหลือง
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น ขนมปัง ขนม - ปริ มาณทีเหมาะสม
เค้ก คุกกี ขนมพาย เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์เนือ ยกเว้นเนือสด
- ปริ มาณทีเหมาะสม

3.

ไนไตรท์
(Nitrite)

สัตว์นาและผลิ
ํ
ตภัณฑ์สตั ว์นาํ ยกเว้น
สัตว์นาสดและสั
ํ
ตว์นาเยื
ํ อกแข็ง
ผลิตภัณฑ์ไข่ ยกเว้นไข่สด ไข่เหลว
และไข่เยือกแข็ง
ผลิตภัณฑ์ประเภทซอส ซุป สลัด
และผลิตภัณฑ์โปรตีนสกัด
อาหารสําหรับผูท้ ีต้องการควบคุม
นําหนักและผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
เครื องดืม ยกเว้นนําผักผลไม้ นําแร่
ธรรมชาติ ชา กาแฟ เครื องดืม
สมุนไพรชนิดชงและเครื องดืมจาก
ธัญพืช
ผลิตภัณฑ์เนือหมัก เช่น แฮม ไส้
กรอก กุนเชียง เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์เนือสับหมักทีผ่านกรรมวิธี
แคนนิง

- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม

125 ไนไตรท์ทงหมด
ั
50 ไนไตรท์ทงหมด
ั
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ชือและกลุ่มหน้ าที
ในอาหาร
กรดมาลิก
ชืออืน :
- D, L-Malic acid
- Hydroxysuccinic acid
- Hydroxybutanedioic acid
กลุ่มหน้าที :
- ปรับความเป็ นกรด
- ช่วยจับอนุมูลโลหะ

ชนิดของอาหาร
ผลิตภัณฑ์นม ยกเว้น นมจืดชนิด
เหลว นมเปรี ยวไม่ปรุ งแต่ง ครี มพาส
เจอร์ ไรส์ ครี มสเตอริ ไลส์ครี ม ครี มยู
เอชที วิปปิ งครี ม และครี มไขมันตํา
ผลิตภัณฑ์ประเภทนําผสมนํามัน
(อิมลั ชัน) เช่น เนยเทียม มินารี น
รวมทังขนมหวานทํานองนี
ไอศครี ม
ผลไม้ทีผ่านกรรมวิธี เช่น ผลไม้แห้ง
ผลไม้ผา่ นกรรมวิธีแคนนิง ขนม
หวานจากผลไม้ เป็ นต้น
พืชผัก สาหร่ าย ถัวเปลือกแข็งและ
เมล็ดพืชต่างๆ ทีผ่านกรรมวิธี เช่น
พืชผักแห้ง พืชผักทีผ่านกรรมวิธีแคน
นิง พืชผักเยือกแข็ง เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เช่น ลูกกวาด
ลูกอม ช็อกโกแลต หมากฝรัง เป็ น
ต้น
ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ธญั พืชอาหารเช้า ขนม
หวานจากธัญพืช แป้ งสําหรับชุบ
อาหารทอด และผลิตภัณฑ์จากถัว
เหลือง
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น ขนมปัง ขนม
เค้ก คุกกี ขนมพาย เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์เนือ ยกเว้นเนือสด
สัตว์นาและผลิ
ํ
ตภัณฑ์สตั ว์นาํ ยกเว้น
สัตว์นาสดและสั
ํ
ตว์นาเยื
ํ อกแข็ง

ปริมาณสู งสุ ดทีใช้ ได้
(mg/kg)
- ปริ มาณทีเหมาะสม

- ปริ มาณทีเหมาะสม

- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม

- ปริ มาณทีเหมาะสม

- ปริ มาณทีเหมาะสม

- ปริ มาณทีเหมาะสม

- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม
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5.

6.
7.

ชือและกลุ่มหน้ าที
ในอาหาร

ไบซัลไฟท์
(bisulfite)

ชนิดของอาหาร
ผลิตภัณฑ์ไข่ ยกเว้นไข่สด ไข่เหลว
และไข่เยือกแข็ง
ผลิตภัณฑ์ประเภทซอส ซุป สลัด
และผลิตภัณฑ์โปรตีนสกัด
อาหารสําหรับผูท้ ีต้องการควบคุม
นําหนักและผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
เครื องดืม ยกเว้นนําแร่ ธรรมชาติ ชา
กาแฟ เครื องดืมสมุนไพรชนิดชง
และเครื องดืมจากธัญพืช
มันฝรังแช่เยือกแข็ง
แตงกวาดอง มะกอกดอง
กุง้ มังกรเยือกแข็ง

พืชผัก ผลไม้ ชนิดแห้งและแช่อิม
ไนเตรท
ผลิตภัณฑ์เนือหมัก เช่น แฮม ไส้
(Nitrate)
กรอก กุนเชียง เป็ นต้น
กรดฟูมาริ ก
แยม เยลลี และมาร์ มาเลด
ชืออืน :
ผลิตภัณฑ์นม ยกเว้น นมจืดชนิด
- Trans-butenedioic
เหลว นมเปรี ยวไม่ปรุ งแต่ง ครี มพาส
Trans-1,2-ethylene เจอร์ ไรส์ ครี มสเตอริ ไลส์ ครี มยูเอชที
dicarboxylic acid
วิปปิ งครี ม และครี มไขมันตํา
กลุ่มหน้าที :
ผลิตภัณฑ์ประเภทนําผสมนํามัน
- ปรับความเป็ นกรด
(อิมลั ชัน) เช่น เนยเทียม มินารี น
รวมทังขนมหวานทํานองนี
ไอศครี ม
ผลิตภัณฑ์เนือ ยกเว้นเนือสด
สัตว์นาและผลิ
ํ
ตภัณฑ์สตั ว์นาํ ยกเว้น
สัตว์นาสดและสั
ํ
ตว์นาเยื
ํ อกแข็ง

ปริมาณสู งสุ ดทีใช้ ได้
(mg/kg)
- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม

- 50
- 1,000
- 30 ของเนือกุง้ ซึ งผ่าน
ความร้อน หรื อ 100
ของเนือกุง้ ดิบ
- 1,500
500 ไนเตรททังหมด
- 3,000
- ปริ มาณทีเหมาะสม

- ปริ มาณทีเหมาะสม

- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม
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8.

กรดเบนโซอิก
ชืออืน
- Benzoic acid
- Benzenecarboxylic acid
- Phenylcarboxylic acid
กลุ่มหน้าที :
- กันเสี ย

ผลิตภัณฑ์ไข่ ยกเว้นไข่สด ไข่เหลว
และไข่เยือกแข็ง
ผลิตภัณฑ์ประเภทซอส ซุป สลัด
และผลิตภัณฑ์โปรตีนสกัด
อาหารสําหรับผูท้ ีต้องการควบคุม
นําหนักและผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
เครื องดืม ยกเว้นนําผักผลไม้ นําแร่
ธรรมชาติ ชา กาแฟ เครื องดืม
สมุนไพรชนิดชงและเครื องดืมจาก
ธัญพืช
ขนมหวานทีทําจากนม เช่นไอศกรี ม
พุดดิง โยเกิร์ตปรุ งแต่งหรื อผสม
ผลไม้ เป็ นต้น
เนยเทียม

- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม

- 300 คํานวณเป็ นกรด
เบนโซอิก

- 1,000 คํานวณเป็ น
กรดเบนโซอิก
ผลิตภัณฑ์นาผสมนํ
ํ
ามัน (อิมลั ชัน) ที - 1,000 คํานวณเป็ น
มีปริ มาณนํามันตํากว่าร้อยละ 80 เช่น กรดเบนโซอิก
มินารี น
ผลิตภัณฑ์อิมลั ชันอืนๆ เช่น
- 1,000 คํานวณเป็ น
ผลิตภัณฑ์อิมลั ชันทีใช้แต่งหน้าขนม กรดเบนโซอิก
เป็ นต้น
ขนมหวานทีทําจากไขมันอืนทีมิใช่ - 1,000 คํานวณเป็ น
ไขมันนม เช่น ไอศกรี มดัดแปลง เป็ น กรดเบนโซอิก
ต้น
ผลไม้ในนําส้มสายชู นํามัน หรื อ
- 1,000 คํานวณเป็ น
นําเกลือ
กรดเบนโซอิก
แยม เยลลี และมาร์ มาเลด
- 1,000 คํานวณเป็ น
กรดเบนโซอิก
ผลิตภัณฑ์ป้ายขนมทีทําจากผลไม้
- 1,000 คํานวณเป็ น
ยกเว้นแยม เยลลี และมาร์ มาเลด
กรดเบนโซอิก
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ตารางที ก.1 (ต่อ)
ผลไม้กวน
ผลิตภัณฑ์ผลไม้บด ผลิตภัณฑ์ผลไม้
ทีใช้ราดหน้า และรวมทังกะทิ
ขนมหวานทีทําจากผลไม้ เช่น ขนม
เยลลี เป็ นต้น และรวมทังขนมหวาน
ชนิดนําทีมีผลไม้เป็ นส่วนประกอบ
เช่น ผลไม้ลอยแก้ว เป็ นต้น
ผลไม้ดอง

- 1,000 คํานวณเป็ น
กรดเบนโซอิก
- 1,000 คํานวณเป็ น
กรดเบนโซอิก
- 1,000 คํานวณเป็ น
กรดเบนโซอิก

- 1,000 คํานวณเป็ น
กรดเบนโซอิก
ผลิตภัณฑ์ผลไม้ทีใช้ทาํ ไส้ขนม
- 1,000 คํานวณเป็ น
กรดเบนโซอิก
ผลไม้ปรุ งสุกหรื อผลไม้ทอด
- 1,000 คํานวณเป็ น
กรดเบนโซอิก
ผลิตภัณฑ์ผกั หรื อสาหร่ ายใน
- 2,000 คํานวณเป็ น
นําส้มสายชู นําเกลือ หรื อซี อิว
กรดเบนโซอิก
ผลิตภัณฑ์ป้ายขนมทีทําจากผัก หรื อ - 1,000 คํานวณเป็ น
ถัวหรื อเมล็ดพืชอืนๆ เช่นเนยถัว
กรดเบนโซอิก
ผลิตภัณฑ์ทีได้จากผักบด ถัวบด หรื อ - 3,000 คํานวณเป็ น
เมล็ดพืชบด เช่น ซอสผัก ผักกวน
กรดเบนโซอิก
หรื อแช่อิม เป็ นต้น แต่ไม่รวม
ผลิตภัณฑ์ทีใช้ป้ายขนม เช่น เนยถัว
เป็ นต้น
ผักดอง
- 1,000 คํานวณเป็ น
กรดเบนโซอิก
ผักหรื อสาหร่ ายปรุ งสุกและผักหรื อ - 1,000 คํานวณเป็ น
สาหร่ ายทอด
กรดเบนโซอิก
ซุปและซุปใส
- 500 คํานวณเป็ นกรด
เบนโซอิก
เครื องดืม
- 200 คํานวณเป็ นกรด
เบนโซอิก
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ตารางที ก.1 (ต่อ)
9.

กรดซิ ตริ ก
ชืออืน
- Citric acid
2-Hydroxy-1,2,3propane-tricarboxylic acid
กลุ่มหน้าที :
- ปรับความเป็ นกรด
- กันหื น
- จับอนุมูลโลหะ

มะกอกดอง
อาหารเสริ มสําหรับเด็กชนิดแป้ ง
โพรเซสชีส
ผลิตภัณฑ์นม ยกเว้น นมจืดชนิด
เหลว นมเปรี ยวไม่ปรุ งแต่ง ครี มพาส
เจอร์ ไรส์ ครี มสเตอริ ไลส์ ครี มยูเอชที
วิปปิ งครี ม ครี มไขมันตํา และโพ
รเซสชีส
ผลิตภัณฑ์ประเภทนําผสมนํามัน
(อิมลั ชัน) เช่น เนยเทียม มินารี น
รวมทังขนมหวานทํานองนี
ไอศกรี ม
ผลไม้ทีผ่านกรรมวิธี เช่น ผลไม้แห้ง
ผลไม้ผา่ นกรรมวิธีแคนนิง ขนม
หวานจากผลไม้ เป็ นต้น
พืชผัก สาหร่ าย ถัวเปลือกแข็งและ
เมล็ดพืชต่างๆ ทีผ่านกรรมวิธี เช่น
พืชผักแห้ง พืชผักทีผ่านกรรมวิธีแคน
นิง พืชผักเยือกแข็ง เป็ นต้น ยกเว้น
มะกอกดอง
ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เช่น ลูกกวาด
ลูกอม ช็อกโกแลต หมากฝรัง เป็ น
ต้น
ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ธญั พืชอาหารเช้า ขนม
หวานจากธัญพืช แป้ งสําหรับชุบ
อาหารทอด และผลิตภัณฑ์จากถัว
เหลือง
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น ขนมปัง ขนม
เค้ก คุกกี ขนมพาย เป็ นต้น

- 15,000
- 25,000 คํานวณใน
สภาพทีปราศจากนํา
- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม

- ปริ มาณทีเหมาะสม

- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม

- ปริ มาณทีเหมาะสม

- ปริ มาณทีเหมาะสม

- ปริ มาณทีเหมาะสม

- ปริ มาณทีเหมาะสม
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ตารางที ก.1 (ต่อ)
ผลิตภัณฑ์เนือ ยกเว้นเนือสด
สัตว์นาและผลิ
ํ
ตภัณฑ์สตั ว์นาํ ยกเว้น
สัตว์นาสดและสั
ํ
ตว์นาเยื
ํ อกแข็ง
ผลิตภัณฑ์ไข่ ยกเว้นไข่สด ไข่เหลว
และไข่เยือกแข็ง
ผลิตภัณฑ์ประเภทซอส ซุป สลัด
และผลิตภัณฑ์โปรตีนสกัด
อาหารสําหรับผูท้ ีต้องการควบคุม
นําหนักและผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
เครื องดืม ยกเว้นนําแร่ ธรรมชาติ ชา
กาแฟ เครื องดืม สมุนไพรชนิดชง
และเครื องดืมจากธัญพืช
อาหารทารก

- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม
- ปริ มาณทีเหมาะสม

- ปริ มาณทีเหมาะสม
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ภาคผนวก ข
Chromatogram ของผลการทดลองวัตถุเจือปนอาหารด้ วยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี
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รู ปที ข.1 Chromatogram ของนํา DI ทีใช้ในการเจือจางตัวอย่าง Sausage A

รู ปที ข.2 Chromatogram ของนํา DI ทีใช้ในการเจือจางตัวอย่าง Sausage B

รู ปที ข.3 Chromatogram ของนํา DI ทีใช้ในการเจือจางตัวอย่าง Sausage C
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รู ปที ข.4 Chromatogram ของนํา DI ทีใช้ในการเจือจางตัวอย่าง Sausage D

รู ปที ข.5 Chromatogram ของนํา DI ทีใช้ในการเจือจางตัวอย่าง Sausage E

รู ปที ข.6 Chromatogram ของนํา DI ทีใช้ในการเจือจางตัวอย่าง Sausage F

106

รู ปที ข.7 Chromatogram ของนํา DI ทีใช้ในการเจือจางตัวอย่าง Chinese A

รู ปที ข.8 Chromatogram ของนํา DI ทีใช้ในการเจือจางตัวอย่าง Chinese B

รู ปที ข.9 Chromatogram ของนํา DI ทีใช้ในการเจือจางตัวอย่าง Chinese C
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รู ปที ข.10 Chromatogram ของนํา DI ทีใช้ในการเจือจางตัวอย่าง Chinese D

รู ปที ข.11 Chromatogram ของนํา DI ทีใช้ในการเจือจางตัวอย่าง Chinese E

รู ปที ข.12 Chromatogram ของนํา DI ทีใช้ในการเจือจางตัวอย่าง Chinese F
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รู ปที ข.13 Chromatogram ของนํา DI ทีใช้ในการเจือจางตัวอย่าง Mango A

รู ปที ข.14 Chromatogram ของนํา DI ทีใช้ในการเจือจางตัวอย่าง Mango B

รู ปที ข.15 Chromatogram ของนํา DI ทีใช้ในการเจือจางตัวอย่าง Mango C
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รู ปที ข.16 Chromatogram ของนํา DI ทีใช้ในการเจือจางตัวอย่าง Mango D

รู ปที ข.17 Chromatogram ของนํา DI ทีใช้ในการเจือจางตัวอย่าง Mango E
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รู ปที ข.18 Chromatoram ของสารละลายมาตรฐานผสมวัตถุเจือปนอาหาร std 1
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รู ปที ข.19 Chromatoram ของสารละลายมาตรฐานผสมวัตถุเจือปนอาหาร std 2
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รู ปที ข.20 Chromatoram ของสารละลายมาตรฐานผสมวัตถุเจือปนอาหาร std 3
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รู ปที ข.21 Chromatoram ของสารละลายมาตรฐานผสมวัตถุเจือปนอาหาร std 4
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รู ปที ข.22 Chromatoram ของสารละลายมาตรฐานผสมวัตถุเจือปนอาหาร std 6
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รู ปที ข.23 Chromatoram ของสารละลายมาตรฐานผสมวัตถุเจือปนอาหาร std 7
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รู ปที ข.24 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง sausage A ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นตํา (low spiked)
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รู ปที ข.25 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง sausage A ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นสูง (high spiked)
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รู ปที ข.26 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง sausage B ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นตํา (low spiked)
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รู ปที ข.27 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง sausage B ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นสูง (high spiked)
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รู ปที ข.28 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง sausage C ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นตํา (low spiked)
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รู ปที ข.29 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง sausage C ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นสูง (high spiked)
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รู ปที ข.30 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง sausage E ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นตํา (low spiked)
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รู ปที ข.31 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง sausage E ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นสูง (high spiked)
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รู ปที ข.32 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง sausage F ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นตํา (low spiked)
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รู ปที ข.33 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง sausage F ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นสูง (high spiked)
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รู ปที ข.34 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง chinese A ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นตํา (low spiked)
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รู ปที ข.35 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง chinese A ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นสูง (high spiked)
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รู ปที ข.36 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง chinese B ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นตํา (low spiked)
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รู ปที ข.37 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง chinese B ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นสูง (high spiked)
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รู ปที ข.38 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง chinese C ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นตํา (low spiked)
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รู ปที ข.39 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง chinese C ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นสูง (high spiked)
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รู ปที ข.40 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง chinese D ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นตํา (low spiked)
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รู ปที ข.41 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง chinese D ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นสูง (high spiked)
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รู ปที ข.42 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง chinese E ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นตํา (low spiked)
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รู ปที ข.43 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง chinese E ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นสูง (high spiked)
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รู ปที ข.44 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง chinese F ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นตํา (low spiked)
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รู ปที ข.45 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง chinese F ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นสูง (high spiked)
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รู ปที ข.46 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง mango A ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นตํา (low spiked)
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รู ปที ข.47 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง mango A ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นสูง (high spiked)
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รู ปที ข.48 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง mango B ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นตํา (low spiked)
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รู ปที ข.49 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง mango B ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นสูง (high spiked)
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รู ปที ข.50 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง mango C ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นตํา (low spiked)
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รู ปที ข.51 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง mango C ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นสูง (high spiked)
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รู ปที ข.52 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง mango D ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นตํา (low spiked)
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รู ปที ข.53 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง mango D ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นสูง (high spiked)
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รู ปที ข.54 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง mango E ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นตํา (low spiked)
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รู ปที ข.55 chromatogram ของวัตถุเจือปนอาหารในตัวอย่าง mango E ทีมีการเติมสารละลาย
มาตรฐานผสมความเข้มข้นสูง (high spiked)
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รู ปที ข.56 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพืนทีใต้พคี กับความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน
propionate ในช่วงความเข้มข้น 0.5 – 10 ppm

รู ปที ข.57 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพืนทีใต้พคี กับความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน
nitrite ในช่วงความเข้มข้น 0.5 – 10 ppm

รู ปที ข.58 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพืนทีใต้พคี กับความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน
malic acid ในช่วงความเข้มข้น 0.5 – 10 ppm
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รู ปที ข.59 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพืนทีใต้พคี กับความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน
bisulfite ในช่วงความเข้มข้น 0.5 – 20 ppm

รู ปที ข.60 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพืนทีใต้พคี กับความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน
nitrate ในช่วงความเข้มข้น 0.5 – 10 ppm

รู ปที ข.61 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพืนทีใต้พคี กับความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน
fumaric acid ในช่วงความเข้มข้น 0.5 – 10 ppm
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รู ปที ข.62 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพืนทีใต้พคี กับความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน
fumaric acid ในช่วงความเข้มข้น 0.5 – 10 ppm

รู ปที ข.63 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพืนทีใต้พคี กับความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน
citric acid ในช่วงความเข้มข้น 0.5 – 10 ppm
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รู ปที ข.64 กราฟ Standard addition method ของการวิเคราะห์ตวั อย่าง 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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