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คําสําคัญ : วัตถุเจือปนอาหาร/ไอออนโครมาโทกราฟี /อาหารแปรรู ป
นิศาชล สิริมงคลกาล : การวิเคราะห์หาปริ มาณวัตถุเจือปนอาหารบางชนิดในอาหารแปรรู ป
ด้วยไอออนโครมาโทกราฟี . อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรี ยง และ อ.ดร.
ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี . 133 หน้า.
เทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี ซึงมีตวั ตรวจวัดชนิดวัดค่าการนําไฟฟ้ า
สามารถนํามา
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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ในการจัดทําวิทยานิพนธ์ครังนีสําเร็จลุล่วงได้ดว้ ยความช่วยเหลือ
คําแนะนํา จาก
ดร. ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรี ยง อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ดร.ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี อาจารย์ทีปรึ กษาร่ วม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลฤดี ฉิมพาลี อาจารย์ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ดร. ยุภาพร สมีนอ้ ย กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสนับสนุนเงินทุนวิจยั ขอขอบพระคุณ คณาจารย์และเจ้าหน้าทีภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีกรุ ณาให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกในด้าน
สารเคมีและอุปกรณ์เครื องมือทดลองตลอดการทําวิจยั
สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณครอบครัว ทีให้คาํ ปรึ กษา ให้ความช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจ
ทีดีเสมอมาในการทําวิจยั ในครังนี
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