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ค ำน ำ 
 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการวิเคราะห์อาหาร (Food Analysis) รหัสวิชา FT03302 
เอกสารประกอบเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
รายวิชาหลักการวิเคราะห์อาหาร 3(2-2-5) หน่วยกิต ซึ่งเป็นวิชาบังคับของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร เนื้อหาโดยรวมของเอกสารนี้ประกอบด้วย บทน าเกี่ยวกับการวิเคราะห์อาหาร การ
วิเคราะห์ความช้ืนและปริมาณของแข็งท้ังหมด การหาปริมาณเถ้า การหาปริมาณคาร์โบไฮเดรต การหา
ปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน การหาปริมาณลิปิดและวิธีการและหลักการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง   
ได้แก่ เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และเครื่องแกสโครมาโทกราฟ รวมท้ังเนื้อหาเกี่ยวกับบทปฏิบัติการท่ี
เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์อาหาร  

ผู้เขียนได้ศึกษารายละเอียดแต่ละหัวข้อจากเอกสาร หนังสือ และต าราท้ังภาษาไทยและต่างประเทศ 
โดยหวังว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนรายวิชาหลักการวิเคราะห์
อาหาร และผู้เขียนขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารต าราทุกฉบับท่ีได้น ามาเรียบเรียงจนท าให้เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ส าหรับแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นตัวอย่างของการทดสอบความรู้
ความเข้าใจ การวิเคราะห์ปัญหาและประยุกต์เนื้อหาไปหาค าตอบตามเนื้อหาของผู้เรียน 

สุดท้ายผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
การอาหาร และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และคุณพ่อ คุณแม่ และสามี ดังนั้นจึงขอยกความดีของเอกสาร
เล่มนี้แด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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แผนบริหารการสอนประจ าวชิา 
 

รหัสวิชา   FT03302 
จ านวนหน่วยกิต (ชั่วโมง) 3(2-2-5) 
รายวิชา    หลักการวิเคราะห์อาหาร 

เวลาเรียน   48  ช่ัวโมง / ภาคเรียน 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง  การวิเคราะห์น ้า  สารอาหารและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร  เพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมอาหาร   หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
อาหารในระดับอุตสาหกรรมอาหาร  เพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
วัตถุประสงค์ท่ัวไป 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลังการเบื องต้นในการวิเคราะห์อาหารด้วยเครื่องมือ
เฉพาะทางได้ 

2. นักศึกษาสามารถเตรียมตัวอย่างได้อย่างถูกต้องก่อนการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารได้ 

3. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหารโดยประมาณ (Proximate Analysis) 
ได้อย่างถูกต้อง 

4. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของอาหารโดยใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

เนื้อหา 
 

บทที่ 1 บทน าการวิเคราะห์อาหาร 4 ช่ัวโมง 
 1.1 การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของอาหาร  

 1.2 ชนิดของตัวอย่างอาหารที่วิเคราะห์  

 1.3 ขั นตอนในการวิเคราะห์เคมีอาหาร  

 1.4 การสุ่มตัวอย่าง  

 1.5 การเตรียมตัวอย่าง  

 1.6 การเลือกวิธีการวิเคราะห์  

 1.7 แหล่งข้อมูลงานวิเคราะห์  

 1.8 หน่วยงานท่ีก้าหนดวิธีการวิเคราะห์มาตรฐาน  

   

บทที่ 2 การวิเคราะห์ความชื้นและปริมาณของแข็งทั้งหมด 8 ช่ัวโมง 
 2.1 ความส้าคัญของความชื นและน ้าในอาหาร  

 2.2 โครงสร้างของน ้าในอาหาร  

 2.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการวิเคราะห์หาความชื น  

 2.4 การวิเคราะห์หาความชื น  

 2.5 การวัดปริมาตรของแข็งทั งหมดท่ีละลายน ้าได้  
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 2.6 การหาปริมาณความชื นและปริมาณของแข็งทั งหมด  

 บทปฏิบัติการที่ 1 การวิเคราะห์ความชื น  (Moisture)  

   

บทที่ 3 การหาวิเคราะห์หาปริมาณเถ้า 8 ช่ัวโมง 
 3.1 ความส้าคัญของการวิเคราะห์เถ้า  

 3.2 หลักการการวิเคราะห์เถ้า  

 3.3 การเตรียมตัวอย่างส้าหรับการวิเคราะห์เถ้า  

 3.4 การหาปริมาณเถ้าแบบแห้ง  

 3.5 การหาปริมาณเถ้าท่ีไม่ละลายในกรด  

 3.6 การหาปริมาณเถ้าแบบเปียก  

 3.7 การวิเคราะห์ปริมาณเถ้า  

 บทปฏิบัติการที่  2 การวิเคราะห์หาเถ้าทั งหมด  

   

บทที่ 4 การวิเคราะห์หาปริมาณคาร์โบไฮเดรต 6 ช่ัวโมง 
 4.1 หน้าท่ีและความส้าคัญของคาร์โบไฮเดรต  

 4.2 การจ้าแนกชนิดของคาร์โบไฮเดรต  

 4.3 สมบัติท่ีส้าคัญและสมบัติเชิงหน้าท่ีของคาร์โบไฮเดรต  

 4.4 การหาปริมาณคาร์โบไฮเดรตโดยการค้านวณ  

 4.5 การหาปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ซิ่ง  

 4.6 การหาปริมาณเส้นใยอย่างหยาบ  

 บทปฏิบัติการที่ 3 การวิเคราะห์หาเย่ือใยรวมในอาหาร  

   

บทที่ 5 การวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน  6 ช่ัวโมง 
 5.1 ประเภทของโปรตีน  

 5.2 ชนิดของโปรตีนท่ีส้าคัญในอาหาร  

 5.3 ความส้าคัญของโปรตีนต่ออาหาร  

 5.4 หน้าท่ีของโปรตีนในอาหาร  

 5.5 การวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในอาหาร  

 บทปฏิบัติการที่ 4 วิเคราะห์หาโปรตีนหยาบ  

   

บทที่ 6 การวิเคราะห์หาปริมาณลิปิด 8 ช่ัวโมง 
 6.1 ความส้าคัญของลิปิดในอาหาร  

 6.2 การจ้าแนกชนิดของไขมัน  

 6.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของไขมันในอาหาร  

 6.4 การตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของไขมันออกซิเดชันในอาหาร  

 6.5 การเปล่ียนแปลงทางเคมีท่ีส้าคัญของไขมันในอาหาร  

 6.6 การหาปริมาณไขมันในอาหาร  

 บทปฏิบัติการที่ 5 การวิเคราะห์หาไขมันรวม  
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บทที่ 7 การวิเคราะห์ค่าทางเคมีที่ส าคัญและหลักการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์บางชนิด 8 ช่ัวโมง 
 7.1 การวิเคราะห์สารเจือปนและสารปนเป้ือนในอาหาร  

 7.2 การวิเคราะห์หาสารต้านอนุมูลอิสระ   
 7.3 เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์   
 7.4 เครื่องแกสโครมาโทกราฟ   
  บทปฏิบัติการท่ี 6 การวิเคราะห์น ้าตาลรีดิวซ์ ด้วยวิธี DNS  
 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. แบบบรรยาย โดยเริ่มจากการน้าเสนอปัญหาหรือตั งค้าถาม ใช้ส่ือวีดิทัศน์ในการน้าเสนอ
กรณีศึกษาท่ีน่าสนใจเพื่อสร้างพลังความคิดให้กับนักศึกษา แล้วน้าไปสู่กระบวนการบรรยายโดยใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. แบบอภิปราย แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ก้าหนดหัวข้ออภิปรายเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาจาก
เอกสารประกอบการสอน  แล้วน้าเสนอผลอภิปรายของแต่ละกลุ่ม จากนั นผู้สอนน้าอภิปรายสู่การสรุป
ด้วยค้าถามให้ได้ความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ก้าหนดและตอบค้าถามท้ายบทเรียน 

3. แบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้นักศึกษาศึกษาบทเรียนท่ีก้าหนดให้โดยค้นคว้าจากเอกสาร
และอินเตอร์เน็ตแล้วสรุปเป็นค้าพูดของตนเอง 

4. แบบสาธิต ผู้สอนแสดงหรือกระท้าให้ผู้เรียนในชั นเรียนได้ดูเป็นขั นๆ ตามล้าดับโดยมีการ
อภิปรายประกอบการสาธิต จากนั นเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง 

5. แบบสืบเสาะหาความรู้ ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลท่ีสนใจเกี่ยวกับหัวข้อท่ีก้าหนดจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายแล้ววิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้น้าเสนอในรูปแบบของรายงาน 

6. แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อปฎิบัติการตามบทปฎิบัติการ ให้ผู้เรียนเรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ 
กลุ่มละ 4-5 คน แต่ละคนช่วยเหลือกันในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดของกลุ่มในการปฎิบัติการ 

7. อภิปรายผลการทดลองตามกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย และร่วมกันอภิปรายในหัวข้อท่ีตามบท
ปฏิบัติการ  สอนช่วยเหลือในการอภิปรายให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในแต่ละบทปฏิบัติการ 

  
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนและหนังสือ ต้าราเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์อาหารและการควบคุม
คุณภาพอาหาร 

2. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
3. พระราชบัญญัติและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร 
4. ภาพ แผนภูมิ ตารางและโปสเตอร์สุขาภิบาลอาหาร 
5. การน้าเสนอโดยโปรแกรม power point 
6. ส่ือวีดิทัศน์ 
7. เว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต 
 

การวัดผลประเมินผล  แบ่งเป็น  2  ส่วน 

1. การวัดผลทางพฤติกรรม 
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1.1 รายงานค้นคว้าเพิ่มเติมจากบทปฏิบัติการ  ร้อยละ 10 
1.2 การอภิปรายในชั นเรียน    ร้อยละ 10  
1.3 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 5   
1.4 การท้าแบบฝึกหัด     ร้อยละ 10 

1.5 ความสนใจในการเรียนรู้และการเข้าชั นเรียน  ร้อยละ 5 
2. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.1 คะแนนสอบระหว่างภาค    ร้อยละ 30 

2.2 คะแนนสอบปลายภาค    ร้อยละ 30 
 

การประเมินผล 

 

ระดับคะแนน ค่าร้อยละ 
A 85-100 
B+ 80-84 
B 75-79 

C+ 70-74 
C 60-69 

D+ 55-59 
D 50-54 
F 0-49 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  1 
บทน าการวเิคราะห์อาหาร 

 
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของอาหาร 
2. ชนิดของตัวอย่างอาหารที่วิเคราะห์ 
3. ขั้นตอนในการวิเคราะห์เคมีอาหาร 
4. การสุ่มตัวอย่าง 
5. การเตรียมตัวอย่าง 
6. การเลือกวิธีการวิเคราะห์ 
7. แหล่งข้อมูลงานวิเคราะห์ 
8. หน่วยงานท่ีก าหนดวิธีการวิเคราะห์มาตรฐาน 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนครบเนื้อหาในบทเรียนนี้แล้ว  ผู้เรียนมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
1. บอกวิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารได้ 
2. บอกชนิดของตัวอย่างอาหารที่วิเคราะห์ได้ 
3. บอกขั้นตอนในการวิเคราะห์อาหารได้ 
4. อธิบายและเลือกวิธีการวิเคราะห์อาหารได้อย่างเหมาะสม 

5. บอกและเลือกใช้หน่วยงานท่ีก าหนดวิธีการวิเคราะห์มาตรฐานได้อย่างเหมาะสม 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

วิธีสอน 
1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบอภิปราย 
3. วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนต้ังค าถามเพื่อทดสอบพื้นฐานความรู้เกี่ยวหลักการวิเคราะห์อาหาร 
2. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  4-5  คน  ก าหนดหัวข้อศึกษาให้แต่ละกลุ่มก่อนศึกษาวีดิ

ทัศน์ เรื่อง หลักการวิเคราะห์อาหารเบื้องต้น  กรณีศึกษาการใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
เคมีของอาหารในยุคปัจจุบัน  แล้วช่วยกันอภิปรายและสรุปเนื้อหาท่ีส าคัญจากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มอออกมา
น าเสนอหน้าช้ันเรียน 

3. ผู้สอนสรุปประเด็นส าคัญและบรรยายเพิ่มเติมให้นักศึกษาเกิดการเรียนตามวัตถุประสงค์ด้วยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

4. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มค้นหาความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบทางเคมีของอาหารและหลักการ
วิเคราะห์อาหารท่ีน่าสนใจจากเว็บไซต์  แล้วน าเสนอในรูปแบบรายงานหรือป้ายนิเทศ 
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5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนบทเรียนและฝึกความรู้ ความเข้าใจ 
6. ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองโดยใช้ระบบการสอนออนไลน์แล้วตอบค าถามโดยการส่งผ่าน

ระบบ 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนและต าราท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การน าเสนอโดยโปรแกรม power point 

3. รูปภาพขั้นตอนการวิเคราะห์ทางเคมีเบ้ืองต้น 
4. วีดิทัศน์เรื่อง  หลักการวิเคราะห์อาหารเบื้องต้น กรณีศึกษา การใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์

องค์ประกอบทางเคมีอาหารในยุคปัจจุบัน 
5. เว็บไซต์ และส่ือออนไลน์ 
 

การวัดผล 
1. สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน 
2. สังเกตจากการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในระหว่างท ากิจกรรมในห้องเรียน 
3. ประเมินผลการอภิปราย 
4. ตรวจผลงานท่ีมอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้า 
5. จากการตอบค าถามท้ายบท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  1 
บทน าการวเิคราะห์อาหาร 

(Introduction of Food Analysis) 
 

อาหาร คือ  ส่ิงท่ีกินได้  เป็นส่ิงท่ีบริโภคเพื่อเป็นแหล่งของพลังงานและสารท่ีจ าเป็นต่อการท างาน
ของเซลล์ในอาหารแต่ละชนิดจะมีสัดส่วนของสารอาหารต่าง ๆ ท่ีร่างกายต้องการแตกต่างกัน ไป ซึ่ง
สารอาหารแบ่งได้เป็น 6 ชนิด ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน น้ า เกลือแร่ และวิตามิน  เมื่อบริโภค
อาหารเข้าไปร่างกายจะน าสารอาหรท่ีได้นั้น ไปเปล่ียนเป็นสารประกอบโมเลกุลเล็กซึ่งมีความจ าเป็น
ส าหรับการผลิตพลังงานหรือสารเคมีอื่น ๆ ตามความต้องการของร่างกายต่อไป 

การวิเคราะห์อาหารให้ความส าคัญในเรื่องของหลักการและวิธีการวิเคราะห์สารอาหารท้ังทาง
คุณภาพและปริมาณ รวมถึงการวิเคราะห์ส่ิงเจือปนและวัตถุเจือปนในอาหาร ซึ่งเป็นการจัดการคุณภาพ 
เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นแก่ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อว่าอาหารท่ีบริโภคหรือซื้อมีคุณภาพตรงตามข้อก าหนดท้ังใน
ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ดังนั้นจึงมีการก าหนดวิธีการวิเคราะห์มาตรฐานขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
เทียบหาองค์ประกอบและคุณสมบัติของอาหารเป็นแนวทางเดียวกัน 

ในการหาปริมาณสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ล่ะชนิดจะใช้วิธีการวิเคราะห์อาหารตามวิธีการของ 
The Scientic Association dedicated to Analytical Excellence (AOAC International) การ
วิเคราะห์อาหารนี้เป็นการหาส่วนประกอบหลักในอาหาร  ได้แก่ ความช้ืน (moisture) เถ้า (ash) หรือ 
ปริมาณแร่ธาตุท้ังหมด (total minerals) ไขมัน (lipids) โปรตีน (protein) และคาร์โบไฮเดรต 
(carbohydrate) จากค่าท่ีได้จะท าให้ทราบว่าอาหารท่ีทดสอบมีคุณค่าทางอาหารมากน้อยเพียงใด  
นอกจากนี้การวิเคราะห์อาหารยังท าเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารท่ีใช้ในการบริโภคมีคุณภาพและปลอดภัย
ส าหรับการบริโภค 

 

1.1 การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของอาหาร (James, 1995) 
ในปัจจุบันการวิเคราะห์สวนประกอบทางเคมีของอาหารมีวิธีการต่างๆ มากมาย ซึ่งได้พัฒนาและ

ปรับปรุงกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยมาตรฐานจากวิธีการท่ีนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน 2 คน คือ 
Hennelbery และ Stohmanu เริ่มต้นวิเคราะห์อาหารสัตว์เป็นครั้งแรกเมื่อ 100 ปีกว่ามาแล้ว เป็นการ
วิเคราะห์ท่ีเรียกว่า Proximate Analysis of Foods หมายถึง การวิเคราะห์เพื่อหาส่วนประกอบหลักท่ีมี
อยู่ในสารอาหารโดยประมาณ ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ท่ีใช้จะท าให้ได้ผลการวิเคราะห์ท่ีรวดเร็ว และไม่ต้องใช้
เครื่องมือสมัยใหม่หรือท่ียุ่งยากและรีบเร่ง ส่วนประกอบหลักท่ีนิยมวิเคราะห์ในตัวอย่างอาหาร ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1.1 และรูปท่ี 1.1 ได้แก่  

1. ความช่ืน (moisture) 
2. เถ้า (ash) 
3. ไขมัน (crude fat) 
4. โปรตีน (crude protein) 
5. กาก (crude fiber) หรือเส้นใยอาหาร (dietary fiber) 
6. คาร์โบไฮเดรต โดยอาศัยผลต่าง (by difference) 
การใช้ค าว่า “crude” น าหน้า ไขมัน หรือโปรตีน แสดงให้เห็นว่า ผลการวิเคราะห์ท่ีได้เป็นเพียง

ค่าโดยประมาณเท่านั้น ไม่ใช่ค่าท่ีแท้จริงของสารนั้นในอาหาร แต่ก็เป็นค่าท่ีเช่ือถือได้ หรือมีค่าใกล้เคียง
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กับค่าท่ีแท้จริง หากต้องการค่าท่ีแท้จริงจะต้องวิเคราะห์โดยวิธีการอื่นท่ีให้ผลการวิเคราะห์ท่ีถูกต้องและ
แม่นย า ซึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องมือราคาแพง ใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน และเสียค่าใช้จ่ายสูง อย่างไรก็
ตาม ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้เวลาในการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วและให้ผลการวิเคราะห์ท่ี
ถูกต้องแม่นย ามากขึ้น รวมท้ังมีวิธีการวิเคราะห์ท่ีสามารถหาสารที่มีปริมาณน้อยมากได้ด้วย 
 
ตารางที่ 1.1 แสดงการวิเคราะห์หาปริมาณของสารประกอบหลักในอาหาร ซึ่งมีกลุ่มใหญ่ๆ 6 กลุ่ม ด้วย
วิธีวิเคราะห์ทางเคมี  
 

กลุ่มสาร วิธีการวิเคราะห์ 
ความช้ืน (moisture content) การวิเคราะห์ความช้ืนด้วยการอบแห้ง 
เถ้า (ash)  เผาตัวอย่างท่ีอุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส 

โปรตีนรวม (crude protein ,CP) Kjeldahl method 

ไขมัน (ether extract ,EE) สกัดตัวอย่างด้วยปีโตรเลียมอีเทอร์ 
กากหยาบ (crude fiber ,CF)   

คาร์โบไฮเดรตท่ีย่อยได้ง่าย (nitrogen free extract, NFE)   

 (ที่มา : http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0455/proximate-analysis-การ
วิเคราะห์ปริมาณกลุ่มสาร) 
 

1.2  ชนิดของตัวอย่างอาหารที่วิเคราะห์ (นิธิยา, 2554) 
การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีอาหารมีความส าคัญมากในการประกันคุณภาพในกระบวนการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร  ต้ังแต่วัตถุดิบและส่วนผสมท่ีใช้  รวมท้ังขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต  จน
ได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารท่ีดีและมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานก าหนด   ดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์
ส่วนประกอบทางเคมีร่วมด้วยเสมอในทุกขั้นตอน  นอกจากนี้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ๆ  
อาจจะต้องวิเคราะห์หาส่วนประกอบทางเคมีเพียงชนิดเดียว  หรือหลายชนิดก็ได้  ชนิดของตัวอย่าง
อาหารในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตท่ีน ามาวิเคราะห์ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ดัง
แสดงในตารางท่ี  1.2 
 

 



5 
 

 
รูปที่ 1.1  แสดงผังการวิเคราะห์แบบ Proximate  

(ที่มา : http://elearning.nsru.ac.th/web_elearning/dairy/lesson3_16.php) 
 
ตารางที่ 1.2  ชนิดของตัวอย่างท่ีวิเคราะห์ในการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร 

ชนิดของตัวอย่างอาหาร ค าถามที่ต้องค านึง 
1. วัตถุดิบ (raw material) - ตรงตามข้อก าหนดหรือไม่ 

- ตรงตามมาตรฐานก าหนดหรือไม่ 
- จะต้องเปล่ียนแปลงกระบวนการการผลิตหรือไม่
หากมีการเปล่ียนแปลงส่วนประกอบทางเคมีของ
วัตถุดิบ 
- คุณภาพและส่วนประกอบเหมือนเดิมหรือไม่ 
วัตถุดิบจากผู้ขายรายอื่น ๆ แตกต่างจากผู้ขายราย
ปัจจุบันหรือไม่ 
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ตารางที่ 1.2  ชนิดของตัวอย่างท่ีวิเคราะห์ในการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร (ต่อ) 

ชนิดของตัวอย่างอาหาร ค าถามที่ต้องค านึง 
2. ตัวอย่างในการควบคุมกระบวนการผลิต 
(process control sample) 

- ขั้ นตอนใดในกระบวนการผลิต ท่ีมี ผล ต่อ
ส่วนประกอบหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
- ต้องมีการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตขั้นต่อไป
หรือไม่ เพื่ อ ให้ ไ ด้ผลิตภัณฑ์ สุดท้ายตรงตาม
คุณภาพที่ก าหนด 
- ผลิตภัณฑ์สุดท้ายตรงตามท่ีกฎหมายอาหาร 
ก าหนดหรือไม่ (legal requirement) 

3. ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป (finish product) - คุณค่าทางโภชนาการมีอะไรบ้าง 
- จะเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคหรือไม่ 
- จะมีอายุการวางจ าหน่ายนานเท่าไร 
- มีส่วนประกอบและลักษณะอะไรบ้าง 
- สามารถใช้ข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้
หรือไม่ 

4. ตัวอย่างจากคู่แข่งหรือผู้ผลิตอื่น 
(competitor’s sample) 

- มีส่วนประกอบและลักษณะเป็นอย่างไร 

5. ตัวอย่างท่ีมีผู้ร้องทุกข์ (complaint sample) - มีความแตกต่างจากอาหารปกติอย่างไร 
(ที่มา : Nielsen, 1994) 
 

การวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารระหว่างการแปรรูป  เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต (process control) 
จะต้องเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ท่ีรวดเร็ว  แต่การวิเคราะห์หาส่วนประกอบทางเคมีเพื่อแสดงข้อมูลคุณค่า
ทางโภชนาการของอาหารบนฉลาก (nutrition labeling) จ าเป็นต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ท่ีเป็นมาตรฐาน  
ซึ่งก าหนดไว้ให้เป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป คือ เป็น Official Methods of Analysis เช่น  วิธีการวิเคราะห์
ของ Association of  Official Analytical Chemists International (AOAC) 
 
1.3 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ 

1. การสุ่มตัวอย่างและเตรียมตัวอย่าง ในการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีผลการวิเคราะห์ท่ีได้จะ
ขึ้นอยู่กับตัวอย่างท่ีน ามาวิเคราะห์ ว่าสามารถเป็นตัวแทนของอาหารทั้งหมดได้   

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ ขั้นตอนในการวิเคราะห์มีความส าคัญมากและจะแตกต่างกันตามวิธีการท่ี
ใช้ ชนิดของตัวอย่างท่ีจะวิเคราะห์ การบันทึกข้อมูล รวมท้ังสารเคมี อุปกรณ์ เครื่องมือ และล าดับขั้นตอน
ของวิธีการวิเคราะห์ 

3. การค านวณและการแปลผล การน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์จะต้องขึ้นอยู่กับผลการ
ค านวณและการแปรผลอย่างถูกต้องด้วย 
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ขั้นตอนทั่วไปของการวิเคราะห์อาหาร 
 

ชักตัวอย่าง 
 

เตรียมตัวอย่าง 
 

คัดแยกและท าให้เข้มข้นขึ้น 
 

วัดค่า 
 

รวบรวมข้อมูลและแปรผลข้อมูล 

 
1.4 การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (วราวุฒิ, 2547) 

ส าหรับวิธีการการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายประกอบด้วยวิธีการต่างๆต่อไปนี้ 
1.4.1 การสุ่มด้วยอย่างแบบอิสระ (Random sampling) 

เป็นการสุ่มตัวอย่างท่ีง่าย สะดวก เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่มีกฎเกณฑ์ เป้าหมายหรือหลักการ
ใดๆในการสุ่มตัวอย่าง แต่เป็นการสุ่มตัวอย่างท่ีมีอิสระในการเลือกประชากรอย่างแท้จริง เพื่อให้ได้จาม
จ านวนท่ีต้องการ 

1.4.2 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 
เป็นการสุ่มตัวอย่างท่ีมีการก าหนดเป้าหมายกว้างๆ แล้วสุ่มหรือเลือกตัวอย่างได้จาก

ประชากรกลุ่มท่ีต้องการ แต่มีข้อจ ากัด คือ สามารถใช้ได้กับตัวอย่างจ านวนน้อย 
1.4.3 การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic random sampling) 

เป็นการสุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวแทนจ านวนหนึ่งในทุกๆส่วนของประชากรท าให้ผลิตภัณฑ์
ท้ังหมดมีโอกาสถูกเลือก ท้ังนี้มีการก าหนดหรือเลือกเป็นช่วงของหน่วยผลิตภัณฑ์หรือช่วงเวลาก็ได้ 

1.4.4 การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sapling) 
เป็นการสุ่มตัวอย่างท่ีต้องมีการจัดกลุ่มหรือช้ันของประชากรก่อน โดยการเรียงตัวอย่างเป็น

กลุ่มหรือช้ัน แล้วจึงเลือกหรือสุ่มตัวแทนจากกลุ่มหรือช้ันอีกครั้งหนึ่ง 
1.4.5 การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) 

เป็นการแบ่งสุ่มตัวอย่างท่ีมีการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มๆก่อน ซึ่งแต่ละกลุ่มมีลักษณะ
คล้ายประชากรท้ังหมด หลังจากนั้น จึงสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยเลือกเอากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วยวิธีการทาง
สิถิติออกมา ตามลักษณะท่ีแตกต่าง แล้วสุ่มตัวอย่างออกมา 

ส าหรับวิธีการสุ่มกว้างท่ีนิยมใช้กัน คือ ในผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในลักษณะ batch จะมีการสุ่ม
ตัวอย่างออกมาประมาณ 10-20% ของตัวอย่างท้ังหมด ส่วนผลิตภัณฑ์ในลักษณะ lot จะสุ่มตัวอย่าง
ออกมาจากรากท่ีสองของจ านวนท้ังหมด หรือประมาณ 5-10% ของน้ าหนักตัวอย่าง 
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1.5 การเตรียมตัวอย่างอาหาร  
1.5.1 อาหารแห้ง  

เช่น อาหารผง แป้ง เครื่องเทศ กาแฟ โกโก้ น้ าตาล หรืออาหารแห้งอื่นๆ ต้องท าการบดให้
ละเอียด ผสมให้เข้ากันดี และมีขนานเท่าๆกัน บางชนิดอาจต้องมีการร่อนด้วย 

1.5.2 อาหารเหลว  
เช่น เครื่องด่ืมท่ีไม่อัดก๊าซ ได้แก่ น้ าผลไม้ต้องผสมให้เข้ากันดีและทุกส่วนท่ีต้องการวิเคราะห์

ต้องกระจายอย่างสม่ าเสมอและท่ัวถึง เครื่องด่ืมอัดก๊าซ ได้แก่เบียร์ น้ าอัดลมต้องคนหรือเขย่าเพื่อไล่ก๊าซ
ออกจากผลิตภัณฑ์ บางครั้งถ้าจ าเป็นอาจจะต้องกรองส่วนน้ านมควรเทจากบีกเกอร์หนึ่งไปยังอีกบีกเก
อร์หนึ่ง หรือมีการกลับขวดไปมาอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันการเกิดฟอง ส่วนตัวอย่างอาหารท่ีมีความเข้มข้น
มากๆ เช่น น้ าหวาน น้ าเช่ือมต้องน าไปเจือจางให้มีความเข้มข้นประมาณ 30% (โดยน้ าหนักต่อปริมาตร) 
อุ่นเล็กน้อยและคนให้เข้ากันดีถ้าขุ่นต้องท าการกรอง 

1.5.3 เนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ  
เช่น เนื้อสด ไส้กรอก ปลาแห้ง เป็นต้น ต้องบดหรือปั่นด้ายความเร็วสูงจนเป็นเนื้อเดียวกัน 

1.5.4 ผลิตภัณฑ์ผัก-ผลไม้ (ทั้งสด บรรจุกระป๋อง หมักดอง)  
เช่น ผักผลไม้ไส้สด บรรจุกระป๋อง แยม เยลลี อาหารหมักดอง ต้องท าการน าส่วนท่ีต้องการ

วิเคราะห์ มาบดให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องผสมท่ีความเร็วสูง 
1.5.5 อาหารประเภทไขมัน  

เช่น น้ ามัน ไขมัน เนยแข็งน้ าสลัด ชอกโกแลต ถ้าอยู่ในลักษณะของเหลวท าการวิเคราะห์ได้
เลย แต่ถ้าอยู่ในลักษณะของแข็งต้องท าการหลอมให้เป็นของเหลวก่อนการวิเคราะห์ หรือกรณีชอกโกแลต
อาจบดให้เข้ากัน หรือท าการหลอมท่ีอุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส คนให้เข้ากันดีจึงน าไป
วิเคราะห์ ส่วนเนยแข็งอาจบดอย่างหยาบและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 20 เมช (mesh) คนให้เข้ากันก่อน
น าไปวิเคราะห์ ส าหรับน้ าสลัดหรือมายองเนสท าการคนเบาๆก่อนน าไปวิเคราะห์ 
 
1.6 การเลือกวิธีการวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารแต่ละชนิด อาจมีวิธีการวิเคราะห์ได้หลายวิธี  การ
เลือกใช้หรือปรับปรุงวิธีการใด จะต้องทราบส่วนประกอบทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
อาหาร  และต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการนั้นเป็นอย่างดีด้วย  เช่นหลักการหรือทฤษฎีของวิธีการวิเคราะห์  
ขั้นตอนของวิธีการวิเคราะห์  และขั้นตอนส าคัญท่ีควรระมัดระวังเป็นพิเศษ  การเลือกวิธีการวิเคราะห์ยัง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์อีกด้วย  เช่น  วิธีการท่ีใช้กับการประกันคุณภาพ (quality 
assurance)  อาจมีความถูกต้องน้อยกว่าวิธีการวิเคราะห์ท่ีเป็นมาตรฐานท่ีใช้ส าหรับวิเคราะห์หาคุณค่า
ทางโภชนาการ  เพื่อเป็นข้อมูลบนฉลากโภชนาการ เป็นต้น 

วิธีการวิเคราะห์ท่ีต้องใช้เครื่องมือราคาแพง  อาจไม่จ าเป็นต้องวิเคราะห์เอง  แต่ส่งตัวอย่างไปให้
ห้องปฏิบัติการอื่นท่ีรับบริการวิเคราะห์  ซึ่งจะมีเครื่องมือ  สารเคมีและบุคลากรพร้อม  นอกจากนี้การ
วิเคราะห์บางอย่างสามารถท าได้โดยชใช้ชุดวิเคราะห์ส าเร็จรูป (test kit)   ส าหรับข้อควรค านึงในการ
เลือกวิธีการวิเคราะห์ท่ีจะใช้   
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1.6.1 ข้อควรค านึงในการเลือกวิธีการวิเคราะห์ 
1) สมบัติโดยธรรมชาติ  

1.  ลักษณะเฉพาะ หรือความจ าเพาะเจาะจง (specificity) ส่ิงท่ีควรค านึง   
จ าเป็นต้องวิเคราะห์หรือไม่, มีข้ันตอนการวิเคราะห์เป็นอย่างไร 

2.  ความแม่นย า (precision) ส่ิงท่ีควรค านึง ความแม่นย าของวิธีการเป็นอย่างไร, 
ภายในกลุ่ม (batch) เดียวกัน หรือกลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม หรือวัน-ต่อ-วัน มีความผันแปรหรือไม่, ขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ท่ีจะส่งผลกระทบท าให้ผลการวิเคราะห์ท่ีได้มีค่าผันแปรมากท่ีสุด 

3.  ความถูกต้อง (accuracy) ความถูกต้องของวิธีการแต่ละวิธีแตกต่างกันอย่างไร 
และเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานจะมีผลต่างกันอย่างไร 

2) การประยุกต์วิธีการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
1.  ขนาดของตัวอย่าง (sample size) ข้อควรค านึง ต้องการตัวอย่างปริมาณเท่าไร 

มากหรือน้อยเกินไปหรือไม,่ เหมาะสมกับอุปกรณ์ เครื่องแก้ว และเครื่องมือท่ีมีอยู่หรือไม่ 
2.  สารเคมี (reagent)   ข้อควรค านึง สามารถเตรียมสารเคมีได้หรือไม่, ต้องการใช้

อุปกรณ์อะไรในกรเตรียมบ้าง, สารเคมีมีความคงตัวมากน้อยแค่ไหน, เก็บรักษาในสภาวะใด, วิธีการท่ีใช้มี
ความไวต่อการเปล่ียนแปลงของสารเคมีหรือไม่ 

3.  อุปกรณ์และเครื่องมือ (equipment)   ข้อควรค านึง มีอุปกรณ์หรือไม่, บุคลากร
ท่ีมีอยู่ใช้เครื่องมือได้หรือไม ่

4.  ค่าใช้จ่าย (cost) ข้อควรค านึง ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการวิเคราะห์ เช่น เครื่องมือ 
สารเคมี และบุคลากร 

3) ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1.  ระยะเวลาท่ีใช้ ข้อควรค านึง ใช้เวลานานแค่ไหน ทันเวลาท่ีจะใช้ข้อมูลหรือไม่ 
2.  ความน่าเช่ือถือ (reliability) ข้อควรค านึง ผันแปรจาก standpoint of 

precision และ stability อย่างไร 
3.  ความจ าเป็น (need) ข้อควรค านึง เปล่ียนแปลงวิธีการได้หรือไม่ คุ้มค่าท่ีจะ

เปล่ียนหรือไม่ และตรงตามความต้องการหรือไม่ 
4) บุคลากร   

1.  ความปลอดภัย ข้อควรค านึง มีข้อควรระวังในการปฏิบัติงานอย่างไร 
2.  ความรับผิดชอบ ข้อควรค านึง ใครจะเป็นคนเขียนวิธีการทดลอง การเตรียม

สารเคมี การค านวณ และการแปลผลท่ีวิเคราะห์ได้ 

 
1.7 แหล่งข้อมูลงานวิเคราะห์ 

ชนิดของข้อมูล 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
2. วารสารทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Journal) 

2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Original works) 
2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (บทคัดย่อ, บทนิพนธ์ปฏิทัศน์) 

3. Advanced Textbooks 
3.1 ข้อมูลท่ัวไป 
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3.2 บทคัดย่อ, บทนิพนธ์ปฏิทัศน์ 
3.3 วิทยานิพนธ ์
3.4 หนังสือท่ีวางขายท่ัวไป 
3.5 หนังสือแปล 

 
1.8 หน่วยงานที่ก าหนดวิธีการวิเคราะห์มาตรฐาน 

หน่วยงานท่ีก าหนดวิธีการวิเคราะห์มาตรฐานและใช้อ้างอิงได้ ตัวอย่าง เช่น 

1. Association  of Official Analytical Chemists International (AOAC) หน่วยงานนี้เริ่มขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 1884  ตามความต้องการและข้อก าหนดของรัฐบาล  และหน่วยงานวิจัย  ท่ีต้องการมีวิธีการ
วิเคราะห์ท่ีเป็นมาตรฐาน  และให้ผลการวิเคราะห์ท่ีถูกต้องและแม่นย า  ในสภาพห้องปฏิบัติการ  
หน่วยงานนี้จึงมีหน้าท่ี 

1.1 เลือกวิธีการวิเคราะห์ท่ีรายงานในวารสาร หรือพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ใหม่ ๆ ข้ึนมา 
1.2  ศึกษาเพื่ อทดสอบวิธี วิ เคราะห์ โดยอาศัยความร่ วมมือระหว่ างห้องปฏิบั ติการ 

(interlaboratory collaborative study) ซึ่งเป็นห้องปฎิบัติการท่ียินดีสมัครใจร่วมมือ (volunteer 
laboratories) 

1.3  ตีพิมพ์วิธีการวิเคราะห์ท่ีได้รับการยอมรับแล้วส าหรับใช้กับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง 
ๆ เช่น อาหาร ยา เครื่องส าอาง อาหารสัตว์ และยาปราบศัตรูพืช 

1.4  จัดการฝึกอบรมให้กับนักวิเคราะห์และบุคลากรของหน่วยงานอื่น ๆ  
วิธีการวิเคราะห์ท่ีได้รับการยอมรับแล้วจะตีพิมพ์ใน Journal of the Association of 

Official Analytical Chemists 
2. American Association of Cereal Chemists (AACC)  หน่วยงานนี้จะให้การรับรองวธิีการ

วิเคราะห์ต่าง ๆ ท่ีใช้ส าหรับธัญชาติและผลิตภัณฑ์จากธัญชาติ 
3. American Oil Chemists’s Society (AOCS) หน่วยงานนี้จะให้การรับรองวิธกีารวิเคราะห์

ต่าง ๆ ท่ีใช้กับน้ ามัน ไขมัน พืชน้ ามัน  กากเมล็ดพืชน้ ามัน น้ ามันจากสัตว์ทะเล  รวมท้ังอะฟลาทอกซิน 
และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น  เลซิทิน  สบู่  และผงซักฟอก (detergent) 

4. Standard Methods for the Examination of Dairy Products เป็นวิธีการมาตรฐานท่ีใช้
ส าหรับวิเคราะห์น้ านมและผลิตภัณฑ์นม ซึ่งตีพิมพ์โดย The American Public Health Association  

5. Standard Method for the Examination of Water and Waste water เป็นวิธีมาตรฐาน
ท่ีใช้ส าหรับการวิเคราะห์น้ า  น้ าเสีย  และน้ าจากแหล่งน้ าต่าง ๆ เพื่อควบคุมส่ิงแวดล้อม ซึ่งตีพิมพ์โดย  
The  American Public Health Association ร่วมกับ American Water Works Association และ 
Water Environment Federation 

6. Food Chemical Codex เป็นเอกสารส่ิงพิมพ์เกี่ยวกับวิธีการมาตรฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์
สารเติมแต่งท่ีเติมลงในอาหารชนิดต่าง ๆ ซึ่งตีพิมพ์โดย  Food and Nutrition Board of the National 
Research Council/National Academy of Science 

7. หน่วยงานอื่น ๆ เช่น  The American Spice Trade Association, The Infant Formula 
Council และ The Corn Refiners Association  ท่ีตีพิมพ์วิธีการมาตรฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง
เครื่องเทศ  อาหารทารก  และข้าวโพด ตามล าดับ 
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บทสรุป 
ในการหาปริมาณสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละชนิด  เป็นการวิเคราะห์หาส่วนประกอบทางเคมี

ของอาหาร หรือผลิตภัณฑ์อาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้ทราบว่าอาหารนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการเป็น
อย่างไร และมีส่วนประกอบทางเคมีเป็นท่ียอมรับว่าได้มาตรฐานหรือไม่   และปลอดภัยต่อการบริโภค
หรือไม่ ซึ่งชนิดของตัวอย่างอาหารท่ีน ามาวิเคราะห์จะแตกต่างกัน  ดังนั้น ชนิดของตัวอย่างอาหารและ
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ จะเป็นตัวก าหนดวิธีการวิเคราะห์ท่ีจะเลือกใช้ โดยเฉพาะความรวดเร็ว 
ความแม่นย า และความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ท่ีได้  เป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ท่ี
เหมาะสม นอกจากนี้การวิเคราะห์จะประสบความส าเร็จได้ ยังขึ้นอยู่กับวิธีการสุ่มเลือกตัวอย่างอาหาร 
และวิธีการเตรียมตัวอย่างอาหารท่ีจะน ามาวิเคราะห์ รวมท้ังการค านวณ และการแผลการทดลองท่ี
วิเคราะห์ได้ 
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ค าถามท้ายบท 
1) จงอธิบายถึงหลักการส าคัญและบอกชนิดของการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร 
2) การสุ่มตัวอย่างมีความส าคัญอย่างไรต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบอาหร 
3) จงอธิบายวิธีการเตรียมตัวอย่างอาหารแต่ละชนิดของอาหารท่ีมีความแตกต่างกัน 
4) จงบอกหน่วยงานท่ีท่ีนิยมก าหนดวิธีการวิเคราะห์มาตรฐานของอาหารและอธิบายความส าคัญของ

วิธีการนั้น 
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แผนบริหารการสอนบทที่ 2 
การวิเคราะห์ความชื้นและปริมาณของแข็งทั้งหมด 

 
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความส้าคัญของความช้ืนและน้้าในอาหาร 
2. โครงสร้างของน้้าในอาหาร 

3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการวิเคราะห์หาความช้ืน 
4. การวิเคราะห์หาความช้ืน 
5. การวัดปริมาตรของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้้าได้ 

6. การหาปริมาณความช้ืนและปริมาณของแข็งท้ังหมด 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนครบเนื้อหาในบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
1. อธิบายความส้าคัญของการวิเคราะห์น้้าในอาหารได้ 

2. สามารถเตรียมตัวอย่างส้าหรับการวิเคราะห์หาความช้ืนได้ 
3. เลือกวิธีการวิเคราะห์ความช้ืนท่ีเหมาะสมกับตัวอย่างอาหารได้ 

4. อภิปรายผลการวิเคราะห์ความช้ืนในตัวอย่างอาหารได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
วิธีสอน 
1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบอภิปราย 
3. วิธีสอนจากแหล่งเรียนรู้ 
4. วิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 
5. วิธีการสอนแบบฝึกปฎิบัติ 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนต้ังค้าถามเพื่อทดสอบพื้นฐานความรู้เกี่ยวการวิเคราะห์ความช้ืนและปริมาณของแข็ง

ท้ังหมด 
2. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 4-5  คน  ก้าหนดหัวข้อศึกษาให้แต่ละกลุ่มก่อนศึกษาวีดิ

ทัศน์ เรื่อง หลักการวิเคราะห์ความช้ืน และปริมาณของแข็งท้ังหมด แล้วช่วยกันอภิปรายและสรุปเนื้อหาท่ี
ส้าคัญจากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มอออกมาน้าเสนอหน้าช้ันเรียน 

3. ผู้สอนสรุปประเด็นส้าคัญและบรรยายเพิ่มเติมให้นักศึกษาเกิดการเรียนตามวัตถุประสงค์ด้วยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

4. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มค้นหาความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการวิเคราะห์ความช้ืน และปริมาณ
ของแข็งท้ังหมด ท่ีน่าสนใจจากเว็บไซต์  แล้วน้าเสนอในรูปแบบรายงานหรือป้ายนิเทศ 

5. ให้นักศึกษาท้าแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนบทเรียนและฝึกความรู้ ความเข้าใจ 
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6. ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองโดยใช้ระบบการสอนออนไลน์แล้วตอบค้าถามโดยการส่งผ่าน
ระบบ 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนและต้าราท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การน้าเสนอโดยโปรแกรม power point 
3. รูปภาพขั้นตอนการวิเคราะห์ทางเคมีเบ้ืองต้น 
4. วีดิทัศน์เรื่อง การวิเคราะห์ความช้ืนและปริมาณของแข็งท้ังหมด 
5. เว็บไซต์ และส่ือออนไลน์ 

การวัดผล  
1. สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน  
2. ประเมินผลการอภิปรายและการรายงานกรณีศึกษาหน้าช้ันเรียน 
3. จากการน้าเสนอกรณีศึกษาหน้าช้ันเรียน 
4. จากการตอบค้าถามท้ายบท 
5. จากแบบประเมินการท้างานกลุ่มโดยพิจารณาจาก ความรับผิดชอบ ความร่วมมือ ความต้ังใจและ

กระบวนการท้างาน 
 



 
 

บทที่ 2 
การวิเคราะห์ความชื้นและปริมาณของแข็งทั้งหมด 

(Determination of Moisture Content and Total Solid) 
 

2.1 ความส าคัญของความชื้นและน้ าในอาหาร 
 โดยท่ัวไปความช้ืนหรือน้านับได้ว่ามีความส้าคัญต่ออาหารหรือผลิตภัณฑ์ อาหารเป็นอย่างมาก เช่น 
อาหารแห้งถ้ามีปริมาณความช้ืนมากเกินไป ก็จะท้าให้อาหารเกิดการจับตัวกันและมีอายุการเก็บส้ันลง 
หรือถ้าโดยมีความช้ืนน้อยเกินไป จะท้าให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีปริมาตรน้อยเกนไป และได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความ
ชุ่มและนุ่มน้อยเกินไป เป็นต้น ท้ังนี้ ความส้าคัญของความช้ืนทางด้านเคมีมีความส้าคัญด้านต่างๆ
ดังต่อไปนี้ คือ 
 1. มีหน้าท่ีเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆในอาหาร เช่น ปฏิกิริยาการสลายของน้้าตาลซูโครส จะ
ท้าให้กลายเป็นน้้าตาลกลูโคสและน้้าตาลฟรุกโตส ส่วนปฏิกิริยาการสังเคราะห์ เช่น น้้าเกี่ยวข้องกับการ
สังเคราะห์คาร์โบไฮเดรตในพืช เป็นต้น 
 2. ท้าหน้าท่ีเป็นตัวละลายสารต่างๆ เช่น เกลือแร่ วิตามิน เป็นต้น 
 3. มีค่าของความจุความร้อนมากท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับสารประกอบพวกสารอินทรีย์และ
สารอนินทรีย์ต่างๆ เช่น ในอุตสาหกรรมอาหารการให้ความร้อนหรือการท้าให้เย็นส้าหรับอาหารท่ีมีน้้า
เป็นส่วนประกอบหลัก ต้องการพลังงานประมาณ 125 กิโลจูล เพื่อใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิจาก 20 องศา
เซลเซียสไปเป็น 50 องศาเซลเซียส ในขณะท่ีน้้ามันพืชท่ีมีมวลเท่ากันต้องการพลังงานในการให้ความร้อน
เพียง 44 กิโลจูล 
 4. มีผลต่อการเปล่ียนแปลงลักษณะต่างๆของอาหาร เช่น ถ้าเป็นอาหารขบเค้ียวท่ีมีความช้ืนน้อย
เกินไป จะท้าให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีแห้งและแข็งเกินไป อาหารแห้งถ้ามีความช้ืนมากเกินไปเพิ่มการดูดซับ
ออกซิเจนของไข่ผง ในผัก-ผลไม้แห้งจะมีอัตราการเกิด browning reaction เพิ่มขึ้น หรือเมล็ดธัญชาติท่ีมี
ความช้ืนมากเกินไป เมื่อผ่านการขัดสีเมล็ดจะแตกหักมากเกินไปจะท้าให้เส่ือมเสยเร็ว เนื่องจากการเจริญ
ของรา แมลง การงอก ความร้อน ฯลฯ ท้าให้ได้ผลผลิตน้อยเกินไปและติดอยู่ภายในเครื่องขัดสีมากเกินไป 
ท้าให้เกิดการสูญเสียในกระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับการแปรรูปท่ีเหมาะสม เช่น การบด การผสมของโด 
ความสด เนื้อสัมผัส เป็นต้น หรือน้้าสลัดชนิดข้น มายองเนส น้้ามีผลต่อการเกิดฟองและอิมัลชัน ท้าให้
ผลิตภัณฑ์ทีความคงตัวได้ดียิ่งขึ้น (อิ่มเอิม และคณะ, 2546) 
 5. เกี่ยวข้องกับการผลิตทางอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากสมบัติหรือลักษณะของน้้าตัวอย่างเช่น 
ค่าความกระด้างของน้้า เมื่อน้ามีความกระด้าง ได้แก่ น้้าท่ีมีพวกเหลือแคลเซียมหรือแมกนีเซียม
คาร์บอเนตอยู่ และหรือมพวกเกลือคลเซียมหรือแมกเนเซยมซัลเฟต จะมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ต่างๆเหล่านี้ ได้แก่ ชา กาแฟ และธัญชาติแห้ง เป็นต้น ในชาหรือกาแฟโดยเฉพาะชาเย็นจะท้าให้เกิด
ตะกอน เนื่องจากการท้าปฏิกิริยาระหว่างเกลือและแทนนินท่ีอยู่ในเครื่องด่ืม 
 6. เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาและการถนอมอาหาร เช่น อาหารทอดหมดความกรอบ เนื่องจาก
ปริมาณความช้ืนท่ีเพิ่มข้ึน 

ปริมาณความช้ืน หรือ % moisture content (%mc.) หรือ % water content (% wc.) 
หรือ %H2O คือ สารที่ระเหยได้ท้ังหมดเมื่อให้ความร้อนท่ี 100-105 °C  โดยปริมาณความช้ืนสามารถหา
ได้ง่ายๆจากการช่ังน้้าหนักตัวอย่างและท้าให้แห้งในตู้ตบ ซึ่งปกติจะใช้ความร้อนท่ี 105 °C  เป็นเวลาท่ี   
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1 คืน และความแตกต่างของมวล ก็คือ ปริมาณความช้ืน นั่นเอง (วันเพ็ญ, 2536) แต่การรายงานปริมาณ
ความช้ืนต้องระบุฐานท่ีใช้ในการค้านวณด้วยว่าเป็นต่อน้้าหนักเปียกหรือน้้าหนักแห้ง นอกจากนี้ บางครั้ง
ปริมาณความช้ืนอาจต้องรายงานในหน่อยของของแข็งท่ีปราศจากเกลือ (salt-free) หรือปราศจากไขมัน 
(far-free) ก็ได้ 
 
 ส าหรับปริมาณน้ าในอาหารทางเคมีประกอบด้วยน้ า 3 รูปแบบ คือ 
 1) อิสระ (free water or loosely bound water) เป็นน้้าท่ีไม่ได้ยึดเหนี่ยวกับโมเลกุลใดๆใน
อาหาร น้้าประเภทนี้ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณผิวหน้า ในไซโตพลาสม หรือช่วงว่างระหว่างโมเลกุลของสาร
ต่างๆ หรือภายในท่อส่งน้้าและอาหารของพืช น้้ากลุ่มนี้อาจจะจับตัวทางเคมีกับเกลือบางชนิด มีเกลือแร่
และสารอาหารบางชนิดละลายอยู่บ้าง เช่น โซเดียมคลอไรด์ เป็นต้น น้้ากลุ่มนี้มีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล
น้อยมาก เนื่องจากเกิดจากแรงของโมเลกุลหรือการกล่ันตัวในช่องเปิดเล็กๆ ท้าให้ ระหว่างโมเลกุลน้อย
มาก เนื่องจากเกิดจากแรงของโมเลกุลหรือการกล่ันตัวในช่องเปิดเล็กๆ ท้าให้สามารถถูกดึงออกจาก
อาหารได้ง่าย นอกจากนี้ น้้าอิสระยังคงมีสมบัติต่างๆของน้้า ได้แก่ เป็นตัวท้าละลายท่ีดี มีความดันไอและ
ความหนาแน่นใกล้เคียงกับน้้าปกติ และประการส้าคัญจุลินทรีย์สามารถน้าไปใช้การเจริญเติบโตได้ 
 2) น้้าท่ีถูกดูดซับบนผิวหน้าของโมเลกุลขนาดใหญ่ (water adsorbed on the Surface of 
macromolecular colloids) อาจถูกดูดซับเป็นช้ันบางๆ ช้ันโมเลกุลเกี่ยวๆ หรือหลายๆช้ันอยู่ท่ีผิว
ช้ันนอกหรือช้ันในของอาหาร หรือเป็นน้้าท่ีอยู่ระหว่างโครงสร้างของเซลล์ หรือน้้าท่ีอยู่ในโครงสร้างของ
เนื้อเยื่อ ได้แก่ โมเลกุลของแป้ง เพคติน เซลลูโลส โปรตีน เป็นต้น น้้ากลุ่มนี้มีแยงดึงดูดระหว่างโมเลกุล
น้อย ได้แก่ แรงวันเดอร์วาลล์ พันธะไฮโดรเจน เป็นต้น จึงท้าให้สามารถระเหยได้บางส่วน แต่ชนิดนี้จะท้า
ให้เกิดการสูญเสียน้้าท่ีเรียกว่า “drip loss” ในอาหารที่ผ่านการแช่เยือกแข็ง 
 3) น้้าผูกพันหรือน้้าท่ีเกาะเกี่ยวกับสารอื่น (bound water or very tightly bound or 
Langmuir) หรือน้้าเดรชัน (hydration water) เป็นน้้าท่ีมีความคงตัวมาก ซึ่งจับอยู่กับสารต่างๆ หรือ
น้้ายาท่ียึดเหนี่ยวกับโมเลกุลของสารอื่นๆอย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะพันธะไฮโดรเจนจ้านวนมาก ท้าให้
ท้าลายได้ยากและไม่สามารถดึงน้้าชนิดนี้ออกจากอาหารได้โดยวิธีง่ายๆ น้้ากลุ่มนี้จะมีความหนาแน่นสูง
มาก ไม่สามารถใช้เป็นตัวท้าละลายได้ เป็นน้้าท่ีไม่แข็งตัวนอกจากนี้ยังไม่สามารถสกัดออกจากเนื้อเยื่อ ไม่
มีค่าแรงดันไอ และจุลินทรีย์ไม่สามารถน้าไปใช้ได้ ซึ่งน้้าชนิดนี้มีผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารเป็น
อย่างมาก 
 ส้าหรับน้้าชนิดนี้พบในเนื้อเยื่อสัตว์ประมาณ 8-10 % ของปริมาณน้้าท้ังหมดผักผลไม้มีน้้าผูกพัน
อยู่น้อยกว่า 6 % ของปริมาณน้้าท้ังหมด แต่ในธัญพืชมีน้้าผูกพันอยู่สูงถึง 34 % ของปริมาณน้้าท้ังหมด 
 นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งน้้าท่ีเป็นองค์ประกอบอยู่ในอาหารออกเป็นประเภทต่างๆตามกลไกทาง
เคมีและทางกายภาพของอาหาร ดังแสดงในตารางท่ี 2.1 
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ตารางที่ 2.1 การแบ่งชนิดของน้้าท่ีอยู่ในสภาวะต่างๆภายในอาหาร  

ชนิดของน้ า ค าอธิบาย สดัส่วนของน้ า
ใน 

อาหาร  
(น้ าหนักเปียก) 

-น้้าท่ีเป็นองค์ประกอบ 
-น้้าบริเวณช่องว่าง 
ระหว่างเซลล์ 
 
 
-น้้าชนิดมัลติเลเยอร์ 
(multilayer) 
 
-น้้าอิสระ (free) 
 
-น้้าท่ีถูกจับไว้ 

-น้้าซึ่งเป็นประกอบอยู่ในส่วนท่ีไม่ละลายน้้า 
-น้้าผูกพันท่ีเกิดพันธะอย่างเหนียวแน่นกับบริเวณ
ไฮโดรฟิลิกของส่วนท่ีไม่ละลายน้้า เพื่อสร้างช้ันปกคลุม 
(monolayer) เช่น พันธะระห่างน้้าอิออน หรือพันธะ
ระหว่างน้้า-พวกไดโพล 
-น้้าพูดผันท่ีสร้างช้ันหลายๆช้นขึ้นล้อมรอบหมู่ไฮโดรปิ
ลิก เช่น พันธะระหว่างน้้า-น้้า หรือ พันธะไฮโดรเจน
ระหว่างน้้า-ตวถูกละลาย 
-น้้ า ท่ี ไหลไ ด้อย่ างอแสระ มี สมบั ติ ใก ล้ เ คียงกบ
สารละลายเกลือเจือจาง 
-เป็นน้้าอิสระท่ีถูกจับอยู่ในโครงสร้างแมทริกซ์หรือเจล 

น้อยกว่า 0.03 % 
 

0.1-0.9 % 
 
 

1-5 % 
 
 

5-96 % 
 

5-96 % 
(ที่มา : Sikorski, 2002) 
 
2.2 โครงสร้างของน้ า 

โมเลกุลของน้้าประกอบด้วยไฮโดรเจน 2 อะตอม  และออกซิเจน 1 อะตอม โดยท่ีออกซิเจนจะเป็น
อะตอมท่ีมีค่า electronegativity สูงกว่าไฮโดรเจน ท้าให้อิเล็กตรอนท่ีอยู่บริเวณพันธะเข้าใกล้ออกซิเจน
มากกว่า ท้าให้อะตอมของไฮโดรเจนมีประจุเป็นบวก ส่วนอะตอมของออกซิเจนมีประจุเป็นลบ และจาก
การท่ีอะตอมของไฮโดรเจนมีประจุบวกเหมือนกัน  จึงพยายามผลักกัน  ท้าให้โมเลกุลของน้้าอยู่ในรูปท่ีท้า
มุมกัน 104.5C ดังรูปท่ี 2.1 
 

 

รูปท่ี 2.1 โครงสร้างโมเลกุลของน้้า 
(ที่มา : www.agsci.ubc.ca/courses/fnh/301/water/wprin.htm) 

 

http://www.agsci.ubc.ca/courses/fnh/301/water/wprin.htm


20 
 

จากการที่โมเลกุลของน้้าประกอบไปด้วยอะตอมท่ีมีประจุ ท้าให้น้้าจัดเป็นสารจ้าพวกโพลาร์ (polar  
molecule) ส่งผลให้ตามธรรมชาติของน้้าจึงพยายามหาสารท่ีมีอิเล็กตรอนมาสร้างพันธะด้วยพันธะท่ี
เกิดขึ้นเรียกว่า พันธะไฮโดรเจน (hydrogen bond) ซึ่งเป็นพันธะท่ีเกิดขึ้นระหว่างอะตอมของไฮโดรเจน
กับอะตอมของสารอื่นท่ีเป็น electronegativity atom ตามปกติน้้าโมเลกุลหนึ่ง ๆ จะสามารถเกิดพันธะ
ไฮโดรเจนกับน้้าโมเลกุลท่ีข้างเคียงได้ถึง 4 โมเลกุลด้วยกัน ท้าให้น้้ามีแรงดึงดูดระหว่างกันสูง จึงเป็น
สาเหตุให้จุดเดือดของน้้าสูงกว่าสารประกอบไฮโดรด์ (hydride) อื่นๆ เช่น H2S ซึ่งการจับตัวกันของ
โมเลกุลของน้้าจะเป็นไปตามรูปท่ี  2.2 

 

 
 

รูปท่ี 2.2 โครงสร้าง  tetrahedral  ของน้้า 
(ที่มา : www.folding.standford.edu/education/water.htm) 

 
2.2.1 คุณสมบัติของน้ า 

1) น้้าเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิท่ีดี 
น้้าจัดเป็น heat buffer ท่ีดี คือ มีค่าความร้อนจ้าเพาะสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับของเหลว

อื่น (ความร้อนจ้าเพาะ คือ การท้าให้น้้า 1 กรัม มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส) นอกจากนั้นอากาศ
ยังสามารถท่ีจะอุ้มไอน้้าไว้ได้มากกว่าไอของเหลวชนิดอื่น  จึงท้าให้น้้าระเหยได้ดี  น้้าจึงถ่ายเทความร้อน
ออกได้มาก 

2) น้้าเป็นตัวท้าละลายท่ีดี 
น้้าจัดเป็นตัวท้าละลายท่ีดีกว่าของเหลวชนิดอื่น ๆ เนื่องจากน้้ามีค่า dielectric สูง

เมื่อเทียบกับตัวท้าละลายอินทรีย์อื่น ๆ นั่นคือ น้า้จะท้าให้เกิดแรงดึงดูด (electrostatic attraction) กับ
สารต่าง ๆ ได้ดี เช่น เกลือ แต่ยกเว้นสารประกอบไออนิกบางชนิดท่ีมีแรงดึงดูดระหว่างไอออนในผลึก
แข็งแรงมากจนท้าให้ไม่ละลายในน้้า อาทิเช่น  BaSO4 และ CaCO3 
 

2.2.2 ไอโซเทอร์มการดูดซับน้ า (Sorption Isotherm) 
กราฟไอโซเทอร์มการดูดซับน้้า เป็นกราฟท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 3 ตัวแปร คือ ค่า 

water activity (aw) ปริมาณความช้ืนในอาหารและอุณหภูมิ ซึ่งการหาไอโซเทอร์มการดูดซับน้้าของ
อาหารนั้น สามารถท้าได้โดยการน้าตัวอย่างอาหารจ้านวนเล็กน้อยไว้ในบรรยากาศท่ีมีความช้ืนสัมพัทธ์

http://www.folding.standford.edu/education/water.htm
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ต่างๆ ท่ีคงท่ี เมื่อตัวอย่างอาหารเกิดสภาวะสมดุลก็น้ามาหาปริมาณความช้ืน ซึ่งโดยปกติรูปร่างของ
เส้นกราฟ isotherm จะเป็นรูปอักษรเอส (S) ดังรูปท่ี  2.3 
 

 
 

รูปที่ 2.3 กราฟ Sorption Isotherm 
(ที่มา : www.agronomy.psu.edu/ Courses/AGRO518/IMG00077.GIF) 

 
จากรูปท่ี  2.3  สามารถแบ่งเส้นโค้งของ  isotherm  ได้  3  ช่วง  (การจับตัวของน้้า)  ดังนี ้

ช่วงที่ 1 : น้้าท่ีอยู่ในช่วงนี้หมายถึงน้้าในช้ันเด่ียว ซึ่งเป็นน้้าท่ีมีผลต่อค่า aw น้้าในช้ันนี้ค่อนข้าง
คงตัว  และไม่สามารถท้าให้เกิดการแข็งตัวได้ท่ีอุณหภูมิใด ๆ อาหารที่ประกอบด้วยส่วนประกอบท่ีละลาย
น้้าได้และมีน้้าหนักโมเลกุลน้อย ส่วนใหญ่จะมีน้้าช้ันเด่ียวน้อย 

ช่วงที่ 2 : การจับกันของน้้าในบริเวณนี้จะไม่แน่นเหมือนช้ันเด่ียว โดยการดูดซับของน้้าจะเป็น
แบบหลายช้ัน  (multilayer) 

ช่วงที่ 3 : น้้าท่ีอยู่ในช่วงนี้จะเป็นน้้าอิสระ ไม่มกีารจับกันโดยทางกลอย่างแท้จริง แต่ว่ามีการจับ
กันด้วยแรงท่ีค่อนข้างอ่อน  ซึ่งสามารถสังเกตได้จากความชันของกราฟที่ค่อนข้างสูง 
 

2.2.3 ปริมาณน้ าในอาหาร  ใช้เป็นตัวแบ่งประเภทของอาหารได้ดังนี้ 
1) อาหารมีน้้ามาก 

(1) เป็นอาหารที่มีค่า aw อยู่ในช่วง 0.9–1.0 
(2) มีปริมาณความช้ืน 50–100 % 
(3) อาหารจ้าพวกน้้าผลไม้ น้้านม ไส้กรอก ผัก ผลไม้ ฯลฯ 

2) อาหารที่มีน้้าปานกลาง 
(1) มีค่า aw ในช่วง 0.7–0.9 
(2) ปริมาณความช้ืน 20–50 % 
(3) อาหารจ้าพวก ผลไม้แช่อิ่ม แยม เจลล่ี เค้ก แฮม ฯลฯ 

http://www.fao.org/docrep/v5030E/v5030Eob.htm
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3) อาหารที่มีน้้าน้อย 
(1) ค่า aw น้อยกว่า 0.5 
(2) ปริมาณความช้ืนน้อยกว่า 20 % 
(3) อาหารตากแห้ง เช่น เนื้อเค็ม ผลไม้แห้ง แป้ง นมผง กาแฟผง ฯลฯ 

 
2.2.4 ผลของน้ าในอาหารต่อการเปลี่ยนแปลงของอาหาร 

1) ปฏิกิริยาท่ีเกิดจากเอนไซม์ ได้แก่ เอนไซม์ชนิดต่าง ๆ เช่น glucose oxidase, -

amylase, -amylase, lipase และ protease เป็นต้น ซึ่งการศึกษาปฏิกิริยาจะอาศัยสมการ BET 
(Brunauer– Emmet–Teller) ในการหาจุดวิกฤตของปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ 

2) ปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ การเกิดสีน้้าตาลจากปฏิกิริยาเมลลาร์ด และการเกิดกล่ินหืนจาก
ปฏิกิริยา oxidative rancidity 

3) การเปล่ียนแปลงโดยจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่มีความส้าคัญต่ออาหารมี 3 ชนิด โดยแต่ละ
ชนิดจะมีผลในช่วง aw ของอาหารต่างกัน เช่น รา เจริญได้ในช่วง aw 0.75–0.65, ยีสต์ เจริญได้ในช่วง aw 
0.91–0.87 และแบคทีเรีย เจริญได้ในช่วง aw 1.0–0.95 และ 0.80–0.75 (ส้าหรับพวกทนแล้ง) 

 
2.2.5 ฮีสเทอรีซีส (Hysterisis) 

ฮีสเทอรีซีส เป็นเส้นโค้ง isotherm ของความช้ืน ดังรูปท่ี 2.4 แสดงลักษณะฮีสเตอริซีส
ของการดูดซับและการคาย ซึ่งจะพบว่าท่ีค่า aw เท่ากัน ในเส้นกราฟของการคายน้้าจะมีปริมาณน้้า
มากกว่าเส้นกราฟการดูดซับ กราฟ Hysterisis มีประโยชน์เมื่อต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีมีความช้ืนสูง แต่มีค่า 
aw ต้่า การดูดซับหรือการคายนั้นจะขึ้นกับวิธีการเตรียมอาหารนั้น  
 

 
 

รูปที่ 2.4 ฮีสเทอรีซีส (Hysterisis)  
(ที่มา : www.sbu.ac.uk/water/activity.html) 
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2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการหาค่าความชื้น 

1) อุณหภูมิ เช่น อุณหภูมิของอาหารและอุณหภูมิของเตาอบ ถ้ามีค่าแตกต่างกันมากจะท้าให้
สามารถหาค่าความช้ืนได้เร็วขึ้น 

2) รูปแบบของเตาอบและลักษณะของภาชนะบรรจุท่ีใช้ เช่น ถ้าเตาอบท่ีมีการออกแบบให้การ
ไกลเวียนของอากาศในตู้อบได้ดี จะช่วยให้อัตราการท้าแห้งดีขึ้น ส่วนภาชระบรรจุท่ีใช้ถ้ามีลักษณะฐาน
กว้างและความสูงน้อย จะช่วยให้เกิดการถ่ายเอความร้อนท่ีดี ดังนั้น ภาชนะบรรจุท่ีเป็นมาตรฐานท่ีใช้การ
หา 

ปริมาณความช้ืน คือ standard aluminium dishes หรือจาน อะลูมิเนียมมาตรฐานท่ีมีค่า
เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความสูง เท่ากับ 55 x 15 มม. 

3) ความช้ืนสัมพัทธ์ในเตา เช่น ถ้าในเตาอบมีความช้ืนสัมพัทธ์ต้่า จะท้าให้เกิดการระเหยของ
ความช้ืน หรือการหาค่าความช้ืนได้ดียิ่งขึ้น 

4) การหมุนเวียนของอากาศ เช่น อากาศในตู้อบเกิดการไกลเวียนได้ดี จะท้าให้การหาความช้ืน
เกิดได้เร็วขึ้น 

5) ความดันในตู้อบ เช่น ถ้าความดันลดลง จะท้าให้อุณหภูมิท่ีใช้ในการท้าแห้งหรือหาปริมาณ
ความช้ืนลดลง 

6) ลักษณะและปริมาณของตัวอย่าง เช่น น้้าตาลในการท้าแห้งจะเกิด เปลือกแข็งหรือ crust ก่อน
การท้าแห่งท่ีสมบูรณ์ สามารถแก้ไขได้โดยการละลายน้้า-ทราย/แอสเบสทอส (asbestos)จึงท้าแห้ง หรือ 
ท้าให้แห้งด้วยหลอดอินฟราเรด แล้ว โดยใช้อุณหภูมิช่วงแรกต่้า แล้วจึงใช้อุณหภูมิสูงในช่วงหลัง 

7) ต้าแหน่งในตู้อบ เช่น ถ้าตัวอย่างอาหารอยู่ในต้าแหน่งท่ีมีการพัดพาของลดร้อนดี จะท้าให้เกิด
อัตราการท้าแห้งดีเช่นกัน 

 

2.4 การวิเคราะห์หาความชื้น  

อาหารแต่ละชนิดจะมีน้้าอยู่ในแต่ละรูปแบบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับส่วนประกอบทางเคมีของอาหาร 
อุณหภูมิท่ีเก็บรักษาและการเกิดอันตรกิริยา ( interaction) ของน้้ากับส่วนประกอบทางเคมีอื่นๆ ของ
อาหาร ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการวิเคราะห์ท่ีจะหาปริมาณน้้าท่ีอยู่ในแต่ละรูปแบบได้และจะมีน้้าปริมาณน้อย
มาก (trace) ท่ีเหลืออยู่ในอาหารซึ่งจะวิเคระห์หาปริมาณไม่ได้ 

ปัจจุบันวิธีการท่ีใช้วิเคราะห์หาความช้ืนในอาหาร แบ่งออกได้เป็น 4 วิธี คือ  
1. วิธีการอบแห้ง (drying method) 
2. วิธีการกล่ัน (distillation procedure) 
3. วิธีการทางเคมี (chemical assay) 
4. วิธีทางกายภาพ (physical procedure) 
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2.4.1 วิธีการท าแห้ง (Drying method) (นิธิยา, 2554) 
เป็นการน้าตัวอย่างอาหารไปอบแห้งภายใต้ภาวะท่ีเฉพาะส้าหรับอาหารแต่ละชนิด 

น้้าหนักของอาหารที่หายไปหมายถึง  ปริมาณน้้าท่ีมีอยู่ในอาหารท่ีระเหยออกไป ในการวิเคราะห์จะต้อง
ควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาในการอบแห้ง เปอร์เซ็นต์ความช้ืนท่ีได้จะผันแปรตามภาวะท่ีเลื อกใช้ 
วิธีการวิเคราะห์บางวิธีจะให้ผลโดยประมาณและบางวิธีจะให้ผลท่ีถูกต้องแม่นย้า การหาความช้ืนโดยการ
อบแห้งเป็นวิธีท่ีง่าย รวดเร็ว และใช้กับตัวอย่างจ้านวนมากๆ ซึ่งเป้นวิธีการวิเคราะห์หาความช้ืนท่ีนิยมใช้
กันมากท่ีสุด  

วิธีการอบแห้งท่ีให้ผลถูกต้อง ( ideal drying) จะเป็นการหาปริมาณน้้าจากน้้าหนักท่ี
หายไป โดยการระเหยของน้้าเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติสารอินทรีย์อื่นๆ ท่ีระเหยได้จะระเหยออกไปด้วย
และอาจท้าให้เกิดการสลายตัวของสารประกอบอินทรีย์บางชนิดได้ หากเป็นตัวอย่างน้้ามันอาจมีปฏิกิริยา
ออกซิเดชันเกิดขึ้นและการเกิดดังกล่าวนี้ยังเกิดขึ้นได้ท่ีอุณหภูมิเป็นช่วงกว้าง อัตราการระเหยของน้้าท่ี
ออกไปจากผิวหน้าของอาหารจะขึ้นอยู่กับความดันของไอน้้าและอุณหภูมิท่ีใช้ในการอบแห้ง 

การหาปริมาณน้้าท่ีให้ผลถูกต้องควรน้าอาหารไปอบแห้งท่ีอุณหภูมิต้่าท่ีสุด เพื่อให้
สารอินทรีย์ต่างๆ เกิดการสลายตัวน้อยท่ีสุด แต่ไม่ควรใช้เวลาให้นานเกินไป ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการหา
ปริมาณความช้ืน คือ  
 ก. อุณหภูมิท่ีใช้ในการอบแห้ง 
 ข. อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ภายในตู้อบ 
 ค. ความช้ืนสัมพัทธ์และการเคล่ือนท่ีของอากาศภายในตู้อบ 
 ง. ภาวะสุญญากาศภายในตู้อบ 
 จ. ความหนาแน่นและขนาดอนุภาคของตัวอย่าง 
 ฉ. ลักษณธการสร้างตู้อบ (oven construction) 
 ช. จ้านวนและต้าแหน่งของตัวอย่างในตู้อบ 
 ระหว่างการอบแห้งผิวหน้าของตัวอย่างอาหารจะแห้งก่อน ซึ่งมีผลกระทบต่ออัตราการซึม
ผ่านของไอน้้าท่ียังอยู่ในตัวอย่างอาหาร 

การหาความช้ืนในตัวอย่างท่ีเป็นธัญชาติจะผิดพลาดได้ง่าย นอกจากมีข้อผิดพลาดจากการ
สุ่มตัวอย่าง (sampling error) แล้ว ยังอาจขึ้นอยู่กับการเปล่ียนแปลงความช้ืนระหว่างการเตรียมตัวอย่าง
และการเก็บรักษา ส้าหรับเมล็ดธัญชาติท่ีมีความช้ืนสูง ควรใช้วิธีการอบแห้งแบบ 2 ขั้นตอน (two-stage 
drying) เช่น น้าตัวอย่างมา 100 กรัม ปล่อยให้เกิดสมดุลกับอากาศเสียก่อน หาน้้าหนักท่ีหายไปทันที 
แล้วจึงเอาตัวอย่างมาบด เพื่ออบแห้งหาปริมาณความช้ืนในตัวอย่างต่อไป การท้าวิธีนี้จะให้ค่าสูงขึ้น
ประมาณ 0.2-0.6 % มากกว่าการท้าเพียงขั้นตอนเดียว (one-stage drying) เมื่ออบแห้งแล้วต้องรีบปิด
ฝาให้สนิททันทีเมื่อเปิดตู้อบและต้องรีบย้ายมาเก็บไว้ในโถดูดความช้ืนอย่างรวดเร็วและรีบช่ังน้้าหนักเมื่อ
อุณหภูมิลดลงถึงอุณหภูมิห้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ดูดความช้ืนจากส่ิงแวดล้อม 
 ถ้าตัวอย่างเป็นเมล็ดธัญชาติ การบดให้ละเอียดควรใช้เครื่องบดชนิด Wiley laboratory 
mill เพราะเครื่องนี้จะมีความร้อนเกิดขึ้นน้อยและป้องกันไม่ให้ตัวอย่างสัมผัสกับอากาศภายนอก ถ้า
ตัวอย่างเมล็ดธัญชาติมีความช้ืนสูงกว่า 16 % ควรใช้วิธีการอบแห้งแบบ 2 ขั้นตอน เช่น เมล็ดถั่วเหลืองท่ี
มีความช้ืนมากกว่า 10 % และข้าวท่ีมีความช้ืนมากกว่า 13 % ควรใช้วิธีการอบแห้ง 2 ขั้นตอน 
เช่นเดียวกัน 
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 ธัญชาติควรบดให้ละเอียดผ่านตะแกรงขนาด 18 เมช อาหารอื่นๆ บดละเอียดผ่านตะแกรง
ขนาด 40 เมช ตัวอย่างท่ีใช้วิเคราะห์ไม่ควรเกิน 15 กรัม แบละภาชนะอะลูมิเนียมใส่ตัวอย่าง 
(aluminium dish) ท่ีใช้ส้าหรับธัญชาติควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 55 มิลลิเมตร สูง 15 มิลลิเมตร 
หากตัวอย่างอาหารเป็นของเหลวควรระเหยให้แห้งเสียก่อนบนอ่างไอน้้า แล้วจึงน้าไปเข้าตู้อบ 
 

1) อุณหภูมิและเวลาที่ใช้อบแห้ง  

อุณหภูมิท่ีใช้ในการอบแห้งจะขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารซึ่งมักจะอยู่ในช่วง 70-155 °C 
น้้าหรือความช้ืนบางส่วนยังคงเหลืออยู่ ถึงแม้จะใช้อุณหภูมิสูงก็ตาม เวลาท่ีใช้ในการอบแห้งควรประมาณ    
1-6 ช่ัวโมง หรืออบจนกระท่ังได้น้้าหนักคงท่ี คือทศนิยมต้าแหน่งท่ี 2 ไม่ต่างกันมากนัก (น้อยกว่า          
2 มิลลิกรัมต่อตัวอย่าง 5 กรัมต่อ 1 ช่ัวโมงท่ีอบแห้ง) ระยะเวลาท่ีใช้จะแปรผกผันกับอุณหภูมิ 

การวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีออกมาระหว่างการอบแห้งเป็นตัวบ่งช้ีว่ามี
การสลายตัวของสารประกอบอินทรีย์ในตัวอย่างอาหารท่ีเกิดขึ้นหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อใช้อุณหภูมิสูงกว่า 
80 °C ดังนั้นการใช้อุณหภูมิสูงเพื่อต้องการทราบผลเร็วคสรพิจารณาจากข้อมูลจริงในทางปฏิบัติเท่านั้น 

ส้าหรับตัวอย่างอาหารที่สลายตัวได้ง่าย ควรอบแห้งโดยใช้ตู้อบสุญญากาศและใช้เวลา
ให้ส้ันท่ีสุด หรือใช้สารดูดความช้ืน (drying agent) หรือใช้ผ่านอากาศแห้งลงบนตัวอย่างอาหาร 

การหาความช้ืนท่ีผิดพลาดได้ง่าย คือ เมื่อผิวนอกแห้งและแข็งตัว ท้าให้น้้าท่ีอยู่ภายใน
อาหารระเหยออกมาไม่ได้ เช่น ตัวอย่างอาหารท่ีมีน้้าตาลสูง วิธีป้องกัน คือ ผสมตัวอย่างกับทราย หาก
เป็นตัวอย่างพืชควรอบแห้งท่ีอุณหภูมิต้่าก่อน เพื่อป้องกันการแห้งแข็งแล้วจึงค่อยๆ เพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น 
หากใช้อุณหภูมิสูงขณะท่ียังมีปริมาณน้้ามากอาจเร่งให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี เช่น การสลายโมเลกุลของ
สตาร์ช (dextrinization) หรือเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ท้าให้เกิดการสูญเสียน้้าบางส่วนไป ซึ่งแก้ปัญหา
ได้โดยการเริ่มอบแห้งท่ีมีอุณหภูมิต้่าก่อนแล้วจึงค่อยๆ เพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น 

หากตัวอย่างเป็นน้้าผ้ึงหรือน้้าผลไม้เข้มข้น ( fruit syrup) จะไวต่อการสลายตัวท่ี
อุณหภูมิสูง โดยเฉพาะน้้าตาลฟรักโทส สารละลายน้้าตาลฟรักโทสจะสลายตัวท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 70 °C 
ส่วนน้้าตาลกลูโคสค่อนข้างคงตัวถึงอุณหภูมิ 98 °C 

ในระหว่างการท้าแห้งด้วยเตาอบกับผลิตภัณฑ์ท่ีมีน้้าตาลอยู่สูงไม่ควรท้าแห้งท่ี
อุณหภูมิมากกว่า 70 °C เพื่อป้องกันการเส่ือมสลายของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้การใช้อุณหภูมิความช้ืน วิธี
ท่ีมีความถูกต้องมากกว่าการท้าแห้งด้วยเตาอบ คือ วิธีการกล่ันธรรมดาท้ายสุดในการท้าแห้งด้วยวิธีนี้ต้อง
ระวังในการดูดความช้ืนกลับของตัวอย่างท่ีแห้งจากอากาศท่ีช้ืนดังนั้น จึงควรปิดตัวอย่างและท้าการช่ังน้้า
หลักให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท้าให้ ภายหลังจากการท้าให้แห้งและการท้าให้อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิปกติ ด้วย
โถดูดความช้ืนหรือ desiccator แล้ว 

ข้อเสีย (กรณีสารอินทรีย์มีความช้ืน) ของวิธีนี้ คือไม่เหมาะกับตัวอย่างท่ีมีสารระเหย 
เช่น พวกไขมัน น้้ามัน แวกซ์ ธัญชาติ รวมท้ังอาหารและพืชหลายชนิด เนื่องจากจะท้าให้เกิดการระเหย
ของสารต่างๆท่ีดูดซับความช้ืน รวมท้ังเกิดการระเหยของสารท่ีกลายเป็นก๊าซ และท้าให้ไขมันมัน
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ 
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วิธีการหาค่าความชื้นโดยวิธีการท าแห้งมีวิธีการต่างๆ ดังนี้ 
1) การใช้ตู้อบลมร้อน (Hot air oven)  

การวิเคราะห์หาปริมาณน้้าโดยวิธีนี้จะท้าโดยการน้าตัวอย่างเข้าในตู้อบธรรมดา
อุณหภูมิประมาณ 105–125C ดังรูปท่ี 2.5 นานไม่เกิน 6 ช่ัวโมง แต่ส่วนมากแล้วในอาหารบางอย่างอาจ
มีสารที่ระเหยได้ (Volatile  Substance) เป็นองค์ประกอบ ดังนั้นควรมีการระวังเรื่องการใช้อุณหภูมิใน
การอบเพราะถ้าใช้อุณหภูมิสูงกว่า 125C ตัวอย่างจะสูญเสียสารระเหยได้ไปในปริมาณมาก โดยปกติใน
การอบหาปริมาณน้้านั้นนิยมท้าในช่วงอุณหภูมิ  105-110C นาน 2 ช่ัวโมง แล้วจึงแยกใส่โถแก้วดูด
ความช้ืน (desiccator) จากนั้นจึงท้าการอบซ้้าอีกครั้งละ 30 นาที จนได้น้้าหนักท่ีคงท่ี โดยตัวอย่างท่ี
น้ามาทดสอบจะใช้ประมาณ  2–10 กรัม 

 

ร้อยละของปริมาณความช้ืน     =      1 F

1

W -W
x100

W
 

 

 
 

รูปที่ 2.5 ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) 
(ที่มา : http://www.jsr.kr/eng/forced-convection-oven) 

 
เทคนิคในการวิเคราะห์ 

(1)  ในทุกขั้นตอนของการวิเคราะห์ ห้ามใช้มือจับภาชนะท่ีใช้ใส่ตัวอย่างส้าหรับการ
วิเคราะห์โดยเด็ดขาด เนื่องจากมือของผูวิเคราะห์มีความช้ืน เหงื่อ ไขมัน เป็นต้น ซึ่งจะติดไปกับภาชนะซึ่ง
ต้องมีการช่ังน้้าหนัก และท้าให้ผลการวิเคราะห์คลาดเคล่ือนได้ควรใช้คีมจับภาชนะทุกครั้ง 

(2)  ตัวอย่างอาหารที่ใช้วิเคราะห์ ควรบดให้มีขนาดเล็กละเอียดเพื่อช่วยในการระเหย
ความช้ืน   

(3)  การวิเคราะห์ความช้ืน สามารถปรับอุณหภูมิและเวลาท่ีใช้อบได้ ขึ้นอยู่กับชนิด
ของตัวอย่าง โดยท่ัวไปจะอบท่ีอุณหภูมิ 100-102 °C ใช้เวลาประมาณ 4-6 ช่ัวโมง แต่หากตัวอย่างเป็น
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ตัวอย่างแห้งไม่มีสารท่ีสลายตัวระหว่างการอบและไม่มีน้้าตาลเป็นองค์ประกอบสูง อาจเพิ่มอุณหภูมิให้
สูงขึ้นถึง 135 °C ใช้เวลาอบส้ันลงเหลือเพียง 2 ช่ัวโมง ส่วนตัวอย่างเปียกควรใช้อุณหภูมิต้่า ประมาณ 
60 °C โดยใช้ระยะเวลาอบประมาณ 24-48 ช่ัวโมง ท้ังนี้ก่อนน้าภาชนะหรือตัวอย่างอาหารเข้าตู้อบ ควร
เปิดตู้อบท่ีอุณหภูมิท่ีต้องการเตรียมไว้ก่อน และการนับเวลาในการอบตัวอย่างอาหาร ต้องเริ่มนับเมื่อ
อุณหภูมิถึงระดับท่ีต้ังไว้ 

(4)  ขนะท่ีอบตัวอย่างในตู้อบ ควรเปิดฝาภาชนะ วางฝาไว้ข้าง ๆ หรือเผยอฝาไว้ 
เพื่อให้ความช้ืนระเหยออกจากตัวอย่างได้ง่าย แต่เวลาน้าออกจากตู้อบมาใส่โถดูดความช้ืน หรือระหว่าง
การน้าออกจากโถดูดความช้ืนไปรอช่ังควรปิดฝาภาชนะท่ีใช้อบ จะช่วยป้องกันการดูดความช้ืนกลับเข้าไป
ในตัวอย่างได้ 

(5)  อย่าช่ังน้้าหนักขณะท่ีภาชนะยังอุ่นอยู่ ควรเก็บในโถดูดความช้ืน เพื่อปล่อยให้เย็น
เท่าอุณหภูมิห้อง แล้วรีบช่ังทันที ช่วงระยะเวลาท่ีใส่ขวดช่ังไว้ในโถดูดความช้ืน ไม่ควรท้ิงไว้นานเกินไป 
หรือไม่ควรเกิน 2 ช่ัวโมง และควรให้เวลาใกล้เคียงกันในแต่ละครั้ง 

(6)  ไม่ควรจัดให้โถดูดความช้ืน และเครื่องช่ังอยู่ห่างกันมากเกินไป หากเป็นไปได้ควร
จัดให้อยู่บริเวณใกล้กันหรืออยู่ในห้องเดียวกัน เพื่อให้ระยะทางการน้าภาชนะบรรจุตัวอย่างออกจาก
โถดูดความช้ืนมาช่ังไกลเกินไป สะดวกในการช่ังและป้องกันการดูดความช้ืนกลับเข้าไปในตัวอย่าง อย่างไร
ก็ตาม ไม่ควรต้ังอยู่บนโต๊ะเดียวกับเครื่องช่ังเพื่อป้องกันความส่ันสะเทือนซึ่งมีผลต่อการท้างานของเครื่อง
ช่ังได้ 

(7)  หากใช้ถ้วยเผาซึ่งทนความร้อนสูง เป็นภาชนะใส่ตัวอย่าง เมื่อท้าการวิเคราะห์หา
ความช้ืนเสร็จแล้ว จะสามารถน้าเข้าเตาเผาเพื่อวิเคราะห์หาเถ้าต่อไปได้ โดยไม่ต้องอบและช่ังหาน้้าหนักท่ี
แน่นอนของภาชนะและตัวอย่างอาหารใหม่ จึงช่วยประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ 

 

2) การใช้เคร่ืองชั่งแบบอินฟาเรด (Infrared Moisture Analyser) 
วิธีการนี้รวดเร็วและเหมาะในการใช้กับอาหารผง ท้าได้โดยช่ังตัวอย่างอาหารหรือ

ผลิตภัณฑ์อาหารใส่ภาชนะบรรจุท่ีเหมาะสม ดังแสดงในรูปท่ี 2.6 จากนั้นเปิดปุ่มให้ความร้อนตามท่ีต้ังไว้ 
(ส่วนใหญ่นิยมใช้อุณหภูมิประมาณ 100-105 °C) เปิดสวิทซ์ไฟจับเวลา เครื่องจะท้าการบันทึกน้้าหนัก
ของตัวอย่างทุกๆ 1 นาที หรือตามเวลาท่ีต้ังไว้ จนตัวอย่างอาหารมีน้้าหนักท่ีคงท่ี หลังจากนั้น เครื่องจะมี
สัญญาณเตือน จึงท้าการบันทึกผลท่ีได้ 

วิธีนี้ใช้หลอดไฟขนาด 250-500 วัตต์ ซึ่งจะท้าให้เกิดความร้อน อุณหภูมิประมาณ 
2,000-2,500 เคลวิน (K) ระยะห่างระหว่างหลอดไฟและผิวหน้าของอาหารมีความส้าคัญ เพราะหากใกล้
เกนไปจะเกิดการสลายตัวของตัวอย่างอาหารได้ ระยะห่างท่ีควรใช้ประมาณ 10 เซนติเมตร ความหนา
ของอาหารไม่ควรเกิน 10-15 เซนติเมตร เวลาท่ีใช้อบแห้งผลิตภัณฑ์เนื้อประมาณ 20 นาที ขนมอบ
ประมาณ 25 นาที ธัญชาติบดละเอียด 10 นาที น้้าหนักตัวอย่างควรอยู่ในช่วง 2.5-10 กรัม ขึ้นอยู่กับชนิด
ของอาหารและความช้ืนในอาหาร 
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รูปที่ 2.6 เครื่องวิเคราะห์หาความช้ืนด้วยรังสีอินฟาเรด (Infrared Moisture Analyser) 
(ที่มา : http://www.merittech.co.th/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&pid=184308) 

 
3) การใช้ตู้อบสุญญากาศ (Vacuum oven) 

หลักการของการอบแห้งวิธีนี้ คือ น้้าจะระเหยออกจากอาหารได้ง่ายในช่วงแรกแต่
ในช่วงหลังจะมีน้้าอีกประมาณ 1 % ท่ีระเหยออกได้ยาก การใช้สุญญากาศจะช่วยให้น้้าระเหยออกได้เร็ว
ขึ้นและไม่มีผลกระทบต่อสารประกอบอินทรีย์ในอาหาร อัตราการอบแห้งจะเร็วขึ้นเมื่อลดความดันไอใน
อากาศลงโดยใช้ภาวะสุญญกาศแต่ประสิทธิภาพ (efficiency) ของตู้อบจะมีข้อจ้ากัดและอัตราการแพร่
ของน้้า (rate of water diffusion) เข้าไปยังปั๊มในต็อบสุญญากาศควรมีความดันต้่ากว่า 50 มิลลิเมตร
ปรอท จึงนิยมใช้ท่ีความดัน 25 มิลลิเมตรปรอท 

 

 
 

รูปที่ 2.7 ตู้อบความร้อนแบบสุญญากาศ (Vacuum oven) 
(ที่มา : http://siamindustrial.com/binder-vd115) 

 
 

http://siamindustrial.com/binder-vd115
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4) การใช้สารเคมีดูดซับความชื้น  
สารเคมีท่ีนิยมใช้ได้แก่ กรดซัลฟุริกฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ ก้อนแคลเซียมคาร์ไบด์ 

เป็นต้น วิธีการนี้เหมาะในการใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความช้ืนไม่สูงนัก และสามารถดูดซับได้ไม่ยากนัก 
5) การใช้อุณหภูมิต่ า 

วิธีการนี้เป็นการหาความช้ืน โดยน้าตัวอย่างมาท้าให้เป็นของแข็งโดยการแข็งหลังจาก
นั้นจึงท้าให้แห้งในเดซิเคเตอร์ท่ีมีสภาพเป็นสุญญากาศแล้จึงน้าไปหาน้้าหนักท่ีหายไป ซึ่งก็คือ ปริมาณ
ความช้ืนนั่นเอง 

6) วิธีอื่นๆ  
(1) Infrared ขึ้นกับต้นก้าเนิดแสงและความร้อนท่ีได้รับ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดเวลาได้ 12-

33 % ของวิธีการอบโดยใช้ตู้อบตามปกติ 
(2) Heat-Centrifuge ใช้การเหวี่ยงและการให้ความร้อน ท้าให้สามารถแยกน้้าออกได้

ง่ายข้ึน 
(3) Evaculated desiccator มีการระเหยของน้้าโดยอาศัยสารดูดความช้ืน เช่น 

กรดซัลฟูริก, calcium carbide, phosphorous, pentoxide 
 

2.4.2 การกลั่น (Distillation method)  
เนื่องจากการท้าแห้งด้วยตู้อบเป็นวิธีท่ีไม่เหมาะสมกับอาหารทุกชนิด โดยเฉพาะอาหารท่ีมี

ส่วนประกอบของสารระเหย เช่น ไขมัน น้้ามัน แวกซ์ ธัญชาติ และอาหารท่ีได้จากพืชอีกหลายๆชนิด 
วิธีการกล่ันจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งท่ีใช้ในการหาปริมาณความช้ืน ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดท่ีเกิดจาก
การสูญเสียสารระเหยต่างๆ ตัวอย่างอาหารจะท้าการกระจายในสารแขวนลอยท่ีเป็นตัวท้าละลายจาก
สารอินทรีย์ เช่น โทลูอีนหรือไซลีน โดยสารเหล่านี้จะมีจุดเดือดสูงกว่าจุดเดือดของน้้า ท้ังนี้สารแขวนลอย
เมื่อมีการใช้ความร้อนจะท้าให้น้้าระเหยออกมาจากนั้น ความช้ืนเหล่านี้ จะถูกเก็บและวัดปริมาตรท่ีได้
ภายหลังจากการกล่ันตัวด้วยน้้าเย็นนอกจากนี้ วิธีอื่นๆท่ีสามารถใช้ได้ในการหาปริมาณความช้ืนได้ คือ 
การใช้ก๊าซโครมาโทกราฟี และการวิเคราะห์ด้วยอินฟาเรด เช่น เครื่อง NIR เป็นต้น 

หลักการกล่ันสามารถท้าได้โดย 2 วิธีการหลักๆคือ วิธีแรกเป็นการกล่ันโดยท้าให้น้้าใน
ตัวอย่างถูกกล่ันออกจากของเหลวท่ีไม่รวมตัวกับน้้า ซึ่งของเหลวนี้มีจุดเดือดสูงกว่าน้้า เช่น mineral oil 
ส่วนวิธีท่ีสอง (นิยมใช้มากกว่า) เป็นการกล่ันตัวท้าละลายท่ีไม่รวมตัวกับน้้าออกมาจากส่วนผสม ซึ่งตัวท้า
ละลายนี้มักมีจุดเดือดต้่ากว่าน้้ามาก เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์ ไซลีน โทลูอีน เป็นต้น 

1) วิธีการวิเคราะห์การกลั่น 

ช่ังตัวอย่างจ้านวนหนึ่งให้ได้น้้าหนักท่ีแน่นอน (เมื่อกล่ันแล้วจะได้ปริมาณน้้าอยู่ระหว่าง 
5–10 มิลลิลิตร)  ใส่ลงในขวดกล่ัน  เติมสารละลายซึ่งเป็นตัวดึงน้้าออกจากตัวอย่างลงประมาณครึ่งขวด
กล่ัน  ต่อขวดกล่ันเข้ากับเครื่องควบแน่นและหลอดรองรับน้้า  เริ่มท้าการกล่ันระยะแรกให้ความร้อน
อ่อนๆ ก่อน โดยให้ส่ิงกล่ัน (distillate) หยดลงสู่หลอดรองรับน้้าวินาทีละ 2 หยด หลังจากนั้นสักครู่จึง
ค่อยๆ เพิ่มความร้อนให้สูงขึ้นเพื่อให้ส่ิงกล่ันหยดลงสู่หลอดรองรับน้้าวินาทีละ 4 หยด ท้าการกล่ันท่ี
อุณหภูมินี้จนกระท่ังน้้าจากตัวอย่างถูกดึงออกมาหมด (โดยปริมาณน้้าในหลอดรองรับน้้าจะไม่เพิ่มขึ้น ) 
ในทางปฏิบัติหากใช้ตัวอย่างสด 7 กรัม ใช้เวลากล่ันประมาณ 1 ช่ัวโมง น้้าจะถูกดึงออกมาหมด ก่อนหยุด
กล่ันควรล้างเครื่องควบแน่นด้วยสารละลายท่ีใช้กล่ันเล็กน้อย เพื่อล้างน้้าท่ีติดอยู่กับเครื่องควบแน่น หาก
ยังสังเกตเห็นว่ามีหยดน้้าติดอยู่กับเครื่องควบแน่นหลังจากการล้างแล้ว ให้ใช้ยางผูกกับปลายแท่งแก้วแหย่
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ลงไปในเครื่องควบแน่นพร้อมท้ังเติมสารละลายท่ีใช้กล่ันลงไปด้วยเพื่อไล่น้้าท่ีติดอยู่ให้ไหลลงสู่ขวดกล่ัน 
แล้วกล่ันต่อไปอีกประมาณ 5 นาทีจึงหยุดกล่ัน ท้ิงไว้ให้เย็น แล้วอ่านปริมาตรของน้้าท่ีอยู่ในหลอดรองรับ
น้้า ไม่ควรรีบอ่านปริมาตรน้้าขณะท่ียังร้อนอยู่เพราะอาจเกิดอิมัลชันระหว่างน้้ากับสารละลายท่ีใช้กล่ันได้ 
ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีท้าให้อ่านค่าผิดพลาดได้  การท้ิงไว้ให้เย็นก่อนเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว คือ  ให้น้้ากับ
สารละลายท่ีใช้กล่ันแยกตัวออกจากกันอย่างชัดเจน  ค่าท่ีอ่านจะได้ถูกต้องมากท่ีสุด 

2) ข้อแนะน า 
1) ธีนี้ไม่แนะน้าให้ใช้กับตัวอย่างท่ีระเหยง่าย 
2) พวกเครื่องเทศเป็นพวกท่ีมีสารระเหยได้อยู่ในปริมาณสูง แนะน้าให้ใช้เบนซินเป็น

สารละลายท่ีใช้กล่ัน เพราะมีจุดเดือดต้่า (80 °C) ส่วนอาหารประเภทอื่น เช่น อาหารท่ีมีน้้าตาลอยู่สูง 
อาหารที่สลายตัวง่ายแล้วท้าให้เกิดน้้า ต้องใช้สารละลายท่ีมีจุดเดือดต้่ามากๆ 

3) ช้ินส่วนของเครื่องมือต้องสะอาดและแห้ง ล้างด้วยน้้ายาท้าความสะอาดเครื่องแก้ว
และท้าให้แห้งก่อนใช้ทุกครั้ง 

4) หลอดรองรับน้้า ควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง (Calibration) และหากมี
ความละเอียดสามารถอ่านค่าได้เป็นจุดทศนิยมอย่างน้อย 2 ต้าแหน่ง จะช่วยลดข้อผิดพลาดได้มาก 

5) การกล่ันเป็นการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการท้าแห้ง เนื่องจากสารระเหยต่างๆแต่การ
กล่ันก็มีปัญหาท่ีเกิดจากการกล่ันท่ีปกติจะพบบ่อยๆคือ 

1. ความแม่นย้าต้่า ค่าท่ีได้ต้่ากว่าค่าจริง 
2. อ่านค่ายาก 
3. การระเหยท่ีไม่สมบูรณ์ของน้้า เช่น เกิดการเดือดเกินกว่าจุดเดือดของน้้า 

(overboiling ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการเติม xylitol เป็นต้น) 
4. ค่าการละลอยของน้้าในส่วนผสมท่ีมีผลต่อการกล่ัน ท้าให้กล่ันน้้าออกมาได้

ปริมาณความช้ืนน้อยกว่าค่าจริงท่ีควรจะได้ 
 

2.4.3 วิธีทางเคมี (Chemical Methods) 
1) Karl Fischer Titration 

เป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีดัดแปลงมาจากวิธีของ Bunsen ซึ่งมีปฏิกิริยาตามสมการท่ี 1 
 

              2H2O + SO2 + I2             H2SO4 + 2HI           (1) 
 

ซึ่งการพฒันาท่ีว่านี้จะถูกปรับเปล่ียนเป็นปฏิกิริยา 2 ขั้นตอน คือ 
 

   C5H5NI2 + C5H5N SO2 + C5H5N + H2O         2C5H5NHI + C5H5NHSO3   (2) 
และ 

   C5H5NHSO3 + CH3OH                  C5H5N(H)SO4CH3      (3)   
 

การวิเคราะห์โดยวิธีนี้นิยมใช้ในอาหารที่จะให้ผลผิดพลาดถ้าท้าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการใช้
ความร้อนหรือใช้ระบบสุญญากาศ  นอกจากนั้นยังนิยมใช้ในอาหารที่มีความช้ืนต้่ามาก (ผักและผลไม้แห้ง 
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ลูกกวาด ชอคโกแลต น้้าผ้ึง  อาหารที่มีน้้าตาลและโปรตีนสูง) อาหารท่ีมีความช้ืนปานกลาง (ผลิตภัณฑ์เบ
เกอรี่) แต่มักจะไม่นิยมใช้ในอาหารที่มีความช้ืนสูง(ผักและผลไม้สด) เพราะจะส้ินเปลืองสารเคมีมาก 

การพัฒนาการวิเคราะห์โดยวิธีนี้ได้มีการปฏิบัติมาเป็นล้าดับไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลง
สัดส่วนของส่วนผสม การท้า stock solution การใช้ Photometric end point determination แทน
การสังเกตการเปล่ียนสีของสารละลาย และการใช้สารอื่นแทน pyridine (C5H5N) ซึ่งให้กล่ินไม่ดี เช่น ใช้
สาร hydronal แทน 

 
2) Calcium carbide   

สารเคมีชนิดนี้จะท้าปฏิกิริยากับน้้าในตัวอย่าง แล้วท้าให้เกิด acetylene gas ซึ่งจะ
ระเหยออกไปตามสมการ 

 
CaC2 + 2H2O            Ca(OH)2  +  C2H2 (acetylene  gas) 
 

ท้าให้น้้าหนักของตัวอย่างท่ีเหลือหลังจากปฏิกิริยาส้ินสุดลดลงตามปริมาณน้้าท่ีหายไป 
การวิเคราะห์โดยวิธีนี้ท้าโดยช่ังน้้าหนักของตัวอย่างท่ีบดละเอียด แล้วน้าไปผสมกับ 

calcium  carbide  ท่ีท้าปฏิกิริยาเพียงพอ และทราบน้้าหนักท่ีแน่นอน  ซึ่งในการผสมจ้าเป็นต้องให้
ตัวอย่างและสารทั่วถึงกัน  ซึ่งการแก้ไขปัญหาการผสมท่ีไม่มีประสิทธิภาพนี้ คือ เติมเกลือแกงท่ีแห้งลงไป
ผสมเกลือแกงท่ีเติมลงไปนี้จะท้าการดึงน้้าออกมาจากตัวอย่างก่อน ท้าให้ calcium carbide สามารถท้า
ปฏิกิริยากับน้้าได้สมบูรณ์ขึ้น  หลังจากผสมกันอย่างดีแล้วท้ิงให้เกิดปฏิกิริยาจนสมบูรณ์ จึงช่ังน้้าหนักท่ี
เหลือ  ค้านวณปริมาณน้้า 

3) Calcium hydride 
การวิเคราะห์โดยวิธีนี้เหมือนกับการใช้ calcium carbide แต่ปริมาณก๊าซท่ีได้จะเป็น 

2 เท่า  ของปริมาณ acetylene gas  ของการใช้  calcium carbide 
4) Cobaltous bromide 

เป็นวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณน้้าในน้้าตาลโดยการใช้ cobaltous bromide ใน
คลอโรฟอร์มท่ีไม่มีน้้าปนอยู่เลย เมื่อเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์แล้วท้าการกรองเพื่อแยกตะกอนท่ีได้ น้าไป
ระเหยให้สารละลายออกให้หมดจะได้น้้าหนักของตะกอนท่ีเป็นผลมาจากน้้าในน้้าตาล 

5) Sulfuric acid  
กรดซัลฟูริกจะท้าปฏิกิริยากับน้้าในตัวอย่างท่ีบดละเอียดภายใต้สภาวะท่ีควบคุม ท้า

ให้เกิดความร้อน อุณหภูมิเพิ่มขึ้น  ซึ่งจะเป็นผลโดยตรงกับปริมาณน้้าท่ีมีอยู่ 
6) Acetyl chloride 

เป็นการวิเคราะห์ท่ีให้น้้าท้าปฏิกิริยากับ  acetyl chloride  แล้วได้กรด  ตามสมการ 
 

H2O + CH3COOCl      CH3COOH + HCl 
 

จากนั้นท้าการไทเทรตหากรดท่ีเกิดขึ้น การวิเคราะห์โดยวิธีนี้นิยมใช้ในอาหารที่มีความช้ืนต้่า เช่น  
ไขมัน  เนยสด  เนยเทียม  และเครื่องเทศ  เป็นต้น 
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2.4.4 วิธีทางกายภาพ (Physical  Procedure) 
1) GC (Gas Chromatography) 

เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณน้้าโดยใช้ตัวท้าละลายอินทรีย์ ในการสกัดน้้าออกจาก
อาหาร ซึ่งตัวท้าละลายอินทรีย์ที่ใช้ต้องไม่มีผลต่อพีคของน้้าจากโครมาโตแกรมที่วิเคราะห์ด้วย GC 

วิธีการวิเคราะห์ 
ช่ังตัวอย่างท่ีบดละเอียด ประมาณ 15 กรัม แล้วน้ามาเติมลงในสารละลายท่ีมี

ส่วนผสมของ  absolute methanol 100 มล.  และ secondary butanol จ้านวนหนึ่ง ซึ่งขึ้นกับชนิด
ของตัวอย่างและปริมาณน้้าในตัวอย่าง  จากนั้นปล่อยให้ส่วนผสมแยกช้ันประมาณ 15 วินาที  แล้วดูด
สารละลายส่วนใสมา 2 l ฉีดเข้าเครื่อง GC การวิเคราะห์โดยวิธีนี้ใช้กับอาหารหลายชนิด เช่น ธัญชาติ 
ผลไม้ และผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ซึ่งมีปริมาณน้้าในอาหาร  ในช่วงร้อยละ 8-65 

 
2) Infrared determination 

เป็นการวิเคราะห์โดยการวัดการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืนท่ีท้าให้โมเลกุลน้้าเกิดการ
ส่ัน (Vibration)  โดยช่ังตัวอย่างท่ีผ่านการบดละเอียดแล้วประมาณ 2 กรัม น้ามาผสมกับ 1.5-2.0 mol 

carbon  tetrachloride ใน cell ท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 4.4 ซม. แล้วน้าไปวัดท่ี 1.94 และ 2.08 l 
เพื่อหาความแตกต่างของ optical density ของตัวอย่าง แล้วท้า calibration curve ท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า OD  กับปริมาณความช้ืนท่ีวิเคราะห์ได้ตามวิธีมาตรฐาน นิยมใช้กับอาหาร
ประเภท ข้าว แป้ง ถั่ว ผักและผลไม้แห้ง และเครื่องเทศได้ดี  แต่วิธีการนี้ไม่ เหมาะกับอาหารประเภท
เนื้อสัตว์และไขมัน 
 
2.5 การวัดปริมาตรของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ าได้ 

หลักการ (Bradley, 1998)       
ของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้้าได้ในอาหาร (total soluble solid, TSS) หมายถึง ปริมาตรของ

สารประกอบชนิดต่างๆท่ีละลายได้อย่างสมบูรณ์ในตัวท้าละลายท่ีมีอยู่ในอาหารซึ่งส่วนใหญ่คือน้้า สารท่ี
ละลายได้มักจะเป็นน้้าตาลและกรดอินทรีย์ชนิดต่างๆ รวมทังกรดแอมิโนและกรดแอสคอร์บิกหรือวิตามิน
ซีด้วย การวัดปริมารของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้้าได้ในอาหารนิยมวัดด้วยเครื่องรีแฟรกโตมิเตอร์แบบ 
hand refractometer ซึ่งมีค่าสเกลแตกต่างกัน ดังนี้  

1) Hand refractometer ชนิดมาตรฐานมีสเกล 3 ระดับ คือ 0-32 %, 28-62 % และ 45-
82% ท่ีนิยมใช้กันมาก คือ สเกลช่วง 0-32 % ซึ่งจะใช้น้้ากล่ันปรับให้สเกลมีค่าเป็น 0 ก่อนใช้ทุกครั้ง 
ส้าหรับสเกลขนาด 28-62 % หรือ 45-82 % นิยมใช้กับตัวอย่างอาหารประเภทน้้าผ้ึง แยมและแยมผิวส้ม 
หรือมาร์มาเลด (marmalade) โดยค่าท่ีถูกต้องจะวัดท่ีอุณหภูมิ 20 °C 

2) Hand digital refractometer ชนิดท่ีมีสเกล 2 ระดับ คือ 0-15 % และ 0-25 % ท้ัง 2 
ชนิดนี้ใช้น้้ากล่ันปรับให้สเกลมีค่าเป็น 0 ก่อนใช้ทุกครั้งและวัดค่าท่ีถูกต้องท่ีอุณหภูมิ 20 °C เช่นกัน 
ปัจจุบันมีเครื่องรีแฟรกโตมิเตอร์ชนิดบอกเป็นตัวเลขซึ่งท้าให้วัดได้ง่าย รวดเร็ว และได้ค่าท่ีถูกต้อง 

หน่วยของปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้้าได้ในอาหาร คือ เปอร์เซ็นต์ (%) หากเป็น
น้้าเช่ือม น้้าผ้ึง หรือสารละลายน้้าตาลซึ่งของแข็งท้ังหมดท่ีละลายอยู่ในน้้าเช่ือมมีเพียงน้้าตาซูโครสหรือ
น้้าตาลชนิดอื่นท่ีเป็นส่วนประกอบเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หน่วยที่ใช้วัดปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลาย



33 
 

น้้าได้ในสารละลายน้้าตาลหรือน้้าเช่ือม คือ องศาบริกซ์ (Brix) ซึ่งในการเตรียมน้้าเช่ือมนิยมใช้หน่วยเป็น
น้้าหนักต่อน้้าหนัก 

ดังนั้นการวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้้าได้ในอาหารบางชนิด เช่น น้้าผลไม้ 
เปอร์เซ็นต์ของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้้าได้ของน้้าผลไม้ชนิดต่างๆ อาจเท่ากันหรือใกล้เคียงกันได้ แต่มิได้
หมายความว่าน้้าผลไม้จะมีรสชาติเหมือนกัน เช่น การวัดปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้้าได้ในเนื้อ
ล้าไย ล้ินจ่ี หรือมะนาว ค่าท่ีวัดได้อาจใกล้เคียงกัน แต่ผลไม้เหล่านี้จะมีรสชาติแตกต่างกัน แต่ผลรวมของ
ของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้้าได้มีปริมาณใกล้เคียงกัน จึงท้าให้ค่าท่ีวัดได้ใกล้เคียงกัน 

การวิเคราะห์หาอัตราส่วนระหว่างเปอร์เซ็นต์ของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้้าได้ (% TSS) ต่อ
ปริมาณกรดท้ังหมดท่ีไทเทรตได้ (total titratable acidity, % TTA) ในผลไม้จะใช้เป็นตัวบ่งช้ีระยะความ
แก-่อ่อนของผลไม้ (fruit maturity) ได้ เรียกว่า อัตราส่วน % TSS ต่อ % TTA ซึ่งอัตราส่วนนี้จะเพิ่มขึ้น
เมื่อผลไม้สุกมากข้ึน เนื่องจากเมื่อผลไม้สุกปริมาณกรดท้ังหมดท่ีไทเทรตได้จะมีค่าลดลง จึงท้าให้ผลไม้สุก
มีรสหวานมากขึ้น ซึ่งเปอร์เซ็นต์ของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้้าได้อาจไม่ได้เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
จึงท้าให้อัตรส่วนนี้เพิ่มข้ึน  

 
ค่าอัตราส่วนของ % TSS ต่อ % TTA หมายถึง ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้้าได้ซึ่งจะมีปริมาณกรด

ท้ังหมดท่ีไทเทรตได้ละลายอยู่ 1 % เสมอ 

 
วิธีท า  
(1) น้าเนื้อผลไม้มาจ้านวนหนึ่ง ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันในเครื่องปั่น 
(2) เทใส่บนผ้าขาวบางชนิดหนาค่อยๆ บีบเอาน้้าผลไม้ออกมาให้มากท่ีสุด 
(3) อาจน้าเนื้อผลไม้มาแยกเป็นส่วนน้้าและส่วนเนื้อโดยใช้เครื่องสกัดผลไม้ (juicer) ก็ได้ 
(4) น้าของเหลวที่ได้ไปหยดลงบนเครื่องรีแฟรกโตมิเตอร์ท่ีใช้น้้ากล่ันปรับให้สเกลมีค่าเป็นศูนย์ (0) 

มาก่อนแล้ว โดยวัดอย่างน้อย 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉล่ีย  
(5) ทดลองวัดปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้้าได้จากตัวอย่างอาหารประเภทผักและผลไม้สด

ชนิดต่างๆ ให้มีความช้านาญและทราบค่า 
(6) เตรียมสารละลายน้้าตาลซูโครสท่ีมีความเข้มข้นต่างๆ เช่น 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์โดย

น้้าหนัก ล้วน้ามาทดลองวัดด้วยเครื่องรีแฟรกโตมิเตอร์ชนิดท่ีมีสเกลเป็นค่าองศาบริกซ์ 
(7) บันทึกและวิจารณ์ผลการทดลองท่ีวิเคราะห์ได้ 

 
อุปกรณ์การหาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ า 

1) refractometer เป็นอุปกรณ์ใช้วัดหาค่าการหักเหของแสงผ่านปริซึม เร็ว แม่นย้า ใช้กับ
อาหารประเภท อาหารเหลวน้้าเช่ือม ไขมัน แต่ตัวอย่างอาหารไม่ควรเกิดการตกผลึก หรือตัวอย่างอาหาร
ควรมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน 

2) lactometer เป็นอุปกรณ์ใช้หาค่าความหนาแน่นของน้้านม (ท่ีอุณหภูมิ 15-40 °F) 
3) Baume’ hydrometer เป็นอุปกรณ์วัดความหนาแน่นของสารละลายน้้าเกลือ 
4) brix hydrometer เป็นอุปกรณ์วัดความเข้มข้นของสารละลายน้้าตาลซูโครส 
5) alcoholometer เป็นอุปกรณ์วัดเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ 
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6) Twaddell hydrometer เป็นอุปกรณ์ใช้วัดความหนาแน่นของของเหลว ท่ีมีค่ามากกว่า
น้้าเท่านั้น 

7) pycnometer เป็นอุปกรณ์ใช้วัดความหนาแน่น หรือค่าความถ่วงจ้าเพาะของอาหาร 
 

2.6 การหาปริมาณความชื้นและปริมาณของแข็งทั้งหมด (Determination of Moisture 
Content and Total Solid) 
2.6.1 การหาปริมาณความชื้น 

ความช้ืน หรือ น้้าเป็นองค์ประกอบท่ีส้าคัญซึ่งพบว่าเป็นส่วนประกอบในอาหารทุกชนิดท้ัง
เซลล์พืชและสัตว์ ตัวอย่างองค์ประกอบน้้าท่ีมีอยู่ในอาหารชนิดต่างๆ เช่น ผักและผลไม้มีน้้าอยู่มากกว่า 
70 % เนื้อสัตว์มีน้้าอยู่ประมาณ 60 %หรืออาหารสดจะมีปริมาณน้้าอยู่ในช่วง 60-95 % 

ความส้าคัญของน้้าในอาหาร นั่นคือ โดยปกติน้้าท่ีอยู่ในสถานะของเหลวจะมีค่าความ
หนาแน่นเท่ากับ 1000 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะมีความหนาแน่นมากกว่าน้้ามันและไขมันใขนณะท่ี
สารละลายน้้าตาลและกลีเซอรอลจะมีความหนาแน่นมากกว่าน้้า และในสถานะของแข็งน้้าก็มีสมบัติ
แตกต่างจากของเหลวอื่นๆ เช่น น้้าแข็งจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้้าท่ีอยู่ในสถานะของเหลว และยังมี
ค่าการน้าความร้อนต้่ากว่าน้้าด้วย ท้าให้สมบัติเหล่านี้มีผลต่อการแปรรูปอาหารประเภทแช่แข็งท่ีขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยท่ีส้าคัญ คือ น้้า ตัวอย่างเช่น การท่ีเกิดน้้าแข็งบริเวณผิวหน้าของอาหารเหลวหรืออาหารท่ีมีลักษณะ
แข็ง จะมีผลให้เกิดอัตราการแช่เยือกแข็งลดลงเป็นต้น ส้าหรับตัวอย่างของปริมาณน้้าในอาหารและ
เครื่องด่ืมท่ีคนไทยนิยมบริโภค ดังแสดงในตารางท่ี 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 ปริมาณน้้าในอาหารและเครื่องด่ืมบางชนิดท่ีคนไทยนิยมบริโภค  

ชนิดของอาหาร ปริมาณน้้า 
(%) 

ผักผลไม้สด 
เบียร์ 
น้้านม 

เนื้อปลา 
เนื้อไก่ (ไม่มีหนงั) 

เนื้อวัว 
เนื้อหมู 
เนยแข็ง 
ขนมปัง 
แยม 
น้้าผ่ึง 

75-95 
90 
87 

65-81 

74 
50-70 
55-60 

37 
35 
28 
20 

(ที่มา : นิธิยา , 2545 และ ไพบูลย์, 2532) 
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2.6.2 การหาปริมาณของแข็งทั้งหมด 

ปริมาณของแข็งท้ังหมดเป็นองค์ประกอบท่ีส้าคัญอีกค่าหนึ่งในอาหาร ซึ่งพบว่าเป็น
ส่วนประกอบอื่นๆในอาหารที่ไม่ใช่น้้า ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน  ไขมัน เกลือแร่และวิตามินท่ีไม่ละลาย
น้้า โดยปริมาณของแข็งท้ังหมดในอาหาร จะเป็นสัดส่วนกลับหรือมีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับปริมาณท่ี
มีอยู่ในอาหาร ตัวอย่างเช่น เนื้อสัตว์มีน้้าอยู่ประมาณ 60 % จะมี % ของปริมาณของแข็งท้ังหมดใน
อาหารอยู่เท่ากับ 100-60 = 40 เป็นต้น (เอกดนัย , 2550)  

ส้าหรับวิธีท่ีนิยมใช้ในการหาปริมาณน้้าในอาหาร คือ วิธีการต่างๆดังต่อไปนี้ (ท่ีได้กล่าว
รายละเอียดมาแล้วในหัวข้อ 2.4) 

1) การท้าแห้งด้วยตู้อบ อุณหภูมิท่ีใช้ในการท้าแห้งอยู่ในช่วงอุณหภูมิ 98 -100 องศา
เซลเซียส 

2) การท้าแห้งด้วยตู้อบแบบสุญญากาศ อุณหภูมิท่ีใช้ในการท้าแห้งอยู่ในช่วงอุณหภูมิ 
60-70 องศาเซลเซียส 

3) การท้าแห้งท่ีอุณหภูมิห้อง 
4) การกล่ันด้วยตัวท้าละลายท่ีไม่รวมตัวกับน้้า 
5) การท้าแห้งด้วยวิธีทางเคมี คือ การใช้วิธีคาร์ล ฟิชเชอร์ (Karl Fisher method) 

6) การวิเคราะห์ด้วยแสงอินฟราเรด 

7) การใช้วิธีการโครมาโทกราฟี 
ส้าหรับการวิเคราะห์หาปริมาณน้้าในอาหารสามารถรายงานผลได้ในรูปแบบต่างๆกัน

ได้แก่ น้้าหนักสด (wet basis) น้้าหนักแห้ง (dry basis) เป็นต้น ซึ่งจะค้านวณค่าเหล่านี้ได้จาก
ความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ 

% น้้าหนักสด (wet basis)  = 
น้้าหนักของน้้า

น้้าหนักของอาหาร
× 100 

    หรือ  = 
น้้าหนักของน้้า

น้้าหนักน้้า+น้้าหนักของแข็งทั้งหมด
× 100   

  % น้้าหนักแห้ง (dry basis) = 
น้้าหนักของน้้า

น้้าหนักของแข็งทั้งหมด
× 100 

 
สรุปประจ าบท 

น้้าเป็นปัจจัยหนึ่งของการด้ารงชีวิต เซลล์ของส่ิงมีชีวิตจะสามารถท้างานได้ในสภาพปกติก็ต้อง
อาศัยน้้าเป็นส้าคัญ  ถ้าเซลล์เสียน้้าไปมาก ๆ เมื่อไรก็ตามการท้างานของเซลล์นั้นจะหยุดลง  นอกจากนี้
โดยท่ัวไปความช้ืนหรือน้้านับได้ว่ามีความส้าคัญต่ออาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารเป็นอย่างมาก เช่น 
อาหารแห้งถ้ามีปริมาณความช้ืนมากเกินไป ก็จะท้าให้อาหารเกิดการจับตัวกันและมีอายุการเก็บส้ันลง 
หรือถ้าโดยมีความช้ืนน้อยเกินไป จะท้าให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีปริมาตรน้อยเกนไป ดังนั้นการวิเคราะห์หา
ความช้ืนในอาหารเป็นการตรวจสอบคุณค่าทางอาหารอย่างหนึ่ง  ท่ีมีความส้าคัญมาก และจ้าเป็นต้องใช้
อย่างกว้างขวาง  เพราะปริมาณความช้ืนจะบอกให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีคุณภาพดีหรือไม่ อายุ
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การเก็บรักษานานเท่าใด  ปริมาณของแข็งในอาหารมีปริมาณมากน้อยเพียงใด การวิเคราะห์ปริมาณ
ความช้ืนสามารถหาได้หลายวิธี เช่น  การอบแห้ง  การกล่ัน การใช้สารเคมี หรื อการใช้วิธีทางกายภาพ  
เป็นต้น จะเลือกใช้วิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะและส่วนประกอบของอาหาร  ความรวดเร็วในการวิเคราะห์  
และความถูกต้องแม่นย้าของผลท่ีจะได้รับ   
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ค าถามท้ายบท 
 1. น้้ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
 2. น้้าในอาหารมีกี่ชนิด อะไรบ้าง 
 4. ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ปริมาณน้้าด้วยวิธกีารใช้ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) 
 5. การใช้วิธีอบในตู้อบสุญญากาศ (Vacuum oven) นิยมใช้กับตัวอย่างท่ีมีลักษณะอย่างไร 
 6. คุณสมบัติของสารเคมีท่ีใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณน้้าด้วยวิธี Distillation Methods คืออะไร 
 7. วิธี Chemical Methods นิยมใช้ในกรณีใด 

8. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างวิธีการวิเคราะห์ปริมาณน้้าโดยวิธี GC (Gas Chromatography) 
และ Infrared determination 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

การหาวิเคราะห์หาปริมาณเถา้ 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความส าคัญของการวิเคราะห์เถ้า 
2. หลักการการวิเคราะห์เถ้า 
3. การเตรียมตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์เถ้า 
4. การหาปริมาณเถ้าแบบแห้ง 
5. การหาปริมาณเถ้าท่ีไม่ละลายในกรด 

6. การหาปริมาณเถ้าแบบเปียก 

7. การวิเคราะห์ปริมาณเถ้า 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกได้ถึงความหมายและความส าคัญของเถ้าในอาหาร 

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกได้ถึงเทคนิค หลักเกณฑ์ และวิธีการในหาปริมาณเถ้า 

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกความแตกต่างระหว่างการหาปริมาณเถ้าแบบแห้งและแบบเปียกได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

วิธีการสอน 

1. ศึกษาเอการประกอบการสอน ต ารา วารสาร หรือเอกสารอื่นๆท่ีข้องกับการหาปริมาณเถ้า ได้แก่ 
AOAC เคมีอาหาร วารสารอาหาร LAB today เป็นต้น 

2. ศึกษาแผนภูมิ ตาราง แผ่นภาพ วิดีทัศน์ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. มอบหมายการค้นคว้าและท าแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน 

4. สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนต้ังค าถามเพื่อทดสอบพื้นฐานความรู้เกี่ยววิเคราะห์เถ้า 
2. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 4-5 คน ก าหนดหัวข้อศึกษาให้แต่ละกลุ่มก่อนศึกษาวีดิทัศน์ 

เรื่อง หลักการวิเคราะห์เถ้า แล้วช่วยกันอภิปรายและสรุปเนื้อหาท่ีส าคัญจากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

3. ผู้สอนสรุปประเด็นส าคัญและบรรยายเพิ่มเติมให้นักศึกษาเกิดการเรียนตามวัตถุประสงค์ด้วยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

4. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มค้นหาความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักวิเคราะห์เถ้า ท่ีน่าสนใจจากเว็บไซต์  แล้ว
น าเสนอในรูปแบบรายงานหรือป้ายนิเทศ 
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5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนบทเรียนและฝึกความรู้ ความเข้าใจ 
6. ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองโดยใช้ระบบการสอนออนไลน์แล้วตอบค าถามโดยการส่งผ่าน

ระบบ 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนและต าราท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การน าเสนอโดยโปรแกรม power point 
3. รูปภาพขั้นตอนการวิเคราะห์ทางเคมีเบ้ืองต้น 
4. วีดิทัศน์เรื่อง การวิเคราะห์เถ้า 
5. เว็บไซต์ และส่ือออนไลน์ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผล 

1. ท าแบบฝึกหัดท่ีได้มอบหมายให้และตอบค าถามท้ายบท 

2. ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในบท 

3. ตอบประเด็นหลักๆ ของบทเรียนได้ 

การประเมินผล 

1. นักศึกษาสามารถท าแบบฝึกหัดและตอบค าถามบทได้ไม่น้อยกว่า 80 % 

2. นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับวิธีการหาปริมาณเถ้าได้อย่างถูกต้อง 
3. นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาของบทไม่น้อยกว่า 70 % 

4. นักศึกษาสามารถตอบประเด็นหลักๆของบทได้ไม่น้อยกว่า 80 % 



บทที่ 3 

การวิเคราะห์หาปรมิาณเถ้า 
(Ash content analysis) 

 

เถ้า หมายถึง ส่วนของสารอนินทรีย์ ท่ีมีอยู่ในอาหาร ซึ่งเหลืออยู่ภายหลังจากการเผาไหม้ หรือ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันอย่างสมบูรณ์ของสารประกอบอินทรีย์ต่างๆ ในอาหารกับออกซิเจนท่ีอุณหภูมิสูง 
(500-600 องศาเซลเซียส) ได้เป็นสารประกอบออกไซด์ท่ีระเหยได้ เถ้าท่ีเหลืออยู่เป็นออกไซด์ของแร่ธาตุต่างๆ 
ท่ีระเหยไม่ได้  เถ้าเป็นสารประกอบอนินทรีย์ท่ีเหลืออยู่หลังจากการเผา (ท่ีอุณหภูมิ) เพื่อให้สารประกอบ
อินทรีย์สลายจนหมด จนกลายเป็นสารอนินทรีย์หรือธาตุท่ีมีขนาดเล็ก เช่น คลอไรด์ซัลเฟต เป็นต้น (Qwusu-

Apenten, 2005) ส าหรับเถ้าท่ีได้จะมีลักษณะอย่างไรขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร วิธีการท่ีใช้ในการวิเคราะห์หา
ปริมาณเถ้า นอกจากนี้ เถ้ายังเป็นดัชนีบ่งช้ีคุณภาพของอาหาร ตัวอย่างเช่น เถ้าท่ีมีปริมาณมากเกินไปอาจถูก
ปลอมปนได้ เช่น ในเครื่องเทศ แป้ง เจลาติน น้ าตาลทราย เป็นต้น 

   

3.1 ความส าคัญของการวิเคราะห์เถ้า (นิธิยา, 2554) 

การวิเคราะห์เถ้ามีความส าคัญ เพราะปริมาณเถ้าเป็นตัวแทนของปริมาณแร่ธาตุต่างๆ ท่ีมีอยู่ในอาหาร 
และยังใช้ปริมาณเถ้าเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารได้ ดังนั้นการหาปริมาณเถ้าจึงมี
ความส าคัญหลายประการ ตัวอย่างเช่น หากมีปริมาณเถ้าในตัวอย่างน้ าตาล สตาร์ช และเจลาตินสูง แสดงว่า
อาหารดังกล่าวมีคุณภาพต่ า เพราะโมเลกุลของท้ังน้ าตาล สตาร์ช และเจลาตินไม่มีแร่ธาตุท่ีเป็นโลหะ ใน
โมเลกุลของน้ าตาลและสตาร์ชจะมีเฉพาะคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนซึ่งจะกลายเป็นออกไซด์ระเหยได้
ไปหมด ส าหรับเจลาตินซึ่งเป็นโปรตีน จะมีไนโตรเจนและก ามะถัน ซึ่งจะกลายเป็นออกไซด์ของไนโตรเจนและ
ก ามะถัน เช่น ไนโตรเจนออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะระเหยหายไปเช่นเดียวกัน 

ในอาหารบางชนิดปริมาณเถ้าสามารถบ่งช้ีหรือประเมินคุณค่าทางโภชนาการได้ เช่น น้ านม หรือนมผง 
อาจมีปริมาณแคลเซียมสูงหรือต่ ากว่าค่ามาตรฐาน เป็นต้น และการวิเคราะห์ปริมาณเถ้าถ้ายังน าไปใช้วิเคราะห์
หาแร่ธาตุอื่นๆ เฉพาะอย่างต่อไปได้ด้วย อาหารชนิดใดท่ีมีแร่ธาตุสูงจะมีปริมาณเถ้าสูง ดังนั้นปริมาณเถ้าใน
อาหารจึงมีความส าคัญท่ีจะต้องวิเคราะห์เสมอ เมื่อตัวอย่างอาหารถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์จะเหลือเถ้าซึ่งมีสี
ขาว หรือสีเทาอ่อน และจะต้องไม่มีส่วนท่ีเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เหลืออยู่ 

ส าหรับปริมาณเถ้าท่ีนิยมวิเคราะห์หาโดยท่ัวๆไป คือ ปริมาณเถ้าท้ังหมด ซึ่งเป็นค่าการวิเคราะห์ท่ีใช้
บางช้ีถึงความบริสุทธิ์ของอาหาร และมีผลต่อการแปรรูปช้ันต่อไป เช่น การผลิตน้ าตาลมีผลต่อการท าการฟอก
สีของน้ าตาล (decolorization) และการตกผลึก (crystallization) ท่ีใช้บ่งช้ีถึงปริมาณผลไม้ในอาหารพวก
แยม เยลล่ี ซึ่งค่านี้ถ้ามีปริมาณน้อย หมายถึง ปริมาณผลไม้มีมากเกินไปในผลิตภัณฑ์ ส่วนปริมาณเถ้าท่ีไม่
ละลายในกรด (acid-insoluble ash) บ่งช้ีถึงการปนเปื้อนของส่ิงสกปรก เช่น ผิวหน้าของข้าว ทราบใน
เครื่องเทศ แป้ง หรือผัก-ผลไม้ ซึ่งส่วนใหญ่สารปนเป้ือนจะเป็นสารจ าพวกซิลิเกตท่ีไม่ละลายในกรด 
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ปริมาณเถ้าในอาหารท่ีมาจากสัตว์จะมีค่าค่อนข้างคงท่ี แต่ปริมาณเถ้าในอาหารท่ีมาจากพืชจะมีค่าผัน
แปรได้ง่าย ปริมาณเถ้าในอาหารส่วนใหญ่มีค่าไม่เกิน 5 % ยกเว้นอาหารแห้งหรืออาหารท่ีมีรสเค็ม ตัวอย่าง
ปริมาณเถ้าในอาหารบางชนิดแสดงดังตารางท่ี 3.1 

 

ตารางที่ 3.1  ตัวอย่างปริมาณเถ้าในอาหารบางชนิด  

อาหาร ปริมาณเถ้า                   
(% น้ าหนักเปียก) อาหาร ปริมาณเถ้า        

(% น้ าหนักเปียก) 
น้ ามันพืชบริสุทธิ์หรือไขมัน 

เบคอน 

เนื้อแห้ง 
น้ านมและผลิตภัณฑ์นม 

แป้ง (flour) 
ผลไม้และน้ าผลไม้ 
ผลไม้แห้ง  
จมูกข้าวสาลี (wheat germ) 
สตาร์ช 

นัทและผลิตภัณฑ์จากนัท 

เนื้อสัตว์ เนื้อไก่ อาหารทะเล 

ไข่ท้ังฟอง 

0 

6.0 

11.6 

0.5-5.1 

0.3-1.4 

0.2-0.5 

2.4-3.5 

4.3 

0.3 

0.8-3.4 

0.7-1.3 

0.9 

ข้าวซ้อมมือ 

ข้าวสาร 

แป้งข้าวสาลี 

มักกะโรนี 
น้ านม 

น้ านมระเหย 

เนยเค็ม 

เนยเทียม 

แอปเปิล 

กล้วย 

มันฝรั่ง 
มะเขือเทศสุก 

1.5 

0.6 

1.6 

0.7 

0.7 

1.6 

2.1 

2.0 

0.3 

0.8 

1.6 

0.4 

(ที่มา : Harbers, 1998) 
 

3.2 หลักการวิเคราะห์ปริมาณเถ้า  

การวิเคราะห์ปริมาณเถ้าแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คือ  
3.2.1 การวิเคราะห์เถ้าแห้ง (dry ashing) เป็นปริมาณเถ้าท่ีใช้วิเคราะห์หาในอาหารท่ัวๆ ไป ซึ่งคือ

เถ้าท่ีได้จากการเผาตัวอย่างอาหารในเตาเผาไฟ (muffle furnace) ท่ีอุณหภูมิประมาณ 500-600 °C น้ าและ
สารท่ีระเหยได้จะระเหยออกไปหมด รวมท้ังสารประกอบอินทรีย์ท่ีถูกเผาไหม้กับออกซิเจนในอากาศได้เป็น
ก๊าซคารืบอนไดออกไซด์ ออกไซด์ของก ามะถัน และออกไซด์ของไนโตรเจน ส าหรับแร่ธาตุต่างๆ ส่วนใหญ่จะ
ถูกเปล่ียนเป็นออกไซด์ ซัลเฟต ฟอสเฟต คลอไรด์  และซิลิเกต แต่แร่ธาตุพวกเหล็ก (Fe) ซีลีเนียม (Se) ตะกั่ว 
(Pb) และปรอท (Hg) อาจระเหยหายไปบางส่วน หากต้องการวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุเหล่านี้ให้ได้ค่าท่ีแน่นอน
ต้องเตรียมเถ้าโดยใช้วิธีอื่น 

3.2.2 การวิเคราะห์เถ้าเปียก (wet ashing)  เป็นปริมาณเถ้าท่ีใช้วิเคราะห์หาในอาหารท่ีมีไขมันสูง 
เช่น เนื้อสัตว์ละผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เป็นการเตรียมเถ้าเพื่อใช้วิเคราะห์หาแร่ธาตุบางชนิด เถ้าเปียกหาได้โดย
อาศัยหลักการออกซิไดส์สารประกอบอินทรีย์ในตัวอย่างอาหารด้วยกรดแก่หรือสารออกซิไดซิงเอเจนต์ 
(oxidizing agent) หรือใช้ร่วมกับแร่ธาตุต่างๆ จะละลายอยู่ในกรดโดยไม่ระเหยหายไป ดังนั้นการหาเถ้าเปียก
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จึงใช้เมื่อต้องการหาแร่ธาตุบางชนิดเท่านั้น กรดแก่ท่ีใช้ คือ กรดไนทริก (nitric acid)ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นออกซิ
แดนซ์ และกรดเพอร์คลอลิก (perchloric acid) หรืออาจใช้กรดท้ังสองชนิดร่วมกัน อย่างไรก็ตาม การใช้กรด
เพอร์คลอริกต้องกระท าอย่างระมัดระวัง และต้องท าในตู้ดูดควัน (fume hood)เฉพาะส าหรับใช้กับกรดเพอร์
คลอริก เรียกว่า ตู้ดูดควันเพอร์คลอริก (perchloric acid hood) และต้องกระท าด้วยความระมัดระวังมากขึ้น
เมื่อตัวอย่างเป็นอาหารที่มีไขมันสูง (fatty hood)  

3.2.3 การวิเคราะห์เถ้าแห้งพลาสมาที่อุณหภูมิต่ า (Low-temperature plasma dry ashing หรือ 
simply plasma ashing หรือ low-temperature ashing) เป็นการเตรียมเถ้าส าหรับหาแร่ธาตุท่ีระเหยได้
ง่าย (volatile element) จึงเป็นวิธีการหาเถ้าแห้งท่ีมีความเฉพาะเจาะจงโดยตัวอย่างอาหารจะถูกออกซิไดส์
ในภาวะสุญญากาศบางส่วน (partial vacuum) โดยใช้ออกซิเจนอิสะ (nascent oxygen) ท่ีเกิดจาก
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic field) เถ้าจะค่อยๆ เกิดขึ้นท่ีอุณหภูมิซึ่งต่ ากว่าอุณหภูมิท่ีใช้ใน
เตาเผามาก วิธีนี้จะป้องกันไม่ให้ราธาตุท่ีระเหยหายไปและโครงสร้างผลึก (crystalline structure) ของแร่ธาตุ
ยังคงสภาพอยู่เช่นเดิม  

 

3.3 การเตรียมตัวอย่างส าหรับวิเคราะห์เถ้า 

การเตรียมตัวอย่างมีความส าคัญมาก เช่น การบดตัวอย่างให้ละเอียด หากใช้อุปกรณ์ท่ีเป็นโลหะอาจมี
ผลกระทบต่อปริมาณเถ้าได้ โดยเฉพาะเมื่อน าเถ้าไปวิเคราะห์หารแร่ธาตุบางชนิด เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆ มัก
ท าด้วยเหล็ก จึงอาจมีเศษเหล็กปนเปื้อนได้และในการวิเคราะห์หาแร่ธาตุท่ีมีปริมาณน้อย (micronutrient) 
น้ ากล่ันท่ีน ามาใช้ต้องเป็นน้ ากล่ันท่ีกล่ันจากชุดกล่ันท่ีเป็นแก้วและท าให้ปราสจากไอออน (glass distilled-

deionized water)  
หากตัวอย่างเป็นอาหารแห้ง เช่น ธัญชาติ ถั่วต่างๆ ผักและผลไม้แห้งความช้ืนน้อยกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ 

สามารถน าตัวอย่างไปวิเคราะห์หาเถ้าได้เลย ถ้าเป้นผักและผลไม้สดต้องน าไปอบแห้งและบดละเอียดเสีย
ก่อนท่ีจะน าไปหาเถ้า อาหารที่มีไขมันสูง เช่น เนื้อสัตว์ อาจต้องอบให้แห้งและสกัดไขมันออกก่อนแล้วจึงน าไป
หาเถ้า 

ในกรณีท่ีตัวอย่างท่ีเป็นของแข็งต้องบด แล้วเผาไล่ควันด้วยเตาไฟฟ้าก่อน  แต่ถ้าเป็นตัวอย่างท่ีมี
ความช้ืนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 % สามารถน าไปเผาได้เลย แต่กรณีถ้าเป็นตัวอย่างท่ีมีไขมัน น้ าเช่ือม 
เครื่องเทศ ควรท าให้แห้งด้วยอ่างควบคุมอุณหภูมิ (water bath) หรือหลอดอินฟราเรดก่อนน าเข้าเตาเผา 
ส าหรับอาหารท่ีมีเกลือ หรือพวกเยลล่ี เมื่อเผาเถ้าอาจจะกระเด็นได้ ดังนั้น ควรปิดฝาเวลาเผา หรือกรณี
อาหารประเภทเยลล่ีอาจเผารวมกับส าลีท่ีไม่มีเถ้าก็ได้ หรืออาจป้องกันการกระเด็นหรือเป็นฟองได้ โดยการ
หยดด้วยน้ ามันมะกอกท่ีปราศจากเถ้าประมาณ 1-2 หยด และยังช่วยป้องกันผิวตัวอย่างไหม้แข็ง ซึ่งนิยมใช้กับ
อาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรตสูง นอกจากนี้  มีการใช้กลีเซอรีน อะลูมิเนียมคลอไรด์ แอมโมเนียมไนเดรต 
แอลกอฮอล์ (ของแมกนีเซียมอะซีเตต) เพื่อช่วยเร่งในการเผาของเถ้า แต่ถ้าเถ้ายังมีสีด าสามารถแก้ไขได้โดย
การหยดด้วยน้ ากล่ัน หรือกรดต่างๆเหล่านี้ ได้แก่ HNO3 H2SO4 HCL ลงไป เพียง 2-3 หยดเท่านั้น 
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1) ตัวอย่างที่มาจากพืช  
น าตัวอย่างพืชมาอบจนแห้งก่อนน าไปบด อุรหภูมิท่ีใช้อบต้งไม่สูงเกินไป การอบแห้งมักท าเป็น 2 

ระดับ คือ เริ่มต้นอบท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส แล้วจึงเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันการรบกวนจากสาร
ลิกนิน ส าหรับตัวอย่างพืชท่ีมีปริมารน้ าต่ ากว่า 15 เปอร์เซ็นต์ อาจน าไปวิเคราะห์หาเถ้าได้เลยโดยไม่ต้องน าไป
อบแห้งและตัวอย่างพืชท่ีแห้งและตัวอย่างพืชแห้งท่ีได้สามารถน าไปใช้วิเคราะห์หาโปรตีน เ ส้นใย หรือ
สารประกอบอื่นๆ ได้ด้วย 

2) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีน้ าตาลและไขมัน 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีมีน้ าตาลหรือน้ าเช่ือม เมื่อน าไปเผาจะเกิดเป็นฟอง หากตัวอย่างเป็นผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ที่มีไขมันและน้ าจะเป็นฟองกระเด็น ซึ่งการเกิดฟองระหว่างเผาจะท าให้สูญเสียตัวอย่างได้ง่าย จึงต้อง
มีการเตรียมตัวอย่างให้เหมาะสมก่อนน าไปเผา เช่น อบให้แห้งบนอ่างไอน้ า (steam baht) หรือใช้หลอดไฟอิน
ฟาเรด (infrared (IR) lamp) หรืออาจหยดน้ ามันมะกอกท่ีปราศจากเถ้าลงไป 1-2 หยด เพื่อให้อุณหภูมิเพิ่ม
สูงขึ้นจะท าให้ไอน้ าระเหยออกไปเร็วขึ้น 

3) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เคร่ืองเทศ เนยแข็ง และอาหารทะเล 

ผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มนี้ เช่น เนยแข็งและเครื่องเทศ เมื่อน าไปใส่ในเตาเผาจะเกิดควันมาก ดังนั้นใน
ช่วงแรกอาจเผาให้หมดควันเสียก่อนท่ีจะน าไปใส่ในเตาเผา โดยใช้เตาบุนเซน (Bunsen burner) หรืออาจเปิด
ฝาเตาเผาให้ควันออกไปให้หมดแล้วจึงเปิดเตาเผา หากตัวอย่างมีไขมันและน้ า อาจน ามาอบแห้งและน าไปสกัด
ไขมันออกด้วยอีเทอร์ ไล่อีเทอร์ออกให้หมดเสียก่อนแล้วจึงน าไปวิเคราะห์หาเถ้า ซึ่งการอบแห้งและการสกัด
ไขมันจะไม่ท าให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุ จึงไม่มีผลกระทบต่อปริมาณเถ้า 
 

3.4 การหาปริมาณเถ้าแบบแห้ง (Dry ashing) 

การหาปริมาณเถ้าโดยวิธีนี้เป็นการวัดเพื่อหาค่าท่ีต้องการอย่างรวดเร็ว เพื่อหาปริมาณเกลือแร่ท้ังหมดท่ี
มีอยู่ในตัวอย่างอาหาร การเผาไหม้ท่ีอุณหภูมิสูงมาก คือ ประมาณ 500-600 °C จะท าให้สารอาหารท่ีอยู่ใน
รูปสารอินทรีย์เชิงซ้อน สารประกอบ หรือสารท่ีซับซ้อน ถูกเปล่ียนโดยความร้อนสูงจากสารท่ีไม่ระเหยให้
กลายเป็นสารประกอบจ าพวกออกไซด์และคาร์บอเนต ซึ่งเป็นการเผาตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารโดยปราศจาก
เปลวไฟท่ี 500-600 °C ในเตาเผา (ดังรูปท่ี 3.1) จนกระท่ังตัวอย่างกลายเป็นสีขาวหรือเถ้า ซึ่งแสดงงว่า
ตัวอย่างถูกเผาจนกลายเป็นสารอนินทรีย์ทั้งหมดแล้ว หลังจากนั้นจึงท าให้เย็นลงและจึงน าไปช่ังน้ าหนักต่อไป 
การเผาเพื่อหาปริมาณเถ้าแบบแห้ง ตัวอย่างเมื่อเผาเสร็จ ตัวอย่างท่ีได้ควรปราศจากคาร์บอน โดยอาหารจะถูก
เผาจนกลายเป็นไนโตรเจนและ คาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนแร่ธาตุจะถูกเปล่ียนให้กลายเป็นพวกออกไซด์ต่างๆ 
เช่น ซัลเฟต ฟอสเฟต คลอไรด์ เป็นต้น และอาจมีบางส่วนสูญเสียไปกับการระเหยบ้าง (ศยามน, 2557) 
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รูปที่ 3.1 เตาเผาท่ีใช้ในการหาปริมาณเถ้า 

(ที่มา : https://profilab24.com/Thermconcept-Compact-Muffle-Furnaces-KLE#&gid=1&pid=1) 

 

3.5 การหาปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด (Acid-insoluble ash) 

วิธีการนี้ใช้ในการหาปริมาณเกลือแร่หรือแร่ธาตุต่างๆ ท่ีไม่ละลายในกรดเกลือหรือกรดไฮโดรคลอริกท่ีมี
อยู่ในอาหาร ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณแร่ธาตุท่ีมีอยู่ในตัวอย่าง การใช้วิธีการแรกเหมาะในการวิเคราะห์หากับ
ตัวอย่างอาหารที่มีสารอินทรีย์อยู่สูง ส่วน วิธีท่ีสองเหมาะสมกับการหาปริมาณเถ้าท่ีไม่ละลายในกรดในอาหาร
ท่ีมีเกลือแร่ธาตุอยู่สูง รวมท้ังตัวอย่างท่ีมีปริมาณเถ้าท่ีไม่ละลายในกรดมากกว่า 1 % 

สารเคมีท่ีใช้ในการทดลองนี้ประกอบด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 3 N สารละลาย Aท่ี
ได้จากการเตรียมกรดไตรคลอโรอะซีติก (trichloroacetic acid) ความเข้มข้น 20 % (ได้จากการละลายสารนี้ 
20 กรัมในน้ า 100 มิลลิลิตร) ส่วนสารละลาย B ได้จากการเตรียมกรดไตรคลอโรอะซีติก (trichloroacetic 

acid) ความเข้มข้น 1 % (ได้จากการละลายสารนี้ 1 กรัมในน้ า 100 มิลลิลิตร) 

ส าหรับอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลองนี้ คือ อุปกรณ์ท่ีให้ความร้อน เตาเผาท่ีควบคุมอุณหภูมิได้ และครูซิ
เบิลท่ีท าจากแพตตินัมหรือแพลตินัมผสม หรือถ้วยกระเบื้องท่ีอาจจะเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนาด 60 × 40 × 25 
มิลลิลิตร หรือมีลักษณะวงกลมท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 60-75 มิลลิลิตร และความสูงประมาณ 20-25 
มิลลิลิตร ส าหรับการหาปริมาณเถ้าท่ีไม่ละลายในกรด 

 

3.5.1 การหาปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดด้วยวิธีที่หนึ่ง 
เตรียมตัวอย่างและท าการทดลองเช่นเดียวกับการหาปริมาณเถ้า จากนั้น ถ่ายตัวอย่างไปยังบีก

เกอร์ขนาด 250-400 มิลลิลิตร แล้วเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 3 N ปริมาณ 75 มิลลิลิตร
ลงไปในตัวอย่าง จึงท าการระเหยจนแห้งและท าให้แห้งต่อในเดซิเคเตอร์ ท าให้เย็นและเติมสารละลายกรด
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ไฮโดรคลอริกความเข้นข้น 3 N ปริมาณ 75 มิลลิลิตร แล้วให้ความร้อนทีละน้อยในน้ าเดือดเป็นเวลา 15 นาที 
ท าการกรองสารละลายท่ีได้ในขณะร้อนด้วยกระดาษกรองท่ีไม่มีเถ้า และล้างส่วนท่ีเหลือบกระดาษกรองด้วย
น้ าร้อน จนไม่มีกรดเหลืออยู่ น ากระดาษกรองท่ีได้ไปท าแห้งพร้อมกับส่วนท่ีเหลือจากการกรอง จึงน าไปเผาท่ี
ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 550-700 °C ในถ้วยครูซิเบิล ท าให้แห้งและช่ังน้ าหนักส่วนท่ีเหลือ 

 

3.5.2 การหาปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดด้วยวิธีที่สอง 
ตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองช่ังมาจ านวน 5 กรัม หลังจากนั้น จึงเทตัวอย่างลงไปยังบีกเกอร์

ขนาด 25 มิลลิลิตร ไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 3 N ปริมาณ 25 มิลลิลิตร ลงไปในตัวอย่าง คนอย่างระมัดระวัง
และรอจนกระท่ังไม่มีก๊าซเกิดขึ้น จึงเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงไปอีก 50 มิลลิลิตร ลงไปในตัวอย่างแล
รอจนท่ังไม่มีก๊าซเกิดขึ้น วางบีกเกอร์ลงในอ่างควบคุมอุณหภูมิท่ีเดือดเป็นเวลา 30 นาที เพื่อท าการไฮโดรไลส์
สตาร์ท่ีมีอยู่ในตัวอย่าง ท าการกรองสารละลายท่ีได้ในขณะร้อนด้วยกระดาษกรองท่ีไม่มีเถ้าและล้างส่วนท่ี
เหลือบบนกระดาษกรองด้วยน้ าอุ่น จนสารละลายไม่มีกรดเหลืออยู่ น ากระดาษกรองท่ีได้ไปวางไว้ในครูซิเบิลท่ี
มีการช่ังน้ าหนักมาก่อนแล้ว ท าให้แห้งและน าตัวอย่างไปเผาท่ีอุณหภูมิ 550-700 °C ถ่ายเถ้าท่ีได้ลงในบีกด
เกอร์ แล้วให้ความร้อนทีละน้อยในน้ าเดือดเป็นเวลา 15 นาที กรองสารละลายท่ีได้ในขณะร้อนด้วยกระดาษ
กรองท่ีไม่มีเถ้า และล้างส่วนท่ีเหลือบบนกระดาษกรองด้วยน้ าร้อน จนไม่มีกรดเหลออยู่ น ากระดาษกรองท่ีได้
ไปท าให้แห้งพร้อมกับส่วนท่ีเหลือในการกรอง น าไปเผาท่ี 550-700 °C ในถ้วยครูซิเบิล ท าให้แห้งและช่ัง
น้ าหนักส่วนท่ีเหลือ 

ท้ังนี้ ถ้าตัวอย่างกรองได้ยากอาจแก้ไขปัญหาได้โดยการวิเคราะห์ซ้ า โดยท าการละลายลงใน
สารละลายผสมระหว่างกรดไฮโดรคลอริก เข้มข้น 3 N ปริมาณ 50 มิลลิลิตรและกรดไตรคลอโรอะซีติก
ปริมาณ 50 มิลลิลิตร และล้างสารละลายท่ีกรองได้ด้วยสารละลาย B ท่ีอุ่นๆ 

 

3.6 การหาปริมาณเถ้าแบบเปียก (Wet ashing) 

วิธีการนี้เป็นการออกซิไดส์สารอินทรีย์โดยการใช้กรด เช่น กรดไนตริก กรดเปอร์คลอริก หรือสาร
ออกไซด์อื่นๆก่อน แล้วจึงน าไปเผาเพื่อให้กลายเป็นเถ้าต่อไป นิยมใช้กับอาหานท่ีมีไขมัน เช่น เนื้อสัตว์และ
ผลิตภะณฑ์  

กรดท่ีใช้ในการวิเคราะห์เถ้าเปียก หากใช้กรดเพียงชนิดเดียว สารประกอบอินทรีย์จะไม่เกิดออกซิเดชัน
อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้องใช้กรดไนทริกร่วมกับกรดก ามะถันหรือกรดเพอร์คลอริก และมี
โพแทสเซียมคลอเรตหรือโพแทสเซียมซัลเฟตช่วยในการเผาด้วยและตัวอย่างอาหารต่างชนิดกันจะใช้กรด
แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ใช้กรดไนทริกและเพอร์คลอริกร่วมกันจะให้ผลเร็วกว่าการใช้กรดก ามะถันร่วมกับ
กรดไนทริก การใช้กรดเพอร์คลอริกอย่างเดียวมีแนวโน้มท่ีจะระเบิดได้ ดังนั้นจึงต้องกระท าในตู้ดูดควันซึ่ง
สามารถล้างได้ง่ายและตู้ดูดควันจะต้องไม่ท าจากสารที่มีพลาสติก 

ในการวิเคราะห์เถ้าท้ังการหาเถ้าแห้งและการหาเถ้าเปียก ข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน เช่น หากต้องการ
หาปริมาณเถ้าท้ังหมดในอาหาร ควรใช้วิธีการวิเคราะห์เถ้าแห้ง เพราะท าได้ง่ายและสะดวกและสามารถน าเถ้า
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ไปวิเคราะห์หาเถ้าท่ีละลายน้ าได้ (water soluble ash) ความเป็นด่างของเถ้าท่ีละลายน้ า (alkalinity of ash) 
เถ้าท่ีไม่ละลายน้ า (water insoluble ash) และเถ้าท่ีไม่ละลายในกรด (acid insoluble ash) ซึ่งหมายถึงแร่
ธาตุท่ีไม่ละลายในกรดและปนเป้ือนอยู่ในอาหาร แต่การวิเคราะห์เถ้าเปียกนิยมน าเถ้ามาวิเคราะห์หาแร่ธาตุแต่
ละชนิด ความเป็นด่างของเถ้ายังใช้วัดเพื่อแสดงความสมดุลของกรด-ด่าง (acid-base balance) ในอาหาร
และสามารถแสดงถึงความผิดปกติของปริมาณแร่ธาตุในอาหารได้ ดังนั้นสามารถเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ
การหาปริมาณเถ้าโดยวิธีแบบแห้งและแบบเปียกได้ ดังตารางท่ี 3.2 

 

ตารางที่ 3.2 การเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของการหาปริมาณเถ้าโดยวิธีแบบแห้งและแบบเปียก              

วิธี
วิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย 

เถ้าแห้ง 1.ท าได้ง่าย 
2.ไม่ต้องเสียเวลาเฝ้าระวังขณะอยู่ในเตาเผา 
3.ไม่ต้องใช้สารเคมีและไม่ต้องท า blank 
 
4. ท าได้ครั้งละหลายตัวอย่างขึ้นอยู่กับขนาด
ของเตาเผา 
5. เป็นวิธีมาตรฐานท่ีใช้หาปริมาณเถ้าท้ังหมด
ในตัวอย่างอาหาร 
6. สามารถน าเถ้ามาหาเถ้าท่ีละลายน้ าได้ 
ความเป็นด่างของเถ้าท่ีละลายน้ า เถ้าท่ีไม่
ละลายน้ าและเถ้าท่ีไม่ละลายในกรด 

1. ต้องใช้อุณหภูมิสูงในการเผาไหม้ 
2. เตาเผามีราคาแพง 
3. มีการสูญเสียแร่ธาตุบางชนิด เนื่องจากการ
ระเหยหายไป 
4. อาจมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นระหว่างแร่ธาตุด้วย
กันเอง 
5. ถ้วยกระเบื้อง (porcelain) สามารถดูดซึมแร่
ธาตุท่ีมีปริมาณน้อยมากได้ 
6. ต้องระมัดระวังเถ้าท่ีเผาได้ เพราะเบา อาจปลิว 
และดูดความช้ืนกลับได้ง่าย 
 
7. ใช้เวลานาน 12-18 ช่ัวโมง หรือเผาค้างคืน 

เถ้าเปียก 1.ใช้อุณหภูมิค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับ
วิธีวิเคราะห์เถ้าแห้ง 
2.ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ยุ่งยากและมีราคาถูก 
 
3. เกิดออกซิเดชันได้อย่างรวดเร็ว 
4. ตัวอย่างอยู่ในสถานะของเหลวหรือในรูป
ของสารละลาย ซึ่งสะดวกในการวิเคราะห์หา
ปริมาณแร่ธาตุแต่ละชนิดต่อไป 
5. มีแร่ธาตุท่ีระเหยหายไปน้อยมาก เพราะใช้
อุณหภูมิต่ า 
6. ใช้เวลาน้อย 

1. ส าร เคมี ท่ี ใ ช้ มี ฤทธิ์ กั ดก ร่ อน  (corrosive 
reagent) เป็นจ านวนมาก 
2. กรดเพอร์คลอริกอาจระเบิดได้ง่ายต้องกระท า
ด้วยความระมัดระวัง 
3. ต้องท า blank ควบคู่ไปด้วย 
4. ต้องท าในตู้ดูดควันเฉพาะ เรียกว่า perchloric 
acid hood 
 
5. ไม่สามารถท าได้ครั้งละหลายๆ ตัวอย่าง ท าได้
เพียงครั้งละ 1-2 ตัวอย่างเท่านั้น 
6. วิธีท าน่าเบื่อ ใช้เวลานาน และต้องเฝ้าระวัง
ตลอดเวลาระหว่างท่ีทดลอง 

ที่มา (นิธิยา, 2554)  
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3.7 การวิเคราะห์ปริมาณเถ้า (Harbers, 1998 และ Ranganna, 1991) 

3.7.1 อุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์หาเถ้า  

1) เตาเผา มีหลายแบบ เช่น เตาเผาไฟฟ้าท่ีมือเครื่องมืออัตโนมัติส าหรับควบคุมความร้อนให้
คงท่ี (thermostat) และยังมีเตาอบไมโครเวฟ (microwave oven) ซึ่งต้องใช้ภาชนะใส่ตัวอย่างเป็นถ้วยเผา 
(crucible) ท่ีท าจากควอร์ตซ์ (quartz) การหาเถ้าโดยใช้เตาอบไมโครเวฟจะใช้เวลาน้อยกว่าเตาเผาปกติ แต่มี
ความจุค่อนข้างน้อย 

2) ถ้วยเผาพร้อมฝา การเลือกใช้ถ้วยเผาในการวิเคราะห์เถ้าควรพิจารณาเลือกใช้ถ้วยเผาให้
เหมาะสมกับตัวอย่าง เช่น  

(1) ถ้วยเผาควอร์ตซ์ (quartz crucible) สามารถทนต่อกรดและแฮโลเจนท่ีอุณหภูมิสูง แต่
ไม่ทนต่อด่าง 

(2) ถ้วยเผาทนความร้อนสูง (Vycor® bran crucible) สามารถทนต่อความร้อนได้สูงถึง 
900 °C 

(3) ถ้วยเผาแก้วทนไฟ (Pyrex®  Gooch crucible) สามารถทนต่อความร้อนได้สูงเพียง 
500 °C การหาเถ้าท่ีอุณหภูมิต่ ากว่า 500-525 °C อาจท าให้ได้ปริมาณเถ้าสูงขึ้นเล็กน้อย เพราะยังมี
คาร์บอเนตท่ีสลายตัวยังไม่หมดและเกลือท่ีระเหยได้ (volatile salt) เหลืออยู่บ้าง 

(4) ถ้วยเผากระเบื้อง (porcelain crucible) พร้อมฝา ถ้วยเผาชนิดนี้มีสมบัติคล้ายถ้วย
เผาควอร์ตซ์ ทนต่อความร้อนได้สูง แต่แตกได้ง่ายเมื่อลดอุณหภูมิลงเร็วเกินไปและมีราคาถูกจึงนิยมใช้กันมาก 

(5) ถ้วยเผาเหล็ก (steel crucible) มีความทนต่อกรดและด่างและมีราคาถูก แต่ข้อควร
ระวัง คือ ถ้วยเผาชนิดนี้ประกอบด้วยโครเมียมและนิกเกิล ซึ่งอาจปนเป้ือนในการวิเคราะห์หาแร่ธาตุบางชนิด 

(6) ถ้วยเผาแพลทินัม (platinum crucible) เป็นถ้วยเผาท่ีมีราคาดีท่ีสุดและมีความเฉื่อย
มาก แต่มีราคาแพงมากด้วย จึงไม่อาจซื้อมาใช้ในงานท่ีท าเป็นประจ าซึ่งมีตัวอย่างเป็นจ านวนมากได้ 

ถ้วยเผาท่ีใช้ในการวิเคราะห์เถ้าท้ังหมด ควรท าเครื่องหมายไว้ให้ชัดเจน โดยใช้เหล็กปลาย
แหลม (steel pin) กับหมึกเฉพาะ หรือใช้ปลายแหลมของเพชร (diamond point) ขีดเป็นเครื่องหมาย หรือ
ใช้สารละลายเฟอริกคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ ละลายในกรดเกลือ 20 % หรือใช้ตะปูเหล็ก (iron nail) 
ละลายในกรดเกลือเข้มข้นจะได้สารข้นหนืดสีน้ าตาล เรียกว่า brown goo ซึ่งเป็นหมึกส าหรับเขียนท า
เครื่องหมายบนถ้วยเผาได้ และก่อนน าถ้วยเผาไปใช้ใส่ตัวอย่างอาหาร จะต้องน าไปเผาในเตาเผาให้สะอาดก่อน
น ามาใช้ 
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รูปที่ 3.2 ถ้วยเผากระเบ้ือง (porcelain crucible) 

(ที่มา : https://www.ebay.com/itm/1pcs-Lab-Porcelain-Crucible-with-cover-5-300ML-High-

temperature-resistant-/273134135046) 

 

3) เครื่องช่ังแบบละเอียด (analytical balance) สามารถอ่านค่าละเอียดได้ 0.1 มิลลิกรัม 

4) โถดูดความช้ืนท่ีมีสารดูดความช้ืนท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ซิลิกาเจล (silica gel)  
5) คีมคีบ (tong) ส าหรับจับถ้วยเผา 
6) ถุงมือ 

7) หมึกส าหรับท าเครื่องหมาย (marking ink) ชนิดทนความร้อน ส าหรับท าเครื่องหมายหรือ
เขียนเลขท่ีถ้วยเผา หากใช้ปากกาหมึกธรมดาจะถูกเผาไหม้หายไปหมด 

8) เตาบุนเซน หรือเตาให้ความร้อน (hot plate) ท่ีมีเทอร์โมสแตตควบคุมความร้อนให้คงท่ี  
9) ท่ีวางแบบ 3 ขา (tripod) ท าด้วยเหล็ก 

10) อ่างไอน้ า 
 

3.7.2 การวิเคราะห์ปริมาณเถ้า 

ในการวิเคราะห์ปริมาณเถ้าจะใช้ตัวอย่างประมาณ 2-10 กรัม และปริมาณเถ้าท่ีวิเคราะห์ได้
อาจรายงานในรูปเปอร์เซ็นต์เถ้าต่อน้ าหนักเปียก (wet weight) หรือเปอร์เซ็นต์เถ้าต่อน้ าหนักแห้ง (dry 

weight)  ก็ได้ วิธีท่ีนิยมใช้คือของ AOAC (2000) Methods 900.02 และ 923.03  

การวิเคราะห์ปริมาณเถ้าตามวิธีของ AOAC  การวิเคราะห์ปริมาณเถ้าในบทนี้จะอธิบายถึง
วิธีการวิเคราะห์เถ้าแห้งและเถ้าเปียกเท่านั้น 

1) วิธีการวิเคราะห์เถ้าแห้ง 
ข้อดีของการวิเคราะห์เถ้าแห้ง คือเป็นวิธีท่ีปลอดภัย ไม่ต้องใช้สารเคมี ไม่ต้องท า blank ไม่

ต้องเฝ้าระวัง ท าได้ครั้งละหลายๆ ตัวอย่างและเถ้าท่ีได้น าไปวิเคราะห์หาแร่ธาตุบางชนิดได้ และยังน าเถ้าไป
วิเคราะห์เถ้าท่ีไม่ละลายในกรด เถ้าท่ีละลายในน้ าและเถ้าท่ีไม่ละลายในน้ าได้ 
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ข้อเสีย คือใช้เวลานานมาก 12-18 ช่ัวโมง (หรือค้างคืน) อุปกรณ์เตาเผามีราคาแพงและ
อาจสูญเสียแร่ธาตุท่ีระเหยได้ หรือเกิดปฏิกิริยาระหว่างแร่ธาตุท่ีเป็นส่วนประกอบในอาหารกับแร่ธาตุในถ้วย
เผาได้ ตัวอย่างแร่ธาตุท่ีระเหยได้ ได้แก่ สารหนู (As) โบรอน (B) แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) 
เหล็ก (Fe) ปรอท (Hg) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) ฟอสฟอรัส (P) วาเนเดียม (V) และสังกะสี (Zn) 

วิธีท า 
(1) น าถ้วยเผาท่ีสะอาดและเขียนเลขหรือท าเครื่องหมายก ากับไว้ ไปอบในเตาเผาท่ี

อุณหภูมิ 600 °C เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ปิดเตาเผาให้มีอุณหภูมิลดลงบ้าง ย้ายถ้วยเผาไปใส่ในโถดูดความช้ืนจน
เย็นลงถึงอุณหภูมิห้อง  

(2) ใช้คีบคีบถ้วยเผาไปช่ังหาน้ าหนักอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้ดูดความช้ืนกลับ 

(3) ช่ังตัวอย่างอาหารแห้งประมาณ 2 กรัม (ช่ังให้ทราบน้ าหนักท่ีแน่นอน) หากเป็น
อาหารเปียกใช้ตัวอย่างประมาณ 5-10 กรัม ใส่ลงในถ้วยเผาท่ีทราบน้ าหนักหรือหักน้ าหนักออกแล้ว 

(4) หากเป็นตัวอย่างอาหารที่มีความช้ืนสูงควรน าไปวางบนเตาเพื่อให้ความร้อน หรืออ่าง
ไอน้ าท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ประมาณ 1 ช่ัวโมง เพื่อไล่น้ าบางส่วนออกไป หรืออบตัวอย่างให้แห้งก่อน
น ามาใช้ 

(5) น าถ้วยเผาไปใส่ในเตาเผาท่ีอุณหภูมิ 550 °C หากเตาเผาร้อนต้องใช้คีมคีบหรือสวม
ถุงมือและสวมแว่นตา 

(6) เผาเป็นเวลา 12-18 ช่ังโมง หรือค้างคืน หรือจนแน่ใจว่าได้เถ้าสีเทาอ่อนหรือสีขาว 

(7) ปิดเตาเผาให้อุณหภูมิลดลงจนต่ ากว่า 250 °C แล้วจึงค่อยๆเปิดเตาเผาอย่าง
ระมัดระวัง เพราะเถ้าท่ีเป็นปุยเบาๆ (fluffy) อาจปลิวออกมาได้ หรืออาจปิดฝาถ้วยเผาก่อนน าออกจากเตาเผา 

(8) ใช้คีมคีบถ้วยเผาใส่ในโถดูดความช้ืนท่ีมีถาดกระเบ้ือง (porcelain plate) รองอยู่และ
มีสารดูดความช้ืนอยู่ด้านล่าง ปิดฝาถ้วยเผาและปิดฝาโถดูดความช้ืน ปล่อยให้ถ้วยเผาเย็นจนถึงอุณหภูมิห้อง 
น าไปช่ังหาน้ าหนักเถ้า 

(9) หากตัวอย่างอาหารมีคาร์โบไฮเดรตสูง ควรวางถ้วยเผาบนท่ีวางแบบ 3 ขาท่ีท าด้วย
เหล็ก แล้วเผาด้วยเตาบุนเซน หรือเตาให้ความร้อนจนได้เป็นเถ้าสีด า ประมาณ 30 นาที ก่อนน าไปใส่ใน
เตาเผา 

(10) เมื่อเผาครบตามเวลาท่ีก าหนด หากยังมีเถ้าสีด าเหลืออยู่ให้ปิดเตาเผาจนมีอุณหภูมิ
ลดลงถงอุณหภูมิห้อง เติมกรดไนทริกเข้มข้นลงในถ้วยเผา 2-3 หยด ตรงต าแหน่งท่ีมีสีด าแล้วน าไปเผาต่อใน
เตาเผาท่ีอุณหภูมิ 600 °C อีกประมาณ 1-2 ช่ัวโมง แล้วจึงปิดเตาเผาอีกครั้งหนึ่ง 

ข้อควรระวัง  
เมื่อเอาถ้วยเผาร้อนๆ ใส่เข้าไปในโถดูดความช้ืน ความร้อนจากถ้วยเผาจะท าให้อากาศ

ภายในโถดูดความช้ืนร้อนขึ้นด้วย จะท าให้ฝาโถดูดความช้ืนขยับขึ้นลงได้ และเมื่อปล่อยให้เย็นลงอาจเกิด
สุญญากาศขึ้นภายในโถดูดความช้ืน ซึ่งจะท าให้เปิดฝาออกได้ยาก ดังนั้นการเปิดฝาโถดูดความช้ืนเพื่อเอา
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ตัวอย่างออก ต้องระวังค่อยๆ เปิด โดยค่อยๆ เล่ือนฝาโถดูดความช้ืนไปด้านข้างเล็กน้อยเสียก่อน เพื่อให้มี
ความดันเท่ากัน แล้วจึงค่อยเปิดฝาโถดูดความช้ืนออก 

 

วิธีค านวณ 

ค านวณหาปริมาณเถ้าได้ดังสมการ 

 

% เถ้า (น้ าหนักเปียก)   =    
(น้ าหนักเถ้า+ถ้วยเผาที่ชั่งหลังอบ)−น้ าหนักถ้วยเผา

น้ าหนักตัวอย่างที่ใช้
 × 100 

 

% เถ้า (น้ าหนักแห้ง)   =    
(น้ าหนักเถ้า+ถ้วยเผาที่ชั่งหลังอบ)−น้ าหนักถ้วยเผา

น้ าหนักตัวอย่างที่ใช้ ×dry matter coefficient  
 

Dry matter coefficient =   
% ของแข็งทั้งหมดในอาหาร

100
 

 

ตัวอย่างเช่น ปลาแห้งมีน้ าหนัก 87 % แสดงว่ามี dry matter coefficient = 0.87 

อาจค านวณปริมาณเถ้าและรายงานผลเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อน้ าหนักสดก็ได้ คือ น้ าหนักตัวอย่างท่ีมีน้ าหรือ
ความช้ืนรวมอยู่ด้วย โดยไม่ต้องใช้ค่า dry matter coefficient ไปคูณ 

 

การวิเคราะห์หาปริมาณเถ้าในอาหารทะเล (AOAC, 2000; Methods 938.08) 
(1) ช่ังตัวอย่างอาหารมาประมาณ 2 กรัม ใส่ในถ้วยเผา 
(2) เผาท่ีอุณหภูมิ 550 °C ถ้าตัวอย่างมีไขมันควรเผาท่ีอุณหภูมิต่ าให้หมดควันเสียก่อน จึง

น าไปเผาต่อท่ีอุณหภูมิ 550 °C 

ข้อควรปฏิบัติ  
หากเผาเถ้าลัวยังมีคาร์บอนเหลืออยู่ ให้หยดน้ าหรือกรดไนทริกลงไป 2-3 หยด แล้วน าไป

เผาต่อ และถ้าหากยังคงมีคาร์บอนเหลืออยู่อีก เช่น ตัวอย่างอาหารที่มีน้ าตาลสูงควรท าดังนี้ 
(1) เอาเถ้าท่ีได้ละลายน้ า กรองด้วยกระดาษกรองท่ีไม่มีเถ้า (ashless) 
(2) อบสารละลายท่ีได้จากการกรอง ( filtrate) ให้แห้ง เอากระดากรองใส่เข้าไปกับ

สารละลายท่ีได้จากการกรองท่ีแห้งแล้วน าไปเผาต่อ 

ข้อควรปฏิบัติอื่นๆ ในการหาเถ้าท่ีให้ผลแม่นย า ควรท าดังนี้ 
(1) ตัวอย่างท่ีมีไขมันสูง ให้สกัดไขมันออกโดยใช้ตัวท าละลายอินทรีย์และระเหยออกให้

หมด หรือเผาให้ไหม้หมดเสียก่อนท่ีจะปิดเตาเผา เช่น น้ ามันหมู แต่ต้องระวังไฟลุกและน้ ามันเดือดด้วย เพราะ
จะท าให้ผลการทดลองท่ีได้คลาดเคล่ือน 
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(2) กลีเซอรีน (glycerin) แอลกอฮอล์ และไฮโดรเจน ช่วยเร่งการเผาไหม้ให้เป็นเถ้าได้เร็ว
ขึ้น 

(3) ตัวอย่างอาหารที่มีลักษณะเป็นเจลจะกระเด็น ป้องกันได้โดยการใช้ส าลีผสมรวมเข้าไป
ด้วย 

(4) อาหารท่ีมีเกลือสูง อาจต้องแยกส่วนในการเผาเป็นส่วนท่ีไม่ละลายน้ าและส่วนท่ี
ละลายน้ า ควรใช้ฝาถ้วยเผาปิดไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอย่างกระเด็นออกมา 

(5) การหาเถ้าของพวกธัญชาติอาจเร่งให้เกิดการเผาไหม้ได้เร็วขึ้นโดยใช้สารละลาย
แมกนีเซียมแอซีเตตในแอลกอฮอล์เติมลงไปและท า blank ควบคู่กันไปด้วย 

 

2) วิธีการวิเคราะห์เถ้าเปียก  

การวิเคราะห์เถ้าเปียก บางครั้งเรียก wet oxidation หรือ wet digestion เป็นการหาเถ้า
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หารแร่ธาตุบางชนิดโดยเฉพาะ หรือหาโลหะท่ีเป็นพิษ 

อุปกรณ์ที่ใช้ อุกรณ์ท่ีใช้ท่ีส าคัญ คือ ตู้ดูดควัน เพื่อป้องกันอันตรายจากควันของกรดเพอร์
คลอริกและกรดไนทริก 

สารเคมีที่ใช้ 
(1) กรดไนทริก ความเข้มข้น 69-71 % 

(2) กรดเพอร์คลอริก (HCIO4) ความเข้มข้น 60-62 % 

(3) กรดผสมส าหรับย่อย (digestion acid) ประกอบด้วยกรดเพอร์ลิก 1 ส่วน และกรด
ไนทริก 4 ส่วน (ปริมาตรต่อปริมาตร) 

(4) กรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือ ความเข้มข้น 2 โมลาร์ เตรียมโดยเติมกรดเกลือ 
ความเข้มข้น 36 % 1 ส่วน ลงในน้ ากล่ันปราศจากไอออน 5 ส่วน (ปริมาตรต่อปริมาตร) 
 

วิธีท า 
(1) บดตัวอย่างท่ีอบแห้งแล้ว 1-2 กรัม ช่ังให้ทราบน้ าหนักท่ีแน่นอนใส่ใน Griffin beaker 

ขนาด 150 มิลลิลิตร 

(2) เติมกรดไนทริกลงไป 10 มิลลิลิตร และแช่ท้ิงไว้ หากตัวอย่างเป็นอาหารท่ีมีไขมันสูง
ควรแช่ไว้ค้างคืน (ท าในตู้ดูดควัน) 

(3) เติมกรดเพอร์คลอริก ความเข้มข้น 60 % ลงไป 3 มิลลิลิตร (ต้องให้ปลายปิเปตต์อยู่
ในบีกเกอร์) ค่อยๆ ให้ความร้อนโดยวางไว้บนเตาจนมีอุณหภูมิ 350 °C และจนกระท่ังไม่มีฟองเกิดขึ้นและ
กรดไนทริกจะระเหยไปเกือบหมด (ท าในตู้ดูดควัน) 

(4) ค่อยๆ ต้มต่อจนเกิดปฏิกิริยาเพอร์คลอริก (perchloric reaction) ซึ่งจะเกิดควันมาก 
ให้ใช้กระจกนาฬิกา (glass watch) ปิดปากบีกเกอร์ไว้ตัวอย่างท่ีได้จะไม่มีสีหรือมีสีเหลืองอ่อนๆ (อย่าให้
ของเหลวในบีกเกอร์ลดลงจนแห้ง)  
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(5) ยกบีกเกอร์ออกจากเตาให้ความร้อนและปล่อยให้เย็น 

(6) ล้างกระจกนาฬิกาท่ีใช้ปิดด้วยน้ ากล่ันท่ีปราศจากไอออนจ านวนเล็กน้อยและเติมกรด
เกลือ (ความเข้มข้น 50 %) ลงไป 10 มิลลิลิตร 

(7) เทใส่ขวดปรับปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ ากล่ันท่ีปราศจาก
ไอออน 

(8) ล้างตู้ดูดควันให้สะอาดเมื่อเลิกใช้แล้ว 

หากต้องการวิเคราะห์ปริมาณเหล็กในเนื้อสัตว์ ควรใช้ตัวอย่าง 2 กรัม ต้มในกรดไนทริก 
ปริมาตร 30 มิลลิลิตร บนเตาให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 350 °C จนเหลือปริมาตรสุดท้ายประมาณ 10 มิลลิลิตร 
และเติมกรดเพอร์คลอริก (60 %) ลงไป 10 มิลลิลิตร ท าซ้ าต้ังแต่ข้อ 4 แล้วเจือจางในขวดปรับปริมาตรขนาด 
100 มิลลิลิตร 

การวิเคราะห์ปริมาณเหล็กจะเกิดการรบกวนจากการใช้กรดเพอร์คลอริก ท าให้
เกิดปฏิกิริยากับเหล็กเป็นเฟอรัสเพอร์คลอเรต ( ferrous perchlorate) ซึ่งจะรวมกับออร์โทฟีแนนโทรลีน     
(o-phenanthrolene) เป็นสารประกอบเชิงซ้อนท่ีไม่ละลายน้ า แต่ก่ารวิเคราะห์เหล็กโดยใช้ automic 

absorption spectrophotometry จะไม่มีผลรบกวน 

การวิเคราะห์เถ้าเปียกค่อนข้างอันตรายมาก ต้องท าด้วยความระมัดระวัง การวิเคราะห์โดย
ใช้วิธีของ AOAC ต้องกระท าภายใต้ “ Safe Handing of Special Chemical Hazards” 

 

สรุปประจ าบท 

การวิเคราะห์เถ้ามีความส าคัญ เพราะปริมาณเถ้าเป็นตัวแทนของปริมาณแร่ธาตุต่างๆ ท่ีมีอยู่ในอาหาร 
และยังใช้ปริมาณเถ้าเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารได้ ดังนั้นการหาปริมาณเถ้าจึงมี
ความส าคัญหลายประการ ซึ่งในอาหารบางชนิดปริมาณเถ้าสามารถบ่งช้ีหรือประเมินคุณค่าทางโภชนาการได้ 
ดังนั้นปริมาณเถ้าในอาหารจึงมีความส าคัญท่ีจะต้องวิเคราะห์เสมอ เมื่อตัวอย่างอาหารถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์
จะเหลือเถ้าซึ่งมีสีขาว หรือสีเทาอ่อน และจะต้องไม่มีส่วนท่ีเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เหลืออยู่   นอกจากนี้เถ้ายัง
สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อหาคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปได้เช่น เถ้าท่ีละลายและไม่ละลายน้ า เถ้าท่ีไม่ละลายใน
กรด  ความเป็นด่างของเถ้า  และสามารถน าไปหาปริมาณแร่ธาตุในเถ้าได้อีกด้วย 
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ค าถามท้ายบท 

 1) จงอธิบายความส าคัญของการวิเคราะห์หาปริมาณเถ้าในอาหารชนิดต่าง ๆ เช่น ในตัวอย่างพืช 
ตัวอย่างอาหารทะเล เป็นต้น 

 2) การหาปริมาณเถ้าแบบใดท่ีนิยมใช้ ในการหาปริมาณเถ้าในอาหาร 

 3) ข้อควรปฎิบัติในการหาปริมาเถ้าท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีจะได้ปริมาณเถ้าท่ีแม่นย า  มีวิธีใดบ้าง 
 4) จงเปรียบเทียบระหว่างข้อดี-ข้อเสียของการหาปริมาณเถ้าแบบแห้งและการหาปริมาณเถ้าแบบเปียก 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

การวิเคราะห์หาปรมิาณคาร์โบไฮเดรต 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. หน้าท่ีและความส าคัญของคาร์โบไฮเดรต 

2. การจ าแนกชนิดของคาร์โบไฮเดรต 

3. สมบัติท่ีส าคัญและสมบัติเชิงหน้าท่ีของคาร์โบไฮเดรต 

4. การหาปริมาณคาร์โบไฮเดรตโดยการค านวณ 

5. การหาปริมาณน  าตาลรีดิวซ์ซิ่ง 
6. การหาปริมาณเส้นใยอย่างหยาบ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกได้ถึงความหมาย ประเภท หน้าท่ี ความส าคัญ และสมบัติท่ีส าคัญของ
คาร์โบไฮเดรตในอาหาร 

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกถึงการใช้งานและลักษณะของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการหาค่าคาร์โบไฮเดรต 

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกได้ถึงวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณของคาร์โบไฮเดรตค่าต่างๆ ได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

วิธีการสอน 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน ต ารา วารสาร และเอกสารที่เกี่ยวกับการหาปริมาณคาร์โบไฮเดรตใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

2. ศึกษาแผนภูมิ แผ่นใส ตาราง แผ่นภาพ วีดิทัศน์ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. มอบหมายการค้นคว้าและท าแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน 

4. สอนสรุปเนื อหาเพิ่มเติม 

กิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. ผู้สอนตั งค าถามเพื่อทดสอบพื นฐานความรู้เกี่ยวประเภท หน้าท่ี ความส าคัญ และสมบัติท่ีส าคัญของ
คาร์โบไฮเดรตในอาหาร 

2. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ก าหนดหัวข้อศึกษาให้แต่ละกลุ่มก่อนศึกษาวีดิทัศน์ เรื่อง 
คาร์โบไฮเดรต แล้วช่วยกันอภิปรายและสรุปเนื อหาท่ีส าคัญจากนั นให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชั นเรียน 

3. ผู้สอนสรุปประเด็นส าคัญและบรรยายเพิ่มเติมให้นักศึกษาเกิดการเรียนตามวัตถุประสงค์ด้วยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

4. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มค้นหาความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักวิเคราะห์คาร์โบไฮเดรต ท่ีน่าสนใจจากเว็บไซต์ 
แล้วน าเสนอในรูปแบบรายงานหรือป้ายนิเทศ 
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5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนบทเรียนและฝึกความรู้ ความเข้าใจ 

6. ให้นักศึกษาศึกษาเนื อหาด้วยตนเองโดยใช้ระบบการสอนออนไลน์แล้วตอบค าถามโดยการส่งผ่าน
ระบบ 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนและต าราท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การน าเสนอโดยโปรแกรม power point 

3. รูปภาพขั นตอนการวิเคราะห์คาร์โบไฮเดรตในอาหาร 

4. วีดิทัศน์เรื่อง คาร์โบไฮเดรตในอาหาร 

5. เว็บไซต์ และส่ือออนไลน์ 
6. การท าปฏิบัติการ 

 

การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผล 

1. ท าแบบฝึกหัดท่ีได้มอบหมายให้และตอบค าถามท้ายบท 

2. ทดสอบความเข้าใจอย่างถูกต้องและความแตกต่างของการหาปริมาณคาร์โบไฮเดรต 

3. ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับเนื อหาในบท 

4. ตอบประเด็นหลักๆของบทได้ 

การประเมินผล 

1. นักศึกษาสามารถท าแบบฝึกหัดและตอบค าถามท้ายบทได้ไม่น้อยกว่า 80% 

2. นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับวิธีการหาค่าคาร์โบไฮเดรตค่าต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
3. นักศึกษาเข้าใจในเนื อหาของบทไม่น้อยกว่า 70 % 

4. นักศึกษาสามารถตอบประเด็นหลักๆของบทได้ไม่น้อยกว่า 80%  



 
 

บทที่ 4 

การวิเคราะห์หาปรมิาณคาร์โบไฮเดรต 

(Carbohydrate content analysis) 

 
คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) เป็นสารอินทรีย์ท่ีมีมากท่ีสุดในธรรมชาติ ค าว่า  คาร์โบ มาจากภาษา

ละติน หมายถึง คาร์บอนและ ไฮเดรต เป็นภาษากรีก หมายถึง น  า สารกลุ่มนี พืชสร้างขึ นมาจากระบวนการ
ทางเคมีท่ีส าคัญยิ่งคือ การสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis) พบได้ในพืชและเป็นท่ีทราบกันดีว่าเป็น
แหล่งของแป้งและน  าตาล รวมทั งกากใย (crude fiber- CF) คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งของพลังงานท่ีมีราคาถูก
และหาได้ง่าย ในทวีปเอเชียมีการบริโภคข้าว เป็นอาหารมื อหลัก ถ้าความต้องการพลังงาน 2,400 กิโลแคลอรี
ต่อวันควรเป็นพลังงานจาก คาร์โบไฮเดรตประมาณ 55-65 % ดังนั นควรรับประทานคาร์โบไฮเดรตประมาณ
วันละ 300 - 400 กรัม หรือ 2-3 กรัมต่อน น  าหนักตัว 1 กิโลกรัมจึงพอเพียงกับปริมาณพลังงานท่ีร่างกาย
ต้องการ 
 
4.1 หน้าที่และความส าคัญของคาร์โบไฮเดรตในอาหาร 

4.1.1 หน้าที่ของคาร์โบไฮเดรตในอาหาร 
ในผลิตภัณฑ์อาหารคาร์โบไฮเดรตมีหน้าท่ีดังต่อไปนี  คือ 

1) ช่วยในการเพิ่มสี กล่ินรสและความหวานขงอาหาร เช่น จากปฏิกิริยาการเกิดคาราเมลไลเซ
ชัน 

2) สามารถจับกับน  าได้ดี เนื่องจากมีสมบัติโดยธรรมชาติเป็ฯ ไฮโกรสโคปิก (hygroscopic) 

คือ สามารถดูดซับน  าได้ดี โดยเฉพาะน  าตาลซูโครสท่ีเป็นผลึก ซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการเก็บรักษาท่ี
ความชื นสัมพัทธ์น้อยกว่าร้อยละ 50 การท่ีความชื นมากกว่าระดับนี จะท าให้เกิดการจับกันเป็นก้อน และ
จ าเป็นสาเหตุให้เกิดการเจริญเติมโตของเชื อจุลินทรีย์ต่อไป 

3) ช่วยให้อาหารมีลักษณะเนื อสัมผัสตามต้องการ เช่น สตาร์ช แป้งดัดแปร คาราจีแนน เป็น
ต้น ในด้านความหนืด โครงสร้างของอาหาร หรือเค้กจะมีความนุ่มชื นเมื่อมีปริมาณน  าตาลเพิ่มขึ น แต่ต้องไม่
เกินปริมาณท่ีเหมาะสม นอกจากนี  ปริมาณน  าตาลระดับหนึ่งท่ีไม่สูงมากเกินไป จะช่วยให้เค้กมีปริมาตรท่ีดี 
หรือเมอแรงก์ของไข่ขาวจะมีความคงตัวท่ีดีเมื่อมีปริมาณน  าตาล เนื่องจากจะท าให้เซลล์ขนาดเล็กลงและเนื อ
สัมผัสท่ีละเอียดขึ น ท าให้สามารถดีขึ นฟูได้ดี ฯลฯ 

4) เป็นแหล่งอาหารของยีสต์และช่วยในการหมักดอง 
5) ท าให้เกิดเจลอาหารจากเพอติน ซึ่งเจลในอาหารจะท าให้เกิดการอุ้มน  าและเกิดเนื อสัมผัส 

อีกทั งยังท าให้เกิดการกระจายตัวของโมเลกุลโปรตีนหรือสตาร์ช 

6) ช่วยให้ไขมันมีขนาดเล็กลง ท าให้เกิดการตกผลึกได้ดี (crystallization) 

7) ช่วยป้องกันการเส่ือมเสียของอาหารได้ 



60 
 

8) ช่วยชะลอการเกิดการตกตะกอนของโปรตีน ในผลิตภัณฑ์โปรตีนท่ีมีการเพิ่มระดับน  าตาล 
จะท าให้ใช้อุณหภูมิสูงขึ นในการตกตะกอนโปรตีน 

9) ท าให้ได้โครงสร้างประเภมต่างๆเนื่องจากการตกผลึกของน  าตาล 

10) มีผลต่อการเกิดการออสโฒซิส (osmosis) 

11) มีผลต่อสีของผลไม้ 
4.1.2 ความส าคัญของคาร์โบไฮเดรตในอาหาร 

1) น  าตาลโมเลกุลเด่ียว เช่น กลูโคส ฟรุกโตส และน  าตาลโมเลกุลค่าบงชนิด เช่น มอลโตส 
แลกโตส สามารถให้ความหวาน ละลายในน  าได้ ตกผลึกได้ และสามารถท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้ เช่น 
น  าตาลเมื่อให้ความร้อนจะท าให้ได้สีและกล่ินของคาราเมล หรือน  าตาลเอรวมกับโปรตีนจะท าให้เกิดปฏิกิริยาสี
น  าตาล เป็นต้น 

2) น  าตาลโมเลกุลเชิงซ้อนหลายๆชนิด เช่น เดกซ์แทรน สตาร์ช แป้ง กัมคาร์ราจีแนน เพกติน 
และเซลลูโลส เป็นต้น มีการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆมากมาย เช่น การท าให้เกิดเจล การท าให้อาหารมีความคง
ตัว การให้ลักศณะเนื อสัมผัสท่ีดีในอาหารประเภทโปรตีน ใช้เป็นอิมัลซิไฟเออร์ ใช้ในการตกตะกอนโปรตีน 
และส่ิงหนึ่งท่ีนับว่าเป็นความส าคัญของการใช้ประโยชน์จากคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนในอาหารกันมาก คือ การ
ท าให้อาหารและผลิตภัณฑ์มีลักศณะข้นหนือหรือมี body ของผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ น 

ส าหรับประโยชน์ของสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตในผลิตภัณฑ์อาหารหรืออุตสาหกรรม
อาหารต่างๆ ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 ดังต่อไปนี  
 

ตารางที่ 4.1 ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิด  

ผลิตภัณฑ์อาหาร/ใช้ในอุตสาหกรรม สมบัติและประโยชน์ที่ใช้ 
ขนมอบและผลิตภัณฑ์แน็ค (baking and snack foods) 
ครีมแต่งหน้าขนม เกิดลักษณะเป็นฟิลม์ เนื อสัมผัสเรียบ 
เกลช/ฟรอสติ ง (glaze/frosting) ป้องกันการตกผลึก เกิดเป็นฟิลม์ ยึดเกาะได้ดีควบคุม

ความหวาน 
เครื่องด่ืม  (beverage) 
กล่ินรสของเครื่องด่ืม หวานน้อย และปรับปรุงลักษณะเนื อสัมผัส (body) 
เครื่องด่ืมส าหรับทารก ละลายได้ดี ย่อยง่าย หวานน้อย รสธรรมชาติ 
อาหารพิเศษ (ส าหรับนักกีฬา) การแพร่กระจายต่ า ละลายได้ง่าย ย่อยง่ายมาก หวาน

น้อย รสธรรมชาติ 
สารช่วยในการผสม  (binder) 
ซีเรียล/สแน็ค (cereal/snack) ดูดความชื นต่ า จับตัวกันได้ดี 

สารเคลือบสแน็ค/นัท เกิดฟิลม์ รักษากล่ินรส 
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ตารางที่ 4.1 ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิด (ต่อ)  

ผลิตภัณฑ์อาหาร/ใช้ในอุตสาหกรรม สมบัติและประโยชน์ที่ใช้ 
ขนมหวาน  (confectionery) 
ลูกกวาด ละลายได้ดี ดูโความชื น ป้องกันการเกิดลักษณะบูม 

(bloom) ของลูกกวาด 

ผลิตภัณฑ์น  านม  (dairy) 
ครีมใส่กาแฟ กระจายไขมันได้ดี ให้รสชาติท่ีดี ลูกกวาด 
เนยแข็งเทียม ช่วยในกระบวนการผลิต ให้ลักษณะเนื อสัมผัสท่ีดี 
ผลิตภัณฑ์เนื อ (meat) 
เนื อแปรรูป ความหวานน้อย เนื อเนียน รักษาความชื น 

ป้องกันการเกิดสีน  าตาล 
เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส (spices and 
seasonings) 

เป็นตัวพา และรักษาความชื นในผลิตภัณฑ์เสริมกล่ิน
รส 

ซอส และ น  าสลัด  (sauces and salad dressings) 
เนยแข็ง/ซอสขาว หวานน้อย เนื อเนียน และไม่บดบังกล่ินรส 
น  าสลัด ให้เนื อสัมผัสและ cling ลดการเกิดลักษณะในน  าสลัด 

ซอสมะเขือเทศ ให้ลักษณะเนื อสัมผัส สีเข้มและสดใส 
(ที่มา : Parker, 2003) 
 

ส าหรับตัวอย่างปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั งหมดท่ีพบในอาหารบางชนิด ดังแสดงในตารางท่ี 4.2 

 

ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหารและเครื่องด่ืมบางชนิดท่ีคนไทยนิยมบริโภค  

ชนิดของอาหาร ปริมาณคาร์โบไฮเดรต 
(ร้อยละ) 

ข้าว 
ขนมปัง 
ข้าวโพด 

มันฝรั่งต้ม 
ขนมเค้ก 

คุกกี  
ลูกกวาด 
ผลไม้แห้ง 

น  าผึ ง 
แนม เยลล่ี 

น  าตาล 

79 
52-58 
74-78 

19 
56-58 
60-80 
56-99 
75-88 

90 
56-71 
100 

ที่มา (ลาวัลย์, 2542.) 
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4.2 การจ าแนกชนิดของคาร์โบไฮเดรต 

คาร์โบไฮเดรตเป็นสารประกอบอินทรีย์กลุ่มใหญ่ในอาหาร  โดยท่ัวไปประกอบด้วยธาตุหลักสามธาตุ คือ 
คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) มีสูตรท่ัวไปอย่างง่ายคือ Cn (H2O)x ซึ่ง n เท่ากับ 3 หรือ
มากกว่า และ x เท่ากับ n ในกรณีของโมโนแซคคาร์ไรด์ แต่น้อยกว่า n ในกรณีของโอลิโกแซคคาร์ไรด์และ   
โพลีแซคคาร์ไรด์ โดยท่ีอัตราส่วนระหว่างธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจนในคาร์โบไฮเดรตส่วนใหญ่ประมาณ 2 : 

1 เช่นเดียวกับน  าจึงได้ช่ือว่า เป็นไฮเดรตของคาร์บอน แต่ความจริงคาร์โบไฮเดรตไม่ใช่ไฮเดรตท่ีแท้จริงของ
คาร์บอน คาร์โบไฮเดรตจ าแนกออกเป็นกลุ่มตามลักษณะโครงสร้างของโมเลกุลได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี  

1. มอโนแซ็กคาไรด์ หรือเรียกว่า น  าตาลโมเลกุลเด่ียว (simple sugar) 
2. โอลิโกแซ็กคาไรด์ 
3. พอลิแซ็กคาไรด์ 
 

คาร์โบไฮเดรตในอาหาร 

คาร์โบไฮเดรตในอาหารท่ีคนเราบริโภคได้ส่วนใหญ่มาจากพืช มีเพียงไกลโคเจนและน  าตาลแล็กโทส
เท่านั นท่ีมาจากสัตว์ ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหารบางชนิดแสดงดังตารางท่ี 4.3 

 

ตารางที่ 4.3  ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหารบางชนิด 

อาหาร คาร์โบไฮเดรต 

(%  น้ าหนักสด) อาหาร คาร์โบไฮเดรต 

(%  น้ าหนักสด) 
โยเกิร์ต 

น  านม 

แป้งมันฝรั่ง 
แครอท 

มันฝรั่ง 
น  าตาลทราย 

5.60 

4.78 

83.10 

3.59 

15.40 

100.00 

บรอกโคลี 

มะเขือเทศ 

แอปเปิล 

องุ่น 

ส้ม 

น  าผึ ง 

2.30 

3.63 

12.39 

16.11 

9.19 

75.10 

(ที่มา : . BeMiller, 1998) 

 

4.2.1 โมโนแซคคาร์ไรด์ (monosaccharide)  

โมโนแซคคาร์ไรด์หรือน  าตาลชั นเดียวเป็นโมเลกุลน  าตาลพื นฐาน โมโนแซคคาร์ไรด์ในอาหารท่ี
ส าคัญมีเพียงสองกลุ่ม คือกลุ่มเพนโตส เป็นน  าตาลท่ีมีคาร์บอน 5 อะตอม (C5H10O5) และกลุ่มเฮกโซส 
(C6H12O6) เป็นน  าตาลท่ีมีคาร์บอน 6 อะตอม  

4.2.1.1 น  าตาลเพนโทส (pentose) ปกติไม่พบตามล าพังในธรรมชาติแต่พบในถั่ว ผลไม้และ
รากพืชบาง ชนิดมีน  าตาลอะราบิโนส (arabinose) และไซโลส (xylose) อยู่บ้าง เซลล์ในร่างกายสังเคราะห์ 
น  าตาลเพนโทสได้โดยเฉพาะน  าตาลไรโบส (ribose) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสารเคมีท่ีส าคัญ หลายอย่าง เช่น 
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กรดไรโบนิวคลีอิก (ribonucleic acid – RNA) ท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาทาง ชีวเคมีอะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต 
(adenosine triphosphate-ATP) มีหน้าท่ีขนส่งพลังงานใน ร่างกาย และไรโบเฟลวิน (riboflavin) ซึ่งเป็น
วิตามินท่ีเป็นส่วนประกอบของโคเอนไซม์ (coenzyme) ท่ีส าคัญหลายชนิด ส่วนน  าตาลไรโบสท่ีมีออกซิเจน
น้อยกว่าปกติ ช่ือว่า 2-ดีออกซี- ดี-ไรโบ ส (2-deoxy-D-ribose) เป็นส่วนประกอบของกรดดีออกซี ไรโบ
นิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid-DNA) ซึ่งมีบทบาทส าคัญในด้านพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต  

4.2.1.2 น  าตาลเฮกโซส (hexose) น  าตาลเฮกโซสจัดเป็นน  าตาลท่ีมีความส าคัญในทาง
โภชนาการ ได้แก่ น  าตาล กลูโคส ฟรุกโตส และกาแลคโตส สูตรโครงสร้างของน  าตาลทั งสามชนิดแสดงในรูปท่ี 
4.1 

 

 
รูปที่ 4.1 โครงสร้างของน  าตาลเฮกโซสท่ีส าคัญทางโภชนาการ  

(ที่มา : http://www.facagri.cmru.ac.th/2013/wp-content/uploads/2013/03/4คาร์โบไฮเดรต.pdf) 

 

1) กลูโคส (glucose)  

บางครั งเรียกว่าเดกซโทรส (dextrose) หรือน  าตาลองุ่น  (grape sugar) พบ
เป็นน  าตาลอิสระในน  าผึ ง  อ้อย องุ่น พืชผักและผลไม้ต่ างๆ ท่ีมีปริมาณไม่มากนักเพราะกลูโคสท่ีผลิตขึ นโดย
การสังเคราะห์ด้วยแสงในพืชถูกขนย้ายจากใบไปแปรรูปเป็นคาร์โบไฮเดรตเช่นแป้งในหัวหรือเมล็ด  เป็น
เซลลูโลสในโครงสร้างของกิ่งก้านและล าต้น  กลูโคสบริสุทธิ  ์เป็นผลึกสีขาว ละลายน  าได้ดี มีรสหวานน้อยกว่า
น  าตาลทราย กลูโคสเป็นน  าตาลพื นฐานท่ีส าคัญท่ีสุดในทางโภชนาการเพราะเป็นส่วนประกอบของน  าตาลได
แซคคาร์ไรด์แทบทุกชนิด และเป็นโมเลกุลน  าตาลท่ีเป็นหน่วยย่อยของแป้ง   ไกลโคเจน และเซลลูโลสด้วย  
เป็นแหล่งพลังงานท่ีส าคัญท่ีสุดเพราะสลายให้พลังงานได้อย่างรวดเร็ว   นอกจากนี แพทย์ ยังให้กลูโคสแก่
ผู้ปว่ยที่อ่อนเพลีย 

2) ฟรุกโตส (fructose)  

บางครั งเรียกว่า เลวูโลส (levulose)  หรือน  าตาลผลไม้ (fruit sugar ) เป็น
น  าตาลเฮกโซสท่ีถูกสร้างขึ นก่อน แปรรูปเป็นกลูโคส  ฟรุกโตสอิสระพบในพืช ผลไม้สุก บางครั  งจึงเรียกฟรุก
โตสว่าเป็นน  าตาลผลไม้  นอกจากนี พบในน  าผึ ง ฟรุกโตสเป็นน  าตาลธรรมชาติ ท่ีมีผลึกสีขาวละลายน  าได้ดีมาก 
มีรหวานจัด ท่ีสุด (ตารางท่ี 3.1)  ในธรรมชาติส่วนใหญ่ฟรุกโตสรวมกับน  าตาลกลูโคสเป็นซูโครส  

 

http://www.facagri.cmru.ac.th/2013/wp-content/uploads/2013/03/4คาร์โบไฮเดรต.pdf
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3) กาแลคโตส (galactose)  

กาแลคโตสเป็น น  าตาลอิสระท่ีไม่พบในธรรมชาติปกติรวมกับน  ้าตาลกลูโคส
เป็นไดแซคคาร์ไรด์ท่ี ช่ือแลคโทสในนม  พบในรูปกาแลคโตซามีน (galactosamine)  ในสารหมู่เลือด  
(blood group substance)  นอกจากนี พบในเนื อเยื่อประสาท ผังผืด กาแลคโทสเป็นส่วนประกอบของยาง 
วุ้นและเมือกในต้นไม้ กาแลคโทสละลายน  าได้แต่ไม่ดีเท่ากับกลูโคสและมีความหวานน้อยกว่า 

 

4.2.2 โอลิโกแซคคาร์ไรด์ (oligosaccharide)  

น  าตาลหลายชั น ประกอบด้วยโมเลกุลของโมโนแซคคาร์ไรด์ 2 ถึง 10 โมเลกุล ต่อกันด้วย
พันธะไกลโคซิดิคบอนด์ (glycosidic bond) ในการรวมตัวนี เกิดน  าขึ น 1 โมเลกุลจาก ปฏิกิริยาดีไฮเดรชัน 
(dehydration)  

1) ไดแซคคาร์ไรด์ (disaccharide) โอลิโกแซคคาร์ไรด์ส่วนใหญ่เป็นไดแซคคาไรด์ หรือ
น  าตาลสองชั นซึ่ง ประกอบด้วยโมโนแซคคาร์ไรด์ 2 โมเลกุล ดังแสดงในรูปท่ี 4.2 พบมากในธรรมชาติ น  าตาล
ชนิดนี เป็นน  าตาลท่ีมี ความส าคัญทางโภชนาการ เพราะเป็นน  าตาลส่วนใหญ่ท่ีบริโภคโดยเฉพาะน  าตาลซูโครส
หรือ น  าตาลทราย  

(1) ซูโครส (sucrose) น  าตาลนี มีช่ือเรียกอีกช่ือว่าน  าตาลทรายหรือน  าตาลอ้อย 
(cane sugar) โมเลกุลประกอบด้วยกลูโคสและฟรุกโตส ซูโครสเป็นผลึกใสบริสุทธิ์ ละลายน  าได้ดี มีรส หวาน 
อ้อย มะพร้าวและตาลเป็นพืชเขตร้อนท่ีใช้ในการผลิตน  าตาล อุตสาหกรรมอาหารมีการใช้  เอนไซม์ 
(invertase) ย่อยซูโครสให้ได้ส่วนผสมของน  าตาลกลูโคสและฟรุกโตสเรียกว่า น  าตาล อินเวิร์ท (invert sugar) 

รสหวานแหลมกว่าน  าตาลทรายธรรมดา น  าผึ งเป็นน  าตาลอินเวิร์ทท่ีเกิด จากผึ งเก็บน  าหวานไปจากดอกไม้ ถ้า
มีรสหวานจัดอาจมีฟรุกโตสสูงถึง 50 % กลูโคส ประมาณ 40 % และเหลือซูโครสเพียง 1-5 % เท่านั น 
นอกจากนี มีความหอมของดอกไม้  

(2) มอลโตส (maltose) น  าตาลนี มีช่ือเรียกอีกช่ือว่าน  าตาลมอลต์ (malt sugar) 

โมเลกุล ประกอบไปด้วยกลูโคส 2 โมเลกุล เป็นน  าตาลท่ีเกิดจากการย่อยแป้งและไกลโคเจน มอลโตสละลาย
น  าได้ดีแต่รสไม่ค่อยหวาน พบในเมล็ดพืชท่ีก าลังงอก เช่น ต้นถั่ว ต้นข้าวมอลต์และจาก การย่อยแป้งด้วย
เอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส (α-amylase)  

(3) แลคโตส (galactose) น  าตาลในน  านมของคนและสัตว์ (milk sugar) พบร้อยละ 
4-7 ประกอบไปด้วยกลูโคสและกาแลคโตสอย่างละ 1 โมเลกุล น  าตาลแลคโตสมีผลึกเป็นผงละเอียด คล้าย
ทราย ไม่ค่อยละลายน  า ไม่ค่อยมีรสหวานเมื่อเทียบกับซูโครส ถ้าหมักแลคโตสกับเชื อ  แบคทีเรีย 
lactobacillus spp. จะได้กรดแลคติก (lactic acid) และแอลกอฮอล์  

(4) ทรีฮาโลส (trehalose) น  าตาลชนิดนี ประกอบไปด้วยกลูโคส 2 โมเลกุลเป็น
น  าตาลท่ี พบในสาหร่ายทะเล เห็ด ราและแบคทีเรีย บางครั งเรียกว่าน  าตาลในเห็ด 
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รูปที่ 4.2 โครงสร้างของโอลิไกแซคคาร์ไรด์ท่ีส าคัญทางโภชนาการ  
(ที่มา : http://www.facagri.cmru.ac.th/2013/wp-content/uploads/2013/03/4คาร์โบไฮเดรต.pdf) 

 

2) ไตรแซคคาร์ไรด์ (trisaccharide) โอลิโกแซคคาร์ไรด์ท่ีประกอบด้วยโมโนแซคคาร์ไรด์ 3 

โมเลกุล เรียกว่า แรฟฟิ โนส (raffinose) ซึ่งประกอบด้วยฟรุกโทส กลูโคสและกาแลคโทส อย่างละ 1 โมเลกุล 
พบมากในถั่วลันเตา ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง เมล็ดฝ้าย กากน  าตาลอ้อย หัวบีท (beet root)  

3) เททราแซคคาร์ไรด์ (tetrasaccharide) น  าตาลท่ีมีคาร์บอน 5 อะตอม ประกอบด้วยโม
โนแซคคาร์ไรด์ 4 โมเลกุลท่ีพบในพืชหลายชนิด คือ สตาคีโอส (stachyose) ประกอบด้วยกาแลคโทส 2
โมเลกุล กลูโคสและฟรุกโทสอย่างละ 1 โมเลกุล โครงสร้างของสตาคีโอสคล้ายแรฟฟิโนสแต่มีกาแลคโทส เพิ่ม
อีก 1 โมเลกุล พบมากในถั่วเขียว ถ่ัวเหลือง ถั่วลิสง ถั่วลันเตา  

 

4.2.3 โพลีแซคคาร์ไรด์ (polysaccharide)  

โพลีแซคคาร์ไรด์เรียกว่า complex sugar หรือ multiple sugar หรือ glycans แต่เป็น
คาร์โบไฮเดรตท่ีไม่ใช่น  ้าตาล ประกอบด้วยโมโนแซคคาร์ไรด์เกิน 10 โมเลกุล โพลีแซค คาร์ไรด์ท่ีมีน  าหนัก
โมเลกุลสูงมักไม่ละลายน  าเย็น ไม่มีรสหวาน ถ้าโพลีแซคคาร์ไรด์ประกอบด้วย โมโนแซคคาร์ไรด์เพียงชนิดเดียว 
ไม่มีสารเคมีอื่นปน เรียกว่า โฮโมโพลีแซคคาร์ไรด์ (homopolysaccharide) เช่น แป้งประกอบด้วยกลูโคส
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อย่างเดียว ส่วนเฮทเทอโรโพลีแซคคาร์ไรด์ (heteropolysaccharide) ประกอบด้วยโมโนแซคคาร์ไรด์หลาย
ชนิด โพลีแซคคาร์ไรด์บาง ชนิดเป็นอาหาร    ส ารองของพืช  เช่น แป้ง บางชนิดเป็นโครงสร้างของพืช  เช่น 
เซลลูโลส โพลีแซค คาร์ไรด์เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีมีความส าคัญทางโภชนาการมากเพราะเป็นแหล่งอาหาร
พลังงานท่ีส าคัญ  

1) แป้ง (starch) แป้งส่วนใหญ่เป็นอาหารสะสมอยู่ในเมล็ดธัญพืช (storage substances) 

เช่นข้าว เผือก มัน ผลไม้ดิบ เช่น กล้วยดิบ มะม่วงดิบ เมื่อผลไม้เริ่มสุกเปล่ียนแป้งให้เป็นน  าตาล พบในธัญพืช
ท่ียังอ่อนมีรสหวาน เช่น  ข้าวโพด แป้งไม่ละลายในน  าเย็น แต่ในน  าร้อนเม็ดแป้งดูดน  าพองตัวและแตกตัว
กลายเป็นแป้งเปียกคล้ายน  าตาล แป้งย่อยง่ายและมีคุณค่าพลังงานเท่ากับ น  าตาล โมเลกุลของแป้ง
ประกอบด้วยโพลีแซคคาร์ไรด์สองชนิด อะไมโลส (amylase) ซึ่งละลาย ในน  าร้อน เม็ดแป้งดูดน  าและพองตัว
ออกคล้ายกาว อะไมโลสประกอบด้วยกลูโคสประมาณ 250- 300 โมเลกุล จนถึง 3,000 โมเลกุล และอะไมโล
เพคติน (amylopectin) ซึ่งละลายน  าร้อนไม่ได้ มากเหมือนอะไมโลสเพราะโมเลกุลใหญ่กว่ามากประกอบด้วย
กลูโคสเป็นพันโมเลกุล (รูปท่ี 4.3) 

 
 

รูปที่ 4.3 โครงสร้างของโพลีแซคคาร์ไรด์ท่ีส าคัญทางโภชนาการ  

(ที่มา : http://www.facagri.cmru.ac.th/2013/wp-content/uploads/2013/03/4คาร์โบไฮเดรต.pdf) 
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2) ไกลโคเจน (glycogen) ไกลโคเจนเป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีสัตว์เก็บไว้เป็นอาหารส ารองในตับ 
ในกล้ามเนื อ ไกลโคเจนเป็นแหล่งอาหารพลังงาน สัตว์ท่ีมีไกลโคเจนมาก เช่น หอยต่างๆ โดยเฉพาะหอย
นางรมสด การท่ีเนื อสัตว์ ตับสัตว์และหอยมีความหวานเป็นเพราะไกลโคเจนในอาหารเมื่อถูกความร้อนขณะหุง
ต้มหรือถูกเอนไซม์อะไมเลสย่อยเกิดมอลโทสและกลูโคสซึ่งมี  ความหวาน ไกลโคเจนละลายในน  าได้บ้าง ซึ่ง
แตกต่างจากแป้ง ไกลโคเจนประกอบด้วยกลูโคส ประมาณ 10,000-30,000 โมเลกุล (รูปท่ี 4.4) 

 

 
 

รูปที่ 4.4 โครงสร้างของไกลโคเจน  
(ที่มา : http://www.facagri.cmru.ac.th/2013/wp-content/uploads/2013/03/4คาร์โบไฮเดรต.pdf) 

 

3) เดกซ์ทริน (dextrin) เดกซ์ทรินเกิดขึ นเมื่อแป้งถูกย่อยโดยเอนไซม์หรือกรดหรือถูกความ
ร้อนแห้ง เช่น ปิ้งหรือค่ัว โมเลกุลของแป้งถูกทอนให้เล็กลง เมื่อแป้งถูกย่อยด้วยเอนไซม์หรือกรด  แป้งเริ่ม
สลายตัวและในขั นสุดท้ายได้น  ้าเช่ือมท่ีมีกลูโคสเป็นส่วนใหญ่แต่มีมอลโทส และเด็กซ์-ทรินปนอยู่บ้าง ในเมล็ด
พืชท่ีก าลังงอกพบเด็กซ์ทรินมาก เด็กซ์ทรินละลายน  าได้ดี รสหวาน เล็กน้อย ย่อยง่ายกว่าแป้ง ใช้เลี ยงทารก
และผู้ปว่ยได้ดีโดยเฉพาะเดกซ์โทรมอลโทส (dextromaltose)  
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4) เซลลูโลส (cellulose) เซลลูโลสเป็นโพลีแซคคาร์ไรด์ท่ีมีมากท่ีสุดในพืชและเป็น
สารอินทรีย์ที่มี มากท่ีสุดในโลก แหล่งของเซลลูโลสได้แก่ เยื่อไม้ ปุยฝ้าย เซลลูโลสส่วนใหญ่อยู่ท่ีผนังเซลล์ท า 

หน้าท่ีเป็นโครงสร้างของพืช ท าให้ผนังเซลล์แข็งคงรูป โดยเรียงกันอยู่เป็นมัดๆ (fibril) สัตว์กิน หญ้าต้องอาศัย
เอนไซม์ของจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะในล าไส้ใหญ่หรือในไส้ต่ิงช่วยย่อยเซลลูโลส ในคนถือว่าเซลลูโลสเป็นส่ิงท่ี
ย่อยไม่ได้หรือเป็นใยอาหาร ไม่มีคุณค่าทางพลังงาน เซลลูโลสไม่  ละลายน  าแต่ดูดซึมน  าได้ดี โมเลกุล
ประกอบด้วยกลูโคสประมาณ 3,000 โมเลกุล 

เซลลูโลสส่วนใหญ่อยู่ในผนังเซลล์ท าหน้าท่ีโครงสร้างของพืช โดยพืชท่ีแก่มี เฮมิเซลลูโลส       

เพคตินมาผนึกเส้นใยเซลลูโลสและเมื่อปริมาณลิกนินเพิ่มขึ นก็ท าให้แข็งเป็น เนื อไม้ ในทางโภชนาการ ส่วนท่ี
ย่อยไม่ได้ในอาหารจากพืชท่ีรวมเอาลิกนิน เซลลูโลส เฮมิ เซลลูโลส และเพคตินไว้ด้วยกันจัดว่าเป็น เส้นใย
อาหาร (food fiber) พืชประเภทผัก ถั่วและ ผลไม้จัดเป็นแหล่งท่ีให้เส้นใยอาหารเพราะมีเซลลูโลสอยู่ใน
ปริมาณสูงจึงควรรับประทานประจ าทุกวัน วันละประมาณ 20-36 กรัม  เพื่อระบบขับถ่ายเป็นไปอย่าง
สม่ าเสมอเพราะเส้นใยอาหาร หรือกากช่วยกระตุ้นการเคล่ือนไหวของล าไส้ใหญ่ เส้นใยอาหารบางชนิดดูดซับ
น  าได้มากท าให้ อุจจาระอ่อนนุ่ม ขับถ่ายได้ง่ายขึ น เส้นใยอาหารช่วยให้การขับถ่ายดีขึ น ช่วยดูดซึมสารพิษใน  

ล าไส้ใหญ่และไม่ก่อให้เกิดมะเร็งท่ีล าไส้ใหญ่ (รูปท่ี  4.5) 

 

 
 

รูปที่ 4.5 โครงสร้างของเซลลูโลส  
(ที่มา : http://www.facagri.cmru.ac.th/2013/wp-content/uploads/2013/03/4คาร์โบไฮเดรต.pdf) 
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4.3 เส้นใยอาหาร ใยอาหารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

4.3.1 เส้นใยอาหาร (soluble fiber)  

ใยอาหารกลุ่มนี ละลายน  าเป็นเมือกใสๆ หรือขุ่นคล้ายยางพบมากในผลไม้และพืช ตระกูลถั่ว 
เมล็ด ผักและมีมากในข้าวโอ๊ต (oat) ใยอาหารประเภทนี ช่วยลดโคเลสเตอรอล ลด ความอ้วนและควบคุม
เบาหวาน  

 

4.3.2 เส้นใยอาหารไม่ละลายน้ า (insoluble fiber)  

ในอาหารพวกนี เป็นกากเพราะไม่ละลายน  า พบมากในข้าวซ้อมมือ เสี ยนผัก เป็นต้น 

 

ตารางที่ 4.4 ปริมาณเส้นใยในอาหารบางชนิด  

ช่ือของอาหาร ปริมาณเส้นใยอาหารทั งหมด 
(กรัม/100 กรัม น  าหนักสด) 

ข้าวบาร์เลย์ 
อะพริคอท 
ลูกพรุน 
ลูกเกด 
แครอท 
ถั่วพุ่ม 

พาร์สเลย์ 

12.25 
1.12 
3.13 
87 

3.93 
2.89 
2.66 

(ที่มา : นิธิยา, 2545) 

 

เมื่อกล่าวถึงประเภทต่างๆของคาร์โบไฮเดรตแล้ว ก็มีการน าคาร์โบไฮเดรตเหล่านี มาใช้ประโยชน์
ในทางอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งคาร์โบไฮเดรตแต่ละชนิดมีประโยชน์หรือการประยุกต์ใช้อย่างไร แสดง
รายละเอียดได้ดังในตารางท่ี 4.5 

 

 ตารางที่ 4.5 การใช้ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตบางชนิดในอุตสาหกรรมอาหาร  

คาร์โบไฮเดรตที่ใช้ กระประยุกต์ใช ้
โมโนแซคคาไรด์และอนุพันธ์ 
  -ดี-กลูโคส 
 
  -ดี-ฟลุกโตส 
 
 
  -แอล-ซอร์โบส 

 
- การหมักเพื่อให้ได้แอลกอฮอร์ สารให้ความหวาน สาร
ให้พลังงาน สารถนอมอาหาร 
- สารให้ความหวานท่ีไม่ท าให้ฟันผุ สารให้ความหวาน
ส าหรับโรคเบาหวาน สารถนอมอาหารและสารดูด
ความชื น 
- สารสังเคราะห์วิตามินซี 
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ตารางที่ 4.5 การใช้ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตบางชนิดในอุตสาหกรรมอาหาร (ต่อ) 

คาร์โบไฮเดรตที่ใช้ กระประยุกต์ใช ้
ไดแซตตาไรด์ 
- แลคโตส 
 
- ซูโครส 

 
- การปรับปรุงรสชาติในผลิตภัณฑ์น  านม ส่วนประกอบ
ในผิตภัณฑ์น  านมหมัก 
- การหมักเพื่อให้ได้แอลกิฮอล์ สารให้ความหวานการ
ผลิตคาราเมล สามารถถนอมอาหาร 

โพลีแซคคาไรด์ 
 - อะการ์ 
 
 
-อัลจิเนท 
 
- คาร์ราจีแนน 
 
 
- เซลลูโลส 
-กัมทรากาแคนธ์ 
-เพกติน 
-สตาร์ช 

 
- สารอาหารของจุลินทรีย์ สารท าให้เกิดเจล อิมัลซฺไฟ
เออร์ สารป้องกันการเหม็นหืนในขนมปัง สารทดแทน
เนื อ และสารเพิ่มเนื อสัมผัสในผลิตภัณฑ์เนื อ 
- สารท าให้ข้น สารท าให้ เกิดเจล สารคงตัวส าหรับ
ลักษณะโฟมหรือเป็นฟองในเบียร์และอาหาร 
- สารท าให้เกิดเจล สารคงตัว ลักษณะเส้นใยโปรตีน ใน
ผลิตภัณฑ์เนื อ สารป้องกันการตกตะกอนของไขมันนม 
สารช่วยให้น  านมใส 
-สารที่ใช้สังเคราะห์กลูโคส เส้นใยอาหาร สารดูซับ 
- สารท าให้ข้นหนืด สารท าให้คงตัว 
-สารท าให้เกิดเจล สารที่ท าให้เบียร์คงตัว 
- สารเติมแต่งในอาหาร สารท าให้ข้นหนืด สารท าให้เกิด
เจล ใช้ในขนมอบ ใช้ผลิตภัณฑ์ 

(ที่มา : Sikorski, 2002) 

 

4.4 สมบัติที่ส าคัญและสมบัติเชิงหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต 

 4.4.1 สมบัติที่ส าคัญทางเคมีองคาร์โบไฮเดรต 

 ส าหรับสมบัติทางเคมีท่ีส าคัญของคาร์โบไฮเดรตมีรายละเอียดเป็นข้อๆดังได้ต่อไปนี  
 1) การเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิล น  าตาลโมเลกุลคู่จะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเมื่อมีการให้
ความร้อน โดยเฉพาะนาภาวะท่ีมีน  าและกรด ซึ่งพบในการตรียมลูกกวาด แต่ก็ยังมีการเกิดปฏิกิริยาไฮโดร ไล
ซิสได้ เมื่อมีการให้ความร้อนกับผงน  าตาลไฮโดรซิส โดยมีการดึงโมเลกุลของน  าและท าให้น  าตาลโมเลกุลคู่แตก
ตัวออกได้ นอกจากนี  การเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสในโพลีแซคคาไรด์จะท าให้ได้น  าตาลจ านวนมาก 

 2) การเกิดดีเกรเดชัน ปฏิกิริยาเป็นกระบวนการแรกท่ีเกิดจากการท าลายด้วนความร้อน
ของน  าตาล ท าให้เปิดโครงสร้างวงแหวนของน  าตาล และท าให้เกิดสารอัลดีไฮด์และคีโตนขึ น และในกรณีท่ีมี
กรดอยู่จะท าให้เกิดการดึงน  า 3 โมเลกุลออกมา ท าให้ได้กรดอินทรีย์และสารอัลดีไฮด์ แต่ปฏิกิริยานี ก็อาจพบ
ได้ในสภาวะท่ีเป็นด่าง 
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 3) การเกิดปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน เมื่อน  าตาลถูกหึความร้อนท่ีอุณหภูมิสูงคือ ประมาณ 
140 องศาเซลเซียสส าหรับน  าตาลซูโครส จะท าให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีนี ขึ น และในท่ีสุดจะท าให้ผลิตภัณฑ์
ไหม้หรือกลายเป็นเถ้าถ่าน แต่อย่างไรก็ตามปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันของน  าตาลบางชนิด ก็ท าให้ได้สีและกล่ิน
รสท่ีต้องการ โดยจะมีสีตั งแต่สีน  าตาลทองอ่อนๆไปจนถึงน  าตาลเข้ม ก่อนท่ีจะเกิดการเผาไหม้ขึ น ส าหรับ
กระบวนการการเกิดปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันเริ่มจาก น  าตาลซูโครสถูฏเปล่ียนให้เป้นน  าตาลอินเวอร์ต คือ 
น  าตาลกลูโคสและน  าตาลฟรุกโทส ซึ่งส่งผลให้วงแหวนของโครงสร้างน  าตาลถูฏเปิดออก และท าให้เกิดการ
รวมตัวกันของสารประกอบบางชนิด เกิดเป็นโพลิเมอร์ท่ีมีขนาดตั งแต่ 3-10 หน่วย การเปล่ียนแปลงทางเคมีท่ี
อุณหภูมิสูงมากๆ จะท าให้เกิดปฏิกิริยาการท าแห้ง และท าให้เกิดกรดอินทรีย์และส่วนประกอบท่ีมีวงแหวนบาง
ชนิด 

 4) การเกิดปฏิกิริยามิลลาร์ด หรือปฏิกิริยาการเกิดสีน  าตาลท่ีมีความส าคัญอย่างมากในการ
เตรียมอาหาร ปฏิกิริยาเป็นปฏิกิรยาสีน  าตาลท่ีไม่ได้เกิดจากเอนไซม์ โดยเกี่ยวกับการรวมตัวกันของน  าตาลรีดิ
วซิ่งและเอมีน ส าหรับน  าตาลโมเลกุลเด่ียวท่ีเป็นน  าตาลรีดิวซิ่ง คือ น  าตาลกลูโคส ฟรุกโทส และกาแลกโทส 
ส่วนน  าตาลโมเลกุลคู่ท่ีเป็นน  าตาลรีดิวซิ่ง คือ น  าตาลมอลโทส และแลกโทส ตัวอย่างเช่น เมื่อน  าตาลแลกโท
สผ่านปฏิกิริยาสีน  าตาลท่ีไม่ได้เกิดจากเอนไซม์ จะท าให้ได้ไรโบส ฟรุกโทส และกลูโคส จากนั น น  าตาลรีดิวซิ่ง
เหล่านี จะจับกับเอมีนและโปรตีนในอาหารอื่นๆ ส าหรับปฏิกิริยานนี จะเกิดการเปล่ียนแปลงสีอย่างช้าๆ และใช้
พลังงานน้อยกว่าท่ีใช้ในการเกิดปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน โดยจะเปล่ียนจากสารท่ีไม่มีสีให้กลายเป็นสีทองไป
จนกว่าถึงสีน  าตาลแดงหรือสีน  าตาลคล  าก็ได้ ตัวอย่างเช่น การอบเค้กท่ีท าให้เกิดสีน  าตาลท่ีเปลือกนอก แต่ท่ีพี
เอช 6 หรือมากกว่าจะช่วยเร่งการเกิดปฏิกิริยามิลลาร์ด 

 

4.4.2 สมบัติเชิงหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต 

สมบัติท่ีส าคัญเชิงหน้าท่ีของคาร์โบไฮเดรตมีรายละเอียดเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 2 กลุ่มดังนี  คือ 

กลุ่มน้ าตาล 

1) น  าตาลรีดิวซิ่ง (reducing sugar) 

น  าตาลโมเลกุลเด่ียวหรือโมเลกุลคู่ท่ีมีหมู่อัลดีไฮด์หรือคีโตนอยู่ในโมเลกุลเรียกว่า น  าตาลรีดิ
วซิ่ง โดยน  าตาลรีดิวซิ่งจะท าหน้าท่ีเป็นตัวรีดิวซิ่งเอเจนต์ ท าให้ได้โมเลกุลของน  าตาลท่ีถูกออกซิไดซ์และสารท่ี
ถูกรีดิวซ์ ค่าการเกิดรีดิวซิ่งของน  าตาลขึ นอยู่กับการมีหมู่คาร์ยอนิลอิสระอยู่ในโรงสร้าง น  าตาลรีดิวซ่งเด่ียวข้อง
กับการเกิดสีน  าตาลจากปฏิกิริยามิลลิร์ด 

2) การเกิดสีน  าตาล (browning) 

ในน  าตาลเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน  าตาลท่ีส าคัญ 2 แบบ คือ การเกิดปฏิกิริยาสีน  าตาลจาก
ปฏิกิริยามิลลาร์ด และการเกิดปฏิกิริยาสีน  าตาลจากปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันส าหรับการเกิดปฏิกิ ริยาสี
น  าตาลจากปฏิกิริยามิลลาร์ด (Maillard reaction or Strecker degradation) จะท าให้เกิดรงควัตถุสีน  าตาล
ท่ีเรียกว่า “เมลานอยดิน” (melanoidins) ในอาหารปฏิกิริยานี ท าให้เกิดสีน  าตาลและกล่ิน-รสท่ีไม่ต้องการใน
อาหาร เช่น ในผลิตภัณฑ์ขนมอบ ไข่ขาวผง มันฝรั่งบดผง ส่วนประกอบต่างๆท่ีใช้ในอาหาร เป็นต้น แต่
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ปฏิกิริยามิลลาร์ดไม่ได้ให้ผลทางด้านลบแต่เพียงอย่างเดียว ยังให้ผลทางด้านบวกด้วย เช่น การให้กล่ินหอม
และผิวสีน  าตาลของขนมปัง กล่ิน-รส ของช็อกโกแลต กล่ิน-รสของเนื อย่าง เป็นต้น การเกิดปฏิกิริยามิลลาร์ด
เป็นปฏิกิริยาการเกิดสีน  าตาลท่ีไม่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ (nonenzymatic browning) โดยหมู่คาร์บอนิลท่ีอิสระ
ในโมเลกุลของน  าตาลรีดิวซิ่งจะท าปฏิกิริยากับหมู่อะมิโนท่ีมีอยู่ ท าให้เกิดการรวมตัวกลายเป็นสารไกลโคซิลลา
มีน และถูกเปล่ียนไปเป็นไพราซีน (สารประกอบพวกเฟอฟูรอล) และสารเหล่านี จะถูกเปล่ียนต่อไปโดย
ปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไลซชัน ท าให้เกิดสารท่ีมีน  าหนักโมเลกุลขนาดใหญ่ นั่นคือ เมลานอยดิน ซิ่งมีสีน  าตาลและ
เกิดกล่ิน-รส ท่ีไม่ต้องการในผลิตภัณฑ์รวมทั งท าให้ผลิตภัณฑ์เกิดสารสูญเสียความชื นมากเกินไปด้วย 

การเกิดปฏิกิริยาสีน  าตาลจากปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน (caramelization) เป็นการเกิด
รงควัตถุคาราเมลสีน  าตาล อุณหภูมิท่ีเหมาะสม คือ ประมาณ 200 °C และต้องไม่มีโปรตีนในการเกิดปฏิกิริยา
นี ด้วยตงควัตถุคารมเมลมีเชือเรียกว่า “คาราเมลเลน” (caramelen, C24H30O18) อาจเกิดการแตกตัวและการ
สูญเสียความชื น ท าให้เกิดกรดและกล่ิน-รสท่ีไม่ต้องการได้ การใช้ประโยชน์จากปฏิกิริยานี  ได้แก่ สีของ
เครื่องด่ืมโคลา เกิดจากการใช้ปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันในสภาวะท่ีมีสารแอมโมเนียมไบซัลเฟต เป็นต้น 

3) การตกผลึก (crystallization) 

น  าตาลสามารถอยู่ได้ทั งในรูปแบบของสารละลาย เช่น น  าเช่ือม และรูปของผลึกซึ่งถือได้
ว่าเป็นลักษณะท่ีส าคัญ การเกิดโครงสร้างแบบผลึกหรือการตกผลึก เกิดจากการจัดเรียงรูปร่างแบบสามมิติของ
เซลล์เพื่อให้อยู่ในสถานะของแข็ง การตกผลึกขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆต่อไปนี คือ ความชื น ความเข้มข้น และ
อุณหภูมิในการตกผลึกของน  าตาล การเกิดผลึกของน  าตาลมี 2 ขั นตอนใหญ่ๆ คือ ขั นตอนท่ี 1 โมเลกุลของ
น  าตาลจะถูกเคล่ือนย้ายมาท่ีผิวของผลึก และขั นตอนท่ี 2 จะเกิดการรวมตัวของน  าตาลเข้าไปในโครงสร้างของ
ผลึก 

ส าหรับบางครั งการตกผลึกของน  าตาลในผลิตภัณฑ์อาจจะไม่เป็นท่ีต้องการ เช่น การตก
ผลึกของน  าตาลแล็กโทสในไอศกรีมหรือนมข้นหวาน ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เรียบเนียนและมีลักษณะสากมาก
เกินไป ส่วนในการผลิตลูกอมแบบฮาร์ดแคนดี  การใช้แหล่งของน  าตาลมีความส าคัญมาก เช่น ถ้าใช้น  าตาล
ซูโครสท าให้ได้ผลึกลูกอมท่ีมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เรียบและไม่สม่ าเสมอ จึงควรใช้น  าตาลกลูโคสและฟรุกโทส
จะท าให้ได้ผลึกลูกอมขนาดเล็กและเหมาะสมในการท าลูกอมต่อไป 

4) สารดูดซับความชื นหรือสมบัติไฮฌโรสปิก (humectancy/hygroscopicity) 

ค าว่า humectants หมายถึง สารที่สามารถจับและดูซับความชื นไว้ได้ดี ส าหรับน  าตาลแต่
ละชนิดก็มีค่าไฮโกรสโคปิกท่ีแตกต่างกันดังแสดงในตารางท่ี 4.6 ในอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่จะใช้
คาร์โบไฮเดรตหรือน  าตาลบางชนิด เป็นส่วนประกอบในการดูดซับความชื น เช่น ฟรุกโทสมีสมบัติไฮโกรสโคปิก
มากกว่าน  าตาลซูโครส ท าให้สามารถลดความชื นในผลิตภัณฑ์ลงได้มากกว่า โดยสารเหล่านี สามารถเกิดพันธะ
ไฮโดรเจนกับน  า ส่งผลให้เชื อจุลินทรีย์มีปริมาณน  าน้อยลง ท่ีจะสามารถน าไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ 
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ตารางที่ 4.6 ค่าไฮโกรสโคปิกของน  าตาลบางชนิดภายใต้สภาวะท่ีแตกต่างกัน  

น  าตาล %ของการดูดซับน  า 
20° ซ. 25° ซ. 

RH = 60%, 1ซม. RH = 100%, 25วัน RH = 90%, จนสมดุล 

มอลโทส 
แลกโทสไฮเดรต 
(บริสุทธิ์) 
ฟรุกโทส 
กลูโคส 
น  าตาลอินเวอร์ต 

ซูโครส 

5.05 
5.05 

 
0.28 
0.07 
0.16 
0.04 

nd 
nd 
 

73.4 
14.5 
74.0 
18.4 

nd 
nd 
 

41-43 
17-18 

nd 
50-56 

 RH = relative humidity คือ ค่าความชื นสัมพันธ์ของบรรยากาศ 

 Nd หมายถึง ไม่มีข้อมูล 

(ที่มา : McWilliams, 2005) 
 

5) อินเวอร์ชัน (inversion) 

การท าปกิกิริยาไฮโดรจินไลซิสกับน  าตาลซูโครสเพื่อให้ได้สารประกอบจ าพวกโมโนแซคคา
ไรด์ จ าเป็นในกรณีท่ีต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีรสหวานเพิ่มขึ น เมื่อผลิตภัณฑ์นั นมีเพียงน  าตาลซูโครสเพียงชนิด
เดียว และผลิตภัณฑ์สุดท้ายท่ีได้จากการไฮโดรเจนไลส์น  าตาลซูโครส เรียกว่า น  าตาลอินเวอร์ต 

6) การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน (oxidation and reduction) 

การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของหมู่อัลดีไฮด์ในน  าตาล จะท าให้เกิดการสูญเสียความ
หวานและเปล่ียนหมู่อัลดีไฮด์ให้กลายเป็นหมู่คาร์บอซิลท่ีท าให้เกิดกรด ในขณะท่ีการเกิดปฏิกิริยารีดักชันของ
หมู่คาร์บอนิลในน  าตาลรีดิวซิ่ง ท าให้เกิดน  าตาลแอกอฮอล์ท่ีมีรสหวานปานกลาง ซึ่งนิยมให้เป็นสารให้ความ
หวานแทนน  าตาล เช่น ซอร์บิทอล แมนนิทอล เป็นต้น 

7) การให้รสหวานและลักศณะเนื อสัมผัส (sweethess and texturizing) 

สารให้ความหวานส่วนใหญ่หมายถึงน  าตาลโมเลกุลเด่ียวหรือน  าตาลโมเลกุลคู่ซึ่งจะให้รส
หวาน ตัวอย่างเช่น น  าตาลฟรุกโทสให้รสหวานมากท่ีสุด ส่วนน  าตาลแลกโทสให้รสหวายน้อยท่ีสุด และ
โดยท่ัวๆไปความหวานจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ น แต่ความหวานของน  าตาลมอลโทสไม่ขึ นอยู่กับอุณหภูมิ 
นอกจากนี  น  าตาลยังท าหน้าท่ีควบคุมปริมาณน  า ทั งน  าอิสระ น  าท่ีถูกดูดซับ และน  าผูกพัน ท าให้มีผลต่อ
ลักษณะเนื อสัมผัสของอาหาร อายุการเก็บ และการเจริญของเชื อจุลินทรีย์ และน  าตาลยังมีผลต่อสารอื่นๆท่ีมี
อยู่ในอาหาร เช่น สตาร์ช การเกิดเจลของสตาร์ชจะช้าลงเมื่อมีปริมาณน  าตาลอยู่ และยังท าให้เจลท่ีได้มีความ
หนืดและความแข็งแรงของเจลลดลง หรืออีกตัวอย่างเช่นในเค้ก น  าตาลจะช่วยให้เค้กมีลักษณะเนื อสัมผัสท่ีนุ่ม
ชื นและมีปริมาตรตามต้องการ เป็นต้น 
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8) ค่าการละลาย (solubility) 

น  าตาลส่วนใหญ่ละลายได้ในน  า และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ นจะท าให้น  าตาลละลายเพิ่มขึ นด้วย 
ส าหรับการเปรียบเทียบความหวานและค่าการละลายของน  าตาลชนิดต่างๆดังแสดงได้ในตารางท่ี 4.7 ค่าการ
ละลายของน  าตาลมีความส าคัญ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับลักษณะเนื อสัมผัสของอาหาร ตัวอย่างเช่นลูกหวาดท่ีมี
น  าตาลฟรุกโทสจะมีความนุ่มมากกว่าน  าตาลชนิดอื่นๆเนื่องจากค่าการละลายท่ีสูงกว่าของน  าตาลฟรุกโทส ค่า
การละลายท่ีต่ ามากของน  าตาลแลกโทสท าให้เป็นปัญหาในอุตสาหกรรมการท าไอศกรีม ท่ีท าให้เกิดลักษณะ
ของน  าตาลตกผลึก และท าให้เกิดลักษณะท่ีเป็นทราบในผลิตภัณฑ์นี  
 
ตารางที่ 4.7 ความหวานและค่าการละลายของน  าตาลบางชนิดท่ีอุณหภูมิ 50 °C  

น  าตาล ความหวาน กรัมของน  าหวานท่ีละลายได้ในน  า 100 มล. 
ฟรุกโทส 
น  าตาลอินเวอร์ต 
ซูโครส 
กลูโคส 
มอลโทส กาแลกโทส 
แลกโทส 

174 
126 
100 
74 
32 
16 

86.9 
- 

72.2 
65.0 
58.3 
20.0 

ที่มา (McWilliams, 2005 and Murano, 2003.) 
 

กลุ่มโพลิแซคคาไรด์ 

1) ด้านรสชาติ 

โดยส่วนใหญ่คาร์โบไฮเดรตจะให้รสหวาน แม้ว่าอาจจะมีรสขมหรือไม่หวานน้อยก็ได้ เนื่องจาก
น  าตาลโมเลกุลเด่ียวเท่านั น (ยกเว้น ซูโครส) ท่ีท าปฏิกิริยากับมิวโคโปรตีนของตัวรับรสชาติบริเวณลิ น และสาร
ให้ความหวานประเภทคาร์โบไฮเดรตต่อไปนี เป็นท่ีนิยมใช้กันมากทางอุตสาหกรรมอาหาร 

2) ด้านเนื อสัมผัส ส่วนใหญ่ท าให้มีความหนืดและการเกาะติดเพิ่มขึ น ซึ่งมีการน าประโยชน์
เหล่านี ไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารพวกพุดดิ ง เยลล่ี โฟม เป็นต้น นอกจากนี  ยังช่วยในการสร้างลักษณะเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ ท าให้เกิดความเรียบ และความคงตัว 

3) ด้านการเปิดสารเคลือบ เพื่อช่วยป้องกันกล่ินรสของผลิตภัณฑ์ ท่ีเมื่อสัมผัสกับออกซิเจน
หรือแสงจะท าให้เกิดการสูญเสีย ส่วนใหญ่นิยมท าเป็นลักษณะ microcapsule ซึ่งนิยมท าจากสารจ าพวก
อัลฟา- เบตา- หรือแกมมา- ไซโคเดกซ์ริน 

4) ด้านการเป็นสารที่ย่อยได้ด้วยส่ิงมีชีวิต นิยมน ามาใช้ท าเป็นพลาสติกท่ีสามารถย่อยได้โดย
ทางชีววิทยาหรือส่ิงมีชีวิต เพื่อใช้ในการเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น การแพ็คการห่อ ภาชนะบรรจุอาหารจาน
ด่วน และภาชนะอื่นๆ เป็นต้น โดยใช้เป็นส่วนประกอบในพวกโพลิเอธิลีน เช่น การใช้เซลลูโลส สตาร์ช ไม้ 
หรือโปรตีน เป็นต้น 
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4.5 การหาปริมาณคาร์โบไฮเดรตโดยการค านวณ (นิธิยา, 2554) 

 ในการวิเคราะห์ส่วนประกอบโดยประมาณ (proximate analysis) ของตัวอย่างอาหารจะต้องวิเคราะห์
หาปริมาณความชื น ไขมัน/ลิพิด (crude fat) โปรตีน (crude protein) และเถ้า ส าหรับปริมาณคาร์โบไฮเดรต
ทั งหมด (total carbohydrate) คือส่วนท่ีเหลือโดยผลต่าง (by difference) จึงหาปริมาณคาร์โบไฮเดรตใน
อาหารได้โดยวิธีการค านวณ ดังนี  
 

 % คาร์โบไฮเดรต (โดยผลต่าง) = 100% - (% ความชื น + % ลิพิด + % โปรตีน + % เถ้า) 
 

 อย่างไรก็ตาม หากผลการวิเคราะห์ของส่วนประกอบอื่นผิดพลาด จะส่งผลกระทบท าให้ปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตท่ีค านวณได้ผิดพลาดไปด้วย 

 การหาปริมาณคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (complex carbohydrate) เป็นการหาโดยวิธีการค านวณ
เช่นเดียวกัน โดยค านวณหาผลต่างของคาร์โบไฮเดรตทั งหมดลบกับผลรวมของปริมาณน  าตาลทั งหมด น  าตาล
แอลกอฮอล์และเส้นใยอาหาร ปริมาณน  าตาลทั งหมด หมายถึงผลรวมของน  าตาลกลูโคส ฟรักโทส ซูโครส และ
แล็กโทส หรือน  าตาลรีดิวซิงรวมกับน  าตาลนอนรีดิวซิง ส่วนน  าตาลแอลกอฮอล์ หมายถึง ซอร์บิทอล 

 

4.6 การหาปริมาณน้ าตาล 

4.6.1 การวิเคราะห์หาปริมาณน้ าตาลทั้งหมด 

การหาปริมาณน  าตาลทั งท่ีมีอยู่เดิมและท่ีได้จากการย่อยสารประกอบคาร์โบไฮเดรตสามารถท า
ปฎิกิริยากับกรดซัลฟิวริกแล้วเกิดเป็นสารประกอบเฟอฟิวราลได้ หลักการของวิธีการนี  คือ กรดซัลฟิวริก
เข้มข้นสลายพันธะไกลโคซิดิกในสารประกอบพวกพอลิแซคคาร์ไรด์ให้แตกออกเป็นน  าตาลโมเลกุลเด่ียว ซึ่งจะ
ท าปฎิกิริยาต่อไปเป็นสารประกอบเฟอฟิวราลและอนุพันธ์ต่าง ๆ ของสารประกอบเฟอฟิวราล สารประกอบท่ี
เกิดขึ นเหล่านี จะสามารถรวมกันกับสารฟีนอลเกิดเป็นอนุพันธ์ของเอสเทอร์ ได้สารประกอบเชิงซ้อนสีน  าตาล
สามารถดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคล่ืน 480-490 นาโนเมตร จากข้อมูลข้างต้นคาดว่าปฏิกิริยาของวิธีการนี  

 

  
รูปท่ี 4.6 ปฏิกิริยาของวิธีฟีนอล-กรดซัลฟิวริก 

(ที่มา : http://kb2tmp.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/6160/9/Chapter2.pdf) 
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4.6.2 การวิเคราะห์หาปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ซ่ิง (Miller, 1959) 

น  าตาลรีดิวซิ่ง หมายถึง น  าตาลท่ีมีหมู่อัลดีไอด์หรือคีโตนเป็นอิสระ ซึ่งได้แก่ ทั งน  าตาลโมเลกุล
เด่ียว และน  าตาลโมเลกุลคู่ เช่น กลูโคส ฟรุกโทส แลกโทส เป็นต้น 

วิธีกรด-3,5-ไดไนโตรซาลิไซลิก (3,5–dinitrosalicylic acid, DNS) เป็นวิธีท่ีใช้ในการหา
ปริมาณน  าตาลรีดิวซ์ (Reducing sugar) ในตัวอย่างสารที่สกัดมาได้ โดยสารละลาย DNS ซึ่งมีหมู่ไนโตร 2 หมู่ 
มีลักษณะสีเหลือง เมื่อหมู่ไนโตร 1 หมู่ถูกรีดิวซ์โดยหมู่แอลดีไฮด์ของน  าตาลโดยมีความร้อนและสารละลาย
ด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจะท าให้สารละลาย 3,5–dinitrosalicylate กลายเป็น3-amino-5-nitrosalicylic acid 

ท่ีมีสีส้ม-แดง ซึ่งสามารถดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคล่ืน 520-540 นาโนเมตร จากข้อมูลข้างต้นคาดว่า
ปฏิกิริยาของวิธีการนี ได้สมการดังรูปท่ี 4.7 

 

 
 

รูปที่ 4.7 ปฏิกิริยาของวิธี DNS  

(ที่มา : http://kb2tmp.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/6160/9/Chapter2.pdf) 
 

4.7 วิธีวิเคราะห์หาปริมาณเส้นใยอย่างหยาบ (Crude Fiber Determination) 

เส้นใยอาหาร คือ ส่วนประกอบของสารอินทรีย์ท่ีไม่ละลายและเหลืออยู่ภายหลังจากการผ่านการย่อย
ด้วยกรดและด่างท่ีเจือจางในสภาวะท่ีเหมาะสม ซึ่งเส้นใยอาหารได้แก่ สารประกอบพวกลิกนิน เฮมิเซลลูโลส 
เพคติน ไฮโดรคอลลอยด์ เป็นต้น แต่ส่วนของเส้นใยอย่างหยาบ (crude fiber) หมายถึง ส่วนของเซลลูโลส
และลิกนินเท่านั น 

ส าหรับการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์หาค่าเส้นใย เพื่อใช้เป็นดัชนีชี วัด ได้แก่ กรณีเมล็ดพืชถ้ามี
ปริมาณเส้นใยสูง แสดงว่า มีคุณค่าทางอาหารต่ า ในขณะเดียวกันการบดเมล็ดพืชมีการหาปริมาณเส้นใย เพื่อ
ใช้วัดประสิทธิภาพในการบดและการแยกร าข้าวออกจากแป้งในเมล็ดข้าว ส่วนผักไลม้ถ้าแก่เกินไป (over-

mature) ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมในการแปรรูป จะท าให้มีปริมาณเส้นใยมีค่าเพิ่มขึ น ท าให้ทราบว่าวัตถุดิบ
จะต้องมีการผ่านกระบวนการอื่นๆ ก่อนการแปรรูป เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามท่ีต้องการ เป็นต้น 
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4.6.1 การวิเคราะห์ปริมาณเส้นใยหยาบ (crude fiber) วิธีนี ได้พัฒนาขึ นเมื่อปี ค.ศ. 1850 ใช้
วิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีย่อยไม่ได้ในอาหารสัตว์ จึงได้ใช้วิธีนี วิเคราะห์หาเนใยหยาบในอาหารมนุษย์
เรื่อมาจนถึงปี ค.ศ. 1970 หลังจากนั นขั นตอนการวิเคราะห์เส้นใยหยาบจะใช้วิธีการกัดตัวอย่างด้วยปิโตรเลียม
อีเทอร์ แล้วต้มในกรดสารละลายก ามะถัน ความเข้มข้น 1.25 % และต้มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
ความเข้มข้น 1.25 % กรองเอากากท่ีเหลือจากการย่อยด้วยกรดและด่าง น าไปอบจนแห้ง ช่ังน  าหนักและหา
ปริมาณเถ้า แล้วน าปริมาณเถ้าไปหักลบออกจากน  าหนักกาก ปริมาณท่ีเหลืออยู่จะเป็นปริมาณของเส้นใย
หยาบ วิธีนี ปริมาณเส้นใยหยาบท่ีได้จะมีแต่เซลลูโลสและลิกนิน ส่วนเพกทิน ไฮโดรคอลลอยด์ และเฮมิ
เซลลูโลสบางส่วนท่ีละลายได้จะถูกสกัดออกไป ต่อมาไม่นิยมใช้วิธีการนี แล้ว เพราะได้มีการพัฒนาวิธีการ
วิเคราะห์ใหม่ๆ ขึ นมาทดแทน 

1) สารเคมีที่ใช้ 
(1) ปิโตรเลียมอีเทอร์ (light petroleum) มีจุดเดือดท่ีอุณหภูมิ 40-60 °C 

(2) เอทิลแอลกอฮอล์ หรือเอทานอล 95 % (ปริมาตรต่อปริมาตร) 
(3) สารละลายกรดก ามะถัน ความเข้มข้น 0.1275 โมลาร์ (0.255 N) เตรียมได้โดยเจือ

จางกรดก ามะถัน เข้มข้น 1.25 กรัม ให้ได้ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ด้วยน  ากล่ัน 

(4) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์  ความเข้มข้น 0.313 โมลาร์ เตรียมได้โดยช่ัง
โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 1.25 กรัม ให้ได้ปริมาตร 100 มิลลิลิตร สารละลายนี จะต้องปราศจากโซเดียม
คาร์บอเนต 

(5) สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรต่อปริมาตร) 
เตรียมได้โดยเจือจางกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น จ านวน 10 มิลลิลิตร ให้ได้ปริมาตร 1 ลิตร ด้วยน  ากล่ัน 

 

2) วิธีท า  
น ากระดาษกรองชนิดปราศจากเถ้า ไปอบให้แห้งแล้วช่ังหาน  าหนัก ช่ังอาหารตัวอย่างท่ี

บดละเอียด (ผ่านการร่อนด้วยตะแกรง เบอร์ 16) มา 2.7-3.0 กรัม ใส่ในกระดาษกรอง ห่ออาหารตัวอย่างด้วย
กระดาษกรอง น าไปสกัดเอาลิพิดออกด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์โดยใช้เครื่องมือสกัดลิพิด หรืออาจสกัดลิพิดออก
โดยใช้วิธีการคน ปล่อยตั งทิ งไว้ให้ตกจะกอน เทชั นของปิโตรเลียมอีเทอร์ออก ท าซ  าประมาณ 3 ครั ง กากท่ี
เหลือจากการสกัดปล่อยตั งทิ งไว้ให้แห้งท่ีอุณหภูมิห้อง ถ้าอาหารตัวอย่างมีปริมาณลิพิดต่ าอาจไม่จ าเป็นต้อง
สกัดลิพิดก็ได้ 

น ากากท่ีแห้งแล้วไปใส่ในฟลาสค์ขนาด 1 ลิตร เติวสารละลายกรดก ามะถัน ความเข้มข้น 
0.1275 โมลาร์ (1.25 %) ลงไป 200 มิลลิลิตร กาะเติมสารละลายกรดก ามะถัน เติมลงไปประมาณ 30-40

มิลลิลิตรก่อน เพื่อช่วยให้กากท่ีแห้งกระจายตัวได้ดี แล้วจึงเติมให้ครบ 200 มิลลิลิตร น าไปต้มให้เดือดภายใน 
1 นาที อาจเติมสารป้องกันการเกิดฟอง (anti-foaming agent) เช่น ลูกแก้วเล็กๆ หรือแล่นสังกะสี ปล่อยทิ ง
ไว้ให้เดือดเบาๆ 30 นาที การต้มต้องท าด้วยความระมัดระวัง ควรใช้เตาท่ีอุณหภูมิควบคุมได้ ขณะต้มควรปิด
ฝาฟลาสค์ด้วยกระจกนาฬิกาและพยายมรักษาปริมาตรของสารละลายไว้ให้คงท่ี ถ้าปริมาตรลดลงให้เติมน  า
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ร้อนลงไปจนมีปรมาตรเท่าเดิม โดยท าเค่ืองหมายบ่งชี ระดับของสารละลายไว้ข้างฟลาสค์ด้วย ขณะต้มควร
เขย่าฟลาสค์เป็นครั งคารว เพื่อให้ตัวอย่างผสมกันได้ท่ัวถึง และพาเอาตัวอย่างบางส่วนท่ีติดอยู่ข้างฟลาสค์ลง
มาด้วย 

ขั นเตียมการกรองชนิดพิเศษ (Hartly form of Buchner funnel) ซึ่งประกอบด้วยส่วน
ท่ีวางกระดาษกรอง ส่วนล่างของกรวย และส่วนบนของกรอวยทั ง 3 ส่วน จะมีท่ีให้ตึดติดกันแน่น ตัดกระดาษ
กรองให้พอดีกับกรวยโดยใช้กระดาษกรองเบอณ 54 หรือ 541 ตรวจสอบดูว่ากระดาษกกรองสามารถกรองได้
ดี โดยสารที่กรองจะไม่รั่วไหลออกไป ค่อยๆ เทน  าเดือดใส่ลงในกรวจ ปล่อยทิ งไว้ให้กรวยร้อน แล้วจึงเปิดการ
ดูด (suction) น าฟลาสค์ท่ีใส่สารละลายกรดท่ีต้มเดือดครบ 30 นาทีแล้ว ปล่อยตั งทิ งไว้ 1 นาทีเทสารละลาย
กรดใส่ลงในกรวย กรองกากทั งหมดโดยดูดให้เสร็จภายใน 10 นาที ล้างกากด้วยน  าร้อนหลายๆ ครั ง จนแน่ใจ
ว่าไม่มีกรดเหลืออยู่ในกาก เทกากท่ีล้างแล้วนี กลับลงไปในฟลาสค์ใบเดิม ใช้ขวดพลาสติก (wash bottle) 
บรรจุสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.313 โมลาร์ (1.25 %) จ านวน 200 มิลลิลิตร เพื่อใช้ล้าง
กากออกจากกระดาษกรองใส่ลงในฟลาสค์ให้หมด ต้มให้เดือดภายใน 1 นาที และปล่อยให้เดือดเป็นเวลา 30 

นาที ล้วน าไปกรองผ่านกระดาษกรองโดยใช้การดูดเช่นเดียวกับขั นตอนแรก ล้างกากด้วยน  าร้อนจนแน่ใจว่าไม่
มีด่างเหลืออยู่ในกาก (ถ้าอาหารตัวอย่างเป็นผง เช่น แป้ง ในการน ามาต้มด้วยสารละลายกรดหรือด่าง ควร
ผสมแป้งกับสารละลายให้เข้าเป็นเนื อเดียวกันเสียก่อน จึงเติมสารละลายลงไปจนครบปริมาตร) เทกากท่ีล้าง
แล้วนี กลับลงไปในฟลาสค์ใบเดิม ล้างกากด้วยสารละลายไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ แล้วล้าง
ตามด้วยน  าร้อนอีกจนแน่ใจว่าไม่มีกรดเหลืออยู่ หลังจากนั นน ากากไปล้างด้วยเอทานอลอีก 2 ครั งและตาม
ด้วยไดเอทิลอีเทอร์อีก 3 ครั ง น ากากท่ีเหลือทั งหมดใส่ลงบนกระดาษกรองชนิดปราศจากเถ้าท่ีผ่านการอบและ
ทราบน  าหนักแน่นอน หรือใส่ในถ้วยกระเบื องท่ีผ่านการอบแห้งและทราบน  าหนักแล้ว ล้างส่วนท่ีติดกระดาษ
กรองด้วยน  าร้อนเล็กน้อย นะไประเหยให้แห้งบนอ่างน  าเดือด แล้วน าไปอบต่อในตู้อบท่ีอุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส จนได้น  าหนักคงท่ี ช่ังหาน  าหนักของกากแห้งท่ีเหลือ น ากากไปเผาต่อในเตาเผาให้เป็นเถ้าท่ีอุณหภูมิ
ประมาณ 500-550 °C เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง ปล่อยให้เย็นในโถดูดความชื น ช่ังหาน  าหนักเถ้าท่ีได้ 

 

ปริมาณเส้นใยหยาบในตัวอย่าง  =  น  าหนักแห้งของกาก  -  น  าหนักเถ้า 
 

การหาปริมาณเส้นใยอาหาร ด้วยวิธี Fiber Bag  
มีรายละเอียดของขั นตอนต่างๆ ดังนี  

(1) บดตัวอย่างอาหารให้มีขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร จากนั น น าตัวอย่างมาท าให้
แห้งในตู้อบและท าให้เย็น 

(2) น า crucible เข้าเผาท่ีอุณหภูมิ 550-600 °C เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง น าออกมาปรับ
อุณหภูมิก่อนใน Dry Oven นาน 30 นาที และ ทิ งให้เย็นใน desiccator อีกประมาณ 15 นาที ช่ังน  าหนัก 

crucible และบันทึกค่าท่ีคงท่ีไว้ 
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(3) น า Fiber Bag อบแห้งท่ี 105 °C เป็นเวลา 1 ชม. ทิ งให้เย็นใน Desiccators 
น าไปช่ังน  าหนักแล้วบันทึกค่า 

(4) ช่ังตัวอย่างอาหารที่ผ่านการสกัดไขมันออกแล้วประมาณ 2-3 กรัม จดน  าหนักท่ี
แน่นอน ใส่ลงใน Fiber Bag จากนั นน า spacer ใส่ลงใน Fiber Bag และประกอบกับชุด Carousel ดังแสดง
ในภาพที่ 4.6 

(5) ตวง H2SO4 1.25 % ปริมาตร 360 มล. ลงในบีกเกอร์ น าชุด Carousel ใส่ลงใน
บีกเกอร์ ปิดบีกเกอร์ด้วยชุด condenser เพื่อช่วยควบคุมความเข้มข้นของกรดให้คงท่ี ต้มให้เดือดเป็นเวลา 
30 นาที หยุดให้ความร้อนทันที 

(6) เทเอาสารละลายออกและล้างด้วยน  ากล่ันร้อน 3 ครั ง โดยหมุนชุด Carousel ไป
มาในบีกเกอร์ท่ีมีน  ากล่ันร้อน  

(7) ตวง NaOH 1.25 % ปริมาตร 360 มล. ลงในบีกเกอร์ น าชุด Carousel ใส่ลงใน
บีกเกอร์ ปิดบีกเกอร์ด้วยชุด condenser เพื่อช่วยควบคุมความเข้มข้นของกรดให้คงท่ี ต้มให้เดือดเป็นเวลา 
30 นาที หยุดให้ความร้อนทันที 

(8) เทเอาสารละลายออกและล้างด้วยน  ากล่ันร้อน 3 ครั ง โดยหมุนชุด Carousel ไป
มาในบีกเกอร์ท่ีมีน  ากล่ันร้อน 

(9) ล้าง 1 ครั งด้วยน  ากล่ันเย็น (น  ากล่ันอุณหภูมิห้อง) 
(10) ล้าง 1 ครั ง ด้วย ปิโตรเลียมอีเธอร์ จุดเดือด 40-60 °C  
(11) น า Fiber Bag ออกจาก Spacer และน า Fiber Bag ใส่ใน crucible (ท่ีเผาและ

ทราบน  าหนักแล้ว) น าเข้าเตาอบ 105 °C เป็นเวลา 1 ชม. ทิ งไว้ให้เย็นใน Desiccator เป็นเวลา 30 นาที แล้ว
บันทึกค่าน  าหนัก Fiber Bag crucible 

(12) น า Fiber Bag crucible พร้อมกากท่ีได้ไปเผาต่อในเตาเผาท่ีอุณหภูมิ 550-600 
°C นาน 4 ชม.  

(13) น าออกมาปรับอุณหภูมิก่อนใน Dry Oven นาน 30 นาที และ ทิ งให้เย็นใน 
desiccator อีกประมาณ 15 นาที ช่ังน  าหนัก crucible และบันทึกค่า 
 

% เย่ือใยทั งหมด   =     A-B    100 

                  S 
  

A = น  าหนัก crucible+น  าหนักกากหลังอบแห้งแล้ว (ก่อนเผา) 
 B = น  าหนัก crucible+น  าหนักเถ้าหลังจากเผาแล้ว 
 S = น  าหนักตัวอย่าง 
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รูปที่ 4.8 แสดงการเตรียมตัวอย่างส าหรับประกอบใน Fiber bag system 

(ที่มา : http://www.dijkstra.net/media/productfile/dijkstravereenigde_fibrebag_heratherm.pdf) 

 

รูปที่ 4.9 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการหาปริมาณเส้นใยอาหาร (fiber bag)  

(ที่มา : http://www.dijkstra.net/media/productfile/dijkstravereenigde_fibrebag_heratherm.pdf) 
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4.6.2 การวิเคราะห์ปริมาณเส้นใยโดยวิธีใช้สารซักฟอก (detergent method) 

วิธีนี ใช้วิเคราะห์ได้ทั งเส้นใยท่ีใช้สารซักฟอกเป็นกรด (acid detergent fiber) และเส้นใยท่ีใช้
สารซักฟอกเป็นกลาง (neutral detergent fiber) นี พัฒนาขึ นเพื่อใช้วิเคราะห์หาปริมาณลิกนิน เซลลูโลส 
และเฮมิเซลลูโลสในอาหารสัตว์ 
 

เส้นใยท่ีใช้สารซักฟอกเป็นกลาง  =  เส้นใยท่ีใช้สารซักฟอกเป็นกรด  +  เฮมิเซลลูโลส 

 

1) การวิเคราะห์หาเส้นใยที่ใช้สารซักฟอกเป็นกรด  
ท าโดยน าตัวอย่างมาต้มด้วยสารละลายซีทิลไทรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ ( cetyl 

trimetylammonium bromide) ความเข้มข้น 2 % ในสารละลายกรดก ามะถัน ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ ซึ่ง
จะละลายโปรตีนออกไป เหลือแต่ส่วนท่ีไม่ละลายได้เป็นเส้นใยท่ีใช้สารซักฟอกเป็นกรด ซึ่งประกอบด้วน
เซลลูโลสและลิกนิน  

ส าหรับเส้นใยท่ีใช้สารซักฟอกเป็นกลางจะใช้สารละลายโซเดียมลิริลซัลเฟต ความเข้มข้น 
3 เปอร์เซ็น โดยไม่มีกรด ปัจจุบันใช้วิธีหาเส้นใยท่ีใช้สารซักฟอกเป็นกลางวิเคราะห์หาเส้นใยส่วนท่ีไม่ละลาย 

ส าหรับเพกทินและไฮโดรคอลลอยด์ ซึ่งละลายในน  าได้ไม่สามาถวิเคราะห์ได้ด้วยวิธี
ดังกล่าว และมีอยู่ในเส้นใยเพียงเล็กน้อย จึงไม่มีความส าคัญในอาหารสัตว์ แต่มีความส าคัญต่อสุขภาพมนุษย์ 
การวิเคราะห์ปริมาณเพกทินและไฮโดรคอลลอยด์จึงใช้วิธีอื่นแทนวิธีนี  

2) การวิเคราะห์เส้นใยอาหารโดยใช้วิธีสารซักฟอกเป็นกลาง 
หลักการน าตัวอย่างมาสกัดลิพิดออกด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์แล้วรีฟลักซ์ด้วยสารละลาย

โซเดียมลอริลซัลเฟตในบัฟเฟอร์ ก าจัดสตาร์ชออกโดยใช้เอนไซม์อ ะไมเลส กากส่วนท่ีเหลือ คือสารท่ี
ประกอบด้วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ซึ่งเป็นปริมาณของเส้นใยอาหารชนิดท่ีไม่ละลายน  า 

 

สรุปประจ าบท 

คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่ง อาหารส าคัญของคน คาร์โบไฮเดรตประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจนและ
ออกซิเจน คาร์โบไฮเดรตมีหลายประเภท คาร์โบไฮเดรตท่ีส าคัญทางโภชนาการ คือ น  าตาลและแป้ง    
ร่างกายนอกจากใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานแล้วยังใช้เป็นส่วนประกอบของสารเคมีส าคัญในร่างกาย
หลายชนิด แม้ว่าคาร์ โบไฮเดรตเป็นสารอาหารท่ีส าคัญของมนุษย์ แต่ในบางกรณีการรับประทาน
คาร์โบไฮเดรตท่ีไม่ถูกต้องอาจเกิดปัญหาทางสุขภาพได้ ส าหรับสมบัติทางเคมีท่ีส าคัญของคาร์โบไฮเดรต ได้แก่ 
การเกิดปฏิกิริยาไฮโดนไลซิส การเกิดปฏิกิริยาเกรเดชัน เป็นต้น ซึ่งสมบัติท่ีส าคัญหรือสมบัติเฉพาะของ
คาร์โบไฮเดรต ท าให้น ามาใช้ในการวิเคราะห์หาค่าต่างๆของคาร์โบไฮเดรตได้ ส าหรับค่าท่ีนิยมให้หาปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตในอาหาร คือ การหาปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั งหมดด้วยวิธีการหาผลต่าง โดยการหักลบค่าอื่นๆท่ี
ไม่ใช่สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตออกไป ส่วนการหาปริมาณน  าตาลรีดิวซิ่ง วิธี กรด-3,5-ไดไนโตรซาลิไซ
ลิก (3,5–dinitrosalicylic acid, DNS) เป็นวิธีท่ีใช้ในการหาปริมาณน  าตาลรีดิวซ์  ในตัวอย่างสารท่ีสกัดมาได้ 
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โดยสารละลาย DNS ซึ่งมีหมู่ไนโตร 2 หมู่ มีลักษณะสีเหลือง เมื่อหมู่ไนโตร 1 หมู่ถูกรีดิวซ์โดยหมู่แอลดีไฮด์
ของน  าตาลโดยมีความร้อนและสารละลายด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจะท าให้สารละลาย 3 ,5–dinitrosalicylate 

กลายเป็น 3-amino-5-dinitrosalicylic acid ท่ีมีสีส้ม-แดง ซึ่งสามารถดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคล่ืน 520-

540 นาโนเมตร และการหาปริมาณเส้นใยอาหาร โดยการย่อยด้วยกรดและด่างท่ีเจือจาง (ความเข้มข้น 1.25 
%) เพื่อให้เหลือเส้นใยอาหารตามท่ีต้องการ 
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ค าถามท้ายบท 

 1) จงอธิบายถึงหน้าท่ี สมบัติ และประโยชร์คาร์โบไฮเดรตในอาหาร 

 2) คาร์โบไฮเดรตแบ่งออกเป็นกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีประโยชน์อย่างไรบ้างทางอุตสาหกรรม
อาหาร จงยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากคาร์โบไฮเดรตแต่ละประเภทมาไม่น้อยกว่า 2 ชนิด 

 3) จงบอกสมบัติท่ีส าคัญและสมบัติเชิงหน้าท่ีของคาร์โบไฮเดรตมาอย่างน้อยด้านละ 2 ข้อ 

 4) การหาปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั งหมดโดยวิธีการหาผลต่าง ค่านี หามาได้อย่างไร และมีสมการเป็น
อย่างไรบ้าง 
 5) จงบอกช่ือหลักการและอธิบายหลักการในการหาปริมาณน  าตาลรีด่ิวซิ่งในอาหาร มาอย่างละเอียด 
พร้อมทั งเขียนสมการหลักการของการเกิดปฏิกิริยามาด้วย 

 6) การหาปริมาณเส้นใยอาหารอย่างหยาบมีหลักการและวิธีการอย่างละเอียดอย่างไรบ้าง  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

การวิเคราะหห์าปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ประเภทของโปรตีน 

2. ชนิดของโปรตีนท่ีส ำคัญต่อในอำหำร 

3. ควำมส ำคัญของโปรตีนต่ออำหำร 

4. หน้ำท่ีของโปรตีนในอำหำร 

5. กำรหำปริมำณโปรตีนในอำหำร 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถบอกได้ถึงควำมหมำย ประเภท หน้ำท่ี และควำมส ำคัญของโปรตีนในอำหำร 

2. เพื่อให้นักศึกษำรู้ถึงหลักเกณฑ์ ข้อควรระวัง และเทคนิคในกำรวิเครำะห์หำโปรตีน 

3. เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถใช้อุปกรณ์ต่ำงๆในกำรหำปริมำณโปรตีน 

4. เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถบอกได้ถึงวิธีกำรหำปริมำณโปรตีนท่ีเป็นมำตรฐำนได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

วิธีการสอน 

1. ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน วำรสำร ต ำรำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรวิเครำะห์โปรตีนในห้องปฏิบัติกำร
ท่ัวไปและงำนวิจัย 

2. ศึกษำแผนภูมิ แผ่นใส ตำรำง แผ่นภำพ วีดิทัศน์ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. มอบหมำยกำรค้นคว้ำและท ำแบบฝึกหัดเป็นกำรบ้ำน 

4. สอนสรุปเนื้อหำเพิ่มเติม 

5. ท ำปฏิบัติกำรจริง 
กิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. ผู้สอนต้ังค ำถำมเพื่อทดสอบพื้นฐำนควำมรู้เกี่ยวโปรตีน โปรตีนท่ีส ำคัญต่อในอำหำร หน้ำท่ีของโปรตีน
ในอำหำร และกำรหำปริมำณโปรตีนในอำหำร 

2. แบ่งนักศึกษำออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ก ำหนดหัวข้อศึกษำให้แต่ละกลุ่มก่อนศึกษำวีดิทัศน์ เรื่อง 
โปรตีน แล้วช่วยกันอภิปรำยและสรุปเนื้อหำท่ีส ำคัญจำกนั้นให้ตัวแทนกลุ่มออกมำน ำเสนอหน้ำช้ันเรียน 

3. ผู้สอนสรุปประเด็นส ำคัญและบรรยำยเพิ่มเติมให้นักศึกษำเกิดกำรเรียนตำมวัตถุประสงค์ด้วยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

4. ให้นักศึกษำแต่ละกลุ่มค้นหำควำมรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักวิเครำะห์โปรตีน ท่ีน่ำสนใจจำกเว็บไซต์ แล้ว
น ำเสนอในรูปแบบรำยงำนหรือป้ำยนิเทศ 
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5. ให้นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดท้ำยบทเพื่อทบทวนบทเรียนและฝึกควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

6. ให้นักศึกษำศึกษำเนื้อหำด้วยตนเองโดยใช้ระบบกำรสอนออนไลน์แล้วตอบค ำถำมโดยกำรส่งผ่ำน
ระบบ 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสำรประกอบกำรสอนและต ำรำท่ีเกี่ยวข้อง 
2. กำรน ำเสนอโดยโปรแกรม power point 

3. รูปภำพขั้นตอนกำรวิเครำะห์โปรตีนในอำหำร 

4. วีดิทัศน์เรื่อง โปรตีนในอำหำร 

5. เว็บไซต์ และส่ือออนไลน์ 
6. กำรท ำปฏิบัติกำร 

 

การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผล 

 1. ท ำแบบฝึกหัดท่ีได้รับมอบหมำยให้และตอบค ำถำมท้ำยบท 

 2. ทดสอบควำมเข้ำใจของกำรหำปริมำณโปรตีนโดยกำรท ำปฏิบัติกำร 

 3. ทดสอบควำมเข้ำใจเด่ียวกับเนื้อหำในบท 

 4. ตอบประเด็นหลักๆของบทได้ 

 

การประเมินผล 

 1. นักศึกษำสำมำรถท ำแบบฝึกหัดและตอบค ำถำมท้ำยบทได้ไม่น้อยกว่ำ 80% 

 2. นักศึกษำเข้ำเนื้อหำของบทไม่น้อยกว่ำ 70% 

 3. นักศึกษำสำมำรถตอบประเด็นของบทได้ไม่น้อยกว่ำ 80 % 

 4.นักศึกษำสำมำรถอธิบำยข้ันตอนและเหตุผลต่ำงๆในกำรวิเครำะห์หำปริมำณโปรตีนได้ 

 



บทท่ี 5 

การหาวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน 

(Total Nitrogen and Crude Protein Analysis) 

 
โปรตีนเป็นสำรอำหำรที่ส ำคัญอีกชนิดหนึ่งท่ีให้พลังงำนกับร่ำงกำยโดยปริมำณโปรตีน 1 กรัม ในอำหำร

สำมำรถให้พลังำนได้ 4 แคลอรีอำรท่ีได้จำกสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ ไข่  และนม  รวมถึงพืชจ ำพวกถั่วต่ำง ๆ เป็น
แหล่งของโปรตีนท่ีส ำคัญ โดยโปรตีนท่ีพบในอำหำรจะอยู่ในรูปของโปรตีนอิสระ  และสำรประกอบเชิงซ้อนกับ
คำร์โบไฮเดรตและไขมัน  คือ ไกลโคโปรตีน  และไลโปโปรตีน  โปรตีนเป็นพอลิเมอร์ของกรดอะมิโน  โปรตีน
แต่ละชนิดจะมีและปริมำณของกรดอะมิโนแตกต่ำงกันออกไป  ดังนั้น  กำรบริโภคอำหำรท่ีมีโปรตีนเป็น
องค์ประกอบจึงท ำให้ร่ำงกำยได้รับกรดอะมิฌนอย่ำงครบถ้วน  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกรดอะมิโนชนิดท่ีร่ำงกำยไม่
สำมำรถสังเครำะห์ได้เอง  หรือกรดอะมิโนจ ำเป็น (essential amino acids)  

กรดอะมิโนมีอยู่ท้ังหมดประมำณ 20 ชนิด แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. กรดอะมิโนท่ีมีสมบัติเป็นกลำง เนื่องจำกในโมเลกุลมีหมู่อะมิโนและหมู่คำร์บอกซิลอย่ำงละ 1หมู ่
2. กรดอะมิโนท่ีมีสมบัติเป็นกรด เนื่องจำกในโมเลกุลมีหมู่อะมิโน 1 หมู่และหมู่คำร์บอกซิล 2 หมู ่
3. กรดอะมิโนท่ีมีสมบัติเป็นด่ำง เนื่องจำกในโมเลกุลมีหมู่อะมิโน 2 หมู่และหมู่คำร์บอกซิล 1 หมู ่

 

กำรวิเครำะห์ปริมำณโปรตีนในอำหำร ท ำได้โดยกำรวิเครำะห์ปริมำณไนโตรเจนท้ังหมดท่ีมีอยู่ในอำหำร
นั้น โปรตีนท่ีพบในอำหำรส่วนใหญ่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบประมำณ 13.4-19.1 เปอร์เซ็นต์ ผันแปรตำม
ชนิดของกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของโปรตีน ถ้ำโปรตีนมีกรดอะมิโนชนิดท่ีเป็นด่ำงมำก เช่น 
ไลซีน จะท ำให้มีปริมำณไนโตรเจนอยู่ในโมเลกุลมำกด้วย 

นอกจำกนี้ในอำหำรยังมีสำรประกอบชนิดอื่นท่ีมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในโมเลกุล แต่ไม่ใช่โปรตีน 
เรียกว่ำ สำรประกอบไนโตรเจนท่ีไม่ใช่โปรตีน (non-protein nitrogen) เช่น กรดอะมิโนอิสระ กรดนิวคลีอิก 
ฟอสโฟลิพิด วิตำมินบำงชนิด แอลคำลอยด์ กรดยูริก ยูเรีย แอมโมเนียมไอออน และอนุพันธ์อะมิโนของน้ ำตำล 
(amino sugar) เป็นต้น สำรประกอบชนิดอื่นๆ ดังกล่ำวท่ีมีไนโตรเจนแต่ไม่ใช่โปรตีนเหล่ำนี้พบได้ในอำหำร
เช่นเดียวกัน จึงท ำให้มีผลกระทบต่อปริมำณโปรตีนท่ีวิเครำะห์ได้ ท ำให้ค่ำท่ีวิเครำะห์ได้สูงกว่ำค่ำท่ีแท้จริง 1-2 

 

5.1 ประเภทของโปรตีน (กุลยำ, 2533) 

โปรตีนสำมำรถแบ่งออกเป็นกลุ่มได้หลำยกลุ่ม ตำมลักษณะหรือสมบัติในกำรพิจำรณำ โดยท่ัวไปโปรตีน
แบ่งออกเป็นกลุ่มชนิดต่ำงๆดังนี้ 

5.1.1 การแบ่งตามสมบัติโมเลกุลในความเป็นกรด-ด่าง 
1) กรดอะมิโนท่ีมีสมบัติเป็นกลำง หมำยถึง กรดอะมิโนท่ีมีหมู่คำร์บอนซิลและหมู่อะมิโนอย่ำง

ละ 1 หมู่อยู่ในโมเลกุล ท ำให้โมเลกุลของกรดอะมิโนนั้นมีสมบัติเป็นกลำง ได้แก่ ไกลซีน อะลำนีน วำลีน ไอ
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โซลูซีน โพรลีน เซอรีน ทรีโอนีน ซิสเตอีน เมไทโอนีน ฟีนิลอะลำนีน ไทโรซีน ทริปโตเฟน แอสพำรำจีน กลูตำ
มีน 

2) กรดอะมิโนท่ีมีสมบัติเป็นกรด หมำยถึง กรดอะมิโนท่ีมีหมู่คำร์บอกซิล 2 หมู่และมีหมู่อะมิ
โนอยู่ 1 หมู่ในโมเลกุล ท ำให้โมเลกุลของกรดอะมิโนนั้นมีสมบัติเป็นกรด ได้แก่ กรดแอสพำร์ติก กรดกลูตำมิก 

3) กรดอะมิโนท่ีมีสมบัติเป็นด่ำง หมำยถึง กรดอะมิโนท่ีมีหมู่คำร์บอกซิล 1 หมู่และหมู่อะมิโน
อยู่ 2 โมเลกุล ท ำให้โมเลกุลของกรดอะมิโนนั้นมีสมับติเป็นด่ำง ได้แก่ ไลซีน อำร์จินีน ฮิสติดีน 

 

5.1.2 การแบ่งตามคุณค่าทางโภชนาการ 
1) กรดอะมิโนท่ีจ ำเป็น หมำยถึง กรดอะมิโนท่ีร่ำงกำยไม่สำมำรถสัเครำะห์เองหรือ สังเครำะห์

เองได้แต่ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของร่ำงกำย จึงต้องได้รับจำกอำหำร ส ำหรับกรดอะมิโนท่ีจ ำเป็นต่อ
ร่ำงกำยของมนุษย์มี 8 ชนิด ได้แก่ ลูซีน ไอโซลูซีน ไลซีน เมไทโอนีน ฟีนิลอะลำนีน ไอโรซีน ทริปโตเฟน และ
วำลีน ส่วนเด็กต้องกำรกรดอะมิโนท่ีจ ำเป็นต่อร่ำงกำยเพิ่มอีก 1 ตัว คือ ฮิลลิลีน 

2) กรดอะมิโนท่ีไม่จ ำเป็น หมำยถึง กรดอะมิโนท่ีร่ำงกำยสำมำรถสังเครำะห์ขึ้นเองได้จำกกำร
กรดอะมิโนหรือสำรประกอบไนโตรเจนและเพียงพอต่อควำมต้องกำรของร่ำงกำย ไม่จ ำเป็นต้องได้รับจำก
อำหำร ได้แก่ กรดแอสพำร์ติก กรดกลูตำมิก อะลำนีน โพรลีน หรือกรดอะมิโนท่ีไม่ได้อยุ่ในข้อท่ี 1 ดังท่ีกล่ำว
มำแล้ว 

 

5.1.3 การแบ่งตามผลของการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส 

1) โปรตีนเชิงเดียวหรือโปรตีนชนิดง่ำย (simple sroein) หมำยถึง โปรตีนท่ีถูกไฮโดรไลส์แล้ว
จะให้กรดอะมิโนชนิดต่ำงๆ หรืออนุพันธ์ของกรดอะมิโน ได้แก่ โปรตีนอัลบูมินพบในไข่ น้ ำนม โปรตีนโกลบูลิ
นพบในข้ำวสำลี มันฝรั่ง โปรตีนกลูเทลินในข้ำวสำลี (กลูเทลนิน) ข้ำว (โอไรเซนิน) โปรตีนโปรลำมินพบในข้ำว
สำลี (ไกลอะดิน) ข้ำวโพด (เซอิน) 

2) โปรตีนคู่หรือคอนจูเกทโปรตีน (conjugated protein) หมำยถึง โปรตีนท่ีถูกไฮโดรไลส์
แล้วจะให้กรดอะมิโนและสำรไม่ใช่โปรตีนท่ีเรียกว่ำ พรอสเทติกกรุ๊ป (prosthetic group) เช่น ฮีโมโกลบิน 
(โปรตีนในเลือด) เมื่อถูกไฮโดรไลส์แล้วจะให้โปรตีน คือ โกลบิน (globin) และ สำรลสีแดงในเม็ดเลือด ซึ่งก็คือ 
ฮีม (heme) หรือ นิวคลีโอโปรตีน (โปรตีนในเลือด) เมื่อถูกไฮโดนไลส์แล้วจะให้โปรตีน และ กรดนิวคลีอิก 
หรือ ไกลโคโปรตีน เช่น มิวซิน (เป็นโปรตีนในน้ ำลำย ไข่ขำว) เมื่อถูกไฮโดนไลส์แล้วจะท ำให้ได้โปรตีน และ 
คำร์โบไฮเดตร 

3) ดีไรฟ์โปรตีนหรืออนุพันธ์ของโปรตีน (derived protein) หมำยถึง โปรตีนท่ีถูกย่อยสลำย
ด้วยกรด ด่ำง หรือน้ ำย่อยต่ำงๆ แล้วจะท ำให้สมบัติบำงอย่ำงเปล่ียนไป เช่น สมบัติกำรละลำย เป็นต้น และ
เรียกโปรตีนนั้นว่ำไพรมำรีดีไรฟ์โปรตีนหรืออนุพันธ์โปรตีนช้ันปฐมภูมิ (primary derived protein) ซึ่งไม่
ละลำยในสำรท ำละลำยใดๆ เช่น โปรตีนท่ีถูกท ำให้เสียสภำพ (denatured protein) ด้วยควำมร้อน เป็นต้น 
แต่ถ้ำโปรตีนท่ีถูกไฮโดรไลส์จะเรียกโปรตีนนั้นว่ำ เซค่ันดำรีดีไรฟ์โปรตีนหรืออนุพันธ์โปรตีนขั้นทุติยภูมิ 



89 
 

(secondary derived protein) ซึ่งละลำยน้ ำได้ แต่ไม่แข็งตัวด้วยควำมร้อน เช่น โปรติโอส เปปโตส และเปป
ไทด์ เป็นต้น 

 
5.1.4 การแบ่งตามสมบัติในการละลาย 

โปรตีนสำมำรถแบ่งตำมชนิดและสมบัติกำรละลำยได้ดังตำรำงท่ี 5.1 
 

ตารางที่ 5.1 ชนิดของโปรตีนอย่ำงง่ำยท่ีแบ่งตำมคุณสมบัติกำรละลำย  

ชนิดโปรตีนอย่ำงง่ำย กำรละลำย ตัวอย่ำงแหล่งท่ีพบ 

อัลบูมิน (albumin) 

  

  

  

ละลำยได้ดีในน้ ำและละลำยได้ใน
น้ ำเกลือและตกตะกอนใน
สำรละลำยแอมโมเนียมซัลเฟตอิ่ม
ตัว ตกตะกอนหรือรวมตัวเป็นก้อน
ด้วยควำมร้อน 

แลกทำลบู
มิน (lactalbumin) ในนม 
อัลบูมินในไข่-ขำว และ
ซีรัมอัลบูมิน(serum 

albumin) ในเลือด 

โกลบูลิน (globulin) 
 

ละลำยน้ ำได้เล็กน้อย ละลำยใน
สำรละลำยเกลือเจือจำง  ตกตะกอน
หรือรวมตัวเป็นก้อนด้วยควำมร้อน
หรือสำรละลำยอิ่มตัวของ
แอมโมเนียมซัลเฟต 

ซีรัมโกลบูลินในเลือด ไม
โอซินในกล้ำมเนื้อสัตว์ 

 

กลูเตลิน (glutelins) 

 

ละลำยในสำรละลำยกรดหรือด่ำง
เจือจำง ไม่ละลำยในตัวท ำละลำยท่ี
เป็นกลำง 

พบในพืชเท่ำนั้น เช่น กลูเต
ลินในข้ำวสำลีและ 

โอรีเซนิน (oryzenin) ในข้ำว
เจ้ำ 

โพรลำมีน (prolamines) 

  

 

ละลำยในแอลกอฮอล์เข้มข้น 50-90 
ไม่ละลำยน้ ำหรือแอลกอฮอล์ท่ี
อิ่มตัว (absolute alcohol) ไม่
ตกตะกอนหรือรวมตัวเป็นก้อนด้วย
ควำมร้อน 

พบในพืชเท่ำนั้น เช่น ไกลอะ
ดิน(gliadin) ในข้ำว-สำลี 
และข้ำวไรน ์เซอิน (Zein) ใน
ข้ำวโพด ฮอร์ดีน 
(hordein) ในข้ำวบำร์เลย์ 

สคลอโรโปรตีนหรืออัลบูมินนอยด์
(scleroproteins หรือ alnuminoids) 

 

ไม่ละลำยในน้ ำและตัวท ำละลำยท่ี
เป็นกลำง 
 

พบในสัตว์เท่ำนั้น เป็นโปรตีน
เส้นใยท ำหน้ำท่ีเป็น
ส่วนประกอบของโครงร่ำงท่ี
ส ำคัญของร่ำงกำย เช่น 
คอลลำเจน (collagen) เครำ 
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ตารางที่ 5.1 ชนิดของโปรตีนอย่ำงง่ำยท่ีแบ่งตำมคุณสมบัติกำรละลำย (ต่อ) 

ชนิดโปรตีนอย่ำงง่ำย กำรละลำย ตัวอย่ำงแหล่งท่ีพบ 

  ติน (keratin) ในเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน กระดูก ผม อีลำ
สติน (elastin) ในเนื้อเยื่อยึดต่อ
กระดูกอ่อน ไฟโบ
รอิน (fibroin) ในไหม 

 โพรตำมีน (protamines) ละลำยในน้ ำ ละลำยใน
สำรละลำยแอมโมเนียเจือ
จำงและกรดหรือด่ำง ไม่
ตกตะกอนด้วยควำมร้อน
ท ำปฏิกิริยำกับกรดอนินท
รีย์ให้เกลือ 

ซำลมีน (salmine) จำกสเปิร์ม
ของปลำแเซลมอน สครอมบ
รีน (scrobrine)ในปลำแมคเค
อรอล และคลูเพอีน
(clupeine) ในปลำเฮอร์ริง 
 

(ที่มา : Lee, 1983) 

 

5.2 ชนิดของโปรตีนที่ส าคัญในอาหาร (อิ่มเอิม และคณะ, 2546) 

โปรตีนแบ่งออกเป็นหลำยกลุ่มหรือหลำยชนิดดังท่ีกล่ำวมำแล้วในหัวข้อ 5.1 แต่มีโปรตีนบำงชนิดท่ีมี
ควำมส ำคัญมำกในทำงอุตสำหกรรมอำหำร ดังนี้ 

5.2.1 ไมโอโกลบิน  
เป็นรงควัตถุในเนื้อสัตว์ ท ำให้เนื้อสัตว์มีสีแดงสด โดยเกิดจำกสำรท่ีมีช่ือว่ำ “ออกซีไอโอ

โกลบิน” ซึ่งเกิดจำกกำรที่ไอโอโกลบินจับกับออกซิเจนท่ีมีอยู่ในอำหำร แต่ถ้ำสำรนี้สัมผัวกับอำกำศนำนๆจะท ำ
ให้เกิดปฏิกิริยำออกซิเดชัน ท ำให้เนื้อกลำยไปเป็นสีน้ ำตำล หรือ ท ำให้เกิดรงควัตถุชนิดใหม่ท่ีมีช่ือว่ำ “เมทไม
โอโกลบิน” 

 

5.2.2 ไมโอไฟบริล  

เป็นส่วนของเส้นใยท่ีเป็นองค์ประกอบอยู่ในเซลล์ของกล้มเนื้อ ท ำหน้ำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรหดตัว
และกำรคลำยตัวของกล้ำมเนื้อ โดยหน่วยย่อยของไมโอไฟบริล คือ ซำร์โคเมียร์ 

 

5.2.3 กลูเตน  

เป็นโปรตีนท่ีมีลักษณะยืดหยุ่น เหนียงเป็นยำง และมีโครงสร้ำงเป็นร่ำงแหเมื่อรวมตัวกับน้ ำ ท ำ
ให้สร้ำงเก็บกักก๊ำซท่ีเกิดจำกกำรหมักไว้ได้ ท ำให้ผลิตภัณฑ์ขนมอบมีปริมำตรเพิ่มขึ้นและรูปร่ำงตำมต้องกำรได้ 
ซึ่งประกอบด้วยโปรตีนท่ีส ำคัญ 2 ชนิด คือ ไกลอะดิน (gliadin) และกลูเตนิน (glutenin) 

 



91 
 

 

5.3 ความส าคัญของโปรตีนต่ออาหาร (นิธิยำ, 2554) 

โปรตีนนับได้ว่ำเป็นสำรอำหำรอีกชนิดหนึ่งท่ีมีควำมจ ำเป็นต่อลักษณะต่ำงๆของอำหำร เช่น ด้ำน
ลักษณะส้มผัส รวมท้ังท ำให้โปรตีนมีสมบัติต่ำงๆเพิ่มขึ้น ได้แก่ กำรเกิดโฟม กำรเกิดเจล เป็นต้น ท้ังนี้ 
สำรอำหำรประเภทโปรตีนมีผลต่อลักษณะท่ีส ำคัญในผลิตภัณฑ์ของอำหำร  ดังนี้ 

1) โปรตีนมีผลต่อลักษณะทำงประสำทสัมผัสของอำหำร เช่น กำรเกิดฟอง (foaming) กำรเกิดเจล 
(gelling) กำรตกตะกอน (coagulation) กำรเป็รอิมัลซิไฟเออร์ (emulsifying) เช่น เลซิทินในไข่แดง โปรตีน
ในน้ ำนม 

2) ด้ำนกำรละลำย : ค่ำกำรละลำยและพีเอชท ำให้สำมำรถเลือกสภำวะต่ำงๆในกำรสกัดได้ เช่น กำร
สกัดโปรตีนไมโอไฟบริลลำร์จำกโครงสร้ำงเนื้อเยื่อ ด้วยเกลือ กำรตัดและผสมด้วยเครื่อง silent cutter หรือ
กำรตกตะกอนเวย์โปรตีนด้วยแคลเซียมคลอไรด์ หรือกำรตกตะกอนโปรตีนถั่วเหลืองด้วบแคลมเซียมซัลเฟตใน
อุตสำหกรรมกำรท ำเต้ำหู้ เป็นต้น 

3) ด้ำนกำรเกิดฟิล์มและกำรเกิดเจล กำรเกิดเจลเป็นสมบัติท่ีส ำคัญมำกใน ผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อ ท่ีมี
กำรบดให้ละเอียด เช่น ไส้กรอก กำรเกิดเจลจำกผลิตภัณฑ์ปลำ เป็นต้น ซึ่งมีผลมำจำกโปรตีนกล้ำมเนื้อท่ีมีช่ือ
ว่ำ "ไมโอชิน" และสภำวะท่ีใช้ในกำรแปรรูป  

ส่วนกำรเกิดฟิล์ม เกิดเนื่องจำกเป็นกำรหุ้มรอบๆสงทีต้องกำร ท ำให้ช่วยป้องกัน อำหำรนั้นจำกส่ิง
ต่ำงๆได้แก่ ป้องกันกำรเกิดปฏิกิริยำสีน้ ำตำลในผักและผลไม้ท่ีหั่นเป็นแว่น เป็นต้น โดยฟิล์มเป็นส่วนประกอบ
ของโปรตีน แต่ก็อำจมีพวกคำร์โบไฮเดรตและลิปิดได้ ซึ่งสำรต่ำงๆ ทีนิยมใช้ได้แก่ คอลลำเจน เจลำติน เคซีน 
เวย์โปรตีน โปรตีนจำกถั่วเหลือง เป็นต้น ยกตัวอย่ำง ฟิล์มท่ีท ำจำกสำรเหล่ำนี้ ได้แก่ ฟิล์มท่ีท ำจำกเวย์โปรตีน
จะมีลักษณะใส ยืดหยุ่น สำมำรถป้องกัน ออกซิเจน น้ ำมันและกล่ินต่ำงๆในสภำวะควำมช่ืนตำได้เป็นอย่ำงดี 
แต่ไม่สำมำรถป้องกันกำร ระเหยของไอน้ ำได้ 

4) ควำมสำมำรถในกำรอุ้มน้ ำ (Water-Holding Capacity, WHO) ปริมำณน้ ำในอำหำรหลำยๆชนิด
ขึ้นอยู่กับโครงสร้ำงของโปรตีน โดยในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์มีผลอย่ำงมำกต่อลักษณะเนื่อสัมผัส ( texture) 

และควำมชุ่มน้ำ (juiciness) กำรท่ีค่ำ WHC ลดลงท ำให้เกิดกำรสูญเสียขณะปรุงให้สุก (cooking loss) และ
สำรที่ละลำยออกมำเมื่อละลำยน้ำแข็งเพิ่มมำกขึ้น (thawing drip) 

ส ำหรับปริมำณของสำรอำหำรประนำทโปรตีนท่ีพบในผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องด่ืมบำงชนิด ดัง
แสดงในตำรำงท่ี 5.2 
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ตารางที่ 5.2 ปริมำณโปรตีนในอำหำรบำงชนิด (%  ต่อน้ ำหนักเปียก) 

อาหาร ปริมาณโปรตีน อาหาร ปริมาณโปรตีน 

ข้ำวซ้อมมือ 

ข้ำวสำร 

แป้งข้ำวสำลี 

แป้งข้ำวโพด 

มันฝรั่ง 
มันส ำปะหลัง 
ถั่วเมล็ดแห้ง 

7.9 

7.1 

13.7 

6.9 

2.1 

0.6 

23.6 

ไข ่

เนื้อไก่ 
เนื้อหมู 
เนื้อวัว 

น้ ำนม 

นมผงปรำศจำกไขมัน 

เนยแข็งเชดดำร์ 

12.5 

23.1 

17.1 

18.5 

3.3 

36.2 

24.9 

(ที่มา : Kirk, 1991  และ James, 1995) 

5.4 หน้าที่ของโปรตีนในอาหาร 
โปรตีนมีสมบัติต่ำง ๆ เช่น กำรละลำย กำรดูดซับ กำรเกิดเจล กำรให้ควำมยืดหยุ่น และกำรเกิดโฟม 

เป็นต้น จึงมีกำรน ำสมบัติต่ำง ๆ เหล่ำนี้มำใช้ประโยชน์ในอำหำรชนิดต่ำง ๆ คือ 

1) ควำมสำมำรถในกำรละลำย กำรดูดซับน้ ำ เนื่องจำกโมเลกุลโปรตีนประกอบด้วยสำรมีขั้ว จึงท ำให้
โปรตีนบำงชนิดละลำยน้ ำได้ จึงมีกำรเตรียมเครื่องด่ืมจำกโปรตีน เช่น นมถั่วเหลือง โปรตีนบำงชนิด เช่น 
โปรตีนในเนื้อสัตว์ ในแป้งสำลีและมีควำมสำมำรถในกำรดูดซับน้ ำ ท ำให้ควำมนุ่ม เช่น ควำมนุ่มของไส้กรอก 
และขนมเค้ก เป็นต้น 

2) ควำมสำมำรถในกำรเกิดเจล โปรตีนจ ำพวกคอลลำเจนท่ีได้จำกหนังสัตว์ เช่น หนังหมู หนังวัว และ
โปรตีนอัลบูมินและโกลบูมินในไข่ขำว และเคซีนในน้ ำนม สำมำรถเกิดเจลได้จำกกำรแปลงสภำพจำกธรรมชำติ 
โดยเมื่อโมเกลุลมีกำรคลำยตัวออกจึงสำมำรถเกิดกำร cross-link ของโมเลกุลเป็นโครงข่ำยและอุ้มน้ ำไว้ข้ำงใน 
จึงมีกำรน ำมำใช้ในกำรผลิตอำหำรต่ำง ๆ เช่น คอลลำเจน ใช้ในกำรประสำนในผลิตภัณฑ์เนื้อ น้ ำนมใช้ท ำ
โยเกิร์ตและเนยแข็ง ไข่ใช้ท ำคัสตำร์ด เป็นต้น 

3) ควำมสำมำรถในกำรเกิดอิมัลชัน เจลำตินและโปรตีนจำกไข่ขำว ช่วยให้เกิดอิมัลชันได้ดี เนื่องจำก
ไม่มีประจุจึงท ำให้เป็นตัวเช่ือมระหว่ำงช้ันของไขมันและน้ ำได้ จึงนิยมใช้เจลำตินในไอศกรีม 

4) ควำมสำมำรถในกำรเกิดโฟม กำรเกิดโฟมเป็นควำมสำมำรถของโปรตีนในกำรเกิดเป็นฟิลม์ท่ีบรรจุ
อำกำศไว้ข้ำงใน กำรเกิดโฟมจะเกิดได้ดีท่ีค่ำพีไอของโปรตีนเนื่องจำกโมเลกุลของโปรตีนไม่มีประจุ จึงไม่เกิด
กำรผลักกัน โมเลกุลโปรตีนจึงรวมตัวกันได้ดี  เกิดเป็นฟิลม์ท่ีเหนียวคงตัวดักจับอำกำศไว้ได้ดี นอกจำกนี้กำรจะ
ให้โฟมมีเสถียรภำพต้องมีควำมเข้มข้นของโปรตีนเพียงพอ กำรเกิดโฟมของโปรตีนในไข่ขำวถูกน ำมำใช้ในกำร
ขึ้นฟูของขนมเค้ก ขนมไข่และขนมสำล่ี เป็นต้น 

5) กำรเกิดควำมเหนียวและยืดหยุ่น โปรตีนในข้ำวสำลีคือ ไกลอะดินและกลูเตลิน เมื่อผสมกับน้ ำแล้ว
นวดจะท ำให้โมเลกุลโปรตีนบำงส่วนคลำยตัวออกเนื่องจำกแรงกลและจำกกำรนวดท ำให้สำมำรถท ำให้โปรตีน
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เหล่ำนี้จับตัวกันเป็นร่ำงแหท่ีมีควำมยืดหยุ่นโดยมีพันธะไฮโดรโฟบิก จึงท ำให้มีควำมยืดหยุ่นดักจับแกสไว้ได้จึง
ท ำให้เกิดกำรขึ้นฟูของขนมปังหรือขนมเค้ก 

6) นอกจำกนี้โปรตีนยังให้สี กล่ินรส และเนื้อสัมผัสแก่อำหำร เช่น สีและกล่ินรส ท่ีได้จำกปฏิกิริยำ
เมลลำร์ดของขนมอบ ไดเพปไทด์ของกรดแอสพำร์ติกและฟินิลอะลำนีนท่ีอยู่ในรูปเมทิลเอสเทอร์ให้รสหวำนจึง
ใช้เป็นสำรทดแทนน้ ำตำลและกรดกลูตำมิกท่ีอยู่ในรูปของเกลือโซเดียมให้รสคล้ำยเนื้อให้ควำมอร่อยกลมกล่อม
แก่อำหำร จึงใช้เป็นสำรปรุงรสอำหำร 

นอกจำกนี้โปรตีนยังมีสมบัติ หน้ำท่ี และบทบำทอื่นๆ ในอำหำรอีกมำกมำยดังแลแสดงในตำรำงท่ี 5.3 

ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 5.3 สมบัติและหน้ำท่ีต่ำงๆของโปรตีนในอำหำร 

สมบัติ หน้าที่ 
ด้ำนประสำทสัมผัส สี กล่ิน และรสชำติ 

ควำมรู้สึกเมื่อปลำยประสำทถูกกระตุ้น ลักษณะเนื้อสัมผัส ควำมรู้สึกเมื่ออำหำรอยู่ในปำก 
ควำมนุ่มควำมขุ่น 

กำรจับกันน้ ำ กำรละลำย ควำมชุ่มช้ืน กำรดูดน้ ำ กำรพองตัว ควำม
ข้น ควำมหนืด กำรเกิดเจล 

กำรเคลือบท่ีผิวนอก กำรเกิดอิมีลชัน กำรเกิดโฟม กำรเกิดฟิล์ม 

กำรเป็นตัวจับ กำรจับกับลิปิด กำรจับกับสำรให้กล่ินและรสชำติ 

ลักษณะโครงสร้ำงของอำหำร ควำมยืดหยุ่น กำรเกำะตัว ควำมทนเค้ียว กำรเกิดโต 
เป็นต้น 

ลักษณะทำงกำยภำพของเนื้ออำหำร (rheology) ควำมหนืด กำรเกิดเจล 

กำรท ำหน้ำท่ีเป็นเอนไซม์ โปรตีนนมตกตะกอนจำกเอนไซม์เรนเนต เนื้อสัตว์ไม่
เหนียวจำกเอนไซม์ปำเปน 

กำรเป็นส่วนผสม ส่วนผสมเข้ำกันได้ดี เช่น แป้งข้ำวสำลีและถั่วเหลือง
โปรตีนกลูเตนและเคซีน 

สำรต้ำนออกซิเดชัน กำรป้องกันไม่ให้เกิดกล่ินผิดปกติ 

(ที่มา : นิธิยำ, 2545) 
 

5.5 การวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในอาหาร (Kirk, 1991 และ Chang, 1994) 

1. กำรหำปริมำณโปรตีนโดยวิธี macro-Kjeldahl distillation 

2. กำรหำปริมำณโปรตีนโดยวิธี semi-micro Kjeldahl distillation 

3. กำรหำปริมำณโปรตีนโดยกำรเผำไหม้หรอวิธีดูมำส์  (Dumas or Combustion Analysis) 
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4. กำรหำปริมำณโปรตีนโดยกำรวัดสี  (Nessler colorimetric method) 

5. กำรหำปริมำณโปรตีนโดยวิธีลำวรี  (Lowry's method) 

6. กำรหำปริมำณโปรตีนโดยวิธีไบยูเร็ต  (Biuret method) 

7. กำรหำปริมำณโปรตีนโดยวิธีฟอร์มอลไตเตรชัน (Formal Titration) 

 

กำรจะเลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีมีอยู่ จ ำนวนตัวอย่ำงท่ีวิเครำะห์ ควำมเร่งด่วนของ
กำรวิเครำะห์ และควำมถูกต้องแม่นย ำของผลกำรวิเครำะห์ท่ีได้ เช่น ปริมำณโปรตีนในน้ ำนมวัวจะวิเครำะห์
โดยใช้วิธีฟอร์มอลไทเทรชัน หรือ dye-binding ถ้ำตัวอย่ำงเป็นแป้งจะวิเครำะห์หำปริมำณโปรตีนโดยใช้วิธี
ย่อยและกล่ันด้วย semi-micro Kjeldahl distillation ซึ่งจะใช้ตัวอย่ำงแป้งประมำณ 0.15-0.2 กรัม เป็นต้น 

 

 

รูปที่ 5.1 รูปจ ำลองแสดงหลักกำรในกำรหำปริมำณโปรตีน 

(ที่มา : http://sibagropribor.ru/en/helpful-articles/Kjeldahl/) 

 

5.5.1 การวิเคราะห์โปรตีนโดยวิธี Macro-Kjeldahl distillation (Kirk, and Sawyer, 1994; 

James, 1995Chang, 1994) 

Johann Kjeldahl ได้รำยงำนกำรวิเครำะห์โปรตีนเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1883 และได้ใช้กัน
เรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน จึงเรียกว่ำ Kjeldahl method วิธีนี้เป็นกำรวิเครำะห์หำไนโตรเจนท้ังหมดท่ีอยู่ใน
สำรประกอบอินทรีย์ชนิดต่ำงๆ (organic nitrogen) ท่ีมีอยู่ในอำหำรทั้งหมด ซึ่งมีสำรประกอบไนโตรเจนท่ีเป็น
โปรตีนและสำรประกอบชนิดอื่นท่ีมีไนโตรเจนแต่ไม่ใช่โปรตีนผสมอยู่รวมกัน วิธีนี้จึงเป็นกำรวิเครำะห์ปริมำณ
ไนโตรเจนท้ังหมดในอำหำร โดยสมมุติว่ำไนโตรเจนท้ังหมดในอำหำรมำจำกโปรตีน และค ำนวณหำปริมำณ
โปรตีนโดยคูณด้วย conversation factor ซึ่งเป็นตัวเลขได้จำกกำรค ำนวณหำเปอร์เซ็นต์ไนดตรเจนท่ีเป็น
องค์ประกอบอยู่ในโปรตีนของอำหำรชนิดนั้นๆ ตัวอย่ำงปริมำณโปรตีนในอำหำรบำงชนิดแสดงดังตำรำงท่ี 5.1 

ปริมำณไนโตรเจนในอำหำรและค่ำ conversation factor ส ำหรับโปรตีนบำงชนิดแสดงในตำรำงท่ี 5.2  
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% โปรตีน   =    %  ไนโตรเจน × conversation factor (F) 
 

 F       =   
100

% ไนโตรเจน
   

 

1) ขั้นตอนของวิธี Kjeldahl แบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ 

(1) ขั้นตอนกำรย่อย (digestion)  
เป็นกำรท ำ wet combustion ในขั้นตอนนี้โปรตีนในอำหำรจะถูกย่อยโดยกำรต้มให้

เดือดด้วยกรดก ำมะถันเข้มข้น โดยมีโลหะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยำ กรดก ำมะถันจะท ำหน้ำท่ีเป้นออกซิไดซิงเอเจนต์ 
ท ำให้เกิดปฏิกิริยำรี ดักชันของไนโตรเจนอินทรีย์ได้เป็นแอมโมเนีย ซึ่งจะอยู่ เป็นสำรละลำยในรูปของ
แอมโมเนียมซัลเฟต [( NH4)2 SO4] ในขั้นตอนกำรย่อยนี้จะเติมโซเดียมหรือโพแทสเซียมแมงกำเนตลงไปเพื่อ
เพิ่มจุดเดือดของส่วนผสมให้สูงขึ้น ท ำให้เกิดกำรออกซิเดชันได้อย่ำงสมบูรณ์ ดังแสดงในรูปท่ี 5.2 

นอกจำกนี้ยังมีกำรใช้ตัวเร่งปฏิกิริยำ (catalyst) และตัวเร่งปฏิกิริยำท่ีมีประสิทธิภำพดี
ท่ีสุด คือโลหะปรอทในรูปปรอทออกไซด์ รองลงมำ คือ ซีลีเนียม แต่โลหะท้ัง 2 ชนิดนี้เป็นพิษและกำรก ำจัดท้ิง
จะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม นอกจำกนี้ปรอทยังรวมตัวเป็นสำรประกอบเชิงซ้อนกับแอมโมเนีย ต้องเติม
โซเดียมไทโอซัลเฟตลงไปเพื่อสลำยสำรประกอบเชิงซ้อนท ำให้ได้แอมโมเนียออกมำ จึงนิยมใช้ส่วนผสมของ
คอพเพอร์ซัลเฟตและไททำเนียมไดออกไซด์ 

 

รูปที่ 5.2  ขั้นตอนกำรย่อย (digestion) 
(ท่ีมำ : https://www.velp.com/en/service_support/kjeldahl_digestion) 

 

 

 

https://www.velp.com/en/service_support/kjeldahl_digestion
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(2) ขั้นตอนกำรท ำให้เป็นกลำง (neutralization)  
ในขั้นตอนนี้แอมโมเนียมซัลเฟตท่ีเกิดขึ้นจะถูกท ำให้เป็นด่ำงโดยกำรท ำปฏิกิริยำต่อ

สำรละลำยกับโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นท่ีมำกเกินพอ จะได้ก๊ำซแอมโมเนียระเหยออกมำ จำกนั้นจึงกล่ัน
โดยตรงหรือกล่ันโดยใช้ไอน้ ำ (steam distillation) เพื่อไล่ก๊ำซแอมโมเนียออกมำให้หมดแล้วจับก๊ำซ
แอมโมเนียท่ีกล่ันออกมำได้ด้วยสำรละลำยกรดบอริก ดังแสดงในรูปท่ี 5.3 

   ควำมร้อน 

โปรตีน       (NH4)2 SO4/H2SO4 

H2SO4 และตัวเร่งปฏิกิริยำ                     กล่ัน               เติม NaOH มำกเกินพอแล้ว        
       

                                                         NH3/Boric acid 

 ขั้นตอนของปฏิกิริยำมีดังนี้ 

 (NH4)2 SO4  +  2 NaOH    Na2SO4  +  2H2O  +  2NH3 

 

ก๊ำซแอมโมเนียท่ีเกิดขึ้นจำกปฏิกิริยำ จะถูกดักจับไว้ด้วยสำรละลำยกรดบอริกได้เป็นแอมโมเนียม -

บอเรตดังสมกำร  

 NH3 + H3BO3    NH4 H2BO3 

         แอมโมเนี        กรดบอริก                  แอมโมเนียบอเรต 

 

(3) ขั้นตอนกำรไทเทรต  

ในขั้นตอนนี้เป็นกำรไทเทรตหำปริมำณแอมโมเนียท่ีอยู่ในสำรละลำยในรูปแอมโมเนีย
บอเรตด้วยำรละลำยกรดก ำมะถันหรือกรดเกลือมำตรฐำน โดยใช้เมทิลเรดเป็นอินดิเคเตอร์ ดังแสดงในรูปท่ี 
5.4 ปฏิกิริยำท่ีเกิดขึ้นเป็นดังสมกำรต่อไปนี้ 

2 NH4 H2BO3 + H2SO4   (NH4)2 SO4   + 2H3BO3 

หรือ NH4 H2BO3 + HCl   NH4Cl  + H3BO3 
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รูปที่ 5.3  ขั้นตอนกำรท ำให้เป็นกลำง (neutralization)  

(ที่มา : https://www.velp.com/en/service_support/kjeldahl_distillation) 

 

 
รูปที่ 5.4 ขั้นตอนกำรไทเทรต 

(ที่มา : http://sibagropribor.ru/en/helpful-articles/Kjeldahl/) 
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ค ำนวณหำปริมำณไนโตรเจนได้ดังนี้ 
1 โมล H2SO4 ท ำปฏิกิริยำสมมูลพอดีกับไนโตรเจน 2 โมล หรือ 28 กรัม 

1 โมล HCl ท ำปฏิกิริยำสมมูลพอดีกับไนโตรเจน 1 โมล หรือ 14 กรัม 

1 มิลลิลิตร 0.1 โมลำร์  H2SO4 ท ำปฏิกิริยำสมมูลพอดีกับไนโตรเจน 0.0028 กรัม 

1 มิลลิลิตร 0.1 โมลำร์ HCl ท ำปฏิกิริยำสมมูลพอดีกับไนโตรเจน 0.0014 กรัม 

กำรหำปริมำณไนโตรเจนและโปรตีนโดยวิธี Kjeldahl เป็นวิธีท่ีใช้กันท่ัวไปเป็นสำกลและใช้เป็นวิธี
มำตรฐำนส ำหรับเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ 

 

ตารางที่ 5.4 ค่ำ conversation factor ส ำหรับใช้ค ำนวณเพื่อเปล่ียนเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนให้เป็นโปรตีนใน
อำหำรบำงชนิด  

อาหาร %  ไนโตรเจนในโปรตีน 

(X) 
Conversation factor 

(F = 100/X) 
อำหำรผสม 

เนื้อสัตว์ 
ข้ำวโพด 

น้ ำนมและผลิตภัณฑ์นม 

แป้งข้ำวสำลีและมักโรนี 
ไข ่

เจลำตินและคอลลำเจน 

ถั่วเหลือง 
ข้ำวเจ้ำ 
ข้ำวสำลีท้ังเมล็ด 

ข้ำวบำร์เลย์ ข้ำวโอตและข้ำวไรย์ 
ร ำข้ำวสำลี 

อัลมอนด์ 

นัท ถั่วลิสง บรำซิลนัท 

นัทชนิดอื่นๆ 

16.00 

16.00 

17.70 

15.67 

17.54 

14.97 

18.02 

18.12 

19.34 

18.76 

17.15 

15.85 

19.30 

18.48 

18.47 

6.25 

6.25 

5.65 

6.38 

5.70 

6.68 

5.55 

5.52 

5.17 

5.33 

5.83 

6.31 

5.18 

5.41 

5.30 

(ที่มา : Boyer, 1993) 

2) เทคนิคในการวิเคราะห์ 
(1) ถ้ำตัวอย่ำงอำหำรเป็นของแข็ง หรือกึ่งของแข็ง เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อ เพื่อสะดวกในกำร

ช่ังตัวอย่ำง ให้ช่ังใส่ในกระดำษกรอง แล้วใช้กระดำษกรองห่อ ตัวอย่ำงใส่ลงในฟลำส์คท่ีใช้ย่อย และใช้กระดำษ
กรองขนำดเท่ำกันท ำ blank ควบคู่กันไปด้วย 
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(2) อำจเติมสำรต้ำนกำรเกิดฟองได้ 

(3) ถ้ำตัวอย่ำงเป็นของเหลว อำจต้องใช้กรดก ำมะถันในกำรย่อยเพิ่มมำกขึ้น 

(4) ของเหลวที่ได้มำจำกกำรกล่ันต้องท ำให้เย็นตลอดช่วงระยะเวลำท่ีกล่ัน 

(5) ปริมำณไนโตรเจนท้ังหมดท่ีวิเครำะห์ได้จะไม่รวมไนเทรตและไนไทรต์ท่ีอำจมีอยุ่ใน 

ตัวอย่ำงอำหำร 

(6) หลอดย่อยต่อเข้ำกับเครื่องกล่ันในระหว่ำงกรกล่ัน  และเมื่อกล่ันเสร็จแล้วจะร้อนมำก  
ควรใช้ควำมระมัดระวัง  และใส่ถุงมือจับของร้อนทุกครั้งท่ีจะสัมผัส  หรือเปล่ียนหลอด 

(7) ควรใช้ควำมระมัดระวังในกำรต่อหลอดย่อยเข้ำกับเครื่องกล่ัน โดยต้องต่อให้เข้ำกันจน
สนิทจริง ๆ  มิฉะนั้นระหว่ำงกำรเติมสำรเคมีและระหว่ำกำรกล่ัน  สำรเคมีจะเกิดกำรรั่วไหลออกมำได้อย่ำง
รุนแรง  เป็นอันตรำยต่อผู้วิเครำะห์  และเครื่องมือได้ 

3) ข้อดีของวิธี Kjeldahl 

(1) ใช้ได้กับอำหำรทุกประเภท 

(2) วิธีกำรไม่ยุ่งยำก 

(3) ค่ำใช้จ่ำยน้อย 

(4) ให้ผลกำรวิเครำะห์แม่นย ำและใช้เป้นวิธีมำตรฐำนส ำหรับวิเครำะห์หำโปรตีนอย่ำง
หยำบ (crude protein) หรือโดยประมำณเท่ำนั้น 

(5) ปรับปรุงเป็นวิธี micro- Kjeldahl โดยวิเครำะห์หำปริมำณของโปรตีนเป็นมิลลิกรัมได้ 

4) ข้อเสียของวิธี  Kjeldahl 

(1) เป็นกำรวิเครำะห์หำปริมำณในไตรเจนท่ีมีท้ังหมดในอำหำร ไม่ใช่เฉพำะไนโตรเจนจำก
โปรตีนเพียงอย่ำงเดียว ดังนั้นหำกในอำหำรมีปริมำณไนโตรเจนจำกสำรประกอบอื่นท่ีไม่ใช่โปรตีนปนอยู่มำก 
จะท ำให้ปริมำณโปรตีนท่ีวิเครำะห์ได้มีค่ำมำกกว่ำค่ำท่ีแท้จริง 

(2) ใช้เวลำอย่ำงน้อย 2 ช่ัวโมง 
(3) มีควำมแม่นย ำต่ ำกว่ำวิธี Biuret 

(4) สำรเคมีท่ีใช้มีควำมเข้มข้นสูง อำจเป็นอันตรำยได้ 

5.5.2 การวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนโดยวิธี semi-micro Kjeldahl distillation (Chang, 

1998) 

เป็นวิธีกำรท่ีใช้กล่ันหำปริมำณไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียท่ีใช้ตัวอย่ำงปริมำณน้อย ( semi-

micro scale) อำหำรตัวอย่ำงท่ีจะน ำมำกล่ันต้องน ำไปย่อยกับกรดก ำมะถันเข้มข้นใน Kjeldahl digestion 

apparatus เสียก่อน โดยท ำตำมข้ันตอนต่ำงๆ ดังนี้ 
1) อำหำรตัวอย่ำงท่ีมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน เช่น แป้ง น้ ำเช่ือม น้ ำผ้ึง น้ ำส้มสำยชู น้ ำนม

สด หรือท่ีมีลักษณะเป็นผงละเอียด ให้ช่ังอำหำรตัวอย่ำง 0.15-0.2 กรัม ใส่ลงในฟลำสค์ท่ีใช้ย่อยขนำด 30-35 
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มิลลิลิตร ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยำผสม 0.8 กรัม และกรดก ำมะถันเข้มข้น จ ำนวน 2 มิลลิลิตร หำกใช้มำกกว่ำนี้ ใน
ขั้นตอนกล่ันจ ำเป็นจะต้องใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์มำกด้วย เพื่อให้ส่วนผสมของส่ิงท่ีย่อยได้ (digest solution) 

อยู่ในสภำพที่มีโซเดียมไฮดรอกไซด์มำกเกินพอ น ำส่วนผสมท้ังหมดไปย่อยบนเตำย่อยจนใสแล้วให้ควำมร้อน
ต่ออีกหนึ่งช่ัวโมง จึงหยุดกำรย่อย 

น ำของเหลวที่ย่อยได้นั้นเทลงไปในส่วนท่ีใช้ส ำหรับกล่ัน ใช้น้ ำกล่ันจ ำนวนเล็กน้อยล้ำงฟลำสค์ท่ี
ใช้ย่อย แล้วเทของเหลวที่ได้จำกกำรล้ำงลงไปรวมกับของเหลวที่จะใช้กล่ัน เติมสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์
ควำมเข้มข้น 45 % ลงไป 15 มิลลิลิตร ปิดด้วยจุกแก้ว กล่ันไนโตรเจรรูปแอมโมเนีย โดยใช้กำรกล่ันด้วยไอน้ ำ 
(steam distillation) ใส่ลงในฟลำสค์ขนำด 250 มิลลิลิตรที่มีสำรละลำยกรดบอริก ควำมเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์ 
จ ำนวน 10 มิลลิลิตร และเมทิลเรดอินดิเคเตอร์ 2-3 หยดกล่ันประมำณ 10-15 นำที แล้วล้ำงปลำย
คอนเดนเซอร์ด้วยน้ ำกล่ันเล็กน้อย หลังจำกนั้นน ำของเหลวท่ีกล่ันได้ไปไทเทรตกับสำรละลำยกรดเกลือ ควำม
เข้มข้น 0.02 โมลำร์ บันทึกปริมำตรสำรละลำยกรดเกลือท่ีใช้เพื่อน ำไปค ำนวณหำเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนใน
อำหำรตัวอย่ำง 

2) อำหำรตัวอย่ำงท่ีมีลักษณะท่ีไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน  
อำหำรท่ีไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ตัวอย่ำงเช่น อำหำรประเภทเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อซึ่ง

ค่อนข้ำงยุ่งยำกในกำรสุ่มตัวอย่ำง 
ช่ังอำหำรตัวอย่ำงท่ีสุ่มมำอย่ำงดีแล้ว ประมำณ 1.5-2.0 กรัม น ำไปย่อยในฟลำสค์ท่ีใช้ย่อย 

ขนำด 500-800 มิลลิลิตร ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยำผสม 8 กรัม และกรดก ำมะถันเข้มข้น (ชนิดปรำศจำกไนโตรเจน) 
จ ำนวน 20 มิลลิลิตร น ำไปย่อยจนใส แล้วย่อยต่อให้ครบอีกหนึ่งช่ัวโมง (ท ำ blank ควบคู่ไปด้วย โดยย่อย
เฉพำะกรดและตัวเร่งปฏิกิริยำผสม) น ำของเหลวท่ีย่อยแล้วนี้ไปปรับปริมำตรให้ครบ 100 มิลลิลิตร แล้วปิ
เปตต์สำรละลำยท่ีได้ (ท ำท้ังของ blank และอำหำรตัวอย่ำงคู่กัน) มำ 10 มิลลิลิตร น ำไปกล่ันโดยใช้เครื่อง 
Markham semi-micro Kjeldahl distillation apparatus ตำมวิธีในข้อ 1) ค ำนวณหำเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจน 
แล้วน ำไปคูณกับ conversation factor ของอำหำรแต่ละชนิด 

ข้อดีของกำรวิเครำะห์ตำมข้อ 2) คือหลังจำกปรับปริมำตรของสำรละลำยท่ีย่อยได้เป็น 
100 มิลลิลิตรแล้วสำมำรถน ำของเหลวดังกล่ำวไปกล่ันได้หลำยซ้ ำ ท ำให้ผลกำรวิเครำะห์ท่ีได้ “น่ำเช่ือถือ” 
มำกขึ้น 

ในกำรวิเครำะห์หำปริมำณไนโตรเจนโดยวิธี Kjeldahl เป็นกำรหำปริมำณไนโตรเจนจำก
สำรประกอบอินทรีย์เท่ำนั้น จะไม่รวมไนโตรเจนจำกสำรประกอบอนินทรีย์ เช่น ไนเทรตและไนไทรต์ 
สำรประกอบอินทรีย์ท่ีมีไนดตรเจนเป็นองค์ประกอบท่ีพบในอำหำรมีหลำยชนิด ท้ังท่ีเป็นโปรตีนและไม่ใช่
โปรตีน อำหำรบำงชนิดจะมีสำรประกอบอินทรีย์ท่ีไม่ใช่โปรตีนสูง เช่น ในพืช ผัก และผลไม้ แต่ผลกำร
วิเครำะห์ท่ีได้ใช้ปริมำณไนโตรเจนท้ังหมดท่ีวิเครำะห์ได้คูณด้วย conversation factor เปล่ียนให้เป็นปริมำณ
โปรตีนท้ังหมดท ำให้ผลกำรทดลองท่ีได้คลำดเคล่ือนไม่ถูกต้อง จะได้ค่ำปริมำณโปรตีนสูงกว่ำท่ีเป็นจริงและท ำ
ให้เกิดควำมเข้ำใจผิดคิดว่ำตังอย่ำงท่ีวิเครำะห์มีปริมำณโปรตีนสูงได้ 
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5.5.3 การหาปริมาณโปรตีนโดยการเผาไหม้หรอวิธีดูมาส์ (Dumas or Combustion analysis) 
(Owusu-Apenten, 2005) 

กำรวิเครำะห์หำปริมำณไนโตรเจนโดยวิธีกำรนี้ ท ำได้โดยกำรเผำไหม้ตัวอย่ำงเป็นกำรน ำ
ตัวอย่ำงมำเผำไหม้ในสภำวะท่ีมีออกซิเจนอยู่ 99% ท่ีอุณหภูมิ 950 -1000 องศำเซลเซียส เพื่อให้ตัวอย่ำง
กลำยเป็นก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ น้ ำ ไนโตรเจนออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ท ำให้โปรตีนในอำหำรถูก
เปล่ียนไปเป็นไนโตรเจน แล้วจึงใช้ตัวตรวจวัดในกำรวัดหำปริมำณค่ำกำรน ำควำมร้อนเพื่อน ำไปแปลงค่ำเป็น
ปริมำณโปรตีนต่อไป  

 

5.5.4 การหาปริมาณโปรตีนโดยการวัดสี (Nessler colorimetric method) 

 วิธีกำรนี้เป็นกำรย่อยตัวอย่ำงอำหำร ท่ีท ำให้เกิดสำรละลำยแอมโมเนียมอิออนจำกนั้น น ำ
สำรละลำยท่ีได้มำท ำปฏิกิริยำกับอัลคำไลฟีนอลและไฮโปรคลอไรท์ แล้วจึงให้ควำมร้อน จะท ำให้ได้สำรละลำย
ท่ีเกิดขึ้นมีสีสีน้ ำเงิน จำกนั้นจึงน ำไปวัดด้วยเครื่องสเฟกโตโฟโตมิเตอร์( spectrophotometer) ท ำให้ได้
ปริมำณโปรตีนโดยกำรใช้หลักกำรของเครื่องนี้  วิธีกำรนี้เป็นกำรย่อยตัวอย่ำงอำหำร ทีทำให้เกิดสำรละลำย
แอมโมเนียมอิออน 

 

5.5.5 การหาปริมาณโปรตีนโดยวิธีไบยูเร็ต (Biuret method) 

 ปฏิกิริยำกำรเกิดสีของโปรตีนสำมำรถใช้ในกำรตรวจสอบเชิงคุณภำพแต่ในขณะเดียวกันบำงวิธี
ก็สำมำรถท่ีจะใช้ในกำรตรวจสอบเชิงปริมำณได้ ส ำหรับวิธีที่นิยมใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพของโปรตีนว่ำมีอยู่
หรือไม่หรอกำรตรวจสอบเชิงคุณภำพ มีวิธีท่ีนิยมใช้กันดังต่อไปนี้ 
 1) กำรทดสอบแบบไบยูเร็ต (Biuret test) เป็นกำรตรวจหำโปรตีนท่ีมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ โดย
กำรเตรียมตัวอย่ำงปรมำณเพียงเล็กน้อยและละลำยในนำปริมำณ 5 มิลลิลิตรแล้วจึงเติมด่ำงแก่ลงในตัวอย่ำง 
หลังจำกนั้น จึงท ำกำรเติมสำรละลำยคอปเปอร์โดเฟตเพียง 2 -3หยด ลงในสำรละลำยโปรตีน กำรเกิดสีม่วง
แสดงให้เห็นว่ำมีโปรตีนอยู่หรือให้ผลบวก กำรทดสอบนี้ใช้ทดสอบโปรตีนท่ีมีพันธะเปปไทด์ต้ังแต่ 3 ตำแหน่ง
ขึ้นไป ดังนั้น กำรทดสอบกับไดเปปไทด์จึงให้ผลเป็นลบ 

 2) กำรทดสอบแบบแซนโธโพเทอิก (Xanthoproteic test) เป็นกำรเติมกรดไนตริกเข้มข้น
ปริมำณ 3 มิลลิลิตรอย่ำงระมัดระวังลงในสำรละลำยโปรตีน สำรละลำยจะเปล่ียนจำกสีเหล่ืองกลำยเป็นสีส้ม
ไหม้กรณีท่ีให้ผลบวก เนืองจำกโปรำนท่ีมีกรดอะมิโนอยู่ จะท ำปฏิกิริยำกับวงแหวนชองเบนซีน 

ซึ่งได้แก่ไทโรซีน ฟีนิลอะลำนีน และทริปโตเฟน 

 3) กำรทดสอบแบบรีดิวซ์ซัลเฟอร์  (Reduced sulfur test) เป็นกำรต้มสำรละลำยโปรตีนท่ีมี
โปตัสเชียมไฮดรอกไซด์อยู่ 2-3 มิลลิลิตรในอ่ำงน้ ำเดือด แล้วจึงเติมสำรละลำยเลดอะซีเตด 2 -3 มิลลิลิตร ใน
กรณีท่ีตัวอย่ำงมีกรดอะมิโนท่ีมีชลเฟอร์อยู่ เช่น ซิสตีน และเมทไธโอนีน จะท ำให้ได้ตะกอนสีด ำท่ีเป็นตะกอน
จำกเลดซัลไฟด์ 
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 4) กำรทดสอบแบบนินไฮดริน  (Ninhydrin test) เป็นกำรต้มสำรละลำยโปรตีนกับนินไฮดริน
(ไตรคโตไฮดรินดีน ไฮเดรต) ประมำณ 2-3 มิลลิลิตร แล้วจึงท ำกำรให้ควำมร้อนส่วนผสมนี้จนเดือดในอ่ำงน้ ำ
เดือด เมื่อท ำให้สำรละลำยเย็นจะกลำยเป็นสีม่วงอ่อนถ้ำสำรประกอบนั้นมีหมู่อะมิโนท่ีอิสระอย่ำงน้อย 1 หมู่
และหมู่คำร์บอกซิลท่ีอิสระอย่ำงน้อย 1 หมูย่กเว้นกรดอะมิโนท่ีช่ือโพรลีนและไฮดรอกซี 
โพรลีน ท่ีจะให้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสีเหลีอง 

ส ำหรับวิธีไบยูเร็ตท่ีใช้ในกำรหำปริมำณโปรตีนในอำหำรอำศัยหลักกำรท่ีสำรซึ่งมีสำรท่ีมี
พันธะเปปไทด์ต้ังแต่ 2 พันธะหรือมำกกว่ำขึ้นไป จะให้สำรเชิงซ้อนสีม่วงเมือท ำปฏิกิริยำกับคอปเปอร์ ( II) 
อออนในสำรละลำยทีเป็นด่ำง กำรเปล่ียนสีท่ีเกิดขึ้นเนื่องมำจำกสำรเชิงช้อนท่ีเกิดขึ้นระหว่ำง คอปเปอร์อิออน
และอะตอมของไนโตรเจนในสำยเปปไทด์ ควำมเข้มข้นของโปรตีนในตัวอย่ำงได้จำกกรำฟมำตรฐำนท่ีเตรียม
จำกควำมเข้มข้นของโปรตีนท่ีทรำบค่ำซึ่งรำยละเอียดของวิธีกำรนี้มีดังต่อไปนี้ 

(1) ปิเปตโปรตีนมำตรฐำนท่ีรู้ปริมำณและปริมำณน้ ำกล่ันดังแสดงในตำรำงท่ี 5.5 ลงใน
หลอดทดลอง 

(2) จำกนั้นเติมสำรละลำยไบยูเร็ต (ท่ีเตรียมจำกำรละลำย CuSO4.5H20 ปริมำณ 1.5 

กรัม และ NaKC4H4O6 . 4H20 ปริมำณ 6.0 กรัม ลงในน้ ำกล่ันปริมำณ 500 มิลลิลิตรแล้วจึงเติม NaOH ควำม
เข้มข้น 10% ปริมำณ 300 มิลลิลิตรลงไป พร้อมกับกำรคนอย่ำงสม่ ำเสมอ จึงท ำให้เจือจำงจนมีปริมำตร
เท่ำกับ 1 ลิตรในขวดโพลิเอธิลีน) ลงไปปริมำณ 4.0 มิลลิลิตร ท ำกำรผสม และปล่อยท้ิงไว้เป็นเวลำ 30 นำทีที
อุณหภูมิห้อง 

(3) บันทึกค่ำกำรดูดกลืนแสงหรือค่ำควำมหนำแน่นของแสง  (optical density)  ท่ี 550 

นำโนเมตร ท่ีวัดด้วยเครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร์(spectrophotometer) 

(4) วำดกรำฟระหว่ำงค่ำกำรดูดกลืนแสงท่ี 550 นำโนเมตร กับควำมเข้มข้นของโปรตีน
มำตรฐำน 

(5) แล้วเตรียมตัวอย่ำงท่ีมีควำมเข้มข้นเหมำะสม ปิเปตตัวอย่ำงลงในทดลองและเติมน้ ำ
จนมีปริมำตรรวมเท่ำกับ 1 มิลลิลิตร แล้วจึงทำกำรทดลองเช่นเดียวกับข้อ 2 

 

 
รูปที่ 5.5 กำรทดสอบโปรตีนด้วยวิธีไบยูเร็ต 

(ที่มา : https://www.getmygrades.co.uk/subjects/biology-gcse-ib/types-of-biological-

molecules/biuret-test-for-protein/) 
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ตารางที่ 5.5 ควำมเขม้ข้นและค่ำกำรดูดกลืนแสงของสำรแขวนลอยจำกโปรตีนไข่ 

หลอดที่ ปริมาตรของสาร
มาตรฐาน 

ปริมาตรของน้ า ความเข้มข้นของ
สารมาตรฐาน 

ค่าการดูดกลืนแสง
ที่ 550 

1 (blank) 

2 

3 

4 

5 

6 

0.00 

0.10 

0.25 

0.50 

0.75 

1.00 

1.00 

0.90 

0.75 

0.50 

0.25 

0.00 

0.0 

1.0 

2.5 

5.0 

7.5 

10.0 

ต้ังให้อ่ำนค่ำ = 0 

ท่ีมา (Weaver and Daniel, 2003) 

 

5.5.6 การหาปริมาณโปรตีนโดยวิธีลาวรี  (Lowry's method) 

วิธีนี้เป็นวิธีท่ีมีควำมแม่นย ำมำกทีสุดอีกวิธีหนึ่ง ท่ีใช้ในกำรหำปริมำณโปรตีนท่ีได้จำกกำร
ไฮโดรไลซิสด้วยกรด วิธีอื่นๆจะมีควำมไวต่อปริมำณโปรตีนท่ีได้จำกกรดอะมิโนเท่ำนั้น  ส่วนผสมของโปรตีน
หรือโปรตีนท่ีท ำกำรสกัดออกมำแล้ว 

สำรเคมีท่ีใช้ในกำรทดลองนี้ประกอบด้วย 

1) สำรละลำย ผสมท่ีเตรียมทันทีก่อนใช้เป็นสำรละลำยผสมของสำร A : B : C ในอัตรำส่วน 
100 : 1 : 1 โดยสำรละลำย A คือ สำรละลำยโซเดียมคำร์บอเนตควำมเข้มข้น 2 % (Na2CO3, น้ ำหนักต่อ
ปริมำตร)  ท่ีละลำยในน้ำกลัน ส่วนสำรละลำย B คือ สำรละลำยคอปเปอร์ซัลเฟตควำมเข้มข้น % (CuSO4, 

5H2O, น้ ำหน้ำต่อปริมำตร)ท่ีละลำยในน้ ำกล่ัน และสำรละลำย C คือ สำรละลำยโซเดียมโปตัสเซียม ตำร์เตรต
ควำมเข้มข้น 2 % (Na2CO3, น้ ำหนักต่อปริมำตร) ท่ีละลำยในน้ ำกล่ัน 

2) สำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 2 N 

3) สำรละลำยโฟลินท่ีหำได้ทำงกำรค้ำ (Folin reagent) โดยใช้ควำมเข้มข้น 21 N หรือเดิมใช้
สำรละลำยโซเดียมทังสเตทและโซเดียมโมลิบเดทในกรดฟอสฟอริกและกรดไฮโดรคลอริกให้ผลิตภัณฑ์ลส่ีน้ ำ
เงินและดูดกลืนแสงท่ีควำมยำวคล่ืน 750 นำโนเมตร 

4) สำรละลำยมำตรฐำน.เตรียมได้จำกสำรละลำยมำตำฐำนของโปรตีน เช่น  bovine serum 

albumen เป็นต้น ท่ีมีควำมเข้มข้นของโปรตีนเท่ำกับ 4 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ในน้ ำกล่ัน ท ำกำรเก็บรักษำไว้ที
อุณหภูมิ-20 °C ส ำหรับกำรเตรียมสำรละลำยมำตรฐำน A ท่ีได้จำกกำรเตรียมกรดไตรคลอโรอะซติก  
(trichloroacetic acid) ควำมเข้มข้น 20 %  (ได้จำกกำรละลำยสำรนี้  20  กรัมในน้ ำ 100 มิลลิลิตร) ส่วน
สำรละลำยได้จำกกำรเตรียมกรดไตรคลอโรอะซีติก (trichloroacetic acid) ควำมเข้มข้น 1% (ได้จำกกำร
ละลำยสำรนำกรมในนำ 100 มิลลิลิตร) ท ำได้โดยกำรเตรียมจำกสำรละลำยสต็อกกับน้ ำกล่ัน  
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รูปที่ 5.6 ปฎิกิริยำในกำรหำปริมำณโปรตีนโดยวิธีลำวรี (Lowry Protein Assay) 

(ที่มา : http://bqckit.com/product/lowry-protein-quantification-assay-kit/) 

 

ส ำหรับวิธีของลำวรีรำยละเอียดของขั้นตอนต่ำงๆท่ีใช้ในกำรหำปริมำณโปรตีนในอำหำร 
ดังต่อไปนี้ 

1) ตัวอย่ำงอำหำรหรือสำรละลำยมำตรฐำนปริมำณ 0.1 มิลลิลิตร น ำมำเติมสำรละลำย
โซเดียม 

ไฮดรอกไซด์ควำมเข้มข้น 2 N ปริมำณ 0.1 มิลลิลิตร หลังจำกนั้นให้ควำมร้อนในอ่ำงน้ ำควบคุม
อุณหภูมิได้ท่ี 100 °C เป็นเวลำ 10 นำทีเพื่อท ำกำรไฮโดรไลส์ตัวอย่ำง 

2) ปล่อยให้เย็นท่ีอุณหภูมิห้อง แล้วเติมสำรละลำยผสมท่ีเตรียมขึ้นมำใหม่ๆปริมำณ 1 

มิลลิลิตร และปล่อยท้ิงไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลำ 10 นำที 

3) เติมสำรละลำยโฟลินปริมำณ 0.1 มิลลิลิตร กวนด้วยเครื่องผสมแบบเวอร์เทกซ์และปล่อยท้ิง
ไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลำ 30-60 นำที (ไม่ควรเกินเวลำท่ีก ำหนดไว้) 

4) อ่ำนค่ำกำรดูดกลืนแสงท่ีควำมยำวคล่ืน 750 นำโนเมตร ถ้ำควำมเข้มข้นของโปรตีนน้อย
กว่ำ 500 ไมโครกรัม/มล. และวัดค่ำกำรดูดกลืนแสงท่ีควำมยำวคล่ืน  550 นำโนเมตร ถ้ำควำมเข้มข้นของ
โปรตีนอยู่ระหว่ำง 100-2000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

5) วำดกรำฟมำตรฐำนระหว่ำงค่ำกำรดูดกลืนแสงท่ี 550 นำโนเมตร กับควำมเข้มข้นของ
โปรตีนมำตรฐำน และใช้ในกำรเปรียบเทียบเพื่อหำปริมำณโปรตีนท่ีมีอยู่ในตัวอย่ำง 

ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะน ำในกำรหำปริมำณโปรตีน โดยวิธีของลำวรีมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) ถ้ำตัวอย่ำงในกำรทดลองยังมีตะกอนอยู่ ควรท ำกำรละลำยด้วยสำรละลำยโซเดียมกรอก

ไซด์ควำมเข้มข้น 2 N และท ำกำรไฮโดรไลส์ตัวอย่ำงเช่นเดียวกับกำรทดลองข้อท่ี 1 และเติมสำรละลำยท่ีใช้ใน
กำรไฮโดรไลส์ตัวอย่ำงในกำรทดลองข้อท่ี 1 ปริมำณ 0.2 มิลลิลิตร 



105 
 

2) เมื่อเติมสำรละลำยโฟลินควรท ำกำรผสมอย่ำงรวดเร็ว เพื่อให้ได้ค่ำท่ีต้องกำร และกำร
เตรียมสำรละลำยมำตรฐำนควรท ำอย่ำงน้อย 2-3 ซ้ ำ เพื่อให้ได้ค่ำมำตรฐำนท่ีน่ำเช่ือถือ 

  

5.5.7 การหาปริมาณโปรตีนโดยวิธีฟอร์มอลไตเตรชัน (Formal Titration) (Kirk, and Sawyer, 

1991) 

วิธีฟอร์มอลไทเทรชันนี้ท ำได้โดยกำรเติมฟอร์มำลดีไฮด์ลงในสำรละลำยอำหำรตัวอย่ำงท่ีท ำให้
เป็นกลำงด้วยสำรละลำยด่ำงมำก่อนแล้ว ซึ่งจะมีโปรตีนและกรดอะมิโนอยู่ในสำรละลำย ฟอร?มำลดีไฮด์ท่ีเติม
ลงไปจะท ำปฏิกิริยำกับหมู่อะมิโน (-NH2) ท่ีอยู่ในโมเลกุลของโปรตีนและกรดอะมิโนอิสระได้เป็นหมู่ 
methylene-amino (-N=CH2) ท ำให้โมเลกุลของโปรตีนและกรดอะมิโนสูญเสียหมู่อะมิโนซึ่งมีสมบัติเป็นด่ำง
และมีหมู่คำร์บอกซิลเหลืออยู่เป็นอิสระซึ่งมีสมบัติเป็นกรด ท ำให้มีควำมเป็นกรดเพิ่มมำกขึ้นจึงหำปริมำณกรด
ได้โดยกำรไทเทรตกับสำรละลำยด่ำงมำตรฐำน ) ปฏิกิริยำของฟอร์มำลดีไฮด์กับกรดอะมิโน มีดังนี้ 
 

HCHO+HOOC-CH-NH2    HOOC-CH-N=CH2 

   

R     R 

วิธีนี้ใช้วิเครำะห์หำปริมำณโปรตีนและกรดอะมิโนได้รวดเร็วและท ำได้ง่ำย นิยมใช้วิเครำะห์ในอำหำรท่ี
เป็นอำหำรที่เป็นของเหลว เช่น น้ ำนม น้ ำปลำ น้ ำผลไม้ น้ ำส้มสำยชูหมัก และไอศกรีม เป็นต้น 

 

เปอร์เซ็นต์โปรตีน  =  T x 0.17 

 

เมื่อ T  =  ปริมำตรเป็นมิลลิลิตรของสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ควำมเข้มข้น 1 โมลำร์ ท่ีใช้เพื่อ
ท ำให้น้ ำนมหรืออำหำรที่เป็นของเหลว จ ำนวน 1,000 มิลลิลิตร เป็นกลำงพอดี 

 

1) การท าฟอร์มอลไทเทรชันของน้ าส้มสายชู  

กำรท ำฟอร์มอลไทเทรชันของน้ ำส้มสำยชู เป็นกำรวิเครำะห์หำปริมำณกนดอะมิโนและ
โปรตีนท่ีมีอยู่ในน้ ำส้มสำยชู ถ้ำเป็นน้ ำส้มสำยชูหมักจะสำมำรถวิเครำะห์หำค่ำฟอร์มอลไทเทรชันได้ หำกเป็น
น้ ำส้มสำยชูกล่ันหรือน้ ำส้มสำยชูเทียมจะไม่มีค่ำฟอร์มอลไทเทรชัน ท ำให้มำสำรถบ่งช้ีควำมแตกต่ำงของ
น้ ำส้มสำยชูได้ว่ำเป็นน้ ำส้มสำยชูหมักหรือน้ ำส้มสำยชูกล่ัน 

วิธีท า  
(1) ปิเปตต์น้ ำส้มสำยชูตัวอย่ำงมำ 10 มิลลิลิตร เติมสำรละลำยฟีนอล์ฟทำลีนลงไป 2-3 

หยด ไทเทรตสำรละลำยให้ใกล้ถึงจุดเป็นกลำงด้วยสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ควำมเข้มข้น 0.5 โมลำร์ 
และไทเทรตให้ได้จุดท่ีเป็นกลำงพอดีด้วยสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ควำมเข้มข้น 0.05 โมลำร์ 
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(2) ปิเปตต์ฟอร์มำลิน (ท่ีไทเทรตให้อยู่ในภำวะท่ีเป็นกลำงก่อนแล้ว) มำ 5 มิลลิลิตร ใส่
ลงไปผสมให้เข้ำกัน ต้ังท้ิงไว้ 5 นำทีแล้วน ำไปไทเทรตหำปริมำณกรดโดยใช้สำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
ควำมเข้มข้น 0.5 โมลำร์ หรือ 0.1 โมลำร์ บันทึกปริมำตรของด่ำงท่ีใช้และทดลองซ้ ำ 2-3 ครั้ง ค ำนวณหำ
ค่ำเฉล่ียของด่ำงท่ีใช้ 

น้ ำส้มสำยชูหมักมีค่ำไทเทรชันประมำณ 0.5-3.0 มิลลิลิตรของสำรละลำยโซเดียมไฮ
ดรอกไฮดรอกไซด์ ควำมเข้มข้น 0.1 โมลำร์ เมื่อใช้น้ ำส้มสำยชูตัวอย่ำง 10 มิลลิลิตร ถ้ำเป็นน้ ำส้มสำยชูกล่ัน
หรือน้ ำส้มสำยชูเทียมจะมีค่ำฟอร์มอลไทเทรชันต่ ำมำก กำรท่ีน้ ำส้มสำยชูหมักมี่ค่ำฟอร์มอลไทเทรชันสูง
เนื่องจำกกำรหมักจะใช้น้ ำผลไม้ ซึ่งจะมีกรดอะมิโนอยู่ในน้ ำผลไม้และเกิดกรดอะมิโนจำกกระบวนกำรหมัก
ด้วย 

2) การท าฟอร์มอลไทเทรชันของน้ านม  

วิธีกำรนี้เป็นกำรหำปริมำณกรดอะมิโนและโปรตีนโดยประมำณเท่ำนั้น ซึ่งอำจใช้เป็นวิธี
วิเครำะห์กับงำนท่ีท ำประจ ำวันได้และสำมำรถกระท ำต่อจำกกำรวิเครำะห์หำปริมำณกรดท้ังหมดได้  เนื่องจำก
ภำยหลังกำรไทเทรตน้ ำนมด้วยสำรละลำยด่ำงมำตรฐำนจนน้ ำนมอยู่ในภำวะเป็นกลำงแล้ว หำกใช้น้ ำนมเป็น
ตัวอย่ำง 10 มิลลิลิตร เติมฟอร์มำลินลงไป 2 มิลลิลิตร โดยใช้ปิเปตต์ปริมำตรแน่นอน (volumetric pipette) 
เขย่ำให้ผสมเข้ำกันดี ต้ังไว้ประมำณ 5 นำที น ำไปไทเทรตกับสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ควำมเข้มข้น 0.1 
โมลำร์จนได้สีชมพูกลับมำอีกครั้งหนึ่ง บันทึกปริมำตรของด่ำงท่ีใช้สมมุติให้เป็น B มิลลิลิตร 

ปิเปตต์ฟอร์มำลินมำอีก 2 มิลลิลิตร และน้ ำกล่ัน 10 มิลลิลิตรใส่ใน porcelain basin อีก
ใบหนึ่ง เติมฟีนอล์ฟทำลีนลงไป 2-3 หยดแล้วไทเทรตส่วนผสมดังกล่ำวกับสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
ควำมเข้มข้น 0.1 โมลำร์ บันทึกปริมำตรของด่ำงท่ีใช้ สมมุติให้เป็น b มิลลิลิตร ค ำนวณหำเปอร์เซ็นต์ของ
โปรตีนได้ดังนี้ 

 

เปอร์เซ็นต์โปรตีน  =  1.7 (B-b) 
 

3) การท าฟอร์มอลไทเทรชันของน้ าผลไม้  

กรดอะมิโนในน้ ำผลไม้สำมำรถวิเครำะห์ได้ด้วยวิธีฟอร์มอลไทเทรชัน โดยปิเปตต์น้ ำผลไม้
ตัวอย่ำงมำ 10 มิลลิลิตร ใส่ในฟลำส์คขนำด 125 มิลลิลิตร เติมสำรละลำยฟีนอล์ฟทำลีนลงไป 2-3 หยด 
ไทเทรตให้ได้จุดท่ีเป็นกลำงพอดีโดยใช้สำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ควำมเข้มข้น 0.5 และ 0.05 โมลำร์ 
ตำมล ำดับ กำรใช้สำรละลำยด่ำง 0.05 โมลำร์แทน 0.5 โมลำร์ในช่วงหลังของกำรท ำให้เป็นกลำงเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เติมด่ำงมำกเกินจุดท่ีเป็นกลำงพอดี 

ปิเปตต์ฟอร์มำลิน (ท่ีไทเทรตให้เป็นกลำงก่อนแล้ว) มำ 5 มิลลิลิตร เติมลงไปผสมให้เข้ำกัน 
ต้ังไว้ประมำณ 5 นำที น ำสำรละลำยท้ังหมดไปไทเทรตหำปริมำณกรด โดยใช้สำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
ควำมเข้มข้น 0.05 หรือ 0.1 โมลำร์ (ขึ้นอยู่กับปริมำณกรดอะมิโนหรือโปรตีนท่ีคำดว่ำจะมีอยู่ในตัวอย่ำงน้ ำ
ผลไม้) จนได้จุดยุติสีชมพูอ่อนบันทึกปริมรำตรของด่ำงท่ีใช้ ทดลองซ้ ำ 2-3 ครั้ง ค ำนวณหำค่ำเฉล่ียของด่ำงท่ีใช้
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และค ำนวณหำค่ำจ ำนวนฟอร์มอล (formol number) เป็นมิลลิลิตรของสำรละลำยด่ำงควำมเข้มข้นต่อ 100 

มิลลิลิตร หรือต่อลิตรของน้ ำผลไม้ 
 

สรุปประจ าบท 

เป็นท่ีทรำบกันดีว่ำโปรตีนประกอบข้ึนด้วยธำนไฮโดรเจน คำร์บอน ออกซิเจน  ไนโตรเจน และซัลเฟอร์  
และหน่วยย่อยท่ีสุดของโปรตีนคือ กรดอะมิโน  โดยกรดอะมิโนแต่ละชนิดจะเช่ือมต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์  
ดังนั้นในกำรวิเครำะห์หำปริมำณโปรตีนท ำได้หลำยวิธี  โดยแต่ละวิธีจะวัดปริมำณโปรตีนโดยอำศัยคุณสมบัติ
ต่ำง ๆ ของโปรตีน  ส ำหรับกำรวิเครำะห์หำปริมำณโปรตีนท่ีรู้จักกันและนิยมใช้มำกท่ีสุด คือ วิธีเจลดำลห์ โดย
วิธีเคล์ดำห์ลโดยต้ังสมมติฐำนว่ำโปรตีนมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบร้อยละ 16 ดังนั้น เมื่อหำปริมำณ
ไนโตรเจนได้แล้ว จึงคูณด้วยค่ำคงท่ีคือ 6.25  เพื่อหำปริมำณโปรตีนส ำหรับอำหำรท่ัวไป เช่น เนื้อสัตว์ และไข่ 
เป็นต้น แต่ส ำหรับโปรตีนในข้ำวสำลีมีปริมำณไนโตรเจนในโปรตีนสูงกว่ำในอำหำรท่ัวไป ค่ำคงท่ีท่ีใช้คูณกับ
ปริมำณไนโตรเจนเพื่อให้ได้ปริมำณโปรตีนจึงเป็น 5.70 แต่ส ำหรับน้ ำนมจะมีค่ำคงท่ีเป็น 6.38 ท้ังนี้ปริมำณ
ไนโตรเจนท่ีไม่ใช่โปรตีนจะรวมอยู่ในนี้ด้วย โดยถือว่ำมีน้อยมำก  นอกจำกนี้ ยังมีวิธีอื่นๆท่ีใช้ในกำรหำปริมำณ
โปรตีนได้ ท้ังนี้ข้นอยู่กับผลิตภัณฑ์อำหำรที่น ำมำวิเครำะห์ เช่น วิธีกำรวัดสี วิธีลำวรี เป็นต้น  
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ค าถามท้ายบท 

1. จงบอกควำมหมำย ประเภท หน้ำท่ี และควำมส ำคัญของโปรตีนในอำหำร 

2. จงบอกหลักกำรกำรวิเครำะห์หำปริมำณโปรตีนด้วยวิธี Kjeldahl method  
3. จงบอกข้อปฏิบัติและข้อควรระวัง และเทคนิคในกำรวิเครำะห์หำโปรตีนด้วยวิธี Kjeldahl  method 

4. จงอธิบำยข้ันตอนและเขียน flow chart กำรวิเครำะห์หำปริมำณโปรตีนด้วยวิธี Kjeldahl  method 

5.   จงอธิบำยเทคนิคและวิธีกำรวิเครำะห์หำปริมำณโปรตีนด้วยวิธีไบยูเร็ต (Biuret method) 

6.   จงอธิบำยและเปรียบเทียบข้อแตกต่ำงระหว่ำงกำรหำโปรตีนด้วยวิธีต่ำง ๆ  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

การวิเคราะห์หาปรมิาณไขมัน 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความส าคัญของไขมันในอาหาร 

2. การจ าแนกชนิดของไขมัน 

3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของไขมันในอาหาร 

4. การตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของไขมันออกซิเดชันในอาหาร 

5. การเปล่ียนแปลงทางเคมีท่ีส าคัญของไขมันในอาหาร 

6. การหาปริมาณไขมันในอาหาร 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกได้ถึงความหมายและความส าคัญของไขมันในอาหาร 

2. เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงปัจจัยและการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดในไขมัน 

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกได้ถึงการเปล่ียนแปลงทางเคมีท่ีส าคัญของไขมันในอาหาร 

4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกได้ถึงหลักการและวิธีการท่ีนิยมใช้กันในการหาค่าไขมันท่ีมีอยู่ในอาหาร
และผลิตภัณฑ์ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

วิธีการสอน 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน เคมีอาหาร วารสาร งานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์หา
ปริมาณไขมันในผลิตภัณฑ์อาหาร 

2. ศึกษาแผนภูมิ แผ่นใส ตาราง แผ่นภาพ วีดิทัศน์ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. มอบหมายการค้นคว้าและท าแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน 

4. สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

กิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. ผู้สอนต้ังค าถามเพื่อทดสอบพื้นฐานความรู้เกี่ยวไขมันในอาหาร ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
ไขมัน และการหาปริมาณไขมันในอาหาร 

2. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ก าหนดหัวข้อศึกษาให้แต่ละกลุ่มก่อนศึกษาวีดิทัศน์ เรื่อง 
การตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของไขมันออกซิเดชันในอาหาร แล้วช่วยกันอภิปรายและสรุปเนื้อหาท่ีส าคัญ
จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

3. ผู้สอนสรุปประเด็นส าคัญและบรรยายเพิ่มเติมให้นักศึกษาเกิดการเรียนตามวัตถุประสงค์ด้วยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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4. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มค้นหาความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงทางเคมีท่ีส าคัญของไขมันในอาหาร
ท่ีน่าสนใจจากเว็บไซต์ แล้วน าเสนอในรูปแบบรายงานหรือป้ายนิเทศ 

5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนบทเรียนและฝึกความรู้ ความเข้าใจ 

6. ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองโดยใช้ระบบการสอนออนไลน์แล้วตอบค าถามโดยการส่งผ่าน
ระบบ 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนและต าราท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การน าเสนอโดยโปรแกรม power point 

3. รูปภาพขั้นตอนการวิเคราะห์โปรตีนในอาหาร 

4. วีดิทัศน์เรื่อง โปรตีนในอาหาร 

5. เว็บไซต์ และส่ือออนไลน์ 
6. การท าปฏิบัติการ 

 

การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผล 

1. ท าแบบฝึกหัดท่ีได้มอบหมายให้และตอบค าถามท้ายบท 

2. ทดสอบความเข้าใจของการวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน หรือค่าอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องส าหรับผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิด 

3. ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในบท 

4. ตอบประเด็นหลักๆของบทได้ 

 

การประเมินผล 

1. นักศึกษาสามารถท าแบบฝึกหัดและตอบค าถามท้ายบทได้ไม่น้อยกว่า 80 % 

2. นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับความส าคัญ หน้าท่ี หลักการและการวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน
ได้อย่างถูกต้อง 

3. นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาของบทไม่น้อยกว่า 70% 

4. นักศึกษาสามารถตอบประเด็นหลักๆของบทได้ไม่น้อยกว่า 80 % 

 



 

 

บทท่ี 6 

การวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน 

(Lipid Content Analysis) 
 

ไขมันเป็นกลุ่มของสารอินทรีย์มีหน้าท่ีส าคัญต่อร่างกาย คือ เป็นสารอาหารท่ีให้พลังงานมากกว่าโปรตีน
และคาร์โบไฮเดรตประมาณ 2.25 เท่าของปริมาณน้ าหนักแห้งท่ีเท่ากัน  ไขมันท าให้อาหารมีกล่ินรส  มี
ลักษณะเนื้อสัมผัสท่ีดี  ให้กรดไขมันท่ีจ าเป็น (essential fatty acids-EFA) และเป็นตัวน าวิตามินบางชนิดท่ี
ละลายได้ในไขมัน ได้แก่ วิตามิน เอ ดี อี และ เค ให้เข้าสู่ร่างกาย 

ไขมันเป็นสารอินทรีย์ที่พบในอาหารแทบทุกชนิด มีปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน ดังตารางท่ี 6.1 และ
อาจใช้บริโภคในรูปของไขมันจากพืช และสัตว์ที่สกัดในรูปท่ีเห็นชัดเจน เช่น  เนยเหลว  มันหมู เนยขาว น้ ามัน
สลัด  หรือเป็นส่วนประกอบของอาหารหลักๆ เช่น น้ านม เนยแข็ง หรือเนื้อสัตว์ต่างๆ  แหล่งไขมันจากพืชส่วน
ใหญ่มาจากเมล็ดเช่น ถั่วเหลือง เมล็ดนุ่น ถั่งลิสง และพืชน้ ามัน  ได้แก่ ปาล์ม มะพร้าว และมะกอก 

ไขมันท่ีใช้บริโภคเมื่อผ่านกระบวนการแล้วส่วนใหญ่จะได้สารประกอบไตรกลีเซอไรด์ (triglycerides) ซึ่ง
ประกอบด้วยกรดไขมัน (fatty acids) หลายชนิด ไตรกลีเซอไรด์เป็นเอสเทอร์ (ester) ของกลีเซอรอล 
(glycerol) กับกรดไขมัน 3 โมเลกุล ดังสมการ 

 
CH2-OH      HOOCR’   CH2OCOR’ 
CH-OH      +      HOOCR’’   CHOCOR’’ +     3H2O 
CH2-OH      HOOCR’’’   CH2OCOR’’’ 

 

กรดไขมันท้ัง 3 โมเลกุลมักเป็นกรดต่างชนิดกัน นอกจากถ้าปริมาณของกรดชนิดหนึ่งมีมากกว่า 1 ใน 3 

ของกรดท้ังหมด  ไตรกลีเซอไรด์จะมีกรดไขมันชนิดเดียวกัน 2 โมเลกุล โมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ท่ีมีไขมันท้ัง 3 

ชนิดเหมือนกันเรียกว่า ไตรกลีเซอไรด์เชิงเด่ียว (simple triglycerides) แต่ถ้ามีกรดไขมันต่างชนิดกันเรียกว่า 
ไตรกลีเซอไรด์ผสม (mixed triglyceride) 

ไขมันท่ีมีกรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acids) อยู่สูง เช่น น้ ามันหมู หรือน้ ามันมะพร้าว  มักมี
ลักษณะเป็นไขแข็งท่ีอุณหภูมิห้อง (20 °C)  ส่วนไขมันท่ีมีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว (unsaturated fatty acids) 

อยู่มาก เช่น น้ ามันพืชชนิดต่าง ๆ จะเป็นของเหลวท่ีอุณหภูมิห้อง กรดไขมันท่ีพบในธรรมชาติมีมากกว่า 4 

ชนิด  กรดไขมันท่ีส าคัญและรู้จักท่ัวไป  แสดงในตารางท่ี 6.2 กรดไขมันท่ีส าคัญมี 8 ชนิด คือ พวกท่ีมีคาร์บอน 
12-18 ตัว และพวกท่ีมีความไม่อิ่มตัว หรือพันธะคู่ต้ังแต่ 1-4 กรดไขมันท่ีพบมากท่ีสุดคือ C18 และ C16 
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ตารางที่ 6.1 ปริมาณไขมันในอาหารชนิดต่างๆ 
 

อาหารส่วนที่บริโภคได้หนัก 100 กรัม สารอาหารไขมัน (กรัม) 
น้ ามันหมู 99.9 
มาร์การีน 91.9 

เนย 81.6 
เบคอน 69.3 
งาด า 49.3 

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 46.4 
เนื้อหมูติดมัน 45.0 

ถั่วลิสง 37.5 
มะพร้าวแก่ (เนื้อ) 35.3 

หมูแฮม 31.5 
นมผง 26.7 

เนยแข็ง 20.3 
เนื้อวัว 14.0 

เนื้อไก่อ่อน 12.6 
ไอศกรีม 12.5 

ไข่ไก ่ 11.9 
ไข่นกกระทา 11.2 

ข้าวสาลี 1.5 
หอยแครง 1.4 

กะป ิ 1.0 
ปลาทู 0.7 

แตงไทย 0.4 
เห็ด 0.3 

ส้มเขียวหวาน 0.3 
รังนก 0.3 

หูปลาฉลามแห้ง 0.1 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก เพียงใจ, 2540) 
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ตารางที่ 6.2 กรดไขมันท่ีพบท่ัวไป 

กรดไขมัน จ านวนคาร์บอนและพันธะคู่ 
บิวทีริก (Butyric)     4: 0 
คาโปรอิก (Caproic)     6: 0 
คาปรีลิก (Caprylic)     8: 0 
คาปริก (Capric)      10: 0 
ลอริก (Lauric)  12: 0 
ไมริสติก (Myristic) 14: 0 
ปาลมิติก (Palmitic)  16: 0 
สเทียริก(Stearic)  18: 0 
อิโคซาโนอิก (Eicosanoic) 20: 0 
ปาลมิโทเลอิก (Palmitoleic) 16: 1 
โอเลอิก (Oleic)  18: 1 
ลิโนเลอิก (Linoleic) 18: 2 
ลิโนเลนิก (Linolenic) 18: 3 
แอราชิโดนิก (Arachidonic) 20: 4 
อีรูสิก (Erucic) 22: 1 
(ที่มา: จิตธนา และคณะ, 2546) 

 

6.1 การจ าแนกชนิดของไขมัน (นิธิยา, 2545) 

ไขมันสามารถจ าแนกตามโครงสร้างทางเคมีออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1) Simple lipids หมายถึง ไขมันกลุ่มต่างๆดังต่อไปนี้ 
(1) ไขมัน (Fats) เป็นสารซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งท่ีอุณหภูมิห้อง แต่ถ้าอยู่ในสถานะเป็น

ของเหลวที่อุณหภูมิห้อง เรียกว่า น้ ามัน (Oils) 

(2) ขี้ผ้ึงหรือแวกซ์ (Waxes) 

2) Compound lipids หมายถึง เป็นเอสเทอร์ของกรดไขมันกับแอลกอฮอล์พร้อมกับมีสารอื่นรวมอยู่
ด้วย ได้แก่ 

(1) ฟอสโฟไขมัน (phospholipids) เป็นไขมันท่ีนอกจากประกอบด้วยกรดไขมันกับแอลกอฮอล์
แล้ว ยังมีกรดฟอสฟอริกและเบสท่ีมีไนโตรเจน เช่น กลีเซฮรอลฟอสโฟไขมันสฟิงโกซีนฟอสโฟไขมัน เป็นต้น 

(2) ไกลโคไขมัน (glycolipids) เป็นไขมันท่ีประกอบด้วยกรดไขมันกับแอลกอฮอล์แล้ว ยังมีคาร์
โบไฮเดตรและเบสท่ีมีไนโตรเจน เช่น ซีรีโบรไซด์ 

(3) Compound lipids อื่นๆ ได้แก่ ไลโพโปรตีน ซัลโฟไขมัน อะมิโนไขมัน 

3) Derived lipids เป็นไขมันท่ีได้จากการไฮโครไลซิสกลุ่มท่ี 1 และ 2 ท าให้ได้สารต่างๆ เช่น กรด
ไขมัน กลีเซอรอล โมโนหรือไดกลีเซฮไรด์ คอเลสเตอรอล แคโนทีนอยด์ ควิโนน เป็นต้น 
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นอกจากกรดไขมันเป็นสารอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอน ท่ีประกอบด้วยคาร์บอนอะตอมต้ังแต่ 
4-24 อะตอมเรียงจ่อกัน และด้านปลายมีหมู่คาร์บอกซิล 1 หมู่ โดยสามารถแบ่งกรดกรดไขมันออกเป็น 2 
กลุ่มใหญ่ๆตามความอิ่มตัว คือ (อิ่มเอิม และคณะ, 2546) 

(1) กรดไขมันอิ่มตัว หมายถึง โมเลกุลของกรดไขมันท่ีอะตอมของคาร์บอนจับกันด้วยพันธะเด่ียว
ท้ังโมเลกุล ได้แก่ กรดลอริก กรดปาล์มมิติก กรดสเตียริก 

(2) กรดไขมันไม่อิ่มตัว หมายถึง โมเลกุลของกรดไขมันท่ีอะตอมของคาร์บอนจับกันด้วยพันธะคู่
ในโมเลกุล ได้แก่ กรดโอเลอิก (มีพันธะคู่อยู่ 1 คู่) กรดลิโนเลอิก (มีพันธะคู่อยู่ 2 คู่และเป็นกรดไขมันท่ีจ าเป็น
ต่อร่างกาย) กรดลิโนเลนิก (มีพันธะคู่อยู่ 3 คู่) 

 

6.2 ความส าคัญของไขมันในอาหาร 
1) ช่วยให้อาหารมีรสชาติดีขึ้น เนื่องจากไขมันจะท าให้อาหารมีความนุ่ม ชุ่มล้ิน กลมกล่อม และน่า

รับประทานมากยิ่งขึ้น 

2) ให้พลังงานสูง โดยไขมันหรือไขมัน 1 กรัมจะให้พลังงานมากกว่าสารอาหารอื่นๆ คือ ให้พลังงาน
มากถึง 9 กิโลแคลอรี่ต่อกรัม 

3) ช่วยให้อาหารที่ทอดมีสีสวย ไม่ติดภาชนะบรรจุ และช่วยให้อาหารได้รับความร้อนอย่างท้ัวถีง 
4) ช่วยให้อาหารประเภทแป้งหรือผลิตภัณฑ์ขนมอบนุ่ม ร่วน และร่อนเป้ฯช้ัน เช่น พาย กะหรี่ปั๊บ 

ขนมเค้ก โรตี โดยไขมันจะไม่แทรกอยู่ระหว่างส่วนประกอบอื่นๆ 

5) ช่วยพากล่ิน-รสในอาหาร และช่วยการรับรู้ทางประสาทสัมผัสต่างๆ 

6) ช่วยด้านเนื้อสัมผัสและความอร่อยของไอศกรีม 

7) ท าให้เกิดการถ่ายเทความร้อนในอาหารอย่างรวดเร็ว และใช้ประโยชน์กันมากมายทางอุตสาหกรรม
การทอด 

 

6.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของไขมันในอาหาร 
ส าหรับไขมันท่ีมีในอาหารจะแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับชนิดของอาหาร โดยการเปล่ียนแปลงของไขมันใน

อาหาร มีผลต่อลักษณะปรากฏและกล่ินรสของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ดังนั้น การเรียนรู้ถึงปัจจัยต่างๆท่ีมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงของไขมันจึงส าคัญ ท้ังนี้ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของไขมันมีรายละเอียดดังนี้ 

1) องค์ประกอบของกรดไขมัน เนื่องจากชนิดของกรดไขมันมีผลต่อการแปล่ียนแปลงของ ไขมันหรือ
การเกิดไขมันออกซิเดชัน โดยปฏิกิริยานี้พบในกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวและกรดไขมันอิสระเท่านั้น กรดไขมันท่ีมี
พันธะคู่มากกว่าจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่า และกรดไขมันท่ีอยู่ในรูปซิสไอโซเมอระเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้
เร็วกว่ารูปทรานส์ไอโซเมอร์ นอกจากนี้องค์ประกอบในการเกิดอิมัลชันต่างๆ เช่น  ขนาดอนุภาคของกรดไขมัน 
ชนิดและความเข้มข้นของอิมัลซิไฟอิงเอเจนต์ พื้นท่ีผิวระหว่างอนุภาคต่าง ค่าพีเอช เป็นต้น มีผลต่อการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วย 
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2) ปริมาณออกซิเจน โดยไขมันท่ีส้มผัสปริมาณออกซิเจนมากกว่าจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันดีกว่า 
นอกจากนี้ พื้นท่ีผิวที่สัมผัสกับออกซิเจนมากกว่าก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันดีกว่าเช่นกัน 

3) อุณหภูมิ ท่ีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มข้ึน 

4) ความช้ืน อาหารแห้งท่ีมีความช้ืนต่ ามากประมาณ คือ ค่า aw ประมาณ 0.1 จะท าให้เกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันได้อย่างรวดเร็ว แต่เมื่อค่า aw ประมาณ 0.3 จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันน้อยท่ีสุด ท้ังนี้ เมื่อค่า aw 

อยู่ในช่วง 0.55-0.85 อัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากมีปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น ท าให้
ออกซิเจนและตัวเร่งท าปฏิกิริยาได้ดียิ่งขึ้น 

5) โปรออกซิแดรนซ์ (pro-oxidant) หรือโลหะหรือแร่ญาตุบางชนิด เช่น โคบอลท์ ทองแดง เหล็ก 
แมงกานีส และนิกเกิล ปริมาณเพียงเล็กน้อยประมาณ 0.1 ส่วนต่อล้านส่วน ท าให้เกิดการเร่งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันได้ 

6) พลังงานจากแสงและรังสีต่างๆ เช่น แสงในช่วงคล่ืนท่ีตามองเห็นได้ แสงอัลตร้าไวโอแลต และรังสี
แกมมา ส่งผลให้เกิดการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

7) สารต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เช่น วิตะมินอี BHA BHT และ โพรพิลแกลเลต เป็นต้น ท าให้
เกิดยับย้ังหรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

 

6.4 การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของไขมันออกซิเดชันในอาหาร 
การเปล่ียนแปลงของไขมันในอาหาร ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่างๆของไขมันในอาหาร ดังนั้น การ

ตรวจสอบเพื่อให้รู้ถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในอาหาร จึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขหรือป้องกัน
ผลิตภัณฑ์อาหารต่อไป ส าหรับวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงจากไขมันออกซิเดชันในอาหารมีดังนี้ 

1) การหาค่าเปอร์ออกไซด์ (peroxide value) เปอร์ออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นในช่วงแรกๆของ
การเกิดปฏิกิริยาออโตออกซิเดชัน ดังนั้น จึงใช้สมบัติของเปอร์ออกไซด์ในการท าปฏิกิริยากับโพแทสเซียมไอโอ
ไดด์เกิดเป็นไอโอดีน แล้วจึงหาปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นโดยการไตเตรต หรืออาจท าได้โดยออกซิไดส์เฟอร์รัสไอออนให้
กลายเป็รเฟอร์ริกอิออนโดยวิธีไทโฮไซยาเนต 

ส าหรับค่าเปอร์ออกไซด์ หมายถึง มิสลิสมมูลของเพอร์ออกไซด์ออกซิเจนต่อหนึ่งกิโลกรัมของไขมัน
หรือน้ ามัน 

2) การทดสอบหากรดไทโอบาบิทูริก (barbituric acid test) กรดไทโฮบาบิทูริกเป็นผลผลิตจากการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันท่ีไม่อิ่มตัว เมื่อท าปฏิกิริยากับกรดไทโอบาบิทูริกจะท าให้เกิดสี ซึ่งจะให้
สีเหลืองและดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 450 นาโนเมตร คาดว่าเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างมาโลนอัดีไฮด์ 
(malonadehyde) และกรดไทโอบาบิทูริก จ านวน 2 โมเลกุล 
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6.5 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่ส าคัญของไขมันในอาหาร 
6.5.1 การเหม็นหืน (Rancidity) 

การเปล่ียนแปลงนี้ เป็นการเปล่ียนแปลงทางเคมี ท่ีท าให้เกิดกล่ิน -รสท่ีไม่ต้องการขึ้นใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ กล่ินหืน การดูดกล่ินจากส่ิงแวดล้อม เป็นต้น ส าหรับการเหม็นหืนสามารถเกิดขึ้นได้ใน 
3 กรณี ต่อไปนี้ คือ 

1) จากปฏิกิริยาออกซิเดชัน  
การเหม็นหืนนี้สาเหตุมาจากพันธะคู่ของกรดไขมันท่ีไม่อิ่มตัวในไขมัน เช่น กรดลิโนอิก 

ซึ่งกรดไขมันท่ีไม่อิ่มตัวอาจเกิดอนุมูลอิสระ (free radicle) ท่ีต าแหน่งคาร์บอน 9 11 หรือ 12 ก็ได้ ออกซิเจน
ท่ีมาจากอากาศเข้าท าปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระ ท าให้เกิดเป็นสารเปอร์ออกไซด์ ท่ีส่งผลให้ไขมันชนิดนั้นเกิดการ
เปล่ียนแปลง กลายเป็นสารอัลดีไฮด์และคีโตนท่ีระเหยได้ ท าให้เกิดกล่ินหืนท่ีรุนแรงได้ นอกจากนี้ ปฏิกิริยา
การเหม็นหืนจะเกิดได้ดีขึ้น ถ้ามีสารต่างเหล่านี้ คือ โลหะ เช่น เหล็กหรือทองแดง แสง หรืออุณฆภูมิท่ีสูงขึ้น 
เป็นต้น ท้ังนี้กล่ินหืนท่ีเกิดขึ้นก็มาจากพวกไฮโดรเปอร์ออกไซด์ อัลดีไฮด์ คีโตน และแอลกฮอล์ ซึ่งวิธีท่ีนิยม
มากท่ีสุดเพื่อใช้ในการตรวจสอบการเกิดไขมันออกซิเดชัน คือ การทดสอบหากรดทีบีเอ (TBA หรือ 
thiobarbituric acid) และการหาค่าเปอร์ออกไซด์ (peroxide value) 

2) เนื่องจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส 

สาเหตุของการเหม็นหืนนี้มาจากเอนไซม์ไลเปส ความร้อนและความช้ืน โดยกรดไขมัน
อิสระจะแตกตัวออกมาจากกลีเซอรอลท่ีอยู่ในโมเลกุลของกรดไขมัน ท่ีส่งผลให้ไขมันเกิดการย่อยสลายเป็น
โมเลกุลท่ีมีขนาดเล็กหรือกรดไขมันอิสระ ซึ่งกรดไขมันอิสระบางชนิดจะส่งผลให้เกิดกล่ินรสท่ีไม่ต้องการได้ 

3) เนื่องมาจากเกิดสารคีโตน 

การเหม็นหืนท่ีเกิดขึ้นนี้สาเหตุมาจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยเอนไซม์ท าให้เกิด
สารประกอบประเภทคีโตนขึ้น 

6.5.2 การเกิดรีเวอร์ชัน (Reversion) 

การเปล่ียนแปลงนี้เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในไขมัน ท่ีมีออกซิเจนปริมาณเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น โดยเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดลิโนเลอิก และกรดลิโนเลนิกบางตัวในน้ ามัน (ท่ีเป็นกรดไขมัน
แบบ 18 : 2 และ 18: 3 ตามล าดับ) การเปล่ียนแปลงนี้ท าให้เกิดกล่ินรสท่ีไม่ต้องการ หรือเรียกว่าการเกิดรี
เวอร์ชัน ส่วนใหญ่กล่ินรสท่ีได้จะมีกล่ินคล้ายกับปลาหรือถั่วส่วนใหญ่พบในน้ ามันปลาชนิดต่างๆ น้ ามัน 
rapeseed แต่ไม่พบในน้ ามันถั่วเหลือง 

6.5.3 ผลจากความร้อน 

ความร้อนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่างๆกับไขมัน ซึ่งการเปล่ียนแปลงท่ีมีความส าคัญ 

ในอุตสาหกรรมอาหารมีดังต่อไปนี้ คือ 

1) จุดเกิดควัน (smoke point) 

การท่ีไขมันและน้ ามันได้รับความร้อนมากเกินไป จะท าให้โมเลกุลเกิดการย่อยสลายมี
ขนาดเล็กลง เมื่อไขมันเกิดการย่อยสลายจะท าให้เกิดควันปริมาณเล็กน้อยเกิดขึ้น หรือท่ีเรียกว่าจุดเกิดควัน 
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โดยท่ัวๆไปมักเกิดท่ีอุณหภูมิสูง และเมื่อเลยจุดเกิดควันจะท าให้ได้จุดประกาย (flash point) และเกิดการติด
ไฟ เนื่องจากไขมันถูกเปล่ียนให้กลายเป็นแอลกฮอล์ (คือกลีเซอรอล) ปกติความร้อนมากเกินไปส าหรับไขมัน 
คือ ท่ีอุณหภูมิ 190 °C หรือมากกว่า นอกจากนี้ การให้ความร้อนท่ีสูงเกินไปเรื่อยๆจะท าให้เกิดสารพิษท่ี
เรียกว่าอะโครลีน (acrolein) ซึ่งเป็นอัลดีไฮด์ท่ีระเหยได้และระคายเคืองต่ออวัยวะต่างๆของมนุษย์เป็นอย่าง
มากโดยเฉพาะตาและระบบทางเดินหายใจ ส าหรับน้ ามันแต่ละชนิดก็มีจุดเกิดวันท่ีแตกต่างกันดังแสดงใน
ตารางท่ี 6.3 

 

ตารางที่ 6.3 จุดเกิดควันของไขมันและน้ ามัน 

ไขมันหรือน้ ามัน จุดเกิดควัน 
(องศาฟาเรนไฮท)์ 

น้ ามันดอกค าฝอย 
น้ ามันดอกทานตะวัน 

น้ ามันถั่วเหลือง 
น้ ามันคาโนลา 
น้ ามันข้าวโพด 
น้ ามันถั่วลิสง 
น้ ามันเมล็ดงา 
น้ ามันมะกอก 

น้ ามันดอกทานตะวันท่ีมีโอเลอิกปานกลาง 
ไขหมู 

ซอตเทนนิ่ง 
เนยเหลว 

513 
415 
478 
470 
468 
453 
438 
375 
450 

361-401 
356-370 

-350 
(ที่มา : McWilliams, 2005) 

 

2) การเกิดโพลิเมอร์ไรเซชัน 

สาเหตุของการเหม็นหืนนี้มาจากเอนไซม์ไลเปสและความช้ืน ท่ีส่งผลให้ไขมันเกิดการย่อย
สลายเป็นโมเลกุลท่ีมีขนาดเล็กหรือกรดไขมันอิสระ ซึ่งกรดไขมันอิสระบางชนิดจะส่งผลให้เกิดกล่ิน-รสท่ีไม่
ต้องการได้ 

3) การเกิดสารอะคริลาไมด์ 

การเหม็นหืนท่ีเกิดขึ้นนี้สาเหตุมาจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยเอนไซม์ท าให้เกิด
สารประกอบประเภทคีโตนขึ้น 
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6.6 การหาปริมาณไขมันในอาหาร 
การวิเคราะห์หาปริมาณลิพิดท่ีให้ผลได้ถูกต้องและแม่นย ามีความส าคัญมากต่อการน าไปใช้เป็นข้อมูลบน

ฉลากโภชนาการและเพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีผลิตได้มีคุณภาพตรงตามท่ีมาตรฐานก าหนด นอกจากนี้ไขมัน
และน้ ามันในอาหารยังมีผลต่อบทบาทในการท าหน้าท่ี (functionality) และคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
ด้วย การที่ลิพิดไม่ละลายน้ าแต่ละลายได้ในตัวท าละลายอินทรีย์เป็นสมบัติท่ีส าคัญซึ่งท าให้ลิพิดแตกต่างจาก
สารอาหารชนิดอื่นๆ จึงใช้เป็นหลักการในการสกัดลิพิดออกจากอาหารได้ ส าหรับไกลโคลิพิดละลายได้ดีใน
แอลกอฮอล์ แต่ละลายได้เพียงเล็กน้อยในเฮกเซน ซึ่งตรงกันข้ามกับไตรเอซิลกลีเซอรอลท่ีละลายได้ดีในเฮ
กเซนและปิโตรเลียมอีเทอร์ 

เนื่องจากลิพิดในอาหารเป็นสารประกอบเชิงซ้อนท่ีรวมอยู่กับโปรตีนท่ีเป็นลิโพโปรตีนหรือรวมกับ
คาร์โบไฮเดรตเป็นลิโพแซ็กคาไรด์ ดังนั้นต้องท าลายพันธะเหล่านี้เพื่อให้ลิพิดเหล่านี้แยกออกมาเป็นอิสร ะ
เสียก่อน จึงสกัดเอาลิพิดออกมาได้ง่าย การสกัดลิพิดเพื่อให้ผลการวิเคราะห์ท่ีได้มีความถูกต้องและแม่นย าจะ
ขึ้นอยู่กับการละลายของลิพิดในตัวท าลายท่ีใช้ ดังนั้นการเลือกใช้ตัวท าละลายในการสกัดลิพิดต่างชนิดกัน อาจ
ส่งผลท าให้ผลการวิเคราะห์ท่ีได้แตกต่างกันด้วย เนื่องจากตัวท าละลายมีความมีข้ัว (polarity) แตกต่างกัน 

 

6.6.1 วิธีการสกัดด้วยตัวท าละลาย (Solvent extraction method) (Carpenter, 1993) 

1) การเตรียมตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ลิพิดในอาหารขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ คือ การสุ่มตัวอย่าง การเก็บ

รักษาตัวอย่างก่อนน ามาวิเคราะห์ และการเลือกใช้วิธีการสกัดท่ีใช้ 

การเตรียมตัวอย่างส าหรับวิเคราะห์จะขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารและธรรมชาติของลิพิด
ในอาหาร เช่น วิธีการสกัดลิพิดออกจากน้ านมย่อมแตกต่างจากวิธีการสกัดลิพิดออกจากถั่วเหลือง ดังนั้น
เพื่อให้การวิเคราะห์หาปริมาณลิพิดมีประสิทธิภาพสูง ควรมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง แหล่งท่ีมา และสมบัติ
ทางเคมีของลิพิด รวมท้ังองค์ประกอบในโมเลกุล เพราะไม่มีวิธีเฉพาะวิธีใดวิธีหนึ่งส าหรับใช้วิเคราะห์ลิพิดใน
อาหารชนิดต่างๆ และในการเตรียมตัวอย่างวิธีท่ีดีท่ีสุดคือ ควรท าในบรรยากาศก๊าซเฉื่อย ( inert gas) เช่น 
ไนโตรเจนและท าท่ีอุณหภูมิต่ า เพื่อลดการเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น การเกิดออกซิเดชันของลิพิด การเตรียม
ตัวอย่างมีข้ันตอนท่ีควรกระท า ดังนี้ 

(1) การอบแห้งตัวอย่าง (predrying sample) หากตัวอย่างมีความช้ืน ลิพิดจะไม่
สามารถถูกสกัดออกมาได้ด้วยเอทิลอีเทอร์ เพราะเอทิลอีเทอร์ไม่สามารถแทรกซึม (penetrate) เข้าไปใน
เนื้อเยื่อของอาหารที่เปียกได้และเอทิลอีเทอร์ยังมีสมบัติเป็นสารดูดความช้ืนจึงดูดน้ าเอาไว้ ท าให้การสกัดไขมัน
มีประสิทธิภาพต่ า อย่างไรก็ตาม การอบตัวอย่างให้แห้งท่ีอุณหภูมิสูงก็ไม่ดี เพราะจะท าให้ลิพิดรวมตัวกับ
โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตซึ่งจะท าให้สกัดลิพิดออกได้ยากด้วยตัวท าละลายอินทรีย์ ควรใช้ตู้อบสุญญากาศ ใน
การอบตัวอย่างให้แห้งท่ีอุณหภูมิต่ า หรือใช้วิธีการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ( lyophilization) ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
พื้นท่ีผิวของตัวอย่างอาหาร ท าให้สกัดลิพิดได้ง่ายข้ึน นอกจากนี้ การอบตัวอย่างให้แห้งยังท าให้บดตัวอย่างให้
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ละเอียดได้ง่ายด้วย สกัดลิพิดออกได้ดี ไม่ท าให้เกิดอิมัลชันระหว่างลิพิดกับน้ า ลิพิดจึงละลายอยู่ในตัวท า
ละลายอินทรีย์ได้ง่าย 

(2) การบดตัวอย่าง (particle size reduction) การสกัดลิพิดออกจากอาหารแห้ง 
เช่น เมล็ดพืชน้ ามันให้มีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาค ยิ่งละเอียดยิ่งดีและการบดต้องท าท่ี
อุณหภูมิต่ า เพื่อลดการเกิดลิพิดออกซิเดชันและการสกัดลิพิดท่ีดี ตัวอย่างและตัวท าลายต้องผสมกันในเครื่อง
ปั่นความเร็วสูง 

(3) การท าไฮโดรไลซิสด้วยกรด (acid hydrolysis) อาหารบางชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์
นม ขนมปัง แป้ง และผลิตภัณฑ์เนื้อ ลิพิดบางส่วนจะรวมอยู่กับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตซึ่งสกัดออกด้วยตัว
ท าลายชนิไม่มีข้ัวได้ยาก ดังนั้นต้องไฮโดรไลซ์ด้วยตัวอย่างกรดเสียก่อน เพื่อสลายพันธะโควาเลนต์และไอออนิก
ท่ีจับกันอยู่ จะท าให้ลิพิดเป็นอิสระ นิยมน าตัวอย่างมากล่ันไหลกลับ (reflux) กับสารละลายกรดเกลือ ความ
เข้มข้น 3 N เป็นเวลา 1 ช่ัวโมงก่อน แล้วจึงเติมเอทานอลและเฮกซะเมแทฟอสเฟต ( solid 

hexametaphosphate) เพื่อช่วยแยกลิพิดออกจากสารอื่นๆ ท่ีอยู่ในอาหารก่อนท่ีจะสกัดด้วยตัวท าละลาย 
ตัวอย่างการท าไฮโดรไลซิสด้วยกรด เช่น ใช้กรดเกลือ ความเข้มข้น 3 N จ านวน 10 มิลลิลิตร ย่อยไข่ 2 ฟอง
บนอ่างน้ า (water bath) ท่ีอุณหภูมิ 65 °C เป็นเวลา 15-25 นาที หรือจนกระท่ังได้สารละลายใส 
ประสิทธิภาพของการสกัดลิพิดออกจากตัวอย่างท่ีไฮโดรไลซิสด้วยกรดและไม่ได้ไฮโดรไลซิสด้วยกรดแตกต่งกัน
ดังแสดงในตารางท่ี 6.4 

ตารางที่ 6.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสกัดลิพิด 

อาหาร %  ลิพิด (acid hydrolysis) %  ลิพิด (non acid hydrolysis) 
ไข่ผง 
ยีสต์ 

แป้ง (flour) 
เส้นบะหมี่ 

42.39 

6.35 

1.73 

3.77-4.84 

36.74 

3.74 

1.20 

2.10-3.91 

(ที่มา : Min and Steenson, 1998) 

 

2) การเลือกตัวท าละลาย (Min and Steenson, 1998) 

ตัวท าละลายท่ีควรเลือกใช้ในการสกัดลิพิดต้องสามารถสกัดลิพิดได้ดีท่ีสุดและสกัด
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และกรดแอมิโนได้ต่ าท่ีสุด ระเหยได้ง่ายและไม่มีส่วนตกค่างเหลืออยู่เลย มีจุดเดือดต่ า 
ไม่ติดไฟ ไม่เป็นพิษท้ังในรูปท่ีเป็นของเหลวและไอ สามารถแทรกตัวเข้าไปในอนุภาคของตัวอย่างได้อย่าง
รวดร็ว ราคาถูก ไม่ดูดน้ าและไม่แยกส่วน ซึ่งสมบัติเหล่านี้หาได้ยากในตัวท าละลายชนิดหนึ่งชนิดใดเพียงนิด
เดียว เอทิลอีเทอร์และปิโตรเลียมอีเทอร์เป็นตัวท าละลายท่ีใช้ในการสกัดลิพิดมากท่ีสุด แต่นิยมใช้เพนเทนและ
เฮกเซนเป็นตัวท าลายสกัดน้ ามันออกจากเมล็ดถั่วเหลือง 
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(1) เอทิลอีเทอร์ มีจุดเดือดท่ีอุณหภูมิ 34.6 °C เป็นตัวท าลายส าหรับลิพิดได้ดกว่า
ปิโตรเลียมอีเทอร์มีราคารพงกว่าตัวท าละลายชนิดอื่น มีอันตราย เพราะติดไฟได้ง่าย ดูดความช้ืนและเกิดเพอร์
ออกไซด์ 

(2) ปิโตรเลียมอีเทอร์ มีจุดเดือดประมาณ 35-38 °C เป็นส่วนของปิโตรเลียมท่ีมีจุด
เดือดต่ า ประกอบด้วยเพนเทนและเฮกเซนเป็นส่วนใหญ่ ปิโตรเลียมอีเทอร์มีสมบัติเป็นไฮโดรโฟบิกมากกว่า
เอทิลอีเทอร์ จึงเลือกใช้ตัวอย่างท่ีมีลิพิดชนิดไฮโดรโฟบิก ราคาถูก ไม่ดูดความช้ืน และติดไฟได้ยากกว่าเอทิล
อีเทอร์ 

บางครั้งมีการใช้ตัวท าละลาย 2 หรือ 3 ชนิด มาผสมรวมกัน แต่ต้องเป็นตัวท าละลายท่ี
บริสุทธิ์และไม่มีเพอร์ออกไซด์ นอกจากนี้ยังต้องศึกษาอัตรส่วนระหว่างตัวท าละลายและตัวอย่างท่ีใช้ 
(solvent-to-solute ratio) ให้เหมาะสมกับอาหารแต่ละชนิด เพื่อจะได้สกัดลิพิดออกมาให้มากท่ีสุด 

ตารางที่ 6.5 ตัวท าละลายอินทรีย์ที่ใช้สกัดลิพิดซึ่งมีพิษเป็นสารก่อกลายพันธุ์และสารก่อมะเร็ง 

ตัวท าละลายอินทรีย์ สารก่อกลายพันธุ ์ สารก่อมะเร็ง 
คลอโรฟอร์ม 

เบนซีน 

โทลูอีน 

ไซลีน 

คาร์บอนเททระคลอไรด์ 
คลอริเนเทตไฮโดรคาร์บอน 

แอโรเมติกไฮโดรคาร์บอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ¯ 

      บางชนิด 

     บางชนิด 

* ทดสอบโดย Ames test ** ทดสอบในสัตว์ทดลอง 
(ที่มา : Min and Steenson, 1998) 

 

3) ความเป็นพิษของตัวท าละลายอินทรีย์ 

การใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ในการสกัดลิพิดส่ิงส าคัญท่ีต้องค านึงถึงอีกอย่างหนึ่ง คือความ
เป็นพิษของตัวท าละลายท่ีใช้ (ตารางท่ี 6.6) ซึ่งสารบางชนิดเป็นสารก่อกลายพันธุ์และสารก่อมะเร็งด้วย 
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ตารางที่ 6.6 ระดับความเป็นพิษของตัวท าละลายท่ีใช้ในการสกัดลิพิด 

ตัวท าละลายอินทรีย์ ระดับความเป็นพิษ 

คลอโรฟอร์ม 

เบนซีน 

โทลูอีน 

ไซลีน 

คาร์บอนเททระคลอไรด์ 
เมทานอล 

กรดแอซีติก    เข้มข้น 

                  เจือจาง 
ไดเอทิลอีเทอร์ 
เอทานอล 

คลอริเนเทตไฮโดรคาร์บอน 

แอโรเมติกไฮโดรคาร์บอน 

พิษปานกลาง 
พิษมาก 

พิษมาก 

พิษปานกลาง 
พิษน้อยถึงปานกลาง 

พิษมาก 

พิษมาก 

พิษน้อย 

พิษปานกลาง 
พิษน้อยถึงปานกลาง 

พิษปานกลางถึงรุนแรงมาก 

พิษปานกลางถึงรุนแรงมาก 

(ที่มา : Carpenter, 1993) 

 

6.6.2 วิธีการสกดัไขมันโดยตัวท าละลายแบบต่อเนื่อง (continuous solvent extraction) 
วิธีการสกัดไขมันโดยใช้ตัวท าละลายแบบต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพดีและรวดเร็วกว่าวิธีการสกัด

แบบใช้ตัวท าละลายแบบกึ่งต่อเนื่อง (semi- continuous solvent extraction) ตัวอย่างของวิธีนี้ เช่น วิธี 
Goldfish 

กรณีถ้าต้องการสกัดให้ได้ไขมันท้ังหมดในอาหาร ต้องท าการไฮโดรไลส์ตัวอย่างด้วยกรดหรือ
ด่างอ่อน เพื่อให้ไขมันท่ีรวมอยู่กับสารอื่น เช่น คาร์โบไฮเดรต หรือโปรตีน กลายเป็นไขมันอิสระและสามารถ
สกัดออกมาได้ง่ายเมื่อท าการวิเคราะห์ 

การสกัดให้ได้ผลดีควรท าตามค าแนะน าต่อไปนี้ 
1) ควรท าการทดลองภายใต้สภาวะท่ีมีก๊าซไนโตรเจน 

2) ตัวท าละลายต้องบริสุทธิ์ปราศจากสารพวกเปอร์ออกไซด์ และ มีอัตราส่วนของตัวถูก
ละลายต่อตัวท าละลายท่ีเหมาะสม 

3) ท าให้เกิดความร้อนต่อตัวอย่างน้อยท่ีสุด 

4) สารที่สกัดได้ควรมีความบริสุทธิ์สูง 
5) ควรเก็บตัวอย่างในสภาพที่ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงน้อยท่ีสุด 
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6.6.3 การสกัดไขมันทางตรงด้วยวิธีซอกเล็ต (Soxhlet extraction) 

ส าหรับวิธีนี้การหาปริมาณไขมันโดยวิธีนี้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ส่วนท่ีส าคัญ (ดังรูปท่ี 6.2) 

คือ 

1) คอนเดนเซอร์ 
2) อุปกรณ์ซอกเล็ต เป็นแก้วรูปทรงกระบอกท่ีมี 2 แขน โดยแขนหนึ่ง (ท่ีมีขนาดใหญ่กว่า) 

เป็นทางให้ไอของตัวท าละลายระเหยขึ้นไป ส่วนอีกแขนหนึ่ง (ท่ีมีขนาดเล็กกว่า) เป็นช่องให้ตัวท าละลายเกิด
การไซฟอน (siphon) ไหลกลับลงไปในฟลาสก์ก้นกลมหรือท่ีรองรับตัวท าละลายและไขมันท่ีท าการสกัดได้ 

3) ฟลาสก์ก้นกลมหรืออุปกรณ์ใส่ตัวท าละลาย 

หลักการวิธีการสกัดแบบซอกเล็ต คือ ปกติวิธีการนี้นิยมใช้เครื่องมือสกัดแบบซอกเล็ต 
ซึ่งเป็นอุปกรณ์แก้วท่ีมีขนาดความสูง 1 ฟุตและเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว เครื่องมือสกัดจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ใหญ่ๆ คือ ส่วนบนจะใช้บรรจุตัวอย่างอาหารในทิมเบิล (thimple) ท่ีมีการห่อด้วยกรดาษกรองก่อนการน าไป
ใส่ในทิมเบิล หลังจากนั้นจึงต่ออุปกรณ์ซอกเล็ตเข้ากับคอนเดนเซอร์ ส่วนด้านล่างจะมีอุปกรณ์ท่ีใช้บรรจุตัวท า
ละลายอินทรีย์ โดยอาจจะเป็นฟลาสก์ก้นกลมหรือภาชนะรูปทรงกระบอกก็ได้ เมื่อมีการให้ความร้อนกับ
อุปกรณ์ท่ีบรรจุตัวท าละลายอินทรีย์ จะท าให้ตัวท าละลายกลายเป็นไอ และเคล่ือนตัวไปยังด้านบน หลังจาก
นั้น เมื่อไอของตัวท าละลายลอยขึ้นไปด้านบน โดยผ่านแขนด้านข้างท่ีมีขนาดใหญ่กว่า ก็จะลอยเข้าไปยัง
ส่วนบนของอุปกรณ์ซอกเล็ต และไปเจอหรือปะทะกับคอนเดนเซอร์ท่ีมีความเย็น จะท าให้เกิดการควบแน่น
เป็นหยดของเหลวของตัวท าละลายท่ีมีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น และตกลงสู่ตัวอย่างอาหารท่ีอยู่ในทิมเบิล 
(thimble) อย่างต่อเนื่อง จากนั้นไขมันท่ีถูกสกัดด้วยตัวท าละลายจะตกลงกลับมายังอุปกรณ์ซอกเล็ตอย่าง
ต่อเนื่อง จนมีปริมาตรมากพอในอุปกรณ์ซอกเล็ต ก็จะท าให้เกิดลักษณะไซฟอนหรือกาลักน้ า ท าให้ตัว ท า
ละลายเริ่มแรก จากนั้น ตัวท าละลายจะมีการระเหยกลัยข้ึนไปอีกหลายๆครั้ง จนท าให้อาหารถูกสกัดซ้ าแล้วซ้ า
อีกอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ด้วยตัวท าละลายอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ เป็นผลให้สามารถสกัดไขมันออกจากตัวอย่างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Owusu-Apenten, 2005) 
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รูปที่ 6.1 ชุดสกัดไขมันท่ีใช้ในการหาปริมาณไขมันแบบซอกเล็ต (Soxhlet extraction) 

(ที่มา : https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2011-

0016_01_the_theory_and_practise_of_pharmaceutical_technology/ch14.html) 

 

 
รูปที่ 6.2 ชุดสกัดไขมันท่ีใช้ในการหาปริมาณไขมันด้วยเครื่อง Solvent extractor 

(ที่มา : http://www.chatcharee.com/en/index.php?route=product/product&product_id=78) 
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ส าหรับทิมเบิลเป็นอุปกรณ์ท่ีท าจากกระดาษกรองหรืออะลันดัม ท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ สามารถ
ให้ตัวท าละลายไหลผ่านได้ โดยตัวอย่างในทิมเบิลจะถูกปิดด้วยส าลี (ท่ีสกัดไขมันออกแล้ว) และจุ่มตัวอย่างท่ี
เตรียมเพื่อการสกัดแล้ว ลงในตัวท าละลายให้เปียกชุ่มแล้ว จึงน าไปใส่ในอุปกรณ์ซอกเล็ต เพื่อให้เกิดการสกัด
ไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ส าหรับตัวอย่างวิธีการหาปริมาณไขมันอย่างหยาบตาม AOAC 39.1.08 โดยการใช้วิธีการสกัด
ไขมันด้วยตัวท าละลาย (solvent extraction method) มีรายละเอียดดังนี้ (Horwitz, 2000) 

1) ช่ังน้ าหนักอาหารที่ต้องการทดลองมาประมาณ 3 กรัมใส่ลงในทิมเบิล 

2) เติมทรายลงในตัวอย่างและผสมด้วยแท่งแก้วให้เข้ากันดี 

3) วางทิมเบิลไว้บนท่ีวาง และท าให้แห้งโดยการใช้ตู้อบท่ีอุณหภูมิ 125 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 1 ช่ัวโมง 

4) น าออกมาจากตู้อบและท าให้เย็นลง จากนั้นคนด้วยแท่งแก้ว 

5) เช็ดแท่งแก้วด้วยส าลีและวางส าลีไว้ด้านบนของทิมเบิล แล้วน าทิมเบิลไปใส่ในชุดสกัด 

6) น าฟลาสก์ก้นกลมท่ีจะใช้ในการสกัดมาช้ังน้ าหนัก และเติมลูกแก้ว 2-3 ลูก จากนั้น เติม
ปิโตรเลียมอีเธอร์ 40 มล. แล้วท าให้เดือดเป็นเวลา 25 นาทีและชะล้างประมาณ 30 นาที ท าให้เกิดอัตราการ
ควบแน่นไม่น้อยกว่า 5 หยดต่อวินาที จนการสกัดส้ินสุดลง 

7) น าฟลาสก์ไปอบให้แห้งเป็นเวลา 30 นาที ในตู้อบอุณหภูมิ 125 องศาเซลเซียส ท าให้
เย็น และช่ังน้ าหนัก 

8) การค านวณร้อยละของไขมันในตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 

 

  ร้อยละของไขมัน = 
(𝐵−𝐶)A × 100 

  

  โดย A = น้ าหนักตัวอย่างท่ีท าการทดสอบ 

   B = น้ าหนักของภาชนะบรรจุท่ีท าการสกัดหลังท าให้แห้ง 
   C = น้ าหนักของภาชนะบรรจุก่อนท าการสกัด 

 

6.6.4 วิธีในการสกัดไขมันในผลิตภัณฑ์น้ านม 

1) วิธีของมาเจนเนอร์ (Majonnier method) 

ผสมตัวอย่างแป้ง 2 กรัม กับเอทานอล 2 มิลลิลิตร ให้เข้ากันในบีกเกอร์ขนาด 50 

มิลลิลิตร เติมกรดเกลือ 10 มิลลิลิตร (ผสมกรดเกลือเข้มข้น 7 มิลลิลิตรด้วยน้ ากล่ัน 3 มิลลิลิตร) และน าบีก
เกอร์ไปแช่ในอ่างน้ าท่ีอุณหภูมิ 70-80 °C พร้อมกับคนไปด้วยเป็นเวลา 30-40 นาที เพื่อให้เกิดการไฮโดรไล
ซิส เติมเอทานอลลงไป 10 มิลลิลิตร แล้วปล่อยให้เย็นสกัดแป้งท่ีผ่านการไฮโดรไลซ์แล้วด้วยเอทิลอีเทอร์และ
ตามด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์ 25 มิลลิลิตร ตามข้ันตอนดังกล่าวข้างต้น (AOAC, 2000; Method 954.02) 
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รูปท่ี 6.3 ขวดมาเจเนอร์ (Majonnier flask) 

(ที่มา : http://www.kimble-chase.com/advancedwebpage.aspx?cg=1334&cd=3) 

 

2) วิธีของแบ๊บค็อก (Babcock method) 

การหาปริมาณไขมันนมโดยวิธี Babcock  

(1) หลักการ การวิเคราะห์วิธีนี้จะเติมกรดก ามะถันลงไปในน้ านมท่ีทราบปริมาตร
แน่นอน Babcock bottle กรดก ามะถันจะย่อยสลายโปรตีนและให้ความร้อนออกมา ท าให้ไขมันแยกออกมา
จากน้ านมได้ ปั่นในเครื่องหมุนเหวี่ยงและเติมน้ าร้อนเพื่อให้ระดับของไขมันลอยตัวสูงขึ้น วัดปริมาตรของไขมัน
นมท่ีสกัดได้จาก Babcock bottle และรายงานผลเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมันนมโดยปริมาตร (AOAC, 2000; 

Method 989.10) 
(2) วิธีท า 

1. ปิเปตต์น้ านมให้ได้ปริมาตรถูกต้องแม่นย า จ านวน 17.6 มิลลิลิตร ใส่ใน 
Babcock bottle 

2. เติมกรดก ามะถัน (reagent grade ท่ีมีค่าความถ่วงจ าเพาะ 1.82) ลงไป 17.5 

มิลลิลิตรค่อยๆ ปล่อยให้กรดไหลลงไปตามคอขวดและหมุนขวดช้าๆ กรดจะย่อยโปรตีนและปล่อยไขมัน
ออกมา 

3. ปั่นในเครื่องหมุนเหวี่ยง ท่ีความเร็ว 600-800 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที 
ท่ีอุณหภูมิ 55-60 °C พยายามให้ตัวอย่างอยู่ท่ีอุณหภูมินี้เพื่อให้ไขมันนมลอยขึ้นมาอยู่ช้ันบนที่คอขวด 

4. ค่อยๆ เติมน้ าร้อนเพื่อให้ไขมันนมมีระดับสูงขึ้นจนถึงคอขวด 

5. อ่านเปอร์เซ็นต์ไขมันนมท่ีสเกลบนคอขวด (ความละเอียด 0.05 %)  
วิธีนี้นิยมใช้หาปริมาณไขมันในน้ านม ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 45 นาทีและท าซ้ า

อย่างน้อย 2 ครั้ง ค่าท่ีอ่านได้ไม่ควรแตกต่างกันเกิน 0.1 % และวิธีนี้ไม่สามารถใช้หาฟอสโฟลิพิดในผลิตภัณฑ์
นมหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีการเติมน้ าตาลและช็อกโกแลต เพราะกรดก ามะถันจะท าให้เกิดสีด า (charring) 
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รูปที่ 6.4 Babcock bottle 

(ที่มา : https://www.weberscientific.com/babcock-test-bottle-weber) 
 

3) วิธีของเกอร์เบอร์ (Gerber method) 

วิธีการนี้ก่อนการเติมน้ านมและแอลกอฮอล์ มีการเติมกรดซัลฟุริก (ถ.พ. 1.82)          
10 มลิลิลิตร.บรรจุไว้ก่อนในภาชนะบรรจุเฉพาะของวิธีการนี้ หลังจากนี้ จึงน าน้ านมจ านวน 10.75 มิลลิลิตร. 
เติมลงใน Gerber glass butyrometer แล้วตามด้วยไอโซเอมิลแอลกอฮอล์ (isoamyl alcohol) ปริมาณ 1 
มล. จึงปิดด้วยจุกเฉพาะของอุปกรณ์และเขย่าจนไม่มีล่ิมเหลืออยู่ แล้วจึงน าไปเซนตริฟิว 4 นาที และแช่ใน
น้ าอุ่น (63 °C) เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นจึงอ่านค่าท่ีได้ 

วิธีเกอร์เบอร์ เป็นวิธีท่ีง่ายและนิยมใช้กันมาก แต่การวิเคราะห์โดยวิธีเกอร์เบอร์และแบ๊
บค็อก ใช้หาปริมาณไขมันท่ีไม่ได้รวมถึงพวกฟอสโฟไขมัน ซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อการหาปริมาณไขมันในหาง
นม (skim milk) และบัตเตอร์มิลค์ (buttermilk) 

ส าหรับวิธีเกอร์เบอร์ให้ผลเร็วมากกว่าวิธีแบ๊บค็อก 2 -3 เท่า แต่วิธีเกอร์เบอร์เหมาะกับ
น้ านมท่ีเป็นเนื้อเดียวกัน (homogenized milk) และนิยมใช้ในแถบยุโรป ส่วนวิธีแบ๊บค็อกใช้กันมากในแถบ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นอกจากนี้การเติมกรดซัลฟุริก มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ตัวอย่างใสขึ้นเนื่องมาจากบดบัง
ของตัวอย่างน้ านม ส่วนไอโซเอมิลแอลกอฮอล์ท าให้เกิดการแยกของโมเลกุลไขมันได้ดียิ่งขึ้น และลดผลของ
กรดซัลฟุริกต่อตัวอย่างอาหาร 
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รูปท่ี 6.5 Gerber glass butyrometer 

(ที่มา: https://www.gerber-instruments.com/en/suppliers/dr-n-gerber/fat-determination-acc-

to-gerber/butyrometers-for-fat-determination-in-milk-and-dairy-products.html) 

 

 

 

รูปท่ี 6.6 เครื่องปั่นเหวี่ยงส าหรับวิธีของเกอร์เบอร์ 
(ท่ีมา: https://ua.all.biz/en/laboratory-centrifuge-gerber-heated-g4686714) 

 

สรุปประจ าบท 

ไขมันท่ีพบในอาหารส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของไทรเอซิลกลีเซอรอล คอเลสเตอรอล และฟอสโฟไขมัน
ดังนั้นการจะวิเคราะห์หาปริมาณไขมันหรือลิพิดในอาหารให้ได้ค่าถูกต้องและแม่นย าจ าเป็นต้องมีความรู้
เกี่ยวกับส่วนประกอบท่ัวๆ ไปของลิพิดในอาหารนั้น รวมท้ังสมบัติทางกายภาพและเคมีของไขมันและอาหาร
และหลักการของวิธีการท่ีจะใช้วิเคราะห์ เพราะไม่มีวิธีหนึ่งวิธีใดเฉพาะท่ีสามารถจะใช้ได้กับอาหารทุกชนิดท่ีมี
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ลักษณะแตกต่างกัน การวิเคราะห์ลิพิดหรือไขมันจึงขึ้นอยู่กับการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรักษาตัวอย่างก่อน
น าไปวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังต้องอบตัวอย่างให้แห้งและท าให้ตัวอย่างมีอนุภาคเล็กลง หรือไฮโดรไลซิสด้วยกรด
ก่อนน าไปวิเคราะห์ การวิเคราะห์หาไขมันในอาหารมักนิยมใช้ตัวท าละลายท่ีเป็นสารอินทรีย์เป็นตัวสกัด
เนื่องจากไขมันละลายได้ในตัวท าละลายอินทรีย์ตัวท าละลายท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุด คือ ไดเอทิลอีเทอร์ 
ปิโตรเลียมอีเทอร์ เป็นต้น  ซึ่การสกัดสามารถแบ่งออกได้เป็น แบบต่อเนื่อง (เช่น วิธี Goldfish) แบบกึ่ง
ต่อเนื่อง (เช่น Soxhlet) และแบบไม่ต่อเนื่อง (เช่น Mojonnier) ส่วนวิธีท่ีไม่ใช้ตัวท าละลาย เช่น วิธี 
Babcock, Gerber, เป็นต้น จะใช้ได้กับผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดเท่านั้น 
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ค าถามท้ายบท 

1) จงบอกความส าคัญของไขมันท่ีมีในอาหาร 

2) จงอธิบายถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของไขมันในอาหาร 

3) การตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของไขมันในอาหารมีวิธีอะไรบ้าง และมีหลักการในการตรวจสอบ
อย่างไร 

4) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญในไขมันมีอะไรบ้าง จงตอบมาอย่างละเอียด 

5) จงบอกช่ือหลักการและอธิบายหลักการในการหาปริมาณไขมันในอาหารด้วยวิธีซอกเล็ตมาอย่าง
ละเอียด พร้อมท้ังวาดภาพกลไกในการท างานของอุปกรณ์เฉพาะ (Soxhlet apparatus) ของวิธีนี้มาด้วย 

6) การหาปริมาณไขมันโดยวิธีอื่นมีช่ือว่าอะไรบ้าง มีหลักการและวิธีการอย่างไรบ้าง  พร้อมท้ังเขียน
แผนภูมิหรือ flow chart หรือวาดรูปข้ันตอนของการหาค่าปริมาณไขมัน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

การวิเคราะห์ค่าทางเคมีทีส่ าคัญและหลักการใช้เครื่องมือวิเคราะหบ์างชนิด 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. การวิเคราะห์สารเจือปนและสารปนเป้ือนในอาหาร 

2. การวิเคราะห์หาสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant content analysis) 

3. เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer) 

4. เครื่องแกสโครมาโทกราฟ (Gas Chromatography; GC) 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกได้ถึงความหมายและความส าคัญของวิธีการและหลักการการใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ข้ันสูง 

2. เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงหลักการและองค์ประกอบของเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และเครื่องแกสโครมาโท  
กราฟี 

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกได้ถึงการวิเคราะห์ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และเครื่องแกสโครมาโท 
กราฟี 
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

วิธีการสอน 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน เคมีอาหาร วารสาร งานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการและหลักการการ
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้ันสูง 

2. ศึกษาแผนภูมิ ตาราง แผ่นภาพ วีดิทัศน์ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. มอบหมายการค้นคว้าและท าแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน 

4. สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

กิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. ผู้สอนต้ังค าถามเพื่อทดสอบพื้นฐานความรู้เกี่ยวสารเจือปนและสารปนเป้ือนในอาหาร วิเคราะห์หาสาร
ต้านอนุมูลอิสระ เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และเครื่องแกสโครมาโทกราฟ 

2. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ก าหนดหัวข้อศึกษาให้แต่ละกลุ่มก่อนศึกษาวีดิทัศน์ เรื่อง 
สารเจือปนและสารปนเป้ือนในอาหารในอาหาร แล้วช่วยกันอภิปรายและสรุปเนื้อหาท่ีส าคัญจากนั้นให้ตัวแทน
กลุ่มออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
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3. ผู้สอนสรุปประเด็นส าคัญและบรรยายเพิ่มเติมให้นักศึกษาเกิดการเรียนตามวัตถุประสงค์ด้วยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

4. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มค้นหาความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับสารต้านอนุมูลอิสระ ท่ีน่าสนใจจากเว็บไซต์ แล้ว
น าเสนอในรูปแบบรายงานหรือป้ายนิเทศ 

5. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนบทเรียนและฝึกความรู้ ความเข้าใจ 

6. ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองโดยใช้ระบบการสอนออนไลน์แล้วตอบค าถามโดยการส่งผ่านระบบ 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนและต าราท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การน าเสนอโดยโปรแกรม power point 

3. รูปภาพขั้นตอนการวิเคราะห์โปรตีนในอาหาร 

4. วีดิทัศน์เรื่อง โปรตีนในอาหาร 

5. เว็บไซต์ และส่ือออนไลน์ 
6. การท าปฏิบัติการ 

 

การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผล 

1. ท าแบบฝึกหัดท่ีได้มอบหมายให้และตอบค าถามท้ายบท 

2. ทดสอบความเข้าใจวิธีการและหลักการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้ันสูง  
3. ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในบท 

4. ตอบประเด็นหลักๆของบทได้ 

 

การประเมินผล 

1. นักศึกษาสามารถท าแบบฝึกหัดและตอบค าถามท้ายบทได้ไม่น้อยกว่า 80 % 

2. นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับวิธีการและหลักการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้ันสูงได้อย่างถูกต้อง 
3. นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาของบทไม่น้อยกว่า 70% 

4. นักศึกษาสามารถตอบประเด็นหลักๆของบทได้ไม่น้อยกว่า 80 % 



 

 

บทที่ 7 

การวิเคราะห์ค่าทางเคมีทีส่ าคัญและหลักการใช้เครื่องมือวิเคราะหบ์างชนิด 
 

7.1 การวิเคราะห์สารเจือปนและสารปนเปื้อนในอาหาร  
ในอดีตการใช้สารเคมีเพื่อการถนอมอาหารนั้นมีการใช้สารเคมีน้อยชนิด และแต่ละชนิดก็ใช้ในปริมาณน้อย 

แต่ในปัจจุบันนี้มนุษย์ได้พัฒนาใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มากมายในการผลิตอาหาร ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้บางครั้ง
ก่อให้เกิดปัญหาและอันตรายตามมา ตัวอย่าง เช่น การใช้สารเคมีต่าง ๆ  ในการถนอมอาหาร และการปรุงแต่ง
กล่ิน รส และสีของอาหาร เป็นต้น สารเคมีดังกล่าวนี้เรียกว่า วัตถุเจือปนในอาหาร (food additive) จ าเป็นต้องมี
มาตรฐานในการใช้อย่างถูกต้องรัดกุมและใช้ในปริมาณท่ีก าหนด 

7.1.1 วัตถุเจือปนในอาหาร (food additive) 
หมายความถึง สารใด ๆ ซึ่งตามปกติไม่บริโภคเป็นอาหารและใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร ท้ังนี้ไม่ว่า

สารนั้นจะมีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ก็ตาม การเติมสารนั้นลงในอาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านเทคนิคต่าง ๆ 
ของกรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารตามต้องการ ตลอดจนการบรรจุและการขนส่ง  
เพื่อไม่ให้เส่ือมคุณภาพไปจากเดิม 

7.1.2 สารปนเปือ้น (contaminant) 
หมายความถึง สารซึ่งไม่เจตนาเติมลงไปในอาหาร  แต่เป็นผลท่ีเกิดขึ้นระหว่างกรรมวธิีการผลิต 

การบรรจุ และการเก็บรักษา หรือติดมากับวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต ท้ังนี้ไม่รวมถึงเศษแมลง ขนสัตว์ และวัตถุ
แปลกปลอมอื่น ๆ  สารปนเป้ือนท่ีอาจมีอยู่ในอาหาร และเป็นอันตรายต่อการบริโภค  
ประเภทของวัตถุเจือปนที่ใส่ในอาหาร 

วัตถุเจือปนที่ใช้ในการปรุงแต่งอาหาร แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ 
1) สีหรือสารปรุงแต่งสี เช่น สีผสมอาหาร (food colors) 
2) สารกันหืน (antioxidants) 
3) สารกันเสีย (preservatives) 
4) สารกันบูด (antimicrobial agents) 
5) สารแต่งกล่ินและรส (flavoring agents) 
6) สารปรุงแต่งคุณภาพอาหาร (improve agents) ให้ดีขึ้นในด้าน กล่ิน รส และเนื้อสัมผัส 
7) สารที่ท าให้อาหารคงตัว (stabilizers) 
8) สารที่ช่วยท าให้อาหารผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกัน (emulsifiers) 
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ตารางที่ 7.1 สารเจือปนและสารปนเป้ือนท่ีพบในอาหาร 

 (ที่มา : Peasrson, 1976 และ Triebold and Leonard,  1963) 
 
ตัวอย่างสารเจือปนในอาหาร 
1. Chloramphenicol 

เป็นสารปฏิชีวนะท่ีใช้ในการรักษาโรคท้ังในคนและสัตว์  มีฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ท่ีส าคัญคือ อาจท า
ให้เกิดโรคโลหิตจางชนิดร้ายแรง (Aplastic anemia) ต่อมนุษย์  จึงมีการเสนอห้ามใช้ในสัตว์ที่น ามาบริโภค 

2. สารในกลุ่ม Nitrofurans  
เป็นสารกลุ่มท่ีก่อมะเร็งได้  แต่ไม่มีการระบุว่าสามารถก่อมะเร็งได้ทุกตัว  ท่ีประกาศห้ามใช้ คือ ไน

โทรฟิวราโซน (Nitrofurazone) ไนโทรฟิวแรนโทอิน (Nitrofurantoin)  ฟิวราซอโอลิโดน (Furazalidone) 
และฟิวแรลทาโดน (Furatadone) และเกลือของสารดังกล่าวนี้  ซึ่งสารที่ 1 และ 3 ได้มีประกาศของกระทรวง
สาธารณสุขเพิกถอนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา 

3. แซลบิวทามอล 

เป็นกลุ่มสารเบตาอะโกนิสต์ (-agonist) ใช้รักษาหอบหืด เพราะมีสมบัติขยายหลอดลม  และช่วย
ให้กล้ามเนื้อมดลูกคลายตัว แต่อาจมีผลข้างเคียงท าให้กล้ามเนื้อส่ันและหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ กระวนกระวายและ
ปวดศีรษะ จึงห้ามใช้ในผู้เป็นโรคหัวใจและต้องใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ท่ีมีความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยเบาหวาน 
และผู้ป่วย Hyperthyroidism และไม่พบว่าสารนี้ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อสาร 

Detection limit 
(ไมโครกรัม / กิโลกรัม) 

 
วิธีวิเคราะห์ 

1.  Chloramphenicol 0.3 ELISA 
2.  Nitrofurans  
- 3-Amino-2-oxazolidinone(AOZ),  
  5-Methylmorpholino-3-amino-2- 
  oxazolidone (AMOZ) 
- Aminohydantion (AHD), 
  Semicarbazide (SEM) 

 
0.3 

 
 

1.0 

 
LC-MS/MS 

 
 

LC-MS/MS 

3.  Salbutamol 1.0 ELISA 
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ตารางที่ 7.2 การวิเคราะห์วัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในการยืดอายุและเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 

ชื่อสาร     การตรวจสอบ 

1.  Nitrate, Nitrite     Colorimetric, Ion chromatography  

2.  Nitrate               Ion-specific electrode 

3.  Nitrosamine     Extraction, GLC 
4.  Antioxidant 

 - PG, Propyl gallate            Extraction, Colorimetry 

 - NDGA, Nordihydroguaiaretic acid           Colorimetry 

 - BHA, BHT              Extraction, GLC 
- TBHQ               HPLC 

5. Preservatives 

 - Benzoic acid             Spectrophotometric method, TLC, HPLC 
   - Formic             Distillation, GLC 

 - Propionic acid     HPLC 

 - Sorbic acid               Spectrophotometric method, HPLC 

 - Sulfurous acid    Modified Monier- William method,   

                          Colorimetry 

 - Sulfite     Titrimetric method 

 - Thiourea               Colorimmetry 

 - Boric acid, borates              Titrimetric method,  

                                              spectrophotometric method,  

                           HPLC  

 - Formaldehyde    Distillation, spectrophotometric method 

6. Emulsifying agent 

 - Sorbitan monostearate   Gravimetric method 

 - Sodium lauryl sulfate   Colorimetry 

7. Sweeteners      

- Cyclamate             Conventional, HPLC 

 - Saccharin             Conventional, HPLC 

8. Monosodium glutamate    Column clean up, Titrimetric method  

               HPLC, TLC, Capillary electrophoresis 
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7.2 การวิเคราะห์หาสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Content Analysis) (Abe และคณะ, 1998) 
ใยอาหารที่มีองค์ประกอบไขมัน  ซึ่งมักเกิดปัญหาของการเหม็นหืน  Lipid oxidation โดยเฉพาะการสลาย

กรดไขมันไม่อิ่มตัวได้สูงเพราะพันธะคู่ในคาร์บอนเป็นต าแหน่งท่ีท าให้เกิดปฏิกิริยาอนุมูลอสิระ การเกิด 
Autooxidation มักเกิดเป็น Hydroperoxides (RCOOH) โดย 2 วิธี  คือ  Photooxidation และ 
Lipoxygenase catalysis  ดังนั้น  การใส่ Antioxidant ในอาหารท่ีมีไขมันไม่อิ่มตัวจะช่วยชะลอการเกิด 
Oxidation  และลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาสาร Antioxidant พบในองค์ประกอบของอาหารหรืออาจจะเติมเข้าไป
ในผลิตภัณฑ์หรือสร้างขึ้นระหว่างกระบวนการ   

บทบาทของ antioxidant ไม่สามารถเพิ่มหรือปรับปรุงคุณภาพของอาหาร แต่รักษาคุณภาพของอาหาร
และยืดช่วงชีวิตของอาหารให้ยาวออกไป Antioxidant  ท่ีใช้ในกระบวนการอาหารต้องไม่แพงและไม่เป็นพิษ  ท า
ให้เกิดผลท่ีดีด้วยความเข้มข้นต่ า  มีความเสถียร มีสี กล่ินรส  การเลือก antioxidant ขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้ของ
ผลิตภัณฑ์และมีการควบคุมการใช้ตามค าแนะน า  สาร antioxidant ช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ ลดการสูญเสียของ
วัตถุดิบ  ลดการสูญเสียของวัตถุดิบ  ลดการสูญเสียทางโภชนาการ  ตัวอย่างของ Synthetic antioxidant และ 
Natural antioxidant  ได้แก่ 

1) Synthetic antioxidant เช่น Butylated hydroxyanisole (BHA), Butylated hydroxytoluene 
(BHT) 

2) Natural antioxidant เช่น -Tocopherol (Vitamin E), Tocotrienol, Ascorbic acid, 

Carotenoid, -Carotene, Phospholipid, Sterol, Gum, Flavonoid, Phenolic acid, Tea, Sesame seed, 
Soybean, Herb และ Spice 

คุณค่าทางโภชนาการของสาร Antioxidant  ช่วยก าจัดอนุมูลอสิระและอาจช่วยป้องกันมะเร็ง, โรคหัวใจ 
และอื่น ๆ โดยอนุมูลอิสระท่ีผลิตในร่างกายสามารถท าให้เกิด Oxidation ของไขมันในเซลล์และท าลาย DNA จึง
ท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ 

7.2.1 หลักการ 
การวัดความสามารถในการก าจัดอนุมูลอิสระของ Antioxidant โดยท่ีสาร 1,1-Diphenyl-2-

picrylhydrazil (DPPH) ท่ีมีสีม่วงถูกรีดิวซ์เป็นสารสีน้ าตาลเหลือง hydrazine  ซึ่งความเข้มข้นของสีม่วงของ 
DPPH  จะเป็นส่วนกลับกับความเข้มข้นของ Antioxidant ภายใต้เวลาการเกิดปฏิกิริยาท่ีก าหนด 

7.2.2 อุปกรณ์และสารเคมี 
1) Spectrophotometer 
2) 0.5 mM DPPH ใน 99.5% Ethanol ปริมาตร 200 ml (MW = 394.32) ต้องกรองด้วย

กระดาษกรองก่อนใช้ 
3) 1.0 mg/ml BHA 
4) 1.0 mg/ml Vitamin C 
5) 10 mM Acetic acid buffer, pH 5.5 

7.2.3 วิธีการ 
1) เติม 10 mM Acetic acid buffer, pH 5.5 ปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร 
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2) เติม 40 ไมโครลิตร สารละลายตัวอย่างเป็นหลอด sample หรือ ใช้ 10 mM Acetic acid 
buffer, pH 5.5 ปริมาตร 40 ไมโครลิตร เป็นหลอด Reagent blank หรือใช้สารละลายตัวอย่าง 40 ไมโครลิตร 
เป็นหลอด sample blank 

3) เติม 0.5 mM DPPH-Ethanol ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร ลงในหลอด sample และ reagent 
blank เท่านั้น ส่วนหลอด sample blank ให้เติมน้ ากล่ัน 1.0 มิลลิลิตร 

4) ผสมให้เข้ากันทันทีแล้วจับเวลาให้ครบ 10 นาที  จึงวัดการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน  517 
นาโนเมตร  โดยใช้  10 mM  Acetic acid buffer, pH 5.5  ปริมาตร 3.0 มิลลิลิตร  เป็นสารท่ีใช้ต้ังเครื่องมือวัด
การดูดกลืนแสงให้เริ่มอ่านท่ีศูนย์  จากนั้นเริ่มอ่านค่าการดูดกลืนแสงของหลอด Reagent blank, Sample blank 
และ Sample  ตามล าดับ  บันทึกค่าการดูดกลืนแสงสุทธิของ  Sample หลังการหักลบ  Reagent blank, และ 
Sample blank ตามล าดับ  ตามสมการดังต่อไปนี้ 

 
% Radical scavenging activity = A517 at 0 min of (Reagent blank-Sample blank) - A517 at 10 

min of Sample / A517 at 0 min of (Reagent blank-
Sample blank) x 100 

 
7.3 เคร่ืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer)  
 เป็นเครื่องมือท่ีวัดการดูดกลืนแสงของสารในช่วงความยาวคล่ืนอัลตราไวโอเลต และช่วงคล่ืนแสงท่ีมองเห็น
ได้ เรียกว่า UV-Vis spectrophotometer ในบทนี้จะอธิบายส่วนประกอบและการท างานภายในเครื่องมือ
ดังกล่าวโดยจะเน้นเฉพาะอุปกรณ์ท่ียังนิยมใช้ใน เครื่องสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ท่ีมีจ าหน่ายในปัจจุบัน 

7.3.1 ส่วนประกอบหลักของเคร่ืองยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ มีอยู่ 5 ส่วนด้วยกัน ดังนี้ 
1) แหล่งก าเนิดแสง (light source) เป็นแหล่งก าเนิดแสงในเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ จะต้อง

ให้รังสีในช่วงความยาวคล่ืนท่ี ต้องการอย่างต่อเนื่องและคงท่ีตลอดเวลารวมท้ังมีความเข้มแสงท่ีมากพอด้วย  
ส าหรับความยาวคล่ืนในช่วงอัลตราไวโอเลตจะใช้หลอดดิวเทอเรียม (deuterium lamp) เป็นแหล่งก าเนิดแสง ซึ่ง
ให้แสงในช่วง 185-375 nm หลักการคือท าให้อะตอม ดิวเทอเรียมท่ีอยู่ในสภาวะเร้าคายพลังงานออกมาส่วน
หลอดทังสเตนจะให้ความยาวคล่ืนครอบคลุมช่วงแสงท่ีมองเห็นได้ คือต้ังแต่ 320-2500 nm (รูปท่ี 7.1) หลักการ
จะคล้ายกับหลอดไฟทังสเตนธรรมดาคือ ให้กระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปจนกระท่ังลวดทังสเตนร้อนและเปล่งรังสี
ออกมา โดยปกติจะเปิดเครื่องท้ิงไว้ก่อนใช้งานประมาณ 30 min เพื่อให้แน่ใจว่าหลอดดิวเทอเรียมหรือหลอด
ทังสเตนให้แสงท่ีมีความเข้มสม่ าเสมอ 
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รูปท่ี 7.1 (ก) หลอดดิวเทอเรียม และ (ข) หลอดทังสเตน  

ที่มา (สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรยีนรู้, 2557) 
 

2) ส่วนเลือกความยาวคล่ืน (wavelength selector) เป็นส่วนท่ีใช้แยกความยาวคล่ืนท่ีออกมา
จากแหล่งก าเนิดแสง ซึ่งเป็นแสงท่ีมีหลายๆความยาวคล่ืน(polychromatic wavelength) ซึ่งให้เป็นแถบแสง
ในช่วงแคบๆ หรือเป็นความยาวคล่ืนเด่ียว (monochromatic wavelength) โดยเครื่องมือสมัยก่อนจะใช้ปริซึม
หรือฟิลเตอร์ส าหรับแยกความยาวคล่ืน แต่ปัจจุบันเปล่ียนมาใช้โมโนโครเมเตอร์ (monochromater) แบบเกรตต้ิง 
(grating) สะท้อนแสงซึ่งมีลักษณะเป็นร่องเล็กๆขนานกันจ านวนมาก แสงจากแหล่งก าเนิดแสงจะตกกระทบลงบน
ผิวหน้าของร่องแล้วสะท้อนออกมาท่ีมุมต่างๆ เฉพาะความยาวคล่ืนท่ีเราเลือกเท่านั้นจึงจะผ่านช่องแสงออก (exit 
slit) ไปสู่สารตัวอย่าง   

3) ภาชนะใส่สารตัวอย่าง (cell หรือ cuvette) เป็นภาชนะใส่สารตัวอย่างส าหรับสเปกโทรโฟโต
มิเตอร์ จะเรียกว่าเซลล์หรือคิวเวทท์ (cuvette) มีหลายแบบหลายขนาดด้วยกันขึ้นกับการใช้งานหลักส าคัญในการ
เลือกใช้ก็คือการวัดในช่วงแสงอัลตราไวโอเลต จะต้องใช้เซลล์ท่ีท าจากควอตซ์ (quartz) เท่านั้น เนื่องจากแก้ว
สามารถดูดกลืนแสงในช่วงอัลตราไวโอเลตได้ ส่วนเซลล์ท่ีท าจากแก้วจะใช้วัดในช่วงแสงท่ีมองเห็นได้นั่น
หมายความว่าถ้าเราต้องการวัดสารในช่วงแสงท่ีมองเห็นได้ก็ควรจะใช้เซลล์ท่ีท าจากแก้ว การใช้เซลล์ควอตซ์ไม่ได้มี
ผลให้การวัดแสงดีขึ้นแต่จะส้ินเปลืองเปล่าประโยชน์เพราะควอตซ์ราคาแพงกว่าแก้วมาก  

นอกจากนี้ในการวิเคราะห์โดยใช้ spectrophotometric detection ถ้างานวิเคราะห์นั้นมีความไว 
(sensitivity) ต่ า เราสามารถเพิ่มความไวให้สูงขึ้นได้ง่ายๆ โดยใช้เซลล์ท่ีมีความกว้างมากขึ้น เพราะจากกฎของ
เบียร์-แลมเบิร์ต ค่าการดูดกลืนแสงของสารยังขึ้นกับความหนาของตัวกลางท่ีแสงเดินทางผ่าน ดังสมการ  A=c 
ซึ่งเซลล์ท่ีใช้ในงานท่ัวไปมีความกว้างต้ังแต่ 1-10 cm หรือถ้าสารมีราคาแพงและปริมาณน้อย ก็มีเซลล์ขนาดเล็กท่ี
ปริมาตรต่ ากว่า 1 ml ส่วนการท าความสะอาดเซลล์เพียงแค่กล้ัวด้วยน้ ากล่ันหรือกล้ัวด้วยตัวท าละลายท่ีเหมาะสม
ตามด้วยน้ ากล่ันก็เพียงพอ ห้ามขัดถูเพราะจะท าให้เซลล์มีรอยขีดข่วน 
 

ก ข 
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รูปท่ี 7.2 cuvettes แบบต่างๆ 
(ที่มา: สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้, 2557) 

 
4) ตัวตรวจจับสัญญาณ (detector) เครื่องตรวจจับสัญญาณท่ีดีต้องมีสภาพไวสูงคือแม้ปริมาณ

แสงจะเปล่ียนไปเล็กน้อยก็สามารถตรวจจับสัญญาณความแตกต่างได้ ปัจจุบันเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ส่วนใหญ่
นิยมใช้ตัวตรวจจับสัญญาณ 2 ชนิด คือ 

(1) หลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ (photomultiplier tube; PMT) หลอด PMT ประกอบไป
ด้วยแคโทด (cathode) ท่ีฉาบผิวด้วยสารท่ีสามารถให้อิเล็กตรอนได้เมื่อถูกแสงจ านวน 9 ชุด เรียกว่าได
โนด (dynode) แต่ละไดโนดจะมีศักย์ไฟฟ้าสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อแสงตกกระทบกับไดโนดตัวท่ีหนึ่งสารท่ีฉาบผิวจะเกิด
อิเล็กตรอนขึ้นแล้ววิ่งไปกระทบไดโนดท่ีสอง สาม ส่ี จนครบท้ังเก้าตัวดังนั้นปริมาณอิเล็กตรอนจะเพิ่มขึ้นถึง 106-
107เท่า แล้วจึงชนแอโนดให้กระแสไฟฟ้าออกมาเข้าเครื่องขยายสัญญาณต่อไป 
 

 
 

รูปท่ี 7.3 ลักษณะหลอด PMT ในสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 
(ที่มา: สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้, 2557) 

 

(2) โฟโตไดโอดอาร์เรย์ (photodiode arrays; PDA) ตัวตรวจจับสัญญาณชนิดนี้สามารถจับ
สัญญาณได้ครอบคลุมท้ังสเปกตรัมโดยใช้ไดโอดนี้มาเรียงต่อกันเป็นแถวซึ่งสามารถวัดครอบคลุมสเปกตรัมได้ต้ังแต่ 
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200-1100 nm ตัวตรวจจับสัญญาณนี้ประกอบไปด้วยโฟโตไดโอดและตัวเก็บประจุ (capacitor) ประมาณ 200-
4000 ตัวเรียงต่อกันเป็นแถว หลักการเริ่มต้นด้วยการให้ประจุผ่านผิวหน้าไดโอดซึ่งไดโอดก็จะเก็บประจุไว้ท่ีตัวเก็บ
ประจุเมื่อแสงตกลงบนไดโอดจะท าให้เกิดประจุไฟฟ้าไปท าลายประจุท่ีเก็บไว้ท่ีตัวเก็บประจุท าให้ต้องใส่ประจุเพิ่ม
เข้าไปใหม่ซึ่งเป็นช่วงของการสแกนแต่ละครั้งนั่นเองปริมาณของประจุท่ีต้องใส่เข้าไปใหม่จะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับ
ความเข้มแสงท่ีวัดได้ของแต่ละไดโอดดังนั้นจากการวัดปริมาณแสงท่ีแตกต่างกันตลอดช่วงความยาวคล่ืนจะได้เป็น
สเปกตรัมการดูดกลืนของสารนั้นออกมา 

 

รูปท่ี 7.4 สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ท่ีมีไดโอดอาร์เรย์เป็นตัวตรวจจับสัญญาณ 
(ที่มา: สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้, 2557) 

 
5) ส่วนบนทึกและแปรผลสัญญาณ (recorder and processor) ซึ่งจะท าหน้าท่ีขยายสัญญาณ

และแปรผลสัญญาณให้ออกมาในมาตราส่วนแบบล็อก (log scale) 
 

 
รูปท่ี 7.5 ส่วนประกอบของเครื่องสเปกโตรโฟโทมิเตอร์ 

(ที่มา: ชูชาติ, 2544) 
 

7.3.2 รูปแบบของเคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์   
1) สเปกโทรโฟโตมิเตอร์แบบล าแสงเด่ียว หลักการเป็นแบบล าแสงเด่ียวนั้นเมื่อแสงออกจาก

แหล่งก าเนิดแสงแล้วจะผ่านโมโนโครเมเตอร์ท่ีเป็นเกรตต้ิงและสารตัวอย่างตามล าดับ แล้วจึงเข้าสู่ตัวตรวจจับ
สัญญาณ ตลอดเส้นทางของล าแสงนี้มีล าแสงเดียวจึงเรียก สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ประเภทนี้ว่าแบบล าแสงเด่ียว 
เนื่องจากสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ประเภทนี้ใชัล าแสงเพียงล าเดียวผ่านจากโมโนโครเมเตอร์ไปสู่สารละลายท่ีต้องการ
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วัดและเข้าสู่ตัวตรวจจับสัญญาณเลย ดังนั้นการวัดจึงต้องวัด 2 ครั้ง ดังนี้ครั้งแรกเซลล์บรรจุแบลงค์ (blank) ซึ่ง
เป็นตัว ท าละลายของตัวอย่างท่ีเราต้องการวัด เมื่อล าแสงผ่านเซลล์ ปรับเครื่องให้อยู่ในต าแหน่งศูนย์ (set zero) 
ส่วนครั้งหลังบรรจุสารละลายท่ีต้องการวัด (sample) แล้วจึงให้ล าแสงผ่านเซลล์ความแตกต่างระหว่างการดูดกลืน
แสงของท้ัง 2 ครั้งจะปรากฏบนหน้าปัดมิเตอร์จากนั้นก็สามารถวัดตัวอย่างท่ีความเข้มข้นอื่นๆต่อไปได้เลยโดยไม่
ต้องกลับไปวัดแบลงค์อีกการเปล่ียนความยาวคล่ืนจะต้องวัดแบลงค์ใหม่ทุกครั้ง 

 

 
 

 
รูปที่ 7.6 สเปกโทรโฟโตมิเตอร์แบบล าแสงเด่ียว  

(ที่มา: ชูชาติ, 2544) 
 

2) สเปกโทรโฟโตมิเตอร์แบบล าแสงคู่ เมื่อล าแสงจากแหล่งก าเนิดแสงออกจากช่องแสงออก (exit 
slit) แล้วล าแสงจะไปสู่อุปกรณ์ตัดล าแสง (beam chopper) ซึ่งจะท าหน้าท่ีสะท้อนล าแสงไปผ่านสารตัวอย่าง 
(sample) ในขณะต่อมาจะสะท้อนล าแสงไปผ่านสารอ้างอิง (reference) ซึ่งก็คือแบลงค์นั่นเองโดยท่ีล าแสงท้ังสอง
จะมีความเข้มแสงเท่ากันก่อนท่ีจะผ่านสารตัวอย่างหรือสารอ้างอิงเมื่อล าแสงท้ังสองนี้ไปตกกระทบบนตัวตรวจจับ
สัญญาณความแตกต่างของความเข้มแสงหลังจากผ่านสารตัวอย่างหรือสารอ้างอิงจะกลายเป็นค่าการดูดกลืนแสง
ของตัวอย่าง 

 

 

รูปที่ 7.7 สเปกโทรโฟโตมิเตอร์แบบล าแสงคู่  
(ที่มา: ชูชาติ, 2544) 
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7.3.3 หลักการของเคร่ือง spectrophotometer  
เครื่องชนิดนี้มี photoelectric cell เป็น sensing element กระแสท่ีเกิดโดย photoelectric 

cell จะถูกเปล่ียนไปเป็นเปอร์เซ็นต์ทรานสมิชช่ัน หรือค่าแอบซอบแบนซ์ โดยเครื่องกัลวานอมิเตอร์ 
(galvanometer) ซึ่งแหล่งก าเนิดแสงเป็นหลอดไฟธรรมดา คือหลอดทังสเตน (tungsten lamp) และแสงโมโน
โครมาติก (monocromatic light) ท่ีได้จากการให้ล าแสงส่องผ่านแก้วปริซึมหรือดิฟแฟรกช่ันเกรตติงอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อให้ได้แสงโมโนโครมาติกท่ีมีความยาวคล่ืนในช่วงแสงท่ีมองเห็นได้ นอกจากนี้เครื่องมือชนิดนี้ยังสามารถให้
แสงในช่วงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet) และช่วงใกล้อินฟาเรด (near infrared) ได้ 

7.3.4 กฎของเบียร์ และแลมเบิร์ต (Beer and Lambert’s Law)  
กฎของเบียร์ (Beer’s law) ซึ่งกล่าวว่า แสงท่ีมีความยาวคล่ืนเดียวผ่านตัวกลางเนื้อเดียว ความเข้ม

ของแสงท่ีตัวกลางดูดกลืนจะแปรผันตรงกับความเข้มข้นของสารท่ีเป็นตัวกลาง หรืออาจกล่าวได้ว่าความเข้มของ
แสงท่ีถูกดูดกลืนแปรผันตรงกับความเข้มข้น ของสาร กฎของแลมเบิร์ต (Lambert’s law) ซึ่งกล่าวว่า แสงท่ีมี
ความยาวคล่ืนเดียวผ่านตัวกลางเนื้อเดียว ความเข้มของแสงท่ีถูกดูดกลืนจะขึ้นอยู่กับความหนาของตัวกลาง (นิน
นาท์, 2546) 

การหาปริมาณของสารจะอาศัยกฏของเบียร (Beer’s law) 

A = εbc    

เมื่อ  A  = คาการดูดกลืนแสง           
ε = Molar absorptivity (L.mol-1cm.-1)       
b  = Path length           
c  = ความเขมขนของสารที่น ามาวิเคราะห (mol.L-1) 

7.4 แกสโครมาโทกราฟ (Gas Chromatography; GC)  

เปนเทคนิคอีกชนิดหนึ่งท่ีใชส าหรับแยก สารผสม ซึ่งคลายกับลิควิดโครมาโทกราฟ (LC) แตเทคนิคนี้ใชแยก
สารที่สามารถเปล่ียนใหแกสไดท่ี เฟสท่ีไดท่ีอุณหภูมิหนึ่ง (ไมเกิน 450 °C) ถาสารใดเปล่ียนใหเปนแกสยาก ก็อาจ
ใชเทคนิคอื่นๆ บางอยางเขาชวย เชน อาศัยปฏิกิริยาเคมีเปล่ียนเปนอนุพันธอื่นๆ หรืออาจใชหลักการแยกสลายด
วย ความรอน (Pyrolysis) เมื่อสารนั้นถูกเปล่ียนใหอยใูนเเกสเฟสแลว ใหสารเหลานั้นเขาไปยังคอลัมนท่ี บรรจุเฟส
คงท่ี (Stationary phase) โดยอาศัยการพาไปของเฟสเคล่ือนท่ี (Mobile phase) หรือ Carrier gas สารผสม     
เหลานั้นจะเกิดการแยกขึ้น ดังรูปท่ี 7.8 

 



145 
 

 

รูปท่ี 7.8 ส่วนประกอบพื้นฐานของ GC 
 

ท าหนาท่ีในการแยกองคประกอบของสารท่ีสามารถระเหยกลายเปนไอ (Volatile organic compounds) 
ไดเมื่อถูกความรอน กลไกท่ีใชในการแยกองคประกอบตางๆ ในสารตัวอยางอาศัยหลัก ของความชอบท่ีแตกตางกัน
ขององคประกอบในตัวอยางท่ีมีตอเฟส 2 คือ Stationary phase และ Mobile phase (พัฒนา และอลิศรา, 
2536) 

7.4.1 หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของแกสโครมาโทกราฟ  

หลักการของเครื่องแกสโครมาโทรกราฟ ใชเทคนิคการแยกองคประกอบของสารผสม โดย อาศัย
ความแตกตางของอัตราการเคล่ือนท่ีของแตละองคประกอบของสารผสมบนเฟสคงท่ี (Stationary phase) ภายใต
การพาของเฟสเคล่ือนท่ี (Mobile phase) ส าหรับเครื่อง GC เฟสคงท่ี คือ สารท่ีอยูภายในคอลัมน สวนเฟส
เคล่ือนท่ี คือ แกสฮีเลียม เมื่อสารท่ีตองการวิเคราะหผานเขาสูเครื่อง GC สารดังกลาวจะถูกเปล่ียนสถานะจาก
ของเหลว (Liquid) เปนแกส (Gas) และสวนแกสของ สารผสมจะถูกพาเขาสูคอลัมนโดยแกสฮีเลียม ซึ่งภายใน
คอลัมนจะเกิดการแยกสารผสม (Separation) โดยอาศัยการท าปฏิกิริยา (Interaction) ระหวางสารท่ีอยูภายใน
คอลัมน (Stationary phase) และสารผสม ดังรูปท่ี 7.9 
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รูปท่ี 7.9 แผนผังของเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี 
(ที่มา: พัฒนา, 2547) 

 
7.4.2 อุปกรณหลักในเคร่ืองแกสโครมาโทกราฟ  

1) ชองฉีดสาร (Injector) คือ สวนท่ีสารตัวอยางจะถูกฉีดเขาสูเครื่องและระเหยเปนไอกอนท่ี จะ
เขาสูคอลัมน อุณหภูมิท่ีเหมาะสมของชองฉีดสารควรเปนอุณหภูมิท่ีสูงพอท่ีจะท าใหสารตัวอยาง สามารถระเหย
กลายเปนไอได แตตองไมท าใหสารตัวอยางเสียสภาพ  

2) เตาควบคุมอุณหภูมิ (Oven) คือ สวนท่ีใชส าหรับบรรจุคอลัมนและเปนสวนท่ีควบคุม อุณหภูมิ
ท่ีเหมาะสมของ คอลัมนใหเปล่ียนไปตามความเหมาะสมกับสารท่ีตองการวิเคราะห ซึ่ง การควบคุมอุณหภูมิของ
เตาควบคุมอุณหภูมิ นั้นมี 2 แบบ คือ   

(1) แบบอุณหภูมิเดียว (Isocratic Temperature)   
(2) แบบหลายอุณหภูมิหรือแบบโปรแกรมอุณหภูมิ (Gradient Temperature)  
ขอดีของการแบบหลายอุณหภูมิ คือ สามารถใชกับสารตัวอยางท่ีมีจุดเดือดกวาง (Wide 

boiling range) และยังชวยลดเวลาในการวิเคราะห  
3) คอลัมน (Column) ท่ีใชในกาซโครมาโทกราฟมี 2 ชนิด   
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(1) แพ็คคอลัมน (Packed column) คอลัมนชนิดนี้มีท้ังแบบท่ีท าดวยแกวและท าดวย 
โลหะมีลักษณะเปนหลอดท่ีมีเสนผาศูนยกลางภายในประมาณ 1 ถึง 8 mm มีความยาวไดต้ังแต 2 ถึง 20 m ถามี
ความยาวมากๆ หลอดคอลัมนจะถูกขดเปนวงกลม (Coil) เพื่อใหบรรจุภายในเตาควบคุม อุณหภูมิได ดังรูปท่ี 7.10 

  
 

รูปท่ี 7.10 แพ็คคอลัมน (Packed column) 
(ที่มา: http://people.whitman.edu/~dunnivfm/C_MS_Ebook/CH2/2_3_3.html) 

 
(2) คาปลารี (Capillary column) คอลัมนชนิดนี้ใชไดเฉพาะการวิเคราะหแบบแกสลิคิว 

โครมาโทกราฟ (GLC) เทานั้น ความยาวของคอลัมนมีคามากต้ังแต 10 ถึง 100 เมตร หรือมากกวา ขนาดเสน       
ผาศูนยกลางภายในประมาณ 0.2 ถึง 0.5 มิลลิเมตร คอลัมนคาปลลารีสวนใหญหรือเกือบ ท้ังหมดท าดวยหลอดแก
วเหตุผลท่ีไมใชโลหะเพราะโลหะสามารถเปนตัวเรงปฏิกิริยาเคมีไดหลายชนิด และเมื่อภายในคอลัมนตองใช
อุณหภูมิสูงอาจท าใหโลหะเกิดปฏิกิริยาบางอยางในคอลัมนไดตามปกติ อุณหภูมิของคอลัมนตองสูงกวาจุดเดือด
ของสารตัวอยาง 10 ถึง 25 °C การใชคาปลลาริคอลัมนใน การท า GLC ไมตองใชของแข็งซับพอท (Solid 
support) วิธีเตรียมคอลัมนท าไดโดยใชของเหลวซึ่ง เปนเฟสอยูกับท่ีใสในคาปลลารีคอลัมนของเหลวนั้นจะฉาบท่ี
ผิวของคอลัมนเปนฟลมบางๆท่ีมีความ หนานอยกวา 1 ไมโครเมตร ความหนาของแผนฟลมของเหลวนั้นจะมีผลต
อการแยกดวยคอลัมนชนิด นี้มีประสิทธิภาพในการแยกสูงกวาแพ็คคอลัมน ถึง 100 เทา และสามารถใชกับขนาด
ของสารตัวอยาง ท่ีนอยกวา 0.01 ไมโครเมตร ความจุของคอลัมนคาปลลารีสามารถเพิ่มขึ้นไดโดยฉาบผิวของ
คอลัมน แกวดวยวัสดุท่ีมีรูพรุนเชนแกรไฟต, โลหะออกไซดและซิลิเกตเสียกอนใหมีลักษณะเปนแผนเยื่อบาง (Thin 
layer) ซึ่งจะท าใหพื้นท่ีผิวที่จะใหของเหลวมาฉาบอยูมีมากขึ้นเปนการเพิ่มความจุของคอลัมน การใชคอลัมนคาป
ลลารีพบวาผลของการลดลงของความดัน (Pressure drop) เกิดขึ้นนอยมากจน ตัดท้ิงไดคือสามารถคิดคา  j = 1 
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คาอัตราสวน mSV/ V ของคอลัมนชนิดนี้มีคาในชวง 100 ถึง 300 ซึ่งอยูในชวงท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะมี
เพลตตามทฤษฎีมากมายหลายพันเพลต ดังรูปท่ี 7.11 

 
รูปท่ี 7.11 คาปลารีคอลัมน (Capillary column) 

(ที่มา: http://people.whitman.edu/~dunnivfm/C_MS_Ebook/CH2/2_3_3.html) 
 

จากการพิจารณาชนิดของคอลัมนท่ีใชในการทดลองและวัสดุท่ีบรรจุภายในคอลัมนสรุป ได ว
าวัสดุท่ีบรรจุอยูในคอลัมนมี 3 ชนิด คือ ของแข็งท่ีท าหนาท่ีเปนเฟสอยูกับท่ี ของแข็งซัพพอรท และของเหลว ท่ีท า
หนาท่ีเปนเฟสอยูกับท่ีโดยมีรายละเอียดดังนี้   

- ของแข็งท่ีท าหนาท่ีเปนเฟสอยูกับท่ี (Stationary solid phase) ของแข็งชนิดนี้ใช เฉพาะ
แพ็คคอลัมน เทานั้นซึ่งน าไปใชกับการวิเคราะหท่ีเรียกวา แกสโซลิดโครมาโทกราฟ (GSC) คา สัมประสิทธิ์ของการ
กระจายของกาซสารตัวอยางระหวาเฟสของกาซท่ีเคล่ือนท่ีกับเฟสของแข็งท่ีอยู กับท่ีมีคาสูงมากเมื่อเทียบกับการ
ใชเฟสอยูกับท่ีเปนของเหลว   

- ของแข็งซัพพอรท (Solid supports) วัสดุชนิดนี้ใชกับการวิเคราะหแบบ GLC เทานั้นมี 
หนาท่ีชวยท าใหของเหลวซึ่งเปนเฟสอยูกับท่ีถูกยึดอยูในคอลัมนไดและท าใหเฟสอยกูบัทหี่รอืของเหลว นั้นมีโครง
สรางทางกายภาพที่เหมาะสม ของแข็งซัพพอรทตองเปนสารท่ีเสถียร ณ อุณหภูมิของ คอลัมนท่ีใชในการทดลอง
จะตองมีขนาดท่ีเหมาะสมและสม่ าเสมอ ของแข็งซัพพอรทท่ีใชสวนใหญ ไดมาจาก Diatomaceous earths 
(SiO2) ซึ่งประกอบดวยหมูของ Hydrated silica มีวิธีการอยู หลายวิธีท่ีจะท าให Diatomaceous earths กลาย
เปนของแข็งซัพพอรทท่ีดี ถาน า Diatomaceous earth มาเผาท่ีอุณหภูมิประมาณ 900 °C จะไดสารของแข็งสี
ชมพู ซึ่งมีช่ือเรียกกันวา โครโมซอบ พี (Chromosorb P) โครโมซอบ พี สามารถมีกลุมฟงกชันนอลเปนโพลารได
ท าใหสามารถใชเปน ของแข็งดูดซับใน GSC ไดดวย ถาไมน ามาฉาบดวยของเหลวแตเนื่องจากหลังจากท่ีโครโม
ซอบ ดูดซับ สารตัวอยางแลวความสามารถในการชะ ไมดีพอจึงตองใชของเหลวฉาบบนโครโมซอบอีกทีหนึ่งจึงจะ 
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ท าใหการชะเกิดไดดี ท าใหโครโมซอบมีหนาท่ีเพียงเปนของแข็งซัพพอรท ความสามารถในการดูดซับ จึงขึ้นอยูกับ
ของเหลวท่ีมาฉาบ ส าหรับช่ือโครโมซอบชนิดตางๆ นั้นเปนช่ือทางการคา (Trade name) ของบริษัทผูผลิต         
ถา Diatomaceous earth ถูกน ามาเผาโดยมีโซเดียมคารบอเนตผสมอยู จะไดของแข็งสี ขาวที่เรียกวา โครโมซอบ
ดับบลิว (Chromosorb W) ถาน า Diatomaceous earth มาท าดวยวิธีการอื่นๆ จะไดของแข็งซัพพอรทชนิดอื่นๆ 
อีก เชน โครโมซอบ เอ (Chromosorb A) และโครโมซอบ จี (Chromosorb G) โครโมซอบชนิดตางๆ ท่ีน ามาใช
ยังมีอีกหลายเกรดขึ้นอยูกับขนาดเมชของมันปกติ มีคาอยูในชวง 30/50 ถึง 80/100 เมช ขนาดท่ีนิยมใชกันมาก
ท่ีสุดคือ 30/60 และ 60/80 เมช   

- ของเหลวท่ีท าหนาท่ีเปนเฟสอยูกับท่ี (Stationary liquid phase) ของเหลวนี้มีช่ือเรียก    
อีกอยางหนึ่งวา ซับสเตรต (Substrate) เปนของเหลวท่ีมีจุดเดือดสูงใชฉาบบนของแข็งซัพพอรท ซึ่ง ใชบรรจุใน 
Packed column หรือฉาบท่ีผิวของคอลัมนคาปลลารีในการท า GLC ของเหลวท่ีสามารถ ใชเปนซับเตรตได มี
หลายรอยชนิดส าหรับตัวที่นิยมใชและใชกันมากได  

1. เปนตัวท าละลายท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมส าหรับองคประกอบท่ีตองการวิเคราะห เชน มี
โพลารีตีเหมือนกับสารตัวอยาง   

2. ตองท าใหเกิดการแบงสวนท่ีแตกตางกันของแตละองคประกอบในสารตัวอยางระหวาง 
เฟสท้ังสอง  

3. เสถียรที่อุณหภูมิสูงๆ   
4. มีความดันไอท่ีอุณหภูมิภายในคอลัมนตํ่า   
5. ไมท าปฏิกิริยาทางเคมีกับสารตัวอยาง   

การเตรียมคอลัมน (Column preparation)    

การเตรียมคอลัมนส าหรับ GSC ใหใชของแข็ง ซึ่งเปนตัวดูดซับบรรจุในคอลัมนไดเลย แต
ถาเปนการเตรียมคอลัมนส าหรับ GLC ตองน าของแข็งซัพพอรทมาฉาบดวยเฟสของเหลวกอน โดยมี วิธีการท าดังนี้ 
คือ ข้ันแรก ใหเลือกขนาดของของแข็งใหมีขนาดเหมาะสมและเทากันหมด จากนั้นน า ของเหลวละลายในตัวท า
ละลายท่ีระเหยงาย  เมื่อเตรียมของแข็งพรอมท่ีบรรจุลงในคอลัมนไดแลว (ตัวดูดซับ หรือของแข็งซัพพอรท ท่ีมี
ของเหลวอยู) ใหบรรจุของแข็งนั้นลงในคอลัมนท่ีมีลักษณะเปนเสนตรง ซึ่งท าดวยแกวหรือเหล็ก สเตนเลส หรือ
ทองแดง หรืออะลูมิเนียม วิธีการบรรจุใหคอยๆ ใสของแข็งอยางชาๆ ลงในคอลัมนตอง ใชเครื่องเขยาเบาๆ ชวย
เพื่อใหของแข็งถูกบรรจุไดแนน และเปนระเบียบปราศจากฟองอากาศเมื่อ บรรจุเสร็จเรียบรอยแลว จึงคอยขด
หลอดคอลัมนใหเปนรูปวงกลมหรือรูปตัวยู (U) ตามความ เหมาะสมเพื่อใหสามารถใสลงในเตาไดคอลัมนท่ีไดรับ
การเตรียมอยาง ดีสามารถใชในการวิเคราะหได หลายรอยครั้งในทางการคามีคอลัมนท่ีบรรจุส าเร็จแลวไวขาย
หลายชนิดสามารถหาซื้อมาใชใหตรงกับ งานได ไมวาจะเปนการเตรียมคอลัมนขึ้นใชเอง หรือซื้อมาใชการพิจารณา
เลือกใชคอลัมนตองค านึงถึง ส่ิงตอไปนี้คือ   

1. ความยาวและเสนผาศูนยกลางของคอลัมนเพราะการแยกสารจะเกิดไดดีหรือไมขึ้นอยู กับ
ความยาวและเสนผาศูนยกลางของคอลัมน  
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2. เฟสอยูกับท่ีท่ีเปนของแข็งหรือของเหลวหลักการของการเลือกใชควรใหสารเคมีท่ีเลอืก มี
โครงสรางทางเคมีคลายกับสารตัวอยาง เชน ถาสารตัวอยางเปนโพลาร (Polar) ก็ควรเลือกใชเฟสอยู กับท่ีของแข็ง
หรือของเหลวท่ีเปนโพลารเหมือนกัน ดังนั้นในการเลือกใชตองมีการศึกษาถึงคุณสมบัติ ของสารตัวอยางและ
เฟสอยูกับท่ีใหดีกอนดวย   

3. อุณหภูมิท่ีใชส าหรับคอลัมนคอลัมนท่ีใชจะถูกบรรจุอยูในเตาควบคุมอุณหภูมิ (Oven) ท่ี
สามารถควบคุมอุณหภูมิไดเพื่อท าใหคอลัมนมีความรอนสูงพอท่ีจะท าใหสารตัวอยางกลายเปนไออยูตลอดเวลา 
อุณหภูมิท่ีใชตองไมสูงเกนิไปจนท าใหเฟสของเหลวกลายเปนไอปกติ อุณหภูมิท่ีใชจะต่ า กวาสวนของระบบฉีดสาร
ตัวอยาง (Sample injection system) ประมาณ 10 °C อุณหภูมิของ คอลัมนจะมีผลตอคารีเทนชัน และการ
แยกอยางมาก ท่ีอุณหภูมิสูงจะมีผลท าใหไอของสารตัวอยาง สวนใหญอยใูนเฟสของกาซเพราะการเพิ่มอุณหภูมิจะ
ท าใหการละลายของสารตัวอยางในเฟสอยูกับท่ี ลดลงจึงท าใหสารตัวอยางถูกชะไดอยางรวดเร็ว ถามีสารผสมอยู
หลายตัวก็จะท าใหสารเหลานั้นถูกชะ ออกจากคอลัมนไดในเวลาไลเล่ียกัน การแยกจะเกิดขึ้นไม ดี (Poor 
resolution) แตถาใชอุณหภูมิต่ า สารตัวอยางจะใชเวลาสวนใหญอยูในเฟสอยูกับท่ี  วิธีการควบคุมอุณหภูมิของ
คอลัมนท่ีใชไดผลดีอีกแบบหนึ่ง คือ ใชวิธีการควบคุมอุณหภูมิ ใหคงท่ีชวงหนึ่งสลับกับการโปรแกรมเพิ่มอุณหภูมิ 
ซึ่งมีวิธีการท าดังนี้ คือ เมื่อเริ่มตนฉีดสารตัวอยาง เขาไปในคอลัมนจะควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ี ในชวงระยะเวลาหนึ่ง
ตามความเหมาะสมตอจากนั้นให โปรแกรมอุณหภูมิใหเพิ่มข้ึน 5 °C ทุกๆ 1 นาที (อาจใช 4 °C ทุกๆ 1 นาที หรือ
อื่นๆ ก็ไดแลวแต ความเหมาะสม) จนอุณหภูมิถึงคาตามตองการจากนั้นท าใหอุณหภูมิคงท่ีอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง 
แลว โปรแกรมอุณหภูมิใหเพิ่มขึ้นอีกท าแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆ จนสามารถชะสารไดหมดตามตองการ วิธีการนี้
เหมาะส าหรับใชแยกสารผสมหลายๆ แบบท้ังท่ีมีรีเทนชันไทม ใกลๆ กัน และท่ีหางๆ กันผสม กันเพราะถาใช
วิธีการควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ีเพียงอยางเดียวจะใชเวลานาน และพีคของสารตัวสุดทายท่ีไดจะกวาง หรือถาใชวิธี
โปรแกรมอุณหภูมิเพียงอยางเดียวอาจท าใหสารที่มีรีเทนชันไทม ใกลกันมากๆ ออกมาเปนพีคเดียวกันได  

4. ดีเทคเตอร (Detector)  ดีเทคเตอรเปรียบเสมือนสมองของเครื่องกาซโครมาโตกราฟท า
หนาท่ีตรวจสอบสารทอี่อก จากคอลัมนวามีปริมาณมากนอยเทาไรดังนั้นดีเทคเตอรท่ีใชตองไวตอสารมาก และมี 
Reproducibility ดวยถาพิจารณาการท างานของเครื่องดีเทคเตอรสามารถแบงไดเปน 2 แบบ คือ   

1) เมื่อสารตัวอยางออกจากคอลัมนแลวเขาเครื่องดีเทคเตอรท่ีสามารถวัดปริมาณได
โดยตรง   

2) เมื่อสารตัวอยางออกจากคอลัมนเขาเครื่องดีเทคเตอรดีเทคเตอรจะท าหนาท่ีตรวจวัด 
ขนาดแลวเปล่ียนไปเปนสัญญาณไฟฟาสงไปยังเครื่องบันทึก   

ชนิดของดีเทคเตอรแบบท่ี 1 ไดแก  
Automatic Recording Buret เครื่องดีเทคเตอรนี้ คิดคนโดย James และ Martin 

(ค.ศ. 1952) ใชเฉพาะไอสารท่ีเปนกรด หรือเบสไอของสาร ท่ีระเหยออกมาจะดูดซึมเขาไปในติเตรชันเซลล และ
ถูก      ติเตรตโดยอัตโนมัติ   

ไนโตรมิเตอร (Nitrometer) น ามาใชโดย Janak (ค.ศ. 1953) เครื่องนี้ใชไดเฉพาะการใช
กาซคารบอนไดออกไซดเปนตัวพาเทานั้นเมื่อกาซคารบอนไดออกไซดพาสาร   
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Infrared Analyzer วิธีนี้แนะน าโดย Martin และ Smart (ค.ศ. 1955) ไอของสาร     
ตัวอยางท่ีตองการวิเคราะหสามารถดูดกลืนแสงอินฟราเรดไดแตกตางกันตามปริมาณและชนิดของ สารดังนั้นไอ
ของสารที่ออกจากคอลัมนจึงสามารถน าไปวิเคราะหตอโดยวิธี Infrared Spectrophotometry 

แมสสเปกโทรมิเตอร (Mass spectrometer) องคประกอบท่ีออกจากคอลัมนในการท า 
กาซโครมาโตกราฟสามารถน าไปวิเคราะหตอโดยใชเครื่องมือแมสสเปกโทรมิเตอร ซึ่งท าใหสามารถ พิสูจนหรือ
ท านายชนิดขององคประกอบตางๆ ไดดีเปนเทคนิคท่ีนิยมใชกันมากเพราะไดผลดีนอกจากนี้ อาจใชเครื่องมือของ
ทางสเปคโตรสโคปกชนิดอื่นๆ เปนดีเทคเตอรไดโดยน าเครื่องมือนั้นมาตอเขากับ คอลัมนของกาซโครมาโตกราฟ
เชน อะตอมมิกแอบซอรพชัน (Atomic absorption), อิมิสชันอินดัค ทีฟพลาสมา (Emission in an inductively 
coupled plasma (ICP), นิวเคลียรแมกเนติก เรโซแนนซ (Neuclear magnetic resonance; NMR) และ เอ็กซ
เรยแอบซอรพชัน (X-Ray absorption) หรืออาจใชเครื่องดีเทคเตอรท่ีวัดคุณสมบัติทางไฟฟาของสารท่ีออกมาจาก
คอลัมน เชน คอนดักโตเมตริกดีเทคเตอร (Conductometric detector), คูลอมเมตริกดีเทคเตอร (Coulometric 
detector) หรือใชเครื่องดีเทคเตอรท่ีวัดกัมมันตภาพรังสีท่ีเรียกวาเรดิโอเคมิคัลดีเทคเตอร์ (Radiochemical 
detector) ก็ได  

ชนิดของเครื่องดีเทคเตอรแบบท่ี 2 ไดแก  
1) ไฮโดรเจนเฟลมดีเท็คเตอร (Hydrogen flame detector; HFD) ตองใชกาซ

ไฮโดรเจน หรือสวนผสมของกาซไฮโดรเจนกับกาซอื่นเปนตัวพาดีเทคเตอรชนิดนี้เปนชนิดท่ีง่ายและธรรมดาท่ีสุดก
าซไฮโดรเจนท่ีเปนตัวพาเมื่อผานออกจากคอลัมนจะเปนตัวที่ท าใหเกิดเปลวไฟขึ้น โดยท่ี ไฮโดรเจนจะถูกเผาผลาญ  
แลวใหเปลวไฟที่ไมมีสี เมื่อใสสารตัวอยางซึ่งเปนสารอินทรียเขาไปใน คอลัมนจะถูกกาซไฮโดรเจนซึ่งใชเปนตัวพา
เขาไปยังเปลวไฟ จะมีผลท าใหเปลวไฟเกิดสีเหลือง เนื่องจากเกิดการเผาผลาญสารอินทรีย เมื่อเกิดเปลวไฟสีเหลือง
ขึ้นเราก็ทราบไดทันทีว่าสารอนิทรีย์ถูก ชะออกจากคอลัมนแลว อาจใชนาฬิกาจับเวลาเมื่อเกิดเปลวไฟสีเหลืองขึ้น
จะท าใหทราบวาคารีเทนชันไทม ไดส าหรับปริมาณของสารอินทรียท่ีถูกชะออกมา จะมีผลท าใหเปลวไฟสีเหลืองท่ี 
เกิดขึ้นมีขนาดสูงหรือต่ า ถาปริมาณสารมีมากเปลวไฟท่ีไดจะสูง และถาปริมาณสารมีนอยเปลวไฟจะ ต่ า หรือให
แสงท่ีโชติชวงตางกัน ดังนั้นถาสามารถวัดความรอนแรงของเปลวท่ีเกิดขึ้นหรือวัดความเขมของแสงท่ีเกิดขึ้นไดก็
สามารถหาปริมาณของสารตัวอยางอินทรียได เพราะปริมาณของสาร จะสัมพันธโดยตรงกับความรอนแรงของ
เปลวไฟหรือความเขมของเปลวไฟดังนั้นเราสามารถใชเทอร โมคัพเพิล (Thermocouple) วัดความรอนแรงของ
เปลวไฟ หรือใชโฟโตเซลล (Photo cell) วัดความ เขมของเปลวไฟ 

2) เฟลมไอออไนเซชันดีเทคเตอร (Flame ionization detector; FID) เนื่องจาก 
สารประกอบอินทรียทุกตัวสามารถเกิดการไอออไนซ (Ionization) ไดในเปลวไฟท าใหเกิดกระแสของ ไอออนท่ี
สามารถสะสมอยูระหวางขั้วท่ีมีประจุตรงขาม 2 ข้ัว ไดตามปริมาณของไอออนกระแสท่ี เกิดขึ้นนี้ยังมีปริมาณนอย  
ตองใชเครื่องอิเล็กทรอนิกสท่ีซับซอนขึ้น เพื่อขยายใหมีปริมาณกระแสไฟฟา มากขึ้นดังนั้น ดีเทคเตอรชนิดนี้จึงมี
ราคาแพงพอสมควร 
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เครื่องดีเทคเตอรชนิด FID สามารถตรวจวัดสารตัวอยางอินทรียท่ีระเหยกลายเปนไอได
เกือบทุกชนิดยกเวนสารประกอบท่ีถูกออกซิไดซมาแลวเชน Carbonyl และ Carboxyl group สารประกอบ       
อนินทรียไมสามารถตรวจสอบดวยดีเทคเตอรชนิดนี้ได้ ดังรูปท่ี 7.12 

  
รูปท่ี 7.12 Flame ionization detector (FID) 

(ที่มา: Poole, 2015) 
 

3) เทอรมัลคอนดักติวิตีดีเทคเตอร (Thermal conductivity detector; TCD) เทอร
มัล คอนดักติวิตีดีเทคเตอรประกอบดวยใยเสนลวด (Filament) ท่ีทนความรอนอยูตรงกลางหลอดเล็กๆ หรือแท
งโลหะท่ีกาซตองผานเขาไปใยเสนลวดจะถูกท าใหรอนดวยกระแสไฟฟาเมื่อผานสารท่ีถูกแยก พรอมกาซตัวพาไป
ยัง เสนลวดมันจะเปนตัวน าความรอนออกจากใยเสนลวดท าใหความรอนของใยเส้น ลวดเปล่ียนแปลงเมื่อปรับ
ความ   รอนของใยเสนลวดใหเทาเดิมโดยปรับความตานทานของวงจรไฟฟาจะท าใหเกิดสัญญาณสงเขาเครื่อง
บันทึกผล (Recorder) ซึ่งขนาดของสัญญาณจะสัมพันธกับปริมาณ ของสารตัวอยางนั่นเองลักษณะของเทอรมัล
คอนดักติวิตีดีเทคเตอร  

เนื่องจากดีเทคเตอรชนิดนี้เปนชนิดหนึ่งท่ีวัดคาการน าความรอนของกาซดังนั้นจึงเปนส่ิง
จ าเปนอยางยิ่งท่ีตองรักษาใหผนังของเครื่องดีเทคเตอรมีอุณหภูมิคงท่ีเสมอ ซึ่งท าใหการวิเคราะห ทางปริมาณได
ผลถูกตองควรใชกาซไฮโดรเจนหรือฮีเลียมเปนกาซตัวพาผานไปในเครื่องกอน จนกระท่ังอุณหภูมิของดีเทคเตอร
คงท่ี หลังจากชะสารตัวอยางตางๆ ท่ีเปนสารอินทรียออกจาก คอลัมนเขาดีเทคเตอร จะปรากฏวาการน าความ     
รอนของแกสออกจากใยเสนลวดจะลดลง ท าใหเสนลวดมีอุณหภูมิสูงขึ้น วงจรไฟฟาจะไมสมดุลเกิดการปรับใหม
เพื่อท าใหความรอนของใยเสนลวด เทาเดิมจึงท าใหเกิดเปนสัญญาณไปยังเครื่องบันทึก แตถาใชไนโตรเจนเปนกาซ
ตัวพาจะท าใหความไว ลดลง เพราะวาคาการน าความรอนของไนโตรเจนใกลเคียงกับสารตัวอยางมาก ดังรูปท่ี 
7.13 
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รูปที่ 7.13 Thermal conductivity detector (TCD) 

(ที่มา: https://instrumentationtools.com/thermal-conductivity-detector-tcd-principle/) 
 

4) เฟลมโฟโตเมตริกดีเทคเตอร (Flame photometric detector; FPD) ดีเทคเตอร
ชนิด นี้ใหกาซไฮโดรเจนท าใหเกิดเปลวไฟเชนเดียวกับ FID แทนท่ีจะวัดปริมาณไอออนของสารตัวอยางท่ี เกิดไอออ
ไนซ FPD จะใชหลอดโฟโตมัลติไพเออร (Photomultiplier) วัดปริมาณแสงท่ีถูกปลอย ออกมาในเปลวไฟ เมื่อ
ไอออนของสารตัวอยางเขาไปในเปลวไฟตามปกติ FPD จะใชในการวิเคราะห สารประกอบท่ีมีซัลเฟอร หรือ
ฟอสฟอรัส หรือสารประกอบออรแกโนเมทอลลิก (Organometallic) ท่ีมีอะตอมของโลหะท่ีสามารถถูกกระตุน 
(Excited) ในเปลวไฟของไฮโดรเจนไดหรือสารประกอบท่ีมี อะตอมของฮาโลเจน FPD มีขอดีคือ สามารถเลือกวัด
แสงท่ีปลอยออกมาไดอยางเฉพาะเจาะจง ส าหรับ ดังรูปท่ี 7.14 

 
รูปที่ 7.14 เฟลมโฟโตเมตริกดีเทคเตอร (Flame photometric detector; FPD) 

(ที่มา: http://www.shsu.edu/~chm_tgc/FPD/FPD.html) 
 

http://www.shsu.edu/~chm_tgc/FPD/FPD.html
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5) อิเล็กตรอนแคพเทอรดีเทคเตอร (Electron capture detector; ECD) หลักการ
ของ ดีเทคเตอรชนิดนี้คือกาซตัวพาท่ีออกจากคอลัมนเขาดีเทคเตอรจะถูกท าใหเกิดการไอออไนซดวยรังสี เบตา 
(β) ท่ีเกิดจากสารกัมมันตภาพรังสีเชน 3H หรือ 63Ni  หรือ 55Fe  จากการไอออไนซ จะท าใหเกิด อิเล็กตรอน 
และอิเล็กตรอนท่ีเกิดขึ้นนี้จะวิ่งไปท่ีขั้วสะสม (Collector electrode) ท าใหเกิดความ  ตางศักยระหวางขั้วท้ังสอง 
และยังมีอิเล็กตรอนเหลืออยูอีกจ านวนหนึ่งเปน Electron cloud ท าให เกิดกระแสไฟฟาขึ้น เมื่อมีสารตัวอยางอ
อกจากคอลัมนเขาไปในดีเทคเตอร โมเลกุลของสารตัวอยาง จะดูดกลืนอิเล็กตรอนไวไดจ านวนหนึ่ง ตามปริมาณ
ของสารตัวอยางท าใหกระแสไฟฟาท่ีเกิดขึ้นจาก อิเล็กตรอนลดลง ซึ่งการเปล่ียนแปลงนี้จะท าใหเกิดเปนสัญญาณส
งไปยังเครื่องบันทึก  แกสตัวพาท่ีเหมาะสมส าหรับอิเล็กตรอนแคพเทอรดีเทคเตอร คือ ไนโตรเจน หรือ อารกอน 
+10% มีเทน ความไวของเครื่องขึ้นอยูกับอัตราการไหลของกาซตัวพาซึ่งท าใหเกิด Electron cloud และอุณหภูมิ
ของดีเทคเตอร เนื่องจากกาซออกซิเจนและน้ําเปนสารท่ีดูดกลืน อิเล็กตรอนได ดังนั้น ถากาซตัวพามีน้ าหรือ
ออกซิเจนปนอยูจะท าใหความไวของเครื่องดีเทคเตอร ลดลง ลักษณะของดีเทคเตอรอิเล็กตรอนแคพเทอรดีเทค   
เตอร แสดงไวในรูปท่ี 7.15 

 

รูปที่ 7.15 อิเล็กตรอนแคพเทอรดีเทคเตอร (Electron capture detector) 
(ที่มา: Poole, 2015) 

 
อิเล็กตรอนแคพเทอรดีเทคเตอร เปนดีเทคเตอรท่ีไวตอสารประกอบอินทรียท่ีมีอะตอม 

ของธาตุท่ีมีอิเล็กโทรเนกาทิวิตี (Electronegativity) สูง เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ออกซิเจน และ ฮาโลเจน 
อิเล็กตรอนแคพเทอรดีเทคเตอร เปนดีเทคเตอรท่ีใชไดดีส าหรับงานวิเคราะหสารจ าพวก  ยาฆาแมลง สารประกอบ
อินทรียท่ีมีตะกั่ว และพวก Polychlorinated biphenyl; PCBS อิเล็กตรอน แคพเทอรดีเทคเตอร ไมสามารถใช้     
วิเคราะหสารไฮโดรคารบอนท่ีอิ่มตัวได สารประกอบท่ีไมสามารถ ใชกับดีเทคเตอรขนิดเฟลมไออไนดีเทคเตอร
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(FID) และ เทอรมัลคอนดักติวิตีดีเทคเตอร (TCD) สามารถน ามาใชกับอิเล็กตรอนแคพเทอรดีเทคเตอร (ECD) ได
ผล ดีเทคเตอรชนิดอื่นๆ ยังมีดีเทคเตอรชนิดอื่นๆ อีกนอกเหนือจากท่ีกลาวมาซึ่งไดผลิตขึ้นมา ส าหรับใชกับงาน
เฉพาะอยาง หรือเปนดีเทคเตอรท่ีดัดแปลงแกไขมาจากดีเทคเตอรท่ีกลาวมาแลว เพื่อใหมีความไวสูงขึ้นส าหรับงาน
เฉพาะอยางท่ีตองการ เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ดีเทคเตอร (Nitrogen-phosphorus detector, NPD) ดีเทค    
เตอรชนิดนี้ไดดัดแปลงมาจากดีเทคเตอรชนิด FID เพื่อใหมีความไวตอสารประกอบท่ีมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัส    
เทานั้น ดีเทคเตอร NPD มีเกลืออัลคาไล เฮไลด (Alkali-halide salt) วางอยูเหนือเปลวไฟเกลืออัลคาไลดจะมีผล
ท าใหความไวของดีเทคเตอรท่ี มีตอสารประกอบของไนโตรเจน  การพิจารณาวาควรเลือกใชดีเทคเตอรชนิดใดนั้น 
ขึ้นอยูกับชนิดของสารและความไวของ  ดีเทคเตอรดีเทคเตอรแตละชนิด เหมาะส าหรับวิเคราะหสารแตละชนิดไม
เหมือนกันตองเลือกใชใหตรงตามความสามารถของมันอยางไรก็ตาม เราสามารถสรุปไดวาดีเทคเตอรท่ีดีตองมี
คุณสมบัติ ดังตอไปนี้คือ 

1. เสียงรบกวนท่ีเกิดขึ้นควรนอยมาก (Low noise level)   
2. มีความไวสูง (High sensitivity) และควรไวตอไอของสารทุกชนิด   
3. มีความรูสึกตอสารอยางรวดเร็วแมนวามีปริมาณนอย (Rapid response) ใน

การ    ชะสารออกจากคอลัมน สารที่ออกจากคอลัมนจะคอยๆ ออกมาทีละนอยจนถึงมากแลวลดนอยลงอีก ท าให
เกิด   เปนพีค ดังนั้นดีเทคเตอรตองรูสึกหรือติดตามการเปล่ียนแปลงปริมาณของสารไดดีจึงจะท า ใหเกิดพีค และ
การแยกขึ้นได  

4. ผลท่ีไดจากเครื่องดีเทคเตอรจะตองเหมือนกันทุกครั้งเมื่อใชสารตัวอยางชนิด
เดียวกัน (High reproducibility)    

5. ไม ไวต อการเปล่ียนแปลงความดันของก าซตัวพาหรืออุณหภูมิและไม
เกิดปฏิกิริยาตอ   กาซตัวพา   

6. ไม ท าลายหรือเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของสารท่ีต องการวิ เคราะห ซึ่ งมี
ความส าคัญมาก ถาตองการเก็บสารที่แยกไดนี้ไปท าการวิเคราะหตอไป   

7. ราคาถูก       
ยังไมมีดีเทคเตอรชนิดใดท่ีมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังท่ีกลาวมาขางตน ดังนั้น

การ เลือกใชควรพิจารณาดีเทคเตอรท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีมากท่ีสุด ซึ่งนิยมใชกัน 2 ชนิดคือ TCD และ FID 
7.4.3 การวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Qualitative and quantitative analysis)  

แกสโครมาโทกราฟ จัดวาเปนเทคนิคท่ีใชส าหรับแยกสารตัวอยางซึ่งเปนของผสมไดอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงเทคนิคหนึ่ง แตมีขอจ ากัดอยูท่ีสารตัวนั้นๆ จะตองสามารถเปล่ียนใหเปนแกสเฟสท่ีได อุณหภูมิ
เหมาะสม อยางไรก็ตาม นับวาโชคดีท่ีสุดท่ีขอมูลซึ่งไดจากเครื่องโครมาโทกราฟ คือ สัญญาณ ท่ีไดจากดีเทคเตอร
จะถูกสงเขาไปเครื่องคอมพิวเตอรหรือเครื่องประมวลผลอยางอื่นนั้น นับวาเปน ขอมูลท่ีส าคัญท่ีจะสามารถน าไปใช
เพื่อการตรวจพิสูจนสารหรือหาปริมาณของสารได มี 3 ประการ ดวยกันคือ  

1) เวลาท่ีสารแตละชนิดผานคอลัมนจากจุกเริ่มตนถึงจุดสูงสุดของพีค ซึ่งเรียกวา Retention 
time (tR) ท่ีไดจากโครมาโทแกรม สามารถน าไปใชในการท าคุณภาพวิเคราะหได  
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2) ขนาดของพีค ซึ่งอาจเปนพื้นท่ี หรือความสูง สามารถน าไปใชในการท าปริมาณวิเคราะห ได  
3) ลักษณะของพีคท่ีไดจากโครมาโทแกรม ใชเปนขอมูลส าหรับการวิเคราะหท้ังเชิงคุณภาพ และ

ปริมาณได อยางไรก็ตาม การใชเทคนิคนี้เพียงอยางเดียวส าหรับการวิเคราะหสาร โดยเฉพาะสารตัวอยางท่ีคอน   
ขางซับซอน โครมาโทแกรมท่ีไดจากการการใช Packed column หรือ Capillary column ก็ตามจะยุงยากซับซ
อนมาก การวิเคราะหตองท าดวยความระมัดระวังรอบคอบอยางมาก แมกระนั้นอาจเกิดขอผิดพลาดไดในกรณีเช
นนี้จึงมีความจ าเปนตองใชเทคนิคอยางอื่นเขามาประกอบในการวิเคราะหดวย เชน ใช IR, NMR หรือ Mass 
spectroscopy เพื่อใหการวิเคราะหมีความถูกตอง และมั่นใจยิ่งขึ้น การวิเคราะหเชิงคุณภาพดวยแกสโครมาโท
กราฟ วิธีการตางๆ ท่ีใชในการวิเคราะหเชิงคุณภาพดวย GC นั้น มีดังตอไปนี้  

(1) ใช Retention Data เปนท่ีทราบกันดีแลววา Retention volume หรือ Retention 
time นั้นเปนลักษณะเฉพาะของสารแตละชนิด และลิควิดเฟส หรือเฟสชนิดของคอลัมน ท่ีใช โดยขึ้นอยูกับอัตรา
การไหลของแกสพา (Carrier gas) และอุณหภูมิมี่ใชกับคอลัมน ดังนั้น เมื่อให ภาวะท้ังหลายคงท่ี คา Retention 
time ของสารตางๆ ท่ีใชวิเคราะหควรจะตองคงท่ีหรือมีคา ใกลเคียงกันท่ีสุด  

ดังนั้น ในการตรวจพิสูจน (Identification) ชนิดของสารในของผสมตัวอยางจะตองท าการ       
วิเคราะหท้ังตัวอยางและสารมาตรฐานท่ีใชในภาวะตางๆ อยางเดียวกัน น าคา Retention time หรือ Corrected 
retention time มาเปรียบเทียบกัน ก็จะสามารถบอกไดวาแตละพีคนั้นเปนของ สารใด  

จากการเปรียบเทียบโครมาโทแกรมของสารตัวอย าง ซึ่งเปนของผสมของแอลกอฮอล์กับ        
แอลกอฮอลมาตรฐาน ท าใหสามารถบอกไดวาพีคท่ี 2 3 4 7 และ 9 เปน เมทิล (Methyl) เอทิล (Ethyl) นอรมอล  
โพรพิล (n-propyl) นอรมอลบิวทิล (n-butyl) และ นอรมอลเอมิล (n- amyl alcohols) ถาจะใหแนใจเพิ่มขึ้น     
ตองท าการวิเคราะหใหมอีกครั้งหนึ่งโดยการเปล่ียนคอลัมนเปนชนิด ใหมถาไดผลอยางเดียวกันก็นับวาถูกตอง  

ในการเปรียบเทียบโครมาโทแกรมนี้ มีแฟกเตอรหลายอยางท่ีจะตองค านึงถึง นั่นคือ การวัด 
Retention time ซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถของเครื่องท่ีใชควบคุมภาวะตางๆ ถามีการ ควบคุมท่ีไมคงท่ีผลท่ีไดรับ
จะแปรเปล่ียนไป ท าใหมีปญหาเกิดขึ้น เชน การควบคุมอุณภูมิของคอลัมน ถาตองการให Retention time อยู
ในชวง ±1% อุณหภูมิของคอลัมนจะตองควบคุมใหอยูในชวง ±0.3 °C ดวย เปนตน นอกจากนี้ขนาดของสาร  
ตัวอยางท่ีน าไปฉีดเขาเครื่องแกสโครมาโทกราฟก็มี ความส าคัญมาก เพราะถาฉีดสารตัวอยางเขาไปมากๆ เรียกวา 
เกิด Column overloaded พีคท่ี ตรวจวัดไดจะเปล่ียนไป ท าใหคา retention time ผิดไป   

(2) ใชวิธีอานจากกราฟท่ีแสดงความสัมพันธระหวาง Retention time กับจ านวน อะตอม
ของคารบอนของสารท่ีอยูในพวกเดียวกัน (Homologous series) ในการวิเคราะหสาร ตัวอยางโดยวิธีนี้กอนอื่น
จะตองทราบชนิดของสารตัวอยางเสียกอน จะดวยวิธีใดก็ได เพื่อจะไดเตรียม สารมาตรฐานไดถูกตองแลวจึงท าการ         
วิเคราะหหา Retention time แสดงลักษณะของกราฟที่เขียน ไดจากสารแตละพวก และพวกสารสารที่สามารถใช
วิธีนี้วิเคราะหได ไดแก พวกอัลเคน โอลีฟน อัลดีไฮดคีโทน แอลกอฮอล อะซีเทตอะซีทัลเอสเทอรซัลฟอกไซด อนุ
พันธของไนโทร อะมีน พิริดีน อี เธอรไธออลอัลคิลไนเตรต และพวก ฟวราน เปนตน วิธีวิเคราะหนี้สามารถท าได  
งาย โดยใชสารมาตรฐาน 2-3 ความเขมขนก็พอเพื่อใชหาความชัน (Slope) ของเสนตรงเทานั้น  
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(3) ใชดรรชนี Kovats (Kovats Index) Wehrli และ Kovats เปนผูน าหลักการของ 
Retention index มาใชเพื่อชวยในการพิสูจนโครงสรางของโมเลกุลสารอินทรีย โดยใช n-alkanes เปนสาร
มาตรฐาน การพิสูจนสามารถชวยไดโดยการใช Retention index (I) 

I = 100 N + 100   log V'R(A) - log V'R(N)  
          log V'R(n) - log V'R(N) 

เมื่อ N และ n เปน n - paraffin ท่ีเล็กกวาและใหญกวาตัวสาร A และ V'R เปน Retention 
volume ท่ีปรับแลว Retention index ของ n-alkanes ตางๆ ใหมีคาเปน 100 เทาของ จ านวนอะตอมคารบอน
ในโมเลกุลของสารนั้นส าหรับทุกอุณหภูมิ และทุกๆ ลิควิดเฟส เชน ออกเทนมี คา Retention index = 800 และ
ของ Decane จะมีคา =1000 ในทางปฎิบัติ Retention index สามารถหาไดงายๆ จากกราฟท่ีเขียนระหวาง       
log t'R (t'R = Retention time ท่ีปรับแลว) กับจ านวนอะตอมคารบอนคูณดวย 100 ถาตองการหาคา ดรรชนี 
Kovats ก็เพียงแตน าสารนั้นไปหาคา t'R แลวน าไปอาน  

(4) การใชคอลัมนหลายชนิด (Multiple Columns) ในการวิเคราะหสารตัวอยางโดย การ
เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานนั้น เมื่อใชคอลัมน 2 ชนิด หรือมากกวา จะชวยใหการตรวจพิสูจน สารตัวอยางมี
ความถูกตองมั่นใจยิ่งขึ้นการใชคอลัมน 2 ชนิดนั้นจะตองเปนคอลัมนท่ีใชลิควิดเฟส ท่ีมี สมบัติตางกัน จึงตองเลือก
ใชใหถูกตองและเหมาะสม เพราะประสิทธิภาพของคอลัมนขึ้นอยูกับสภาพ ข้ัว (Polarities) ของลิควิดเฟสและของ
สารตัวอยางอื่นๆ อยาเลือกคอลัมนโดยดูแตเฉพาะช่ือเทานั้น ช่ือคอลัมนแตกตางกันอาจมีสมบัติเหมือนกันได
ดังนั้น ในการพิจารณาวาคอลัมนใดสมบัติเหมือนกัน หรือแตกตางกัน อาจจะดูไดจากคา McReynolds constant    

(5) การใชเทคนิคอื่นชวยในการตรวจพิสูจนสารดังไดกลาวมาแลววา ถาตองการตรวจ พิสูจน
สารตัวอยางวาเปนสารอะไรจริงๆนั้น จ าเปนอยางยิ่งตองใชเทคนิคทางสเปกโทรสโกปเขาชวย แตมีวิธีงายๆท่ี
สามารถใชตรวจหาฟงกชันนัลกรุปของสารตัวอยางได ซึ่งสวนใหญเปนเรื่องของ Microanalysis ท่ีใหผลการวิ
เคราะหท่ีคอยขางเฉพาะเจาะจง 

 
การวิเคราะหเชิงปริมาณดวยเคร่ืองแกสโครมาโทกราฟ  

ปจจุบันนี้ การวิเคราะหหาปริมาณของสารบางประเภทท่ีเปนแกสของเหลวหรือของแข็ง ปรากฏวา
เทคนิคทางแกสโครมาโทกราฟ ไดรับความนิยมสูงมาก เครื่องมือสมัยใหความสะดวกในการ วิเคราะห ผลการวิ
เคราะหท่ีไดมีความแมนและเท่ียงสูง นอกจากนี้ เทคนิคทางแกสโครมาโทกราฟ ยังใหสภาพไวสูงอีกดวย และยังมีข
อดีอื่นๆ อีกหลายประการ อยางไรก็ตาม ความผิดพลาดของการ วิเคราะหยอมเกิดขึ้นไดเสมอ ตอไปนี้เปนขอผิด
พลาดท่ีอาจเกิดขึ้นจากการวิเคราะหดวยเทคนิคทาง แกสโครมาโทกราฟท่ีควรจะตองระวัง   

1) ความผิดพลาดเกิดจากการเก็บตัวอยาง   
(1) สารตัวอยางท่ีน าไปวิเคราะหมีปริมาณแนนอนเพียงใด   
(2) สารตัวอยางท่ีใสเขาไปในเครื่องวิเคราะหมีความแนนอนเพียงใดวาสารนั้นเขาเครื่อง 

ท้ังหมดโดยไมมีการสลายตัวกอนระเหยออกไป               
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2) สารตัวอยางอาจดูดซับ (Adsorb) หรือสลายตัวท่ี Injector port หรือในคอลัมน หรือ             
ดีเทคเตอร ถามีส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นการวิเคราะหหาปริมาณอาจผิดพลาดได  

3) สภาพของเครื่องฉีดแกสโครมาโทกราฟถาสภาพของเครื่องไมดี การควบคุม การวัดตางๆ ยอม
เกิดความผิดพลาดได  

4) การฉีดสารตัวอยางเขาเครื่องแกสโครมาโทกราฟ  
5) การเลือกใชคอลัมน  
6) Resolution ของพีค   
7) การค านวณหาปริมาณของสาร  
จากโครมาโทแกรมที่ไดจากเครื่องบันทึก กอนท่ีจะน าไปใชในการหาปริมาณสารจ าเปน จะตองหา

พื้นท่ีของพีคเสียกอน ส าหรับเครื่องแกสโครมาโทกราฟสมัยใหมท่ีมีเครื่องอินทิเกรเตอรหรอื คอมพิวเตอร หรือ
เครื่อง Data system อยางอื่นท่ีใชรวมอยูดวย เครื่องเหลานี้จะท าหนาท่ีค านวณ พื้นท่ีของแตละพีค ตลอด
จนพิมพคา Retention time ใหดวย แตถาเครื่องแกสโครมาโทกราฟ ของผู วิเคราะหมีแตเฉพาะเครื่องบันทึก
กราฟ ผูวิเคราะหจะตองควรจะตองสามารถค านวณหาพื้นท่ีพีคเอง ไดเทคนิคตางๆ ท่ีใชในการหาปริมาณของสาร
นั้น สามารถหาไดเหมือนกับเทคนิคทางลิควิดโครมาโท กราฟ (LC)   

7.4.3.1 การใชสารละลายมาตรฐานภายนอก (External standard)  

เทคนิคนี้ส าคัญอยูท่ีการเตรียมสารมาตรฐานและสารตัวอยางใหมีความเขมขนใกลเคียงกัน
และจะ วิเคราะหดวย GC โยใชภาวะเดียวกัน โครมาโทแกรมที่ไดน าไปหาพื้นท่ีพีค หรือความสูงของพีค แลว น าไป
เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางพื้นท่ีพีคหรือความสูงของพีคกับความเขมขนจะได Calibration curve 
ส าหรับหาปริมาณของสารตัวอยางซึ่งอาจจะเปนการวิเคราะหสารเด่ียวหรือ หลายสารก็ได ส่ิงท่ีควรจะตองระวัง
ในการท าวิเคราะหดวยเทคนิคนี้ คือ    

1) ปริมาณของสารที่จะวิเคราะหตองอยูในชวงของ Calibration curve   
2) สารที่จะวิเคราะหจะตองไมฉีดเขาไปมากจนกอใหเกิดการ Overloaded คอลัมน  
3) สารมาตรฐานสารละลายสารตัวอยางท่ีใชจะตองทราบปริมาณแนนอน 

ขอดีของ External standardization method พอท่ีจะสรุปไดดังนี้ คือ    
1) ผลท่ีไดจากการวิเคราะหอาจเปนคาปริมาณสัมพันธ (Relative) หรือเปนคาสัมบูรณ

(absolute)   
2) คาท่ีวัดไดจะไมขึ้นอยูกับพีคอื่นๆ ท้ังหมด   
3) คาสภาพไวของดีแทคเตอร (Detector sensitivity) อาจจะเปล่ียนแปลงไดใน ระหว

างท าการวิเคราะห  
4) สารตัวอยางท้ังหมดไมจ าเปนตองถูกชะออกมาหมด หรือตรวจวัดท้ังหมด   
5) จะไมมีการเติม Internal standard   

ขอเสียของวิธีนี้ พอจะสรุปไดดังนี้ คือ    
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1) ผลการวิเคราะหท่ีไดขึ้นโดยตรงกับสภาพไวของดีเทคเตอร ท าใหเสียเวลารอจนกวาดี 
เทคเตอรจะเสถียร นอกจากจะท าการ Calibrate อยเูสมอๆ    

2) ผลท่ีไดจากการวิเคราะหขึ้นอยูกับขนาดของสารตัวอยางท่ีฉีดเขาไปโดยตรง   
3) เครื่องมือควรจะตองมีการ Calibrate บอยๆ   
4) คาความเท่ียงและความแมนมีขีดจ ากัด ซึ่งขึ้นอยูกับแฟกเตอรตางๆ ดังไดกลาว         

มาแลว  
External standardization method เหมาะท่ีจะใชวิเคราะหสารตัวอยางในภาวะ ดัง     

ตอไปนี้คือ   
1) เมื่อตองการหาความเขมขนหรือปริมาณของสารซึ่ง Internal standardization 

method ใชไมได  
2) เมื่อสารตัวอยางท้ังหมดถูกชะออกมาเพียงบางสวน และ Internal standardization 

method ใชไมได  
3) เมื่อใชขนาดของสารตัวอยางและสภาพไวของดีเทคเตอรมีคาคงท่ี   
4) เมื่อใช Gas หรือ Liquid sampling values นั่นคือปริมาตรของสารท่ีฉีดเขาไปมี       

คาคงท่ี  
7.4.3.2 การใชสารละลายมาตรฐานภายใน (Internal standard) 

เปนเทคนิคท่ีใชหาปริมาณของสารไดถูกตองท่ีสุด ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการเลือกใช Internal 
standard หลักการเลือกสารที่จะใชเปน Internal standard คือ    

1) สารนั้นจะตองมีสมบัติคลายกับสารที่จะวิเคราะห  
2) สารนั้นจะตองถูกชะออกมาจากคอลัมนหมด   
3) สารนั้นจะตองใหพีคท่ีแยกอยูตางหาก โดยพีคจะตองไมซ้ําหรือเหล่ือมทับกับพีคอื่นๆ 

และอยูใกลกับพีคท่ีตองการหา   
4) สารนั้นจะตองไมท าปฎิกิริยากับสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ  

 
สรุปประจ าบท   

องค์ประกอบทางเคมีของอาหารนอกจากวิธีการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะศาสตร์อาหาร ยังสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพของอาหารได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ อีกหลายวิธีเพื่อบ่งบอกคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารชนิดนั้น ๆ 
การวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร เป็นการวิเคราะห์เพื่อใช้ควบคุมคุณภาพ ซึ่งวัตถุเจือปนในอาหาร (food 
additive) จ าเป็นต้องมีมาตรฐานในการใช้อย่างถูกต้องรัดกุมและใช้ในปริมาณท่ีก าหนด   นอกจากนี้การตรวจ
คุณภาพของอาหารโดยการวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระ ยังมีความส าคัญต่อการผลิตอาหารเพื่อให้แน่ใจว่าการ
เติมสารต้านอนุมูลิสระจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารไว้ให้ได้นานเพิ่มมากขึ้น  คุณค่าทางโภชนาการของสาร 
Antioxidant  ช่วยก าจัดอนุมูลอสิระและอาจช่วยป้องกันมะเร็ง, โรคหัวใจ และอื่น ๆ โดยอนุมูลอิสระท่ีผลิตใน
ร่างกายสามารถท าให้เกิด Oxidation ของไขมันในเซลล์และท าลาย DNA จึงท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ 
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เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโทมิเตอร เปนเครื่องมือท่ีใชวัดปริมาณของสารเคมีชีวโมเลกุล รวมถึงจุลชีพ
ท้ังหลาย ไดแก สารอินทรีย (Organic compound) หรือสารสารออินทรีย (Inorganic compound) ท้ังท่ีมีสีและ
ไมมีสี  หลักการวัดปริมาณของแสงท่ีตัวอยางดูดกลืนเขาไปตัวเครื่องประกอบดวยแหลงก าเนิดแสง (Light source) 
เลนสหรือกระจกรับแสง (Lens or Mirror) ตัวแยกความยาวคล่ืน (Monochromator) และตัวตรวจจับสัญญาณ 
(Detector)   แหลงก าเนิดแสงท าหนาท่ีใหแสงผานตัวอยางแหลงก าเนิดแสง Deuterium Arc (190-420 nm) 
และTungsten (350-2500 nm)  คิวเวตตใชบรรจุสารละลายในการวิเคราะห ซึ่งลักษณะเปนหลอดส่ีเหล่ียมเล็ก
ท าจากวัสดุ 3 ชนิด คือ แกว พลาสติก หรือควอตซ ซึ่งแตละชนิดมีขอดีแตกตางกันคือ คิวเวตต ท่ีท าจากควอซตจะ
มี ราคาแพงแตสามารถวัดไดท่ีความยาวคล่ืนไดท้ัง ยูวี-วิสิเบิล ขณะท่ี คิวเวตต ท่ีท าจากพลาสติกหรือ แกวจะวัดได
แคแสงสีขาวเทานั้น  การวิเคราะหปริมาณจะใชกฎของเบียร โดยเมื่อความเขมขนของสารเพิ่มขึ้นคาการดูดกลืนท่ี 
วัดไดก็จะเพิ่มข้ึนมีความสัมพันธโดยตรง 

แก๊สโครมาโตกราฟีเป็นเทคนิคอีกชนิดหนึ่งท่ีใช้ส าหรับแยกสารผสม ซึ่งคล้ายกับลิควิด โครมาโทกราฟี (LD) 
แต่เทคนิคนี้ใช้แยกสารท่ีสามารถเปล่ียนให้แก๊สได้ท่ีเฟสท่ีได้ท่ีอุณหภูมิหนึ่ง  (ไม่เกิน 450 °C) ถ้าสารใดเปล่ียนให้
เป็นแก๊สยาก ก็อาจใช้เทคนิคอื่นๆ บางอย่างเข้าช่วย เช่น อาศัยปฏิกิริยาเคมีเปล่ียนเป็นอนุพันธ์อื่นๆ หรืออาจใช้
หลักการแยกสลายด้วยความร้อน (Pyrolysis) เมื่อสารนั้นถูกเปล่ียนให้อยู่ในเเก๊สเฟสแล้ว ให้สารเหล่านั้นเข้าไปยัง
คอลัมน์ท่ีบรรจุเฟสคงท่ี (Stationary phase)โดยอาศัยการพาไปของเฟสเคล่ือนท่ี (Mobile phase) หรือ Carrier 
gas สารผสมเหล่านั้นจะเกิดการแยกขึ้น 
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ค าถามถ้ายบท 

1) จงบอกชนิดของสารเจือปนในอาหารมาอย่างน้อย 5 ชนิด และแต่ละชนิดมีข้อดี ข้อเสียอย่างไรในการ
น าไปใข้ในผลิตภัณฑ์อาหาร 

2) จงอธิบายหลักการและวิธีการวิเคราะห์หาสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ในอาหาร 
3) จงอธิบายองค์ประกอบของเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และหลักการท างานของเครื่องมาพอสังเขป 
4) จงอธิบายองค์ประกอบของเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี และหลักการการท างานของเครื่องมาพอสังเขป 
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ข้อควรค านึงในการปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร 
  
1. การใช้เครื่องชั่ง   

เนื่องจากเครื่องชั่งมีหลายแบบ และมีความสามารถในการชั่งได้ละเอียดแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน ในระหว่างการวิเคราะห์อันเนื่องมาจากการใช้เครื่องชั่ง จึงควรปฏิบัติ ดังนี้ คือต้อง
ตรวจสอบสมดุลย์ของเครื่องชั่งทุกครั้งก่อนท าการชั่ง เช่น สังเกตจากลักษณะฟองอากาศต้องปรับให้อยู่ตรงกลางวง
เสมอ เป็นต้น 

1) เครื่องชั่งบางชนิดจะต้องมีการอุ่นเครื่อง (warm-up) ก่อนใช้ชั่ง เช่น ต้องเสียบปลั๊กท้ิงไว้ก่อนใช้ 90 
นาที เป็นต้น ดังนั้นก่อนใช้เครื่องชั่งใด ๆ ควรท าความรู้จักเครื่องชั่งนั้น ๆ ก่อนและใช้ให้ถูกวิธีตามคู่มือของแต่ละ
เครื่อง 

2) ในระหว่างการใช้เครื่องชั่ง ห้ามขยับ หรือ เลื่อนเครื่องชั่ง 
3) ถ้ามีการตกหล่นของสารหรือตัวอย่างใด ๆบนเครื่องชั่ง ให้ปิดสวิตซ์ของเครื่องชั่งก่อนจึงเช็คท าความ

สะอาดด้วยความระมัดระวัง  ปกติจานชั่งจะถอดออกเพ่ือท าความสะอาดได้ 
4) ให้ใช้เครื่องชั่งเครื่องเดิมตลอดการวิเคราะห์นั้นๆ  
5) เครื่องชั่งละเอียด (มีทศนิยมตั้งแต่ 4 ต าแหน่งขึ้นไป)  ภายในตู้ชั่ง บรรยากาศแวดล้อมต้องแห้งและไม่มี

ลมพัด โดยใส่สารดูดความชื้น และปิดประตูตู้ทุกครั้ง เมื่ออ่านน้ าหนักหรือเม่ือใช้งานเสร็จแล้ว 
2. การใช้เตาเผา  (muffle furnace) 

1) ผลจากการเผาไหม้ตัวอย่างสัตว์  จะท าให้อินทรีย์วัตถุถูกเปลี่ยนสภาพไปอยู่ในรูปของก๊าซ ส่วนที่เหลือ
เป็นส่วนที่เรียกว่า เถ้า (Ash) ซึ่งเป็นพวกแร่ธาตุหรือสารอนินทรีย์ เพ่ือให้การเผาไหม้สมบูรณ์จึงมีข้อควรค านึงคือ
การนับจ านวนชั่วโมงที่เผา ณ อุณหภูมิที่ก าหนด ให้เริ่มนับเวลาเมื่ออุณหภูมิในเตาเผาขึ้นสูงถึงระดับอุณหภูมิที่ตั้ง
ไว้ 

2) การน าตัวอย่างออกจากเตาเผา เนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้เผาสูงประมาณ 550 องศาเซลเซียส ดังนั้น ควร
ปิดสวิตช์เตาเผาทิ้งไว้ ประมาณ 30 นาที แล้วจึงน าตัวอย่างออกจากเตา  ภาชนะที่ใช้รองรับเบ้ากระเบื้องจาก
เตาเผาควรมีคุณสมบัติทนความร้อนได้สูง ห้ามวางเบ้ากระเบื้องที่ร้อนจัดบนพื้นโต๊ะที่เป็นไม้หรือวัสดุที่ไม่ทนไฟ 

3) ตัวอย่างที่เผาไหม้จนเป็นเถ้าที่สมบูรณ์แล้ว จะมีลักษณะเบาและปลิวได้ง่าย ในระหว่างการเคลื่อนย้าย
ตัวอย่างออกจากเตาเผาไปเก็บในโถดูดความชื้น  จึงควรระวังและป้องกันไม่ให้เถ้าปลิวเมื่อมีลมพัด 

 
3. การใช้โถดูดความชื้น (Desiccator)  

หลักในการใช้โถดูดความชื้น เพ่ือป้องกันไม่ให้ตัวอย่างที่ทิ้งไว้ให้เย็นดูดความชื้น จากอากาศเข้าไป ท าให้
น้ าหนักที่ชั่งได้มากกว่าความเป็นจริง ดังนั้นการทิ้งให้เย็นในโถดูดความชื้นที่มีสภาพอากาศแห้งจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
นอกเหนือจากการใช้เพื่อดูดเอาความชื้นออกจากตัวอย่าง 

1) โถดูดความชื้น (Desiccator)มีลักษณะเป็นโถ มีฝาปิดได้สนิท บางชนิดมีส่วนวาล์ว ที่สามารถปิดเปิด
เพ่ือระบายอากาศได้ และภายในมีสารดูดความชื้น(Desiccant) ที่เหมาะสมใส่ไว้ในส่วนล่างของโถ ส าหรับดูด
ความชื้นจากบรรยากาศภายในโถให้มีสภาพแห้ง เหนือสารดูดความชื้นจะมีแผ่นรอง (plate) ที่ใช้ส าหรับวางวัสดุ
หรือตัวอย่างที่ต้องการเก็บหรือรอให้เย็นในสภาพอากาศแห้ง 
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2) การปิด เปิดที่ระบายอากาศ เพ่ือปรับสมดุลของความดันบรรยากาศ  ช่วยให้ปิดเปิดฝาของ
โถดูดความชื้นได้ ง่ายขึ้นตัวอย่างที่ร้อนจัด เช่นถ้วยกระเบื้อง crucible จากเตาเผาที่ 550 °C ต้องปิดเตาเผาทิ้งไว้
ประมาณ 30 นาที เพ่ือลดอุณหภูมิก่อนเอามาวางโถดูดความชื้น อย่างไรก็ตามอากาศภายในโถดูดความชื้นที่ร้อน
จัด จะดันให้ฝาของโถดูดความชื้นกระเด็นขึ้นมาได้ ดังนั้น  ถ้าตัวอย่างร้อนจัดควรเปิดทางระบายอากาศออกหรือ
แง้มฝาไว้ให้อุ่นหรือเย็นลงสักครู่ก่อนจึงปิดให้สนิท   

3) ข้อควรระวัง เมื่อจะเอาตัวอย่างที่เย็นออกชั่งน้ าหนัก คือ  ในการเปิดทางระบายอากาศ จะต้องค่อย ๆ 
หมุนวาล์วเปิด เพ่ือก๊อกให้อากาศเข้าในโถดูดความชื้น  จนหมดเสียงลมจึงค่อยเลื่อนเปิดฝาของโถดูดความชื้น 
เพราะถ้าเปิดทางระบายอย่างเร็วและเต็มที่  อากาศที่เข้าไปด้วยความเร็วและแรงจะมีผลท าให้ตัวอย่างที่เบาเช่น
เถ้าท่ีเก็บไว้ ฟุ้งกระจายได้  

4) โถดูดความชื้นที่เป็นพลาสติก  หรือท าด้วยโพลีเอททีลีนต่าง ๆ ( Polyethylene ) บางชนิด ใช้วิธีลด
ความดันบรรยากาศในโถลงได้ โดยต่อเข้ากับเครื่องปั๊มสูญญากาศส าหรับใช้ดูดความชื้นออกจากตัวอย่าง ท าให้
ตัวอย่างแห้งได้โดยไม่ต้องใช้ความร้อน เช่น ในการท าให้ DNA หรือ Chromosome ที่แยกออกมาด้วยวิธี 
electrophoresis  แห้งโดยไม่ถูกท าลายด้วยความร้อน  แต่ตัวอย่างที่ร้อนจัด  เช่นถ้วยกระเบื้องที่ร้อนเกินกว่า 
140 °C ไม่ควรใช้กับโถชนิดนี้เพราะจะเสียหายได้ง่าย  และพลาสติกไม่ทนต่อด่าง เช่น Soda หรือ potash  

 
4 สารดูดความชื้น (Desiccant) 

หมายถึง สารเคมี ที่มีคุณสมบัติในการดูดความชื้นจากบรรยากาศบรรยากาศรอบ ๆ ได้ดีและรวดเร็ว ปกติ
มักใส่ไว้ในส่วนล่างของโถดูดความชื้น สารดูดความชื้นที่ใช้ทั่วไปได้แก่ 

1) ทรีตซิลิก้าเจล (Treated Silica gel) เรียกกันท่ัว ๆ ไปว่า ซิลิก้าเจล (Silica gel) เป็นสารดูดความชื้นที่
สะดวกในการใช้   มีลักษณะเป็นเม็ดคล้ายกรวดใสและสามารถมองเห็น " การใช้ได้" ของ silica  gel จากลักษณะ
สีที่ปรากฏ โดยในสภาพที่แห้ง Silica gel จะมี สีน้ าเงิน  และเมื่อใช้ไปนาน ๆ ความชื้นที่สะสมไว้ใน Silica gel จะ
ท าให้เปลี่ยนเป็น สีชมพู นั่นคือหมดสภาพที่จะช่วยดูดความชื้น Silica gel  ที่อ่ิมตัวด้วยความชื้นสามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ โดยการอบให้แห้งในตู้อบ  (oven)  ที่อุณหภูมิ  105 °C  เป็นเวลาประมาณ 2 - 3 ชม.ก็จะมี
สภาพแห้งคือกลับเป็นสีน้ าเงินตามเดิม 

2) กรดซัลฟูริกเข้มข้น (Concentrated  Sulfuric acid)  ใช้เป็นสารดูดความชื้นได้ แต่ไม่นิยมเพราะเกิด
อันตรายจากสภาพกรดเข้มข้นได้ง่าย แต่ใน กรณีท่ีจ าเป็นอาจใช้กรดซัลฟูริกเข้มข้นผสมกระเบื้องแตก (porcelain) 
เพ่ือลดการกระเด็นของกรดเมื่อเปิดปิดฝาในระหว่างใช้งานโถดูดความชื้นนั้น 

3) แคลเซียมคลอไรด์ (Calcium Chloride)  ลักษณะเป็นเม็ด  (granule) ขนาด ที่ใช้คือประมาณ 4 - 8 
mesh แต่เนื่องจากหลอมละลายหรือเยิ้มได้ง่ายเมื่อชื้น  จึงไม่ค่อยนิยมใช้ 

4) ดรายอีไรต์ หรือแอนไซดรัสแคลเซียมซัลเฟต (Drierite  หรือ  Anhydrous Calcium Sulphate)  ชนิด
พิเศษมีโครงสร้างเป็นรูพรุนจ านวนมาก มีความสามารถในการรวมตัวกับน้ าสูง มีสีขาวและมีสภาพเป็นกลาง 
(neutral) และสามารถท าให้แห้งใหม่ได้โดยใช้ความร้อน 235 - 250 o C 

5) แมกนีเซียมเปอร์คลอเรต (Magnesium Perchlorate)  และ  ฟอสฟอรัสเพ็นต๊อกไซด์  (Phosphorus 
Pentoxide)  ทั้ง 2 ชนิดเป็นสารดูดความชื้นที่มีประสิทธิภาพสูงมากแต่มีราคาแพง จึงไม่นิยมใช้ 
 



171 

 

การประเมินคุณค่าของอาหารด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางเคมี 
 
ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ผลการวิเคราะห์ทางเคมี กับชนิดของโภชนะในตัวอย่างอาหารและวัตถุดิบ

อาหาร 

Classification of feed ingredients Proximate 
analysis 

Contents Nutrient 

 Moisture Moisture Water 
,volatile 
component 

Water 

  Inorganic matter Crude ash 
(Total ash) 

Sand, 
Minerals 

Minerals 

Feed Dry 
matte
r (DM) 

 
 
 
Organic  

Lipid Crude fat 
(EE) 

Fat, 
Phospholipid 
Pigment, 
Vitamin 

Fat, 
(Vitamins) 

  matter Nitrogen 
Containing 
component 

Crude 
Protein     
(CP) 

Protein, 
amino acid, 
vitamin 

Protein, 
(Vitamins) 

   Carbo 
hy 

Fibers Crude Fiber 
(CF) 

Cellulose, 
Lignin, Chitin 

Fiber 

   drate Residue Nitrogen 
Free Extracts 
(NFE) 

Starch, 
Hemicellulos
e (part of 
lignin) 

Carbohydra
te 
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บทปฏิบตัิการที่ 1 
การวิเคราะห์ความชื้น  (Moisture) 

 
1. หลักการและเหตุผลในการวิเคราะห์ความชื้น 
 ความชื้นในอาหารหรือวัตถุดิบอาหารนั้นมีผลต่อค่าตัวเลขที่แสดงถึงค่าปริมาณโภชนะต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ตัวอย่างนั้น เมื่อแสดงโภชนะในรูป base on feed basis นอกจากนั้นปริมาณความชื้นที่มากเกินไปจะมีผลต่อการ
เก็บรักษาวัตถุดิบอาหาร ณ อุณหภูมิห้อง ดังนั้นในการที่จะเปรียบเทียบปริมาณโภชนะระหว่างวัตถุอาหารต่างๆ จึง
จ าเป็นต้องค านึงถึงค่าของความชื้นหรือในทางกลับกันค่าของวัตถุแห้งหรือสิ่งแห้ง (Dry matter) ของตัวอย่างนั้นๆ 
ก็สามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้ เรียกว่า base on dry matter basis 
 ลักษณะของน้ าหรือความชื้นที่ประกอบอยู่ในอาหารจะเป็นน้ าอิสระ (free or available water) ส่วนน้ าซึ่ง
เกาะอยู่กับโมเลกุลสารประกอบอ่ืนๆ (bound water) เช่น โปรตีนนั้น การที่จะแยกออกมาโดยการระเหยให้แห้ง
ด้วยความร้อนนั้นท าได้ยากเพราะต้องใช้อุณหภูมิสูงและจะท าให้เกิดการสลายของสารประกอบอ่ืนๆ ที่มีอยู่ใน
อาหารนั้นด้วย หลักการวิเคราะห์หาความชื้นในอาหารแบ่งกว้างๆ ได้ 4 วิธี  คือ 

1.1 การอบด้วยความร้อน (Indirect Distillation or Drying Method)  
การหาความชื้นด้วยวิธีนี้มีหลักการ คือ น าตัวอย่างไปแยกเอาน้ าออกภายใต้สภาพที่เหมาะสม จากนั้น

วัดน้ าหนักที่สูญหายไปเพ่ือค านวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้น ปริมาณความชื้นที่วิเคราะห์ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของตู้อบ 
(oven) และเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิ ระยะเวลาที่ใช้ และลักษณะของน้ าที่เป็นองค์ประกอบในตัวอย่าง ดังนั้นค่า
ความชื้นจากวิธีนี้เป็นเพียงค่าโดยประมาณ ไม่ใช่ค่าที่แท้จริง แต่วิธีหาความชื้นวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้ทั่วไปเพราะท า
ได้ง่าย ให้ผลค่อนข้างรวดเร็วและวิเคราะห์ได้ครั้งละหลายๆ ตัวอย่าง  

การหาความชื้นแบบ drying method มีวิธีได้หลายวิธี เช่น การอบแห้งด้วยตู้อบ (Air oven 
method) การอบในตู้อบสูญญากาศ (Vacuum oven method) การอบด้วยแสงอินฟราเรด (Infrared drying 
method) การท าให้แห้งด้วยความเย็นจัด (Freeze drying method) หรืออบในโถดูดความชื้นที่มีสารดูดความชื้น 
(Evacuated desiccator) และที่นิยมใช้กันแพร่หลายคือ การอบแห้งด้วยตู้อบ (Air oven method) เป็นการแยก
น้ าให้ระเหยด้วยความร้อนโดยใช้ตู้อบแห้ง (Dry oven) ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับใช้หาความชื้นในอาหารทั่ว 
ๆ ไปคือ 105 องศาเซลเซียส แต่ยังมีข้อที่ควรค านึง คือ 

1) อาหารที่มีไขมันอณู เล็ก (short chain fatty acid) เช่น ไขมันระเหยง่าย (volatile oil) จะ
ระเหยออกไปจากอาหารพร้อมความชื้นด้วย ดังนั้นถ้าตัวอย่างมีไขมันพวกนี้อยู่มากก็จะท าให้ค่าความชื้นที่ค านวน
ได้มากกว่าความเป็นจริง 

2) อาหารที่มีน้ าตาลประกอบอยู่มาก ถ้าใช้ความร้อนสูงเกิน 70 องศาเซลเซียส ก็จะท าให้น้ าตาล
เกิดการสลายตัว (decomposition) หรือไหม้ ในกรณีนี้จึงใช้วิธีการอบแห้งในตู้อบสูญญากาศ (vacuum heating 
method) คือการลดความดันบรรยากาศลงจะช่วยให้น้ าระเหยได้ที่อุณหภูมิต่ าลงคือ ประมาณ 70 องศาเซลเซียส
ได้ 

3) อาหารที่มีผงฟู (backing powder) เมื่อให้ความร้อนเพ่ือหาความชื้นจะท าให้ผงฟูสูญสลาย
กลายเป็นก๊าซ CO2 จึงต้องวิเคราะห์โดยการใช้การลดความดันบรรยากาศเข้าช่วยและใช้เวลาในการอบนานขึ้น 
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1.2 การกลั่นล าดับส่วน (Direct Distillation Method) เป็นการวิเคราะห์หาความชื้นโดยการใช้
สารเคมีที่มีจุดเดือดสูงกว่าน้ าแต่มีความถ่วงจ าเพาะต่ ากว่าน้ า เช่น Toluene Heptane และXylene เป็นต้น วิธีนี้
จะให้ผลที่แม่นย ากว่าเนื่องจาก volatile oil จะรวมอยู่ในชั้นของสารเคมีที่ใช้ซึ่งแยกออกจากชั้นของน้ าโดย
เด็ดขาดท าให้ได้ค่าท่ีเป็นส่วนของน้ าจริงๆ แต่มีข้อเสียคือ ค่าใช่จ่ายมากกว่าวิธี Drying method เพราะต้อง
สิ้นเปลืองค่าสารเคมีและเครื่องแก้วที่ใช้ในการกลั่น 

1.3 การใช้เครื่อง Electrical Moisture Meters วิธีหาความชื้นโดยใช้เครื่องวัดความชื้น  ไฟฟ้า เป็น
การอาศัยความต้านทาน (resistance) ความถี่ (frequency) และ dielectric properties ของน้ า ที่อยู่ในอาหาร 
ซึ่งสามารถวัดความชื้นได้อย่างรวดเร็วและมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1% เหมาะส าหรับหาความชื้นของเมล็ด
ธัญพืชในโรงงาน โรงสี และตามยุ้งฉางใหญ่ๆ หรือนอกห้องปฏิบัติการเพราะสะดวกและควรจะมีพ้ืนผิว  (surface 
area) ของภาชนะท่ีใช้ใส่ตัวอย่าง (test cup) ที่ต้องการทดสอบในขนาดที่ค่อนข้างคงท่ีโดยประมาณ 

1.4 การท าปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical Method) เป็นการหาความชื้นโดยการใช้สารเคมีต่างๆ มาท า
ปฏิกิริยากับน้ าที่อยู่ในตัวอย่างซึ่งมีได้หลายวิธี เช่น 

1) Karl Fischer Method ซึ่งใช้หลักการของ nonstoichiometric reaction และ Sulphur 
dioxide ในสารละลาย pyridine methanol วิธีนี้เหมาะกับตัวอย่างอาหารที่มีน้ าอยู่ในปริมาณต่ าๆ 

2) วิธีของ Serger  ใช้หาความชื้นได้รวดเร็วมากเพราะอาศัยหลักการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่าง
น้ าและแคลเซียมคาร์ไบด์ ได้ก๊าซ acetylene แล้วค านวนหาความชื้นในอาหารโดยการชั่งน้ าหนักที่หายไปของ
อาหารหรือวัดความดันหรือปริมาตรของก๊าซที่เกิดขึ้น 

1.5  วิธีอื่นๆ เช่น วิธี Nuclear Magnetic Resonance และ Gas-liquid Chromatography ซ่ึง
อุปกรณ์ที่ใช้มีราคาแพง 

 
2. ข้อควรค านึงในการวิเคราะห์หาความชื้น 
 นอกจากการสูญสลายของสารบางอย่างที่ประกอบอยู่ในตัวอย่างอาหารต่างๆ นั้น จะมีผลต่อการได้ค่าการ
วิเคราะห์ปริมาณความชื้นที่มากกว่าความเป็นจริงแล้ว ข้อปฏิบัติส าหรับตัวอย่างที่มีความชื้นมากๆ (wet or 
hydroscopic products) เช่น ตัวอย่างสดต่างๆ อันได้แก่ เนื้อสด พืชสดหมัก โดยเฉพาะตัวอย่างจากเนื้อมักจะมี
การผสมทราย (acid-washed sand) หรือ celite ที่ทราบน้ าหนักแน่นอนลงไปด้วย เพ่ือช่วยเพิ่มพ้ืนที่ผิวของ
ตัวอย่างให้สัมผัสกับความร้อนได้มากข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงเทคนิคและวิธีการในการวิเคราะห์ความชื้นในวัตถุดิบอาหาร 
2) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความชื้นในตัวอย่างวัตถุดิบอาหารที่ก าหนดให้ได้ 

 
4. การปฏิบัติงาน 

1) วิเคราะห์ความชื้นของวัตถุดิบอาหารที่ก าหนดให้โดยเปรียบเทียบระหว่างวิธี Dry Oven และวิธ ี
Infrared Moisture Determination Balance 

2) เขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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5. วิธีการวิเคราะห์หาความชื้นโดยวิธีการอบแห้งด้วยตู้อบ (Air Dry Oven) 
 

 
 

5.1 อุปกรณ์ 
1) ถาดอะลูมิเนียม                                                                            2 อัน 
2) ถ้วยหาความชื้น (moisture can) หรือ crucible พร้อมฝาปิด            4 ถ้วย 
3) คีมคีบของร้อน (tong)                                                                1 อัน 
4) ช้อนตักตัวอย่าง                                                                        2 อัน 

5.2 เครื่องมือ 

1) ตู้อบแห้ง (Air Dry Oven) 
2) เครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
3) โถดูดความชื้น (desiccator) 

 
5.3 วิธีวิเคราะห์ 

1) อบ moisture can และฝา ที่ 105 °C นานเวลา 2 ชม. เพ่ือหาน้ าหนักที่แน่นอน ของ  
moisture can แล้วปล่อยให้เย็นใน desiccator ประมาณ 15 นาที 

2) ชั่งน้ าหนัก moisture can พร้อมจดน้ าหนักที่คงที่ไว้ (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   
3) ตักตัวอย่างอาหารที่เตรียมไว้แล้วประมาณ 2 กรัม ใส่ลงใน moisture can แล้วชั่ง บันทึก

น้ าหนักที่แน่นอนไว้ (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) โดยเมื่อมีการเคลื่อนย้าย moisture can จากตู้อบไป desiccator หรือ
จาก desiccator มาเครื่องชั่งต้องปิดฝา moisture can เพ่ือกันความชื้นลงไปเพิ่มในวัตถุดิบ  

4) น าตัวอย่างในข้อ 3 ไปอบที่อุณหภูมิ 105 °C เวลา 4-8 ชม. น าออกมาท้ิงไว้ให้เย็นใน 
desiccator นานประมาณ 15 นาที 

5) ชั่งน้ าหนัก moisture can พร้อมจดน้ าหนักท่ีคงที่ไว้ (ครั้งที่ 1) น าตัวอย่างที่ได้เข้าอบต่อที่
อุณหภูมิ 105 °C เวลา 30 นาที น าออกมาทิ้งไว้ให้เย็นใน desiccator ประมาณ 15 นาท ี

6) ชั่งน้ าหนัก moisture can พร้อมจดน้ าหนักท่ีคงที่ไว้ (ครั้งที่ 2) น าตัวอย่างที่ได้เข้าอบต่อที่
อุณหภูมิ 105 °C เวลา 30 นาที น าออกมาทิ้งไว้ให้เย็นใน desiccator ประมาณ 15 นาท ี
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7) ชั่งน้ าหนัก moisture can พร้อมจดน้ าหนักที่คงที่ไว้ (ครั้งที่ 3) หรือจนกว่าตัวอย่างจะแห้งคือชั่ง
น้ าหนักได้คงท่ี (หรือมีค่าน้ าหนักที่ได้แตกต่างไม่เกิน 0.01 กรัม) 
 

5.4 การค านวณ 

 
 % สิ่งแห้ง  =    น้ าหนักสิ่งแห้ง   100 

                                     น้ าหนักตัวอย่าง 
        หรือ  =    100-% ความชื้น 
6. การวิเคราะห์หาความชื้นโดย Infrared Moisture Determination Balance  

6.1 อุปกรณ์และเครื่องมือ 

1) เครื่องวิเคราะห์หาความชื้น (Infrared Moisture Determination Balance) 
2) aluminium dish  หรือ กระดาษกรองเบอร์ 1  
3) ช้อนตักสาร   1 อัน 
4) sample dish holder (ถ้ามี) 

6.2 วิธีการ 
1) กดปุ่ม reset  
2) กด Mode แล้ว enter จากนั้นเลือก ซ้าย/ขวา (Moisture/Solid Content) ให้เลือก Moisture 

แล้ว enter 
3) หน้าจอจะปรากฏ T/T (Temperature/time) แล้ว enter จากนั้นตั้งอุณหภูมิ โดยกดปุ่ม ขึ้น/

ลงตามต้องการ (ปกติ 105 องศาเซลเซียส) จากนั้นตังเวลาอัตโนมัติ โดยกดปุ่มขึ้นไปเรื่อยๆ (ปกติเวลาจะมี 1-90 
นาท)ี จนหน้าจอปรากฏ A (หากเลือก A หมายความว่า หากค่าความชื้นไม่เปลี่ยนแปลงภายใน 1 นาที เครื่องจะหยุด
ท างาน) กดปุ่มเลื่อนขึ้นอีกครั้งหน้าจอปรากฏ B (หากเลือก B หมายความว่า หากค่าความชื้นไม่เปลี่ยนแปลงภายใน 
2 นาที เครื่องจะหยุดท างาน) ให้เลือก B แล้ว enter 

4) วางแผ่น Aluminium dish ลงในเครื่อง กด Tare น้ าหนัก Aluminium dish 
5) ตักตัวอย่างอาหารที่ต้องการตรวจสอบลงบน Aluminium dish จดน้ าหนักที่คงที่ไว้ 
6) กดปุ่ม Start  
7) เมื่อเครื่องวิเคราะห์เสร็จจะมีเสียงเตือน ให้จดค่าความชื้นที่วิเคราะห์ได้ไว้ 
 
 
 
 



177 

 

7. ผลการทดลอง 

ตารางที่ 1 การหาปริมาณความชื้น 

 

ตัวอย่าง 

 

น้ าหนักชามกระ
เบื้องหลังอบ 

น้ าหนักถ้วย +ตัวอย่าง น้ าหนัก
ตัวอย่าง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

8. วิจารณผลการทดลอง 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
9. สรุปผลการทดลอง 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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บทปฏิบตัิการที่  2 
การวิเคราะห์หาเถ้าทั้งหมด  (Total Ash)  

 
1. หลักการและเหตุผล 
 เถ้าทั้งหมด (total ash) ที่มีอยู่ในตัวอย่างวัตถุดิบอาหาร คือ inorganic matter ได้ถูกเผาไหม้และสลายตัว
เป็นแก๊สไปหมดแล้ว จากเถ้าทั้งหมดเมื่อน ามาแยกโดยต้มกับกรดจะได้ส่วนของ เถ้าที่ละลายในกรด (Acid 
soluble ash) และเถ้าที่ไม่ละลายในกรด (Acid insoluble ash) เถ้าที่ละลายในกรดคือส่วนที่เป็นแร่ธาตุต่างๆ ที่
ร่างกายสามารถย่อยได้ ส าหรับเถ้าที่ไม่ละลายในกรดส่วนใหญ่จะเป็น silica หรือทรายต่างๆ ปริมาณเถ้าทั้งหมด
หรือเถ้าที่ไม่ละลายในกรดที่มากกว่าปกติอาจจะช่วยชี้ให้เห็นได้ถึงการปลอมปน ดิน ทราย หรือวัตถุดิบอ่ืนๆ ลงไป
ในวัตถุดิบอาหาร  
 อุณหภูมิในเตาเผา (muffle furnace) ที่เหมาะสม คือ 550-570 °C ซึ่งถ้าอุณหภูมิสูงถึง 600 °C จะท าให้ 
chloride ซึ่งเป็นตัวที่จะชี้ให้ทราบถึงปริมาณเกลือ (NaCl) ในตัวอย่างที่สูญสลายไป การเผาไหม้ที่สมบูรณ์จะได้
เถ้าที่มีสีขาวหรือสีเทาอ่อน การหยด Ammonium Carbonate ปริมาณ 2-3 หยด จะช่วยให้เถ้าที่ยังไม่ขาว มีสี
ขาวเร็วขึ้น 
 การใช้กระดาษกรองชนิดที่ไม่มีเถ้า (Ashless) หรือมี %Ash อยู่น้อยมาก จะช่วยให้ค่าของ insoluble Ash 
ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น จากคุณภาพกระดาษกรองที่แสดงในตารางที่ 3 ซึ่งกระดาษกรองแต่ละ Number 
จะมีคุณภาพหรือคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น กระดาษกรอง WHATMAN ที่สามารถกรองได้เร็วและกรองตัวอย่าง
ที่ไม่ละเอียดมากนัก ได้แก่ No.4 31 54 41 และ 541 เป็นต้น โดยในแต่ละ No. จะมีคุณสมบัติในการทนต่อกรด
หรือทนต่อการล้างตะกอนด้วยกรดได้หลายครั้งต่างกัน เช่น No.541 ทนกรดและแข็งกว่า No.31 เป็นต้น 
 

 
 

รูปที่ 1 เตาเผา (muffle furnace) 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงตัวอย่างกระดาษกรอง WHATMAN คุณภาพต่าง ๆ  
 
Filter 
speed 

Qualitative Qualitative  
     Wet           
Strengthene
d 

Ashless Hardene
d 

Hardene
d 
Ashless 

Retention 

Fast 4 114 
113 

41 54 541 Coarse and 
Gelatinous 
Precipitates 

Medium 
Fast 

1 111 43   Medium 
Crystalline 

Medium 2  40 52 540 Crystalline 
Slow 5 

6 
 44 

42 
50 542 Fine 

Crystalline 
Ash (%) 0.06 0.06 0.01 0.025 0.008  
No.3 Thick, Medium Speed Paper with high retention 
GF/A Standard laboratory glass microfiber paper 
GF/B Thick, stronger version of GF/A 
GF/C Very fine glass microfibre paper 
GF/D Thick version ideal for membrane prefiltration 
GF/F Ultra-Fine filter with retention down to 0.7 m. in liquids 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการตรวจวิเคราะห์เถ้าทั้งหมดที่มีในตัวอย่างวัตถุดิบ
อาหาร 
 2)  นักศึกษาสามารถวิเคราะห์หาปริมาณเถ้าทั้งหมดที่มีในตัวอย่างวัตถุดิบอาหารที่ก าหนดให้ได้ 
 
3. การปฏิบัติงาน 

1) วิเคราะห์หาเถ้าในวัตถุดิบอาหารที่ก าหนดให้ 
2) เขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
4. วิธีการวิเคราะห์หาปริมาณเถ้าทั้งหมด 

4.1 อุปกรณ์และเครื่องมือ 

1) เตาเผา (muffle furnace)  
2) เตาไฟฟ้า (hot plate) 
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3) ตู้ดูดควัน 
4) crucible พร้อมฝาปิด           3-6 ชุด 
5) tong    1 อัน 
6) ถาดอะลูมิเนียม   1 อัน 
7) ช้อนตักสาร            1-2 อัน 

 
4.2 วิธีการ 

1) เผา crucible ที่เขียนหมายเลขก ากับแล้วด้วยดินสอใต้ crucible เผาในเตาเผาที่อุณหภูมิ 550-
600 °C เป็นเวลา 1 ชม. น า crucible มาลดอุณหภูมิใน oven ที่ 105 °C นาน 30 นาที แล้วน าออกมาท้ิงให้เย็น
ใน desiccator 15 นาที 

2) ชั่งน้ าหนัก crucible และจดน้ าหนักท่ีแน่นอนไว้ (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) ตักตัวอย่างอาหารใส่
ประมาณ 2 กรัม ชั่งให้ทราบน้ าหนักท่ีแน่นอน (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) ละบันทึกไว้ 

3) น า crucible พร้อมตัวอย่างไปเผาในตู้ดูดควันด้วย hot plate (ถ้ามี) จนหมดควันสีขาวและให้
ตัวอย่างไหม้เป็นสีด าทั้งหมด 

4) น าเข้าเผาต่อในเตาเผาที่อุณหภูมิ 550-600 °C จนเถ้ากลายเป็นสีขาวหรือเทาอ่อน โดยไม่ให้มีสีด า
เหลืออยู่ ปกติจะใช้เวลาประมาณ 4 ชม. (ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวอย่างอาหาร) 

5) ใช้คีมคีบ crucible ออกจากเตาเผาเข้า oven เพ่ือปรับอุณหภูมิของ crucible ให้เย็นลง 
ประมาณ 30 นาที ทิ้งให้เย็นใน desiccator ประมาณ 15 นาที แล้วชั่งน้ าหนัก  
 

4.3 การค านวณ 

  % เถ้าท้ังหมด =   (A - B)   100 

           S 
 
  A = {นน.ถ้วยกระเบื้อง (crucible) + นน.ตัวอย่าง} หลังเผา (น้ าหนักเถ้า) 
  B = นน.ถ้วยกระเบื้อง (crucible) 
  S = น้ าหนักตัวอย่าง 
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5. ผลการทดลอง 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

 

ตัวอย่าง 

 

น้ าหนัก
ตัวอย่าง 

 

น้ าหนักถ้วย 
crucible 

น้ าหนักถ้วย + ตัวอย่าง  

น้ าหนักเถ้า 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

6. วิจารณผลการทดลอง 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
 

7. สรุปผลการทดลอง 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
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บทปฏิบตัิการที่ 3 
การวิเคราะห์หาเยื่อใยรวมในอาหาร 

(Crude Fiber; CF) 
 

1. หลักการและเหตุผลในการวิเคราะห์หาเยื่อใย 
 เยื่อใยในอาหาร คาร์โบไฮเดรตในอาหารประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่เป็น crude fiber 
(structural carbohydrate) และส่วนที่เป็น Nitrogen Free Extract (Nonstructural carbohydrate) 
คาร์โบไฮเดรตส่วนที่เป็นโครงสร้างนี้ประกอบด้วยสารประกอบที่เรียกว่า cellulose, hemicellulose, lignin 
และ pectin  
 ตัวอย่างที่น ามาวิเคราะห์หา crude fiber นี้ควรจะเป็นตัวอย่างที่สกัดเอาไขมันออกแล้ว ในกรณีที่
ต้องการหาค่าของ CF ไปค านวณหาค่าของ NFE เพราะในการต้มให้เดือดในกรด H2SO4 และต้มในด่าง NaOH 
ที่มีความเข้มข้นเฉพาะและในเวลาที่จ ากัดตามวิธีการที่วิเคราะห์นั้น cell wall content หรือ nonstructural 
carbohydrate จะถูกสกัดด้วยกรดและด่างแล้วถูกกรองออกไปส่วนที่เหลือคือเยื่อใย insoluble ash และ 
silica 
 การวิเคราะห์หา CF จะช่วยชี้ให้เห็นปริมาณ carbohydrate ส่วนที่เป็นโครงสร้าง หรือ cell wall 
content ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการย่อยได้ของอาหารนั้นโดยเฉพาะในสัตว์กระเพาะเดี่ยว 
  
2. Nitrogen Free Extract (NFE) 
 เมื่อรวมส่วนของ moisture, ash, CP, CF และ EE ที่วิเคราะห์ได้แล้วหักออกจาก 100 ค่าท่ีได้คือ 
%NFE หรือปริมาณแป้งในตัวอย่างนั้น อย่างไรก็ตามสารอินทรีย์ที่จัดว่าอยู่ในส่วนของ CF อาจมีบางอย่างที่ไป
รวมอยู่ในส่วนของ NFE ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับชนิดและความแก่อ่อนของตัวอย่างอาหารที่น ามาวิเคราะห์ 
 ข้อจ ากัดในการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยวิธีนี้ คือ วิธีการนี้เพียงเพ่ือชี้ให้เห็นถึงคุณค่าทางโภชนาการของ
ตัวอย่างวัตถุอาหารนั้นเพียงหยาบๆ (crude nutrients) แต่ไม่ได้ระบุถึงปริมาณโภชนะแต่ละตัวที่มีอยู่ใน
อาหารนั้น ข้อมูลที่ได้จึงไม่เหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการประเมินคุณค่าของอาหาร หรือใช้ในการค านวณสูตร
อาหารทุกชนิดของสัตว์ที่มีระบบการย่อยหรือมีความสามารถในการย่อยและใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น
จึงอาจต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมในบางอย่าง เช่น NDF, ADF, Lignin เป็นต้น  
 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการวิเคราะห์หาเยื่อใยทั้งหมดในตัวอย่างอาหารที่
ก าหนดให้ 

2) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยทั้งหมดที่มีในตัวอย่างวัตถุดิบอาหารที่ก าหนดให้ได้ 
 
4. การปฏิบัติงาน 

1) วิเคราะห์เยื่อใยทั้งหมดในตัวอย่างวัตถุดิบอาหารที่ก าหนดให้ 
2) เขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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5. วิธีการวิเคราะห์หาเยื่อใยท้ังหมด (Total Crude Fiber) 
5.1 อุปกรณ์ 

 1) เครื่องวิเคราะห์หาเยื่อใยซึ่งประกอบด้วยเตาให้ความร้อน, ชุด Fiber Bag Manual analysis 
 2) Fiber Bag                          6 ถุง 
 3) Crucible ส าหรับหาเยื่อใย                       6 ใบ  
 4) กระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร        1 อัน 
 5) Beaker ขนาด 50 250 และ 1000 มิลลิลิตร อย่างละ   2 ใบ 
 6) Pipette ขนาด 1 และ 10 มิลลิลิตร อย่างละ            2 อัน 
 7) ถาดอะลูมิเนียม              1 อัน 
 8) ช้อนตักสาร               2 อัน 
 9) แท่งแก้วคนสาร                 2 อัน 
 10) ขวดฉีดน้ ากลั่น               1 อัน 
 11) Tong                  1 อัน 
 12) Volumetric flask ขนาด 1000 มิลลิลิตร               2 อัน 
 

5.2 สารเคมี 
 1) Sulfuric acid (H2SO4) 1.25 % 
 2) Potassium hydroxide (KOH)/NaOH 1.25 % 
 3) Acetone  
 4) Antifoam  
 

5.3 วิธีการเตรียมสาร Reagents (กรณีเตรียมสาร 1000 มิลลิลิตร) 
 1) Sulfuric acid 1.25 % 
 2) Potassium hydroxide 1.25 %  
  

5.4 วิธีการวิเคราะห์ 
1) น า crucible เข้าเผาที่อุณหภูมิ 550-600 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง น าออกมาปรับอุณหภูมิ

ก่อนใน Dry Oven นาน 30 นาที และ ทิ้งให้เย็นใน desiccator อีกประมาณ 15 นาที ชั่งน้ าหนัก crucible 
และบันทึกค่าที่คงท่ีไว้ 

2) น า Fiber Bag อบแห้งที่ 105 °C เป็นเวลา 1 ชม. ทิ้งให้เย็นใน Desiccators น าไปชั่ง
น้ าหนักแล้วบันทึกค่า 

3) ชั่งตัวอย่างอาหารที่ผ่านการสกัดไขมันออกแล้วประมาณ 2-3 กรัม จดน้ าหนักที่แน่นอน ใส่
ลงใน Fiber Bag จากนั้นน า spacer ใส่ลงใน Fiber Bag และประกอบกับชุด Carousel  

4) ตวง H2SO4 1.25 % ปริมาตร 360 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์ น าชุด Carousel ใส่ลงในบีก
เกอร์ ปิดบีกเกอร์ด้วยชุด condensor เพ่ือช่วยควบคุมความเข้มข้นของกรดให้คงที่ ต้มให้เดือดเป็นเวลา 30 
นาที หยุดให้ความร้อนทันที 

5) เทเอาสารละลายออกและล้างด้วยน้ ากลั่นร้อน 3 ครั้ง โดยหมุนชุด Carousel ไปมาในบีก
เกอร์ที่มีน้ ากลั่นร้อน  
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6) ตวง NaOH 1.25 % ปริมาตร 360 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์ น าชุด Carousel ใส่ลงในบีก
เกอร์ ปิดบีกเกอร์ด้วยชุด condensor เพ่ือช่วยควบคุมความเข้มข้นของกรดให้คงที่ ต้มให้เดือดเป็นเวลา 30 
นาที หยุดให้ความร้อนทันที 

7) เทเอาสารละลายออกและล้างด้วยน้ ากลั่นร้อน 3 ครั้ง โดยหมุนชุด Carousel ไปมาในบีก
เกอร์ที่มีน้ ากลั่นร้อน 

8) ล้าง 1 ครั้งด้วยน้ ากลั่นเย็น (น้ ากลั่นอุณหภูมิห้อง) 
9) ล้าง 1 ครั้ง ด้วย ปิโตรเลียมอีเธอร์ จุดเดือด 40-60 °C  
10) น า Fiber Bag ออกจาก Spacer และน า Fiber Bag ใส่ใน crucible (ที่เผาและทราบ

น้ าหนักแล้ว) น าเข้าเตาอบ 105 °C เป็นเวลา 1 ชม. ทิ้งไว้ให้เย็นใน Desiccator เป็นเวลา 30 นาที แล้ว
บันทึกค่าน้ าหนัก Fiber Bag crucible 

11) น า Fiber Bag crucible พร้อมกากท่ีได้ไปเผาต่อในเตาเผาที่อุณหภูมิ 550-600 °C นาน 4 
ชม.  

12) น าออกมาปรับอุณหภูมิก่อนใน Dry Oven นาน 30 นาที และ ทิ้งให้เย็นใน desiccator อีก
ประมาณ 15 นาท ีชั่งน้ าหนัก crucible และบันทึกค่า 
 
5.5 วิธีการค านวณ 

 % เยื่อใยทั้งหมด   =     A-B    100 
                            S 
  

A = น้ าหนัก crucible+น้ าหนักกากหลังอบแห้งแล้ว (ก่อนเผา) 
 B = น้ าหนัก crucible+น้ าหนักเถ้าหลังจากเผาแล้ว 
 S = น้ าหนักตัวอย่าง 
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6. ผลการทดลอง 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

 

ตัวอย่าง 

 

น้ าหนัก
ตัวอย่าง 

 

น้ าหนักถ้วย 
crucible 

น้ าหนักถ้วย + ตัวอย่าง  

น้ าหนักเถ้า 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

7. วิจารณผลการทดลอง 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
 

8. สรุปผลการทดลอง 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
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บทปฏิบตัิการที่ 4 
วิเคราะห์หาโปรตีนหยาบ (Crude Protein; CP) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

โปรตีนเป็นสารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกายทั้งคนและสัตว์เช่นเดียวกับสารอาหารอ่ืนๆ แต่โปรตีนเป็น
สารอาหารที่มีราคาแพงเมื่อเทียบต่อหน่วยน าหนักและปริมาณความต้องการโปรตีนของร่างกาย ดังนั้นจึงมักมี
การวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนที่มีอยู่ ในอาหารหรือวัตถุดิบอาหารต่างๆ วิธีก ารวิเคราะห์โปรตีนใน
ห้องปฏิบัติการโดยทั่วๆ ไปนิยมใช้วิธี Kjeldahl 

โปรตีนโดยทั่วๆ ไปแล้วสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ  
1) True protein ซึ่งเป็น Dietary protein ที่สามารถได้รับจากการกินอาหารเข้าไป ปกติแล้ว

โครงสร้างของโปรตีนจะมีลักษณะเป็นสายของ polypeptide ที่ขดตัวในรูปแบบต่างๆ หากลองคลี่สายของ 
polypeptide เหล่านี้ออกดู จะเห็นได้ว่ามันประกอบด้วยโมเลกุลของกรดอะมิโนชนิดต่างๆ ที่มาเกาะกลุ่มจับ
แขนกันด้วยพันธะ peptide bond ซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้จะมีด้วยกันทั้งหมด 23 ชนิด ที่สามารถแบ่งออกเป็น 

(1) Essential amino acids คือกรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อร่างกาย ต้องเสริมในอาหาร
เนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างหรือผลิตให้เพียงพอแก่ความต้องการของร่างกายได้ ได้แก่ Methionine, 
Lysine, Tryptophan, Isoleucine, Leucine, Valine เป็นต้น    

(2) Nonessential amino acids คือกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นได้เพียงพอกับ
ความต้องการของร่างกาย จึงไม่จ าเป็นที่จะต้องเสริมเพ่ิมในอาหาร ได้แก่ cysteine, cysteine, glycine, 
serine, glutamine, glutamic, alanine เป็นต้น 

หากลองพิจารณาถึงองค์ประกอบภายในกรดอะมิโนแต่ละตัวแล้วจะพบว่าประกอบด้วบด้วยแร่
ธาตุหลักๆ เช่น ไนโตรเจน(N), คาร์บอน(C), ไฮโดรเจน(H) และออกซิเจน(O) นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุอ่ืนๆ เช่น 
ก ามะถัน ฟอสฟอรัส เหล็ก แมงกานีส และไอโอดีน 

2) Non Protein Nitrogen สาร N ที่อยู่ในอาหารหรือวัตถุดิบอาหารนอกจากจะอยู่ในรูปของ 
True Protein แล้ว N บางส่วนจัดอยู่ในสารประกอบที่เรียกว่า Non Protein Nitrogen (NPN) เช่น urea, 
uric acid, ammonium citrate, free amino acid เป็นต้น ซึ่งจากการวิเคราะห์หาโปรตีนโดย Kjeldahl 
method จะไม่สามารถทราบได้ว่า NPN ใน crude protein นั้นมีปริมาณเท่าใด เพราะโดยทั่วไปแล้วปริมาณ 
NPN ที่พบในอาหารหรือวัตถุดิบอาหารในธรรมชาติจะมีอยู่เป็นปริมาณน้อยมาก แตถ่้าพบในปริมาณสูงมากก็
อาจจะชี้ให้เห็นได้ว่ามีการปลอมปนสารประกอบ N บางอย่างลงไป เช่น urea 
 

1.1 Kjeldahl method  
เป็นวิธีการวิเคราะห์หาโปรตีนในตัวอย่างโดยการวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ซึ่งจะ

รวมทั้ง N ที่เป็นส่วนประกอบของกรดอะมิโนในโปรตีนจริงและ N ในรูปสารอื่นๆ ที่ไม่ใช่โปรตีน (NPN)  
หลักในการวิเคราะห์ คือ การเปลี่ยน N ที่มีอยู่ในอาหารให้อยู่ในรูปของ Ammonium sulfate 

(NH4)2SO4 โดยการต้มกับกรดก ามะถันเข้มข้น (H2SO4 conc.) และเม่ือให้ท าปฏิกิริยาต่อกับด่าง NaOH ก็จะ
ได้แอมโมเนีย หรือ NH4OH ที่ละลายอยู่ในน้ า การกลั่นเพื่อแยกเอา NH3 หรือ NH4OH ออกมาโดยใช้กรด
มาตรฐานที่มีปริมาณมากเกินพอเป็นตัวดักจับเอาไว้ หลังจากนั้นจึงน าไป titrate หาปริมาณ N ทั้งหมดท่ีได้
จากตัวอย่าง ซึ่งเมื่อคูณปริมาณ N ด้วย protein factor (ทั่วๆ ไปเฉลี่ย 6.25) แล้วก็จะได้ค่าของโปรตีนหยาบ
ทั้งหมดท่ีมีอยู่ในตัวอย่างนั้นๆ 
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หลักในการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
1) การย่อย (Digestion) เป็นการน าตัวอย่างมาย่อยหรือท าปฏิกิริยากับกรดก ามะถัน

เข้มข้นให้สมบูรณ์ โดย N ที่อยู่ในอาหารในรูปของ organic nitrogen จะถูกเปลี่ยนเป็น (NH4)2SO4  
 Protein 

   + H2SO4 conc.   (NH4)2SO4 
 NPN 
 

2) การกลั่น (Distillation) เป็นการท าปฏิกิริยาระหว่างด่าง NaOH กับไนโตรเจนที่อยู่ใน
รูป (NH4)2SO4 ได้ NH3 ซึ่งจะถูกกลั่นออกมาในรูปก๊าซ NH3 หรืออยู่ในรูปที่รวมกับน้ าเป็น Ammonium 
Hydroxide (NH4OH) และถูกจับไว้ด้วยกรดมาตรฐานที่มากเกินพอ ดังปฏิกิริยา 

        NH3 
(NH4)2SO4 + NaOH  Na2SO4 + NH4OH 
        H2O 
 

3) การไตเตรท (Titration) เป็นการหาปริมาตรของ N ที่ถูกกลั่นออกมาในรูปของก๊าซ
แอมโมเนียที่ท าปฏิกิริยาพอดีกับกรดมาตรฐานที่ใช้ไตเตรท เพ่ือน าไปค านวณหาปริมาณ N ทั้งหมดท่ีมีอยู่ใน
ตัวอย่าง  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงหลักการในการวิเคราะห์โปรตีนหยาบ ตลอดจนขั้นตอนและวิธีปฏิบัติใน
การวิเคราะห์หาโปรตีนหยาบในตัวอย่างอาหาร 

2) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนหยาบในอาหารที่ก าหนดให้ได้ 
 

3. การปฏิบัติงาน 
1) วิเคราะห์หาโปรตีนหยาบในอาหารที่ก าหนดให้ 
2) เขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
3.1 การเตรียมสารละลาย 20%  Sodium  hydroxide  (NaOH)  ส าหรับเครื่องดักจับไอกรด  

(Fume neutralizing  unit  type  SMS) (Commercial grade) 
1) ชั่งสาร  NaOH  เกรด commercial ปริมาณ  200  กรัม  ผสมกับน้ ากลั่น  1  ลิตร  คนให้

เข้ากันจนสารละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกัน  ตั้งทิ้งไว้จนเย็นจากนั้นน าใส่ขวด  แล้วน าใส่เครื่อง 
 

3.2 สารละลายในการกลั่นและการไตเตรท 
1) NaOH 40 % ส าหรับการกลั่น (AR grade) 
2) Boric acid 4 % ส าหรับการกลั่น 
3) การเตรียมสารละลายกรดเกลือ (HCl) มาตรฐาน 0.1 N ส าหรับการไตเตรท 
4) การเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) มาตรฐาน 0.1 N (เกรด AR)  

catalysts 
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5) การท าสารมาตรฐาน (Standardization) สารละลาย HCl  
(1) Standardization NaOH ด้วย Potassium Hydrogen Phathalate (KHP) 

1. เตรียม KHP โดยน า KHP ที่อบแห้งที่ 120 °C นาน 2 ชั่วโมง แล้วน ามาท าให้
แห้งในโถดูดความชื้น 15 นาที ชั่งและจดน้ าหนักที่แน่นอน ให้อยู่ในช่วง 0.6000-0.7000 กรัม ใส่ลงใน 
Erlenmeyer flask ละลายน้ ากลั่น 50-75 มิลลิลิตร เมื่อละลายแล้ว หยดสารละลาย phenolphthalein  2-
3 หยด 

2. เอา NaOH 0.1 N ใส่ burette มาไตเตรทด้วยสารละลาย ข้อ 5.1.1 ไตเตรทให้
เกิดจุดยุติ จะได้สารละลายสีชมพูอ่อน จดปริมาตร NaOH ที่ใช้ไปในการไตเตรท แล้วค านวณหาความเข้มข้น
ของ NaOH 
  
 ความเข้มข้นของ NaOH   =                                  น้ าหนัก KHP X 1000 
                                                            ปริมาตร NaOH ที่ไตเตรท (มิลลิลิตร) X มวลโมเลกุล KHP 

 
           โดย มวลโมเลกุล KHP = 204.22 

 
(2) Standardization HCl ด้วย NaOH 

น าสารละลาย HCl 0.1 N มา 20 มิลลิลิตร ใส่ลงใน Erlenmeyer flask หยด
สารละลาย phenolphthalein  2-3 หยด  ไตเตรทด้วย NaOH ที่ทราบความเข้มข้นแล้วจากข้อ 4.1 ไตเตรท
ให้เกิดจุดยุติ จะได้สารละลายสีชมพูอ่อน จดปริมาตร NaOH ที่ใช้ไปในการไตเตรท  แล้วค านวณหาความ
เข้มข้นของ HCl 
 สูตร       N1V1    =     N2V2    สิ่งที่เราต้องการทราบคือ N2 
   

ดังนั้น        N2   =    N1V1 
                                               V2   
                           โดย     N1  =  ความเข้มข้นของ Stand. NaOH  
                                     V1  =  ปริมาตร  Stand. NaOH ที่ใช้ไตเตรท  
                                     V2  =  ปริมาตรของ Stand. HCl 0.1 N คือ 20 มิลลิลิตร 

                                     N2  =  ความเข้มข้นของ  Stand. HCl  
 
ความเข้มข้นของ  Stand. HCl ที่ได้จะได้กี่ N น าไปแทนค่าในสูตรค านวณ % Nitrogen  
 
4. วิธีการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนหยาบ (Crude Protein) โดย Kjeldahl Method 

4.1 อุปกรณ์และเครื่องมือ 
1) เครื่องส าหรับย่อยโปรตีนพร้อมเครื่องดักจับไอกรด  
2) เครื่องส าหรับกลั่นโปรตีน 
3) หลอดย่อยขนาด  300  มิลลิลิตร    6 หลอด 
4) ขวดรูปชมพู่ขนาด   250  มิลลิลิตร   6 ใบ 
5) pipette  ขนาด  1, 10 และ 25 มิลลิลิตร ชนิดละ   1  อัน 
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6) pipette  filler  (ลูกยาง)     1  อัน 
7) burette  และขาตั้ง     1  ชุด 
8) ขวดฉีดน้ ากลั่น      1  อัน 
9) volumetric  flask  ขนาด  1000  มิลลิลิตร  2 ใบ 
10) บิ๊กเกอร์  ขนาด  50  250  และ  1000  มิลลิลิตร  ชนิดละ 2  ใบ 
11) ช้อนตักสาร      2  อัน 
12) แท่งแก้วคนสาร      2  อัน 
13) กระบอกตวง (cylinder)  ขนาด 100 มิลลิลิตร                  1 อัน 
14) กรวยแก้ว (funnel)                                             1 อัน 

  
4.2 สารเคมี 

1) สารละลาย Methyl red 
2) Hydrochloric acid (HCL) 
3) Sulfuric acid (H2SO4)  
4) Sodium  hydroxide  (NaOH)  เกรด  AR 
5) Sodium  hydroxide  (NaOH)  เกรด  com 
6) CuSO4  :  K2SO4  
7) Boric acid (H3BO3) 
8) Potassium Hydrogen Phathalate (KHP) 
9) สารละลาย Phenolpthalein 

 
4.3 วิธีวิเคราะห์  

1) ชั่งตัวอย่างให้ทราบน้ าหนักท่ีแน่นอนบนกระดาษกรอง (ถ้าตัวอย่างที่มีโปรตีนสูง เช่น  
ปลาป่น ใช้ 1-2 กรัม  หรือมีโปรตีนต่ า  เช่น ธัญพืชใช้ 2-4 กรัม) 

2) เติม  CuSO4 + K2SO4  (1:9) 7.5 กรัม และเติมกรด H2SO4  เข้มข้น 20 ml  ต่อ flask   
โดยค่อยๆ เทล้างคอขวดไปด้วย เขย่าอย่างระมัดระวังให้ผสมเข้ากันดี จนได้สารสีด า 

3)  เตรียม blank ด้วยโดยท าเช่นเดียวกันแต่ไม่ใส่สารตัวอย่าง 
4) ท าการเตรียมความพร้อม เครื่องย่อยโปรตีน โดยปรับค่าที่เครื่องควบคุม (controller) 
5)  เปิดระบบดูดไอกรด  ให้เรียบร้อยก่อน เครื่องท างานต่อเมื่อระบบเป็นสูญญากาศ โดยมีฟอง

ของสารละลายปรากฎขึ้น  จึงน า  flask  ไปประกอบบนเครื่องย่อยสาร 
6) ย่อยจนได้สารละลายสีใสอาจมีสีฟ้าใสหรือเขียวใสขึ้นกับชนิดวัตถุดิบ   
7) เมื่อเครื่องหยุด  ให้ปิดเครื่องย่อย  ปล่อยให้เย็นเพ่ือรอขั้นตอนการกลั่นต่อไป 
8) เติม น้ ากลั่น  และ  NaOH  40%  ในถังข้างเครื่องกลั่นปริมาณ  2  ลิตร 
9) เปิดเครื่องกลั่นสาร  (Automatic  Steam  Distilling  Unit)  พร้อมเปิดน้ าหล่อเย็น  

(cooling)  และท าการ  cleaning  เครื่องก่อน  1  ครั้ง 
10) น าขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร  มาเติมกรดบอริก (H3BO3)  25  ml และ  Indicator  

ที่เตรียมไว้ 10  หยด  น า  flask  ดังกล่าวใส่เข้าในเครื่องกลั่น 
11) น าหลอดย่อยสารตัวอย่างที่ได้จากข้อ  7  ดังกล่าวเข้าเครื่องกลั่น 
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12) ตั้งค่าเครื่องกลั่น  เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยกด  start 
13) เครื่องกลั่นจะท างานโดยจะเติมด่าง  (NaOH 40%) 50  ml  และ น้ ากลั่น 50 ml ลงใน 

หลอดย่อยสาร จนกระทั่งสีในหลอดกลั่นสารเปลี่ยนเป็นสีด า   
14) การกลั่นสารใช้เวลาประมาณ 3 นาที เมื่อเครื่องกลั่นเสร็จต้องรอเสียงสัญญาณจึงจะน า 

หลอดย่อยสารและขวดลูกชมพู่ออกได้ 
15) ท าเช่นนี้จนครบทุกหลอดย่อยสาร 
16) หลังกลั่นเสร็จ น าสารที่กลั่นได้อยู่ในรูปขวดชมพู่ไปท าการไตรเตรทต่อโดยใช้สาร 

มารตรฐาน HCl 0.1 N 
17) น าค่า HCl จากการไตรเตรทไปค านวณหา %ไนโตรเจน และ %โปรตีนรวม ต่อไป  

 
4.4 วิธีการค่าตั้งเครื่องย่อย 

ต้มที่อุณหภูมิ  200 C   ใช้เวลา  15  นาที  

ต้มที่อุณหภูมิ  420 C   ใช้เวลา  30-60  นาท ี (จนได้สารละลายสีฟ้าใส) 
 

4.4.1 วิธีการตั้งค่าเครื่องกลั่น 
1) H2O    50  ml. 
2) H3BO3   25  ml. 
3) NaOH   50  ml. 
4) Pause   00:00 
5) Steam flow   100% 
6) Distillation Time  03:00 
7) Distill Res. Removed Yes 

 
4.5 การค านวณ 
% Nitrogen (g/100g)                           = (S-B) x 14.007 x N X 100 
                          W (g) x 1000 
B = ml. ของ HCl ที่ใช้ titrate blank 
S = ml ของ HCl ที่ใช้ titrate Sample  
N = Normality ของกรด 
W = น้ าหนักตัวอย่างอาหาร (g) 

 

%Crude Protein = %Nitrogen x approximate factor 
     = %Nitrogen x 6.25 
                                                                                                                                       

**การรายงานปริมาณโปรตีนในหน่วย กรัมต่อ 100 กรัม (g/100 g) ทศนิยม 2 ต าแหน่ง และแสดง factor ที่ใช้ใน
การเปลี่ยนไนโตรเจนเป็นโปรตนี 
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5. ผลการทดลอง 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

 

ตัวอย่าง 

 

น้ าหนักตัวอย่าง 

(กรัม) 

 

ปริมาตร 0.1 N HCl 
blank (ml) 

ปริมาตร 0.1 N HCl ตัวอย่าง (ml) 
 

% Nitrogen 
(g/100g) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

6. วิจารณผลการทดลอง 

 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
7. สรุปผลการทดลอง 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
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บทปฏิบตัิการที่ 5 
การวิเคราะห์หาไขมันรวม (Crude Lipid) ด้วยวิธี Ether Extraction 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สารไขมัน (Lipid) มีคุณสมบัติในการละลายได้ในสารละลายอินทรีย์ (Organic solvents) เช่น 
alcohol, petroleum ether, heptene, tolune เป็นต้น การสกัด crude lipids อย่างต่อเนื่องด้วย 
petroleum ether หรือแบบอื่นๆ ที่ท างานในลักษณะเดียวกัน คือ มีการให้ความร้อนแก่สารละลายอินทรีย์ที่
ใช้แล้วมีการควบแน่นกลับคืนของสารนั้นด้วย condensor ในระบบปิด เพ่ือกลับลงมาท าละลายสารไขมันออก
จากตัวอย่าง โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงในการสกัด แต่เวลาที่เหมาะสมจะผันแปรไปขึ้นอยู่กับ
ปริมาณและลักษณะของตัวอย่างที่น ามาสกัด เช่น ตัวอย่างที่มีไขมันมากต้องใช้เวลานานขึ้น ตัวอย่างเนื้อสดซึ่ง
มีความเหนียวก็ต้องใช้เวลาผสม acid washed sand หรือ celite เพ่ือช่วยให้ organic solvent สามารถ
แทรกซึมเข้าและสกัดหรือละลาย lipids ออกมาได้สะดวกข้ึน ท านองเดียวกันกับการอบตัวอย่างที่มีความชื้น
มาก ก่อนที่จะน ามาสกัดหาสารไขมัน 

หลังขบวนการสกัดตามเวลาที่ก าหนด petroleum ether ที่ใช้จะถูกระเหยและแยกออกไป บางส่วนที่
ยังคงตกค้างอยู่กับสารไขมันที่สกัดได้ เมื่อน าเข้าอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 75 องศา ในเวลาประมาณ 1 ½  -2 
ชั่วโมง petroleum ether ที่เหลือก็จะระเหยออกไปหมด สารไขมันหรือ crude lipid ที่ได้จะมีทั้งส่วนของ
ไขมัน (fat) น้ ามัน (oils) ซึ่งจัดเป็นโภชนะไขมันแท้ (พวก triglycerides) และยังมีไข (waxes), resins, 
phospholipids, organic acids, รงควัตถุ (pigment) และสารไขมันอ่ืนๆ เช่น steroids รวมอยู่ด้วย ซึ่งไม่
ถือว่าเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานเหมือน triglycerides 

เนื่องจาก organic solvent ที่ใช้มีคุณสมบัติที่ระเหยและติดไฟได้ง่าย ดังนั้นในการปฏิบัติ จึงควรท าใน
ห้องเฉพาะที่มีการถ่ายเทอากาศดี หรือตั้งเครื่องมือในตู้ดูดควัน (fume cupboard) เพ่ือขจัดไอระเหยที่ฟุ้ง
กระจายอยู่ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการสกัดไขมันออกจากวัตถุดิบอาหาร 
 2) นักศึกษาสามารถสกัดสารไขมันออกจากวัตถุดิบอาหารที่ก าหนดให้ได้ 
 
3. การปฏิบัติงาน 

1) สกัดสารไขมันออกจากวัตถุดิบอาหารที่ก าหนดให้ 
2) เขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
4. วิธีการวิเคราะห์หาไขมัน (Ether Extract)  

4.1 อุปกรณ์ 
1) Extraction thimble       3 อัน 
2) Thimble adapter       3 อัน 
3) กระบอกแก้ว (extraction beaker)     3  ใบ 
4) กระดาษกรอง เบอร์ 1       3 แผ่น 
5) ช้อนตักสาร        2  อัน 
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6) ถาดอะลูมิเนียม        1  อัน 
7) กระบอกตวง ขนาด 100 มิลลิลิตร      1 อัน 
8) บิ๊กเกอร์ ขนาด 250 มิลลิลิตร      1 อัน 
 

4.2 สารเคมี 
 1) Petroleum ether หรือ petroleum spirit ที่มีจุดเดือด 40-60 °C 
 

4.3 เครื่องวิเคราะห์ไขมัน 
ประกอบด้วย  
1) เครื่องสกัดไขมัน พร้อมเครื่องควบคุม 

2) อ่างท าน้ าเย็น (cooling bath)  
 

4.4 วิธีการวิเคราะห์ 
1) น ากระบอกแก้วส าหรับรองรับไขมันที่สกัดได้ (extraction beaker) เข้าอบที่อุณหภูมิ       

105 °C นาน 60 นาที และทิ้งให้เย็นใน desiccator ประมาณ 15 นาที แล้วชั่งน้ าหนัก บันทึกน้ าหนักท่ีคงที่
ไว้ 

2) เปิดเครื่อง cooling bath ตั้งอุณหภูมิน้ าเย็นที่ต้องการ (15 ๐C) และตรวจปริมาณน้ าในอ่าง 
โดยควรเปิด cooling bath ไว้ 30-50 นาที ก่อนเดินเครื่องสกัดไขมัน  

วิธีใช้ cooling bath 
(1) เปิดสวิตช์เบรกเกอร์หลังเครื่อง  
(2) เปิดสวิตช์ COOL ด้านหน้าเครื่อง เพื่อให้ระบบท าความเย็น จะมีไฟติด 

(3) กดปุ่ม SET ค้างไว้ จนมีไฟด้านมุมขวาบนกระพริบให้ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ (15 ๐C) 
โดยกดลูกศรขึ้นหรือลง แล้วกดปุ่ม SET อีกครั้ง 

(4) เปิดก๊อกน้ าด้านหลัง cooling เพ่ือเปิดท่อน้ าที่เชื่อมเข้าเครื่องสกัดไขมัน 

(5) เมื่อเตรียมเครื่องสกัดไขมันเรียบร้อยแล้วจะใช้งานให้กดปุ่ม PUMP เพ่ือส่งน้ าเย็นเข้า
เครื่องสกัดไขมัน 

3) ตักตัวอย่างอาหารที่เตรียมไว้แล้วใส่ใน กระดาษกรอง ประมาณ 3-5 กรัม บันทึกน้ าหนัก ที่
แน่นอนไว้ ใช้กระดาษกรองห่อตัวอย่างไว้ป้องกันเศษอาหารตกหล่น จากนั้นน าห่อตัวอย่างอาหารที่ได้ใส่ลงใน 
thimble ปิดด้วยส าลี 

4) น า thimble ที่มีตัวอย่างอาหารข้างในประกอบกับ thimble adapter  
5) ค่อยๆ เติม petroleum ether ลงในกระบอกแก้ว ๆ ละ 60 มิลลิลิตร ให้สารชะผ่าน 

thimble  
ใช้กระจกนาฬิกาปิดปาก extraction beakerไว้กัน petroleum ether ระเหย 

6) เปิดปุ่ม pump ที่ cooling bath เพ่ือส่งน้ าเย็นเข้าเครื่องไขมัน 
7) น า thimble ที่ต่อเข้ากับ thimble adapter และน าเข้ากับเครื่องสกัดไขมัน 

8) น ากระบอกแก้วที่มี petroleum ether เข้าประกอบในเครื่องสกัดไขมัน 
9) ดึงเอาคานลงมาเพ่ือให้ถ้วย extraction vessel ประกอบกับตัว condenser  
10) เปิดเครื่องสกัดไขมัน โดยเสียบปลั๊กไฟ และเปิดปุ่ม on หน้าเครื่อง 
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(1) กดปุ่ม start  
(2) รออุณหภูมิเครื่องได้ 90 °C เลื่อนสปริงสีด าหน้าเครื่องไปที่ “Immersion” 
(3) หมุนวาล์วแก้วไปต าแหน่งตั้งตรง แนวเดียวกับตัว condenser 
(4) รอเครื่องท างาน 30 นาที ส าหรับโปรแกรม “Immersion” 
(5) กดปุ่ม enter () หลังได้ยินสัญญานเตือนจากเครื่อง 

11) เลื่อนสปริงสีด าไปต าแหน่ง “washing” รอเวลา 60 นาที หลังจากมีเสียงสัญญานเตือน ให้
กดปุ่ม enter ()   

12) เลื่อนสปริงสีด าไปต าแหน่ง “recover”   
(1)  หมุนวาล์วแก้วไปต าแหน่งขวาง กับตัว condenser 
(2) รอเวลา 30 นาที หลังจากมีเสียงสัญญานเตือน ให้กดปุ่ม enter ()   

13) ดึงเอาคานออกเพ่ือ เอา beaker ออกไประเหย petroleum ether ในตู้ดูดควัน ประมาณ 
10-15 นาท ี

14) กดปุ่ม Air ที่ตัวเครื่องเพ่ือไล่ petroleum ether ที่เหลือเข้าไปเก็บไว้ รอประมาณ 5 นาที 
หลังจากนั้นท าการปิดเครื่อง 

15) โยกสปริงสีด าไปต าแหน่งบนสุดเช่นเดิม 

16) น ากระบอกแก้วที่ได้มาชั่งน้ าหนักที่แน่นอนไว้ (บันทึกน้ าหนักครั้งที่ 1) จากนั้นน ากระบอก
แก้วพร้อมไขมันเข้าอบอีกครั้งที่ 105 °C นาน 30 นาที แล้วปล่อยให้เย็นใน desiccator ชั่งน้ าหนักและบันทึก
น้ าหนัก ครั้งท่ี 2 ท าเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้น้ าหนักท่ีคงที่ 

17) น าตัวอย่างอาหารที่สกัดสารไขมันออกแล้วมาอบที่ 105 °C นาน 30 นาที แล้วปล่อยให้
เย็นใน desiccator   

18) ท าการค านวณเปอร์เซ็นต์ไขมันจากสูตรค านวณที่ 1  
 
4.6 วิธีค านวณ 

ค านวณปริมาณไขมันจากน้ าหนักไขมันที่สกัดออกมาได้ 
 %ไขมัน (crude fat, CF)    = (A-B)  100 
                        S 
  A = น้ าหนักกระบอกแก้วหลังท าการสกัด (กระบอกแก้ว+ไขมัน) 
  B = น้ าหนักกระบอกแก้วก่อนท าการสกัด (กระบอกแก้วเปล่า) 
  S = น้ าหนักตัวอย่าง 
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5. ผลการทดลอง 

5.1 น้ าหนักของตัวอย่างแห้งที่ต้องการน าไปสกัดไขมัน 

ตารางที่ 1 น้ าหนักของตัวอย่าง 

สิ่งท่ีชั่งน้ าหนัก น้ าหนัก (กรัม) 
กรวยกระดาษก้นกลมท่ีมีน้ าหนักแน่นอน  

ตัวอย่างแห้งที่ใช้  

 

5.2 น้ าหนักของตัวอย่างหลังการสกัด 

 

ตัวอย่าง 

 

น้ าหนักตัวอย่าง 

(กรัม) 

 

น้ าหนักขวดก้น
กลม (กรัม) 

น้ าหนักขวดก้นกลม + ตัวอย่าง (กรัม)  

น้ าหนักไขมัน  
(กรัม) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

6. วิจารณผลการทดลอง 

 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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7. สรุปผลการทดลอง 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
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บทปฏิบตัิการที่ 6 
การวิเคราะห์น้ าตาลรีดิวซ์ ด้วยวิธี DNS (reducing sugar determination) 

  
1. หลักการ 

วิธี กรด-3,5-ไดไนโตรซาลิไซลิก (3,5–dinitrosalicylic acid, DNS) เป็นวิธีที่ใช้ในการหาปริมาณน้ าตาล
รีดิวซ์ (Reducing sugar) ในตัวอย่างสารที่สกัดมาได้ โดยสารละลาย DNS ซึ่งมีหมู่ไนโตร 2 หมู่ มีลักษณะสีเหลือง 
เมื่อหมู่ไนโตร 1 หมู่ถูกรีดิวซ์โดยหมู่แอลดีไฮด์ของน้ าตาลโดยมีความร้อนและสารละลายด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจะ
ท าให้สารละลาย 3,5–dinitrosalicylate กลายเป็น3-amino-5-nitrosalicylic acid ที่มีสีส้ม-แดง ซึ่งสามารถ
ดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 520-540 นาโนเมตร จากข้อมูลข้างต้นคาดว่าปฏิกิริยาของวิธีการนี้ได้สมการดัง
ภาพที่ 1 

 

รูปที่ 2 ปฏิกิริยาของวิธี DNS (Plummer, 1967) 
 

2. สารเคมี 

2.1 สารละลาย DNS  

1) กรดไดไนโตรซาลิไซลิก  10 g 

2) โซเดียมไฮดรอกไซด์ 16 g 

3) โพแตสเซียมโซเดียมทาร์เทรต    300 g 

ชั่งสารกรดไดไนโตรซาลิไซลิก 10 g ละลายในโซเดียมไฮดรอกไซด์ 16 g ปริมาตร 200 ml คน
ให้ละลายเข้ากันจนหมด น าไปอุ่นจนกระทั่งได้สารละลายใส จากนั้นค่อยๆ โพแตสเซียมโซเดียมทาร์เทรตจนครบ 
300 g คนให้ละลาย ปรับปริมาตรให้เป็น 1000 ml เก็บในขวดสีชาที่อุณหภูมิห้อง  

2.2 การเตรียมสารละลายกลูโคสมาตรฐาน (standard glucose) 

ชั่งน้ าตาลกลูโคสมา 0.10 g ละลายในน้ ากลั่น ปรับปริมาตรให้ได้ 100 ml จะได้สารละลายกลูโคส
ความเข้มข้น 1000 mg/l ท าการเจือจางให้ได้ความเข้มข้น 0 100 200 300 400 500 และ 600 mg/l ดังแสดง
ในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  การเตรียมสารละลายกลูโคสมาตรฐาน เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์น้ าตาลรีดิวซ์ด้วยวิธี DNS 
  

หลอดที่ สารละลายกลูโคส 
(ml) 

น้ ากลั่น  
(ml) 

ความเข้มข้นของกลูโคส 
(mg/l) 

1 0.0 1.0 0.00 
2 1.0 9.0 100 
3 2.0 8.0 200 
4 3.0 7.0 300 
5 4.0 6.0 400 
6 5.0 5.0 500 
7 6.0 4.0 600 

 
2.3 วิธีการ 

1) ปิเปตสารละลายตัวอย่างหรือสารละลายกลูโคสมาตรฐาน (0-500 mg/l) ปริมาตร 1.0 ml ลง
ในหลอดทดลอง 

2) ปิเปตสารละลาย DNS ลงไป 1.0 ml ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องผสมสาร 

3) น าหลอดทดลองไปต้มในน้ าเดือดเป็นเวลา 10 min (ปิดปากหลอดทดลองด้วยลูกแก้ว)  
4) เมื่อครบเวลา น าหลอดทดลองจุ่มลงในน้ าเย็น  
5) เติมน้ ากลั่นปริมาตร 10 ml ลงในหลอดทดลอง ผสมให้เข้ากัน น าไปวัดด้วยเครื่องสเปคโตโฟ

โตรมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 520 nm  
6) ท าการค านวณความเข้มข้นของน้ าตาลรีดิวซ์โดยใช้กราฟมาตรฐาน 

ตารางท่ี 2 ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายกลูโคสมาตรฐานที่ความเข้มข้นต่างๆ ที่ความยาวคลื่นที่ 520 นาโน
เมตร ด้วยวิธ ีDNS 

ความเข้มข้นของกลูโคส  
(mg/l) ค่าการดูดกลืนแสงท่ี 520 nm หมายเหตุ 

1 2 เฉลี่ย 

100     

200     

300     

400     

500     

600     
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 3. ผลการทดลอง  
 ตารางบันทึกผลการทดลอง  

ตัวอย่าง 
ค่าการดูดกลืนแสงท่ี  

520 nm อัตราการเจือจาง ความเข้มข้นของกลูโคส 
(กรัมต่อลิตร) 

1 2 เฉลี่ย 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
4. การค านวณ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ ........................................................
............................................................................................................................. ............. 
 

5. วิจารณผลการทดลอง 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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6. สรุปผลการทดลอง 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
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