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ปฏิกิริยาการเกิดสารสีน้ําตาล ที่เกิดข้ึนในอุตสาหกรรมอาหาร เปนปฏิกิริยาที่ทําใหอาหาร
สามารถเกิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ เชน  สี กล่ิน และรส  และคุณคาทางโภชนาการของอาหาร  
สารไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดเปนสารพิษชนิดหนึ่งที่พบไดในปฏิกิริยาการเกิดสารสีน้ําตาล  
โดยสารนี้สามารถเกิดไดจาก 2 ปฏิกิริยา คือ ปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน และปฏิกิริยาเมลลารด                         
สารไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดนี้ถูกระบุวาเปนสารชนิดหนึ่งที่มีผลใหเกิดโรคมะเร็งและเปน
สารพิษ งานวิจัยนี้จะทําการศึกษาการเปรียบเทียบการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดี
ไฮดจากปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันและปฏิกิริยาเมลลารดดวยระบบตนแบบ  ทั้งนี้ไดทําการศึกษาหา
สภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะหหาปริมาณสารไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดดวยเทคนิค                    
โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง    นอกจากนี้ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเกิดสารไฮดรอกซี      
เมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบตนแบบ ไดแก  ชนิดน้ําตาล ชนิดกรดอะมิโน อุณหภูมิ และเวลาที่ให
ความรอนในระบบ  สุดทายไดทําการวิเคราะหปริมาณสารไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในเคร่ืองดื่ม
ชูกําลังและเคร่ืองดื่มเกลือแร    ผลการทดลองศึกษาหาระบบที่เหมาะสมในการวิเคราะหปริมาณสาร 
ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด  คือ  การใชคอลัมนชนิดรีเวิรสเฟส C18 และชะสารดวยระบบวัฏภาค
เคล่ือนที่ คือ น้ํา : อะซีโตไนไตรล ในอัตราสวน 90:10 โดยปริมาตร   ซึ่งควบคุมอัตราการไหลที่ 1.5 
มิลลิลิตรตอนาที และตรวจวัดดวยตัวตรวจวัดชนิดไดโอดอารเรยที่ความยาวคล่ืน  280 นาโนเมตร                
วิธีที่ใชในการวิเคราะห มีขีดจํากัดต่ําสุดที่ตรวจพบไดและขีดจํากัดต่ําสุดที่วิเคราะหไดอยูที่ 0.00036 
มิลลิกรัมตอลิตร  และ 0.0012 มิลลิกรัมตอลิตร  ตามลําดับ คารอยละการคืนกลับอยูที่ 110.2 และ 
รอยละคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ มีคา 0.55  ผลการศึกษาการเกิดสารไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัล 
ดีไฮดในระบบตนแบบ พบวา สารไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด มีแนวโนมที่เกิดจากปฏิกิริยา                 
คาราเมลไลเซชันไดมากกวาเกิดจากปฏิกิริยาเมลลารดในทุกระบบตนแบบ   และผลการวิเคราะหหา
ปริมาณสารไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่มีในเคร่ืองดื่มชูกําลังและเคร่ืองดื่มเกลือแรจํานวน 36 
ตัวอยาง พบวา ในเคร่ืองดื่มชูกําลังมีสารไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดอยูในชวงประมาณ 0.03 
มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 5.54  มิลลิกรัมตอลิตร  สวนในเคร่ืองดื่มเกลือแรอยูที่ประมาณ 0.00 มิลลิกรัม
ตอลิตร จนถึง 0.71  มิลลิกรัมตอลิตร 
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The browning reaction is one of the reactions in food industry  which effect on the 
physical changes  such as colors, flavours , taste  and nutritional value  in food. 
Hydroxymethylfurfuraldehyde (HMF) is one of toxic substance  that found in browning  
reaction , this substance could be formed  by two reactions as caramelization and Maillard 
reaction. HMF has been claimed to be a carcinogenic and toxic substance. The objective of 
this study  was to compare the occurance of hydroxymethylfurfuraldehyde from 
caramelization and Maillard reactions by model systems. The  optimum condition for 
analysis of hydroxymethylfur- furaldehyde content was studied by high performance liquid 
chromatography. The  factors such as sugar types, amino acid types, temperature and 
heating time  that effect on the hydroxymethylfurfuraldehyde content in the systems were 
also studied. Finally, the hydroxymethylfurfuraldehyde content was determined in Energy 
drink and sports drink.  The result for optimization studied showed that the 
hydroxymethylfurfuraldehyde could be  analysed by reversed-phase liquid chromatography 
with  a C18 column, eluated with the mixture water/acetonitrile (90:10, v/v) as the mobile 
phase solvent, controlled  flow rate  at  1.5 mL/min, detected  by  photodiode array detector 
(DAD)  at 280 nm. The limit of detection (LOD) and limit of quantitation (LOQ) were  0.00036 
mg/L and 0.0012 mg/L, respectively. The percentage recovery was 110.2%. The relative 
standard deviation (%RSD) was 0.55%.The formation of hydroxymethylfurfuraldehyde in 
modeling system showed that hydroxymethylfurfuraldehyde trended to form from   
caramelization  system  more than from the Maillard reaction in all modeling systems. Then, 
the hydroxymethylfurfuraldehyde  contents which were analysed  in Energy drink and sports 
drink presented that hydroxymethylfurfuraldehyde contents in energy drink samples 
contained 0.03 to 6 mg/L, while in electrolytic beverage samples contained hydroxymethyl 
furfuraldehyde between 0.00 to 0.71mg/L. 
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รองศาสตราจารยดร.พรพิมล  มวงไทย ประธานควบคุมปริญญานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย                         
ดร.มะยูโซะ  กูโน  คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําชี้แนะ ตลอดจน                 
แกไขขอบกพรองตางๆ ตลอดจนการแกปญหาอันเกิดจากการวิจัยและการเขียนปริญญานิพนธนี้                 
แกผูวิจัยเปนอยางดี 

ขอขอบพระคุณ ดร.พัชรินทร  ชัยสุวรรณ ที่ใหความกรุณาในการเปนประธานกรรมการใน
การสอบปากเปลาปริญญานิพนธ ตลอดจนใหคําแนะนําตางๆ เพื่อใหปริญญานิพนธฉบับนี้สมบูรณ
ยิ่งข้ึน ผูชวยศาสตราจารยดร.อรุณศิริ  ชิตางกูร  ที่ใหความกรุณาในการเปนกรรมการในการสอบปาก
เปลาปริญญานิพนธ  และขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาเคมีทุกทานที่ไดถายทอดความรูและให
ความเมตตาเอาใจใสแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา 

ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ใหทุนสนับสนุนการทํา
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อํานวยความสะดวกแกผูวิจัยตลอดการศึกษา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของทุกๆทานเปน              
อยางยิ่ง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

สีของผลิตภัณฑมีความสําคัญในกระบวนการผลิตอาหาร เนื่องจากสามารถบงบอกถึง
คุณภาพของอาหาร อีกทั้งยังมีอิทธิพลตอประสาทการรับรูของผูบริโภคอาหารดวย โดยสีที่พบใน
อาหารอาจมาจากการปรุงแตงหรือเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  ซึ่งสีในอาหารที่เกิดเองตามธรรมชาตินั้น
มักจะเปนสีในโทนเหลืองจนถึงน้ําตาลดํา  นอกจากนี้สีน้ําตาลที่เกิดข้ึนยังอาจเปนสีจากสารที่เกิดจาก
ปฏิกิ ริยาทางเคมีขององคประกอบตางๆในอาหาร โดยเฉพาะสารประกอบที่ เปนอนุพันธ                             
ของฟูแรน (furan) ของน้ําตาลเฮกโซสจะไดอนุพันธของฟูแรนที่เรียกวาสารประกอบไฮดรอกซีเมทิล                      
เฟอรฟวรัลดีไฮด (5-hydroxymethyl-2-furaldehyde; HMF) ซึ่งเปนสารกอมะเร็งชนิดหนึ่ง (Hodge. 
1953)  โดยสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่เกิดนี้เปนผลิตภัณฑที่เกิดข้ึนจากปฏิกิริยา
การเกิดสีน้ําตาลแบบไมใชเอนไซม  ซึ่งสามารถเกิดไดจาก 2 กลไก คือ เกิดผานปฏิกิริยาคาราเมล                   
ไลเซชัน (caramelization) ซึ่งเปนปฏิกิริยาของน้ําตาลไดรับความรอนสูงจนทําใหน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว
เปล่ียนรูปไปเปนพอลิเมอรของสารประกอบคารบอนไดเปนสารสีน้ําตาล หรือเกิดผานปฏิกิริยา
เมลลารด (Maillard reaction) ซึ่งเปนปฏิกิริยาระหวางน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวกับกรดอะมิโนของโปรตีน 
แลวไดผลิตภัณฑที่อยูในรูปของสารประกอบกลูโคส-เอมีนที่มีสีน้ําตาล (Fayle. 2002)    

เคร่ืองดื่มชูกําลัง เปนเคร่ืองดื่มชนิดหนึ่งที่มีสารคาเฟอีนที่สกัดมาจากใบของตนโคคา 
(Coca) ผสมอยูในองคประกอบ โดยเม่ือบริโภคจะทําใหเกิดการกระตุนประสิทธิภาพทางรางกายและ
ทางระบบประสาท (Barry. 2013)   สวนใหญแลวเคร่ืองดื่มชูกําลังนิยมบริโภคในหมูผูใชแรงงาน 
นักกีฬา และผูที่รางกายออนลาเนื่องจากทํางานอยางหนกั  เพื่อชดเชยพลังงานที่เสียไปจากการออนลา
หลังจากทํางานเสร็จ  และทําใหรูสึกกระปร้ีประเปรา กระฉับกระเฉง พรอมกลับมาทํางานไดอีกคร้ัง
หนึ่ง (Howard. 2010)  องคประกอบสวนใหญในเคร่ืองดื่มชูกําลังจะมีสวนผสมที่สําคัญคือ น้ํา                 
(รอยละ 90) น้ําตาลชนิดตางๆ (สวนใหญเปนน้ําตาลกลูโคส) วิตามินบี ทอรีน และ สารกลูโคโล                      
แล็คโทน  ผูผลิตบางรายจะใสน้ําตาลในปริมาณที่สูงเพื่อชวยเพิ่มพลังงานไดมากข้ึน บางรายก็มีการใส
กรดอะมิโนลงไปในการผลิต  ทั้งนี้คาดวาจะชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอจากการทํางานของรางกาย                 
แตองคประกอบเดนของเคร่ืองดื่มชูกําลังก็คือ คาเฟอีน ซึ่งพบมากเชนเดียวกับที่พบในชาและกาแฟ                
โดยการควบคุมเคร่ืองดื่มชูกําลังในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่  214                  
พ.ศ. 2543 กําหนดวา “เคร่ืองดื่มชูกําลังมีสวนผสมของคาเฟอีนไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอขวด โดยถาเปน
สวนผสมเพิ่มเติมจะตองมีปริมาณไมเกินที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ” 
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เคร่ืองดื่มเกลือแรหรือผงเกลือแร เปนเคร่ืองดื่มอีกชนิดหนึ่งที่นิยมบริโภคกันในหมูนักกีฬา
และผูใชแรงงาน รวมทั้งผูปวยที่มีการสูญเสียน้ํา เหตุผลเพื่อทดแทนการเสียน้ําและเกลือแรของรางกาย
ในรูปของเหงื่อ  นอกจากนี้ยังชวยรักษาระดับของน้ําตาลในรางกายใหคงที่จากการออกกําลังกายมาก
เกินไปจนเกินขอบเขตของรางกายที่จะรับได (Casa. 2000)( Sawka. 2007)  องคประกอบสวนใหญใน
เคร่ืองดื่มเกลือแรจะประกอบดวย  น้ํา ซึ่งมีอยูปริมาณรอยละ 92%  น้ําตาลประมาณรอยละ 7% ซึ่งมัก
ใชในรูปของน้ําตาลกลูโคส เดกซโทรสและซูโครส เปนหลัก น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวชวยใหรางกายดูดซึม
ไปใชไดเร็วและทําใหสดชื่นข้ึนในกรณีที่รางกายตองการพลังงาน องคประกอบอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งก็คือ 
อิเล็กโทรไลต (Electrolytes) ซึ่งหมายถึงธาตุที่อยูในสถานะมีประจุไดแก โซเดียมและโพแทสเซียม              
โดยปริมาณโซเดียมสูงกวาโพแทสเซียมประมาณ 4-5 เทา นอกจากนี้บางยี่หอยังระบุวามีคลอไรดเปน
สวนประกอบดวย  

จะเห็นไดวา เคร่ืองดื่มชูกําลังและเคร่ืองดื่มเกลือแรตางก็มีน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวเปน                
สวนผสมหลัก  ซึ่งน้ําตาลดังกลาวจัดเปนสารตั้งตนหลักในกระบวนการเกิดสารสีน้ําตาลทั้งในรูปแบบ
ของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันและปฏิกิริยาเมลลารดไดทั้งส้ิน  โดยผลการวิเคราะหปริมาณ
สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด ที่พบในเคร่ืองดื่มชูกําลังและเคร่ืองดื่มเกลือแรนั้นยังไมมี
ผูใดศึกษามากอน มีเพียงCunha S.C.และคณะในป 2011ที่ไดเคยไดรายงานปริมาณของสารประกอบ 
ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด ที่พบในน้ําอัดลมและเบียรดํา  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะ
เปรียบเทียบการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันและ
ปฏิกิริยาเมลลารด และวิเคราะหปริมาณในเคร่ืองดื่มชูกําลังและเคร่ืองดื่มเกลือแร  ดวยเทคนิค               
โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (high performance liquid chromatography; HPLC) เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดไปใชในการควบคุมและปองกันการเกิดปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด  
ในเคร่ืองดื่มชูกําลัง  เคร่ืองดื่มเกลือแร และในผลิตภัณฑอ่ืนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาสารสีน้ําตาลจากระบบตนแบบของปฏิกิริยา             

คาราเมลไลเซชนัและปฏิกิริยาเมลลารด 
2. เพื่อวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในผลิตภัณฑ

เคร่ืองดื่มชูกําลังและเคร่ืองดื่มเกลือแร 
 
ความสําคัญของการวิจัย 

1. เพื่อทราบถึงอัตราการเกิดปฏิกิริยาสารสีน้ําตาลจากระบบตนแบบของปฏิกิริยา                   
คาราเมลไลเซชนัและปฏิกิริยาเมลลารด 

2. เพื่อทราบถึงปจจัยแปรผันที่มีผลตอการเกิดสารสีน้ําตาลประเภทสารประกอบไฮดรอกซี
เมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบตนแบบของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันและเมลลารด  

3. เพื่อทราบปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในผลิตภัณฑเคร่ืองดื่ม                
ชูกําลังและเคร่ืองดื่มเกลือแร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ทํ า ก า ร ท ด ล อ ง ศึ ก ษ า ห า วิ ธี ก า ร ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห ป ริ ม า ณ ข อ ง ส า ร ป ร ะ ก อ บ                                            
ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในตัวอยางดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 

2. ทดลองในระบบตนแบบ 2 ระบบ ไดแก ระบบน้ําตาลอยางเดียว และ ระบบน้ําตาลผสม
กรดอะมิโน 

3. น้ําตาลที่นํามาทดลองในระบบตนแบบ ไดแก น้ําตาลซูโครส,กลูโคส และฟรักโทส                
กรดอะมิโนที่นํามาทดลองในระบบตนแบบ ไดแก กรดอะมิโนไลซีน  กรดอะมิโนโพรลีน และกรด              
อะมิโนทริปโทเฟน 

4. การศึกษาปจจัยอุณหภูมิและเวลาในการใหความรอนในระบบตนแบบทําการทดลอง               
แปรผัน อุณหภูมิที่ 30, 50, 60, 80 และ 100 องศาเซลเซียส และทําการแปรผันระยะเวลาในการให
ความรอนที่ 5, 10, 30, 60, 80 นาที 

5. ศึกษาหาปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในตัวอยาง เคร่ืองดื่ม              
ชูกําลัง และเคร่ืองดื่มเกลือแร 
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ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 
1. ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของอัตราสวนของวัฎภาคเคล่ือนที่ในระบบการวัดแบบโดยตรง  
2. ศึกษาการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบตนแบบ ของปฏิกิริยา

คาราเมลไลเซชัน 
3. ศึกษาการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบตนแบบ ของปฏิกิริยา

เมลลารด    
4. การศึกษาหาปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในตัวอยางเคร่ืองดื่ม             

ชูกําลังและเคร่ืองดื่มเกลือแรดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 
 

อภิธานศัพทเฉพาะ 
- Browning reaction หมายถงึปฏิกิริยาการเกิดสารสีน้ําตาลเกิดข้ึนไดระหวางการแปรรูป

และเก็บรักษา 
- caramelization หมายถึง  ปฏิกิ ริยาการเกิดสีน้ํ าตาลที่ ไม เกี่ยวของกับเอนไซม                        

(non enzymatic browning reaction) ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของโมเลกุลน้ําตาลดวยความรอนสูง  
- Maillard reaction หมายถึง ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล ชนิดที่ไมเกี่ยวของกับเอนไซม เกิด

ระหวางน้ําตาลรีดิวส (reducing sugar) กับกรดอะมิโน โปรตีน หรือสารประกอบไนโตรเจนอ่ืนๆ โดยมี
ความรอนเรงปฏิกิริยา 

- Energy drink  หมายถึง เคร่ืองดื่มที่มีสวนผสมของสารคาเฟอีน เปนเคร่ืองดื่มที่เนนไป
ทางดานการใหพลังงาน โดยสวนใหญแลวเคร่ืองดื่มชนิดนี้จะนิยมดื่มในหมูผูใชแรงงาน และคนที่
ทํางานหนักเนื่องจากเม่ือทํางานเสร็จรางกายจะออนเพลีย จึงตองการพลังงานชดเชยกลับมา 

- Electrolytic drink หมายถึง เคร่ืองดื่มเกลือแร เปนเคร่ืองดื่มที่ใชสําหรับการชดเชยน้ําที่
รางกายสูญเสียไป โดยเฉพาะระหวางการออกกําลังกาย สวนประกอบสําคัญในเคร่ืองดื่มชนิดนี้คือ 
น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวและเกลือแรตางๆ  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้เกี่ยวของกับการวิเคราะหปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัล                

ดีไฮดในระบบตนแบบและการประยุกตใชในการวิเคราะหปริมาณในเคร่ืองดื่มเกลือแร โดยผูวิจัยได
ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และนําเสนอตามหัวขอตางๆ ดังตอไปนี ้

1.  เคร่ืองดื่มชูกําลังและเคร่ืองดื่มเกลือแร 
2.  ปฏิกิริยาการเกิดสารสีน้ําตาล 
3.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
เคร่ืองด่ืมชูกําลังและเคร่ืองด่ืมเกลือแร 

เคร่ืองดื่มชูกําลัง เปนเคร่ืองดื่มชนิดหนึ่งที่มีสารคาเฟอีนที่สกัดมาจากใบของตนโคคา 
(Coca) ผสมอยูในองคประกอบ โดยเคร่ืองดื่มชนิดนี้สวนใหญเนนไปทางดานการกระตุนประสิทธิภาพ
ทางรางกายและทางระบบประสาท (Barry. 2006)  โดยสวนใหญเคร่ืองดื่มชูกําลังนิยมบริโภคในหมู
ผูใชแรงงาน นักกีฬา และผูที่รางกายออนลาเนื่องจากทํางานอยางหนักที่ตองการพลังงานชดเชยจาก
การออนลาหลังจากทํางานเสร็จ  ทําใหรูสึกกระปร้ีกระเปรา พรอมกลับมาทํางานไดอีกคร้ังหนึ่ง 
(Howard; & Marcz. 2010 : 553-61)  ในชวงแรกเคร่ืองดื่มชูกําลังจะถูกใชเฉพาะในโรงพยาบาลใน
ประเทศอังกฤษเพื่อชวยเหลือผูปวยใหกลับมามีแรงกําลังเหมือนเดิม  จนถึงชวงยุคทศวรรษที่ 80 
จุดประสงคของการดื่มเคร่ืองดื่มชูกําลังเปล่ียนไป กลายมาเปน "ดื่มเพื่อชดเชยพลังงานที่เสียไป" 
(Fred. 2009)  สําหรับในประเทศไทยนั้น เคร่ืองดื่มชูกําลังถูกนําเขามาเปนคร้ังแรก เม่ือป พ.ศ. 2520 
ในชื่อยี่หอ ลิโพวิตนั-ดี และหลังจากนั้นเคร่ืองดื่มชูกําลังจึงไดรับความนิยมอยางมาก (อายุศฆ  ปญญา
มงคล และคณะ. 2008) องคประกอบสวนใหญในเคร่ืองดื่มชูกําลังจะมีสวนผสมที่สําคัญคือ น้ํา                 
(รอยละ 90) น้ําตาลชนิดตางๆ (สวนใหญเปนน้ําตาลกลูโคส) วิตามินบี ทอรีน และสารกลูโคโล                 
แล็คโทน  บางยี่หอก็ใสสวนผสมเพิ่มเติม เชน แปะกวย โสม บางยี่หอก็จะใสน้ําตาลในปริมาณที่สูงเพื่อ
ชวยเพิ่มพลังงานแกรางกาย บางยี่หอก็มีการใสกรดอะมิโนลงไปเพื่อซอมแซมสวนที่สึกหรอจากการ
ทํางานของรางกาย แตองคประกอบที่สําคัญของเคร่ืองดื่มชูกําลังก็คือ คาเฟอีน ซึ่งเปนองคประกอบ
สําคัญที่พบเชนเดียวกับในชาและกาแฟ  โดยการควบคุมเคร่ืองดื่มชูกําลังในประเทศไทยตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 214 พ.ศ. 2543 กําหนดวา “เคร่ืองดื่มชูกําลังมีสวนผสมของคาเฟอีน               
ไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอขวด และถาเปนสวนผสมชนิดอ่ืนๆเพิ่มเติมจะตองมีปริมาณไมเกินที่กระทรวง
สาธารณสุขประกาศ” 
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  เคร่ืองดื่มเกลือแรไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เพราะเปนทางเลือกทางหนึ่งเพื่อชดเชย                
การสูญเสียน้ําจากรางกายไป โดยเฉพาะการสูญเสียน้ําขณะออกกําลังกาย ซึ่งการออกกําลังกายจะมี
ความรอนเกิดข้ึนมากจากกระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลล สูงถึงรอยละ 75 ของสมรรถภาพรางกาย 
จะมีความรอนเกิดข้ึนประมาณ 1,000-1,500 กิโลแคลอร่ี  ซึ่งความรอนที่เกิดข้ึนตองระบายออกจาก
รางกายในรูปของเหงื่อโดยการระเหยของเหงื่อ 1 ลิตรจะสามารถระบายความรอนประมาณ 580                 
กิโลแคลอร่ี ในการออกกําลังกายจะเสียเหงื่อมากถึง 1-2 ลิตรตอชั่วโมง (รัตนวดี ณ นคร. 2537 : 153)  
และการเสียเหงื่อในแตละคร้ังก็จะมีการสูญเสียเกลือแรออกมาดวย  โดยเกลือแรสวนใหญเปนโซเดียม
ที่อยูในรูปของสารละลายมีความเขมขนประมาณหนึ่งในสามของโซเดียมในพลาสมา  สวนการสูญเสีย
น้ําในรางกายอีกทางหนึ่งเกิดจากอาการทองเสีย ซึ่งผูปวยภาวะนี้จะมีอาการถายเหลวมากกวาปกติ
และวันละไมต่ํากวา 3 คร้ัง อาการทองเสียอาจเกิดไดบอยและเกิดจากสาเหตุหลายประการ สวนใหญ
อาการจะไมรุนแรงนักและมักหายไดเอง แตบางคร้ังอันตรายของทองเสียอาจรุนแรงเนื่องจากภาวะขาด
น้ําและเกลือแรในปริมาณมาก โดยเฉพาะในเด็กและผูสูงอายุจะไดรับผลกระทบมากกวาวัยอ่ืนๆ  
ดังนั้นผูที่มีสูญเสียน้ําปริมาณมากๆ จึงมีความจําเปนจะตองไดรับการชดเชยน้ําและเกลือแร 
 เคร่ืองดื่มเกลือแร หมายถึง เคร่ืองดื่มที่มีน้ําและเกลือแรเปนสวนประกอบหลัก ซึ่งเคร่ืองดื่ม
เกลือแรนี้หมายความรวมถึงเคร่ืองดื่มเกลือแรชนิดผงดวย เปนเคร่ืองดื่มที่ชวยชดเชยการสูญเสียน้ํา 
สามารถรักษาและปองกันอาการขาดน้ํา และทดแทนเกลือแรที่รางกายสูญเสียไปจากการถายทองเสีย
หรือการออกกําลังกาย ซึ่งของเหลวที่สูญเสียไปคือน้ํามากถึงรอยละ 99 และมีเกลือแรอีกรอยละ 1              
(จิราวรรณ  ภิรมยไกรภักดิ์. 2540 : 4) สวนประกอบของเคร่ืองดื่มเกลือแรตามขอกําหนดขององคการ
อาหารและยากําหนดไววาเคร่ืองดื่มเกลือแร 1 ลิตร ประกอบดวย แรธาตุดังนี ้  
 1.  โซเดียม ไมนอยกวา 460 มิลลิกรัม และไมเกิน 920 มิลลิกรัม 
 2.  น้ําตาลกลูโคส หรือฟรักโทสไมนอยกวารอยละ 2 ของน้ําหนัก หรือซูโครสไมนอยกวา              
รอยละ 4 ของน้ําหนัก 
 3.  โพแทสเซียม ไมเกิน  195 มิลลิกรัม (ถามี) 
 4.  ไบคารบอเนต หรือซิเตรท ไมเกิน  793 มิลลิกรัม  (ถามี) 
 เคร่ืองดื่มเกลือแรนอกจากจะมีสวนประกอบหลักตามขอ 1 และ 2 แลวอาจใชเกลือแรอ่ืน
นอกจากขอ 3 และ 4 หรือน้ําตาลอ่ืนๆ ใหใชไดในปริมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  (ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข. 2543) 
 ผงเกลือแร (Oral Rehydration Salts : ORS) เหมาะกับผูปวยโรคอุจจาระรวง เนื่องจากมีการ
สูญเสียน้ําและเกลือแรอยางมากทางอุจจาระ ดังนั้นผูปวยจําเปนตองไดน้ําและเกลือแรเขาไปทดแทน 
ซึ่งความเขมขนของเกลือแรและน้ําตาลตองอยูในระดับที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดอาการอุจจาระรวง 
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ผูปวยจะมีการสูญเสียเกลือโซเดียม (Na+) ในอุจจาระอยูที่ความเขมขนประมาณ 50-60 มิลลิกรัมมูล
ตอลิตรหรือ 100 มิลลิกรัมมูลตอลิตรในกรณีติดเชื้ออหิวาตกโรค ดังนั้นปริมาณความเขมขนของ
โซเดียมในสวนผสมของผงเกลือแร ที่ใชอยูจะมีประมาณ 90 มิลลิกรัมมูลตอลิตรจึงเปนปริมาณที่
เหมาะสมที่สามารถคืนโซเดียมใหแกรางกายไดในภาวะอาการทองรวง โดยขอกําหนดปริมาณ
สวนประกอบของผงเกลือแร แสดงดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ปริมาณความเขมขนของเกลือแรและน้ําตาลในสูตรตํารับ Oral Rehydration Salts (เม่ือ 

ละลายน้ําตามปริมาตรที่กําหนดแลว)  
 

สวนประกอบ 
        ความเขมขนของสวนประกอบในสูตรตํารับ (meq/L) 

ORS สูตร WHO 
และองคการเภสัชกรรม ชวงความเขมขนที่ WHO ยอมรับ 

Na+ 90 60-90 
K+ 20 15-25 

Citrate 10 8-12 
Cl- 90 50-80 

Glucose 111 ไมเกิน 111 
Total osmolarity 

(mOsm/L) 311 311 

 

  ที่มา: ปริญญา (วิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม) จาก http://www.gpo.or.th/rdi/html/ors.html 
  

เกลือโซเดียมคลอไรด (NaCl) เม่ือละลายน้ําจะแตกตัวเปนประจุบวก Na+ และประจุลบ Cl- 
เกลือที่ละลายน้ําและแตกตัวมีประจุไฟฟาเชนนี้จึงเรียกวา เกลือแร หรือ อิเล็กโทรไลต โดย Na+ และ 
Cl- นั้นสามารถเกาะกับโมเลกุลของน้ําไดถึง 3-4 โมเลกุล ดังนั้นเม่ือมีอาการทองรวงจะเกิดการสูญเสีย
น้ําและสูญเสียเกลือแรในรางกายไปดวย  ซึ่งในผงเกลือแรมีการเติมกลูโคสเปนสวนประกอบ เนื่องจาก
กลูโคสสามารถเกิดกลไก co-transport coupling กับ Na+ ได โดยกลูโคส 1 โมเลกุลที่ถูกดูดซึม จะทํา
ให Na+ อีก 1 ไอออนถูกดูดซึมไปดวย สงผลใหโมเลกุลของน้ําถูกดูดซึมผานผนังลําไสตาม Na+ เขา
ไปสูกระแสเลือด ดังแสดงในภาพประกอบ 1 



8 

 

 
 

ภาพประกอบ 1  Co-transport coupling mechanism ของ Glucose และ Na+ ผานผนังลําไสเล็กสู
กระแสเลือด  

 

ที่มา:  ปริญญา (วิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม)  จาก http://www.gpo.or.th/rdi/html/ors.html 
 
 น้ําตาลเปนหนวยยอยที่เล็กที่สุดของคารโบไฮเดรต ที่ใหพลังงานที่สําคัญที่สุดสําหรับรางกาย 
อยางไรก็ตามน้ําตาลก็มีทั้งประโยชนและโทษตอผูบริโภค จึงตองบริโภคใหพอเหมาะ ไมมากเกินหรือ
นอยเกินไป ในปจจุบันน้ําตาลถูกเติมลงในอาหาร เคร่ืองดื่ม และยารักษาโรค อยางเชน น้ําเกลือและ
เกลือแร  ซึ่งน้ําตาลแบงออกเปน 3 ชนิดใหญๆ คือ น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharide) น้ําตาล
โมเลกุลคู  (Disaccharide) และน้ําตาลโมเลกุลใหญ (Polysaccharides) 

 น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว มีลักษณะเปนโมเลกุลที่ประกอบดวยธาตุคารบอน 3-8 อะตอม ละลาย
น้ําได มีรสหวาน รางกายสามารถดูดซึมน้ําตาลชนิดนี้ไปใชไดทันที เนื่องจากน้ําตาลมีขนาดโมเลกุลที่
เล็กที่ สุดแลว มีสูตรโครงสรางเปน (CH2O)n โดยน้ําตาลสามารถจําแนกตามหมูฟงกชันไดเปน
น้ําตาลอัลโดสและคีโตส  น้ําตาลอัลโดส เชน กลูโคส แมนโนส และกาแลคโทส สวนน้ําตาลคีโทส เชน 
ฟรักโทส และ ไซโกส แตละชนิดอาจมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันเปน C6H12O6 โดยน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว
ทั่วไปสามารถเกิดปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันได เนื่องจากการจัดเรียงตัวภายในโมเลกุลมีทั้งหมูอัลดีไฮด
และคีโตน ทําปฏิกิริยากับหมูไฮดรอกซิลที่มีอยูในโมเลกุลเดียวกัน แลวมีการปลอยไฮโดรเจนไอออน 
(H+) ทําใหคาพีเอชของสารละลายลดลง โดยทั่วไปจะมีความเปนกรดออนอยูในชวงคาพีเอช 4-5  ซึ่ง
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ปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันเกิดจากการแตกสลายของน้ําตาล เม่ือไดรับความรอนสูง โดยอุณหภูมิที่ทํา
ใหเกิดปฏิกิริยาคือ อุณหภูมิที่สูงกวา 120 oC และสภาวะที่มีตัวเรงปฏิกิริยาเปนกรดหรือเบส ที่คา                    
พีเอชระหวาง 3-9 (พิสมัย  ศรีชาเยช. 2547 : 14)   
 น้ําตาลกลูโคส หรือเรียกอีกอยางวาน้ําตาลเดกซโทรส เปนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวที่จัดอยูในกลุม
ของอัลโดเฮกโซส คือน้ําตาลที่มีอะตอมของคารบอน 6 อะตอม และเปนอนุพันธอัลดีไฮด คือหมูคารบอ
นิลอยูที่ปลาย โดยแหลงกลูโคสที่มีอยูทั่วไปจะอยูในรูปของน้ําตาลโมเลกุลคู เชน ซูโครส และแล็กโทส 
น้ําตาลเดกซโทรสนี้ใชสําหรับ ผลิตเปนเคร่ืองดื่มเกลือแรชนิดผงและชนิดน้ํา สวนชนิดที่เปนเกรดยาฉีด
จะใชผลิตน้ําเกลือสําหรับฉีดเขาเสนเลือด  (สุวรรณา  ศรีสวัสดิ์. 2544)   แตน้ําตาลกลูโคสที่เปน
สวนประกอบในเกลือแรนั้นไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเพิ่มพลังงานแตมีหนาที่หลักคือชวยเพิ่ม
ความสามารถของรางกายในการดูดซึมเกลือโซเดียม โดยมีการศึกษาพบวาการดูดซึมของเกลือโซเดยีม
เขาสูกระแสเลือด Na+/Glucose co-transport mechanism ตองมีกลูโคสเขามาเกี่ยวของอยางนอยใน
อัตราสวน 1 : 1 ดังนั้น จึงตองเติมน้ําตาลกลูโคสจึงมีความจําเปนในสวนผสมของผงเกลือแรดวย 
 สวนน้ําตาลฟรักโทสเปนน้ําตาลที่มีความหวานมากที่สุด พบมากในน้ําผ้ึง ผัก และผลไม โดย
มักพบอยูรวมกับน้ําตาลซูโครสและกลูโคส เปนน้ําตาลที่มีบทบาทสําคัญในกระบวนการเผาผลาญ
อาหารของส่ิงมีชีวิต การละลายของน้ําตาลฟรักโทสในน้ํามีคาสูง เม่ือเทียบกับน้ําตาลตัวอ่ืนในสภาวะ
สารละลายอ่ิมตัว และละลายไดอยางรวดเร็ว แมวาอุณหภูมิจะต่ํา (ปรียา  พวงสําลี. 2535) จุดเดนของ
น้ําตาลฟรักโทส คือมีการจัดเรียงตัวของหมูไฮดรอกซิลและมีโครงสรางชนิด D-fructopyranose ซึ่ง
สามารถใหความหวานสูงกวา เม่ือเปรียบเทียบกับน้ําตาลทั่วไป (กลาณรงค  ศรีรอด. 2531) เม่ือมีการ
เปรียบเทียบความหวานโดยใชซูโครสเปนมาตรฐานในการเปรียบเทียบ โดยใหซูโครสมีคาความหวาน
เปน 100 คาที่ไดจากการเปรียบเทียบความหวาน เรียกวา ความหวานสัมพัทธ ดังแสดงในตาราง 2 

 
ตาราง 2 เปรียบเทียบความหวานของน้ําตาลชนิดตางๆ 

 
ชนิดของน้ําตาล ความหวานสัมพัทธ 

ซูโครส 100 
ฟรักโทส 140 - 175 
กลูโคส 70 – 75 

มอลโทส 30 
แลคโทส 15 

 

ที่มา: กนกอร  อินทรพเิชษฐ. (2523) 
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 น้ําตาลโมเลกุลคู หมายถึง น้ําตาลที่เกิดจากน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุลรวมกัน มีสูตร
โมเลกุล C12H22O11 เชน น้ําตาลซูโครส เปนน้ําตาลโมเลกุลคูที่ประกอบดวยน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวคือ 
น้ําตาลกลูโคสตอกับน้ําตาลฟรักโทส เชื่อมตอดวยพันธะ (1-2) ทําใหไมมีหมูอัลดีไฮดและคีโตนอิสระ 
ซึ่งน้ําตาลซูโครสเปน non-reducing sugar เพียงชนิดเดียว และไมเกิดมิวตาโรเตชัน (mutarotation) 
เม่ืออยูในสารละลาย (นิธิยา  รัตนาปนนท. 2539)  

น้ําตาลโมเลกุลใหญ หมายถึง คารโบไฮเดรตโมเลกุลใหญๆที่เกิดจากน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว
หลาย ๆ โมเลกุลรวมกัน เชน แปง ไกลโคเจน เซลลูโลส เปนตน สมการการรวมตัวของน้ําตาลโมเลกุล
เดี่ยวเปนน้ําตาลโมเลกุลใหญ น้ําตาลโมเลกุลใหญมีสูตรทั่วไปคือ (C6H10O5)n ไมละลายน้ํา และไมมีรส
หวาน  
 ในเคร่ืองดื่มชูกําลังและเคร่ืองดื่มเกลือแรหรือผงเกลือแรตางก็มีน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวเปน
สวนประกอบหลัก ซึ่งน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวนี้สามารถเปนสารตั้งตนหลักในกระบวนการเกิดสารสี
น้ําตาลได 
 
ปฏิกิริยาการเกิดสารสีนํ้าตาล 
 ปฏิกิริยาการเกิดสารสีน้ําตาลในอาหาร แบงเปน 2 ประเภท คือปฏิกิริยาการเกิดสารสีน้ําตาล              
แบบใชเอนไซม (enzymatic browning reaction) และปฏิกิริยาการเกิดสารสีน้ําตาลแบบไมใชเอนไซม 
(nonenzymatic browning reaction)  
 
ปฏิกิริยาการเกิดสารสีนํ้าตาลแบบใชเอนไซม  
 การเกิดสารสีน้ําตาลประเภทนี้ มักเกิดข้ึนในอาหารจําพวกผัก ผลไม และเนื้อสัตว  โดยเกิด
บริเวณผิวหนาของอาหารที่มีการปอกเปลือกหรือหั่น ซึ่งผิวหนาของผัก ผลไมสัมผัสกับออกซิเจนใน
อากาศ ทําใหอาหารมีสีเขมข้ึน  ตัวอยางเชน การเปล่ียนสีของผิวหนาเนื้อกลวยที่มีการปอกเปลือกแลว 
ซึ่งการเปล่ียนสีเปนผลมาจากสารประกอบจําพวกโมโนฟนอลในเซลลพืชหรือสัตวทําปฏิกิริยากับ
เอนไซมพอลีฟนอลออกซิเดส เกิดเปนออโท-ไดฟนอล (O-diphenol) และถูกออกซิเดชันตอเปนออโท-
ควิโนน (O-quinone) เกิดผลิตภัณฑเปนรงควัตถุประเภทตางๆ อันเปนสาเหตุของการเกิดสารสีน้ําตาล
ในอาหาร ดังแสดงในภาพประกอบ 2 
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Monophenol (colorless)              Diphenol (colorless)      O-quinone (browning pigment) 

 
ภาพประกอบ  2   กลไกการเกิดสารสีน้ําตาลแบบใชเอนไซม 

 

ที่มา:  Hornsey (2007) 
 
ปฏิกิริยาการเกิดสารสีนํ้าตาลแบบไมใชเอนไซม  

การเกิดสารสีน้ําตาลประเภทนี้ไมมีเอนไซมมาเกี่ยวของ มักพบในผลิตภัณฑอาหารที่ถูกให
ความรอน เชน เมล็ดโกโก  ขนมปง และน้ําตาล (Kamuf; et al. 2003 : 64-69) แบงไดเปน 2 ปฏิกิริยา
ที่สําคัญ คือ 

1.  ปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน (caramelization reaction)  
2.  ปฏิกิริยาเมลลารด (Maillard reaction)  

 
1.  ปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน (Caramelization reaction)  

การเกิดสารสีน้ําตาลที่เกิดจากน้ําตาลไดรับความรอนสูงเกินจุดหลอมเหลวและเกิดการ
สูญเสียน้ํา โดยไมมีสารประกอบพวกโปรตีนและกรดอะมิโน ซึ่งน้ําตาลที่บริสุทธิ์จะเกิดปฏิกิริยาคารา
เมลไลเซชันไดรวดเร็วที่อุณหภูมิสูง ซึ่งปจจัยที่มีผลตอการเกิดปฏิกิริยานั้นข้ึนอยูกับ อุณหภูมิ และเวลา 
โดยปฏิกิริยาข้ันแรกจะเกิด enolization dehydration มีการสูญเสียน้ําและเกิดแตกตัวเปนไฮดรอกซี
เมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด (HMF) (Berk. 1976 : 315)  แสดงดังภาพประกอบ 3 
 

 
 

ภาพประกอบ 3  การเกิดสารสีน้ําตาลเนื่องจากปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน 
 

  ที่มา:  Braverman (1963 : 336) 
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ปฏกิิริยาคาราเมลไลเซชันของนํ้าตาล  
 น้ําตาลเปนหนวยยอยที่เล็กที่สุดของคารโบไฮเดรต ที่ใหพลังงานที่สําคัญที่สุดสําหรับรางกาย 
อยางไรก็ตามน้ําตาลกมี็ทั้งประโยชนและโทษตอผูบริโภค จึงตองบริโภคใหพอเหมาะ ไมมากเกินหรือ
นอยเกินไป ในปจจุบันน้ําตาลถูกเติมลงในอาหาร เคร่ืองดื่ม และยารักษาโรค อยางเชน น้ําเกลือและ
เกลือแร  
 กระบวนการเกิดปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันของน้ําตาลซูโครสมี  4   ข้ันตอน ไดแก 
 ข้ันที่  1  ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส เปนปฏิกิริยาการสลายตัวของน้ําตาลซูโครส โดยมีน้ํามา
เกี่ยวของทําใหน้ําตาลซูโครสกลายเปนน้ําตาลกลูโคสและฟรักโทส 
 ข้ันที่  2  ปฏิกิริยาอีนอลไลเซชัน คือ การเปล่ียนแปลงภายในโมเลกุลของน้ําตาลกลูโคสและ
ฟรักโทสเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรางสลับไปมาของอัลโดสและคีโตสที่เปนอิพิเมอรกัน และอยูในรูป
ของอีนไดออล (enediol) (Fennema. 1985) 
 ข้ันที่  3  ปฏิกิริยาการสลายตัว ปฏิกิริยาในข้ันตอนนี้เกิดการสลายตัวเนื่องจากการใหความ
รอนและเกิดการสูญเสียน้ํา เกิดเปน 3-deoxy-D-glucosone หลังจากนั้นสามารถเกิดโครงสรางวง
แหวนที่คารบอนตําแหนงที่ 2 และตําแหนงที่ 5 และสูญเสียน้ํา เกิดผลิตภัณฑเปนไฮดรอกซีเมทิล            
เฟอรฟวรัลดีไฮด (Fennema. 1985) 
 ข้ันที่  4 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน หรือปฏิกิริยาการรวมตัวของ deoxyhexosulose แบบ 
อัลดอลยอนกลับ ไดสารประกอบคารบอนิล ซึ่งจะไดสารประกอบที่ระเหยได เชน กรดฟอรมิก ซึ่งใน            
ข้ันนี้จะเกิดกล่ินและสีที่เขมข้ึน  (Scarpellino; & Soukup. 1993) 
  โดยปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันของน้ําตาลซูโครสที่ทําใหเกิดสีและกรดอินทรีย ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4  ปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันของน้ําตาล 
 

  ที่มา:  ดัดแปลงจาก  Fenneme (1985), Scarpellino; & Soukup (1993). 
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2.  ปฏิกิริยาเมลลารด (Maillard reaction) 
ปฏิกิริยาเมลลารด เปนปฏิกิริยาระหวางหมูอะมิโนของกรดอะมิโนกับหมูคารบอนิลใน               

นํ้าตาล  คนพบข้ึนคร้ังแรกโดย Louis Camille Maillard  ในป ค.ศ.1912  ซึ่งผลิตผลจากปฏิกิริยา
เมลลารดถาใชสารตั้งตนเปนนํ้าตาลกลูโคสมาทําปฏิกิริยากับกรดอะมิโนไกลซีน อาจไดผลิตภัณฑที่
เกิดข้ึนมากกวา 24 ชนิด (Reilly. 1982)   

ปฏิกิริยาเมลลารดนั้น จะเกิดข้ึน 3 ข้ันตอน โดยข้ันตอนที่ 1 จะเกิดปฏิกิริยาการรวมตัวหรือ
ควบแนน ระหวางนํ้าตาลกลูโคสกับกรดอะมิโน ที่เรียกวา sugar amine condensation โดยผลที่ได
เปนผลิตภัณฑที่เรียกวา N-substituted glycosylamine  (Hodge. 1953 : 928-943) จากนั้นจะเขาสู
ข้ันตอนที่ 2 โดยสาร N-substituted glycosylamine จะเกิดการเปล่ียนแปลงไปเปนสารประกอบ               
อะมาโดริ (amadori compound) (Nursten. 2005 : 2-4) ดังภาพประกอบ 5  

 
 

ภาพประกอบ 5 แผนภาพการเกิด amadori compound 
 

  ที่มา: Nursten (2005) 
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ข้ันตอนที่ 3 สารประกอบอะมาโดริเปนสารผลิตภัณฑที่สามารถเกิดการเปล่ียนแปลงได
อยางตอเนื่องจึงสามารถเกิดปฏิกิริยาตอไปไดอีกซึ่งมี การเกิดปฏิกิริยาได 4 แบบ ไดแก การสูญเสียนํ้า
จากน้ําตาล(sugar dehydration) น้ําตาลเกิดการแตกเปนสวนๆ (sugar fragmentation) การเสีย
สภาพของกรดอะมิโน (amino acid degradation) และการเกิด strecker degradation โดยผานกลไก 
1,2-enolization และ การเปล่ียนแปลงผานกลไก 2, 3-enolization  โดยการเปล่ียนแปลงของปฏิกิริยา
เมลลารดในข้ันตอนสุดทายจะไดผลิตภัณฑจําพวกสารเมลานอยดดินซึ่งใหสีนํ้าตาลเขมหนึ่งในนั้นคือ
สารไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัล ดังแสดงในภาพประกอบ 6 (Fayle; & Gerrard. 2002) 

 

 
 

ภาพประกอบ 6  แผนภาพการเกิดสารประกอบไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดจากปฏิกิริยาเมลลารด 
 

ที่มา: Fayle; & Gerrard (2002) 
 
ปจจัยของการเกดิปฏกิิริยาเมลลารด 

1.  ชนิดของกรดอะมิโน  เนื่องจากกรดอะมิโนมีโครงสรางและหมูอะมิโนอิสระที่แตกตางกัน
จึงสงผลใหการเกิดปฏิกิริยาที่อัตราตางกัน ยกตัวอยางเชน กรดอะมิโนไลซีน เปนหมูอะมิโนที่จําเปนตอ
รางกายและมีความไวในการเกิดปฏิกิริยา เนื่องจากมีหมู -NH2 ที่มี reactivity ที่สูง (Ahmed; et al. 
1986 : 4889-4894) 

2.  ชนิดของน้ําตาล น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวเปนน้ําตาลรีดิวซจึงสามารถเกิดปฏิกิริยาไดดี ดังนั้น
น้ําตาลชนิดตางกันสามารถเกิดปฏิกิริยาไดตางกัน (Naranjo; et al. 1998 : 309-313) 

3.  อุณหภูมิ  เม่ือมีการใหความรอนที่สูงข้ึนจะเรงปฏิกิริยาใหเกิดเร็วข้ึนดวย   
 ปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันและปฏิกิริยาเมลลารดเปนปฏิกิริยาที่ทําใหเกิดสารประกอบที่เปน
อนุพันธของฟูแรน (furan) ของน้ําตาลเฮกโซสจะไดอนุพันธของฟูแรนที่เรียกวาสารประกอบไฮดรอกซี
เมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด (Hydroxymethylfurfuraldehyde ,HMF) (Hodge. 1953 : 928-943) 
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สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด  
  สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด  เปนสารประกอบอินทรียสีเหลืองมีสูตร
โครงสราง ดังภาพประกอบ  7  
 

 
 

ภาพประกอบ 7   สูตรโครงสรางสารประกอบไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด 
 
สารนี้มีจุดหลอมเหลวที่ 30-34 oC (Rosatella; et al. 2011 : 754–793) จุดเดือดที่ 115 oC ละลายได
ในน้ําและตัวทําละลายอินทรียตางๆ เชน เมทานอล เอทานอล ไดเอทิลอีเทอร และอะซิโตน                  
(รุงทิพย  วงศตอม. 2549 : 30) โดยสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด  เปนสารประกอบที่
เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของน้ําตาล เปนผลิตภัณฑหลักที่เกิดจากการสลายตัวของน้ําตาลเนื่องจากไดรับ
ความรอนสูง และเกิดการสูญเสียน้ํา โดยผลิตภัณฑที่ไดนี้เกิดข้ึนจากปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันและ
ปฏิกิริยาเมลลารด ซึ่งสารประกอบไฮดรอกซีเมทลิเฟอรฟวรัลดีไฮด สรางความเสียหายตอคุณภาพของ
อาหารอยางมาก  
 สําหรับอันตรายจากสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด  มีรายงานระบุไวมากมาย 
อาทิเชน การไดรับสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในปริมาณ 0 – 40 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ในหนูทดลอง เปนเวลา 11 เดือน พบวาไมเกิดการผิดปกติตอรางกายของหนู แตเม่ือเพิ่มปริมาณ
สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดสูงข้ึนในชวง 80 - 160 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เปนเวลา 11 
เดือน พบวาการยอยของเอนไซม tributyrinase ในตับผิดปกติ (Ulbricht; et al. 1984 : 843-853) สวน
ผลกระทบในการเปนสารกอมะเร็งของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดนั้น ไดมีรายงาน
ระบุวาเม่ือหนูทดลองไดรับปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดตั้งแต 1-500 มิลลิกรัม 
เขาไปในระยะหนึ่งจะสงผลใหเกิดเนื้องอกที่ไต (Schoental; et al. : 1971) และมีการทดลองในหนูเพศ
เมียซึ่งไดรับปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดทางปาก 300 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม                
ในหนึ่งคร้ัง พบวาเร่ิมเกิดเซลลเนื้องอกจุดเล็กๆ แลวลามตอมาเร่ือยๆ จนเกิดเปนเซลลมะเร็งและตาย
ภายใน 30 วัน (Zhang; et al. 1993 : 773-775)  สําหรับพิษแบบเฉียบพลันของสารประกอบไฮดรอกซี
เมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด  โดยทดสอบในหนูระบุไววาตองไดรับสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัล              
ดีไฮดเขาไปสูงกวา 2.5 g/kg ถึงจะเร่ิมเกิดอันตราย (US EPA, 1992) สวนปริมาณที่แนชัดที่สงผล
กระทบตอมนุษยยังไมมีรายงานการวิจัยใดกลาวถึง มีการรายงานเพียงวา เม่ือไดรับปริมาณ
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สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด ความเขมขนสูงโดยทันที ก็จะเกิดอันตรายตอเซลล
ผิวหนัง ตา และเยื่อบุ (Ulbricht; et al. 1984 : 843-853) เม่ือมีการสูดดมกล่ินของสารประกอบไฮดร
อกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดจะเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และเนื้อเยื่อ 
(Aldrich Chemical Co., 1994)  และการไดรับสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดเขาไป
สามารถทําอันตรายตอสารพันธุกรรมจนเกิดเปนสารกอมะเร็งได (Glatt; & Sommer. 2006 : 328-367)  
เม่ือสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดเขาสูรางกายดวยการบริโภค จะถูกดูดซึมอยางรวดเร็ว
โดยระบบทางเดินอาหารของรางกายและเปล่ียนไปอยูในรูปของเฟอรฟวรัลแอลกอฮอล (Edoardo; & 
Vincenzo. 2011 : 793-810)  
  โดยสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดสามารถเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติไดหลาย
กระบวนการ ทั้งผานปฏิกิริยาเมลลารดหรือปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันก็ได แตสารตั้งตนหลักยังคงเปน
น้ําตาลเชนเดียวกัน ดังแสดงในภาพประกอบ 8   
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ภาพประกอบ 8   แสดงกลไกการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด 
        

 ที่มา:  Edoardo; &  Vincenzo (2011) 
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ตาราง 3 แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด ใน

อาหารตั้งแตป ค.ศ. 1981 – 2007 
 

อาหารและเคร่ืองดื่ม ปริมาณ HMF (mg/kg) 
Coffee 

Coffee (instant) 
Coffee (decaffeinated) 

Malt 
Barley 
Honey 
Beer 
Jam 

Fruit juices 
Wine (red) 
Cookies 

Bread (white) 
Bread (snacks) 

Breakfast cereals 
Baby food (milk-based) 

Baby food (cereal-based) 
Dried fruits 

Roasted almond 
Vinegar (wine) 

100–1900 
400–4100 
430–494 
100–6300 
100–1200 
10.4–58.8 

3.0–9.2 
5.5–37.7 
2.0–22.0 
1.0–1.3 

0.5–74.5 
3.4–68.8 
2.2–10.0 
6.9–240.5 
0.18–0.25 
0–57.18 
25–2900 

9 
0–21.5 

 
ที่มา:  Edoardo; &  Vincenzo (2011) 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ในป ค.ศ. 1977 เบน และคณะ (Ben; et al. 1997 : 165-176,177-183, 185-191) ไดนําเสนอ

รายงาน 3 เร่ืองลงในวารสาร Carbohydrate Research  ที่ระบุวา ผลของปจจัยภายนอกบางประการ 
เชน ปริมาณของน้ําที่มีในตัวอยาง ชนิดของกรด คาของ pH ปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยาที่มีอยูใน
ตัวอยาง ลวน มีผลตอปจจัยในการทําใหน้ําตาลฟรักโทส สามารถเกิดปฏิกิริยาดีไฮเดรชัน จนสลายตัว
เกิดเปนสารประกอบอยางเชน สาร 5-ไฮดรอกซีเมทิล-2-เฟอรฟวรัลดีไฮด  กรดลิวูโนอิกและกรดฟอรมิก  
ทั้งส้ิน   

 
ในป ค.ศ. 1997 ริชารด และคณะ (Richard; et al. 1997: 67-74) ไดใชน้ําตาลฟรักโทสเปน             

สารตั้งตนในสังเคราะห 5-ไฮดรอกซีเมทิล-2-เฟอรฟวรัลดีไฮด จากปฏิกิริยาดีไฮเดรชัน โดยใชสภาวะที่
อุณหภูมิ 150oC เปนเวลา 2 ชั่วโมง ในตัวทําละลาย DMSO ซึ่งเปนตัวเปนตัวเรงในการเกิดปฏิกิริยา              
ดีไฮเดรชัน โดยจากวิธีการดังกลาว ทําใหเขาสามารถสังเคราะห 5-ไฮดรอกซีเมทิล-2-เฟอรฟวรัลดีไฮด 
ได ผลิตภัณฑสูงถึงรอยละ 92.0   

 
ในป ค.ศ. 1998 แวน (Van. 1998: 403-414)  ไดทําการศึกษาปฏิกิริยาเมลลารดที่เกิดข้ึนใน

ผลิตภัณฑนม ในสภาวะที่ถูกเราจากปจจัยภายนอกที่แตกตางกัน โดยผลการศึกษาระบุวา ใน
ผลิตภัณฑนมมีสารตั้งตนของปฏิกิริยาเมลลารดอยูมากอยางเชน น้ําตาลแลกโตส และกรดอะมิโน             
ไลซีน ซึ่งเม่ือไดรับผลจากความรอนเปนเวลานานจะสามารถชวยในการเกิดปฏิกิริยาเมลลารดแลว                 
ไดผลิตภัณฑหลายชนิดอยางเชน  lysylpyrraline, pentosidine, hydroxymethylfurfural, (iso)maltol, 
furfurals และ formic acid เปนตน  

 
ในป ค.ศ. 1998 ฟารเรทิน และคณะ (Fahrettin; et al. 1998: 196–200)  ไดทําการศึกษา

อันตรกิริยาของปฏิกิริยาเมลลารดในตัวอยางน้ําองุนตม  โดยมีพารามิเตอรที่ใชทดสอบคือ ชนิดของ
กรดอะมิโน ชนิดของน้ําตาล ความรอนและเวลา ซึ่งจากผลการทดสอบพบวา นอกจากความรอนและ
เวลาที่จะมีผลตอปจจัยในการเรงการเกิดปฏิกิริยาเมลลารดแลว ยังพบวาชนิดกรดอะมิโนและน้ําตาลที่
มีอยูในตัวอยาง มีผลตอปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่ไดจากปฏิกิริยา         
เมลลารดอีกดวย 

 
ในป ค.ศ. 1998 โมแลล และคณะ (Morales; et al. 1998: 907–915)  ไดทําการศึกษาระบบ

ตนแบบในการเกิดสารสีน้ําตาลที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงสีของน้ํานมเม่ือไดรับอุณหภูมิที่ 110oC และ 
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150oC จากผลของของปฏิกิ ริยาเมลลารด ซึ่ง เขาไดใชเทคนิค spectrophotometrically และ 
tristimulus colorimeter ในการติดตามสารสีน้ําตาลที่เกิดข้ึน ซึ่งผลการวิเคราะหพบวาการเกิดสี
น้ําตาลในตัวอยางน้ํานมมีความสัมพันธกับอุณหภูมิและเวลาเปนหลัก 
 

ในป ค.ศ. 1999 ก็อคเมน และเอการ (Gokmen; & Acar. 1999: 69-74) ไดทําการตรวจ
วิเคราะหสารประกอบ 5-ไฮดรอกซีเมทิล-2-เฟอรฟวรัลดีไฮดและพาทูลีนในน้ําแอปเปลดวยเทคนิค              
โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง โดยตัวตรวจวัดแบบไดโอดอะเรย  ใชคอลัมนแบบ C-18 ทําการ
ชะสารดวยสารละลายผสมของน้ําตออะซิโตไนไทรลในอัตราสวนรอยละ 99:1 โดยปริมาตร  มีอัตรา
การไหล 1 มิลลิลิตรตอนาที  ไดคารอยละการกลับคืนของ 5-ไฮดรอกซีเมทิล-2-เฟอรฟวรัลดีไฮดอยู
ในชวง 86-100  โดยมีคาเฉล่ียที่รอยละ 94 และมีคารอยละการกลับคืนของพาทูลีนอยูในชวง  94-125  
โดยมีคาเฉล่ียที่รอยละ 103 วิธีนี้ใหคาขีดจํากัดต่ําสุดในการตรวจวัดนอยกวา 0.01  มิลลิกรัมตอลิตร 
ของสารประกอบไฮดรอกซีเมทลิเฟอรฟวรัลดีไฮด  และนอยกวา 5 ไมโครกรัมตอลิตร ของสารพาทูลีน
ในตัวอยางน้ําแอปเปล 
 

ในป ค.ศ. 2000 เฟอรเรอรและคณะ (Ferrer; et al. 2000: 599-606)  ไดทําการศึกษาปริมาณ
สารประกอบในกลุมเฟอรฟวรัลทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากผลของปฏิกิริยาเมลลารดในน้ํานมโค  โดยอาศัย
เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงที่ใชตัวตรวจเปนวัดยูวี-วิสิเบิล ในการตรวจวิเคราะห                      
โดยผลการวิเคราหพบวาในตัวอยางน้ํานมมีปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด               
อยูในชวง 0.29 ถึง 0.41 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ของปริมาณโปรตีนที่มีอยูในตัวอยางน้ํานม  
 

ในป ค.ศ. 2001 โนแซล และคณะ (Nozal; et al. 2001: 95-103) ทําการพัฒนาวิธีการตรวจ
วิเคราะหสารประกอบ 5-ไฮดรอกซีเมทิล-2-เฟอรฟวรัลดีไฮด, 2-เฟอรฟวรัลดีไฮด, ฟวแรน-2-คารบอก              
ซิลิกแอซดิ, ฟวแรน-3-คารบอกซิลิคแอซดิ, ฟวแรน-3-คารบอกซาลดีไฮด และ 2-อะมิโนเบนโซอิคแอซิด
เมทิลเอสเทอรในน้ําผ้ึง ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง โดยไดทําการกําจัดส่ิงรบกวน
และสารปนเปอนดวย micro solid-phase extraction จากนั้นจึงนําไปวิเคราะหดวยเทคนิคโครมา                
โทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง โดยใชคอลัมนแบบ C-18 ซึ่งทําการชะสารแบบเกรเดียนท (gradient) 
โดยใชสารละลายผสม A คือ 1% สารละลายกรดอะซิติกอะซิโตไนไทรลในอัตราสวนรอยละ 97:3 โดย
ปริมาตร และสารละลายผสม B คือ  อะซิโตไนไทรลตอน้ําในอัตราสวนรอยละ 50:50 โดยปริมาตร ทํา
การตรวจวิเคราะหดวยตัวตรวจวัดแบบอัลตราไวโอเลต ทีค่วามยาวคล่ืน 250 นาโนเมตร  นอกจากนี้ยัง
ไดนําไปประยุกตใชกับตัวอยางยาที่ไดจากพืชอีกดวย 
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ในป ค.ศ. 2002 แอนตัน และคณะ  (Anton; et al. 2002: 275-278)  ไดสนใจที่จะ

ทําการศึกษาอัตราของการเกิดปฏิกิริยาการเกิดสารสีน้ําตาลในข้ันตอนกระบวนการผลิตน้ําตาลจาก
มะพราวและตนปาลมในระบบอุตสาหกรรม  โดยผลจากระบบตนแบบระบุวายิ่งใชเวลาในข้ันการผลิต
มากเทาไร  ยิ่งเกิดสารสีน้ําตาลมากข้ึนเทานั้น  ซึ่งอัตราการเกิดสารสีน้ําตาลที่เกิดข้ึนเปนแบบ  zero 
order reaction โดยมีคา k ของสมการเทากับ 0.87×10-3, 4.46×10-3, 6.58×10-3  Astronomical unit 
per minute สําหรับปฏิกิริยาที่ใชอุณหภูมิเทากับ 105, 115 และ 121°C ตามลําดับ 
 

ในป ค.ศ. 2002 เฟอรเรอร และคณะ (Ferrer; et al. 2002: 85-95)  ไดทําการวิเคราะห
ปริมาณสารประกอบเฟอรฟวรัลที่เปล่ียนแปลงไปในกระบวนการใหความรอนและการเก็บรักษาน้ํานม
ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง จากการศึกษาพบวาปริมาณสารประกอบ  5-ไฮดรอก
ซีเมทิล-2-เฟอรฟวรัลดีไฮด, 2-เฟอรฟวรัลดีไฮด พบวาปริมาณสารทั้งสองชนิด มีการเปล่ียนแปลงเพียง
เล็กนอยอยางไมมีนัยสําคัญ ทางสถิติ โดยผูวิจัยใหเหตุผลวามีสาเหตุมาจากความแตกตางของโปรตีน
และธาตุเหล็กในน้ํานม 

 
 ในป ค.ศ. 2002 โทซิ และคณะ  (Tosi; et al. 2002: 71-74)  ทําการศึกษาผลของอุณหภูมิกับ
เวลาในการใหความรอนน้ําผ้ึงตอปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด โดยใหอุณหภูมิ
ในการใหความรอนอยูในชวง 100-160 oC และเวลาในการใหความรอนที่ 14 – 60  วินาที พบวา
ระยะเวลาในการใหความรอนกับน้ําผ้ึงมีความสัมพันธเชิงเสนแบบเอ็กโพเนนเชียลกับปริมาณ
สารประกอบไฮดรอกซีเมทิล เฟอรฟวรัลดีไฮด แตที่อุณหภูมิต่ําๆ ความชันของกราฟจะนอยกวาที่
อุณหภูมิสูงๆ แสดงวาที่อุณหภูมิต่ํา การเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด จะมีปริมาณ
นอยกวาที่อุณหภูมิสูง 
 

ในป ค.ศ. 2004 พรพิมล และคณะ  (Pornpimol; et al. 2004: 11)  ไดศึกษาการเกิดปฏิกิริยา
เมลลารดที่เกิดข้ึนในระบบตนแบบโดยใช น้ําตาลมาตรฐานกลูโคส แลคโทส ซูโครส กับ กรดอะมิโน
มาตรฐาน ไลซีน ซิสเตอีน ที่นํามาใหความรอนที่อุณหภูมิตางๆ  เพื่อศึกษาความไวในการเกิดปฏิกิริยา
เมลลารด โดยวิเคราะหหาปริมาณ 5–ไฮดรอกซีเมทิล-2-เฟอฟวรัลดีไฮดดวยเทคนิคโครมาโทกราฟ
ของเหลวสมรรถนะสูง พบวากรดอะมิโนซิสเตอีนมีความไวในการทําปฏิกิริยากับน้ําตาลทั้ง 3 ชนิด
มากกวา กรดอะมิโนไลซีน ที่สภาวะเดียวกัน 
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ในป ค.ศ. 2005 สุมายา และคณะ (Sumaya; et al. 2005 : 1045-1050) ทําการศึกษาผลของ
อุณหภูมิในการใหความรอนกับน้ําตาลในกระเพาะปลาทูนา ตอการตานอนุมูลอิสระของปฏิกิริยา
เมลลารด โดยใหอุณหภูมิในการใหความรอนอยูในชวง 35 – 115oC เปนเวลา 17 ชั่วโมง พบวาเม่ือ
อุณหภูมิเพิ่มข้ึนมีผลตอการตานอนุมูลอิสระมากข้ึน แสดงวาที่ อุณหภูมิสูงข้ึนการเกิดปฏิกิริยา               
เมลลารดสูงข้ึนดวยเชนกัน 

 
             ในป ค.ศ. 2006 เฮเนร และคณะ  (Henares; et al. 2006: 63-66)  ไดทําการวิเคราะห
ปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด   เฟอรฟวรัล และ  กลูโคซิลไอโซมอลทอล (GIM)           
ในตัวอยางผลิตภัณฑอาหารเชาจากธัญพืช  60  โดยใชเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 
ทําการตรวจวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน  280 นาโนเมตร  และใชวัฎภาคเคล่ือนที่น้ําตอ                       
อะซิโตไนไทรลในอัตราสวนรอยละ  95 : 5  โดยปริมาตร 

 
ในป ค.ศ. 2006 เอมอล และคณะ  (Ameur; et al. 2006: 790-796) ไดศึกษาการเกิด

สารประกอบ ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด ที่เกิดข้ึนจากกระบวนการใหความรอนอาหาร เนื่องจาก
มีรายงานการวิจัยอ่ืน ๆ วาเปนสารกอมะเร็ง จึงไดทําการวิเคราะหปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิล
เฟอรฟวรัลดีไฮด ในผลิตภัณฑอาหารจากธัญพืช  ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 
โดยตรวจวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน  284  นาโนเมตร ผูวิจัยใชสารละลายโซเดียมอะซิเตตตอ
สารละลายเมทานอล ในอัตราสวนรอยละ  80:20  โดยปริมาตร เปนวัฎภาคเคล่ือนที่   พบวาปริมาณ  
สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด มีความสัมพันธเชิงเสนแบบเอ็กโพเนนเชียลกับอุณหภูมิ
ในการใหความรอน และปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด ที่ตรวจพบในตัวอยาง
อาหารอยูในชวง 0.5-74.6 มิลิกรัมตอกิโลกรัม 
 

ในป ค.ศ. 2006 แอลคาซอล และคณะ (Alcazar; et al. 2006: 22-28) ไดทําการพัฒนาวิธี            
การวิเคราะหสารประกอบ 2-เฟอรฟวรัลดีไฮด และ 5-ไฮดรอกซีเมทิล-2-เฟอรฟวรัลดีไฮดในเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง  โดยใชคอลัมนแบบ C-18 และทําการชะ
สารดวยสารละลายผสมของน้ํากับอะซิโตไนไทรล พบวาวิธีการนี้มีคารอยละการคืนกลับอยูในชวง                 
98-103% โดยมีคาขีดจํากัดต่ําสุดในการตรวจวัดอยูที่ 0.005 µg/ml 

 
ในป ค.ศ. 2006 สุธาสินี  (สุธาสินี  บุญเชียงมาและคณะ.  2550:  ไมปรากฏเลขหนา ) ได

ศึกษาการเกิดสารไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด ในน้ําผ้ึง โดยใชเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลว
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สมรรถนะสูง และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูรอล  ซึ่งเปนสารมัธยันตของ
ปฏิกิริยาเมลลารด ในน้ําผ้ึงไดแก อุณหภูมิ  เวลา  และแสงสวาง นอกจากนี้ไดทําการศึกษาปริมาณ
ของน้ําตาลและกรดอะมิโน  ซึ่งเปนสารตั้งตนของปฏิกิริยาเมลลารด  โดยการวิเคราะหน้ําตาลใช
เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง  แบบแลกเปล่ียนไอออน และ การวิเคราะหกรดอะมิโน
หลังการทําอนุพันธดวย 9-ฟลูออรีนิลเมทิลคลอโรฟอรเมท  (FMOC-Cl)  โดยเทคนิคโครมาโทกราฟ
ของเหลวสมรรถนะสูง   พบวาสีและปริมาณของไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟวรัลของตัวอยางน้ําผ้ึงเพิ่มข้ึน     
เม่ือเก็บไวนาน  และเพิ่มข้ึนตามอุณหภูมิที่เก็บ ในขณะที่น้ําตาลรีดิวซซิ่ง (กลูโคสและ ฟรักโทส) และ
กรดอะมิโนมีปริมาณลดลง 

 
           ในป ค.ศ. 2006  สปาโน และคณะ (Spano; et al. 2006: 1390-1395)  ไดทําการวิเคราะห          
5-ไฮดรอกซีเมทิล-2-เฟอรฟวรัลดีไฮด ในตัวอยางน้ําผ้ึงที่ไดจากตนสตรอเบอร่ี ดวยเทคนิคโครมาโท    
กราฟของเหลวสมรรถนะสูง พบวาในน้ําผ้ึงตัวอยางมีปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัล              
ดีไฮด อยูในชวง  5-140  มิลิกรัมตอกิโลกรัม  โดยมีคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถตรวจวัดไดอยูที่  
1.9 มิลิกรัมตอกิโลกรัม 
 

ในป ค.ศ. 2006 แอลเจลลา และคณะ (Angela; et al. 2006: 22-28)  ไดพัฒนาวิธีการ
วิเคราะหปริมาณ 5-ไฮดรอกซีเมทิล-2-เฟอรฟวรัลดีไฮด และเฟอรฟวรัล ในเคร่ืองดื่มที่มีสวนผสมของ
แอลกอฮอล  โดยใชเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง โดยสภาวะที่ใชในการวิเคราะห คือ 
คอลัมน C-18  วัฏภาคเคล่ือนที่เปนอะซิโตไนไทรลตอน้ํา ทําการชะแบบ Isocratic และตัวตรวจวัดเปน 
ยูวี-วิสิเบิล ที่ความยาวคล่ืน  280 นาโนเมตร  โดยวิธีที่พัฒนาข้ึนมีความจําเพาะเจาะจงและมีความไว
สูง มีคาขีดจํากัดต่ําสุดในการตรวจวัดอยูที่  0.005 μg/mL  มีคารอยละการคืนกลับอยูที่ 94–103%  
และความแมนยํา (%RSD) เม่ือทําการวิเคราหที่ทิ้งชวงหางกันเปนเวลา 2 เดือนอยูที่ 0.8 และ 0.4 
สําหรับ 5-ไฮดรอกซีเมทิล-2-เฟอรฟวรัลดีไฮด และเฟอรฟวรัล ตามลําดับ 
 

ในป ค.ศ. 2008  ลาร็อค และคณะ (Laroque; et al. 2008: 1032-1042)  ไดทําการศึกษา
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเมลลลารด  โดยใชชนิดของน้ําตาลเปนปจจัยแปรผันซึ่งใชน้ําตาล  5  ชนิดใน
การทดลอง คือ  ไรโบส  ไซโลส  อะราบิโนส  กลูโคส  และฟรักโทส ใหความรอนที่อุณหภูมิ  55oC                  
pH  6.5  เปนเวลา 24 ชั่วโมง และนํามาวิเคราะหปริมาณสารผลิตภัณฑที่เกิดข้ึน โดยใชเทคนิค                 
size-exclusion chromatography  และทําการตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 294                 
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นาโนเมตร  พบวาน้ําตาลทั้ง 5 ชนิดมีความวองไวในการเกิดปฏิกิริยาตามลําดับดังนี้  ฟรักโทส ~ 
กลูโคส <อะราบิโนส < ไซโลส <  ไรโบส  
 
            ในป ค.ศ. 2010  เดอรแมส และ ก็อคเมน  (Durmas; & Gokmen ; 2010: 912-916)  ไดทํา
การสกัดน้ํามันจากพืชที่มีเมล็ดใหน้ํามัน  7  ชนิด โดยใชเทคนิคการสกัดของเหลว-ของเหลว  (liquid–
liquid extraction)  ใชสารละลายเมทานอล รอยละ 70 เปนตัวทําละลาย แลวนําไปใหความรอนที่
อุณหภูมิ 180oC เปนเวลา 30 นาที จากนั้นนําไปวิเคราะหปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิล                  
เฟอรฟวรัลดีไฮด และ 2-เฟอรฟวรัล (2-furfural) ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง โดย
ใชคอลัมนแบบ C-18  วัฎภาคเคล่ือนที่เปนสารละลายกรดฟอรมิก 10 มิลลิโมลาห กับ อะซิโตไนไทรล  
ในอัตราสวนรอยละ  90:10 โดยปริมาตร  และตรวจวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 285 นาโน
เมตร พบวามีปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิล  เฟอรฟวรัลดีไฮด อยูในชวง  0.8-13.8  mg/kg  และ
พบ  2-เฟอรฟวรัล อยูในชวง 1.4-8.7 มิลิกรัมตอกิโลกรัม 
  
              ในป ค.ศ. 2010 คารลิล และคณะ (Khalil; et al. 2010: 1390-1395) ไดนําเสนอการ
วิเคราะหปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในน้ําผ้ึง โดยใชเทคนิคโครมาโทกราฟ
ของเหลวสมรรถนะสูงเพื่อแกปญหาความไมจําเพาะเจาะจงและลดปญหาสัญญาณการรบกวนใน
ตัวอยาง พบวาน้ําผ้ึงที่ผานการเก็บรักษาเปนเวลา  3-6  เดือนมีปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิล
เฟอรฟวรัลดีไฮด อยูในชวง  2.80–24.87 มิลิกรัมตอกิโลกรัม (คามาตรฐานสากลกําหนดไวที่  80               
มิลิกรัมตอกิโลกรัม) แตน้ําผ้ึงที่ผานการเก็บรักษาเปนระยะเวลา 12-24 เดือนใหคาปริมาณ
สารประกอบ สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด เกินคามาตรฐานกําหนด คืออยูในชวง  
128.19–1131.76 มิลิกรัมตอกิโลกรัม 
 
 ในป ค.ศ. 2012 วินสัน และคณะ (Windson; et al. 2012 : 21-25) ไดทําการวิเคราะหหา
ปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในน้ําผ้ึงในตัวอยางน้ําผ้ึงของประเทศออสเตรเลีย  
โดยใชเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง พบวาน้ําผ้ึงที่ไมมีการใหความรอนมีปริมาณ
สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดนอยกวาน้ําผ้ึงที่ใหความรอนที่อุณหภูมิ 37oC เปนเวลา 
60 วัน พบวามีปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด  ในชวง 155±91 มิลิกรัมตอ
กิโลกรัม 
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ในป ค.ศ. 2013 ทาคาชิ และคณะ (Takashi; et al. 2013: 1-5)  ไดใชเทคนิคของ phase 
separation ของสารละลายน้ําตออะซิโตไนไทรล มาชวยในการสังเคราะห 5-ไฮดรอกซีเมทิล-2-เฟอร
ฟวรัลดีไฮด  จากน้ําตาลฟรักโทส โดยใช  1-methyl-3-(butyl-4-chlorosulfonyl) imidazolium 
chlorosulfate ([MBCIm]SO3Cl) ซึ่งเปน Acidic ionic liquid ในการเปนตัวเรงของปฏิกิริยา โดยทํา
การสังเคราะหที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงไดใช alumina ในการสกัด 5-ไฮดรอกซี
เมทิล-2-เฟอรฟวรัลดีไฮด ที่เกิดข้ึน ซึ่งวิธีการดังกลาวทําใหเขาสามารถสังเคราะห 5-ไฮดรอกซีเมทิล-2-
เฟอรฟวรัลดีไฮด แลวได ผลิตภัณฑสูงถึงรอยละ 88.7 
 

สําหรับในประเทศไทยยังไมมีรายงานการวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิล               
เฟอรฟวรัลดีไฮด ในตัวอยางผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มชูกําลังและผงเกลือแร นอกจากนี้ปริมาณการเกิด
สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดมีแนวโนมที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาเมลลารดและปฏิกิริยา               
คาราเมลไลเซชัน  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาปริมาณไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดใน
ตัวอยางผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มชูกําลังและผงเกลือแรในทองตลาด  เพื่อประโยชนตอการควบคุมปริมาณ
สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มชูกําลัง ผงเกลือแร และผลิตภัณฑ
อ่ืนๆ ที่อาจมีแนวโนมในการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดตอไป 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
อุปกรณ  เคร่ืองมือและสารเคมี 
 1.  อุปกรณและเคร่ืองมือ 
 -    เคร่ืองโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (บริษทั Hewlett-Packard รุน HP 1100) และ
ใชตัวตรวจวัดแบบ diode array 
             -    คอลัมน C18 (VertiSepTM pHendure ) 5 µm ขนาด 4.6 x 250 mm   
 -    เคร่ืองอัลตราไวโอเลตวิสิเบิล สเปกโตโฟโตมิเตอร (บริษัท Shimadzu รุน UV-2401 PC) 
 -    เคร่ืองผลิตน้ําปราศจากไอออน(บริษทั Siemensรุน LaboStar) 
 -    เคร่ืองอังไอน้ํา (บริษัท  Memmert)  
 -    ไมโครปเปตตขนาด 1000 ไมโครลิตร  

-     กระดาษกรอง Whatman No.4 
- เยื่อกรองเซลลูโลสอะซเิตต (บริษัท Vertical) ขนาด 0.45 ไมครอน 

  
 2.  สารเคม ี

- สารมาตรฐานไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด (Chromatography grade, Fluka) 
- สารละลายโพแทสเซยีมเฟอรโรไซยาไนด (Carrez I) (AR grade, บริษัท Fluka) 
- สารละลายซิงคอะซเิตต (Carrez II) (AR grade, บริษัท Fluka) 
- อะซิโตไนไทรล (HPLC grade บริษัท Merck) 
 
3.   ตัวอยางเคร่ืองดื่มชูกําลัง 16  ชนิด 

ED 1 เคร่ืองดื่มชกูําลัง ยี่หอ  ลิโพ 
ED 2 เคร่ืองดื่มชกูําลัง ยี่หอ  ลิโพพลัส 
ED 3 เคร่ืองดื่มชกูําลัง ยี่หอ  กระทิงแดง 
ED 4 เคร่ืองดื่มชกูําลัง ยี่หอ  M150 
ED 5 เคร่ืองดื่มชกูําลัง ยี่หอ  M150 Storm 
ED 6 เคร่ืองดื่มชกูําลัง ยี่หอ  คาราบาวแดง 
ED 7 เคร่ืองดื่มชกูําลัง ยี่หอ  WE 
ED 8 เคร่ืองดื่มชกูําลัง ยี่หอ  Gatorade (Blue) 
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ED 9 เคร่ืองดื่มชกูําลัง ยี่หอ  Gatorade (Lemon) 
ED 10 เคร่ืองดื่มชกูําลัง ยี่หอ  Hang (Original) 
ED 11 เคร่ืองดื่มชกูําลัง ยี่หอ  Hang (Foreplay) 
ED 12 เคร่ืองดื่มชกูําลัง ยี่หอ  Hang (Vergin) 
ED 13 เคร่ืองดื่มชกูําลัง ยี่หอ  เรดดี ้
ED 14 เคร่ืองดื่มชกูําลัง ยี่หอ เรดดี้บูท 
ED 15 เคร่ืองดื่มชกูําลัง ยี่หอ  Msport 
ED 16 เคร่ืองดื่มชกูําลัง ยี่หอ  MsportPlus 
 

4.  ตัวอยางผงเกลือแร  20  ชนิด 
EE 1 ผงเกลือแร  ยี่หอ  ออรีดา 
EE 2 ผงเกลือแร  ยี่หอ  Acta 
EE 3 ผงเกลือแร  ยี่หอ  D-Lyte (Grape) 
EE 4 ผงเกลือแร  ยี่หอ  D-Lyte (Strawberry) 
EE 5 ผงเกลือแร  ยี่หอ  D-Lyte (Orange) 
EE 6 ผงเกลือแร  ยี่หอ  ORS (GPO) 
EE 7 ผงเกลือแร  ยี่หอ  Power Plus 
EE 8 ผงเกลือแร  ยี่หอ  Cera (Orange) 
EE 9 ผงเกลือแร  ยี่หอ  Cera (Mix Fruit) 
EE 10 ผงเกลือแร  ยี่หอ  Dechamp 
EE 11 ผงเกลือแร  ยี่หอ  Dechamp (Orange) 
EE 12 ผงเกลือแร  ยี่หอ  Royal-D 
EE 13 ผงเกลือแร  ยี่หอ  Royal-D (Orange) 
EE 14 ผงเกลือแร  ยี่หอ  Stronk-K 
EE 15 ผงเกลือแร  ยี่หอ  O-Lyte (Orange) 
EE 16 ผงเกลือแร  ยี่หอ  Sea-Lyte (Lemon) 
EE 17 ผงเกลือแร  ยี่หอ  Sea ORS (Orange) 
EE 18 ผงเกลือแร  ยี่หอ  Olyne-Dek (Orange) 
EE 19 ผงเกลือแร  ยี่หอ  Mucilin (Orange) 
EE 20 ผงเกลือแร  ยี่หอ  Smecta (Orange/Vanilla) 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมของอัตราสวนของวัฏภาคเคลื่อนท่ีในระบบ             

การวัดแบบโดยตรง 
 1.1 เตรียมสารละลายมาตรฐานไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่มีความเขมขน 1 ppm  
 1.2 นําสารละลายที่เตรียมไดไปกรองผานไซรินจฟลเตอรเมมเบรนของเซลลูโลสอะซิเตต

ขนาด 0.45 ไมครอน  
1.3 ฉีดสารละลายที่ความเขมขนตางๆ เขาสูระบบของเคร่ืองโครมาโทกราฟของเหลว

สมรรถนะสูงมีสภาวะของระบบวัฏภาคเคล่ือนที่ 4 สภาวะ ดังนี ้
  สภาวะที่  1  ใช น้ํา   :   อะซีโตไนไตรล ในอัตราสวนรอยละ  97  :  3 
  สภาวะที่  2  ใช น้ํา   :   อะซีโตไนไตรล ในอัตราสวนรอยละ  95  :  5 
  สภาวะที่  3  ใช น้ํา   :   อะซีโตไนไตรล ในอัตราสวนรอยละ  90  :  10 
  สภาวะที่  4  ใช น้ํา   :   อะซีโตไนไตรล ในอัตราสวนรอยละ  80  :  20 

1.4 บันทึกโครมาโทรแกรมของสารมาตรฐานที่ไดจากการศึกษาผลขององคประกอบของ               
วัฏภาคเคล่ือนที่และทําการสรางกราฟมาตรฐาน 
 โดยการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ไดกําหนดสภาวะของระบบโครมาโทกราฟของเหลว
สมรรถนะสูงไว ดังนี ้

- คอลัมน  C18 (VertiSepTM pHendure 5 µm ขนาด 4.6 x 250 mm) 
- องคประกอบวัฏภาคเคล่ือนที่ของอัตราสวนน้ําตออะซิโตไนไทรล รอยละ 90 : 10 
- อัตราการไหลของวัฏภาคเคล่ือนที่ 1.5 มิลลิลิตรตอนาท ี
- ตัวตรวจวัดแบบอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลที่ความยาวคล่ืน 280 นาโนเมตร 
- ปริมาตรตอหนึ่งตัวอยางการวิเคราะหเทากับ 20 ไมโครลิตร (1 loop) 

 
การสรางกราฟมาตรฐาน 

การเตรียมสารละลายมาตรฐานไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด  
       ชั่งสารมาตรฐานไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด 0.01 กรัม ลงในขวดปรับปริมาตรขนาด 

100.00 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันเขยาจนสารละลายเปนเนื้อเดียวกัน จะไดสารละลาย
มาตรฐานที่มีความเขมขน 100 ppm นําไปเก็บไวในตูเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 4oC กอนที่จะนําไปใช
เปนสารละลายมาตรฐานตั้งตน  

1)  เตรียมสารละลายมาตรฐานไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่มีความเขมขนในชวง 
0.001 – 7 ppm 
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2)  นําสารละลายที่ไดไปกรองผานไซรินจฟลเตอรเมมเบรนของเซลลูโลสอะซิเตตขนาด 
0.45 ไมครอน  

3)  จากนั้นฉีดสารละลายใสที่ไดสูเคร่ืองโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ตาม
สภาวะที่เหมาะสมขางตน 

4)  บันทึกโครมาโทแกรมเพื่อนําไปสรางกราฟมาตรฐานของสารไฮดรอกซีเมทิลเฟอร
ฟวรัลดีไฮด   

การหาคาขีดจํากัดต่ําสุดในการตรวจวัด และคาของขีดจํากัดต่ําสุดในการวิเคราะห 
 ฉีดสารละลายมาตรฐานไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่ความเขมขน 0.001 ppm เขาสู

ระบบเคร่ืองโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง จํานวน 10 คร้ัง บันทึกโครมาโทแกรม แลวนําขอมูล
ของสัญญาณการวิเคราะหที่ไดมาคํานวณหาคาของ ขีดจํากัดต่ําสุดในการตรวจวัด (LOD; S/N > 3) 
และขีดจํากัดต่ําสุดในการวิเคราะห (LOQ; S/N > 10) ตามสมการ (Shrivastava และ Gupta, 2011) 

 

 
 

หมายเหต ุ DL  คือ  ขีดจํากัดต่ําสุดในการตรวจวัด  
  QL  คือ  ขีดจํากัดต่ําสุดในการวิเคราะห 
  F     คือ  แฟคเตอรในการคํานวณ โดย สําหรับ DL มีคาเทากับ 3.3 และสําหรับ QL มี

คาเทากับ  10 ตามลําดับ 
  b    คือ  ความชันที่ไดจากสมการกราฟมาตรฐานความเขมขนที่ไดจากการศึกษา

ขางตน 
 SD  คือ  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัญญาณการวิเคราะหสารละลายมาตรฐาน            

ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่ความเขมขน 0.001 ppm จํานวน 10 ซ้ํา   
 

 ตอนท่ี 2 ศึกษาการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบตนแบบ 
ของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน 
 การเตรียมสารละลาย 
 เตรียมสารละลายมาตรฐานน้ําตาล 3 ชนิด คือ ซูโครส, กลูโคส และฟรักโทส ที่ความเขมขน
1%   โดยชั่งสารมาตรฐานของน้ําตาล 0.50 กรัม นํามาเติมน้ํากล่ันจนครบปริมาตร 50.00 มิลลิลิตร 
เขยาจนสารละลายเปนเนื้อเดียวกัน จะไดสารละลายมาตรฐานที่มีความเขมขน 1% (W/V) นําไปเก็บไว
ในตูเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 4oC กอนที่จะนําไปใชเปนสารละลายมาตรฐานตั้งตน  
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 2.1  การศึกษาผลของชนิดนํ้าตาลในระบบตนแบบของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน  
   2.1.1  ปเปตสารละลายมาตรฐานความเขมขน 1% ปริมาตร 2.00  มิลลิลิตร ใสหลอด
ทดลองที่มีฝาปด โดยหลอดที่ 1-5 เปนน้ําตาลซูโครส หลอดที่  6 – 10 เปนน้ําตาลกลูโคส และหลอดที่ 
11 – 15  เปนน้ําตาลฟรักโทส 
   2.1.2  นําไปอุนดวยอางน้ําควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 80 oC เปนเวลา 30 นาที 
   2.1.3  นําหลอดทดลองข้ึนจากอางน้ําควบคุมอุณหภูมิ นํามาแชอางน้ําแข็งที่อุณหภูมิ 
4oC เพื่อหยุดปฏิกิริยา  
   2.1.4  นําสารละลายที่ไดไปกรองผานไซรินจฟลเตอรเมมเบรนของเซลลูโลสอะซิเตต
ขนาด 0.45 ไมครอน  
   2.1.5 จากนั้นฉีดสารละลายที่ไดสูเคร่ืองโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ตาม
สภาวะที่เหมาะสมขางตน เพื่อวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด                   
ทําการบันทึกโครมาโทรแกรม แลวนําคาพื้นที่ใตพีคมาคํานวณความเขมขนของปริมาณสารประกอบ            
ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด โดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน 
 
  2.2 การศึกษาผลของอุณหภูมิในการใหความรอน 
   2.2.1 ปเปตสารละลายมาตรฐานความเขมขน 1% ปริมาตร 2.00  มิลลิลิตร ใสหลอด
ทดลองที่มีฝาปด โดยหลอดที่ 1-5 เปนน้ําตาลซูโครส หลอดที่  6 – 10 เปนน้ําตาลกลูโคส และหลอดที่ 
11 – 15  เปนน้ําตาลฟรักโทส 
   2.2.2  ทําการควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิหอง, 50, 60, 80 และ 100 oC ตามลําดับ 
เปนเวลา 30 นาที  
   2.2.3 นําหลอดทดลองข้ึนจากอางน้ําควบคุมอุณหภูมิ นํามาแชอางน้ําแข็งที่อุณหภูมิ 
4 oC เพื่อหยุดปฏิกิริยา    
   2.2.4  นําสารละลายที่ไดไปกรองผานไซรินจฟลเตอรเมมเบรนของเซลลูโลสอะซิเตต
ขนาด 0.45 ไมครอน  
  2.2.5 จากนั้นฉีดสารละลายใสที่ไดสูเคร่ืองโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ตาม
สภาวะทีเ่หมาะสมขางตน เพื่อวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด ทํา
การบันทึกโครมาโทรแกรม แลวนําคาพื้นที่ใตพีคมาคํานวณความเขมขนของปริมาณสารประกอบ            
ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด  โดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน 
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 2.3  การศึกษาผลของเวลาในระบบตนแบบ 
   2.3.1  ปเปตสารละลายมาตรฐานความเขมขน 1% ปริมาตร 2.00  มิลลิลิตร ใสหลอด
ทดลองที่มีฝาปด โดยหลอดที่ 1-5 เปนน้ําตาลซูโครส หลอดที่  6 – 10 เปนน้ําตาลกลูโคส และหลอดที่ 
11 – 15  เปนน้ําตาลฟรักโทส 
   2.3.2  นําไปอุนดวยอางน้ําควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 80 oC เปนเวลา 5, 10, 30, 60 
และ 80 นาที ตามลําดับ 
   2.3.3 นําหลอดทดลองข้ึนจากอางน้ําควบคุมอุณหภูมิ นํามาแชอางน้ําแข็งที่อุณหภูมิ 
4 oC เพื่อหยุดปฏิกิริยา    
   2.3.4 นําสารละลายที่ไดไปกรองผานไซรินจฟลเตอรเมมเบรนของเซลลูโลสอะซิเตต
ขนาด 0.45 ไมครอน  
   2.3.5 จากนั้นฉีดสารละลายที่ไดสูเคร่ืองโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ตาม
สภาวะที่เหมาะสมขางตน เพื่อวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด               
ทําการบันทึกโครมาโทรแกรม แลวนําคาพื้นที่ใตพีคมาคํานวณความเขมขนของปริมาณสารประกอบไฮ
ดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด โดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน 
 
 ตอนท่ี 3  ศึกษาการเกิดไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบตนแบบ               
ของปฏิกิริยาเมลลารด 
 การเตรียมสารละลาย 

1.  เตรียมสารละลายมาตรฐานกรดอะมิโน  3  ชนิด คือ กรดอะมิโนไลซีน, กรดอะมิโนโพรลีน 
และกรดอะมิโนทริปโทเฟน ที่ความเขมขน 2%  

 โดยทําการชั่งสารมาตรฐานกรดอะมิโน 2.00 กรัม นํามาเติมน้ํากล่ันจนครบปริมาตร 
100.00 มิลลิลิตร เขยาจนสารละลายเปนเนื้อเดียวกัน จะไดสารละลายมาตรฐานที่มีความเขมขน 2% 
(w/v) นําไปเก็บไวในตูเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 4 oC กอนที่จะนําไปใชเปนสารละลายมาตรฐานตั้งตน  
 2.  เตรียมสารละลายมาตรฐานน้ําตาล 3 ชนิด คือ ซูโครส, กลูโคส และฟรักโทส ที่ความ
เขมขน2%  

โดยชั่งสารมาตรฐานของน้ําตาล 2.00 กรัม นํามาเติมน้ํากล่ันจนครบปริมาตร 100.00 
มิลลิลิตร เขยาจนสารละลายเปนเนื้อเดียวกัน จะไดสารละลายมาตรฐานที่มีความเขมขน 2% (W/V) 
นําไปเก็บไวในตูเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 4 oC กอนที่จะนําไปใชเปนสารละลายมาตรฐานตั้งตน  
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 3.1 การศึกษาผลของชนิดของกรดอะมิโนในระบบตนแบบ 
   3.1.1 ปเปตสารละลายมาตรฐานกรดอะมิโน 3 ชนิด คือ กรดอะมิโนไลซีน, กรด                     
อะมิโนโพรลีน และกรดอะมิโนทริปโทเฟน ที่ความเขมขน 2% มา 1.00 มิลลิลิตร ใสหลอดทดลองที่มี
ฝาปด  โดยหลอดที่ 1-5 เปนกรดอะมิโนไลซีน หลอดที่  6 – 10 เปนกรดอะมิโนทริปโทเฟน และหลอดที่ 
11 – 15  เปนกรดอะมิโนโพรลีน 
  3.1.2  ปเปตสารละลายมาตรฐานน้ําตาลกลูโคสความเขมขน 2% ปริมาตร 1.00  
มิลลิลิตร ใสในหลอดทดลองขางตน ผสมใหเขากัน 
 3.1.3  นําไปใหความรอนที่อุณหภูมิ 80 oC เปนเวลา 30 นาที  
 3.1.4 นําหลอดทดลองข้ึนจากอางน้ําควบคุมอุณหภูมิ นํามาแชอางน้ําแข็งที่อุณหภูมิ 
4 oC เพื่อหยุดปฏิกิริยา  
   3.1.5  นําสารละลายที่ไดไปกรองผานไซรินจฟลเตอรเมมเบรนของเซลลูโลสอะซิเตต
ขนาด 0.45 ไมครอน  
   3.1.6 จากนั้นฉีดสารละลายใสที่ไดสูเคร่ืองโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ตาม
สภาวะที่เหมาะสมขางตน เพื่อวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด              
ทําการบันทึกโครมาโทรแกรม แลวนําคาพื้นที่ใตพีคมาคํานวณความเขมขนของปริมาณสารประกอบ   
ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด โดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน 
   3.1.7  ทําการทดลองตามวิธีขางตนแตเปล่ียนสารละลายมาตรฐานน้ําตาลกลูโคสเปน
น้ําตาลฟรักโทสและน้ําตาลซูโครส 
 
 3.2  การศึกษาผลของชนิดนํ้าตาลในระบบตนแบบ 
   3.2.1 ปเปตสารละลายมาตรฐานน้ําตาล 3 ชนิด คือ ซูโครส  กลูโคส และฟรักโทส ที่
ความเขมขน 2% มา 1.00 มิลลิลิตร ใสหลอดทดลองที่มีฝาปด โดยหลอดที่ 1-5 เปนน้ําตาลซูโครส 
หลอดที่  6 – 10 เปนน้ําตาลกลูโคส และหลอดที่ 11 – 15  เปนน้ําตาลฟรักโทส 
 3.2.2  ปเปตสารละลายมาตรฐานกรดอะมิโนไลซีนความเขมขน 2% ปริมาตร 1.00  
มิลลิลิตร ใสในหลอดทดลองขางตน ผสมใหเขากัน 
 3.2.3  นําไปใหความรอนที่อุณหภูมิ 80 oC เปนเวลา 30 นาที  
 3.2.4 นําหลอดทดลองข้ึนจากอางน้ําควบคุมอุณหภูมิ นํามาแชอางน้ําแข็งที่อุณหภูมิ 
4 oC เพื่อหยุดปฏิกิริยา 
   3.2.5  นําสารละลายที่ไดไปกรองผานไซรินจฟลเตอรเมมเบรนของเซลลูโลสอะซิเตต
ขนาด 0.45 ไมครอน  
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   3.2.6 จากนั้นฉีดสารละลายใสที่ไดสูเคร่ืองโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ตาม
สภาวะที่เหมาะสมขางตน เพื่อวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด                
ทําการบันทึกโครมาโทรแกรม แลวนําคาพื้นที่ใตพีคมาคํานวณความเขมขนของปริมาณสารประกอบ    
ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด โดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน 
    
 3.3  การศึกษาผลของอุณหภูมิในระบบตนแบบ 
   3.3.1  ปเปตสารละลายมาตรฐานน้ําตาล 3 ชนิด คือ ซูโครส  กลูโคส และฟรักโทส ที่
ความเขมขน 2% มา 1.00 มิลลิลิตร ใสหลอดทดลองที่มีฝาปด โดยหลอดที่ 1-5 เปนน้ําตาลซูโครส 
หลอดที่  6 – 10 เปนน้ําตาลกลูโคส และหลอดที่ 11 – 15  เปนน้ําตาลฟรักโทส  
   3.3.2 ปเปตสารละลายมาตรฐานกรดอะมิโนไลซีนความเขมขน 2% ปริมาตร 1.00  
มิลลิลิตร ใสในหลอดทดลองขางตน ผสมใหเขากัน    
   3.3.3  โดยควบคุมที่อุณหภูมิหอง, 50, 60, 80 และ 100 oC ตามลําดับ เปนเวลา 30 
นาที  
 3.3.4 นําหลอดทดลองข้ึนจากอางน้ําควบคุมอุณหภูมิ นํามาแชอางน้ําแข็งที่อุณหภูมิ 
4 oC เพื่อหยุดปฏิกิริยา  
   3.3.5  นําสารละลายที่ไดไปกรองผานไซรินจฟลเตอรเมมเบรนของเซลลูโลสอะซิเตต
ขนาด 0.45 ไมครอน  
   3.3.6  จากนั้นฉีดสารละลายใสที่ไดสูเคร่ืองโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ตาม
สภาวะที่เหมาะสมขางตน เพื่อวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด                
ทําการบันทึกโครมาโทรแกรม แลวนําคาพื้นที่ใตพีคมาคํานวณความเขมขนของปริมาณสารประกอบ  
ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด โดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน 
 
 3.4  การศึกษาผลของเวลาในระบบตนแบบ 
   3.4.1  ปเปตสารละลายมาตรฐานน้ําตาล 3 ชนิด คือ ซูโครส  กลูโคส และฟรักโทส ที่
ความเขมขน 2% มา 1.00 มิลลิลิตร ใสหลอดทดลองที่มีฝาปด โดยหลอดที่ 1-5 เปนน้ําตาลซูโครส 
หลอดที่  6 – 10 เปนน้ําตาลกลูโคส และหลอดที่ 11 – 15  เปนน้ําตาลฟรักโทส 
 3.4.2  ปเปตสารละลายมาตรฐานกรดอะมิโนไลซีนความเขมขน 2% ปริมาตร 1.00  
มิลลิลิตร ใสในหลอดทดลองขางตน ผสมใหเขากัน  
   3.4.3  นําไปอุนดวยอางน้ําควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 80 oC เปนเวลา 5, 10, 30, 60 
และ 80 นาที ตามลําดับ 
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 3.4.4 นําหลอดทดลองข้ึนจากอางน้ําควบคุมอุณหภูมิ นํามาแชอางน้ําแข็งที่อุณหภูมิ 
4 oC เพื่อหยุดปฏิกิริยา  
   3.4.5  นําสารละลายที่ไดไปกรองผานไซรินจฟลเตอรเมมเบรนของเซลลูโลสอะซิเตต
ขนาด 0.45 ไมครอน  
   3.4.6 จากนั้นฉีดสารละลายใสที่ไดสูเคร่ืองโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ตาม
สภาวะทีเหมาะสมขางตน เพื่อวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด              
ทําการบันทึกโครมาโทรแกรม แลวนําคาพืน้ที่ใตพีคมาคํานวณความเขมขนของปริมาณสารประกอบ  
ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด โดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน 

 
ตอนท่ี 4 การศึกษาหาปริมาณไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในตัวอยางเคร่ืองดื่มชู

กําลังและผงเกลือแรดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง   
การเตรียมสารละลาย 
1.  สารละลาย Carrez I (Carrez. 1909 : 187-189) 

ชั่งสารโพแทสเซียมเฟอรโรไซยาไนด K4Fe(CN)6·3H2O 15 กรัม ละลายในน้ํากล่ันและปรับ
ปริมาตรใหครบ 100.00 มิลลิลิตร  

2.  สารละลาย Carrez II (Carrez. 1909 : 187-189) 
ชั่งสารซิงคอะซิเตต Zn(OAc)2·2H2O 15 กรัม ละลายในน้ํากล่ันและปรับปริมาตรใหครบ 

100.00 มิลลิลิตร 
3.  ผงเกลือแร 

เทผงเกลือแร 1 ซอง ลงในบีกเกอร  เติมน้ํากล่ันตามปริมาตรที่กําหนดไวบนซอง 
วิธีการทดลอง 
4.1   เก็บตัวอยางเคร่ืองดื่มชูกําลังและผงเกลือแรที่มีขายในทองตลาด จํานวน 36 ชนิด 

 4.2   ปเปตสารละลายตัวอยางแตละชนิดปริมาตร 5.00 มิลลิลิตร ใสในหลอดทดลองแตละ
หลอด จํานวน 3 หลอด  
 4.3    ปเปตสารละลาย Carrez I 1.00 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน และปเปตสารละลาย               
Carrez II 1.00 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 50.00 มิลลิลิตร  
 4.4  นําสารละลายที่ไดไปกรองผานไซรินจฟลเตอรเมมเบรนของเซลลูโลสอะซิเตตขนาด 0.45 
ไมครอน  
  4.5  จากนั้นฉีดสารละลายใสที่ไดสูเคร่ืองโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ตามสภาวะที่
เหมาะสมขางตน เพื่อวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด ทําการบันทึก
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โครมาโทรแกรม แลวนําคาพื้นที่ใตพีคมาคํานวณความเขมขนของปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิล
เฟอรฟวรัลดีไฮด โดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน 
 การหาคาความถูกตอง 
 1) ฉีดสารละลายมาตรฐานไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่ความเขมขน 0.5 ppm จํานวน 
10 ซ้ํา เขาสูเคร่ืองโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง บันทึกโครมาโทรแกรม 
 2)  ปเปตตัวอยางเคร่ืองดื่มชูกําลังปริมาตร 5.00 มิลลิลิตร เติมสารละลายมาตรฐานไฮดรอกซี
เมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด ความเขมขน 1 ppm (spike = 0.5 ppm) 
 3)  ปเปตสารละลาย Carrez I  1.00 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน และปเปตสารละลาย Carrez II 
1.00 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน  
 4) นําสารละลายที่ไดไปกรองผานไซรินจฟลเตอรเมมเบรนของเซลลูโลสอะซิเตตขนาด 0.45 
ไมครอน  

5)  จากนั้นฉีดสารละลายใสที่ไดสูเคร่ืองโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ตามสภาวะที่
เหมาะสมขางตน บันทึกโครมาโทแกรม แลวนําขอมูลของสัญญาณการวิเคราะหที่ไดมาคํานวณหาคา
รอยละการคืนกลับ (%Recovery)  โดยการคํานวณ  แสดงดังสมการที่ 1 

 
คารอยละการคืนกลับ =  (CA in sample + CA added) – CA in sample X 100    -----------(1) 
      CA  added 
หมายเหตุ    CA in sample  =  ความเขมขนของสารที่สนใจวิเคราะหในตัวอยาง 
   CA added       =  ความเขมขนของสารที่สนใจวิเคราะหที่เติมในระบบ 
การหาคาความแมนยํา 
1)  ปเปตตัวอยางเคร่ืองดื่มชูกําลังปริมาตร 5.00 มิลลิลิตร  

 2)   ปเปตสารละลาย Carrez I  1.00 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน และปเปตสารละลาย Carrez II 
1.00 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 50.00 มิลลิลิตร  
 3) นําสารละลายที่ไดไปกรองผานไซรินจฟลเตอรเมมเบรนของเซลลูโลสอะซิเตตขนาด 0.45 
ไมครอน  
 4) จากนั้นฉีดสารละลายใสที่ไดสูเคร่ืองโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ตามสภาวะที่
เหมาะสมขางตน บันทึกโครมาโทแกรม แลวนําขอมูลของสัญญาณการวิเคราะหที่ไดมาคํานวณหาคา
รอยละคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ (%RSD) โดยการคํานวณ แสดงดังสมการที่ 2  

 
รอยละคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ =   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   X   100       ----------- (2) 
            คาเฉล่ีย 
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บทที่ 4 
ผลการทดลอง 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิล             

เฟอรฟวรัลดีไฮดในปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันและปฏิกิริยาเมลลารด และวิเคราะหปริมาณในเคร่ืองดื่ม                     
ชูกําลังและเคร่ืองดื่มเกลือแร โดยใชวิธีวิเคราะหดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ผูวิจัย
แสดงผลการทดลองดังนี้ 

1.  ผลการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของอัตราสวนของวัฏภาคเคล่ือนที ่
2. ผลการศึกษาการเกดิไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบตนแบบ ของปฏิกิริยา                

คาราเมลไลเซชัน 
2.1  ผลของชนิดน้ําตาลในระบบตนแบบของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน  
2.2   ผลของอุณหภูมิในระบบตนแบบของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชนั   
2.3  ผลของเวลาในระบบตนแบบของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน 

3.  ผลการศึกษาการเกิดไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบตนแบบ ของปฏิกิริยา
เมลลารด 
 3.1  ผลของชนิดของกรดอะมิโนในระบบตนแบบของปฏิกริิยาเมลลารด   
 3.2  ผลของชนิดน้ําตาลในระบบตนแบบของปฏิกิริยาเมลลารด 
 3.3  ผลของอุณหภูมิในระบบตนแบบของปฏิกิริยาเมลลารด 
 3.4  ผลของเวลาในระบบตนแบบของปฏิกิริยาเมลลารด 

4.  ผลการศึกษาหาปริมาณไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในตัวอยางเคร่ืองดื่มชูกําลังและ
ผงเกลือแรดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 
 
 ตอนท่ี  1  ผลการศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมของอัตราสวนของวัฏภาค
เคล่ือนท่ีในระบบการวัดแบบโดยตรง 
 จากการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห โดยใชเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลว
สมรรถนะสูง มีอัตราการไหลของวัฎภาคเคล่ือนที่ 1.5 มิลลิลิตรตอนาที โดยติดตามการเปล่ียนแปลง
ของสัญญาณดวยตัวตรวจวัดแบบอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคล่ืน 280 นาโนเมตร ทําการ
เปล่ียนแปลงวัฏภาคเคล่ือนที่ 4 สภาวะ ดังนี้ 
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  สภาวะที่  1  ใช น้ํา   :   อะซีโตไนไตรล ในอัตราสวนรอยละ  97  :  3 
  สภาวะที่  2  ใช น้ํา   :   อะซีโตไนไตรล ในอัตราสวนรอยละ  95  :  5 
  สภาวะที่  3  ใช น้ํา   :   อะซีโตไนไตรล ในอัตราสวนรอยละ  90  :  10 
   สภาวะที่  4  ใช น้ํา   :   อะซีโตไนไตรล ในอัตราสวนรอยละ  80  :  20 
 ผลการทดลองแสดงเวลาในการคงอยูในคอลัมน (retention time) ของสารละลายมาตรฐาน                
ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด ในสภาวะตางๆ ดังแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง 4 แสดงระยะเวลาการคงอยูในคอลัมนของสารละลายมาตรฐานไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัล 
      ดีไฮด ณ สภาวะตางๆ ของวัฏภาคเคล่ือนที่  
 

สภาวะ เวลาในการคงอยูในคอลัมน (นาที)   
1 
2 
3 
4 

9.3 ± 0.010 
6.6  ± 0.100 
4.0 ± 0.006 
2.6 ± 0.002 

 

หมายเหตุ   ทําการทดลองซ้ํา มีคา n = 5 
 
 จากผลการทดลองในตารางที่ 4 พบวาระยะเวลาในการคงอยูในคอลัมนของสารไฮดรอกซี
เมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด แตกตางกัน ซึ่งสภาวะที่ 4 พบพีคของสารไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด ที่
ระยะเวลานอยที่สุด แตเม่ือนําไปประยุกตใชกับตัวอยางเคร่ืองดื่มชูกําลังพบวาโครมาโทแกรมเกิดการ
ซอนทับระหวางพีคของสารไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดกับพีคอ่ืนๆ ดังนั้นจึงเลือกที่สภาวะที่ 3 เปน
สภาวะที่เหมาะสม ซึ่งจะพบพีคของไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่เวลาประมาณ 4 นาที โดย                  
โครมาโทแกรมที่ไดจากสภาวะที่เหมาะสมจะแสดงดังภาพประกอบ 9 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 โครมาโทแกรมการวิเคราะหแยกสารประกอบไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดใน
ตัวอยางเคร่ืองดื่มชูกําลัง โดยใชสภาวะที่  3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 โครมาโทแกรมของสารมาตรฐานไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด โดยใชสภาวะที่  3   
  
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเลือกสภาวะของระบบโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ดังนี ้

- คอลัมน  C18 (VertiSepTM pHendure 5µm ขนาด 4.6 x 250 mm) 
- องคประกอบวัฎภาคเคล่ือนที่ของอัตราสวนน้ําตออะซิโตไนไทรล รอยละ 90 : 10 
- อัตราการไหลของวัฎภาคเคล่ือนที่ 1.5 มิลลิลิตรตอนาท ี
- ตัวตรวจวัดแบบอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลที่ความยาวคล่ืน 280 นาโนเมตร 
- ปริมาตรตอหนึ่งตัวอยางการวิเคราะหเทากับ 20 ไมโครลิตร (1 loop) 

 

HMF 

HMF 
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 การสรางกราฟมาตรฐาน 
 เม่ือนําสภาวะดังกลาวมาใชในการวัดปริมาณสารมาตรฐานไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด     
ที่มีความเขมขน ตั้งแต  0.001, 0.005, 0.01, 0.05, 0.1, 1, 3, 5 และ 7 ppm   นําขอมูลพื้นที่ใตกราฟ
ของโครมาโทรแกรมมาใชในการหาความสัมพันธระหวางพื้นที่ใตกราฟกับความเขมขนในรูปของ
สมการเสนตรง พบวา สมการเสนตรงที่ไดมีคาเทากับ   y = 113.53x - 0.6668 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (R2) อยูที่ 1 ดังแสดงในภาพประกอบ 11 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 กราฟมาตรฐานของสารไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด ชวงความเขมขน                             
ที่ 0.001-7 ppm 
 
จากสภาวะที่เหมาะสมขางตน เม่ือคํานวณหาคาขีดความสามารถต่ําสุดในการตรวจวัด (LOD) 

และคาขีดความสามารถต่ําสุดในการวิเคราะห (LOQ) ในการวิเคราะหหาปริมาณสารเกิดไฮดรอกซี
เมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด พบวาไดคา LOD (S/N >3) เทากับ 0.00036 ppm และคา LOQ (S/N > 10) 
เทากับ 0.0012 ppm  ตามลําดับ 

 
 ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาการเกิดไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบ
ตนแบบ ของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน 
 2.1  ผลของชนิดนํ้าตาลในระบบตนแบบของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน 
 ผลของชนิดน้ําตาลในการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบตนแบบ
ของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน  ไดทําการวิเคราะหโดยใชสภาวะที่เหมาะสมขางตนในตอนที่ 1  ดวย
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เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง  โดยทําการทดลองกับน้ําตาลทั้ง 3 ชนิด คือ น้ําตาล
ซูโครส น้ําตาลกลูโคส และน้ําตาลฟรักโทส โดยมีการใหความรอนแกน้ําตาลที่อุณหภูมิ 80 oC เปนเวลา 
30 นาที ผลที่ไดแสดงดังภาพประกอบ 12 

 
 

ภาพประกอบ 12 เปรียบเทียบการเกดิสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด ของน้ําตาล 3 ชนิด
ในปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน 
 

จากการศึกษาพบวา ปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่เกิดจากน้ําตาล
ฟรักโทส มากกวาน้ําตาลกลูโคส และไมสามารถตรวจหาสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด
ในระบบของน้ําตาลซูโครส   
 

 2.2  ผลของอุณหภูมิในระบบตนแบบของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน 
 ผลของอุณหภูมิในการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบตนแบบของ

ปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน โดยมีการใหความรอนแกน้ําตาล 3 ชนิด ที่อุณหภูมิ 35, 50, 60, 80 และ 
100 oC  เปนเวลา 30 นาที ใหผลดังแสดงในตาราง 5 
 
 
 
 
 
 

N.D. 
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ตาราง 5  ผลของอุณหภูมิในการใหความรอนแกน้ําตาลของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน 
 

อุณหภูมิ(oC) 
ปริมาณสารไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด (ppm) ± SD ในระบบน้ําตาล 

ฟรักโทส  กลูโคส  ซูโครส 
35 
50 
60 
80 
100 

0.0151 ± 0.0002 
0.0162 ± 0.0009 
0.0183 ± 0.0007 
0.0181 ± 0.0005 
0.0518 ± 0.0019 

0.0082 ± 0.0006 
0.0104 ± 0.0011 
0.0106 ± 0.0003 
0.0105 ± 0.0006 
0.0129 ± 0.0005 

N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

 

หมายเหตุ 1)  N.D. หมายถึง มีปริมาณนอยมากจนไมสามารถตรวจวัดไดดวยวิธีการที่นําเสนอ 
 2)  จํานวนชุดการทดลอง มีคา n = 5 

 

 จากตาราง 5 เม่ือมีการเพิ่มอุณหภูมิในระบบใหสูงข้ึน ผลการวิเคราะหปริมาณสารประกอบ              
ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดมีแนวโนมสูงข้ึน โดยปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดี
ไฮดที่เกิดจากน้ําตาลฟรักโทส มากกวาน้ําตาลกลูโคส แตในระบบของน้ําตาลซูโครสไมพบปริมาณ
สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด 

 

 2.3  ผลของเวลาในระบบตนแบบของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน 
 ผลของเวลาในการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบตนแบบของ
ปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน ในน้ําตาลทั้ง 3 ชนิด คือ น้ําตาลซูโครส น้ําตาลกลูโคส และน้ําตาลฟรักโทส 
โดยมีการใหความรอนแกน้ําตาลที่อุณหภูมิ 80oC เปนเวลา 5, 10, 30, 60 และ 80 นาที ใหผลดังแสดง
ในตาราง 6  
 

ตาราง 6  ผลของเวลาในการใหความรอนแกน้ําตาลของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน 
 

เวลา (นาท)ี 
ปริมาณสารไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด (ppm) ± SD ในระบบน้ําตาล 

ฟรักโทส  กลูโคส  ซูโครส 
5 

10 
30 
60 
80 

0.0162 ± 0.0005 
0.0160 ± 0.0009 
0.0181 ± 0.0005 
0.0184 ± 0.0013 
0.0205 ± 0.0007 

0.0092 ± 0.0002 
0.0093 ± 0.0003 
0.0105 ± 0.0006 
0.0107 ± 0.0007 
0.0122 ± 0.0018 

N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
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หมายเหตุ 1)  N.D. หมายถึง มีปริมาณนอยมากจนไมสามารถตรวจวัดไดดวยวิธีการที่นําเสนอ 
 2)  จํานวนชุดการทดลอง มีคา n = 5 

  
 จากตางราง 6  เม่ือใหความรอนแกระบบเปนเวลานานข้ึน ผลการวิเคราะหปริมาณ
สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดมีแนวโนมสูงข้ึน  เนื่องจากน้ําตาลเกิดการสูญเสียน้ําออก
จากโมเลกุลอยางตอเนื่อง จึงเกิดเปนสารไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดมากข้ึน (Berk, 1976 : 315)  
 
 ตอนท่ี 3  ผลการศึกษาการเกิดไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบ
ตนแบบ ของปฏิกิริยาเมลลารด 
  3.1 ผลของชนิดของกรดอะมิโนในระบบตนแบบของปฏิกิริยาเมลลารด 
 การเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด  ในปฏิกิริยาเมลลารด เปนการ
เกิดปฏิกิริยาระหวางหมูอะมิโนของกรดอะมิโนกับหมูคารบอนิลในนํ้าตาล  ซึ่งในการทดลองนี้ได
เลือกใชกรดอะมิโน 3 ชนิด คือ กรดอะมิโนไลซีน, กรดอะมิโนโพรลีน และกรดอะมิโนทริปโทเฟน มาทํา
ปฏิกิริยากับน้ําตาลทั้ง 3 ชนิด คือ น้ําตาลซูโครส, น้ําตาลกลูโคส และน้ําตาลฟรักโทส ที่อุณหภูมิ 80oC 
เปนเวลา 30 นาที ใหผลดังแสดงในตาราง 7 
 
ตาราง 7  ผลของชนิดกรดอะมิโนในปฏิกิริยาเมลลารด 
 

กรดอะมิโน 
ปริมาณสารไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด (ppm) ± SD ในระบบน้ําตาล 

ฟรักโทส กลูโคส ซูโครส 
ไลซีน 

โพรลีน 
ทริปโทเฟน 

0.0117 ± 0.0008 
0.0107 ± 0.0006 
0.0080 ± 0.0006 

0.0108 ± 0.0005 
0.0103 ± 0.0005 
0.0025 ± 0.0006 

N.D. 
N.D. 
N.D. 

 

หมายเหตุ 1)  N.D. หมายถึง มีปริมาณนอยมากจนไมสามารถตรวจวัดไดดวยวิธีการที่นําเสนอ 
 2)  จํานวนชุดการทดลอง มีคา n = 5 

 
 จากตาราง 7  พบวาปริมาณของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่เกิดข้ึนระหวาง
กรดอะมิโนไลซีนกับน้ําตาล มีคามากกวากรดอะมิโนโพรลีน และทริปโทเฟน  
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 3.2  ผลของชนิดนํ้าตาลในระบบตนแบบของปฏกิิริยาเมลลารด 
 ผลของชนิดน้ําตาลในการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบตนแบบ
ของปฏิกิริยาเมลลารด โดยทําการทดลองกับน้ําตาล 3 ชนิด คือ น้ําตาลซูโครส น้ําตาลกลูโคส และ
น้ําตาลฟรักโทส กับกรดอะมิโนไลซีน ที่อุณหภูมิ 80 oC เปนเวลา 30 นาที ใหผลดังแสดงใน
ภาพประกอบ 13 
 

 
 

ภาพประกอบ 13  เปรียบเทียบการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดของน้ําตาล 3 ชนิด
ในปฏิกิริยาเมลลารด 

 
 จากภาพประกอบที่ 13  ชนิดของน้ําตาลมีผลตอการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอร
ฟวรัลดไีฮด เม่ือน้ําตาลแตละชนิดทําปฏิกิริยากับกรดอะมิโนไลซีนที่มีความไวในการทําปฏิกิริยามาก
ที่สุด ผลการวิเคราะหปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่เกิดจากน้ําตาลฟรักโทส 
มากกวาน้ําตาลกลูโคส และไมสามารถตรวจหาสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบ
ของน้ําตาลซูโครส 
 
  3.3  ผลของอุณหภูมิในระบบตนแบบของปฏิกิริยาเมลลารด 
  ผลของอุณหภูมิในการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบตนแบบของ
ปฏิกิริยาเมลลารด โดยทําการทดลองกับน้ําตาลทั้ง 3 ชนิด คือ น้ําตาลซูโครส น้ําตาลกลูโคส และ

N.D. 
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น้ําตาลฟรักโทส กับกรดอะมิโนไลซีน โดยมีการใหความรอนแกน้ําตาลที่อุณหภูมิ 35, 50, 60, 80 และ 
100 oC เปนเวลา 30 นาที ใหผลดังแสดงในตาราง 8  
 
ตาราง 8  แสดงผลของอุณหภูมิในการใหความรอนแกน้ําตาลของปฏิกิริยาเมลลารด 
 

อุณหภูมิ(oC) ปริมาณสารไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด (ppm) ± SD ในระบบน้ําตาล 
ฟรักโทส กลูโคส ซูโครส 

35 
50 
60 
80 
100 

0.0037 ± 0.0003 
0.0065 ± 0.0006 
0.0066 ± 0.0005 
0.0117 ± 0.0008 
0.0255 ± 0.0000 

0.0075 ± 0.0001 
0.0080 ± 0.0008 
0.0081 ± 0.0002 

N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

0.0109 ± 0.0005 
0.0137 ± 0.0008 

 

หมายเหตุ 1)  N.D. หมายถึง มีปริมาณนอยมากจนไมสามารถตรวจวัดไดดวยวิธีการที่นําเสนอ 
 2)  จํานวนชุดการทดลอง มีคา n = 5 
 

 จากตารางที่ 8 เม่ือมีการเพิ่มอุณหภูมิในระบบเมลลารดใหสูงข้ึน ผลการวิเคราะหปริมาณ
สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดมีแนวโนมสูงข้ึน โดยอุณหภูมิ 100oC ปริมาณ
สารประกอบ ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่เกิดจากน้ําตาลฟรักโทส มากกวาน้ําตาลกลูโคส แตใน
ระบบของน้ําตาลซูโครสไมพบปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด  ซึ่งมีแนวโนม             
การเกิดเชนเดียวกับปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน  

 
 3.4  ผลของเวลาในระบบตนแบบของปฏิกิริยาเมลลารด 
 การเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน ข้ึนอยูกับ
อุณหภูมิและเวลา ซึ่งในการทดลองของปฏิกิริยาเมลลารดนี้จึงทดลองแปรผันเวลา โดยทําการทดลอง
กับน้ําตาล 3 ชนิดคือ น้ําตาลซูโครส น้ําตาลกลูโคส และน้ําตาลฟรักโทส กับกรดอะมิโนไลซีน ใหความ
รอนแกน้ําตาลที่อุณหภูมิ 80 oC เปนเวลา 5, 10, 30, 60 และ 80 นาที ใหผลดังแสดงในตาราง 9 
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ตาราง 9  ผลของเวลาในการใหความรอนแกน้ําตาลของปฏิกิริยาเมลลารด 
 

เวลา (นาท)ี 
ปริมาณสารไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด (ppm) ± SD ในระบบน้ําตาล 

ฟรักโทส กลูโคส ซูโครส 
5 

10 
30 
60 
80 

0.0105 ± 0.0008 
0.0106 ± 0.0012 
0.0117 ± 0.0008 
0.0127 ± 0.0012 
0.0146 ± 0.0012 

0.0095 ± 0.0006 
0.0100 ± 0.0008 
0.0109 ± 0.0005 
0.0110 ± 0.0004 
0.0112 ± 0.0005 

N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

 

หมายเหตุ 1)  N.D. หมายถึง มีปริมาณนอยมากจนไมสามารถตรวจวัดไดดวยวิธีการที่นําเสนอ 
 2)  จํานวนชุดการทดลอง มีคา n = 5 
 

 จากตาราง 9  เม่ือใหความรอนแกระบบเมลลารดเปนเวลานานข้ึน ผลการวิเคราะหปริมาณ
สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดมีแนวโนมสูงข้ึน ซึ่งเวลาที่ 80 นาที มีปริมาณสารประกอบ 
ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่เกิดจากน้ําตาลฟรักโทสและน้ําตาลกลูโคสมากที่สุด 
 
ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาหาปริมาณไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในตัวอยาง
เคร่ืองด่ืมชูกําลังและผงเกลือแรดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 
 จากขอมูลของสภาวะที่เหมาะสมที่ไดในตอนที่ 1 จึงไดนําสภาวะดังกลาวมาใชในวัดปริมาณ
สารมาตรฐานของไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในเคร่ืองดื่มชูกําลังและเคร่ืองดื่มเกลือแร  โดยจาก
ขอมูลทางสถิติที่ไดพบวาสภาวะดังกลาวมีคาของรอยการคืนกลับ (% Recovery) อยูที่ 102-115%  
และมีความแมนยําในการตรวจวิเคราะหในรูปของ (%RSD) อยูที่ 0.55%  เม่ือนําไปวิเคราะหใน
ตัวอยางจะพบพีคของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดแยกตัวออกจากพีคสารรบกวนใน
ตัวอยางชัดเจนและใชเวลาวิเคราะหในแตละตัวอยางทั้งส้ินประมาณ 12 นาที ดังแสดงโครมาโทแกรม
ในภาพประกอบ 14  โดยผลของการตรวจวิเคราะหปริมาณของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัล
ดีไฮดในเคร่ืองดื่มชูกําลัง 16  ชนิด ดังแสดงในภาพประกอบ 15 
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ภาพประกอบ 14 แสดงตัวอยางโครมาโทแกรมของปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัล              
ดีไฮด  ในตัวอยางเคร่ืองดื่มชูกําลัง 

 

 
ภาพประกอบ 15   แสดงปริมาณของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในเคร่ืองดื่มชูกําลัง 

16 ชนิด 
 

  
 
 
  

HMF ในเคร่ืองด่ืมชูกําลัง 
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 เม่ือนําไปวิเคราะหในตัวอยางผงเกลือแรจะพบพีคของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัล
ดีไฮดแยกตัวออกจากพีคสารรบกวนในตัวอยางชัดเจนและใชเวลาวิเคราะหในแตละตัวอยางทั้งส้ิน
ประมาณ 5 นาที ดังแสดงโครมาโทแกรมในภาพประกอบ 16  โดยผลของการตรวจวิเคราะหปริมาณ
ของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในผงเกลือแร 20  ชนิด ดังแสดงในภาพประกอบ 17  
 

 
 

ภาพประกอบ 16 แสดงตัวอยางโครมาโทแกรมของปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัล                
ดีไฮด  ในตัวอยางผงเกลือแร 

 

 
 
ภาพประกอบ 17  แสดงปริมาณของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในตัวอยางผงเกลือแร 

20 ชนิด 

HMF ในผงเกลือแร 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิล                
เฟอรฟวรัลดีไฮดในปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันและปฏิกิริยาเมลลารด และวิเคราะหปริมาณในเคร่ืองดื่ม
ชูกําลังและเคร่ืองดื่มเกลือแร โดยใชวิธีวิเคราะหดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ซึ่งจะ
สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ ดังนี ้
 
สรุปผลการวิจัย 
 

 ตอนท่ี  1  ผลการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของอัตราสวนของวัฎภาคเคล่ือนที่ในระบบการ               
วัดแบบโดยตรง  พบวาสภาวะที่ 3 เปนวัฏภาคเคล่ือนที่ที่เหมาะสมในการวิเคราะหสารประกอบ                    
ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด ซึ่งมีอัตราสวนน้ําตออะซิโตไนไทรล รอยละ 90 : 10  
 
 ตอนท่ี  2  ผลการศึกษาการเกิดไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบตนแบบ ของ
ปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชนั 

2.1  ชนิดน้ําตาลในระบบตนแบบของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน ผลการศึกษาพบวาการ
เกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด ในระบบของน้ําตาลแตกตางกัน โดยปริมาณ
สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่เกิดจากน้ําตาลฟรักโทสมากกวาน้ําตาลกลูโคสและไม
สามารถตรวจพบในระบบของน้ําตาลซูโครส 

2.2  อุณหภูมิในระบบตนแบบของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน ผลการศึกษาพบวาเม่ือเพิ่ม
อุณหภูมิใหแกระบบสูงข้ึน ปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดมีแนวโนมสูงข้ึนดวย                  
ซึ่งปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่เกิดจากระบบของน้ําตาลฟรักโทสมีแนวโนม
เพิ่มข้ึนแบบสมการเอ็กซโพแนนเชียล สวนปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่เกิด
จากระบบของน้ําตาลกลูโคส มีแนวโนมเพิ่มข้ึนแบบสมการเสนตรง 

2.3  เวลาในระบบตนแบบของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน ผลการศึกษาพบวาเม่ือเพิ่ม
เวลาในการใหความรอนนานข้ึน ปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดมีแนวโนมสูงข้ึน
ดวยซึ่งปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่เกิดจากระบบของน้ําตาลฟรักโทสมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนแบบสมการเสนตรง สวนปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่เกิด
จากระบบของน้ําตาลกลูโคส มีแนวโนมเพิ่มข้ึนแบบสมการเอ็กซโพแนนเชียล 
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 ตอนท่ี  3  การศึกษาการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบตนแบบ 
ของปฏิกิริยาเมลลารด 

3.1  ชนิดของกรดอะมิโนในระบบตนแบบของปฏิกิริยาเมลลารด ผลการศึกษาพบวาชนิด
ของกรดอะมิโนมีผลตอการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด โดยกรดอะมิโนไลซีน                 
มีความไวในการทําปฏิกิริยากับน้ําตาลมากกวากรดอะมิโนโพรลีนและกรดอะมิโนทริปโทเฟน 

3.2  ชนิดน้ําตาลในระบบตนแบบของปฏิกิริยาเมลลารด ผลการศึกษาพบวาการเกิด
สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบของน้ําตาลตางกัน โดยปริมาณสารประกอบ                
ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่เกิดจากน้ําตาลฟรักโทสกับกรดอะมิโนไลซีนมากกวาน้ําตาลกลูโคส
กับกรดอะมิโนไลซีน และไมสามารถตรวจพบในระบบของน้ําตาลซูโครส 

3.3  อุณหภูมิในระบบตนแบบของปฏิกิริยาเมลลารด  ผลการศึกษาพบวาเม่ือเพิ่มอุณหภูมิ
ใหแกระบบปฏิกิริยาเมลลารดสูงข้ึน ปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดมีแนวโนม
สูงข้ึนดวย ซึ่งปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่เกิดจากระบบของน้ําตาลฟรักโทส
และน้ําตาลกลูโคสมีแนวโนมเพิ่มข้ึนแบบสมการเอ็กซโพแนนเชียลเชนเดียวกัน  

3.4  เวลาในระบบตนแบบของปฏิกิริยาเมลลารด  ผลการศึกษาพบวาเม่ือเพิ่มเวลาในการ
ใหความรอนแกระบบปฏิกิริยาเมลลารดนานข้ึน ปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดมี
แนวโนมสูงข้ึนดวย  ซึ่งปริมาณสารประกอบไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่เกิดจากระบบของน้ําตาล
ฟรักโทสมีแนวโนมเพิ่มข้ึนแบบสมการเอ็กซโพแนนเชียล สวนปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิล 
เฟอรฟวรัลดีไฮดที่เกิดจากระบบของน้ําตาลกลูโคส มีแนวโนมเพิ่มข้ึนแบบสมการลอการิทึม 

 
 ตอนท่ี  4  การศึกษาหาปริมาณไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในตัวอยางเคร่ืองดื่มชูกําลัง
และผงเกลือแรดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ผลการศึกษาพบวาปริมาณ
สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในตัวอยางเคร่ืองดื่มชูกําลังในทองตลาด อยูในชวง 0.02 
ถึง 5.45 มิลลิกรัมตอลิตร แลวทําการเก็บตัวอยางเคร่ืองดื่มชูกําลังไวเปนเวลา 3 เดือน พบวามีปริมาณ
ของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดเพิ่มข้ึน และในตัวอยางเคร่ืองดื่มเกลือแรในทองตลาด
มีปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดอยูในชวง  0.00 ถึง 0.71 มิลลิกรัมตอลิตร   
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อภิปรายผลการวจัิย 
ตอนท่ี 1  ศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมของอัตราสวนของวัฎภาคเคลื่อนท่ีในระบบการ

วัดแบบโดยตรง 
 จากผลการทดลองการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของวิธีการวิเคราะหปริมาณสารประกอบ              
ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง พบวา 
 การใชสภาวะที่  1 (น้ําตออะซิโตไนไทรล รอยละ 97 : 3) และสภาวะที่ 2 (น้ําตออะซิโตไนไทรล 
รอยละ 95 : 5)  เปนวัฏภาคเคล่ือนที่ จะใหเวลาในการคงอยูของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิล                
เฟอรฟวรัลดีไฮดบนคอลัมนเปนเวลานานเกินไป ทําใหเสียเวลาและส้ินเปลืองตัวทําละลาย 
 สําหรับการใชสภาวะที่ 4 (น้ําตออะซิโตไนไทรล รอยละ 80 : 20) เปนวัฏภาคเคล่ือนที่ ใหเวลา
ในการคงอยูบนคอลัมนนอย แตพีคของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดเกิดการซอนทับ
กับพีคอ่ืนๆ 
 ในการเลือกใชสภาวะที่ 3 (น้ําตออะซิโตไนไทรล รอยละ 90 : 10) เปนวัฏภาคเคล่ือนที่ แมวา
จะใชเวลาในการวิเคราะหสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดนานกวาสภาวะที่ 4 แตเม่ือทํา
การวิเคราะหกับตัวอยางเคร่ืองดื่มชูกําลังและเคร่ืองดื่มเกลือแรกลับเปนสภาวะที่เกิดการแยกของ
สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดออกจากพีคอ่ืนๆไดอยางสมบูรณ ดังนั้นจึงเลือกใชสภาวะ
นี้  ในการวิเคราะห 
 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงไดกําหนดสภาวะของระบบโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง
ไวดังนี้ 

- คอลัมน  C18 (VertiSepTM pHendure 5 µm ขนาด 4.6 x 250 mm) 
- องคประกอบวัฏภาคเคล่ือนที่ของอัตราสวนน้ําตออะซิโตไนไทรล รอยละ 90 : 10 
- อัตราการไหลของวัฏภาคเคล่ือนที่ 1.5 มิลลิลิตรตอนาท ี
- ปริมาตรตอหนึ่งตัวอยางการวิเคราะหเทากับ 20 ไมโครลิตร (1 loop) 
- ตัวตรวจวัดแบบอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลที่ความยาวคล่ืน 280 นาโนเมตร ซึ่งเปนคา               

ความยาวคล่ืนที่สารมีการดูดกลืนพลังงานมากที่สุด 
 

การสรางกราฟมาตรฐาน 
 เม่ือนําสภาวะดังกลาวมาใชในการวัดปริมาณสารมาตรฐานไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด ที่
มีความเขมขน ในชวง  0.001 - 7 ppm  เม่ือคํานวณหาคาขีดความสามารถต่ําสุดในการตรวจวัด 
(LOD) และคาขีดความสามารถต่ําสุดในการวิเคราะห (LOQ) ในการวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบ
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เกิดไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด พบวาไดคา LOD (S/N > 3) เทากับ 0.00036 ppm และคา LOQ 
(S/N > 10) เทากับ 0.0012 ppm  ตามลําดับ 
 

 ตอนท่ี 2 ศึกษาการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดใน
ระบบตนแบบ ของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน 
 2.1  การศึกษาผลของชนิดนํ้าตาลในระบบตนแบบของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน  

งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาชนิดของน้ําตาลในการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอร
ฟวรัล ดีไฮดของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน  พบวาชนิดของน้ําตาลมีผลตอการเกิดสารประกอบไฮดรอก
ซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด  เนื่องจากน้ําตาลทั้ง 3 ชนิด คือน้ําตาลฟรักโทส น้ําตาลกลูโคส และน้ําตาล
ซูโครส มีโครงสรางทางเคมีที่แตกตางกัน  ดังแสดงในภาพประกอบ  18     
                           

                      
 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 18 โครงสรางทางเคมีของน้ําตาลกลูโคส น้ําตาลฟรักโทส และน้ําตาลซูโครส 

  
 ซึ่งน้ําตาลกลูโคส เปนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวที่จัดอยูในกลุมของอัลโดเฮกโซส สวนน้ําตาล
ฟรักโทส จัดอยูในกลุมของคีโตเฮกโซส และน้ําตาลซูโครสเปนน้ําตาลโมเลกุลคูที่ประกอบดวยน้ําตาล
กลูโคสและน้ําตาลฟรักโทส  จากโครงสรางทางเคมีทีแ่ตกตางกันนี้จึงมีผลทําใหน้ําตาลฟรักโทสที่เปน
น้ําตาลคีโตสเกิดปฏิกิริยาการสูญเสียน้ําไดเ ร็วกวาจึงมีผลทําใหน้ําตาลฟรักโทสสามารถเกิด
สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดไดมากกวาน้ําตาลกลูโคส (Siqueira; & 2013 : 71-82) 
ดังแสดงในภาพประกอบ  19 

น้ําตาลกลูโคส น้ําตาลฟรักโทส 

น้ําตาลซูโครส 
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ภาพประกอบ 19   ปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันของน้ําตาลกลูโคสและน้ําตาลฟรักโทส 
       

        ที่มา:  ดัดแปลงจาก  Fenneme (1985), Scarpellino; & Soukup (1993) 
 
 ในสวนของน้ําตาลซูโครสซึง่เปนน้ําตาลโมเลกุลคู ที่ประกอบดวยน้ําตาลกลูโคสตอกับน้ําตาล
ฟรักโทสดวยพันธะ (1-2) เปนน้ําตาลนอนรีดิวซเพียงชนิดเดียว และไมสามารถถูกออกซิไดซได 
เนื่องจากไมมีกลุมอัลดีไฮดและกลุมคีโตนที่เปนอิสระ และไมเกิดมิวตาโรเตชัน (mutarotation) เม่ืออยู
ในสารละลาย (นิธิยา. 2539) จึงทําใหน้ําตาลซูโครสไมสามารถเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิล               
เฟอรฟวรัลดีไฮดได จากผลการทดลองพบวาการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดใน
น้ําตาลแตกตางกันตามลําดับ ดังนี้ น้ําตาลฟรักโทส > น้ําตาลกลูโคส > น้ําตาลซูโครส 
 
  2.2 การศึกษาผลของอุณหภูมิในการใหความรอน 
 จากผลของอุณหภูมิในการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบตนแบบ
ของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน โดยมีการใหความรอนแกน้ําตาล 3 ชนิด ที่อุณหภูมิ 35, 50, 60, 80 

น้ําตาลกลูโคส น้ําตาลฟรักโทส อีนไดออล 

สารไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด 
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และ 100 oC  เปนเวลา 30 นาที  พบวาอุณหภูมิมีผลตอการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัล
ดีไฮด  เนื่องจากการใหความรอนแกน้ําตาลที่อุณหภูมิสูงๆ น้ําตาลจะเกิดปฏิกิริยาการสูญเสียน้ําออก
จากโมเลกุลอยางรวดเร็ว ที่เรียกวา enolization dehydration และเกิดการแตกตัวเปนไฮดรอกซีเมทิล
เฟอรฟวรัลดีไฮด  (Berk. 1976 : 315)   
 เม่ือนําปริมาณการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดของน้ําตาลฟรักโทสใน
ปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันมาพลอตกราฟ   พบวามีแนวโนมของการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิล
เฟอรฟวรัลดีไฮดในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
   แนวโนมแบบเอ็กซโพแนนเชียล  มีคา   R2    =    0.7175  
   แนวโนมแบบเชิงเสนตรง   มีคา   R2    =    0.667  
   สวนแนวโนมแบบยกกําลัง  มีคา   R2    =    0.6029 
 จากคา R-squared (R2) พบวาเสนแนวโนมลงตัวกับสมการแบบเอ็กซโพแนนเชียล  ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาการเกิดของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดมีอัตราการเพิ่มข้ึนแบบทวีคูณ คือที่
อุณหภูมิต่ําการเกิดของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดจะเกิดอยางชาๆ เม่ืออุณหภูมิ
สูงข้ึนพบวาการเกิดของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดเพิ่มข้ึนแบบทวีคูณ  ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 20 
 

 
 

ภาพประกอบ 20 ปริมาณการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในน้ําตาลฟรักโทสที่
อุณหภูมิตางๆ ในปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชนั 
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 เม่ือนําปริมาณการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดของน้ําตาลกลูโคสใน
ปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันมาพลอตกราฟ   พบวามีแนวโนมของการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิล
เฟอรฟวรัลดีไฮดในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
   แนวโนมแบบเอ็กซโพแนนเชียล  มีคา   R2    =    0.8006 
   แนวโนมแบบเชิงเสนตรง   มีคา   R2    =    0.8193 
   สวนแนวโนมแบบยกกําลัง  มีคา   R2    =    0.8382 
 จากคา R-squared (R2) พบวาเสนแนวโนมลงตัวกับสมการแบบยกกําลัง  ซึ่งแสดงใหเห็นวา
การเกิดของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดมีการเพิ่มข้ึนในอัตราใดอัตราหนึ่งโดยเฉพาะ 
ดังแสดงในภาพประกอบ 21 
 

 
 

ภาพประกอบ 21 ปริมาณการเกดิสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในน้ําตาลกลูโคสที่
อุณหภูมิตางๆ ในปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชนั 

 
 2.3  การศึกษาผลของเวลาในระบบตนแบบ 
 จากผลของเวลาในการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบตนแบบของ
ปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน ในน้ําตาลทั้ง 3 ชนิด คือ น้ําตาลซูโครส น้ําตาลกลูโคส และน้ําตาลฟรักโทส 
โดยมีการใหความรอนแกน้ําตาลที่อุณหภูมิ 80oC เปนเวลา 5, 10, 30, 60 และ 80 นาที  พบวาเวลามี
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ผลตอการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด  เนื่องจากน้ําตาลเกิดการสูญเสียน้ําออก
จากโมเลกุลอยางตอเนื่อง จึงเกิดเปนสารไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดมากข้ึน (Berk, 1976 : 315) 
 เม่ือนําปริมาณการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดของน้ําตาลฟรักโทสใน
ปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันมาพลอตกราฟ   พบวามีแนวโนมของการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิล
เฟอรฟวรัลดีไฮดในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
   แนวโนมแบบเอ็กซโพแนนเชียล  มีคา   R2    =    0.923 
   แนวโนมแบบเชิงเสนตรง   มีคา   R2    =    0.9232 
   สวนแนวโนมแบบยกกําลัง  มีคา   R2    =    0.8681 
 จากคา R-squared (R2) พบวาเสนแนวโนมลงตัวกับสมการแบบเชิงเสนตรง  ซึ่งแสดงใหเห็น
วาการเกิดของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดมีการเพิ่มข้ึนในอัตราคงที่เม่ือใหความรอน
เปนเวลานาน   ดังแสดงในภาพประกอบ 22 
 

 
 
ภาพประกอบ  22  ปริมาณการเกิดสารประกอบไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในน้ําตาลฟรักโทสที่

เวลาตางๆ ในปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชนั 
 จากกราฟเม่ือนํามาหาอัตราการเกิดของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด จะแสดง
ดังสมการดังตอไปนี ้
  อัตรา     =    ความชันของกราฟที่ลากระหวางจุดสองจุดในชวงเวลานั้นๆ 

   =      
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พบวาอัตราการเกิดของสารประกอบไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในชวงเวลาตางๆมีดังนี ้
 

อัตราการเกิดทีช่วงเวลา 10 – 30  นาที  =    =  =  0.0001 ppm/min 
 
อัตราการเกิดทีช่วงเวลา  60 – 80  นาที =    =  =  0.0001 ppm/min 
 
 จากการคํานวณอัตราการเกิดของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดตอหนึ่งหนวย
เวลา ซึ่งในชวงตนของการศึกษาอัตราการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด มี
คาประมาณ 0.0001 ppm ตอนาที และชวงหลังอัตราการเกิดมีคาประมาณ 0.0001 ppm ตอนาที ซึ่ง
แสดงใหเห็นวามีการเพิ่มข้ึนแบบคงที่ โดยมีแนวโนมไปในทางเดียวกับสมการเสนตรง 
  
 ในสวนของน้ําตาลกลูโคสเม่ือนําปริมาณการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด
ในปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันมาพลอตกราฟ   พบวามีแนวโนมของการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิล
เฟอรฟวรัลดีไฮดในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
 

   แนวโนมแบบเอ็กซโพแนนเชียล  มีคา   R2    =    0.9143 
   แนวโนมแบบเชิงเสนตรง   มีคา   R2    =    0.9099 
   สวนแนวโนมแบบยกกําลัง  มีคา   R2    =    0.8729 
 จากคา R-squared (R2) พบวาเสนแนวโนมลงตัวกับสมการแบบเอ็กซโพแนนเชียล  ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาการเกิดของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดมีอัตราการเพิ่มข้ึนแบบทวีคูณเม่ือให
ความรอนเปนเวลานาน ดังแสดงในภาพประกอบ 23 
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ภาพประกอบ  23  ปริมาณการเกิดสารประกอบไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในน้ําตาลกลูโคสที่
เวลาตางๆ ในปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชนั 

 
 จากกราฟเม่ือนํามาหาอัตราการเกิดของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด พบวา
อัตราการเกิดของสารประกอบไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดไีฮดในชวงเวลาตางๆมีดังนี ้
 
อัตราการเกิดทีช่วงเวลา 10 – 30  นาที  =    =   =  6x10-5 ppm/min 
 
อัตราการเกิดทีช่วงเวลา  60 – 80  นาที =     =  =  8 x10-5ppm/min 
 
 จากการคํานวณอัตราการเกิดของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดตอหนึ่งหนวย
เวลา ซึ่งในชวงตนของการศึกษาอัตราการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด มี
คาประมาณ 6x10-5 ppm ตอนาที และชวงหลังอัตราการเกิดมีคาประมาณ 8 x10-5 ppm ตอนาที              
ซึ่งแสดงใหเห็นวามีอัตรา  การเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในชวงหลังเพิ่มข้ึน  จึงมี
แนวโนมไปทางเดียวกับสมการแบบเอ็กซโพแนนเชียล  
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 ตอนท่ี 3  ศึกษาการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดใน
ระบบตนแบบ ของปฏิกิริยาเมลลารด 

 3.1 การศึกษาผลของชนิดของกรดอะมิโนในระบบตนแบบ 
 การเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด ในระบบตนแบบของปฏิกิริยาเมลลารด 
เปนการเกิดปฏิกิริยาระหวางหมูอะมิโนของกรดอะมิโนกับหมูคารบอนิลในนํ้าตาล  ซึ่งในการทดลองนี้
ไดเลือกใชกรดอะมิโน 3 ชนิด คือ กรดอะมิโนไลซีน, กรดอะมิโนโพรลีน และกรดอะมิโน ทริปโทเฟน            
มาทําปฏิกิริยากับน้ําตาลทั้ง 3 ชนิด คือ น้ําตาลซูโครส, น้ําตาลกลูโคส และน้ําตาลฟรักโทส ที่อุณหภูมิ 
80oC เปนเวลา 30 นาที พบวาการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่เกิดข้ึนระหวาง
กรดอะมิโนไลซีนกับน้ําตาล มีคามากกวากรดอะมิโนโพรลีน และทริปโทเฟน   แสดงใหเห็นวาชนิดของ
กรดอะมิโนมีผลตอการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด เนื่องจากโครงสรางและ              
หมูอะมิโนอิสระของกรดอะมิโนทีแ่ตกตางกัน ดังแสดงในภาพประกอบ  24 
 

                               
  
 

ภาพประกอบ 24  โครงสรางทางเคมีของกรดอะมิโน 3 ชนดิ 
 
 ซึ่งกรดอะมิโนที่แตกตางกันกอใหเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในปฏิกิริยา
เมลลารดที่แตกตางกัน โดยกรดอะมิโนไลซีนเปนหมูอะมิโนที่จําเปนตอรางกายและมีความไวใน                         
การเกิดปฏิกิริยา เนื่องจากมีหมู -NH2 ที่มี reactivity ที่สูง  (Ahmed; et al. 1986 : 4889-4894) และ
มีหมูอะมิโนที่พรอมจะเกิดปฏิกิริยาถึง 2 หมู  (Labuza; & Baisier. 1992)  ในสวนกรดอะมิโนโพรลีน
และทริปโทเฟนเปนกรดอะมิโนขนาดใหญ และมีลักษณะไมชอบน้ํา เม่ือมีการรวมตัวกับน้ําตาลจะเกิด
สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดไดนอย ดังแสดงในภาพประกอบ  25 
 

กรดอะมิโนไลซีน กรดอะมิโนโพรลีน กรดอะมิโนทริปโทเฟน 
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ภาพประกอบ  25  เปรียบเทยีบปริมาณการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดของ
กรดอะมิโนชนิดตางๆในปฏิกิริยาเมลลารด 

 
 3.2  การศึกษาผลของชนิดนํ้าตาลในระบบตนแบบของปฏิกิริยาเมลลารด 
 การเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด ในระบบตนแบบของปฏิกิริยาเมลลารด                
เปนการเกิดปฏิกิริยาระหวางกรดอะมิโนกับน้ําตาลรีดิวซ  ซึ่งน้ําตาลฟรักโทสและน้ําตาลกลูโคสเปน
น้ําตาลรีดิวสจึงสามารถรวมตัวกับหมูอะมิโนของกรดอะมิโนไดดี (Naranjo; et. al. 1998 : 309-313) 
เกิดเปนไกลโคซิลเอมีนซึ่งสามารถเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดได สวนน้ําตาล
ซูโครสเปนน้ําตาลโมเลกุลคูที่ไมมีหมูอัลดีไฮด และคีโตนอิสระ เปนน้ําตาลนอนรีดิวซเพียงชนิด จึงทํา
ใหน้ําตาลซูโครสไมสามารถทําปฏิกิริยากับหมูอะมิโนของกรดอะมิโนในปฏิกิริยาเมลลารดได             
(นิธิยา. 2539) จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาชนิดของน้ําตาลมีผลตอการเกิดสารประกอบ
สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในปฏิกิริยาเมลลารด ดังแสดงในภาพประกอบ  13 
 
 3.3  การศึกษาผลของอุณหภูมิในระบบตนแบบของปฏิกิริยาเมลลารด 

จากผลของอุณหภูมิในการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบตนแบบ
ของปฏิกิริยาเมลลารด พบวาเม่ือใหความรอนแกน้ําตาลที่อุณหภูมิสูงๆ น้ําตาลจะเกิดปฏิกิริยา                     
การสูญเสียน้ําออกจากโมเลกุลอยางรวดเร็ว ที่เรียกวา sugar dehydration โดยข้ันตอนสุดทายจะได
ผลิตภัณฑจําพวกสารเมลานอยดดินซึ่งใหสีนํ้าตาลเขมหนึ่งในนั้นคือสารประกอบไฮดรอกซีเมทิล          

ไลซีน  
โพรลีน 

ทริปโทเฟน 
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เฟอรฟวรัลดีไฮด (Fayle; & Gerrard. 2002) ซึ่งแสดงใหเห็นวาอุณหภูมิมีผลตอการสารประกอบ           
ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดเชนเดียวกับปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน 
 เม่ือนําปริมาณการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดของน้ําตาลฟรักโทสใน
ปฏิกิริยาเมลลารดมาพลอตกราฟ   พบวามีแนวโนมของการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัล
ดีไฮดในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
   แนวโนมแบบเอ็กซโพแนนเชียล  มีคา   R2    =    0.9266 
   แนวโนมแบบเชิงเสนตรง   มีคา   R2    =    0.7846 
   สวนแนวโนมแบบยกกําลัง  มีคา   R2    =    0.8211 
 จากคา R-squared (R2) พบวาเสนแนวโนมลงตัวกับสมการแบบเอ็กซโพแนนเชียล  ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาการเกิดของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดมีอัตราการเพิ่มข้ึนแบบทวีคูณ              
ดังแสดงในภาพประกอบ 26 
 

 
 

ภาพประกอบ 26 ปริมาณการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในน้ําตาลฟรักโทสที่
อุณหภูมิตางๆ ในปฏิกิริยาเมลลารด 

 
 เม่ือนําปริมาณการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดของน้ําตาลกลูโคสใน
ปฏิกิริยาเมลลารดมาพลอตกราฟ   พบวามีแนวโนมของการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัล
ดีไฮดในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
 

อุณหภูมิหอง        50
 oC           60

 oC             80
 oC             100

 oC 
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   แนวโนมแบบเอ็กซโพแนนเชียล  มีคา   R2    =    0.8787 
   แนวโนมแบบเชิงเสนตรง   มีคา   R2    =    0.8491 
   สวนแนวโนมแบบยกกําลัง  มีคา   R2    =    0.7112 
 จากคา R-squared (R2) พบวาเสนแนวโนมลงตัวกับสมการแบบเอ็กซโพแนนเชียล  ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาการเกิดของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดมีอัตราการเพิ่มข้ึนแบบทวีคูณ                   
ดังแสดงในภาพประกอบ 27 
 

 
 

ภาพประกอบ 27  ปริมาณการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในน้ําตาลกลูโคสที่
อุณหภูมิตางๆ ในปฏิกิริยาเมลลารด 

 
 3.4  การศึกษาผลของเวลาในระบบตนแบบของปฏิกิริยาเมลลารด 

จากผลของเวลาในการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในระบบตนแบบของ
ปฏิกิริยาเมลลารด พบวาเม่ือใหความรอนแกน้ําตาลเปนเวลานาน น้ําตาลจะเกิดปฏิกิริยาการสูญเสีย
น้ําออกจากโมเลกุลอยางตอเนื่อง เกิดเปนสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดสูงข้ึน ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาเวลามีผลตอการสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดเชนเดียวกับปฏิกิริยาคาราเมล
ไลเซชัน 
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 เม่ือนําปริมาณการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดของน้ําตาลฟรักโทสใน
ปฏิกิริยาเมลลารดมาพลอตกราฟ   พบวามีแนวโนมของการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัล
ดีไฮดในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
   แนวโนมแบบเอ็กซโพแนนเชียล  มีคา   R2    =    0.9777 
   แนวโนมแบบเชิงเสนตรง   มีคา   R2    =    0.9661 
   สวนแนวโนมแบบยกกําลัง  มีคา   R2    =    0.8601 
 จากคา R-squared (R2) พบวาเสนแนวโนมลงตัวกับสมการแบบเอ็กซโพแนนเชียล ซึ่งแสดงให
เห็นวาการเกิดของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดมีอัตราการเพิ่มข้ึนแบบทวีคูณ ดังแสดง
ในภาพประกอบ 28 
 

 
 
ภาพประกอบ 28 ปริมาณการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในน้ําตาลฟรักโทสที่

เวลาตางๆ ในปฏิกิริยาเมลลารด 
 

 จากกราฟเม่ือนํามาหาอัตราการเกิดของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด พบวา
อัตราการเกิดของสารประกอบไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดไีฮดในชวงเวลาตางๆมีดังนี ้
 

อัตราการเกิดทีช่วงเวลา 10 – 30  นาที =     =  = 6 x 10-5 ppm/min 
 
อัตราการเกิดทีช่วงเวลา 60 – 80  นาที =    =    = 1 x 10-4 ppm/min 
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 จากการคํานวณอัตราการเกิดของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดตอหนึ่งหนวย
เวลา ซึ่งในชวงตนของการศึกษาอัตราการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด มี
คาประมาณ 6x10-5 ppm ตอนาที และชวงหลังอัตราการเกิดมีคาประมาณ 1 x10-4 ppm ตอนาที                  
ซึ่งแสดงใหเห็นวามีอัตราการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในชวงหลังเพิ่มข้ึน จึงมี
แนวโนมไปทางเดียวกับสมการแบบเอ็กซโพแนนเชียล 
 
 ในสวนของน้ําตาลกลูโคส  เม่ือนําปริมาณการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัล                 
ดีไฮดในปฏิกิริยาเมลลารดมาพลอตกราฟ   พบวามีแนวโนมของการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิล
เฟอรฟวรัลดีไฮดในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
   แนวโนมแบบเชิงเสนตรง   มีคา   R2    =    0.8141 
   แนวโนมแบบยกกําลัง   มีคา   R2    =    0.9742 
   สวนแนวโนมแบบลอการิทึม มีคา   R2    =    0.9774 
 จากคา R-squared (R2) พบวาเสนแนวโนมลงตัวกับสมการแบบลอการิทึม ซึ่งแสดงใหเห็นวา
การเกิดของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดมีอัตราการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วแลวอยูใน
ระดับคงที่เม่ือใหความรอนเปนเวลานาน ดังแสดงในภาพประกอบ 29 
 

 
 

ภาพประกอบ 29 ปริมาณการเกิดสารไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในน้ําตาลกลูโคสที่เวลาตางๆ ใน
ปฏิกิริยาเมลลารด 
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 จากกราฟเม่ือนํามาหาอัตราการเกิดของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด พบวา
อัตราการเกิดของสารประกอบไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดไีฮดในชวงเวลาตางๆมีดงันี ้
 
อัตราการเกิดทีช่วงเวลา 10 – 30  นาที  =   =   = 5 x 10-5 ppm/min 
 
อัตราการเกิดทีช่วงเวลา 60 – 80  นาที  =    =  = 1 x 10-5 ppm/min 
  
 จากการคํานวณอัตราการเกิดของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดตอหนึ่งหนวย
เวลา ซึ่งในชวงตนของการศึกษาอัตราการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด มี
คาประมาณ 5x10-5 ppm ตอนาที และชวงหลังอัตราการเกิดมีคาประมาณ 1 x10-5 ppm ตอนาที                 
ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการเกิดของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดอยางรวดเร็ว แตเม่ือเวลา
ผานไป อัตราการเกิดของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดเร่ิมนอยลงและอยูในระดับคงที่ 
ซึ่งมีแนวโนมไปทางเดียวกันกับสมการแบบลอการิทึม 
 
 จากผลการทดลองทั้งหมดผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและทําการเปรียบเทียบการเกิดสารไฮดรอก        
ซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันและปฏิกิริยาเมลลารด พบวาปริมาณการเกิด            
สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในน้ําตาลฟรักโทสของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันมี
มากกวาปฏิกิริยาเมลลารด ดังแสดงในภาพประกอบ 30 เนื่องจากปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันมี                   
สารตั้งตนเพียงน้ําตาลอยางเดียว และอาศัยอุณหภูมิที่ สูงทําให เกิดสารสีน้ําตาล อยางเชน
สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด แตในสวนของปฏิกิริยาเมลลารด ตองประกอบดวย                
สารตั้งตน คือ น้ําตาลรีดิวซ และกรดอะมิโน เกิดปฏิกิริยาการรวมตัวหรือควบแนน แลวเกิด                            
การเปล่ียนแปลงหลายข้ันตอน จนเกิดเปนสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด  ซึ่งการเกิด
สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดทั้ง 2 ปฏิกิริยามีแนวโนมการเกิดแบบเอ็กโพเนนเชียล                   
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Tosi และคณะ  (Tosi; et. al. 2002: 71-74)  ซึ่งมีการใหความรอนเปน
เวลา 14 – 60  วินาที พบวาระยะเวลาในการใหความรอนกับน้ําผ้ึงมีความสัมพันธเชิงเสนแบบ               
เอ็กโพเนนเชียลกับปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด  แตที่อุณหภูมิต่ําๆ ความชัน
ของกราฟจะนอยกวาที่ อุณหภูมิสูงๆ แสดงวาที่ อุณหภูมิต่ําการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิล            
เฟอรฟวรัลดีไฮด จะมีปริมาณนอยกวาที่อุณหภูมิสูง 
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ภาพประกอบ 30   เปรียบเทยีบปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในน้ําตาล
ฟรักโทส ระหวางปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันกับปฏิกิริยาเมลลารด 

 

 ในสวนของน้ําตาลกลูโคส  พบวาในชวงของอุณหภูมิ 35 – 60oC ปริมาณการเกิดสาร                 
ไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดของปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันเกิดไดมากกวาปฏิกิริยาเมลลารด               
แตเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนในชวงประมาณ 80 – 100oC ปริมาณการเกิดไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด
ของปฏิกิริยาเมลลารด สามารถเกิดไดมากกวาปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน ดังแสดงในภาพประกอบ  31 
 

 
 

ภาพประกอบ 31  เปรียบเทียบปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในน้ําตาลกลูโคส  
ระหวางปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันกบัปฏิกิริยาเมลลารด 
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ตอนท่ี 4 การศึกษาหาปริมาณไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในตัวอยาง
เคร่ืองด่ืมชูกําลังและผงเกลือแรดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง  

ในการวิเคราะหปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในตัวอยางเคร่ืองดื่ม             
ชูกําลังและเคร่ืองดื่มเกลือแรที่มีจําหนายทั่วไปในทองตลาด พบวาในเคร่ืองดื่มชูกําลังมีปริมาณ
สารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดอยูในชวง 0.02 – 5.45 ไมโครกรัมตอกรัม และในตัวอยาง
ผงเกลือแร มีปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดอยูในชวง0.00 – 0.71 ไมโครกรัมตอ
กรัม ซึ่งในแตละประเทศมีขอกําหนดปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดในชวงที่
แตกตางกัน ซึ่งคามาตรฐานสากลกําหนดไวที่ 80 มิลิกรัมตอกิโลกรัม (Khalil; et al. 2010: 1390-
1395)   

ซึ่งการวิเคราะหปริมาณสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดดวยเทคนิคโครมาโท          
กราฟของเหลวสมรรถนะสูง พบวามีคาขีดความสามารถต่ําสุดในการตรวจวัด (LOD) เทากับ 0.00036 
มิลิกรัมตอกิโลกรัม และคาขีดความสามารถต่ําสุดในการวิเคราะห (LOQ) เทากับ 0.0012 มิลิกรัมตอ
กิโลกรัม มีคาเฉล่ียรอยละการคืนกลับ (%Recovery) เทากับ 110.2 และรอยละคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมพัทธ (%RSD) เทากับ 0.55 วิธีนี้สามารถนําไปตรวจหาสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด
ไดสะดวก รวดเร็วและแมนยํา และสามารถนําไปประยุกตในการตรวจวิเคราะหกบัตัวอยางอ่ืนได 

 
ขอเสนอแนะ 
1.  ควรมีการปรับอุณหภูมิในการใหความรอนที่สูงข้ึน ในระบบตนแบบเพื่อศึกษาอุณหภูมิที่

สงผลตอการเกิดสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่มากที่สุด 
2.  ควรศึกษาความเขมขนของชนิดของกรดอะมิโนและความเขมขนของน้ําตาล  
3.  ควรศึกษาตัวอยางในวงกวางมากข้ึน เพื่อประโยชนทางดานสุขภาพของผูบริโภค โดย

ศึกษาจากตัวอยางเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก  ก 
โครมาโทแกรมของสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮด 

ในระบบตนแบบ 
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ภาพประกอบ  32  โครมาโทแกรมสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่เกิดจากน้ําตาล
ฟรักโทสที่อุณหภูมิ 80oC เปนเวลา30 นาที ในปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน 

 

 
 

ภาพประกอบ 33  โครมาโทแกรมสารประกอบไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่เกิดจากน้ําตาลกลูโคส
ที่อุณหภูมิ 80oC เปนเวลา 30 นาที ในปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน 

 
 
 

HMF 

HMF 
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ภาพประกอบ 34  โครมาโทแกรมของน้ําตาลซูโครสที่อุณหภูมิ 80oC เปนเวลา30 นาที ในปฏิกิริยา               
คาราเมลไลเซชัน 

 

 
 

ภาพประกอบ 35  โครมาโทแกรมสารประกอบไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่เกิดจากน้ําตาล
ฟรักโทสทําปฏิกิริยากับกรดอะมิโนไลซีน  ที่อุณหภูมิ 80oC เปนเวลา30 นาที ในปฏิกิริยาเมลลารด 

HMF 
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ภาพประกอบ 36  โครมาโทแกรมสารประกอบไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่เกิดจากน้ําตาลกลูโคส
ทําปฏิกิริยากับกรดอะมิโนไลซนี  ที่อุณหภูมิ 80oC เปนเวลา 30 นาที ในปฏิกิริยาเมลลารด 

 

 
 

ภาพประกอบ 37  โครมาโทแกรมของน้ําตาลซูโครสทําปฏิกิริยากับกรดอะมิโนไลซีน ที่อุณหภูมิ 80oC 
เปนเวลา 30 นาที ในปฏิกิริยาเมลลารด 

 
 
 

HMF 
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ภาพประกอบ 38 โครมาโทแกรมสารประกอบไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่เกิดจากน้ําตาลฟรักโทส
ทําปฏิกิริยากับกรดอะมิโนโพรลีนที่อุณหภูมิ 80oC เปนเวลา30 นาที ในปฏิกิริยาเมลลารด 

 

 
 

ภาพประกอบ 39 โครมาโทแกรมสารประกอบไฮดรอกซเีมทิลเฟอรฟวรัลดไีฮดที่เกิดจากน้ําตาลฟรักโทส
ทําปฏิกิริยากับกรดอะมิโนทริปโทเฟน ที่อุณหภูมิ 80oC เปนเวลา 30 นาที ในปฏิกิริยาเมลลารด 

 
 
 

HMF 

HMF 
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ภาคผนวก  ข 
เคร่ืองมือ  อุปกรณท่ีใชในงานวิจัย 
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ภาพประกอบ  40   เคร่ืองโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง  
 

 
 

ภาพประกอบ 41  เคร่ืองอังไอน้ําที่สามารถควบคุมอุณหภูมิไดใชในการใหความรอน 
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ภาพประกอบ 42  ตัวอยางเคร่ืองดื่มชูกําลังที่ใชในงานวิจยั 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 43 ตัวอยางผงเกลือแรที่ใชในงานวิจยั 
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ภาคผนวก  ค 
การวิเคราะหผลทางสถิติ และคาพารามิเตอรในการวิเคราะห 
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ภาคผนวก ค 
การวิเคราะหผลทางสถิติ และคาพารามิเตอรในการวิเคราะห 

 
การหาคาขีดจํากัดต่ําสุดในการตรวจวัด และคาของขีดจํากัดต่ําสุดในการวิเคราะห 

 ฉีดสารละลายมาตรฐานไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดีไฮดที่ความเขมขน 0.001 ppm เขาสู
ระบบเคร่ืองโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง จํานวน 10 คร้ัง บันทึกโครมาโทแกรม แลวนําขอมูล
ของสัญญาณการวิเคราะหที่ไดมาคํานวณหาคาของ ขีดจํากัดต่ําสุดในการตรวจวัด (LOD; S/N > 3) 
และขีดจํากัดต่ําสุดในการวิเคราะห (LOQ; S/N > 10) ตามสมการ 

 

 
หมายเหต ุ
 DL  คือ  ขีดจํากัดต่ําสุดในการตรวจวัด  

QL  คือ  ขีดจํากัดต่ําสุดในการวิเคราะห 
F     คือ  แฟคเตอรในการคํานวณ โดย สําหรับ DL มีคาเทากับ 3.3 และสําหรับ QL มีคา 
   เทากับ 10 ตามลําดับ 
b    คือ  ความชันที่ไดจากสมการกราฟมาตรฐานความเขมขนที่ไดจากการศึกษาขางตน 
SD คือ  คาเบีย่งเบนมาตรฐานของสัญญาณการวิเคราะหสารละลายมาตรฐานไฮดรอกซเีมทิล 
  เฟอรฟวรัลดีไฮดที่ความเขมขน 0.001 ppm จํานวน 10 ซ้ํา   
 
สําหรับ SD ที่ใชในการคํานวณหาคา นั้นจะ วัดจากคาของ signal-to-noise ที่พบในบริเวณ  

retention time ของพีคสารประกอบไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลดไีฮด  ตามสมการ 
 

 
 
หมายเหต ุ
 S/D  คือ  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัญญาณการวิเคราะห 

H     คือ  ความสูงของพีคสัญญาณการวิเคราะห ดังแสดงตามรูป  
h     คือ  ความสูงของพีคสัญญาณสารรบกวน ดังแสดงตามรูป  
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ภาพประกอบ  44  แสดงการวัดคาความสูงพีคสัญญาณการวิเคราะห (H) และความสูงของพีคสาร
รบกวน (h)  โดยภาพบนจะเปนของขีดจํากัดต่ําสุดในการตรวจวัด และภาพลางจะเปนของ
ขีดจํากัดต่ําสุดในการวิเคราะห ตามลําดับ 

 
               ที่มา  Shrivastava; & Gupta  Methods (2011) 
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