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การหาปริมาณสารกันบูดในก๋ วยเตีย' ว
ด้ วยเทคนิค Capillary Zone Electrophoresis
Determination of Preservatives in Noodles
by Capillary Zone Electrophoresis
นฤมล วชิ รปัทมา และ ชลชญา มะลิแย้ ม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิ ต ปทุมธานี 12121

บทคัดย่ อ
ก๋ วยเตี"ยวและอาหารประเภทเส้น มักทํามาจากแป้ งข้าวเจ้าจึ งเน่ าเสี ยง่ายจากเชื+ อแบคที เรี ยและเชื+ อรา
ผูผ้ ลิตจึงนิ ยมเติม สารกันบูดลงไป ซึ2 งจะมีผลเสี ยต่อการทํางานของตับและไตของผูบ้ ริ โภคหากได้รับสารกันบูด
ปริ มาณมาก งานวิจยั นี+ตอ้ งการพัฒนาเทคนิค capillary zone electrophoresis เพื2อใช้วิเคราะห์หาปริ มาณสารกันบูด
โดยศึกษาความยาวคลื2นของการดูดแสงที2เหมาะสมของสารกันบูด 6 ชนิ ด (benzoic acid, sorbic acid, methyl
paraben, ethyl paraben, propyl paraben และ butyl paraben) เพื2อใช้เป็ น detection wavelength รวมทั+งศึกษา
สภาวะที2 เหมาะสมของการแยกสารเช่น องค์ประกอบและ pH ของ background electrolyte รวมทั+ง applied
voltage เพื2อให้ได้ความไวสู งสุ ดและใช้เวลาในการวิเคราะห์น้อย จากนั+นประยุกต์ใช้เทคนิ ค capillary zone
electrophoresis ที2พฒั นาได้ในการหาปริ มาณสารกันบูดในก๋ วยเตี"ยว
คําสําคัญ: ก๋ วยเตี"ยว สารกันบูด capillary electrophoresis

Abstract
Several noodles normally made from rice flour can spoil easily from bacteria and fungi. Therefore,
preservatives are required and often added in noodle products. Large quantities of preservatives can affect to
liver and kidney function. Thus the objectives of this research were to develop capillary zone electrophoresis
technique for the determination of six preservatives (benzoic acid, sorbic acid, methyl paraben, ethyl paraben,
propyl paraben and butyl paraben). The optimum absorption wavelength of each preservative was investigated
and was used as the detection wavelength. The composition and pH of background electrolyte and applied
voltage were optimized to obtain the highest sensitivity and short analysis time. The developed capillary zone
electrophoresis was then applied to determine preservative in noodles.
Keywords: noodle, preservative, capillary electrophoresis
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1. บทนํา

ในเครื2 องดื2ม [6, 7] ในอาหารกระป๋ อง [8] และในแยม
[9] ซึ2 งพบว่าหากร่ างกายได้รับสารกันบูดในปริ มาณ
น้อย ร่ างกายจะสามารถกําจัดออกได้ทางปั สสาวะ แต่
ถ้าได้รับต่อเนื2 องในปริ มาณมากจะทําให้ ตับและไต
ทํา หน้าที2 ห นัก ขึ+ น และถ้า กํา จัด ออกจากร่ า งกายไม่
หมดก็จะสะสมในร่ างกายส่ งผลเสี ยต่อประสิ ทธิ ภาพ
การทํางานของตับและไต อาจทําให้เกิ ดการเจ็บป่ วย
ด้วยอาการตับและไตพิการ ดังนั+นคณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานอาหารสากล (CODEX) ได้กาํ หนด
ปริ มาณการใช้สารกันบูดไว้เช่น benzoic acid ในเส้น
ก๋ วยเตี" ย วให้ ผ สมได้ ไ ม่ เ กิ น 1,000 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ
กิ โ ลกรั ม เป็ นต้น ข้อ ควรระวัง สํา หรั บ อาหารที2 ใ ส่
benzoic acid คือ benzoic acid สามารถทําปฏิกิริยากับ
ascorbic acid (vitamin C) แล้วให้ benzene ซึ2 งจัดเป็ น
สารก่ อ มะเร็ ง นอกจากนี+ ยัง พบว่า ผู ้ที2 แ พ้ อาจเกิ ด
อาการเจ็ บ ในช่ อ งท้อ ง หรื อเกิ ด อาการคลื2 น เหี ย น
อาเจี ย นหลัง การบริ โ ภคอาหารที2 ป นเปื+ อน benzoic
acid

นอกจากข้าวที2คนไทยนิ ยมรับประทานเป็ น
อาหารหลักแล้ว ยังมีก๋วยเตี"ยวหรื ออาหารประเภทเส้น
ต่างๆที2ทาํ มาจากแป้ งข้าวเจ้า ซึ2 งเป็ นอาหารที2คนส่ วน
ใหญ่นิยมมาก แต่พบว่าในปั จจุบนั ผูผ้ ลิตเส้นก๋ วยเตี"ยว
บางรายจะใส่ ส ารกัน บู ด ลงไปด้ว ยเพื2 อ ยับ ยั+ง การ
เจริ ญเติบโตของ bacteria และเชื+อรา มีผลให้ยืดอายุ
การจําหน่ ายได้หลายวันโดยเส้นก๋ วยเตี"ยวไม่เน่ าเสี ย
สารกัน บู ดมี หลายชนิ ด ที2 ใช้ใ นอุตสาหกรรมอาหาร
เช่ น benzoic acid, sorbic acid และสารในกลุ่ม
paraben ซึ2 งประกอบด้วย methyl paraben, ethyl
paraben, propyl paraben และ buthyl paraben เป็ นต้น
(โครงสร้างสารกันบูดดังรู ปที2 1) สําหรับอาหาร นิ ยม
ใช้ benzoic acid เป็ นสารกันบูดมากที2สุดหรื อเป็ นของ
ผสมของ benzoic acid และ sorbic acid สําหรั บ
parabens ก็มีใช้ในอาหารแต่ไม่นิยมเท่ากับ benzoic
acid มีรายงานวิจยั เกี2 ยวกับ benzoic acid ในอาหาร
เช่นในนม pasteurized และ UHT [1] ในอาหาร [2, 3]
ใน wine ที2ทาํ จากข้าวไทย [4] ใน food dressing [5]
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รู ปที 1 โครงสร้างสารกันบูด
การ ห าป ริ ม าณสาร กั น บู ด ใ น อ าห าร
โดยทัว2 ไปนิ ยมใช้เทคนิ ค High performance liquid
chromatography (HPLC) โดยใช้ methanol-buffer

เป็ น mobile phase เช่นการหาปริ มาณ benzoic acid
ในตัวอย่างนมในประเทศจีน [1] ใน wine ที2ทาํ จาก
ข้าวไทย [4] ในเครื2 องดื2มและผลไม้กระป๋ อง [8] และ
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ในแยม [9] เป็ นต้นซึ2 งมี detection limit อยูใ่ นช่วง 0.2
mg/mL ถึ ง 25 mg/mL นอกจากนี+ ยังมี เทคนิ ค
micellar electrokinetic capillary electrophoresis
(MEKC) ที2ใช้หาปริ มาณ benzoic acid และ ester ของ
มั น ใ น ย านํ+ าที2 ค วาม ย าวค ลื2 น 2 0 5 nmโ ด ย ใ ช้
background electrolyte ประกอบด้ว ย sodium
dodecyl sulfate ใน phosphate buffer ที2 pH 7.8 และ
ฉี ดตัวอย่างด้วยความดัน 40 mbar นาน 20 วินาที ใช้
applied potential 30 kV พบว่า detection limit อยู่
ในช่วง 0.05 mg/mL ถึง 0.2 mg/mL [10] หาก
เปรี ยบเที ยบค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการวิเคราะห์
สารกัน บู ด ในตัว อย่ า งจะเห็ น ว่ า เทคนิ ค capillary
electrophoresis จะประหยัด ทั+ งเวลาและค่ า ใช้ จ่ า ย
มากกว่าเทคนิ ค HPLC รวมทั+งไม่ใช้ organic solvent
ที2 ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ สิ2 ง แวดล้อ ม ปั จ จุ บัน ยัง ไม่ มี ก ารหา
ปริ ม าณสารกัน บู ด ในก๋ วยเตี" ย วประเภทต่ า งๆด้ว ย
เทคนิ ค capillary zone electrophoresis (CZE) ซึ2 งเป็ น
เทคนิ คที2 ง่าย สะดวก ประหยัดทั+งเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการวิเคราะห์ สาเหตุน+ ีจึงเป็ นที2มาของวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ที2 ต ้อ งการพัฒ นาเทคนิ ค CZE ให้ มี
sensitivity สูงเพื2อใช้วเิ คราะห์สารกันบูดในก๋ วยเตี"ยว

electrolyte ประกอบด้วย 10 mM boric acid และ 10
mM sodium tetraborate ที2 pH 9.15 Electrophoretic
zone ทําการตรวจวัดที2 227 nm, 295 nm และ 254 nm
สําหรับ benzoic acid, esters ของ benzoic acid และ
sorbic acid ตามลําดับ
2.2 สารเคมี
นํ+าที2ใช้เป็ นนํ+าที2ผา่ นการกลัน2 และ deionised
(DI water), boric acid (Ajax Finechem, Auckland,
New Zealand), sodium tetraborate (carlo Erba,
Lombardia, Italy), benzoic acid (carlo Erba), sorbic
acid (BDH, London, England), methyl paraben
(Fluka, Steinheim, Germany), ethyl paraben (Fluka),
propyl paraben (Fluka) และ butyl paraben (Fluka)
เป็ น analytical grade
2.3 วิธีการทดลอง
การเตรี ย มสารตัว อย่า ง ตัว อย่า งก๋ ว ยเตี" ย ว
ได้ ม าจากโรงอาหาร 3 แห่ งในมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ศู น ย์รั ง สิ ต คื อ โรงอาหารกลาง โรง
อาหารอินเตอร์โซน และโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์
โดยตัดเส้นก๋ วยเตี"ยว (เส้นเล็ก เส้นใหญ่ เส้นหมี2และ
วุน้ เส้น) ออกเป็ นชิ+นเล็กๆ ชัง2 นํ+าหนักตัวอย่าง 2 g
บรรจุใน beaker ขนาด 50 mL ทําซํ+าตัวอย่างละ 3 ซํ+า
เติ มนํ+า DI ปริ มาตร 20 mL ในแต่ละตัวอย่างและ
นําไป sonicate นาน 30 นาที จากนั+นปรั บปริ มาตร
เป็ น 25 mL ใน volumetric flask และนําสารละลายไป
centrifuge นาน 10 นาทีที2ความเร็ ว 3000 รอบต่อนาที
กรองสารละลายส่ วนใสผ่านตัวกรอง nylon ขนาด
0.45 µm สําหรับก๋ วยเตี"ยวเส้นใหญ่ตอ้ งเจือจางด้วยนํ+า
DI 10 เท่าก่อนฉี ดเข้าเครื2 อง capillary electrophoresis

2. การทดลอง
2.1 เครืองมือ
Fused silica capillary column (Polymicro
technology (Phoenix, AZ, USA) ที2ใช้ยาว 50 cm (75
µm I.D.) โดยมีความยาวจากจุดที2ฉีดสารถึง detector
41.5 cm เครื2 อง capillary electrophoresis ที2 ใช้แยก
analytes ออกจากกัน คื อ HP3D CE (Agilent
Technologies, Bracknell, UK) และใช้ applied
voltage +25 kV ที2อุณหภูมิ 25°C โดยฉี ดที2ความดัน
50 mbar เป็ นเวลานาน 4 วิ น าที Background
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3. ผลและการวิจารณ์ ผล

ให้ sensitivity สู งสุ ดโดยพิจารณาจากค่าความสู งของ
peak ที2 สู ง สุ ด สํา หรั บ สภาวะ applied potential,
injection time และอุณหภูมิที2เหมาะสมในการแยก
สารกันบูดทั+ง 6 ตัวคือ benzoic acid, sorbic acid,
methyl paraben, ethyl paraben, propyl paraben และ
butyl paraben ออกจากกันคือ +25 kV, ที2ความดัน 50
mbar เป็ นเวลา 6 วินาที และ 25°C ตามลําดับเพราะ
ให้ค่า retention time น้อยแต่ความสู งของ peak (peak
height) มีค่าสู ง รู ปที2 3 แสดง electropherogram ของ
standard benzoic acid, sorbic acid, methyl paraben,
ethyl paraben, propyl paraben และ butyl paraben ซึ2 ง
ใช้เวลาในการวิเคราะห์สารกันบูดทั+ง 6 ชนิ ดภายใน 6
นาที โดย detection wavelength ที2เหมาะสมสําหรับ
benzoic acid, sorbic acid และ paraben คือ 227 nm,
254 nm และ 295 nm ตามลําดับ

3.1 ศึกษาการดูดกลืนแสงของสารกันบูด
จากการศึ กษาการดู ดกลืนแสงของสารกัน
บูดที2 ละลายใน background electrolyte พบว่าการ
ดูดกลืนแสงสู งสุ ดของ benzoic acid, sorbic acid และ
parabens อยู่ที2 227 nm, 254 nm และ 295 nm
ตามลําดับ ดังรู ปที2 2 ซึ2 งความยาวคลื2นเหล่านี+ เหมาะที2
จะใช้เป็ น detection wavelength ของสารกันบูดแต่ละ
ประเภท
3.2 ศึ กษาสภาวะที เ หมาะสมของ capillary
electrophoresis
จากการศึ ก ษาชนิ ด และความเข้ม ข้น ของ
buffer ที2ใช้เตรี ยม background electrolyte และค่า pH
ที2เหมาะสม พบว่า borate buffer ที2ประกอบด้วย 10
mM boric acid และ 10 mM sodium tetraborate ที2 pH
9.15 เหมาะสมที2สุดเนื2องจากให้ baseline เรี ยบรวมทั+ง

0.2 mAU
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parabens
Sorbic acid
Benzoic acid

200
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240

260

280
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รู ปที 2 Spectrum ของ benzoic acid, sorbic acid และ parabens ที2ละลายใน background electrolyte (10 mM boric
acid และ 10 mM sodium tetraborate ที2 pH 9.15)
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รู ปที 3 Electropherogram ที2ความยาวคลื2น 227 nm, 254 nm และ 295 nm ของ standard peak: 1. butyl paraben (2
mg/mL), 2. propyl paraben (2 mg/mL), 3. ethyl paraben (2 mg/mL), 4. methyl paraben (2 mg/mL), 5. sorbic
acid (1 mg/mL ) และ 6. benzoic acid (4 mg/mL)
3.3 Analytical performance characterictics
Detection limits (ศึ กษาที2 signal-to-noise
ratio เท่ากับ 3) ที2เกิดจากการฉี ดสารละลายมาตรฐาน
เป็ นเวลานาน 6 วินาที ที2ความดัน 50 mbar ของ
benzoic acid, sorbic acid, methyl paraben, ethyl
paraben, propyl paraben และ butyl paraben มีค่า 0.20
mg/mL , 0.09 mg/mL , 0.20 mg/mL , 0.24 mg/mL ,
0.27 mg/mL และ 0.33 mg/mL ตามลําดับ จากการ
ฉี ด standard ทุกตัวซํ+า 5 ครั+ง พบว่า percentage of
relative standard deviation (% RSD) ของ retention
time และ peak area ของสาร benzoic acid, sorbic
acid, methyl paraben, ethyl paraben, propyl paraben
และ butyl paraben อยูใ่ นช่วง 0.14-0.33 และในช่วง
1.14-2.08 % ตามลําดับ external standard calibration
curve ให้เส้นตรงอยู่ในช่วง 0.5 mg/mL ถึ ง 100
mg/mL (r2 อยู่ในช่ วง 0.9994 -0.9998) สําหรั บ

benzoic acid, sorbic acid, methyl paraben, ethyl
paraben, propyl paraben และ butyl paraben
3.4 การหาปริมาณ benzoic acid ในก๋ วยเตีย' ว
จากการประยุกต์ใช้ background electrolyte
และ condition ที2 เหมาะสมในการหาปริ มาณสารกัน
บู ด ในก๋ วยเตี" ย วจากโรงอาหารกลาง โรงอาหาร
อินเตอร์ โซน และโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ พบ benzoic
acid เพียงสารเดียวที2มีในก๋ วยเตี"ยวเส้นใหญ่ ก๋ วยเตี"ยว
เ ส้ น เ ล็ ก เ ส้ น ห มี2 แ ล ะ วุ ้ น เ ส้ น รู ป ที2 4 แ ส ด ง
Electropherogram ของก๋ วยเตี" ยวเส้นใหญ่ ซึ2 ง peak
ของ benzoic acid ไม่มี peak อื2นรบกวนและมีการ
spiked ด้วย standard benzoic acid เพื2อ confirm
identity ของ peak รู ปที2 5 แสดงปริ มาณ benzoic acid
ที2 ต รวจพบในก๋ ว ยเตี" ย วเส้น ใหญ่ ก๋ ว ยเตี" ย วเส้น เล็ก
เส้ น หมี2 แ ละวุ ้ น เส้ น จากโรงอาหาร 3 แห่ งใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ2 งจะเห็ นว่าจะตรวจพบ
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4. สรุ ปผลการทดลอง

benzoic acid ในก๋ วยเตี"ยวเส้นใหญ่ปริ มาณสู งมาก
สําหรับก๋ วยเตี"ยวเส้นเล็กพบ benzoic acid ปนเปื+ อน
เพียงแห่ งเดียว และพบ benzoic acid ในเส้นหมี2และ
วุน้ เส้นปริ มาณน้อยมากและบางตัวอย่างก็ตรวจไม่พบ

การศึ กษาสารกันบู ด 6 ชนิ ดประกอบด้ว ย
benzoic acid, sorbic acid, methyl paraben, ethyl
paraben, propyl paraben และ butyl paraben โดยใช้
เทคนิ ค capillary electrophoresis ประสบความสําเร็ จ
โดยใช้เ วลาในการวิ เ คราะห์ ส+ ั นเพี ย ง 6 นาที แ ละ
สามารถนําเทคนิ คนี+ ไปประยุกต์ใช้หาปริ มาณสารกัน
บูดในก๋ วยเตี"ยวประเภทต่างๆ พบว่าสารกันบูดที2ใส่ใน
ก๋ วยเตี"ยวคือ benzoic acid และพบปริ มาณสู งมากใน
ก๋ วยเตี"ยวเส้นใหญ่

benzoic acid
5 mAU

b
a
3

4

5

6

7

Time (min)

รู ปที 4 Electropherogram ของก๋ วยเตี"ยวเส้นใหญ่ (a)
และก๋ วยเตี"ยวเส้นใหญ่ที2 spiked ด้วย benzoic acid 4
mg/mL

5. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณแหล่งทุนจากงบประมาณ
ข อ ง ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2551
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