นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 14: UNIVERSITY IN DISRUPTIVE ERA

การวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะซิติกในตัวอย่างน้ าส้มสายชูดว้ ยเทคนิค
แลปออนไมโครเพลทโดยใช้สารสกัดจากกะหลา่ ปลีแดงเป็ นรีเอเจนต์ธรรมชาติ
นภาพร วรรณาพรม และเยาวลักษณ์ ขันหัวโทน*

Determination of acetic acid in vinegar samples with lab-on-microplate technique
by using red cabbage extracts as natural reagent
Napaporn Wannaprom and Yaowalak Khanhuathon*
สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 57100
Chemistry Program, Faculty of Education, Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai, 57100
*
Corresponding author. E-mail: fonyaowalak@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ มีการพั ฒนาเทคนิ คที่มี ราคาประหยั ด สามารถวิเ คราะห์ นอกสถานที่ไ ด้ ด้ว ยเทคนิ คแลปออนไมโครเพลทร่ ว มกับ
การถ่ ายรูป โดยใช้ สารสกัดกะหล่ าปลีแดงเป็ นรีเอเจนต์ธรรมชาติในการหาปริมาณกรดอะซิติกในตัวอย่ างน้าส้ มสา ยชู โดยได้ มีการศึกษา
ตัวแปรต่ างๆ ที่ส่งผลต่ อสภาพไววิเคราะห์และค่ าความแม่ นยา จากการศึกษาลักษณะสเปกตราของสารที่เกิดจากการทาปฏิกิริยาระหว่าง
ไซยานิดินที่เป็ นสารกลุ่มแอนโทไซยานิน กับกรดอะซิติกให้ ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 515 nm ค่าภาวะการทดลองที่เหมาะสม
ของ ความเข้ มแสง RGB ความเข้ มข้ นของสารสกัดกะหล่ าปลีแดง เวลาในการสกัด และอัตราส่วนปริมาตรของสารสกัดธรรมชาติกับสาร
ตัวอย่ างเท่ากับ ความเข้ มแสงสีแดง 80 %w/v 20 นาที และ 150:150 µL ตามลาดับ พบว่ า ภายใต้ ภาวะการทดลองที่เหมาะสมข้ างต้ น
ให้ ช่วงความเข้ มข้ นที่เป็ นเส้ นตรงของสารละลายมาตรฐานกรดอะซิติก ในช่ วง 0.25-2.00 %w/v โดยได้ สมการเส้ น ตรง y = 10.39x +
46.731, R2 = 0.9038 ค่าความแม่นยาในการวิเคราะห์ของกรดอะซิติกที่ความเข้ มข้ น 0.25, 1.00 และ 2.00 %w/v พบว่าค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสัมพัทธ์เท่ากับ 4.9, 3.9 และ 3.2 ตามลาดับ ค่าขีดจากัดในการตรวจวัดและค่ าต่ าสุดที่สามารถวิเคราะห์ได้ % 0.025w/v และ
0.07 %w/v ตามลาดับ โดยร้ อยละการได้ กลับคืนอยู่ในช่ วง 80.4–90.2 % ทั้งนี้ได้ มีการประยุกต์ใช้ วิธีท่ไี ด้ พัฒนาขึ้น สาหรับวิเคราะห์ หา
ปริมาณกรดอะซิติกในตัวอย่าง ซึ่งเปรียบเทียบผลการทดลองกับวิธมี าตรฐานโดยทดสอบทางสถิติแบบที พบว่าทั้ง 2 วิธี ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Df. = 9) สามารถกล่าวได้ ว่า วิธที ่ไี ด้ พัฒนาขึ้นมีความถูกต้ องแม่ นยาสูง เป็ นเทคนิคที่มีความ
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และราคาประหยัด

Abstract
This work has been developed a cost effective and portable method for acetic acid determination in vinegar samples with
red cabbage extracts as a natural reagent by using lab-on-microplate with a camera as a detector. The various parameters which are
effect on sensitivity and precison were studied. Spectral characteristic of proposed compound which is produced between cyadininbased anthocyanin pigments with acetic acid reaction was studied. It was found that the maximum absorbance of proposed compound
at 515 nm. The suitable of RGB color intensity, concentration of natural extracts, extraction time and the volume ratio between natural
extracts:sample were R color intensity, 80 %w/v, 20 min and 150:150 µL, respectively. Under the optimum condition, the linearity
range was 0.25–2.00 %w/v of acetic acid concentration (y = 10.39x + 46.731, R2 = 0.9038). The precision of proposed method
were studied on 0.25, 1.00 and 2.00 %w/v, the result found that %RSD were 4.9, 3.9 and 3.2, respectively. The limit of detection
(LOD) and quantitation (LOQ) were 0.025 and 0.07 %w/v with %recovery in the range of 80.4–90.2 %. In addition, the proposed
method was applied for acetic acid determination in vinegar samples. The results were compared with standard method by t-test. It
was found that both methods not significant different at 95 % interval level (Df. =9). It could be indicated that this work offers high
precision and accuracy, environmental friendly and cost-effective.
Keywords: Acetic acid, Vinegar samples, Lab-on-microplate, Natural reagent, Green chemistry, RGB
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บทนา
กรดอะซิติก (Acetic Acid, CH3COOH) หรือกรดนา้ ส้ ม ซึ่งจัดเป็ นกรดอินทรีย์ท่พี บได้ ในธรรมชาติ มีสมบัติ
เป็ นกรดอ่อน สารละลายใสไม่มีสี มีกลิ่นฉุน รสเปรี้ยว สามารถละลายได้ ในนา้ และแอลกอฮอล์ ใช้ เป็ นสารเติมแต่งรส
อาหาร ช่ วยรักษาค่าพีเอชในอาหาร และยังเป็ นสารตั้งต้ นในการผลิตสีย้อม ยาฆ่ าแมลง กาว และพอลิเมอร์ เป็ นต้ น
กรดอะซิตกิ มีฤทธิ์กดั กร่อน ถ้ าร่างกายได้ รับในปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผลเสียต่อระบบทางเดินอาหาร ตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุขได้ กาหนดให้ กรดนา้ ส้ มหรือนา้ ส้ มสายชู ควรมีความเข้ มข้ นของกรดอะซิติกอยู่ ร้อยละ 4 ถ้ าเป็ น
นา้ ส้ มสายชูท่ไี ด้ จากการหมักธรรมชาติ และร้ อยละ 4–7 ในนา้ ส้ มสายชชูสงั เคราะห์ (Ministry of public Health, 2000)
ในการวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะซิติกในตัวอย่ างนา้ ส้ มสายชูจะวิเคราะห์โดยวิธีการไทเทรตกรด–เบส ซึ่งจะอาศัยการ
เกิดปฏิกริ ิยาระหว่างกรดอะซิติกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยใช้ ฟีนล์อฟทาลีนเป็ นอินดิเคเตอร์ จัดเป็ นวิธกี ารวิเคราะห์ท่ี
ง่ าย แต่อาจทาให้ เกิดของเสียจากการวิเคราะห์ในปริมาณมาก รวมทั้งใช้ อินดิเคเตอร์ท่เี ป็ นสารเคมี (Horwitz, 2000)
ดังนั้น ในปี ค.ศ. 1990 ได้ มกี ารเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเคมีสเี ขียว (Green chemistry) ที่มวี ัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณของ
เสียจากการวิเคราะห์ การใช้ ตวั ทาละลาย และรีเอเจนต์ท่มี คี วามปลอดภัย และลดการปนเปื้ อนในสิ่งแวดล้ อม จึงได้ มกี าร
นาเสนอการวิเคราะห์ระดับไมโคร ที่พยายามนาทุกขั้นตอนการวิเคราะห์ไว้ ในเครื่องมือเดียว และเกี่ยวข้ องกับสารในระดับ
ไมโครลิตร ใช้ รีเอเจนต์ธรรมชาติแทนสารเคมีท่เี ป็ นพิษหรืออันตราย (Anastas, 1999; Manz, et al., 1990) ในงานวิจยั
ก่อนหน้ านี้ได้ รายงานเกี่ยวกับการใช้ เทคนิคการไหลควบคู่กบั การใช้ รีเอเจนต์ธรรมชาติ เช่น การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็ก
โดยใช้ สารสกัดจากใบฝรั่งร่ วมกับเทคนิคโฟลอินเจคชัน อะนาลิซิส (Flow injection analysis) (Settheeworrarit, et al.,
2005) และชาเขียวร่ วมกับเทคนิคซีเควนเชียล อินเจคชัน อะนาลิซิส (Sequential injection analysis) (Pinyou, et al.,
2010) และตรวจวัดด้ วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ การวิเคราะห์หาปริมาณอะลูมิเนียมโดยใช้ สารสกัดจากแก่นฝาง
(Siriangkhawut, et al., 2016) นอกจากนี้ยังมีการรายงานเกี่ยวกับการใช้ ขมิ้นชันกับมะนาวเป็ นรีเอเจนต์ธรรมชาติใน
การวิเคราะห์ปริมาณกรดอะซิตกิ ด้ วยเทคนิค ซีเควนเชียล อินเจคชัน อะนาลิซิส (Supharoek, et al., 2018) และได้ มกี าร
ใช้ สารสกัดจากดอกบานไม่ร้ โู รยในการวิเคราะห์ปริมาณกรดอะซิตกิ ด้ วยเทคนิคแลป-ออน-ชิป (Lab-on-chip) อย่างง่าย
(Ueda, et al., 2010) ดัง ที่ไ ด้ ก ล่ าวมาข้ างต้ น ผู้ วิ จั ย จึ งสนใจที่จะพั ฒนาการวิเคราะห์ แ บบลดขนาดและใช้ รีเอเจนต์
ธรรมชาติ ต ามแนวคิ ด เคมี สีเ ขี ย ว โดยจะใช้ สารสกัด จากกะหล่ า ปลี แ ดง (Red cabbage) ซึ่ ง มี ช่ ื อ วิ ท ยาศาสตร์ คื อ
Brassicaoleraceae L.var. ซึ่งเป็ นพื ชที่มีรงควัตถุท่ีให้ สีแดง สีน้าเงิน กับพื ช มีสารประกอบเคมีท่ีสาคัญคือ ไซยาดินิน
(Cyadinin) ซึ่งจัดอยู่ ในกลุ่ม แอนโทไซยานิน (Anthocyanins) เป็ นสารที่ละลายนา้ ได้ ดี และเปลี่ยนสีได้ เมื่อค่ าพีเอช
เปลี่ยน โดยจะมีสแี ดงชมพูในภาวะที่เป็ นกรด สีม่วงในภาวะที่เป็ นกลาง และสีนา้ เงินอมเขียวถึงสีเหลืองในภาวะที่เป็ นเบส
(วงศ์ชูพันธ์ และคณะ, 2016; Ahmadiani, et al., 2016) สารสกัดจากกะหล่าปลีแดงจัดเป็ นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติท่ใี ช้
ในอุตสาหกรรมอาหารและสีย้อมสาหรับยา (Chigurupati, et al., 2002) รวมทั้งมีรายงานการใช้ เป็ นสีย้ อมฟิ ล์มในการ
ตรวจวัดพีเอช (Prietto, et al, 2017) ในปี ค.ศ. 2014 ได้ รายงานเกี่ยวกับการใช้ กะหล่าปลีแดงเป็ นรีเอเจนต์ในการเกิด
สารประกอบเชิงซ้ อนกับโลหะทรานซิชัน 4 ชนิด และตรวจวัดค่าสีด้วยตาเปล่า (Khaodee, et al., 2014)
การวิเคราะห์แบบลดขนาดอย่างง่ายและราคาประหยั ดสาหรับการตรวจวัดค่าสี (Colorimetric detection) เช่น
การตรวจวัดด้ วยตาเปล่าควบคู่กบั การใช้ นาฬิกาจับเวลาด้ วยเทคนิคแลปออนชิป (Lab-on-chip) อย่างง่าย ซึ่งวิธนี ้ ีได้ มี
การสาธิตในการวิเคราะห์หาปริมาณกรด เบส เหล็ก และกรดแอสคอบิก (Krudpan, et al., 2009) และเพื่อให้ เป็ นวิธกี าร
วิเคราะห์ท่มี ีความถูกต้ องแม่นยามากขึ้น จึงได้ มีการพัฒนาจากการใช้ ตาเปล่าในการตรวจวัดเป็ นการใช้ กล้ องเวปแคมใน
การวิเคราะห์ความเข้ มแสงของสีแดง เขียว และนา้ เงิน (RGB) ในการวิเคราะห์ปริมาณกรด (Wongwilai, et al., 2010)
ซึ่งงานวิจัยที่กล่าวมาข้ างต้ นนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ ทลี ะหนึ่งตัวอย่างต่อการตรวจวัด ดังนั้นจึงได้ มีรายงานการพัฒนาการ
วิเคราะห์โดยอาศัยการทาปฏิกริ ิยาในไมโครเพลทร่วมกับการตรวจวัดค่าสี เช่น ในงานวิจัยที่มีการตรวจวัดคาร์โบไฮเดรต
ในตัวอย่างนา้ เสียที่ผ่านการบาบัด (Le and Stuckey, 2016)
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ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจใช้ สารสกัดจากกะหล่าปลีแดงเป็ นรีเอเจนต์ธรรมชาติสาหรับการวิเคราะห์หาปริมาณ
กรดอะซิตกิ ในตัวอย่างนา้ ส้ มสายชูด้วยเทคนิคแลปออนไมโครเพลท (Lab-on-microplate) ทั้งนี้จะได้ มกี ารนาเอาไมโคร
เพลทขนาด 96 หลุมที่มีปริมาตรระดับไมโครลิตรมาใช้ เป็ นอุปกรณ์ในการเกิดปฏิกิริยา ควบคู่กับการถ่ายรูปในกล่ อง
ควบคุมแสง และนาภาพที่ได้ ไปวิเคราะห์ความเข้ มแสง RGB โดยโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ ซึ่งจะได้ วิธกี ารวิเคราะห์ท่ลี ด
ขนาดระดับไมโครลิตร สามารถตรวจวัดได้ หลายตัวอย่างพร้ อมกัน มีราคาประหยัด เมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ด้ วย
วิธีไทเทรตซึ่งใช้ อุปกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่ และสารเคมีหลายชนิดที่มีราคาแพง เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมและยังสามารถ
วิเคราะห์นอกสถานที่ได้ รวมทั้งสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอนทางด้ านเคมีได้
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
เตรียมสารละลายมาตรฐานกรดอะซิ ติกความเข้มข้น 50 %w/v
เตรียมโดยการเจือจางสารละลายกรดอะซิตกิ เข้ มข้ น (CH3COOH,  99.8%, AR grade, RCI-Labscan) แล้ ว
ปรับปริมาตรสุดท้ ายด้ วยนา้ ปราศจากไอออน (DI) ให้ ได้ ความเข้ มข้ น 50 %w/v จากนั้นนาสารละลายดังกล่าวไป
หาค่าความเข้ มข้ นที่แน่นอน โดยการไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ และใช้ ฟีนอล์ฟทาลีน
เป็ นอินดิเคเตอร์ จากนั้นทาการเจือจางสารละลายมาตรฐานด้ วยนา้ DI ให้ ได้ ความเข้ มข้ นในช่วง 0.25–2.00 %w/v
การเตรียมสารสกัดจากกะหลา่ ปลีแดง
นากะหล่าปลีแดงที่ล้างและผึ่งให้ แห้ งแล้ วนามาหั่นให้ ละเอียดมาชั่งปริมาณ 100 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ นาไปบด
ในโกร่ งให้ ละเอียด จากนั้นถ่ ายเทใส่ในบีกเกอร์ เติมน้า DI 80 มิลลิลิตร ลงไปในบีกเกอร์ดังกล่ าว จากนั้นตั้งทิ้งไว้
30 นาที เพื่อสกัดสารไซยาดินิน (Cyadinin) ออกมา นาไปกรองแบบหยาบด้ วยผ้ าขาวบาง จากนั้นปรับปริมาตรในขวด
วัดปริมาตรด้ วยนา้ DI ให้ ครบ 100 มิลลิลิตร นาสารสกัดที่ได้ ไปกรองอย่ างละเอียดอีกครั้งด้ วยกระดาษกรองเบอร์ 1
(Whatman No.1) เก็บสารสกัดที่กรองได้ ในขวดสีชาก่อนนา้ ไปทาการวิเคราะห์ต่อไป โดยเตรียมใหม่ทุกครั้งสาหรับแต่ละ
ครั้งของการวิเคราะห์
การเตรียมตัวอย่าง
นาตัวอย่างนา้ ส้ มสายชูท่ซี ้ ือจากร้ านค้ าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย มาทาการเจือจาง 5 เท่า ก่อนนาไปวิเคราะห์
หาปริมาณกรดอะซิตกิ ด้ วยเทคนิคที่พัฒนาขึ้น

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะซิ ติกด้วยเทคนิคแลปออนไมโครเพลทโดยใช้ สารสกัดจากกะหลา่ ปลีแดงเป็ นรีเอ
เจนต์ธรรมชาติ
ปิ เปตสารสกัดกะหล่ าปลีแ ดงปริ มาตร 150 µL และสารละลายมาตรฐานกรดอะซิ ติกที่ความเข้ มข้ น ต่ า งๆ
ปริมาตร 150 µL ลงในถาดหลุมขนาด 96 หลุม (96 well plate) นาถาดหลุมที่เกิดการทาปฏิกริ ิยาระหว่างสารสกัดกับ
สารละลายมาตรฐานกรดอะซิติกไปถ่ายภาพในกล่องควบคุมแสง นาภาพที่ได้ ไปวิเคราะห์หาความเข้ มแสงของแสงสีแดง
สีเขียว และสีนา้ เงิน (RGB) ด้ วยโปรแกรม Adobe Photoshop CC และนาค่าความเข้ มแสงของแสง RGB ไปทาการสร้ าง
กราฟมาตรฐาน ขั้นตอนการวิเคราะห์แสดงดังรูปที่ 1 จากนั้นนาตัวอย่างนา้ ส้ มสายชูไปทาการวิเคราะห์ และนาค่าความ
เข้ มแสงที่ได้ ไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานจะได้ ปริมาณกรดอะซิตกิ ที่มอี ยู่ในสารตัวอย่าง
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะซิติกด้ วยเทคนิคแลปออนไมโครเพลทโดยใช้ สารสกัดจากกะหล่าปลีแดงเป็ นรีเอเจนต์ธรรมชาติ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศึ ก ษาลัก ษณะสเปกตราของการท าปฏิ กิริยาระหว่ า งสารสกัด กะหลา่ ปลีแ ดงกับ สารละลายมาตรฐานกรด
อะซิ ติก
ปิ เปตสารสกัดกะหล่าปลีแดงความเข้ มข้ น 40 %w/v ปริมาตร 1.25 มิลลิลิตรลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 10
มิลลิลิตร จากนั้นปิ เปตสารละลายมาตรฐานกรดอะซิติกที่ความเข้ มข้ นต่างๆ ลงในขวดวัดปริมาตร และปรับปริมาตร
สุดท้ ายด้ วยนา้ DI ตั้งสารละลายผสมทิ้งไว้ 5 นาที จากนั้นนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงซึ่งวัดเทียบกับนา้ DI โดยทาการ
แสกนในช่ วงความยาวคลื่น 250–800 nm ด้ วยเครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Thermo Scientific Genesys
840-208100 UV–Visible spectrophotometer)
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ผลการศึกษา
ลักษณะสเปกตราของการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารสกัดกะหลา่ ปลีแดงกับสารละลายมาตรฐานกรดอะซิ ติก
เมื่อทาการสกัดกะหล่ าปลีแดงด้ วยนา้ สารละลายที่สกัดได้ มีสีม่วงอมน้าเงินซึ่งเป็ นสีท่ีเกิดจากรงควัตถุของ
สารประกอบกลุ่มแอนโทไซยานิน (Anthocyanins) ซึ่งสารดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงสีข้ นึ กับค่าพีเอชของสารละลาย เมื่ออยู่
ในสารละลายพีเอช 7–8 สีของสารละลายจะเปลี่ยนเป็ นสีนา้ เงินที่อยู่ในรูปแอนไฮดราเบส แอนไอออน (Anhydrabase
anion) และในช่วงพีเอชมากกว่า 3 สีของสารละลายจะเปลี่ยนเป็ นสีแดงที่อยู่ในรูปฟลาวิเลียม แคทไอออน (Flavylium
cation) (Raymond Brouillard, et al, 1977) ซึ่งกรดอะซิติกเป็ นกรดอ่อนมีค่าพีเอช 3–4 ดังนั้นจะเข้ าทาปฏิกิริยากับ
สารกลุ่มแอนโทไซยานินเกิดเป็ นสารในรูปฟลาวิเลียม แคทไอออน ดังแสดงในรูป 2 (ก) และจากการศึกษาลักษณะสเปก
ตราของการเกิดปฏิกริ ิยาระหว่างสารสกัดกะหล่าปลีแดงกับกรดอะซิติกที่ความเข้ มข้ นต่างๆ ในช่วงความยาวคลื่น 250–
800 nm พบว่า สารละลายสีแดง (Magenta red) ที่เกิดจากปฏิกริ ิยาจะเข้ มขึ้นตามความเข้ มข้ นของกรดอะซิตกิ และแสดง
ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด (max) ที่ความยาวคลื่น 515 nm แสดงดังรูปที่ 2 (ข) จากผลการทดลองสรุปได้ ว่า สารสกัด
กะหล่าปลีแดงสามารถใช้ เป็ นรีเอเจนต์ธรรมชาติในการวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะซิตกิ ได้
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(ก
)

(ข
)

รูปที่ 2 (ก) แสดงการปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของสารกลุ่มแอนโทไซยานินเมื่อค่าพีเอชของสารละลายเปลี่ยนไป และ (ข) แสดงลักษณะ
สเปกตราของการเกิดปฏิกริ ิยาระหว่างสารสกัดกะหล่าปลีแดงกับกรดอะซิติกที่ความเข้ มข้ นต่างๆ ในช่วงความยาวคลื่น 250–800 nm

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การหาภาวะที่เหมาะสมในการทดลอง
งานวิจัยนี้ได้ ศึกษาตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์และความแม่นยาของวิธกี ารวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้ วย
การศึกษาผลความเข้ มของแสง RGB, ความเข้ มข้ นของกะหล่าปลีแดง, เวลาในการสกัดสาร และอัตราส่วนระหว่างสาร
สกัดธรรมชาติกบั สารมาตรฐานกรดอะซิตกิ หรือตัวอย่าง ผลการทดลองอธิบายได้ ดงั นี้
ผลการศึกษาความเข้มข้นของกะหล่าปลีแดง
ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาผลของความเข้ มข้ นของกะหล่ าปลีแดงในช่ วง 10–100 %w/v พบว่ า เมื่อทาการสร้ าง
กราฟระหว่ างค่ าความเข้ มแสง (Intensity) ของแสงสีแดง สีเขียว และสีน้าเงิน (RGB) กับความเข้ มข้ นของสารสกัด
กะหล่ า ปลี แ ดง พบว่ า ค่ า ความเข้ มแสงของแสงสีแ ดงมีค่ า เพิ่ มขึ้น เมื่อความเข้ มข้ น ขอ งสารสกัด เพิ่ มขึ้น ช่ ว ง 20 –
100 %w/v แต่ค่าความเข้ มแสงที่ความเข้ มข้ น 80 และ 100 %w/v ไม่แตกต่างกันมาก และเมื่อความเข้ มข้ นสารสกัด
กะหล่าปลีแดงเพิ่มขึ้น จะทาให้ บดบังสีท่แี ท้ จริงจากการทาปฏิกริ ิยา และทาให้ ค่าความแม่นยาในการวิเคราะห์ลดลง ส่วน
ความเข้ มแสงของแสงสีเขียวและนา้ เงินมีแนวโน้ มลดลง แสดงดังรูปที่ 3 (ก) ดังนั้น จึงเลือกตรวจวัดค่าความเข้ มแสงสี
แดง และเลือกความเข้ มข้ นของกะหล่าปลีแดงที่ 80 %w/vเพื่อประหยัดปริมาณกะหล่าปลีแดงในการวิเคราะห์ ซึ่งจะใช้
ค่าที่เหมาะสมดังกล่าวในการวิเคราะห์ตวั แปรอื่นๆ ต่อไป
ผลการศึกษาเวลาทีใ่ ช้ในการสกัดกะหล่าปลีแดง
เนื่องจากสารในกลุ่มแอนโทไซยานินมีคุณสมบัตลิ ะลายนา้ ได้ ดี ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้ นา้ เป็ นตัวทาละลาย
ในการสกัด อีกทั้งนา้ เป็ นตัวทาละลายที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม จากการศึกษาผลของเวลาในการสกัดใน 5–60 นาที
พบว่า ค่าความเข้ มแสงสีแดงมีค่าเพิ่มขึ้น ในช่วงเวลา 5–20 นาที จากนั้นค่าความเข้ มแสงลดลงเล็กน้ อยและคงที่จนถึง
เวลา 60 นาที ดังรูปที่ 3 (ข) ที่เวลาน้ อยกว่า 20 นาที เวลาอาจไม่มากพอต่อการสกัดสารออกจากกะหล่าปลีแดง และที่
เวลามากกว่า 20 นาที อาจเกิดการสลายตัวของสารสกัดกะหล่าปลีแดง โดยพบว่าที่เวลาในการในการสกัด 20 นาที ของ
สารสกัด กะหล่ าปลี แ ดง ให้ ค่ า ความเข้ ม แสงที่สูงที่สุด และ %RSD ที่ต่ า ที่สุด รวมไปถึงยั งประหยัด เวลาที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ ดังนั้นจึงเลือกที่เวลาในการสกัดที่ 20 นาที ใช้ ในการวิเคราะห์ตวั แปรอื่นๆ ต่อไป
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ผลการศึกษาอัตราส่วนของสารสกัดธรรมชาติกบั สารตัวอย่าง
จากการศึกษาตัวแปรอัตราส่วนของสารสกัดธรรมชาติกับกรดอะซิติกในช่ วง 50:250, 100:200, 150:150,
200:100 และ 250:50 µL จากผลการทดลองในรูปที่ 3 (ค) พบว่ า ค่าความเข้ มแสงของแสงสีแดงมีแนวโน้ มค่อยๆ
สูงขึ้นและสูงที่สดุ ที่อตั ราส่วนสารสกัดธรรมชาติกบั กรดอะซิติก 150:150 µL และหลังจากนั้นค่าความเข้ มแสงจะค่อยๆ
ลดลง ที่อตั ราส่วนที่มีปริมาณสารสกัดธรรมชาติมากกว่ากรดอะซิติกจะเป็ นสาเหตุท่ที าให้ เกิดการบดบังของสีท่เี กิดจาก
ปฎิกริ ิยา และในกรณีท่ปี ริมาณสารสกัดธรรมชาติน้อยกว่าปริมาณของกรดอะซิติกจะทาให้ ไม่เพียงพอในการเกิดปฏิกิริยา
ดังนั้น ค่าความเข้ มแสงจึงลดลง และพบว่าที่ปริมาณของสารสกัดธรรมชาติกบั กรด อะซิตกิ ที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกริ ิยา
คือ 150:150 µL

(ก
)

(ข
)

(ค)

รูปที่ 3 แสดงการศึกษา (ก) ผลของความเข้ มข้ นของสารสกัดกะหล่าปลีแดงกับค่าความเข้ มแสงของแสงสีแดง สีเขียว และสีนา้ เงิน (RGB)
(ข) ผลของเวลาในการสารสกัดกะหล่าปลีแดง และ (ค) ผลของอัตราส่วนของสารสกัดธรรมชาติกบั สารตัวอย่าง

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากการศึกตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์ สามารถสรุปภาวะการทดลองที่เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์
หาปริมาณกรดอะซิติกด้ วยเทคนิคแลปออนไมโครเพลทโดยใช้ สารสกัดจากกะหล่าปลีแ ดงเป็ นรีเอเจนต์ธรรมชาติได้ ดัง
แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงภาวะการทดลองที่เหมาะสม
ตังแปรที่ศกึ ษา
ความเข้ มข้ นของกะหล่าปลีแดง
ค่าความเข้ มแสงของสีท่เี หมาะสม
เวลาที่ใช้ ในการสกัดกะหล่าปลีแดง
อัตราส่วนระหว่างสารสกัดธรรมชาติ:สารตัวอย่าง

ช่ วงที่ศกึ ษา
10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 และ
100 %w/v
แสงสีแดง (R), สีเขียว (G), สีนา้ เงิน (B)
5, 10, 20, 30, 45 และ 60 นาที
50:250, 100:200, 150:150,
200:100, 250:50 µL

ค่าที่เหมาะสม
80 %w/v
แสงสีแดง (R)
20 นาที
150:150 µL
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ค่าคุณลักษณะทางการวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะซิ ติกด้วยเทคนิคแลปออนไมโครเพลท
จากการหาภาวะการทดลองที่เหมาะสมสามารถนามาหาค่าคุณลักษณะทางการวิเคราะห์ได้ โดยพบว่าช่วงการใช้
งานที่เ ป็ นเส้ นตรงของสารละลายมาตรฐานกรดอะซิ ติก อยู่ ใ นช่ วง 0.25–2.00 %w/v (y = 10.39x+46.731, R2 =
0.90380) แสดงดังรูปที่ 4 พบว่า ค่าขีดจากัดในการตรวจวัด (LOD) และค่าต่าสุดที่สามารถวิเคราะห์ได้ (LOQ) เท่ากับ
0.025 %w/v และ 0.07 %w/v ตามล าดับ และจากการศึ ก ษาค่ า ความแม่ น ย าในการวิ เ คราะห์ ท่ีค วามเข้ ม ข้ น ของ
สารละลายมาตรฐานกรดอะซิติก 0.25, 1.00 และ 2.00 %w/v ด้ วยการวัดสัญญาณความเข้ มแสงสีแดงจานวน 6 ครั้ง
พบว่า ค่า % RSD เท่ากับ 4.9, 3.9 และ 3.2 ตามลาดับ ซึ่งมีค่า %RSD น้ อยกว่า 5% แสดงว่าวิธที ่ไี ด้ พัฒนาขึ้นมีความ
แม่นยาสูง นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ได้ หาค่าการคืนกลับ (%Recovery) โดยได้ ศึกษาด้ วยการเติมสารมาตรฐานกรดอะซิติก
ความเข้ มข้ น 0.5 %w/v ในตัวอย่ างนา้ ส้ มสายชูในขั้นตอนการเจือจางตัวอย่าง 5 เท่า ก่อนทาการวิเคราะห์ด้วยวิธที ่ไี ด้
พัฒนาขึ้น โดยทาการเทียบค่าสัญญาณที่ได้ ข้างต้ นกับสารมาตรฐานกรดอะซิติก 0.5 %w/v ตามสูตรการหาค่าการคืน
กลับ (%Recovery) พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 80.4–90.2 %

รูปที่ 4 กราฟแสดงช่วงความเป็ นเส้นตรงจากความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ มข้ นของกรดอะซิติก
กับค่าความเข้ มแสงของแสงสีแดง สีเขียว และสีนา้ เงิน (RGB)

ตารางที่ 2 การประยุกต์ใช้ วิธที ่ไี ด้ พัฒนาขึ้นในการวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะซิติกในนา้ ส้ มสายชู
ความเข้ ม ข้ น ของกรดอะซิ ปริมาณกรดอะซิติกในตัวอย่าง %)w/v)
ตัวอย่างที่
ติก
วิธมี าตรฐาน
(%w/v) ที่ปรากฎบนฉลาก วิธที ่พี ัฒนาขึ้น
1

5

4.75 ± 0.69

4.77 ± 0.05

2

5

5.10 ± 0.76

5.09 ± 0.05

3

5

5.21 ± 0.22

5.18 ± 0.05

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประยุกต์ใช้วิธีที่ได้พฒ
ั นาขึ้ นในการวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะซิ ติกในตัวอย่างน้ าส้มสายชู
งานวิจัยนี้ได้ นาวิธที ่ไี ด้ พัฒนาขึ้นมาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ปริมาณกรดอะซิตกิ ที่ได้ ตวั อย่างมาจากท้ องตลาด
จานวน 10 ตัวอย่าง เทียบกับผลการวิเคราะห์ท่ไี ด้ จากวิธกี ารไทเทรตซึ่งเป็ นวิธมี าตรฐาน จากการทดลองพบว่า ปริมาณ
กรดอะซิ ติ ก ที่ อ ยู่ ใ นตั ว อย่ า งน้า ส้ ม สายชู มี ค วามเข้ มข้ น อยู่ ใ นช่ ว ง 3.59±0.67–5.37±0.17 %w/v (ตารางที่ 2)
เมื่อทดสอบทางสถิตแิ บบที (t-test) ระหว่างวิธที ่ไี ด้ พัฒนาขึ้นกับวิธมี าตรฐาน พบว่า ค่าที่วิเคราะห์ได้ ท้งั สองวิธไี ม่มคี วาม
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
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4

5

5.37± 0.17

5.33 ± 0.00

5

5

4.32 ± 0.06

4.38 ± 0.05

6

5

4.85 ± 0.21

4.97 ± 0.09

7

5

4.94 ± 0.35

4.94 ± 0.05

8

5

3.59 ± 0.67

3.52 ± 0.05

9

6

4.48 ± 0.68

4.44 ± 0.09

10

5

4.67 ± 0.27

4.91 ± 0.05

อภิปรายผลการศึกษา
ในงานวิจัยนี้ใช้ สารสกัดจากกะหล่าปลีแดงเป็ นรีเอเจนต์ธรรมชาติท่ปี ระกอบด้ วยรงควัตถุม่วงอมนา้ เงินของสาร
ไซยาดินินซึ่งอยู่ ในกลุ่มแอนโทไซยานิน เมื่อสารนี้ทาปฏิกิริยากับกรดจะเปลี่ยนรูปจากแอนไฮดราเบส แอนไอออน
(Anhydrabase anion) เป็ นรูปฟลาวิเลียม แคทไอออน (Flavylium cation) ซึ่งสารละลายจะมีสแี ดงให้ ค่าการดูดกลืนแสง
สูง สุด ที่ 515 nm จากปฏิกิริ ย าข้ างต้ นสามารถนามาประยุ กต์ใช้ ในการวิเคราะห์ ห าปริ มาณกรดอะซิ ติก ร่ ว มกับการ
วิเคราะห์แบบลดขนาดด้ วยเทคนิคแลปออนไมโครเพลท (Lab-on-microplate) และทาการตรวจวัดด้ วยกล้ องถ่ายรูป
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ ซึ่งพบว่าวิธที ่พี ัฒนาขึ้นสามารถตรวจวัดตัวอย่างได้ หลายตัวอย่างพร้ อมกัน
เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยก่อนหน้ า วิธีท่ไี ด้ พัฒนาขึ้นเป็ นวิธีท่มี ีราคาประหยัดเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมวิเคราะห์นอก
สถานที่ได้ แต่เนื่องจากว่าสารที่สกัดได้ ยังไม่บริสทุ ธิ์ ทั้งนี้เพื่อให้ ได้ การวิเคราะห์ท่มี ีสภาพไววิเคราะห์ และความถูกต้ อง
แม่นยามากขึ้นอาจจาป็ นต้ องแยกสารประกอบแอนโทไซยานินจากกะหล่าปลีแดงเพื่อใช้ เป็ นรีเอเจนต์
สรุปผลการศึกษา
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอ่ ืน ในงานวิจัยนี้ได้ มีการพั ฒนาเทคนิคที่มีราคาประหยัด โดยอาศัยการทาปฏิกิริยา
ระหว่ า งสารละลายมาตรฐานกรดอะซิ ติ ก กับ สารสกัด กะหล่ า ปลี แ ดงด้ ว ยเทคนิ ค แลปออนไมโครเพลท (Lab-onmicroplate) ร่วมกับการถ่ายรูปและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ และพบว่าเทคนิคที่พัฒนาขึ้นนี้มีความถูกต้ อง
และแม่นยา และเมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ตวั อย่างของวิธที ่พี ัฒนาขึ้นกับวิธมี าตรฐาน พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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