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บทคัดยอ 

     งานวิจัยนี้เปนการศึกษาปริมาณกรดเฟอรรูลิกในขาวกลองงอกดวยการสกัดดวยเอทิลอะซิเตทเปนตัวทํา
ละลาย องคประกอบของกรดเฟอรรูลิกจะถูกแยกดวยระบบ HPLC ที่มีตัวตรวจวัดเปนยูวี ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 310 
นาโนเมตร ใชคอลัมน HiQSil C18 HS อัตราสวนของเฟสเคลื่อนที่เปนอะซิโทไนไทรล : กรดอะซิติก 2 % 15 : 85 
ปริมาตรโดยปริมาตร อัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตรตอนาที จากกราฟมาตรฐานชวงความเขมขน 10-50 ppm ไดสมการ
เชิงเสนและสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของกราฟมาตรฐานเปนดังนี้ y = 67028x+24831 R 2 = 0.9993  ปริมาณกรดเฟอรรู
ลิกเฉล่ียที่ไดจากการวิเคราะหขาวกลองงอกพันธุดอกมะลิ 105  หอมมะลิแดง และเสาไห คือ  14.73 13.74 และ 14.67   
มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ตามลําดับ การวิเคราะหเชิงปริมาณกรดเฟอรรูลิกโดยเทคนิคการสรางกราฟมาตรฐาน (External 
Standard Method) และการวิเคราะหโดยเทคนิคการเติมสารมาตรฐาน (Standard Addition Method)ไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับความมั่นใจที่ 99 %(P<0.01) 
 
คําสําคัญ :  ขาวกลองงอก, กรดเฟอรรูลิก, HPLC 
 
Abstract 

     This methods are studies content ferulic acid in Germinated Brown Rice was extracted with ethyl 
acetate. Ferulic acid components were separated by isocratic reverse phase HPLC and quantified with a 
Turnable Absorbance detector at 310 nm. Separation performed Stationary phase on HiQSil C18 HS column. 
Mobile phase were used Acetronitrile : 2% Acetic acid 15 :85 (v/v) at flow rate 1.0 mL/min. The standard 
calibration curve obtained at range was 10-50 ppm. The linear regression equation and Coefficient of 
Determination at calibration curve was y = 67028x+24831 R2 = 0.9993. The mean content ferulic acid in 
Dawk-Mali 105,  Red Jasmine and Sao Hai Germinated Brown Rice were 14.725  13.739 and 14.669   
mg/100 g, respectively. In quantitative analysis of total ferulic acid between the external standard method and 

standard addition method do not give significantly different value at 99 % (P<0.01) confidence interval. 
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บทนํา 
     ขาวกลองงอก (germinate brown rice : GBR) คือขาวกลองที่ผานกระบวนการงอกในระยะเวลาสั้นๆ โดยนํา

ขาวกลองมาแชน้ําในระดับอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมประมาณ 30-40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 22-24 ชั่วโมง จน
สวนของจมูกขาวงอกมีความยาวประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตร แลวจึงนําไปลดความชื้น โดยเมล็ดธัญพืชงอก เชน ขาวบาเลย 
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ขาวสาลี และขาวจาว จะสรางเอนไซม hydrolytic ยอยสลายแปง โพลีแซคคาไรดที่ไมใชแปงและโปรตีน ทําใหมีโอลิโกแซค
คาไรดและกรดอะมิโนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะชวยใหขาวกลองงอกหุงงายขึ้น มีรสชาติดีขึ้น เนื้อสัมผัสนุมและมีสารอาหารที่มี
ประโยชนตอรางกายเพิ่มขึ้น (Ohtsubo et al., 2005) 

     กรดเฟอรรูลิก (Ferulic acid) เปนสารประกอบอินทรียประเภทสารประกอบฟนอล พบในผนังเซลลโดยจะ
อยูรวมกับสารประกอบลิกโนเซลลูโลส ซึ่งชวยใหผนังเซลลของพืชมีความแข็งแรง  

     สมบัติทางเคมีของกรดเฟอรรูลิก 
กรดเฟอรรูลิก มีชื่อ IUPAC คือ E-3-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl) prop-2-enoic acid มีสูตรเคมีคือ C10H10O4  มีมวล
โมเลกุล 194.184 g/mol การละลายของกรดเฟอรรูลิกสามารถละลายไดดีในเมทานอล เอทานอล และไดเอทิลพทาเลท 
แตไมละลายในเบนซีน มีจุดหลอมเหลวที่ 168-172 °C (Wikipedia, 2011) 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1   โครงสรางของกรดเฟอรรูลิก 

          
      คุณสมบัติท่ีมีประโยชนตอรางกายของกรดเฟอรรูลิก  
     เปนสารตานอนุมูลอิสระ ลดพลาสมาโคเลสเตอรอล (Kayahara, 2004) ลดการดูดซับโคเลสเตอรอลใน

รางกาย ระงับกระบวนการสรางเม็ดสี (Kayahara and Tsukahara, 2000) การประยุกตใชแกโรคเบาหวาน ปองกันการ
เกิดเซลลมะเร็ง การเส่ือมของกระดูกของผูอยูในสภาวะหมดประจําเดือน และความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน ใน
การศึกษาครั้งนี้มุงเนนเพ่ือวิเคราะหปริมาณกรดเฟอรรูลิก  เพ่ือนําสารสกัดที่ไดนําไปใชประโยชนตอไปในอุตสาหกรรม
อ่ืน   ดังนั้นส่ิงที่ตองคํานึงถึงคือความเที่ยงและความแมนยําของการวิเคราะหเพ่ือใหผลที่ไดมีความนาเชื่อถือ เทคนิคโคร
มาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง(HPLC)  เปนเทคนิคที่ใหความแมนยําสูงในการวิเคราะหดวยคุณสมบัติที่กลาวมา
ผูวิจัยจึงไดนําเทคนิคนี้มาใชในการวิจัยครั้งนี้ 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
     1. เพ่ือศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการแยกและสกัดสารประกอบฟนอลกรดเฟอรรูลิก ในตัวอยางขาวกลองงอก 
     2. เพ่ือวิเคราะหปริมาณสารกรดเฟอรรูลิก โดยวิธี HPLC แลวสามารถนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมอื่นได 
 
วิธีการวิจัย 

     1 การเตรียมสารละลายที่ใชในการทดลอง 
       1.1 การเตรียมสตอกสารละลายมาตรฐานกรดเฟอรรูลิก 100 mg/L    ชั่งกรดเฟอรรูลิก 0.01 กรัม ใส

ในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มลิลิลิตร ละลายในเมทา  นอลเล็กนอย แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นจนถึงขีดบอก
ปริมาตรเก็บในภาชนะทึบแสงและเก็บไวในตูเย็น 
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     1.2 การเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดเฟอรรูลิก 10, 20, 30, 40 และ 50  mg/L ปเปตสารละลาย
มาตรฐานกรดเฟอรรูลิก 100 mg/L  มา  1, 2, 3, 4 และ 5 มลิลิลิตร ตามลําดับ ใสในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร  
ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นจนถึงขีดบอกปริมาตรเก็บในภาชนะทึบแสง โดยเก็บไวในตูเย็น  

     2. การสกัดกรดเฟอรรูลิกจากตัวอยางขาวกลองงอก (Ohtsubo et al., 2005) ชั่งน้ําหนักที่แนนอนของ

ขาวกลองงอกประมาณ 2 กรัม ใสลงในบีกเกอร นาํไปปนกวนที่ความเร็ว 200 รอบตอนาที ดวยเครื่องปนกวนยี่หอ IKA®  
รุน C-MAG HS7  ประเทศเยอรมัน  ดวยสารละลายเฮกเซน ปริมาตร 40 มิลลิลิตร นาน 2  ชั่วโมง กรองสารละลายออก 
นําขาวมาเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 2 mol/L ปริมาตร 80 มิลลิลิตร ปนกวนเปนเวลา 4 ชั่วโมง นําสวนที่
ไดปรับ pH ใหเปน 2 ดวยสารละลายไฮโดรคลอริกเขมขน 6 mol/L นํามาสกัดดวยเอทิล แอซิเตท ปริมาตร 80 มิลลิลิตร 
ซ้ํา 3 ครั้ง เก็บสวนบนที่สกัดไดมาระเหยดวยเครื่องระเหยแบบหมุนยี่หอ EYELA รุน SB-651 ประเทศญี่ปุน เมื่อตัวทํา
ละลายที่ใชสกัดระเหยหมดนํามาละลายดวยเมทานอล 10 มิลลิลิตร กรองดวยกระดาษกรอง Nylon ขนาด 0.45 μm เก็บใส
ขวด Vial กอนฉีดเขาเครื่อง HPLC 
      3. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะหหาปริมาณกรดเฟอรรูลิก ดวยเทคนิค  HPLC ท่ีมีตัว
ตรวจวัดเปนยูวี-วิสิเบิล ดีเทคเตอร เตรียมสารละลายอะซิโทไนไทรลและสารละลายกรดแอซิติกเขมขน 2% ที่
อัตราสวน  10 : 90 และ 15 : 85  และ 20 :80 ปริมาตรโดยปริมาตร เพ่ือใชเปนเฟสเคลื่อนที่   แลวนําสารละลายที่
เตรียมไดไปกรองดวยเครื่องกรองสุญญากาศ จากนั้นนําไปไลอากาศที่ละลายอยูดวยเครื่อง ultrasonic bath  ประมาณ 
15 นาที เพ่ือกําจัดออกซิเจนที่อาจทําปฏิกิริยากับเฟสเคลื่อนที่บางชนิดได จึงจะนําไปใชวิเคราะหหาปริมาณกรดเฟอรรู
ลิกโดยใชปริมาตรที่ฉีดวิเคราะห 10 ไมโครลิตร ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 310 นาโนเมตร 
                    3.1 ศึกษาหาอัตราสวนของเฟสเคลื่อนท่ี ทดสอบหาสัดสวนของเฟสเคลื่อนที่ คือ สารละลายอะซิโทไน
ไทรล : กรดแอซิติกเขมขน 2% ที่อัตราสวน  10 : 90 และ15 : 85 และ 20 :80 ปริมาตรโดยปริมาตร ดวยคอลัมน C-18  
5.0 ไมโครเมตร 4.6 x 150 มิลลิเมตร โดยใชอัตราการไหล  1 มิลลิลิตรตอนาที ปริมาตรที่ฉีดวิเคราะห 10 ไมโครลิตร 
ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 310 นาโนเมต    

     3.2 ศึกษาหาอัตราการไหลของเฟสเคลื่อนท่ี  นําสารละลายอะซิโทไนไทรล : กรดแอซิติกเขมขน 2% ที่
ไดจากการทดสอบขั้นตนขอ 3.1 มาทดสอบหาอัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่ที่เหมาะสม โดยทดสอบอัตราการไหลที่ 
0.6 0.8 และ 1.0 มิลลิลิตรตอนาที ปริมาตรที่ฉีดวิเคราะห 10 ไมโครลิตร ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 310 นาโนเมตร 
จากนั้นเลือกสภาวะที่ใหการแยกที่ดีที่สุดมาใชในการวิเคราะหกรดเฟอรรูลิก  
                 4.  ประเมินผลทดสอบทางความใชไดของวิธี      

          4.1 การทํากราฟมาตรฐาน ฉีดสารละลายมาตรฐานกรดเฟอรรูลิกที่ความเขมขนตางๆที่เตรียมไวคือ 
ชวง   10-50mg/L ปริมาตร 10 ไมโครลิตรเขาสูระบบ โดยใชเฟสเคลื่อนที่เปนอะซิโทไนไทรล : สารละลายกรดแอซิติก
เขมขน 2% ทําการตรวจวัดที่สภาวะที่เหมาะสมที่ไดจากการศึกษาขอ 3.2 ซึ่งตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 310 นาโนเมตร  
แลวสรางกราฟความสัมพันธระหวางพ้ืนที่พีคและความเขมขนของกรดเฟอรรูลิก ดูชวงความเปนเสนตรง (Linearity) 
ของกราฟ หาคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) และขีดจํากัดการตรวจวัดของกรดเฟอรรูลิกจากกราฟมาตรฐาน 

        4.2 การศึกษาความเที่ยง (Precission) การนําสารละลายมาตรฐานกรดเฟอรรูลิกที่ความเขมขน 100 
mg/L นํามาตรวจวัดซ้ํา 5ครั้ง ในชวงเวลาตางกัน ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 310 นาโนเมตร โดยใชเฟสเคล่ือนที่เปนอะซิ
โทไนไทรล : สารละลายกรดแอซิติกเขมขน 2% 15 : 85 ปริมาตรโดยปริมาตร แลวคํานวณหา % Relative Standard 
Deviation (% RSD)  

        4.3 การศึกษาความแมนยํา (Accuracy) ของวิธีวิเคราะห ศึกษาโดยการตรวจวัดปริมาณกรดเฟอรรู
ลิกดวยวิธี spiked sample  เตรียมตัวอยางสอง   
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ชุดการทดลองโดยชุดการทดลองแรกเติมสารละลายมาตรฐานกรดเฟอรรูลิกความเขมขน 100 mg/L ปริมาตร 5 มิลลิลิตร 
ชุดการทดลองที่สองไมตองเติมสารละลายมาตรฐาน ทําการสกัดตามขอ 2  คํานวณหารอยละของการคืนกลับ (% 
recovery) 

     % recovery = (ความเขมขนของ spiked sample  - ความเขมขนของตัวอยาง)/ 
                                                       ความเขมขนของสารมาตรฐานที่เติมลงไป 
 

     5. การวิเคราะหปริมาณกรดเฟอรรูลิกในตัวอยางขาวกลองงอก ตัวอยางขาวกลองงอกและขาวกลอง
นํามาศึกษา 3พันธุ คือ ขาวดอกมะลิ 105  ขาวหอมมะลิแดง และขาวเสาไห ใชวิธีการสกัด การเตรียมเปนสารละลาย 
และการวิเคราะหเชนเดียวกันในทุกพันธุตามขอ 2 

       5.1 การวิเคราะหโดยเทคนิค External standard   นําสารตัวอยางที่เตรียมไดจากขอ 2 มาตรวจวัด
ดวยเทคนิค HPLC ซึ่ง HPLC ย่ีหอ Waters รุน 486 ประเทศเยอรมัน ที่สภาวะเหมาะสมจากการศึกษาขอ 3   ใช
ปริมาตรที่ฉีดวิเคราะห 10 ไมโครลิตร     ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 310 นาโนเมตร วิเคราะหผลที่ไดและเทียบหา
ปริมาณกรดเฟอรรูลิกของสารตัวอยางจากกราฟมาตรฐานที่ไดจาก 4.1 

     5.2 การวิเคราะหโดยเทคนิค  Standard addition 
           1. ปเปตสารตัวอยางจากขอ 2 มา ปรมิาตรละ 1 มิลลิลิตร ใสในขวดวัดปริมาตร 10 มลิลิลิตรจํานวน 4 

ขวดวัดปริมาตร 
                       2. เติมสารละลายมาตรฐาน 100 mg/L ลงไป  0.2  0.4 และ 0.6 มิลลิลิตร ลงในขวดวัด 
ปริมาตรใบที่ 2-4 ตามลําดับ ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นใหครบ 10  มิลลิลิตร จะไดความเขมขนของกรดเฟอรรูลิกที่เติมลง
ในขวดใบที่ 2-4 เทากับ  2  4 และ 6  mg/L ตามลําดับ 
                      3. วัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลายตามสภาวะที่ไดจากการศึกษาขอ 3 คือเฟสเคลื่อนที่เปน
สารละลายอะซิโทไนไทรล : กรดแอซิติกเขมขน 2% 15 : 85 ปริมาตรโดยปริมาตร ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 310 นาโน
เมตร ปริมาตรในการฉีดวิเคราะหคือ 10 ไมโครลิตร ฉีดวิเคราะหดวยครื่อง HPLC   แลวสรางกราฟความสัมพันธ
ระหวางพ้ืนที่พีคและความเขมขนของสารมาตรฐานกรดเฟอรรูลิก 
                    4. คํานวณหาปริมาณกรดเฟอรรูลิกในตัวอยางขาวกลองงอก 
 
ผลการทดลอง 

     1 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวเิคราะหหาปริมาณกรดเฟอรรูลิก ดวยเทคนิค HPLC ท่ีมีตัว
ตรวจวัดเปนยูวี-วิสิเบิล ดีเทคเตอร 

     1.1 ศึกษาหาอัตราการไหลของเฟสเคลื่อนท่ี 
     ศึกษาหาอัตราการไหลที่เหมาะสมในการวิเคราะหหาปริมาณกรดเฟอรรูลิก โดยใชสัดสวนของเฟสเคลื่อนที่ 

สารละลายอะซิโทไนไทรล : กรดแอซิติกเขมขน 2% 15 : 85 ปริมาตรโดยปริมาตร ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 310 นาโน
เมตร ปริมาตรในการฉีดวิเคราะหคือ 10 ไมโครลิตร 

     จากการศึกษาพบวาเมื่อใชสารละลายมาตรฐานกรดเฟอรรลิูกทดสอบหาอัตราการไหลที่ 0.6 0.8 และ 1.0 
มิลลิลิตรตอนาที อัตราการไหลที่เหมาะสมที่สุดในการวิเคราะหหาปริมาณกรดเฟอรรูลิก คือ 1.0 มิลลิลิตรตอนาที ซึ่งเปน
อัตราการไหลที่เหมาะสมเนื่องจากมีเวลารีเทนชันเร็วกวาอัตราการไหลที่ 0.6  และ 0.8 มิลลิลิตรตอนาที  ดังตารางที่ 1  
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ตาราง 1 คาเวลารีเทนชัน (Retention time) ในการแยกสารละลายมาตรฐานกรดเฟอรรูลิกที่ 
                 อัตราสวนตาง ๆ 
 

 
 
 
 
 
 

      
1.2 ศึกษาหาอัตราสวนของเฟสเคลื่อนท่ี                  
จากการศึกษาพบวา สภาวะที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการแยกสารละลายตัวอยางคือ อัตราสวน อะซิโทไนไทรล : 

กรดแอซิติกเขมขน 2%  15 : 85  ปริมาตรโดยปริมาตร จากในรูปที่ 2 ไดผลการแยกที่เวลารีเทนชันที่ (Tr) 17.133 โดย
อัตราสวน 10 : 90 เมื่อทําการวิเคราะหสารตัวอยางจะถูกชะออกจากคอลัมนเร็วทําใหการแยกสารตัวอยางไมดี (Tr= 
15.52 นาที) และอัตราสวน 20 : 80 เมื่อทําการวิเคราะหสารตัวอยางจะถูกชะออกจากคอลัมนเร็วทําใหเกิดการแยกที่ไม
สมบูรณ (Tr= 9.41 นาที) ลักษณะดังกลาวเกิดจากกการเคลื่อนที่ยังไมเหมาะสมเพียงพอ  
 

 
 
 
 

 
 
      
 
 
 

    รูปท่ี 2 แสดงโครมาโทแกรมของกรดเฟอรรูลิกตัวอยางขาวดอกมะลิ 105 กลองงอก โดยเฟส 
                  เคล่ือนที่อะซิโทไนไทรล : แอซิติกเขมขน2% 15 : 85  ปริมาตรโดยปริมาตร   และ 
                  อัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตรตอนาท ีตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 310 นาโนเมตร  

      
 2. การสรางกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานกรดเฟอรรูลิก 
     นําสภาวะที่เหมาะสมจากขอ 1 มาสรางกราฟมาตรฐานกรดเฟอรรูลิกโดยทําการศึกษาในชวงความเขมขน 

10-50  mg/L ในเฟสเคล่ือนที่อะซิโทไนไทรล : กรดแอซิติกเขมขน 2%    15 : 85      ปริมาตรโดยปริมาตร อัตราการ
ไหล 1.0 มิลลิลิตรตอนาที  ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 310 นาโนเมตร ปริมาตรในการฉีดวิเคราะหคือ 10 ไมโครลิตร 
ทําซ้ํา 3 ครั้ง  แลวสรางกราฟความสัมพันธระหวางพ้ืนที่พีคและความเขมขนของสารมาตรฐานกรดเฟอรรลิูก ดังรูปที่ 3 

อัตราสวนของสารละลาย 
อะซิโทไนไทรล : กรดแอซิติกเขมขน 2% 

(ปริมาตรโดยปริมาตร) 

อัตราการไหล 
(มิลลิลิตรตอนาที) 

เวลารีเทนชัน 
(นาที) 

15 : 85 0.6 28.309 
15 : 85 0.8 21.142 
15 : 85 1.0 17.184 
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y = 67028x + 24831
R2 = 0.9993
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รูปท่ี 3  แสดงกราฟมาตรฐานของสารละลายกรดเฟอรรูลิก    ชวงความเขมขน 10-50 mg/L 
      
   จากกราฟสารละลายมาตรฐานกรดเฟอรรูลิก รูปที่ 2 คํานวณคาสัมประสิทธิการตัดสินใจ (R2) เทากับ 

0.9993 ซึ่งอยูในเกณฑยอมรับได 
     3. ศึกษาความเที่ยง (Precission) ของวิธีวิเคราะห  ศึกษาโดยการนําสารละลายมาตรฐานกรดเฟอรรูลิก 

เขมขน  100  mg/L  ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 310 นาโนเมตร โดยใชเฟสเคลื่อนที่อะซิโทไนไทรล : กรดแอซิติกเขมขน
2%  15 : 85  ปริมาตรโดยปริมาตร และอัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตรตอนาที ซ้ํา 5 ครั้ง ไดคา 99.37, 98.03, 99.09, 
100.48 และ 101.60 mg/L  % RSD  เทากับ 1.37    ซึ่งอยูในเกณฑยอมรับได (% RSD ไมควรเกินรอยละ 2.0) 

     4. ศกึษาความแมนยํา (Accuracy) ของวิธีวิเคราะห ศึกษาโดยการตรวจวัดปริมาณกรดเฟอรรูลิกดวย
วิธี spiked sample   คํานวณรอยละการคืนกลับ (% recovery) 98 % ซึ่งอยูในเกณฑยอมรับได (% recovery จะตองอยู
ระหวาง 85-115 % )  

     5. การวิเคราะหปริมาณกรดเฟอรรูลิกในตัวอยางขาวกลองงอก     
         5.1 การวิเคราะหโดยเทคนิคการสรางกราฟมาตรฐาน (External Standard Method)  นําตัวอยาง

ขาวกลองงอกที่ผานการสกัดตามหัวขอ 2  ที่สภาวะการทดลองที่ใชเฟสเคลื่อนที่อะซิโทไนไทรล : กรดแอซิติกเขมขน2%  
15 : 85  ปริมาตรโดยปริมาตร และอัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตรตอนาที ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น  310 นาโนเมตร 
ปริมาตรในการฉีดวิเคราะหคือ 10 ไมโครลิตร วิเคราะหผลที่ไดเทียบหาปริมาณกรดเฟอรรูลิกจากกราฟมาตรฐาน โดย
การฉีดตัวอยางละ 3 ซ้ํา (n = 3)  
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ตาราง  2   ผลการวิเคราะหหาปริมาณกรดเฟอรรูลิกในตัวอยางขาวกลองงอกดวยเทคนิค External Standard Method 
 

ตัวอยาง 
ขาว 

ปริมาณกรดเฟอรรูลิกเฉลี่ย 
(มิลลิกรัม/ตัวอยาง100 กรัม) 

ดอกมะลิ 105 14.73 
หอมมะลิแดง 13.74 
เสาไห 14.67 

      
    5.2 การวิเคราะหโดยเทคนิคการเติมสารมาตรฐาน  (Standard Addition Method) 
     นําสารละลายที่เตรียมไดจากหัวขอ 5.2  ที่สภาวะการทดลองที่ใชเฟสเคล่ือนที่อะซิโทไนไทรล : กรดแอซิติก

เขมขน2%  15 : 85  ปริมาตรโดยปริมาตร และอัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตรตอนาที ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น  310 นาโน
เมตร วัดพ้ืนที่พีคและเขียนกราฟระหวางพ้ืนที่พีคกับปริมาณสารมาตรฐานที่เติมลงไปในปริมาณตางๆ เพ่ือหาปริมาณ
ของกรดเฟอรรูลิกในตัวอยางขาวกลองงอก 
 
ตาราง  3 ผลการวิเคราะหหาปริมาณกรดเฟอรรูลิกในตัวอยางขาวกลองงอกทั้ง 2วิธี 
 

ตัวอยาง 
ขาวกลองงอก 

ปริมาณกรดเฟอรรูลิก 

External Standard Method Standard Addition Method 

ดอกมะลิ 105 14.04±0.09 16.36±0.03 
หอมมะลิแดง 16.00±0.24 20.51±0.62 
เสาไห 15.06±0.82 16.36±0.03 
 

     นําผลการวิเคราะหหาปริมาณกรดเฟอรรูลิกในตัวอยางขาวกลองงอกไปทดสอบโดยทั้ง2 วิธี เพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางวิธีวิเคราะห แสดงผลดังตารางที่ 4  
 

ตาราง  4  ผลการวิเคราะห t-test ในตัวอยางขาวกลองงอก ที่ระดับความมั่นใจ 99%(P<0.01) 
 

ตัวอยาง 
ขาวกลองงอก 

ปริมาณกรดเฟอรรูลิก (มิลลกิรัม/100กรัม) 

External Standard Standard Addition 

Mean SD %RSD Mean SD %RSD 
ดอกมะลิ 105 14.04 0.09 0.62 16.36 0.03 0.18 
หอมมะลิแดง 16.00 0.24 1.53 20.51 0.62 3.0 
เสาไห 15.06 0.82 5.47 16.36 0.03 0.18 
 

     จากผลการคํานวณ t-test ที่คํานวณได (t cal)  นอยกวาคา จากตาราง (t table) แสดงวาวิธีการวิเคราะหหา

ปริมาณกรดเฟอรรูลิก ทั้ง 2 วิธี ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความมั่นใจ 99% % (P<0.01) 
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สรุปผลการวิจัย 
     สภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะหหาปริมาณกรดเฟอรรูลิกดวยเทคนิค HPLC  คือ ใชเฟสเคล่ือนที่

สารละลายอะซิโทไนไทรล  : กรดอะซิติกเขมขน 2 %  15 : 85 ปริมาตรโดยปริมาตรอัตราการไหล 1.0  มิลลิลิตรตอนาที 
ตัวตรวจวัดยูวีที่ความยาวคลื่น 310 นาโนเมตร ทําใหกรดเฟอรรูลิกมีเวลาอยูในคอลัมนนานเพียงพอที่จะทําใหการแยก
วิเคราะหเปนไปอยางสมบูรณ (tR = 17นาที)   การสรางกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานกรดเฟอรรูลิกในชวง
ความเขมขน 10-50 mg/L มีสมการเชิงเสน y = 67028x + 24831 และคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ของกราฟ
มาตรฐาน เทากับ 0.9993 พบวาปริมาณกรดเฟอรรูลิกต่ําสุดที่สามารถตรวจวัดได(LOD) เทากับ  1.4995   mg/L และ
ปริมาณกรดเฟอรรูลิกต่ําสุดที่สามารถวิเคราะหได(LOQ) เทากับ  4.9985  mg/L 

     การวิเคราะหหาปริมาณกรดเฟอรรูลิกในตัวอยางขาวกลองงอก 3 สายพันธุ คือ ดอกมะลิ105  หอมมะลิ
แดง และเสาไห  โดยเทคนิคสรางการสรางกราฟมาตรฐาน (External Standard Method) พบปริมาณกรดเฟอรรูลิกของ
ขาวกลองงอกพันธุ ดอกมะลิ105 หอมมะลิแดง และเสาไห  คือ 14.73 13.74 และ 14.67   มิลลิกรัมตอตัวอยาง100 กรัม 
ตามลําดับ  ผลการวิเคราะหปริมาณกรดเฟอรรูลิกโดยเทคนิคสรางการสรางกราฟมาตรฐาน และ เทคนิคการเติมสาร
มาตรฐาน นําไปทดสอบโดยวิธี t-test โดยการคํานวณ t-test ซึ่งคา tc ที่คํานวณไดมีคานอยกวา t จากตาราง แสดงวาแต

ละวิธีวิเคราะหหาปริมาณกรดเฟอรรูลิกไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความมั่นใจที่ 99 % (P<0.01) 
 

ขอเสนอแนะ 
      1.ควรทําการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะหกรดเฟอรรูลิก โดยวิธี HPLC กอนเพ่ือชวย

ประหยัดเวลาเมื่อวิเคราะหหาปริมาณกรดเฟอรรูลิก ในตัวอยางขาวกลองงอก  
            2.ปริมาณกรดเฟอรรูลิกที่สกัดไดจากขาวกลองงอก อาจนําไปทําใหบริสุทธิ์เพ่ือสามารถนําไปใชประโยชน
ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางค หรืออุตสาหกรรมอื่นได 
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