การพัฒนาชุดตรวจสอบวิตามินซีในน้ําผลไม
(Development of a test kit for determination of vitamin C in fruit juices)
ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู ดร.อมร ไชยสัตย นายปรีชา มันสลาย

บทนํา
วิตามินซี (vitamin C) หรือที่รูจักกันดีในชื่อกรดแอสคอบิก (ascorbic acid) เปนวิตามินที่ละลายใน
น้ําได มีความจําเปนตอการเจริญและพัฒนาของเนื้อเยื่อตางๆ ในรางกาย วิตามินซีเปนวัตถุดิบที่ใชในการ
สั ง เคราะห ค อลลาเจน ซึ่ ง เป น ส ว นประกอบสํ า คั ญ ในโครงสร า งของหลอดเลื อ ด เอ็ น กระดู ก และฟ น
เปนสารดานอนุมูลอิสระ (antioxidant) ทําใหเซลลอยูในสภาวะปกติ ชวยใหรางกายสามารถดูดซึมแรธาตุจาก
อาหารได ดียิ่งขึ้น และเสริมภูมิตานทานและชวยบรรเทาอาการภูมิแพ เนื่องจากวิตามินซีมีคุณสมบัติชว ย
ตอตานสารที่กอใหเกิดอาการภูมิแพได เปนตนซึ่งโดยปกติแลวรางกายไมสามารถสรางวิตามินซีขึ้นเองได แตจะ
ไดรับวิตามินซีจากอาหารที่รับประทานเขาไปเทานั้น แหลงอาหารที่มีวิตามินซีสูง ไดแก พืช ผักและผลไม เชน
สม ฝรั่ง มะละกอ มะนาว พริกหยวก ผักกาด มะเขือเทศ และหนอไมฝรั่ง
ดังนั้นในปจจุบันทําใหมีผลิตภัณฑตางๆ ที่มีสวนผสมของวิตามินซี ผลิตออกมาจําหนายในรูปของน้ํา
ผลไม บ รรจุ ในกล องหรื อขวดพร อมบริ โ ภค ไดแก น้ําผลไมกระปอง ที่ผ ลิตจากสม สับ ปะรด หรือฝรั่ง ใน
ประเทศไทยธุรกิจผลิตน้ําผลไมมีแนวโนมขยายตัวคอนขางสูง เพราะเปนประเทศเกษตรกรรม มีผลไมตาม
ฤดูกาลหลากหลาย ทั้งผลิตเพื่อขายในประเทศและเพื่อสงออกขายนอกประเทศ เชน จีน ฮองกง และยุโรปทํา
ใหมูลคาทางการตลาดในน้ําผลไมสูงถึง 6,000 ลานบาทตอป โดยในจํานวนนี้แบงเปนน้ําผลไม 100% มูลคา
2,500 ลานบาท น้ําผลไมผสมต่ํากวา 40% มูลคา 500 ลานบาท และน้ําผลไมต่ํากวา 25% มูลคา 3,000 ลาน
บาท ซึ่งสัดสวนกวาครึ่งหนึ่งเปนน้ําสม ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพน้ําผลไมพรอมดื่ม จึงมีความจําเปนและ
เพื่อเปนประโยชนตอผูบริโภค ทางสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลจึงไดทําการตรวจสอบปริมาณ
วิตามิน ซี จากการตรวจสอบวิตามินซี พบวา น้ําสม 100% ที่ระบุตามขางกลองมีปริมาณวิตามินซีไมถึง 10
มิลลิกรัม สวนน้ําสม 30-40% มีบางตราสินคาที่มีสวนผสมวิตามินซี และบางยี่หอไมพบเลย เชนเดียวกับน้ํารส
สม สวนน้ําสมผสม 25% ไมพบวิตามินซีเลย จากผลตรวจสอบนี้ จะเห็นไดวา สวนใหญขอมูลไมตรงกับฉลากที่
ทางผูผลิตระบุ โดยจะพบวามีวิตามินซีอยูปริมาณน้ํามากหรือแทบจะไมมีเลย
เพราะฉะนั้นการตรวจสอบคุณภาพน้ําผลไมพรอมดื่มหลังกระบวนการผลิตจึงมีความสําคัญยิ่ง เพื่อ
ควบคุมคุณภาพการผลิตใหตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไว วิธีทั่วไปที่ใชในปจจุบันคือ การไทเทรต แตพบวาวิธี
ดังกลาวยังมีขอดอย เชน ตองอาศัยผูทําการวิเคราะหที่มีความชํานาญสูง ใชสารเคมีในปริมาณมากและมีความ
เปนพิษ ไมสามารถวิเคราะหในภาคสนามได ตองสงตัวอยางไปยังหองปฏิบัติการเทานั้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง

สนใจที่จะพัฒนาชุดตรวจสอบวิตามินซี ใหมีความสะดวกรวดเร็ว สามารถวิเคราะหไดในภาคสนาม มีราคาถูก
และใชงานงายสามารถตรวจวัดไดดวยตัวเอง

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการสรางชุดตรวจสอบวิตามินซี
2. เพื่อพัฒนาชุดทดสอบตนแบบสําหรับวิเคราะหหาปริมาณวิตามินซี
3. เพื่อวิเคราะหหาปริมาณวิตามินซีในผลิตภัณฑน้ําผลไมพรอมดื่มดวยชุดทดสอบ
หลักการการสรางชุดทดสอบ
วิตามินซี มีสมบัติเปนตัวรีดิวซที่ดี ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงใชวิตามินซีเปนตัวรีดิวซ เพื่อเปลี่ยน Fe3+ ให
กลายเปน Fe2+ จากนั้น Fe2+ ที่ไดจะไปทําปฏิกิริยาตอกับ [FeIII(CN)6]3- ทําใหไดสารละลายสีน้ําเงิน (K Fe (III)
[Fe (II) (CN)6] ; Prussian blue) ดังสมการ
2Fe (III) + C6H8O6

2Fe (II) + C6H8O6 + 2H+

(1)

Fe (II) + K3[Fe(CN)6]

K Fe (III) [Fe (II) (CN)6]

(2)

ถาในตัวอยางมีวิตามินซีปริมาณมาก จะทําให Fe3+ เปลี่ยนเปน Fe2+ ไดมาก ซึ่งสามารถไปทํา
ปฏิกิริยาตอกับ [FeIII(CN)6]3- ไดผลิตภัณฑเปน Prussian blue มากดวย ทําใหไดสีน้ําเงินเขม แตในทาง
กลั บกั น ถ ามีป ริ มาณวิตามิน ซีน อย Fe3+ เปลี่ย นเปน Fe2+ ไดนอย สงผลใหไปทําปฏิกิริย าตอกับ
[FeIII(CN)6]3- ไดนอยดวย ทําใหได Prussian blue ปริมาณนอยลง ทําใหไดสีน้ําเงินออนลง ความเขมของสีที่
ไดแปรผันตรงตามความเขมขนของวิตามินซี ดังนั้นจึงใชหลักการความสัมพันธของสีของ Prussian blue ที่
เกิดขึ้นกับปริมาณของวิตามินซี มาใชในการสรางชุดทดสอบวิตามินซี

วิธีการทดลอง
การสรางชุดทดสอบ
เติมตัวอยางวิตามินซี 1 ml มาผสมกับ FeCl3 ความเขมขน 1x10-3 M จํานวน 1 ml และเติม
K3[Fe(CN)6] ความเขมขน 5x10-3 M ปริมาตร 1 ml ผสมสารละลายใหเขากันเปนเวลา 10 นาที
เปรียบเทียบสีที่ไดกับแถบสีมาตรฐานที่สรางขึ้น

แถบสีมาตรฐาน

-5

1 x 10 โมลาร
(1.76 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)

-4

5 x 10 โมลาร
(88 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)

-5

5 x 10 โมลาร
(8.8 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)

-3

1 x 10 โมลาร
(176 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)

-4

1 x 10 โมลาร
(17.6 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)

-3

5 x 10 โมลาร
(880 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)

รูปที่ 1 แถบสีมาตรฐานสําหรับวิเคราะหหาปริมาณวิตามินซีดวยชุดทดสอบ

ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง
การหาสภาวะที่เหมาะสมของชุดทดสอบ
ศึกษาหาสภาวะที่เ หมาะสมของชุด ทดสอบ เพื่อทําใหชุดทดสอบมีป ระสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสม
สําหรับการนําไปวิเคราะหหาปริมาณวิตามินซีในตัวอยางจริง ผลการทดลองพบวาสภาวะที่เหมาะสมของชุด
ทดสอบ เปนดังตารางที่ 1 จึงเลือกใชสภาวะที่เหมาะสมของปจจัยตางๆ ไปสรางชุดทดสอบตอไป
ตารางที่ 1 ผลการหาสภาวะที่เหมาะสมของชุดทดสอบ
ปจจัยที่ศึกษา
1. ความเขมขนของ FeCl3 (M)
2. ความเขมขนของ K3[Fe(CN)6] (M)
3. เวลาในการเกิดปฏิกิริยา (นาที)

การทดลอง
0.1x10-3 0.5x10-3 1x10-3 1.5x10-3
3x10-3 5x10-3 7x10-3 9x10-3
5 10 20 30

ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดทดสอบวิตามินซี

สภาวะที่เหมาะสม
1x10-3
5x10-3
10

ผลการทดลองพบวา ชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นมาสามารถตอบสนองตอวิตามินซีที่มีความเขมขนตางๆคือ
5x10 1x10-3 1x10-4 5x10-4 5x10-5 และ 1x10-5 M ดังรูปที่ 2 ความเขมของสีน้ําเงินสัมพันธกับความ
เขมขนของของวิตามินซี โดยความเขมของสีเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของวิตามินซีที่เพิ่มขึ้นสามารถแยกสีได
ดวยตาเปลา แสดงวาชุดทดสอบนี้มีประสิทธิภาพสามารถนําไปวิเคราะหปริมาณวิตามินซีในตัวอยางจริงได
-3

รูปที่ 2 การตอบสนองของชุดทดสอบตอวิตามินซีความเขมขนตางๆ

ผลการวิเคราะหหาปริมาณวิตามินซีในตัวอยางน้ําผลไม
วิเคราะหหาปริมาณวิตามินซีในตัวอยางจริงทั้งหมด 8 ตัวอยาง ไดแก น้ําผลไมคั้นสด จํานวน 3
ตัวอยาง คือน้ําฝรั่ง น้ํามะนาว และน้ําสัปปะรด และน้ําผลไมพรอมดื่มบรรจุกลอง จํานวน 5 ตัวอยาง กรณีที่
ตัวอยางมีลักษณะขุนจะนําตัวอยางมากรองดวยกระดาษกรองกอน หลังจากนั้นทําการเจือจางตัวอยางในกรณี
ที่ตัวอยางมีปริมาณวิตามินซีมากกวาความเขมขนที่ชุดทดสอบสามารถตรวจวัดได จากนั้นปเปตตัวอยาง 1 ml
มาผสมกับ FeCl3 ความเขมขน 1x10-3 M จํานวน 1 ml และเติม K3[Fe(CN)6] ความเขมขน 5x10-3 M
ปริมาตร 1 ml ผสมสารละลายใหเขากันเปนเวลา 10 นาที เปรียบเทียบสีที่ไดกับแถบสีมาตรฐานที่สรางขึ้น
ดังรูปที่ 3 อานคาปริมาณของวิตามินซีที่ไดและเปรียบเทียบผลที่ไดกับวิธีไทเทรตแบบรีดอกซ ผลการทดลอง
เปนดังตารางที่ 2 จากการทดลองศึกษาการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหหาปริมาณวิตามินซีในน้ําผลไม ทั้ง
8 ตัวอยาง โดยใชชุดทดสอบกับวิธีไทเทรต ผลการทดลองพบวาทั้งสองวิธีใหผลสอดคลองกัน สรุปไดวาชุด
ทดสอบที่สรางขึ้นมามีความถูกตองสูง และเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีไทเทรต ชุดทดสอบมีขอดีกวาคือมีขั้นการ
ทดลองที่งาย ใชสารเคมีนอย คาใชจายนอยและใหผลรวดเร็ว

รูปที่ 3 การหาปริมาณของวิตามินซีในตัวอยางน้ําผลไมดวยชุดทดสอบ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหหาปริมาณวิตามินซีในตัวอยางน้ําผลไมดวยชุดทดสอบเปรียบเทียบกับวิธีไทเทรต
ตัวอยาง
ชุดทดสอบ
น้ําฝรั่งคั้นสด
น้ํามะนาวคั้นสด
น้ําสับปะรดคั้นสด
น้ําผลไมพรอมดื่ม 1
น้ําผลไมพรอมดื่ม 2
น้ําผลไมพรอมดื่ม 3
น้ําผลไมพรอมดื่ม 4
น้ําผลไมพรอมดื่ม 5

1x10-3- 5x10-3
1x10-3- 5x10-3
1x10-3- 5x10-3
1x10-3-5x10-3
ไมพบวิตามินซี
1x10-5- 5x10-5
5x10-4-1x10-3
1x10-5-5x10-5

ความเขมขนของวิตามินซี (M)
ไทเทรต
4.57x10-3
2.25x10-3
1.55x10-3
6.04x10-3
ไมพบวิตามินซี
5x10-5
8.97x10-4
1.5x10-5

สรุปผลการทดลอง
ชุดทดสอบวิเคราะหหาปริมาณวิตามินซีที่ไดพัฒนาขึ้นมานี้ใชหลักการเกิดสีของ Prussian blue
วิตามินซีจะทําหนาที่เปนตัวรีดิวซ Fe3+ ใหกลายเปน Fe2+ เพื่อทําปฏิกิริยากับ Fe[(CN)6]-4 ไดเปนสารละลาย
Prussian blue ซึ่งเปนสารละลายสีน้ําเงิน และมีคาการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 709 นาโนเมตร
ศึกษาหาสภาวะตางๆที่มีผลตอประสิทธิภาพของชุดทดสอบ เชน ความเขมขนของ Fe3+ ความเขมขนของ
Fe[(CN)6]-4 และเวลาที่ใชในการเกิดปฏิกิริย า เพื่อใหไดชุดทดสอบที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใตสภาวะที่
เหมาะสมทําใหไดชุดทดสอบที่มีชวงความเปนเสนตรงคือ 1x10-5 - 5x10-5 M มีความเที่ยง และความแมนยํา
สูง เมื่อนําชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นไปวิเคราะหหาปริมาณวิตามินซีในตัวอยางน้ําผลไมคั้นสดและน้ําผลไมพรอม

ดื่ม ผลการทดลองที่ไดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีไทเทรตพบวาใหผลสอดคลองกัน โดยที่ชุดทดสอบมีขอดีกวาคือ
ใชเวลาในการวิเคราะหเพียง 10 นาที ไมตองมีขั้นตอนการเตรียมตัวอยางที่ยุงยาก ราคาถูกและสามารถนําไป
หาปริมาณวิตามินซีในภาคสนามได
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