
 

บทที่ 3 
การวิเคราะหองคประกอบของสารใหกลิ่นรส 

(Flavor Analysis) 

วัตถุประสงค 
เม่ือนักศึกษาไดศึกษาบทเรียนบทนี้แลวนักศึกษาควรมีความรูและเขาใจในเนื้อหาตอไปน้ี 
1.  ข้ันตอนการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของสารใหกลิ่นรส 
2.  เทคนิคการสกัด (isolation) การแยก (separation)และการพิสูจนองคประกอบ 
     ทางเคมีของสารใหกลิ่นรส 
  

บทนํา 
ขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของสารใหกลิ่นรสธรรมชาติมี

สวนสําคัญท่ีชวยในการคิดคนสูตรเพื่อผลิตสารใหกลิ่นรสในระดับอุตสาหกรรม การใช
เทคนิคการวิเคราะหโดยแกสโครมาโตกราฟรวมกับเทคนิคการวิเคราะหโดยใชเคร่ืองมือ
ชนิดอื่นๆ ทําให flavorist สามารถเขาใจกระบวนการผลิตสารใหกลิ่นรสตามธรรมชาติ
มากข้ึน ความรูท่ีไดรวมกับความชํานาญในการจําแนกความแตกตางของสารใหกลิ่นรส
ชนิดตางๆทําให ปจจุบันflavorist สามารถคิดคนสูตรสารใหกลิ่นรสไดมากกวา 4,000 
ชนิด 

 
3.1   ขั้นตอนการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของสารใหกล่ินรส 

การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของสารใหกลิ่นรสแบงออกไดเปน 3 ข้ันตอน
ไดแก 
1.   การสกัดแยก (isolation) องคประกอบทางเคมีที่ระเหยได ออกจากเมทริกซท่ีไม 
     ระเหย (non volatile matrix) 
2.   การแยก (separation) องคประกอบทางเคมีท่ีระเหยไดออกเปนสารแตละชนิดหรือ 
     กลุมของสาร 
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3.   การพิสูจน (identification) ชนิดขององคประกอบทางเคมีของสารใหกลิ่นรส 
 

 
 
ภาพที่ 3.1   ข้ันตอนการวิเคราะห เพ่ือหาขอมูลโครงสรางทางเคมีของสารใหกลิ่นรส 
                ธรรมชาติ 
ท่ีมา  :   Ashurst (1995) 
 

3.2   การสกัดแยกองคประกอบทางเคมีของสารที่ระเหยได  
1.   การใชเทคนิคการกลั่น (distillation) 

การกลั่นโดยใชไอนํ้า ซ่ึงอุณหภูมิในการสกัดจะไมสูงกวา 1000ซ -   
-   การกลั่นภายใตสุญญากาศซึ่งสามารถใชอุณหภูมิในการกลั่นที่ตํ่ากวาการกลั่น 
    โดยใชไอนํ้า 
2.   การสกัด (extraction) โดยการใชตัวทําละลาย หรือ 
3.   การใชท้ังสองเทคนิคประกอบกัน 
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ภาพที่ 3.2   การกลั่นโดยใชไอนํ้า 
 

เทคนิคการสกัดโดยใชคารบอนไดออกไซดท่ีสภาวะเหนือจุดวิกฤติ (supercritical 
CO2 extraction) เปนตัวทําละลาย การสกัดโดยใชเทคนิคน้ีตัวอยางจะถูกบรรจุอยูใน 
modified soxhlet extractor ภายในระบบมีการตั้งอุณหภูมิและความดันภายในระบบให
อยู ในสภาวะเหนือจุดวิกฤติของคารบอนไดออกไซด  และทําการสกัดโดยใช
คารบอนไดออกไซดเหลว (liquid carbondioxide) 
 
3.3   การแยกองคประกอบทางเคมีของสารสกัดออกเปนสารแตละชนิด 
        หรือกลุมของสาร 

การแยกองคประกอบทางเคมีของสารสกัดออกเปนสารแตละชนิดหรือกลุมของ
สารสามารถทําไดโดยการใชเทคนิคคอลัมนโครมาโทรกราฟ,  thin layer 
chromatography และ gas chromatography (GC) 
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ภาพที่ 3.3   การสกัดโดยใชคารบอนไดออกไซดท่ีสภาวะเหนือจุดวิกฤติ  
ที่มา  : Ashurst (1995) 

 

3.3.1 เทคนิคคอลัมนโครมาโทรกราฟ 
คอลัมนโครมาโทรกราฟเปนเทคนิคการวิเคราะหท่ีใชสําหรับแยก อิออน หรือ 

โมเลกุลท่ีละลายในตัวทําละลาย โดยอาศัยหลักการของความสามารถในการกระจายตัวท่ี
แตกตางกันขององคประกอบแตละชนิดระหวางเฟสท่ีอยูกับท่ี (stationary phase) และ 
เฟสท่ีเคลื่อนท่ี (mobile phase)  

เทคนิคน้ีจะประกอบไปดวยคอลัมนภายในบรรจุเฟสท่ีอยูกับท่ีซ่ึงอยูในสภาวะ
สมดุลกับตัวทําละลาย โดยเฟสท่ีอยูกับท่ีไดแก ของแข็ง (adsorption chromatography), 
ion group บนผิวของ resin (ion exchange chromatography), ของเหลวที่เคลือบอยูบน 
inert solid support (partition chromatography) หรือ อนุภาคท่ีมีรูพรุน (size exclusion 
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3.3.2 เทคนิค thin layer chromatography 

Thin layer chromatography เปนเทคนิคท่ีใชในการแยกสารประกอบอินทรีย 
(organic compounds) โดยเทคนิคน้ีเฟสท่ีอยูกับท่ีจะถูกเคลือบอยูบน glass หรือ plastic 
plate เฟสเคล่ือนท่ีท่ีใชจะเปนตัวทําละลายอินทรีย (organic solvent) เทคนิคการแยกทํา
ไดโดยการ spot ตัวอยาง และ สารมาตรฐานลงบนเฟสที่อยูกับท่ี จากน้ันนําไปใสใน 
tank ท่ีบรรจุตัวทําละลาย ตัวทําละลายและองคประกอบของสารแตละชนิดท่ีอยูในของ
ผสม รวมท้ังสารมาตรฐานจะเคล่ือนที่ผานเฟสที่อยูกับท่ีดวย capillary action ดวย
อัตราเร็วที่แตกตางกันข้ึนอยูกับความสามารถในการกระจายตัวระหวางเฟสที่อยูกับท่ี
และเฟสที่เคลื่อนท่ี (ภาพที่ 3.5-3.7) 
3.3.3 เทคนิค Gas Chromatography (GC)  

Gas chromatography เปนเทคนิคท่ีใชในการแยกองคประกอบของสารที่ระเหย
ได (volatile compounds) โดยอาศัยความสามารถในการกระจายตัวท่ีแตกตางกัน
ระหวางเฟสที่อยูกับท่ีและเฟสที่เคลื่อนท่ีท่ีอยูในสถานะกาซ 

สวนประกอบของเคร่ือง Gas chromatograph (ภาพที่ 3.8) ประกอบไปดวย  
1. เฟสท่ีเคลื่อนท่ีท่ีอยูในสถานะกาซ ไดแก helium, argon หรือ nitrogen 
2. injection port เปนบริเวณท่ีสอดเข็มฉีดซ่ึงบรรจุตัวอยางเพื่อฉีดเขาไป

ในเครื่อง ซ่ึงตองควบคุมอุณหภูมิของ injection port ใหสูงกวา
อุณหภูมิของจุดเดือดตํ่าสุดขององคประกอบในสารตัวอยางที่ระเหยได 

 
 
 



 

 
 

 
 
ภาพที่ 3.4   การแยกองคประกอบทางเคมีของสารโดยเทคนิคคอลัมนโครมาโตกราฟ    
ท่ีมา  :  Ashurst (1995) 
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ภาพที่ 3.5   การ spot ตัวอยางลงบนเฟสที่อยูกับท่ี 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.6   การแยกโดยเทคนิค thin layer chromatography 
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ภาพที่ 3.7   การพิสูจนชนิดของสารโดยใชเทคนิค thin layer chromatography 
          

3. คอลัมนท่ีบรรจุดวยเฟสที่อยูกับท่ีซ่ึงเปนของเหลวที่เคลือบอยูบน solid 
support เน่ืองจากคุณสมบัติในการกระจายตัวขององคประกอบของ
สารข้ึนอยูกับอุณหภูมิดังน้ันคอลัมนท่ีใชในการแยกจะบรรจุอยูใน 
thermostat-controlled oven การแยกองคประกอบของสารที่มีจุด
เดือดท่ีแตกตางกันมากทําไดโดยคอยๆเพิ่มอุณหภูมิของ oven จากตํ่า
ไปสูงเพื่อชะองคประกอบท่ีมีจุดเดือดในชวงอุณหภูมิตํ่าและสูงออกมา
ไดท้ังหมด 

4.  ดีเทคเตอร ทําหนาท่ีในการตรวจจับองคประกอบของสารแตละชนิดท่ี
ถูกชะออกมาจากคอลัมน 

5.  recorder  ทําหนาท่ีในการบันทึกผลการแยกออกมาใหอยูในรูปโคร
มาโตแกรม (ภาพที่ 3.8) 
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ภาพที่ 3.8   เคร่ืองแกสโครมาโตรกราฟ 
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ภาพที่ 3.9   ตัวอยางการแยกองคประกอบของสารใหกลิ่นรสโดยใชเทคนิค GC 

 
3.4   เทคนิคการวิเคราะหโดยใช head space (Head space analysis) 

เทคนิคน้ีจะใชรวมกับ GC โดยนําตัวอยางที่ตองการวิเคราะหไปใสในเคร่ือง 
head space จากน้ันเก็บไอระเหยท่ีระเหยออกมาจากตัวอยางโดยใชเข็มสําหรับเก็บ
ตัวอยางกาซ (gas tight syringe) แลวนําไปฉีดในเคร่ือง GC เพ่ือวิเคราะหหา
องคประกอบท่ีระเหยได เทคนิคการวิเคราะหโดยใช head space น้ีสามารถทําไดท้ัง
แบบ dynamic และ static 
3.4.1   Dynamic head space analysis 

Dynamic head space analysis ทําไดโดยนําตัวอยางที่ตองการวิเคราะหบรรจุ
ในอุปกรณสําหรับการเก็บตัวอยางโดยใชเทคนิค dynamic head space (ภาพที่ 3.10) 
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ภาพที่ 3.10   อุปกรณสําหรับการเก็บตัวอยางโดยใช dynamic head space 
ท่ีมา  :  Ashurst (1995) 
  

3.4.2   Static head space analysis 
    Static head space analysis ทําไดโดยบรรจุตัวอยางที่ตองการวิเคราะหลงไปใน 
ภาชนะท่ีปดสนิท (seal containner) ซ่ึงอาจมีการใหความรอนหรือไมก็ได เม่ือความดัน
ไอของตัวอยางและบรรยากาศรอบๆตัวอยางถึงจุดสมดุล ทําการเก็บตัวอยางกาซโดยใช
เข็มสําหรับเก็บตัวอยางกาซ (ภาพที่ 3.11) นําตัวอยางกาซท่ีไดไปฉีดในเคร่ือง GC เพื่อ
วิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีท่ีมีอยูในไอระเหย 
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ภาพที่ 3.11   โครงสรางภายในของ gas tight syringe 
 
3.5   การพิสูจนชนิดและหาปริมาณขององคประกอบทางเคมีของสารให 
        กล่ินรส 

โครมาโตแกรม (chromatogram) เปน chart ท่ีไดจากการบันทึกขอมูลของสารที่
ถูกแยกออกมาในลักษณะของพีก (peak) ซ่ึงการวิเคราะห ท้ังคุณภาพและปริมาณจะใช
ขอมูลจาก โครมาโตแกรมที่ไดจากเคร่ือง GC  

ขอมูลท่ีไดจากโครมาโตแกรมไดแก  retention time  ( tR ) ซ่ึงหมายถึงระยะเวลา
ท่ีวัดต้ังแตการเร่ิมฉีดตัวอยางเขาไปยัง injection port จนกระท่ังสารเคลื่อนท่ีผานคอลัมน
และถูกตรวจวัดโดย detector 

retention time ขององคประกอบทางเคมีของสารใหกลิ่นรสแตละชนิดในแตละ
ตัวอยางจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับ retention time ของสารมาตรฐานเพื่อพิสูจนวา
องคประกอบทางเคมีของสารใหกลิ่นรสประกอบดวยสารชนิดใดบาง 
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ภาพที่ 3.12   การเก็บไอระเหยรอบๆตัวอยางโดยเทคนิค static head space 
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ภาพที่ 3.13   การเก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะหโดยใช Auto-sample headspace analysis 
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ภาพที่ 3.14   ไอระเหยท่ีเกิดบริเวณชองวางโดยใชเทคนิค static head space    
 

 
ภาพที่ 3.15   ตัวอยางโครมาโตแกรมท่ีไดจากการวิเคราะหโดยใชเทคนิค GC 
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ภาพที่ 3.16   ตัวอยางโครมาโตแกรมท่ีไดจากการวิเคราะหสารใหกลิ่นรสในเบียร      
                 โดยใชเทคนิค GC 
 

การหาปริมาณขององคประกอบของสารแตละชนิดทําไดโดยการเปรียบเทียบ
ความสูงของพีกหรือพ้ืนที่ใตพีกท่ีไดกับพีกของสารมาตรฐานโดยใช calibration curve 
ซ่ึงเปนกราฟท่ีพลอตระหวางพื้นที่พีกหรือความสูงของพีกกับความเขมขนของสาร
มาตรฐาน   
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