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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดพัฒนาวิธีแกสโครมาโทกราฟ (gas chromatography, GC) ที่มีการตรวจวัดแบบเฟลมไอออไนเซชัน (flame ionization detection, FID) แบบใหมที่เหมาะสําหรับการควบคุมคุณภาพของแกสโซฮอลโดยการ
วัดปริมาณเอทานอลภายใตสภาวะการทดลองที่เหมาะสม พบวาเมื่อใชคอลัมนชนิดโพลีเอทิลีนไกลคอล (30 เมตร x
0.32 มิลลิเมตร x 0.25 ไมโครเมตร) และใชแกสฮีเลียมเปนแกสตัวพา ใหคาความเปนเสนตรง ความเที่ยง และความแมน
เปนที่นาพอใจ โดยอัตราสวนของพื้นที่ระหวางเอทานอลกับสารมาตรฐานภายใน มีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับความ
เขมขนของเอทานอล ในชวงรอยละ 1-100 โดยปริมาตร ไดคาสัมประสิทธิ์ความเปนเสนตรงมากกวา 0.9997 วิธีที่
พัฒนาขึ้นนี้ มีความเที่ยงสูง โดยมีคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนต่ํากวารอยละ 3.1 (n =10) และมีคารอยละการกลับคืน
ในชวง 99-101 ความเขมขนต่ําสุดที่ตรวจวัดไดเทากับรอยละ 0.3 โดยปริมาตร วิธีที่เสนอสามารถประยุกตใชวิเคราะห
หาปริมาณ เอทานอลในแกสโซฮอลทั้งชนิด E10, E20 และ E85 ไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีแกส
โครมาโทกราฟมาตรฐาน พบวาวิธีแกสโครมาโทกราฟที่พัฒนาขึ้นมีความงายกวา สะดวกกวา และมีราคาถูกกวาวิธี
มาตรฐาน
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Abstract
This work presents the development of a new gas chromatographic (GC) separation with flame ionization
detection (FID) suitable for quality control of gasohol by measuring ethanol content. Under optimal conditions, the use of
conventional polyethylene glycol column (30 m x 0.32 mm x 0.25 μm) with helium gas as a carrier gas was achieved the
satisfactory validation of data for linearity, precision and accuracy. The calibration curve was obtained for a plot between
the area ratio with internal standard and the concentration of ethanol, ranging from 1-100 % vol. The regression
coefficient was higher than 0.9997. The method gave satisfactory high precision with % RSD was lower than 3.1 (n=10)
and the recoveries were in the range of 99-101. The limit of detection was 0.3 % vol. The proposed method can be
effectively applied to the quantitation of ethanol in gasohol E10, E20 and E85. Compared to the standard GC methods,
the developed GC method is simpler and more robust and more cost effective than the standard methods.
Key words: gas chromatography, gasohol, ethanol, quality control
จําหนายในสถานีบริการน้ํามันทั่วประเทศ ไดแก แกส
โซฮอล E10 ออกเทน 91, แกสโซฮอล E10 ออกเทน
95, แกสโซฮอล E20 และแกสโซฮอล E85 เปนตน
นอกจากแกสโซฮอลจะมีคุณสมบัติการใชงาน
เทียบเทาน้ํามันเบนซินทั่วไป และมีราคาถูกกวาแลว
ออกซิเจนที่เปนสวนประกอบอยูในเอทานอล จะชวย
ใหการเผาไหมภายในหองเครื่องสมบูรณขึ้นอีก ชวย
ลดปริ ม าณก า ซคาร บ อนมอนอกไซด ที่ จ ะปล อ ย
ออกมาจากทอไอเสีย และยังชวยลดปญหาฝุนละออง
จากทอไอเสีย จากขอดีตาง ๆ ของแกสโซฮอล ทําให
แกสโซฮอลจึงเปนที่นิยมในเกือบทุกๆ ประเทศ เชน
อเมริ ก า แคนาดา บราซิ ล เคนยา ปารากวั ย สเปน
สวีเดน ออสเตรเลีย และจีน รวมถึงประเทศไทย โดย
เฉพาะที่ ป ระเทศบราซิ ล ที่ มี ก ารเริ่ ม ใช แ ก ส โซฮอล
กอนประเทศอื่น ๆ ซึ่งในปจจุบันมีการพัฒนาการใช
แกสโซฮอลชนิด E100 แลว [2]
จากความนิยมในการใชแกสโซฮอลที่นับวัน

1. บทนํา
ในป จ จุ บั น ราคาน้ํ า มั นป โ ตร เลี ย ม ใ น
ตลาดโลกขยั บ ตั ว สู ง ขึ้ น อย า งมากและไม มี ที ท า จะ
ลดลง รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายสงเสริมใหประชาชน
หั น มาประหยั ด พลั ง งาน รวมทั้ ง การใช พ ลั ง งาน
ทางเลือกหรือพลังงานทดแทนจากธรรมชาติเพื่อลด
การนําเขาน้ํามันปโตรเลียมจากตางประเทศ ซึ่งหนึ่ง
ในทางเลื อ กที่ รั ฐ บาลให ก ารสนั บ สนุ นผู ใช ร ถยนต
ประเภทน้ํามันเบนซิน คือ แกสโซฮอล
“แก ส โซฮอล ” คื อ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ไ ด จ าก
การผสมน้ํ า มั น เบนซิ น พื้ น ฐานกั บ เอทานอลใน
สัดสวนตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การผสมน้ํามันเบนซิน
พื้นฐานกับเอทานอลในสัดสวน 90 ตอ 10 โดย
ปริ มาตร จะเรียกน้ํามันเชื้อเพลิงนี้วา “แกส โซฮอล
E10” ซึ่ง E หมายถึง เอทานอล (ethanol) และ 10 คือ
รอยละโดยปริมาตรของเอทานอลในแกสโซฮอล [1]
โดยในปจจุบัน ประเทศไทยมีแกสโซฮอลหลายชนิด
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ใชหาปริมาณเอทานอลในแกสโซฮอล E85 โดยใช
เครื่องแกสโครมาโทกราฟที่มีการตรวจวัดแบบเฟลม
ไอออไนเซชันเชนเดียวกัน โดยมีสภาวะการวิเคราะห
ใหเลือก 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ใชคอลัมนที่มีความยาว
100 เมตร รวมกับการใชอุณหภูมิเริ่มตนในตูอบที่
15 °C จึงตองมีอุปกรณพิเศษเพื่อลดและควบคุม
อุณหภูมิของตูอบ สวนในแบบที่ 2 นั้น ใชคอลัมนที่มี
ความยาวมากเปนพิเศษถึง 150 เมตร [4] ดังนั้นจะ
เห็นไดวา วิธีมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด
ขึ้น นี้ มีข อ จํ ากั ดด า นความจํ าเพาะของอุป กรณแ ละ
เครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห เ ปน อย า งมาก และหากต อ งการ
วิ เ คราะห ห าปริ ม าณเอทานอลในแก ส โซฮอล ที่ มี
จําหนายในประเทศไทยทั้ง E10, E20 และ E85 ตอง
ใชวิธีวิเคราะหถึง 2 วิธีดวยกัน อยางไรก็ตาม กรม
ธุ ร กิ จ พลั ง งานได อ นุ ญ าตให ใ ช วิ ธี ท ดสอบอื่ น ที่
เทียบเทาไดในการควบคุมคุณภาพแกสโซฮอล [2] จึง
ไดมีนักวิจัยไดพัฒนาวิธีวิเคราะหอื่น ๆ เชน Orando
และ Munson [5] ไดพัฒนาวิธีแกสโครมาโทกราฟ
แบบตรวจวัดมวล โดยใชคอลั มนแบบแพ็ครวมกับ
การใชเตตระเมทิลไซเลนเปนรีเอเจนตแกสสําหรับ
การทํ า ให เ กิ ด เป น ไอออนแบบ CI
(chemical
ionization) ตอมาในป 2008 Pedroso และคณะ [6]
ได เ สนอวิ ธี ค อมพลี เ ฮ็ น ซี พ ทู ไ ดเมนชั น นอลแก ส
โครมาโทกราฟ สํ า หรั บ การแยกองค ป ระกอบใน
น้ํามันเบนซีน ซึ่งวิธีน้ี ตองใชเครื่องแกสโครมาโท
กราฟแบบพิเศษและมีขั้นตอนการวิเคราะหที่ยุงยาก
นอกจากนี้ ยังมีผูเสนอวิธีวิเคราะหเอทานอลในน้ํามัน
เบนซีนหรือแกสโซฮอลอีกหลายวิธี ไดแก วิธีแยก
ของเหลวสมรรถนะสูง [7] วิธีวิเคราะหที่อาศัยระบบ
การไหล [8-11] วิธีอินฟราเรดสเปกโตรสโคป [1215] วิธีรามานสเปกโตรสโคป [16] วิธีนิวเคลียร
แมกเนติก เรโซแนนซส เปกโตรสโคป [17] และวิ ธี

จะเพิ่ ม ขึ้ น และเอทานอลที่ ใ ช ผ สมเพื่ อ ผลิ ต แก ส
โซฮอลจะเปนสารที่ระเหยงาย เอทานอลยังทําหนาที่
เปนตัวเพิ่มคาออกเทนแทน เอ็มทีบีอี (methyl tertbutyl ether, MTBE) ในน้ํามันเบนซินไดอีกดวย
ดังนั้นเพื่อเปนการควบคุมมาตรฐานในการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพของแกสโซฮอลที่รอจําหนายใน
สถานีบริการน้ํามัน กรมธุรกิจพลังงานจึงไดกําหนด
ลักษณะและคุณภาพแกสโซฮอลขึ้น [1] โดยควบคุม
ปริมาณเอทานอลในแกสโซฮอลชนิดตางๆ ดังนี้ แกส
โซฮอล E10 ตองมีเอทานอลไมต่ํากวารอยละ 9 แตไม
สูงกวารอยละ 10 โดยปริมาตร แกสโซฮอล E20 ตอง
มีเอทานอลไมตํ่ากวารอยละ 19 แตไมสูงกวารอยละ
20 โดยปริ ม าตร และแก ส โซฮอล E85 ต อ งมี เ อทา
นอลไมต่ํากวารอยละ 75 โดยกรมธุรกิจพลังงานได
กําหนดวิธีมาตรฐานเพื่อใชหาปริมาณเอทานอล คือ
วิธีแกสโครมาโทกราฟ แตไดแบงออกเปน 2 วิธี คือ
สําหรับแกสโซฮอล E10 และ E20 ใหใชวิธี ASTM D
4815 [3] สวนแกสโซฮอล E85 ตองใชวิธี ASTM D
5501 [4]
วิธีมาตรฐาน ASTM D 4815 เปนวิธีวิเคราะห
เอทานอลโดยใชเครื่ องแกสโครมาโทกราฟที่มีการ
ออกแบบเป น พิ เ ศษ ซึ่ ง ใช ค อลั ม น ส องคอลั ม น ที่ มี
ความมีขั้วตางกันตอเรียงกัน โดยในคอลัมนแรกนั้น
จะเปนคอลัมนชนิดที่มีขั้ว ซึ่งจะเปนการแยกโดยใช
ความมี ขั้ ว เป น หลั ก และจะให ส ารประกอบไฮโดร
คารบอนที่มีน้ําหนักเบาออกมากอน จากนั้นเมื่อผาน
เขาคอลัมนที่สองที่เปนคอลัมนที่ไมมีขั้วจะเปนการ
แยกโดยอาศั ย จุ ด เดื อ ดของสาร ในการตรวจวั ด
สามารถใชเครื่องตรวจวัดที่ชนิดเฟลมไอออไนเซชัน
(flame ionization detector, FID) หรือเทอรมอล
คอนดักติวิตี้ (thermal conductivity detector, TCD) ก็
ได [3] สําหรับวิธีมาตรฐาน ASTM D 5501 เปนวิธีที่
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ทางเคมีไฟฟา [18-19] เปนตน อยางไรก็ตามวิธี
ขางตนเหลานี้ สามารถวิเคราะหแกสโซฮอล E10 ถึง
E30 เทานั้น ยังไมมีรายงานวา มีวิธีการวิเคราะหใดที่
สามารถวิเคราะหแกสโซฮอลไดครอบคลุมตั้งแต E10
ถึง E85 ได
ดั ง นั้ น ในงานวิ จั ย นี้ จึ ง ได มุ ง เน น พั ฒ นาวิ ธี
แก ส โครมาโทกราฟ ที่ มี ก ารตรวจวั ด แบบเฟลม
ไอออไนเซชันแบบใหมที่สามารถวิเคราะหหาปริมาณ
เอทานอลในแกสโซฮอลทั้งชนิด E10, E20 และ E85
ซึ่งมีความแตกตางของปริมาณเอทานอลคอนขางมาก
ใหวิเคราะหไดดวยวิ ธีเดียวกัน อีกทั้งใชเครื่องแกส
โครมาโทกราฟรวมถึ ง คอลั ม น ม าตรฐานที่ มี ใ ช ใ น
หองปฏิบัติการทั่วไป วิธีวิเคราะหที่พัฒนาขึ้นใหมนี้
จะเป น วิ ธี วิ เ คราะห ที่ ง า ยและสะดวก สามารถ
วิเคราะหแกสโซฮอลไดโดยตรง ปราศจากการเตรียม
ตั ว อย า งที่ ยุ ง ยาก และเป น วิ ธี ที่ มี ค วามถู ก ต อ งและ
แมนยําสูง เพื่อนํ าไปใชในการควบคุมคุณภาพแกส
โซฮอลตอไป

2.2 เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องแกสโครมาโทกราฟ ยี่หอ Agilent
technologies รุน 6890 N Network GC system โดยมี
ระบบปอนตัวอยางอัตโนมัติรุน 7683 Series Injector
คอลัมนชนิดโพลีเอทิลีนไกลคอล รุน Innowax (J &
W Scientific) (30 เมตร x 0.32 มิลลิเมตร x 0.25
ไมโครเมตร) และใช โ ปรแกรมประมวลผล GC
ChemStation รุน Rev. A. 10.02
2.3 วิธีการทดลอง
2.3.1 สภาวะของเครื่องแกสโครมาโทกราฟ
เค รื่ อ งแ ก ส โ ค ร ม าโ ท ก ร า ฟ มี
อุณหภูมิของสวนฉีดสารตัวอยาง เทากับ 260 องศา
เซลเซียส โปรแกรมอุณหภูมิของตูอบ คือ เริ่มตนที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส คงไว 9 นาที จากนั้นเพิ่ม
อุณหภูมิในอัตรา 100 องศาเซลเซียสตอนาที จนถึง
อุณ หภู มิ 260 องศาเซลเซี ย ส และคงไว 4.90 นาที
รวมเวลาวิเคราะห 15.00 นาที และอุณหภูมิของ
เครื่ อ งตรวจวั ด เท า กั บ 260 องศาเซลเซี ย ส โดยใช
ฮี เลี ย มเป นแกส ตั วพา ที่อั ต ราการไหล 1 มิล ลิลิ ตร/
นาที ปริมาตรฉีดสารตัวอยาง 0.1 ไมโครลิตร ที่อัตรา
การแบงสวน (split ratio) เทากับ 100:1
2.3.2
การเตรี ย มกราฟมาตรฐาน
(calibration curve)
กราฟม าตรฐานเป น การสร า ง
ความสัมพันธระหวางความเขมขนของเอทานอล (แกน
x) กับอัตราสวนของพื้นที่ใตพีกระหวางเอทานอลกับ
อะซีโตฟโนน (แกน y)
การเตรียมสารละลายมาตรฐานเอทา
นอลที่ความเขมขนรอยละ 1-100 โดยปริมาตร ทําได
โดยปเปตเอทานอลที่ปริมาตร 0.10, 0.50, 1.00, 2.00,
3.00, 5.00, 7.00, 8.00, 9.00 และ 10.00 มิลลิลิตร ลง

2. อุปกรณและวิธีการ
2.1 สารเคมี
สารเคมี ที่ ใ ช ใ นการทดลองเป น เกรด
สําหรับวิเคราะห (analytical grade) และตัวทําละลาย
อินทรีย ไดแก เอทานอล เอทิลอะซีเตต และอะซิโตฟ
โนน เป น เกรดสํ า หรั บ แก ส โครมาโทกราฟ (GC
grade, LAB-SCAN analytical sciences, ประเทศไทย)
น้ํามันเบนซินพื้นฐานและแกสโซฮอลบางสวนไดรับ
อนุ เ คราะห จ าก บริ ษั ท บางจากป โ ตรเลี ย ม จํ า กั ด
(มหาชน) และบริ ษั ท ปตท. จํ า กั ด (มหาชน)
นอกจากนี้ แ ก ส โซฮอล E10
และ E20 ของ
บริษัทผูผลิตอื่น ๆ ไดจากสถานีบริการน้ํามันในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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2.3.4 ความเที่ยง (precision)
2.3.4.1 Repeatability
นําตัวอยางแกสโซฮอล E10 และ
E85 มาชนิดละ 1 ตัวอยาง ตัวอยางล 10.00 มิลลิลิตร
จากนั้นเติมอะซีโตฟโนน ปริมาตร 1.00 มิลลิลิตร
ผสมใหเขากัน แลวถายใสขวดบรรจุสารตัวอยางเพื่อ
ฉีดเขาเครื่องแกสโครมาโทกราฟ แลวฉีดซ้ํา 10 ครั้ง
2.3.4.2 Reproducibility
เตรี ย มตั ว อย า งแก ส โซฮอล E10
ปริมาตร 10.00 มิลลิลิตร จํานวน 10 ขวด เติมอะซีโตฟโนน ปริมาตร 1.00 มิลลิลิตร ลงในทุกขวด ผสม
ใหเขากัน แลวถายใสขวดบรรจุสารตัวอยางเพื่อฉีดเขา
เครื่ อ งแก ส โครมาโทกราฟ โดยฉี ด ขวดละ 1 ครั้ ง
สําหรับแกสโซฮอล E85 ก็เตรียมดวยวิธีเดียวกัน
2.3.5 ความแมน (accuracy)
ในการศึ ก ษาความแม น ของวิ ธี
วิเคราะห จะอาศัยคารอยละการกลับคืน (recovery)
โดยการนําแกสโซฮอล E10 ปริมาตร 5.00 มิลลิลิตร
เติมน้ํามันเบนซินพื้นฐาน 3.50 มิลลิลิตร เอทานอล
1.50 มิลลิลิตร และอะซีโตฟโนน 1.00 มิลลิลิตร ผสม
ใหเขากัน แลวฉีดเขาเครื่องแกสโครมาโทกราฟ นํา
อัตราสวนของพื้นที่ใตพีกของเอทานอลและอะซีโตฟโนนที่ได มาเทียบกับผลรวมของสัญญาณที่ไดจาก
แกสโซฮอล E10 กับสารละลายมาตรฐานเอทานอล
รอยละ 10 โดยปริมาตร
สําหรับแกสโซฮอล E20 และ E85 ก็
ทําการทดลองในทํานองเดียวกัน
2.3.6 การหาปริ ม าณเอทานอลในแก ส
โซฮอล E10, E20 และ E85
นําแกสโซฮอล E10, E20 และ E85
ที่ ไ ด จ ากโรงงานผู ผ ลิ ต และสถานี บ ริ ก ารน้ํ า มั น ใน
พื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ตั ว อย า งละ

ในขวดบรรจุตัวอยางขนาด 15 มิลลิลิตร เติมน้ํามัน
เบนซินพื้นฐานผสมลงไป 9.90, 9.50, 9.00, 8.00,
7.00, 5.00, 3.00, 2.00, 1.00 และ 0.00 มิลลิลิตร
ตามลําดับ จากนั้นเติมอะซีโตฟโนน ซึ่งใชเปนสาร
มาตรฐานภายใน (internal standard) ปริมาตร 1.00
มิ ล ลิ ลิ ต ร เท า กั น ทุ ก ขวด ผสมให เ ข า กั น จะได ส าร
ละลายมาตรฐานเอทานอลรอยละ 1, 5, 10, 20, 30, 50,
70, 80, 90 และ 100 โดยปริมาตร (แกสโซฮอล E1E100) ตามลําดับ จากนั้นฉีดเขาเครื่องแกสโครมาโทกราฟ โดยน้ํามันเบนซินพื้นฐานผสม เตรียมโดยการ
นําน้ํ ามันเบนซิ นพื้นฐานของแกส โซฮอล E10 และ
E20 ของแต ล ะบริ ษั ท ผู ผ ลิต รวม 5 ชนิ ด มาผสมใน
อัตราสวนที่เทากัน เพื่อใชในการผสมกับเอทานอลที่
ความเขมขนตาง ๆ (หมายเหตุ : ในการเตรียมสาร
ละลายมาตรฐานเอทานอลและสารตั ว อย า งแก ส
โซฮอล ทุ ก ขวดที่ ใ ช ใ นการทดลอง มี ก ารเติ ม สาร
มาตรฐานภายในปริมาตรเทากันทุกขวด ดังนั้นเพื่อ
ความสะดวกและงายตอความเขาใจ จึงขออนุโลมไม
นําปริมาตรของสารละลายมาตรฐานภายในมาใชใน
การคํานวณและระบุ ความเขม ขน ของเอทานอลใน
แกสโซฮอล E1 ถึง E100)
2.3.3 ความเข ม ข น ต่ํ า สุ ด ที่ ต รวจวั ด ได
(detection limit) และความเขมขนต่ําสุดที่หาปริมาณ
ได (quantitation limit)
นํ า สารละลายมาตรฐานที่ ค วาม
เขมขนตาง ๆ (วิธีการเตรียมสารละลายเชนเดียวกับ
การสรางกราฟมาตรฐาน) ฉีดเขาเครื่องแกสโครมาโทกราฟ โดยความเข ม ข น ต่ํ า สุ ด ที่ ต รวจวั ด ได คื อ
ความเขมขนที่มีความสูงของพีกเอทานอลสูงเปน 3
เทาของ noise (3 S/N) และความเขมขนต่ําสุดที่หา
ปริมาณได คือ ความเขมขนที่มีความสูงของพีกเอทา
นอลสูงเปน 10 เทาของ noise (10 S/N)
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อุ ณ หภู มิ เ ริ่ ม ต น นี้ ผลการทดลองพบว า ถ า เริ่ ม ต น ที่
อุณหภูมิที่ 35 และ 40 องศาเซลเซียส เอทานอลจะไม
สามารถแยกออกจากพีกของแมทริกซขางเคียงได แต
ถาเลือกใชอุณหภูมิเริ่มตนที่ 60 องศาเซลเซียส ซึ่งเปน
อุณหภูมิที่สูงเกินไป ทําใหเอทานอลเคลื่อนที่ออกมา
เร็วจนไปซอนทับพีกอื่น ๆ ดังนั้นในการทดลองนี้ จะ
เลือกอุณหภูมิเริ่มตนที่ 50 องศาเซลเซียส และคงไว
นาน 9 นาที เมื่อเอทานอลเคลื่อนที่ออกมาแลว จะเรง
อัตราการเพิ่มอุณหภูมิเปน 100 องศาเซลเซียส/นาที
จนถึง 260 องศาเซลเซียส เพื่อไลแมทริกซอื่น ๆ ใน
แกสโซฮอลออกจากคอลัมน
3.1.3 ปริมาตรฉีดและอัตราการแบงสวน
เนื่อ งจากในงานวิจั ย นี้ ตอ งการให
วิธีการวิเคราะหมีวิธีการเตรียมสารตัวอยางที่งายที่สุด
ดังนั้น จึง พยายามที่ จ ะฉีด แกส โซฮอลโ ดยตรงเขา สู
เครื่องแกสโครมาโทกราฟ โดยไมมีการเจือจางใด ๆ
จึงไดทําศึกษาหาปริมาตรฉีดควบคูไปกับอัตราการ
แบงสวน (split ratio) ที่เหมาะสม โดยจะพิจารณาจาก
ปริมาตรฉีดและอัตราการแบงสวนที่ยังคงใหรูปราง
และสั ญ ญาณของเอทานอลที่ ดี กล า วคื อ ที่ ค วาม
เข ม ข น ต่ํ า ก็ ยั ง ต อ งบั น ทึ ก สั ญ ญาณได แ ละที่ ค วาม
เขมขนสูงยังคงไดรูปรางพีกที่สวยงามและสมมาตร
นอกจากนี้ สัญญาณที่ไดตองมีความคลาดเคลื่อนต่ํา
หรือมีความเที่ยงสูงอีกดวย จากการศึกษาปริมาตรฉีด
สารตัวอยางที่ 0.1 และ 0.5 ไมโครลิตร ที่มีอัตราการ
แบงสวนที่ 100:1 ถึง 400:1 ผลการทดลองพบวา
ปริมาตรฉีดสารตัวอยางที่ 0.1 ไมโครลิตร ที่อัตราการ
แบงสวน 100:1 จะใหผลการทดลองเปนที่นาพอใจ
มากที่สุดทั้งในแกสโซฮอล E10 และ E85 เนื่องจาก
ให รู ป ร า งพี ค เอทานอลและอะซี โ ตฟ โ นนที่ ดี แ ละ
ความเที่ยงสูง (ตารางที่ 1)

10.00 มิลลิลิตร เติมอะซีโตฟโนน ปริมาตร 1.00
มิลลิลิตร เทากันทุกขวด ผสมใหเขากัน แลวถายใส
ขวดบรรจุสารตัวอยางเพื่อฉีดเขาเครื่องแกสโครมาโทกราฟ

3. ผลการวิจัยและวิจารณ
3.1 การหาสภาวะที่เหมาะสมของเครื่องแกส
โครมาโทกราฟ
ในงานวิจัยนี้ ตองการพัฒนาวิธีที่มีการใช
อุปกรณและเครื่องแกสโครมาโทกราฟแบบพื้นฐานที่
มี ใ นห อ งปฏิ บั ติ ก ารทั่ ว ไป เพื่ อ ให ส ามารถนํ า ไป
ประยุกตใชในหองวิจัยทั่วไปได
3.1.1 เฟสคงที่และขนาดคอลัมน
ได ทํ า การศึ ก ษาหาคอลั ม น ที่ มี เ ฟส
คงที่แบบตาง ๆ ทั้งแบบไมมีขั้ว เชน 100 % ไดเมทิลโพลิไซลอคเซน (dimethylpolysiloxane) และแบบมี
ขั้ว เชน โพลีเอทิลีนไกลคอล (polyethylene glycol) ที่
มีขนาดความยาว 30 เมตร เสนผานศูนยกลางภายใน
0.32-0.53 มิลลิเมตร และมีความหนาของฟลม ตั้งแต
0.17-0.56 มิลลิเมตร ผลการทดลอง พบวาการแยก
เอทานอลออกจากแมทริกซหรือองคประกอบตาง ๆ
ในน้ํามันเบนซินนั้น สามารถใชคอลัมนที่มีเฟสอยูกับ
ที่ชนิดไดเมทิลโพลิไซลอคเซน (30 เมตร x 0.53
มิลลิเมตร x 2.56 ไมโครเมตร) ไดดีเชนเดียวกันการ
ใชคอลัมนที่มีเฟสอยูกับที่ชนิดโพลีเอทิลีนไกลคอล
(30 เมตร x 0.32 มิลลิเมตร x 0.25 ไมโครเมตร) แตใน
งานนี้ เลื อ กใช ค อลั ม น ช นิ ด โพลี เ อทิ ลี น ไกลคอล
เนื่องจากเปนคอลัมนที่มีขนาดมาตรฐานทั่วไปที่มักมี
ประจําอยูในหองปฏิบัติการ
3.1.2 โปรแกรมอุณหภูมิของตูอบ
ศึกษาอุณหภูมิเริ่มตนของตูอบตั้งแต
35-60 องศาเซลเซี ย ส ควบคู ไ ปกั บ เวลาที่ จ ะคง
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ตารางที่ 1 อัตราสวนของพื้นที่ใตพีคระหวางเอทานอลกับอะซีโตฟโนนที่ไดจากการใช
ปริมาตรฉีดและอัตราการแบงสวนแบบตาง ๆ
แกสโซฮอล

E 10

E 85

ปริมาณฉีด
(ไมโครลิตร)
0.1
0.1
0.5
0.5
0.1
0.1
0.5
0.5

อัตราการแบงสวน
(Split ratio)
100 : 1
200 : 1
200 : 1
400 : 1
100 : 1
200 : 1
200 : 1
400 : 1

3.1.4 สารมาตรฐานภายใน (internal

อัตราสวนของพืน้ ที่ใตพีคของเอ
ทานอลและอะซีโตฟโนน
0.41 ± 0.00
0.40 ± 0.01
0.41 ± 0.00
0.50 ± 0.03
3.14 ± 0.03
3.13 ± 0.06
3.18 ± 0.19
4.35 ± 0.77

3.2 การพิ สู จ น ค วามใช ไ ด ข องวิ ธี วิ เ คราะห
(method validation)
3.2.1 กราฟมาตรฐาน
จากการทดลองพบวาเมื่อสรางกราฟ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความเข ม ข น ของเอทานอล
(ร อ ยละโดยปริ ม าตร) กับ อั ต ราส ว นของพื้ น ที่ ใ ต พี
กระหวางเอทานอลและอะซีโตฟโนน พบวามีความ
สัมพันธเชิงเสนตรงในชวงความเขมขนรอยละ 1-100
โดยปริมาตร ไดคาสัมประสิทธิ์ความเปนเสนตรง
มากกวา 0.9997 ซึ่งแสดงวาวิธีที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถ
นําไปประยุกตใชกับแกสโซฮอลตั้งแต E1-E100 ได
ครอบคลุม แกส โซฮอลที่มี จําหนา ยในประเทศไทย
ทั้งหมด และยังรองรับแกสโซฮอลความเขมขนอื่น ๆ
ที่อาจผลิตเพื่อจําหนายในอนาคตไดอีกดวย
3.2.2 ความเขมขนต่ําสุดที่ตรวจวัดไดและ
ความเขมขนต่ําสุดที่หาปริมาณได
เนื่องจากวิธีที่พัฒนาขึ้นนี้ มุงเนนที่
จะวิเคราะหแกสโซฮอลไดโดยตรง โดยไมตองมีการ
เตรียมตัวอยาง ดังนั้นสภาวะการวิเคราะหจึงออกแบบ

standard)
การใช ส ารมาตรฐานภายในมี
จุดประสงคเพื่อชวยใหวิธีการวิเคราะหมีความแมน
และความเที่ยงที่ดียิ่งขึ้น สงผลการวิเคราะหมีความ
น า เชื่ อ ถื อ ยิ่ ง ขึ้ น โดยสารมาตรฐานอ า งอิ ง ภายใน
จะตองมีคุณสมบัติใกลเคียงกับสารที่จะวิเคราะห แต
ตองไมเปนองคประกอบในตัวอยาง มีความเสถียรไม
ทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ องค ป ระกอบในตั ว อย า ง และต อ ง
สามารถแยกและตรวจวัดไดดวยวิธีเดียวกับสารที่จะ
วิเคราะห ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ ไดทําการศึกษาหาสาร
มาตรฐานภายในชนิดตาง ๆ เชน โพรพานอล เพนทานอล ไซโคลเฮกซานอล ออกทานอล ไซโคลเฮกซาโนน และอะซิโตฟโนน ผลการทดลองพบวาอะซิโตฟโนน มีความเหมาะสมที่ใชเปนสารมาตรฐานภายใน
มากที่สุด เพราะไมเปนองคประกอบในแกสโซฮอล
สามารถตรวจวัดและแยกออกจากแมทริกซในแกส
โซฮอลไดดีที่สุด (รูปที่ 1)
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รูปที่ 1 โครมาโทแกรมของแกสโซฮอล (1) น้ํามันเบนซินพื้นฐาน (2) แกสโซฮอล E10 (3) แกสโซฮอล E20 และ
(4) แกสโซฮอล E85
การวิเ คราะห ค วามแม นหรื อ ความ
ถูกตองอาศัยการศึกษารอยละการกลับคืนทั้งตัวอยาง
แกสโซฮอล E10, E20 และ E85 พบวามีคารอยละการ
กลับคืนที่ดีมาก คือ ในชวงรอยละ 99-101 แสดงให
เห็นวาวิธีนี้มีความแมนที่ดี
ก า ร พิ สู จ น ค ว า ม ใ ช ไ ด ข อ ง วิ ธี
วิเคราะหทั้งหมดไดสรุปอยูในตารางที่ 2
3.3 การวิ เ คราะห ป ริ ม าณเอทานอลในแก ส
โซฮอล
ไดนําวิธีแกสโครมาโทกราฟที่พัฒนาขึ้น
ไปประยุกตใชหาปริมาณเอทานอลในแกสโซฮอลทั้ง
ชนิด E10, E20 และ E85 จากโรงงานผูผลิตและจาก
สถานีบริการน้ํามัน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และ

มาสํ า หรั บ การวิ เ คราะห เ อทานอลในระดั บ ความ
เขมขนสูง ทําใหความเขมขนต่ําสุดที่ตรวจวัดไดและ
หาปริมาณไดของวิธีนี้มีคาไมต่ํามากนัก คือ รอยละ
0.3 และ 1 โดยปริมาตร ตามลําดับ แตอยางไรก็ตาม
วิ ธี นี้ ส ามารถใช ต รวจวั ด ปริ ม าณเอทานอลในแก ส
โซฮอล ที่ ว างจํ า หน า ยในประเทศไทยได ค รบทุ ก
ประเภท
3.2.3 ความเที่ยง
ในการศึ ก ษาความเที่ ย งของวิ ธี
วิเคราะหทั้ง repeatability และ reproducibility พบวา
มีค าสั ม ประสิ ท ธิค วามแปรปรวนต่ํา กวา 2.72 และ
3.21 ตามลําดับ ใหผลความเที่ยงเปนที่นาพอใจ
3.2.4 ความแมน
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ตารางที่ 2 การพิสูจนความใชไดของวิธีวิเคราะห
พารามิเตอร
กราฟมาตรฐาน (calibration curve)
- ชวงความเปนเสนตรง (linearity)
- สัมประสิทธิ์ความเปนเสนตรง (R2)
ความเขมขนต่ําสุดที่วิเคราะหได
(detection limit, 3S/N)
ความเขมขนต่ําสุดที่หาปริมาณได
(quantitation limit, 10S/N)
ความเที่ยง (precision)
- Repeatability (% RSD, n=10)
- แกซโซฮอล E10
- แกสโซฮอล E85
- Reproducibility (% RSD, n=10)
- แกซโซฮอล E10
- แกสโซฮอล E85
ความแมน (accuracy)
- รอยละการกลับคืน (n=3)
- แกซโซฮอล E10
- แกสโซฮอล E20
- แกสโซฮอล E85
ปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 22 ตัวอยาง โดยตัวอยางของ
โครมาโทแกรมแสดงดังรูปที่ 1 และผลการหาปริมาณ
เอทานอลในแกสโซฮอลแสดงตารางที่ 3
จากผลการทดลองในรูปที่ 1 แสดงใหเห็น
วาวิธีที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถแยกเอทานอลและอะซีโต ฟโนน (สารมาตรฐานภายใน) ออกจากแมทริกซ
หรือองคประกอบตาง ๆ ในน้ํามันเบนซินไดเปนอยาง
ดี ทั้งในตัวอยางแกสโซฮฮล E10, E20 และ E85 จาก
การสุมตรวจวัดปริมาณเอทานอลในแกสโซฮอล E10

ผลการทดสอบ
รอยละ 1-100 โดยปริมาตร
0.9997
รอยละ 0.3 โดยปริมาตร
รอยละ 1 โดยปริมาตร

1.10
2.72
2.54
3.21

99.66 + 0.12
99.28 + 0.10
100.93 + 1.02
จํ า นวน 12 ตั ว อย า ง พบว า แก ส โซฮอล ส ว นใหญ มี
ปริมาณเอทานอลไมเปนไปตามขอกําหนดของกรม
ธุรกิจพลังงาน กลาวคือ ตัวอยางที่ 7 และ 11 มีปริมาณ
เอทานอลต่ํากวารอยละ 9 โดยปริมาตร สวนตัวอยางที่
2, 3, 5, 8 และ 12 มีเอทานอลสูงกวารอยละ 10 โดย
ปริมาตร สวนปริมาณเอทานอลในแกสโซฮอล E 20
พบวามี 2 ตัวอยาง ที่มีปริมาณเอทานอลเกินรอยละ 20
โดยปริมาตร และในตัวอยางแกสโซฮอล E85 ทั้ง 5
ตัวอยางนั้น พบวามีปริมาณเอทานอลมากกวารอยละ
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ตารางที่ 3 ปริมาณเอทานอลในแกสโซฮอลที่ใหบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชนิดตัวอยาง
แกสโซฮฮล E10

แกสโซฮฮล E20

แกสโซฮฮล E85

ตัวอยางที่ 1
ตัวอยางที่ 2
ตัวอยางที่ 3
ตัวอยางที่ 4
ตัวอยางที่ 5
ตัวอยางที่ 6
ตัวอยางที่ 7
ตัวอยางที่ 8
ตัวอยางที่ 9
ตัวอยางที่ 10
ตัวอยางที่ 11
ตัวอยางที่ 12
ตัวอยางที่ 1
ตัวอยางที่ 2
ตัวอยางที่ 3
ตัวอยางที่ 4
ตัวอยางที่ 5
ตัวอยางที่ 1
ตัวอยางที่ 2
ตัวอยางที่ 3
ตัวอยางที่ 4
ตัวอยางที่ 5

ปริมาณเอทานอล
(รอยละโดยปริมาตร) (n=3)
9.53 ± 0.23
10.99 ± 0.14
11.05 ± 0.05
9.19 ± 0.00
11.46 ± 0.39
9.26 ± 0.05
7.02 ± 0.10
10.53 ± 0.19
9.63 ± 011
9.02 ± 0.07
8.19 ± 0.08
10.41 ± 0.04
19.99 ± 0.24
20.73 ± 0.31
20.26 ± 0.17
19.88 ± 0.23
19.93 ± 0.12
84.94 ± 1.08
84.81 ± 0.33
84.76 ± 2.29
84.68 ± 1.56
84.79 ± 1.54
รักษาแกสโซฮอลที่สถานีบริการน้ํามันเพื่อรอจําหนาย
และหนวยงานภาครัฐสามารถใชวิธีที่พัฒนาขึ้นนี้ เพื่อ
การควบคุมคุณภาพและใชตรวจจับน้ํามันปลอมจาก
การจําหนายน้ํามันเชื้อ เพลิงผิดประเภท รวมถึงการ
เติมสารอื่นลงในแกสโซฮอลเพื่อคุมครองผูบริโภค

75 โดยปริมาตร ซึ่ งเปนไปตามขอกําหนดของกรม
ธุร กิ จ พลังงาน ดังนั้ นจะเห็นวาการควบคุม คุณภาพ
แกสโซฮอลเปนสิ่งที่มีความสําคัญ เนื่องจากเอทานอล
เปนสารที่ร ะเหยไดงาย ผูผลิตจึงตองระมัดระวังใน
ขั้นตอนการผลิต ผูจําหนายตองระมัดระวังในการเก็บ
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4. สรุป
วิธีแกสโครมาโทกราฟที่พัฒนาขึ้นนี้ เปนวิธี
ที่สามารถใชตรวจสอบคุณภาพแกสโซฮอลโดยอาศัย
การวัดปริมาณเอทานอลในแกสโซฮอล ไดทั้งชนิด
E10 E20 และ E85 ดวยวิธีเดียวกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ วิธีนี้ใชเครื่องแกสโครมาโทกราฟแบบ
พื้นฐานทั่วไปรวมกับการใชคอลัมนขนาดปกติ ทําให
สามารถประยุ ก ต ใ ช วิ ธี นี้ กั บ หน ว ยงานภาครั ฐ และ
เอกชนทั่วไปที่ส นใจได โดยไมตองมีการดั ด แปลง
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือหรือใชอุปกรณเสริมเหมือนวิธี
มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีวิธีการเตรียมตัวอยางที่งาย
ทําใหลดขั้นตอนการปนเปอนหรือความผิดพลาด อีก
ทั้งยังมีการใชสารมาตรฐานภายในรวมดวย ทําใหการ
ทดสอบความใชไดของวิ ธีวิเคราะหใหผลเปนที่นา
พอใจ ดั ง นั้ น วิ ธี ที่ พั ฒ นาขึ้ น นี้ จึ ง สามารถนํ า ไป
ประยุกตใชสําหรับควบคุมคุณภาพแกสโซฮอลทั้งใน
สวนสายการผลิตและสถานีบริการน้ํามันได
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