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บทคัดยอ 
การวิเคราะหปริมาณเอทานอลในน้ําหมักดวยเทคนิคเฮดสเปซ-แกสโครมาโทกราฟ (Head space – Gas 

Chromatography) ใชสารมาตรฐานภายใน (Internal Standard Method) โดยใชคอลัมน Capillary Column HP-

1 (Methyl Siloxane) ใชแกส Helium เปนแกสพา อุณหภูมิของ Oven 40 oC (2 min), 1 oC/min ถึง 45 oC ,25 
oC/min ถึง 80 oC สภาวะของเครื่องเฮดสเปซ ใชอุณหภูมิของ vial 60 oC และVial equilibration time10 นาที ซึ่งใช

สารละลายมาตรฐานเอทานอลที่มีความเขมขน 40, 60, 80 และ 100 กรัมตอลิตร และใชสารละลายไอโซโพรพา

นอล (propan-2-ol) ความเขมขน 100 กรัมตอลิตร เปนสารละลายมาตรฐานภายในซึ่งสารละลายมาตรฐานเอทา

นอลมีคา Retention time อยูระหวาง 3.359 - 3.366 นาที และสารละลายมาตรฐานภายในมีคา Retention time 

อยูระหวาง 3.503 - 3.506 นาที และไดกราฟมาตรฐานเปนสมการเสนตรง คือ y = 0.00561x + 0.00514และไดคา 

Correlation coefficient (R2) เทากับ 0.99973 

คําสําคัญ : แกสโครมาโทกราฟ  เฮดสเปซและเอทานอล 

 

ABSTRACT 
The ethanol from fermentedmedia was measured by head space –the internal standard in Gas 

Chromatography technique. This technique is using of capillary column HP-1 (Methyl Siloxane) and 

helium gas as carrier gas. The sample was heated by oven at temperature of 40 oC (2 min, 1 oC/min 

to45 oC ,then 25 oC/min) to80 oC. The condition of head space, was used vial temperature of 60 oC and 

vial equilibration time at 10 minutes. The standard solution was used ethanol at concentrations of 40, 

60, 80 and 100 grams per liter and propan-2-ol concentration of 100 grams per liter as the internal 

standard solution.The standard solution of ethanol is retention time between 3.359 to 3.366 minutes and 

internal standard the retention time at between 3.503 to 3.506 minutes.The standard curve was linear 

equation is y = 0.00561x + 0.00514, and the correlation coefficient (R2) equal to 0.99973. 
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คํานํา 

กระบวนการหมักเอทานอลจากมันสําปะหลังเกิดจากการยอยแปงมันสําปะหลังใหเปนน้ําตาลดวยเอนไซม และ

ยีสตเปล่ียนน้ําตาลใหเปนเอทานอลซึ่งในระหวางกระบวนการหมักจะตองติดตามปริมาณเอทานอล ดังนั้นการเลือก

วิธีการวิเคราะหหาปริมาณเอทานอล จึงเปนสิ่งจําเปนยิ่งของกระบวนการหมักเอทานอล การวิเคราะหหาปริมาณเอ

ทานอลทําไดหลายวิธี เชน ปฏิกิริยาทางเคมีของไดโครเมต (dichromate) และการใชคุณสมบัติทางกายภาพของ

ตัวอยางซึ่งเปนตัวแปรที่มีในเอทานอล เชน การใชจุดเดือดของเครื่อง Ebulliometer การใชความหนาแนนของเครื่อง 

Alcohol meter เปนตน ในการเลือกวิธีที่ใชขึ้นอยูกับความตองการ ความแมนยํา ความเที่ยงตรง เวลาในการ

วิเคราะห การรบกวนของสารตั้งตน และคาใชจาย(ประภาพรรณ และ สรวงสุดา, 2539) 

Gas Chromatography (GC) เปนเทคนิคสําหรับแยกสารตัวอยางที่เปนสารผสม โดยเปลี่ยนสารผสมให

กลายเปนสารที่มีสถานะเปนไอที่อุณหภูมิหนึ่ง แลวใหไอผานเขาไปในคอลัมนที่บรรจุดวยสารที่ทําหนาที่แยก ซึ่ง

เรียกวา เฟสคงที่ (stationary phase) โดยอาศัยการพาเขาไปในคอลัมนดวยเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) หรือ

เรียกวา carrier gas โดยองคประกอบของสารผสมที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่และการกระจายตัวผานเฟส

คงที่ที่ตางกันจะแยกออกจากกัน (แมน และคณะ, 2553) 

การวิเคราะหดวยเทคนิคเฮดสเปซ-แกสโครมาโทกราฟ (Head space – Gas Chromatography) เปนเทคนิคที่

ใชวิเคราะหกับสารตัวอยางที่ระเหยงายหรือเปนสารตัวอยางกึ่งระเหย สวนสารตัวอยางที่ตองใหความรอนสูงเพื่อให

เกิดการระเหยจึงไมเหมาะสมในการนํามาวิเคราะหดวยเทคนิคนี้สารตัวอยางที่มีองคประกอบซับซอน ซึ่งจะตอง

สกัดหรือมีขั้นตอนการเตรียมสารตัวอยางที่ยุงยาก และไมสามารถวิเคราะหดวยเทคนิคอื่น ๆ ไดโดยตรง จึงเหมาะ

ที่สุดที่จะนํามาวิเคราะหดวยเทคนิคนี้ เพราะสามารถนําสารตัวอยางมาวิเคราะหไดโดยไมตองสกัดหรือเตรียมสาร

ตัวอยางใหยุงยาก ชวยใหประหยัดไดทั้งงบประมาณและเวลา 

การวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชสารมาตรฐานภายใน (Internal Standard Method) เปนวิธีที่ใชหาปริมาณสาร

ไดถูกตองแมนยําที่สุด เนื่องจากสามารถลดความแปรปรวนของปจจัยหรือสภาวะตาง ๆ ของการวิเคราะห โดยสาร

มาตรฐานภายในจะเปนสารคนละชนิดกับสารที่ตองการวิเคราะห และเติมลงไปในชุดตัวอยาง และชุด Calibration 

standards ในปริมาณคงที่ ดังนั้นวิธีนี้จึงใชอัตราสวนระหวางคาที่วัดไดจากการวิเคราะหสารมาตรฐานตอคาที่วัด

ไดจากการวิเคราะหสารมาตรฐานภายใน และอัตราสวนระหวางคาที่วัดไดจากการวิเคราะหตัวอยางตอคาที่วัดได

จากการวิเคราะหสารมาตรฐานภายใน โดยสารมาตรฐานภายในจะตองมีคุณสมบัติคลายกับสารที่จะวิเคราะห สาร

มาตรฐานภายในนั้นตองใหพีกที่แยกอยูตางหากโดยพีกจะไมซ้ําหรือเหลื่อมทับพีกอื่นๆและอยูใกลพีกที่ตองการหา 

และสารมาตรฐานจะตองไมทําปฏิกิริยากับสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ธรีศักดิ์,2553) 

ดังนั้นการวิเคราะหปริมาณเอทานอลในน้ําหมักที่เหมาะสมวิธีหนึ่งคือการวิเคราะหดวยเทคนิคเฮดสเปซ-แกส

โครมาโทกราฟโดยใชสารมาตรฐานภายใน ซึ่งเปนการวิเคราะหที่ใชปริมาณตัวอยางนอย โดยตัวอยางไมตองผาน

การแยก การสกัด หรือการกลั่นดวยไอน้ํา และวิธีอื่น ๆ กอนการวิเคราะหและลดความแปรปรวนของตัวอยางน้ํา

หมัก เนื่องจากในน้ําหมักมีสารประกอบหลายตัว ซึ่งจะใหคาที่อานไดเกิดความคาดเคลื่อนจึงทําใหคาที่อานได

ถูกตองแมนยํายิ่งขึ้น 
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อุปกรณและวิธีการ 
1.  ตัวอยางทีใ่ชในการวิเคราะห 

น้ําหมักจากกระบวนการหมักเอทานอลจากมนัสําปะหลังบด 
2.  เครื่องมือวิเคราะห 

สําหรับการศึกษานี้ใชเครื่อง Gas Chromatography รุน HP6890ของบริษัท Hewlett Packard ตอพวงกับ

เครื่อง Headspace รุน HP 7694E ของบริษัท Hewlett Packardชนิดของดีเทคเตอร คือ Flame Ionization 

Detector (FID) โดยใชคอลัมน Capillary Column HP-1 (Methyl Siloxane) ความยาว 30 เมตร เสนผาน

ศนูยกลาง 320    นาโนเมตร ความหนาของสารเคลือบภายในคอลัมน 0.25 นาโนเมตร 
3.  สภาวะของเครื่อง Gas Chromatographyที่ใชในการวิเคราะหปรมิาณเอทานอลจากน้ําหมัก 

3.1  Inlet 

3.1.1  Inlet mode  :  Split 

3.1.2  Inlet temperature  :  150 oC 

3.1.3  Pressure  :  5.10 psi 

3.1.4  Split ratio  :  100 : 1 

3.1.5  Split flow  :  99.9 ml/min 

3.1.6  Total flow  :  103.6 ml/min 

3.1.7  Carrier gas  :  Helium gas 

3.2  Colum 

3.2.1  Oven temperature  :  40 oC (2 min), 1 oC/min ถึง 45 oC, 25 oC/min ถึง 80 oC, 

3.1.2  Colum mode  :  Constant flow 

3.1.3  Initial flow  :  1.0 ml/min 

3.1.4  Nominal initial pressure  :  5.10 psi 

3.3  Detector 

3.2.1  Detector temperature  :  300 oC 

3.1.2  Hydrogen flow  :  30.0 ml/min 

3.1.3  Air flow  :  350.0 ml/min 

3.1.4  Make up gas  :  Nitrogen gas 

3.1.5  Make up flow  :  35.0 ml/min 

4.  สภาวะของเครื่อง Headspaceที่ใชในการวิเคราะหปริมาณเอทานอลจากน้ําหมัก 

4.1Zone temperature 

4.1.1  Vial temperature  :  60 oC 

4.1.2  Loop temperature  :  80 oC 

4.1.3  Transfer line temperature  :  90 oC 
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4.2  Event times 

4.2.1  GC cycle time  :  10 min 

4.2.2  Vial equilibration time  :  10 min 

4.2.3  Pressurization time  :  0.13 min 

4.2.4  Loop fill time  :  0.15 min 

4.2.5  Loop equilibration time  :  0.01 min 

4.2.6  Inject  time  :  0.20 min 

4.3  Vial parameter 

4.3.1  Shake  :  High 

4.3.2  Shake high  :  3 min 

 
5.  การวิเคราะหปริมาณเอทานอลจากน้าํหมักโดยใชสารมาตรฐานภายใน (Internal Standard Method) 

5.1  การสรางกราฟมาตรฐานสําหรับวิเคราะหปริมาณเอทานอลจากน้ําหมกั 

ใชสารละลายเอทานอล (ethanol 99.9%) เปนสารละลายมาตรฐานเอทานอล ซึ่งเตรียมใหมีความเขมขน 

40, 60, 80 และ 100 กรัมตอลิตร และใชสารละลายไอโซโพรพานอล (propan-2-ol) เปนสารละลายมาตรฐาน

ภายใน ซึ่งเตรียมใหมีความเขมขน 100 กรัมตอลิตร จากนั้นนําสารละลายมาตรฐานภายใน 2.5 มิลลิลิตร ผสมกับ

สารละลายมาตรฐานเอทานอลที่เตรียมไวตามความเขมขนตาง ๆ 2.5 มิลลิลิตร ในขวดvial ขนาด 10 มิลลิลิตร และ

นําไปวิเคราะหดวยเครื่อง Headspace และ Gas Chromatography ตามสภาวะจากขอท่ี 4และ 3เพื่อหาอัตราสวน

ของพื้นที่ใตพีกของสารละลายมาตรฐานจากสมการที่ (1) 

 (1) 

นําอัตราสวนของพื้นที่ใตพีกของสารละลายมาตรฐานที่ความเขมขนตาง ๆ กับความเขมขนของสารละลาย

มาตรฐานเอทานอลไปเขียนกราฟมาตรฐาน (Calibration curve) 

5.2  การวิเคราะหปริมาณเอทานอลจากตัวอยางน้ําหมัก 

นําตัวอยางน้ําหมักที่เก็บไดกรองดวยผาขาวบาง และหมุนเหวี่ยงเอาเซลลยีสตออกแลว 2.5 มิลลิลิตร ผสม

กับสารละลายมาตรฐานภายใน (propan-2-ol) ความเขมขน 100 กรัมตอลิตร 2.5 มิลลิลิตร ในขวดvial ขนาด 10 

มิลลิลิตร จากนั้นนําไปวิเคราะหดวยเครื่อง Headspace และ Gas Chromatography ตามสภาวะจากขอที่ 4 และ 

3 เพื่อหาอัตราสวนของพื้นที่ใตพีกจากสมการที่ (2) 

   (2) 

นําอัตราสวนของพื้นที่ใตพีกของน้ําหมักที่คํานวณไดไปเทียบกับคาความเขมขนของสารละลายเอทานอลใน

กราฟมาตรฐานที่สรางไว 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
1.  การสรางกราฟมาตรฐานสําหรับวิเคราะหปริมาณเอทานอลจากน้ําหมัก 

เมื่อทําการวิเคราะหสารละลายมาตรฐานเอทานอลความเขมขน 40, 60, 80และ 100 กรัมตอลิตร ดวยเครื่อง 

Headspace และ Gas Chromatography ไดผลดังแสดงในตารางที่ 1และภาพที่ 1 พบวาพื้นที่ใตพีกของ

สารละลายมาตรฐานเอทานอลจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเขมขนของสารละลายเอทานอลมาตรฐาน สวนพื้นที่ใตพีก

ของสารละลายมาตรฐานภายในจะมีคาคงที่ เนื่องจากสารละลายมาตรฐานภายในถูกเติมลงไปในปริมาณและ

ความเขมขนคงที่ 

เมื่อนําคาที่ไดมาเขียนกราฟมาตรฐานระหวางอัตราสวนของพื้นที่ใตพีกของสารละลายมาตรฐานกับความ

เขมขนของสารละลายมาตรฐานเอทานอล จะไดกราฟมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหปริมาณเอทานอลในน้ําหมัก

ดวยเทคนิคเฮดสเปซ-แกสโครมาโทกราฟโดยใชสารมาตรฐานภายในดังภาพที่ 2 
2.  การวิเคราะหปริมาณเอทานอลจากตวัอยางน้ําหมัก 

จากการวิเคราะหปริมาณเอทานอลจากตัวอยางน้ําหมักที่ไดจากกระบวนการหมักเอทานอลจากมันสําปะหลังที่

เวลา36, 48 และ 60 ชั่วโมง ดวยเทคนิคเฮดสเปซ-แกสโครมาโทกราฟโดยใชสารมาตรฐานภายในไดผลดังตารางที่ 

2 และภาพที่ 3 พบวาพื้นที่ใตพีกของเอทานอลของตัวอยางน้ําหมักที่เวลา 36, 48 และ 60 ชั่วโมง จะมีคามากขึ้น

ตามระยะเวลาในการหมัก สวนพื้นที่ใตพีกของสารละลายมาตรฐานภายในจะมีคาคงที่ 

 

ตารางที่ 1  คา Retention time, พื้นที่ใตพีก และอัตราสวนของพื้นที่ใตพีกของสารละลายมาตรฐานเอทานอลกับ

สารละลายมาตรฐานภายใน 

คา RetentionTime (min) พื้นที่ใตพีก (pA*s) 
ความเขมขนของ

สารละลาย 

เอทานอล

มาตรฐาน (g/L) 

สารละลาย

มาตรฐาน 

เอทานอล 

สารละลาย

มาตรฐาน

ภายใน 

(Propan-2-ol) 

สารละลาย

มาตรฐาน 

เอทานอล 

สารละลาย

มาตรฐาน

ภายใน 

(Propan-2-ol) 

อัตราสวนของ

พื้นที่ใตพีกของ

สารละลาย

มาตรฐาน 

40 3.366 3.506 1390.65710 6065.24268 0.22928 

60 3.361 3.504 2053.23535 6040.97559 0.33988 

80 3.361 3.505 2685.00635 5875.76270 0.45696 

100 3.359 3.503 3355.29614 5949.55371 0.56396 
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ภาพที่ 1  โครมาโทแกรมของสารละลายมาตรฐานเอทานอลกับสารละลายมาตรฐานภายในจากการวิเคราะหปริมาณ เอ

ทานอลในน้ําหมักดวยเทคนิคเฮดสเปซ-แกสโครมาโทกราฟโดยใชสารมาตรฐานภายใน เมื่อ 1 คือ พีกของสารละลาย

มาตรฐานเอทานอล และ 2 คือ พีกของสารละลายมาตรฐานภายใน (propan-2-ol) และเมื่อ A, B, C และ D คือ โครมาโท

แกรมจากการฉีดสารละลายมาตรฐานเอทานอลความเขมขน 40, 60, 80 และ 100 กรัมตอลิตร กับ สารละลายมาตรฐาน

ภายในความเขมขน 100 กรัมตอลิตร ตามลําดบั 
 

 
ภาพที่ 2  กราฟมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหปริมาณเอทานอลในน้ําหมักดวยเทคนิคเฮดสเปซ-แกสโครมาโทกราฟโดยใช

สารมาตรฐานภายใน

1 

1 

1 

1 

2

2

2 

2

A

B

C

D
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ตารางที่ 2  คา Retention time, พื้นที่ใตพกี และอัตราสวนของพื้นที่ใตพีกของเอทานอลในตัวอยางน้ําหมักกับ

สารละลายมาตรฐานภายใน 

คา RetentionTime (min) พื้นที่ใตพีก (pA*s) ตัวอยาง 

น้ําหมัก 

ที่เวลา 

(ชั่วโมง) 

สารละลาย 

เอทานอล 

สารละลาย

มาตรฐานภายใน 

(Propan-2-ol) 

สารละลาย 

เอทานอล 

สารละลาย

มาตรฐานภายใน 

(Propan-2-ol) 

อัตราสวนของ

พื้นที่ใตพีกของ 

เอทานอล 

ในตัวอยาง 

ปริมาณ 

เอทานอล 

(กรัมตอ

ลิตร) 

36 3.367 3.509 1679.47559 6126.24951 0.27414 47.95083 

48 3.365 3.508 2334.51807 6597.75342 0.35384 62.15603 

60 3.366 3.510 2575.69141 6226.74561 0.41365 72.81813 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3  โครมาโทแกรมของเอทานอลในตัวอยางน้ําหมักกับสารละลายมาตรฐานภายในจากการวิเคราะหปริมาณ    

เอทานอลในน้ําหมักดวยเทคนิคเฮดสเปซ-แกสโครมาโทกราฟโดยใชสารมาตรฐานภายใน เมื่อ 1 คือ พีกของ

สารละลายมาตรฐานเอทานอล และ 2 คือ พีกของสารละลายมาตรฐานภายใน (propan-2-ol) และเมื่อ A, B และ 

C คือ โครมาโทแกรมจากการฉีดตัวอยางน้ําหมักที่เวลา 36,48 และ60 ชั่วโมง กับ สารละลายมาตรฐานภายใน

ความเขมขน 100 กรัมตอลิตร ตาลําดับ 

 

สรุปและเสนอแนะ 
1.  การสรางกราฟมาตรฐานสําหรับวิเคราะหปริมาณเอทานอลจากน้ําหมัก 

การวิเคราะหปริมาณเอทานอลในน้ําหมักดวยเทคนิคเฮดสเปซ-แกสโครมาโทกราฟโดยใชสารมาตรฐาน

ภายในพบวาสารละลายมาตรฐานเอทานอลจะมีคา Retention time อยูระหวาง 3.359 - 3.366 นาที สวน

1 

1 

1 

2

2

2

A

C

B
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สารละลายมาตรฐานภายในจะมีคา Retention time อยูระหวาง 3.503 - 3.506 นาที จากการวิเคราะหสารละลาย

มาตรฐานภายในจะถูกแยกออกมากอน หลังจากนั้นสารละลายมาตรฐานเอทานอลจึงถูกแยกออกตามมา และจาก

การนําเอาอัตราสวนของพื้นที่ใตพีกของสารละลายมาตรฐานที่ความเขมขนตาง ๆ กับความเขมขนของสารละลาย

มาตรฐาน      เอทานอลไปเขียนกราฟมาตรฐาน (Calibration curve) พบวาไดสมการเสนตรง คือ y = 0.00561x + 

0.00514และไดคา Correlation coefficient (R2) เทากับ 0.99973 
2.  การวิเคราะหปริมาณเอทานอลจากตวัอยางน้ําหมัก 

การวิเคราะหตัวอยางน้ําหมักที่ไดจากกระบวนการหมักเอทานอลจากมันสําปะหลังที่เวลา 36, 48 และ 60 

ชั่วโมง จากภาพที่ 3 พบวาเอทานอลในตัวอยางน้ําหมักมีคา Retention time อยูระหวาง 3.365 - 3.367นาที สวน

สารละลายมาตรฐานภายในจะมีคา Retention time อยูระหวาง 3.508 - 3.510นาที ซึ่งคา Retention time ของ  เอ

ทานอลมีคาใกลเคียงกับสารละลายมาตรฐานเอทานอลและจากการนําพื้นที่ใตพีกของตัวอยางน้ําหมักแตละ

ชวงเวลาไปคํานวณหาปริมาณเอทานอลจากสมการเสนตรงของกราฟมาตรฐาน พบวาที่เวลา 36, 48 และ 60 

ชั่วโมง มีปริมาณเอทานอล 47.95083, 62.15603 และ 72.81813 กรัมตอลิตร ตามลําดับ 
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