
  
บทความวิจัย

 

การพฒันาวิธีวิเคราะหหาปริมาณเอทานอลในแกสโซฮอล 
โดยใชเทคนคิเนียรอินฟราเรด สเปกโทรสโกป 

 
สุนันทา ศรีทาว* สุทธิสา วัดสิงห*   

หัสดิน ลือขจร* จินดา ยืนยงชัยวัฒน* ดวงเดือน เทพนวล* 
 
*โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา                    
1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหรัิญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
 
 

บทคัดยอ 
         curve 

 
ของคาท่ีวิเคราะหไดโดยเทคนิค GC และ 

NIR มีคา slope = 0.9015, R2 = 0.8850 ไดคาทาง
สถิติคือ Bias = -0.0061, SEP = 0.1088 และ 
RMSEP = 0.1084  วิธีการวิเคราะหนี้มีความ
แมนยําสูงโดยมีคา %RSD 0.03 – 0.17   (n = 12)  
สําหรับการวิเคราะหตัวอยางความเขมขนรอยละ 
9.38, 9.65 และ 10.04 โดยปริมาตร 

ง า น วิ จั ย นี้ ไ ด พั ฒ น า เ ท ค นิ ค        
เนียรอินฟราเรด สเปกโทรสโกป (NIR) สําหรับ
เคราะหหาปริมาณเอทานอลในแกสโซฮอล 
สมการมาตรฐานคํานวณโดยใชวิธี partial least 
squares (PLS)  จากขอมูลแถบการดูดกลืนแสง
ในชวง  NIR  ของการวัดโดยใช Fiber optic 
probe ท่ีมีขนาดระยะทางท่ีแสงผานตัวอยาง 5 
มิลลิเมตร พบวาสมการมาตรฐานท่ีสรางจาก
แกสโซฮอลจริงจํานวน 51 ตัวอยาง ใหผลการ
ทํานายความเขมขนของเอทานอลในแกสโซฮอล 
ไดใกลเคียงกับผลการวิเคราะหดวยเทคนิค GC 
ซ่ึง เปนวิ ธีมาตรฐาน  จากการวิ เคราะหแกส
โซฮอลจํานวน 102 ตัวอยาง พบวา Correlation  

 
คําสําคัญ : เอทานอล    แกสโซฮอล              
                        เนียรอินฟราเรด สเปกโทรสโกป 
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บทนํา 
  แกสโซฮอลเปนน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีไดจาก
การผสมระหวางเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล 
(Ethyl Alcohol) บริสุทธ์ิรอยละ 99.5 โดย
ปริมาตร กับน้ํามันพื้นฐาน (น้ํามันเบนซินไรสาร
ตะกั่วออกเทน 91) ในอัตราสวน 1:9 ทําใหได
แกสโซฮอลออกเทน 95 ท่ีมีคุณสมบัติเปนไป
ตามขอกําหนดของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวง
พลังงาน  แกสโซฮอลมีคุณสมบัติเหมือนกับ
น้ํามันเบนซินออกเทน 95 ทุกประการ ยกเวนมี
การใช เอทานอลเปนสาร เ พ่ิมค าออก เทน 
(Oxygenate Compound) แทนสาร MTBE 
(Methyl Tertiary Butyl Ether) ปริมาณของเอทา
นอลในแกสโซฮอลจึงมีผลตอคาออกแทนของ
น้ํามัน  
  โดยท่ัวไปการวิเคราะหหาปริมาณเอทา
นอลในแกสโซฮอลใชวิธีมาตรฐานของ ASTM 
D4815-99 ดวยเทคนิคแกสโครมาโตกราฟฟ 
(Gas Chromatography) ซ่ึงมีคาใชจายสูงในการ
วิเคราะหตัวอยาง และใชเวลาวิเคราะหนาน จึง
เปนขอจํากัดของเทคนิคนี้ในกรณีท่ีตองทําการ
วิเคราะหสารตัวอยางท่ีมีจํานวนมาก  ดังนั้นการ
วิจัยในคร้ังนี้จึงไดพัฒนาวิธีการวิเคราะหหา
ปริมาณเอทานอลท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว และ
เสียคาใชจายในการวิเคราะหต่ํากวาวิธีมาตรฐาน  
  เทคนิคเนียรอินฟราเรด สเปกโทรสโกป 
(NIR)  เปนเทคนิคท่ีอาศัยสมบัติการดูดกลืนรังสี
ของสารในชวงเนียรอินฟราเรด ซ่ึงเปนลักษณะ 

เฉพาะสําหรับสารแตละประเภท ดังนั้นนักเคมี
จึงนิยมใชเทคนิค NIR ในการวิเคราะห 
ตรวจสอบ พิสูจนและศึกษาเกี่ยวกับโมเลกุลของ
สาร  โดยเฉพาะสารอินทรีย ท่ี มีอะตอมของ
ไฮโดรเจน (H) เปนองคประกอบ เชน น้ํา แปง 
น้ําตาล โปรตีน และ น้ํามัน  ปจจุบันมีการพัฒนา
เทคนิคนี้สําหรับการวิเคราะหทางปริมาณของ
สารท่ีมีหมูฟงกชันหลายชนิด แอลกอฮอลเปน
สารกระกอบหนึ่งท่ีสามารถวิเคราะหไดดวย
เทคนิคนี้  ดังท่ีมีรายงานการใช NIR ในการ
วิ เคราะหหาปริมาณเอทานอลในเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล  เช้ือเพลิงเอทานอล  ไบโอดีเซล 
และแกสโซฮอล  แตในประเทศไทยเทคนิค NIR 
ยังไมแพรหลายนัก และยังไมพบรายงานการ
นําเอาเทคนิคนี้มาประยุกตใชกับตัวอยางแกส
โซฮอล  งานวิจัยนี้จึงไดศึกษาและพัฒนาเทคนิค 
NIR ในการวิเคราะหหาปริมาณเอทานอลใน
ตัวอยางแกสโซฮอล แลวเปรียบเทียบผลการ
วิเคราะหกับเทคนิค GC เพื่อสามารถนํามาใช
ทดสอบแทนวิธีมาตรฐาน 
  

อุปกรณและวิธีการ 
การวิเคราะหดวยเทคนิค GC 
  ผลการวิเคราะหปริมาณเอทานอลใน
ตั วอย า งแก สโซฮอล ท้ั งหมดได รับความ
อนุเคราะห จากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
โดยทําการวิเคราะหดวยเทคนิค GC ตามวิธี
มาตรฐาน ASTM-D 4815-99 
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การวิเคราะหดวยเทคนิค  NIR  

ผลการทดลองและอภิปรายผล   ทําการตรวจวัดสารตัวอยางดวยเคร่ือง
เนียรอินฟราเรด สเปกโทรโฟโตมิเตอร (Near 
Infrared Spectrophotometer) (BRUKER,Tensor 
37) โดยใช Fiber optic probe ท่ีมี path length 5 
มิลลิเมตร จากนั้นนําขอมูลการดูดกลืนแสงและ
ปริมาณของเอทานอลที่มีอยูในแตละตัวอยาง ท่ี
ทราบไดจากการเตรียมสารละลายมาตรฐานแกส
โซฮอลข้ึนเอง (ในกรณีของ Standard Gasohol) 
หรือจากผลการวิเคราะหดวยเทคนิค GC (ใน
กรณีของ Known sample) มาสรางสมการ
มาตรฐาน ดวยวิธี Partial least square (PLS) 

NIR สเปกตรัมของแกสโซฮอล 
  NIR spectrum ของตัวอยางแกสโซฮอล 
แสดงดังภาพท่ี 1 จะเห็นไดวามีการดูดกลืนแสง
ในชวง 4000 – 6000 cm-1  ท้ังนี้การดูดกลืนแสง
ท่ีเกิดขึ้น ไมไดเปนผลเนื่องมาจากเอทานอลเพียง
อยางเดียว แตรวมถึงสารอ่ืน ท่ีมีอยูในตัวอยาง
แกสโซฮอล ท่ีสามารถดูดกลืนแสงในชวง NIR 
ดวย  

 

 
 

ภาพท่ี 1.  NIR spectrum ของแกสโซฮอล 
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 สมการมาตรฐาน (Calibration Model) 
  NIR ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีมีความจําเพาะ
เจาะจงตํ่า สารอินทรียเกือบทุกชนิดสามารถ
ดูดกลืนแสง NIR ไดในชวงกวาง สัญญาณท่ี
ตรวจวัดไดมาจากสารทุกตัวที่มีอยูในตัวอยาง 
ดังนั้นจึงไมสามารถเลือกสัญญาณเฉพาะของ
สารท่ีสนใจวิ เคราะหได  เปนผลทําใหการ
วิ เคราะห เ ชิงปริมาณไมสามารถหาไดจาก
ความสัมพันธระหวางปริมาณสารกับความเขม
ของสัญญาณ  แตสามารถแกปญหาไดดวยการ
ใชสัญญาณท้ังสเปกตรัม (ความเขมของสัญญาณ
ท่ีทุกๆ ความยาวคล่ืน) มาสรางความสัมพันธกับ
ความเขมขนของสารท่ีสนใจวิเคราะห โดยใชวิธี
ทางคณิตศาสตรท่ีเรียกวา Multiple Linear 
Regression (MLR) หรือ Partial Least Square 
(PLS) Regression ในการสรางสมการ  
  ในการทดลองนี้ไดทําการเปรียบเทียบ
สมการมาตรฐานท่ีสรางข้ึนเพื่อใชทํานายปริมาณ
ของเอทานอลในตัวอยางแกสโซฮอลโดยใช
สารละลายมาตรฐานที่ตางกัน 2 ชุด คือชุดท่ี 1 
เปนสารละลายมาตรฐานแกสโซฮอลท่ีเตรียมข้ึน
เองในหองทดลองจํานวน 47 ตัวอยาง และชุดท่ี 
2 เปนตัวอยางแกสโซฮอลจริงท่ีทราบความ

เขมขนของเอทานอลที่แนนอน จากการวิเคราะห
ดวยวิธีมาตรฐานจํานวน 51 และ 95 ตัวอยาง 
โดยท้ังสองชุดมีชวงความเขมขนของเอทานอล 7 
- 12 % ปริมาตรตอปริมาตร     
  ผลการทดสอบประ สิท ธิภาพของ
สมการมาตรฐานท่ีสรางข้ึนในแตละแบบ ดวยวิธี 
Full cross validation โดยพิจารณาจากคา 
RMSECV และคาทางสถิติของกราฟแสดง
ความสัมพันธระหวางความเขมขนของเอทานอล
ท่ีมีอยูจริงในสารละลายกับความเขมขนของเอ
ท า น อ ล ท่ี วิ เ ค ร า ะ ห ไ ด จ า ก เ ท คนิ ค  NIR 
(Correlation curve) แสดงดังในตารางท่ี 1 และ
ภาพท่ี 2 - 4 
  พบวา Calibration Model ท้ัง 3 แบบ 
สามารถใชในการวิเคราะหหาปริมาณเอทานอล
ได  เม่ือพิจารณาจาก Slope และ R2 ท่ีมีคาเขา
ใกล 1 และ Intercept  มีคาเขาใกล 0    อยางไรก็
ตามคาทางสถิติท่ีไดเปนผลจากการทํา Cross 
Validation เทานั้น ตองมีการทดสอบโดยการทํา 
External Validation ตอไป เพื่อประเมิน 
Calibration Model ท่ีสรางข้ึนวามีความถูกตอง
มากเพียงใด และสามารถใชในการวิเคราะห
ตัวอยางแกสโซฮอลจริงไดหรือไม 
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ตาราง 1.  เปรียบเทียบคาทางสถิติของ Correlation Curve และคา RMSECV ของปริมาณเอทานอลท่ี
วิเคราะหโดยวิธี GC และทํานายโดยวิธี NIR โดยใชสมการมาตรฐานท่ีแตกตางกัน  
 

Slope 
(m) 

Intercept 
(c) 

R2 RMSECV ชนิดของสารละลาย
มาตรฐาน 

จํานวน 
สารละลาย 

แกสโซฮอลท่ีเตรียมข้ึนเอง 47 1.0037 -0.0302 0.9993 0.0388 
ตัวอยางแกสโซฮอลจริง 51 0.9808 0.1821 0.9799 0.0408 
ตัวอยางแกสโซฮอลจริง 95 0.9542 0.4421 0.9640 0.0532 
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ภาพท่ี 2. Correlation Curve ของปริมาณเอทานอลท่ีวิเคราะหโดยวิธี GC และทํานายโดยวิธี NIR 
                          โดยใชสมการมาตรฐานสรางจากสารละลายมาตรฐานแกสโซฮอลท่ีเตรียมข้ึนเอง  
                           จํานวน 47 ตัวอยาง 
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           ภาพท่ี 3. Correlation Curve ของปริมาณเอทานอลท่ีวิเคราะหโดยวิธี GCและทํานายโดยวิธี NIR 
                           โดยใชสมการมาตรฐานสรางจากตัวอยางแกสโซฮอลจริง จํานวน 51 ตัวอยาง 
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    ภาพท่ี 4. Correlation Curve ของปริมาณเอทานอลท่ีวิเคราะหโดยวิธี GCและทํานายโดยวิธี NIR  
                    โดยใชสมการมาตรฐานสรางจากตัวอยางแกสโซฮอลจริง จํานวน 95 ตัวอยาง 



การทดสอบความแมนยําของสมการ
มาตรฐานของแกสโซฮอล แบบ Prediction 
Testing  
  ได ศึกษาประสิทธิภาพของสมการ
มาตรฐานท่ีสรางข้ึนในแตละแบบ  โดยการ
ทดสอบแบบ Prediction testing ซ่ึงเปนการ
ทดสอบความแมนยําของสมการมาตรฐานท่ี
เรียกวา External Validation กลาวคือ เปนการ
เปรียบเทียบขอมูลท่ีไดระหวางคาทางเคมี และ
คาท่ีทํานายไดจากสมการมาตรฐาน ของกลุม
ตัวอยางชุดหนึ่งท่ีเรียกวา Testing Set วามีความ
แตกตางกันหรือไม โดยพิจารณาจากคา Bias, 
SEP และ RMSEP 
  จากการทดสอบความแมนยํ าของ
สมการมาตรฐาน 3 แบบ ท่ีสรางข้ึนจาก
สารละลายมาตรฐานแกสโซฮอลจํานวน  47 
ตัวอยาง และสมการมาตรฐานท่ีสรางข้ึนจาก

ตัวอยางแกสโซฮอลจริงจํานวน 51 และ 95 
ตัวอยาง โดยทดสอบกับตัวอยาง Testing Set 
จํานวน 102 ตัวอยาง ผลการทดลองแสดงดัง
ตาราง 2 และ ภาพท่ี 5 - 7    พบวาเม่ือพิจารณาคา
ทางสถิติตางๆ แลวสมการมาตรฐานท่ีสรางจาก
ตัวอยางแกสโซฮอลจริงจํานวนมากๆ  สามารถ
นํามาใชในการทํานายความเขมขนของเอทานอล
ใ น ตั ว อ ย า ง แ ก ส โ ซ ฮ อ ล ไ ด ดี ท่ี สุ ด  เ ม่ื อ
เปรียบเทียบกับสมการมาตรฐานอ่ืนๆ  
  จากการทดสอบผลการวิเคราะหโดย
เทคนิค GC และผลการทํานายโดยวิธี NIR โดย
ใชสถิติ paired T-test พบวามีเพียงสมการ
มาตรฐานท่ีสรางจากตัวอยางแกสโซฮอลจริง
จํานวน 95 ตัวอยางเทานั้น ท่ีใหผลการวิเคราะห
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความ
เช่ือม่ันรอยละ 95  

 
ตาราง 2 .  เปรียบเทียบคาทางสถิติของ Correlation Curve ของปริมาณเอทานอล ในตัวอยางแกส
โซฮอลจํานวน 102 ตัวอยาง จากการวัดโดยวิธี GC และ วิธี NIR ท่ีประเมินจากสมการมาตรฐาน
แตกตางกัน  
 

สมการมาตรฐาน Slope 
(m) 

Intercept 
(c) 

R2 Bias SEP RMSEP 

Standard Solution (47) 0.8602 1.3850 0.8122 0.0337 0.1237 0.1276 
Known sample (51) 0.7973 1.8836 0.6899 -0.0763 0.1619 0.1783 
Known sample (95) 0.9015 0.9458 0.8550 -0.0061 0.1088 0.1084 
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ภาพท่ี 5. Correlation Curve ของการวิเคราะหหาปริมาณเอทานอลในตัวอยางแกสโซฮอลจํานวน 102               
                  ตัวอยาง โดยวิธี GCและทํานายโดยวิธี NIR โดยใชสมการมาตรฐานสรางจาก สารละลาย  
                   มาตรฐานแกสโซฮอลท่ีเตรียมข้ึนเอง จํานวน 47 ตัวอยาง 
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                 ตัวอยาง โดยวิธี GCและทํานายโดยวิธี NIR โดยใชสมการมาตรฐานสรางจากตัวอยาง     
                 แกสโซฮอลจริงจํานวน 51 ตัวอยาง

ภาพท่ี 6. Correlation Curve ของการวิเคราะหหาปริมาณเอทานอลในตัวอยางแกสโซฮอลจํานวน 102  
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ภาพท่ี 7. Correlation Curve ของการวิเคราะหหาปริมาณเอทานอลในตัวอยางแกสโซฮอล จํานวน 102   
                  ตัวอยาง โดยวิธี GCและทํานายโดยวิธี NIR โดยใชสมการมาตรฐานสรางจากตัวอยาง            
                  แกสโซฮอลจริง จํานวน 95 ตัวอยาง 
 

ความเที่ยงของการวิเคราะหดวยเทคนิค 
NIR 
  ในงานวิจัยนี้ไดทําการประเมินความ
เท่ียงของเทคนิค NIR     สําหรับการวิเคราะหหา
ปริมาณเอทานอลในตัวอยางแกสโซฮอล โดย
เลือกตัวอยางท่ีมีปริมาณเอทานอลแตกตางกัน 3 
ความเขมขนคือรอยละ 9.38, 9.65 และ 10.04 
โดยปริมาตร ทําการวิเคราะหซํ้าจํานวน 12 คร้ัง
ติดตอกัน โดยเลือกใชสมการมาตรฐานท่ีสราง
สารละลายมาตรฐานที่ เต รียมข้ึน  (Standard 
solution) จํานวน 47 ตัวอยาง มาใชในการทํานาย
คาความเขมขนของการวิเคราะหดวยเทคนิค 

NIR ในแตละคร้ัง  พบวาคา SD อยูในชวง 0.00 
– 0.02 และ %RSD อยูในชวง 0.03 – 0.17% ซ่ึง
เปนค า ท่ีต่ํ ามาก  จึงสามารถสรุปไดว าการ
วิเคราะห ดวยเทคนิค NIR มีความเที่ยงสูง 
 

สรุปผลการทดลอง 
  ในการสราง Calibration Model ตองใช
จํานวนของสารละลายมาตรฐานจํานวนมากๆ 
ควรสรางจากสารละลายตัวอยางท่ีทราบความ
เขมขนท่ีแนนอน จากการวิเคราะหทางเคมีดวย
วิธีมาตรฐาน จะใหคาถูกตองมากกวาการเตรียม
สารละลายมาตรฐานเอง เนื่องจาก Matrix ของ
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