
          แกสโครมาโทกราฟ (gas chromatography ; GC)  เปนเทคนิคที่ใชแยกสารผสมดวยการระเหยใหกลายเปนไอ  โดยมี

แกสเฉื่อยเปนตัวพาไอของสารตัวอยางผานเขาไปในคอลัมน ที่บรรจุดวยสารที่ทําหนาที่แยกสารผสมหรือสารตัวอยางเรียกวา “สารตัวแยก

หรือเฟสคงที่ (stationary phase)” สารตัวอยางที่ระเหยไดงายจะถูกดูดซับไดนอย จึงสงผานออกจากคอลัมนไดเร็วกวาสารที่ระเหยชา

และถูกดูดซับไดดี

เปรียบเทียบโครมาโทแกรมของสารมาตรฐานกรดไขมัน (standard fatty acid methyl ester; สีแดง) 

และกรดไขมันของสารตัวอยางน้ํามันงาข้ีมอน 54 (สีน้ําเงิน)

          เมื่อสารตัวอยางนั้นผานออกจากคอลัมนจะถูกตรวจวัดดวยชุดตรวจวัดสัญญาณ (detector) และสงสัญญาณการตรวจวัดดวย

ชุดตรวจวัดสัญญาณ (detector) และสงสัญญาณการตรวจวัดไปยังหนวยแสดงผล ผลที่ไดจะแสดงในรูปของกราฟที่เรียกวา โครมาโทแกรม 

(chromatogram) จึงทําใหสามารถวิเคราะหไดทั้งชนิดและปริมาณของสารตัวอยางที่ระเหยได โดยพิจารณาขอมูลของระยะเวลาที่สาร

ตัวอยางแตละชนิดเคลื่อนผานคอลัมน (retentiontime, tR) และพ้ืนที่ (Peak area) หรือความสูงของพีค (peak height) มา

เปรียบเทียบกับพีคของสารมารฐาน (standard)

กรดไขมัน (Fatty acid)

          กรดไขมัน (fatty acid) เปนหนวยยอยของไขมัน ซึ่งเปนสารประกอบอินทรียที่มีการเรียงตัวของธาตุ

คารบอน (Carbon; C) และไฮโดรเจน (Hydrogen; H) ที่ปลายดานหนึ่งเปนหมูเมทิล (methyl group; – CH3) 

อีกดานหนึ่งเปนหมูคารบอกซิล (carboxyl group; - COOH)

ฉีดเขาเคร่ือง GC

ช่ังตัวอยางน้ํามันพืช 40 mg ใสใน

หลอดทดลองขนาด  50 ml

เติม 0.5 M NaOH ท่ีละลายใน methanol 5 ml

และ ISTD* ความเขมขน 2000 ppm 1 ml

ผสมใหเขากันดวย vortex mixer reflux ใน water bath ท่ีอุณหภูมิ 90 0C นาน 5 นาที

เติม 14 % boron trifluoride ท่ีละลายใน 

methanol 5 ml

ผสมใหเขากันดวยเครื่อง vortex mixer ประมาณ 1 นาทีreflux ใน water bath ท่ีอุณหภูมิ 90 0C นาน 15 นาทีเติมสารละลาย NaCl อ่ิมตัว 10 ml 

และ n-heptane 4 ml

ผสมใหเขากันดวยเครื่อง vortex mixer นาน 5 นาที เกิดการแยกช้ันระหวาง n-heptane : water ดูดสารละลาย n-heptane ช้ันบน ใส vial 1 ml

ISTD* (internal standard; heptadecanoic acid: C17H33COOH; Sigma)

เทคนิค GC สามารถวเิคราะหชนิดและปริมาณของกรดไขมัน ซ่ึงเปนเทคนิคทีม่ี

ข้ันตอนการวิเคราะหทีไ่มยุงยาก ทําไดงาย สะดวก รวดเร็ว และใหผลการวิเคราะหที่

ถูกตองและแมนยํา

หมายเหตุ : ผลลัพธท่ีแสดงในตารางนี้เปนการยืนยันเฉพาะสารตัวอยางท่ีใชในการตรวจสอบเทานั้น,  nd : ไมสามารถตรวจวัดได

แสดงการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหชนิดและปริมาณกรดไขมันชนดิอ่ิมตัวและไมอ่ิมตัวของสารตัวอยางน้ํามันพืชชนิดตาง ๆ

ชนิดของน้ํามันพืช
กรดไขมันอ่ิมตัว (% fatty acid)

กรดไขมันไมอ่ิมตัว (% fatty acid)

กรดไขมันไมอ่ิมตัวเชิงเดี่ยว กรดไขมันไมอ่ิมตัวเชิงซอน

C8:0 C10:0 C12:0 C14:0 C16:0 C18:0 C20:0 C22:0 C16:1 C18:1 n9c C20:1 C18:2 n6c C18:3 n3

น้ํามันปาลม nd nd nd 1.496 46.951 4.741 0.390 nd 0.113 35.959 nd 10.095 0.254

น้ํามันมะพราว 9.778 7.711 51.964 16.507 6.784 2.157 0.074 nd nd 4.177 nd 0.847 nd

น้ํามันมะกอก nd nd 0.098 nd 11.693 4.155 0.422 0.125 0.779 75.676 0.205 6.115 0.652

น้ํามันถั่วเหลือง nd nd nd 0.105 12.070 3.188 0.250 0.400 0.093 18.474 0.186 59.598 5.635

น้ํามันงาข้ีมอน 54 nd nd nd nd 6.812 2.769 0.176 0.511 0.167 11.483 0.114 20.272 57.697

น้ํามันถั่วลิสง nd nd nd nd 12.592 3.886 0.892 3.091 0.086 38.830 0.892 38.788 0.155

น้ํามันรําขาว nd nd nd 0.395 20.568 1.953 0.731 0.172 0.176 40.731 0.538 33.671 1.082
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