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การวิเคราะหหาสารประกอบฟนอลในน้ําสมควันไมและควันจากการเผาถาน

กะลามะพราวดวยเทคนิคเฮดสเปซโซลิดเฟสไมโครเอกซแทรกชัน- 

แกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมทรี 

Analysis of Phenolic Compounds in Wood Vinegar and Smoke 

from Burning Coconut Shell by Head Space Solid Phase Micro 

Extraction-Gas Chromatography-Mass Spectrometry 
ธัญวรรณ กฤษณะพุกต 1*  วัฒนาพร ลิ่มทองวิรัตน 1  สาวิตรี โตกะหุต 1  และ  สุวรรณ ไชยสิทธ์ิ 1 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของไฟเบอร SPME ที่เคลือบดวยสารดูดซับตางกัน 2 

ชนิดคือ Carboxen/PDMS ขนาด 75 ไมโครเมตร และ PDMS/DVB ขนาด 65 ไมโครเมตร ในการวิเคราะหหา

สารประกอบฟนอลในนํ้าสมควันไมจากกะลามะพราวเปรียบเทียบกับควันที่ไดจากการเผาถานกะลามะพราว ดวย

เทคนิคเฮดสเปซโซลิดเฟสไมโครเอกซแทรกชัน-แกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมทรี จากการศึกษาพบวาในควัน

จากการเผาถานมีสารประกอบฟนอลหลากหลายชนิดกวาในนํ้าสมควันไม ซ่ึงในการสกัดสารประกอบฟนอลใน

นํ้าสมควันไม โดยใชไฟเบอร Carboxen/PDMS และไฟเบอร PDMS/DVB สามารถตรวจพบสารประกอบฟนอล 

10 และ 14 ชนิด ตามลําดับ สวนการสกัดสารประกอบฟนอลในควันที่ไดจากการเผาถาน พบสารประกอบฟนอล

เทากันคือ 17 ชนิด ซ่ึงพบปริมาณของฟนอลมากที่สุดในทั้ง 2 ตัวอยาง ดังน้ันไฟเบอร PDMS/DVB จึงมี

ประสิทธิภาพในการสกัดสารประกอบฟนอลไดหลากหลายชนิดกวาไฟเบอร Carboxen/PDMS 
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ABSTRACT 

The investigation of this project was to study the performance of 2 differences SPME 

fibers that is 75 µm Carboxen/PDMS and 65 µm PDMS/DVB. In this analysis, phenol compounds 

in wood vinegar were found and compared with smoke from burning coconut shell by Head 

Space Solid Phase Micro Extraction-Gas Chromatography-Mass Spectrometry. It was found that in 

wood vinegar using Carboxen/PDMS fiber we found 10 types of phenol compounds and using 

PDMS/DVB fiber we found 14 types of phenol compounds. In smoke from burning coconut shell 

we found 17 types of phenol compounds equally. Phenol is the most abundant phenolic 

compounds in both wood vinegar and smoke from burning coconut shell. PDMS/DVB is more 

effective for the extraction of phenolic compounds than Carboxen/PDMS. 

 

คําสําคัญ: กะลามะพราว  แกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมทรี  นํ้าสมควันไม  สารประกอบฟนอล  เฮดสเปซ-

โซลิดเฟสไมโครเอกซแทรกชัน 

Keywords: Coconut shells, Gas chromatography-mass spectrometry, Wood vinegar, Phenolic 

compound, Head space solid phase micro extraction 

 

บทนํา 

นํ้าสมควันไม (Wood vinegar) เปนของเหลวที่

ไดจากการสลายตัวของสารอินทรียในเน้ือไมดวยความ

รอน (Wood pyrolysis) และเปนผลพลอยไดจากการ

เผาถานแบบอับอากาศ (airless condition) โดยอาศัย

กระบวนการถายเทความรอนจากปลองเตาที่มีอุณหภูมิ

สูงสูอากาศรอบปลองท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวา ทําใหเกิดการ

ควบแนน (Condensed) เปนหยดนํ้าของควันจากการ

เผาถานไมในชวงที่ไมเปล่ียนเปนถาน (Carbonization) 

(สุพรชัย, 2550) 

ในนํ้าสมควันไมสามารถพบสารประกอบหลาย

ชนิด  โดยหน่ึงในน้ันคือ ฟนอล ซ่ึงเปนสารที่ทําใหเกิด

การเส่ือมสภาพของโปรตีน (Protein denature) 

ทําลายผนังเซลล และกอใหเกิด coagulative tissue 

necrosis ซ่ึงมีฤทธ์ิกัดกรอนเยื่อบุ ดังน้ันฟนอลจึง

สามารถสงผลกระทบตอมนุษยและส่ิงแวดลอมได หาก

เกิดการสะสมเปนระยะเวลานาน (http://www. 

chemtrack.org/MSDSSG/Trf/msdst/msdst108-

95-2.html) 

จากการศึกษานํ้าสมควันไม ทําใหผูวิจัยคิดวาใน

นํ้าสมควันไมและควันที่ เ กิดจากการเผาถานจาก

กะลามะพราว นาจะมีสารประกอบฟนอลที่เหมือนกัน

หรือใกลเคียงกันและสารประกอบเหลาน้ันสงผลกระทบ

ตอมนุษยและส่ิงแวดลอมหรือไม ดังน้ันผูวิจัยจึงได

ทําการศึกษาสารประกอบฟนอลที่มีอยูในนํ้าสมควันไม

เปรียบเทียบกับในควันที่ เ กิดจากการเผาถานจาก

กะลามะพราว และศึกษาประสิทธิภาพของไฟเบอรของ 

SPME 2 ชนิด ในการสกัดสารประกอบฟนอล ไดแก  

ไ ฟ เ บ อ ร  Carboxen/Polydimethylsiloxane 

(Carboxen/ PDMS) แ ล ะ  Polydimethylsiloxane 

/Divinylbenzene (PDMS/DVB) โ ด ย ใ ช เ ท ค นิ ค

เฮดสเปซโซลิดเฟสไมโครเอกซแทรกชัน-แกสโครมาโทก

ราฟ-แมสสเปกโทรเมทรี (HS-SPME-GC-MS) 
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วิธีการวิจัย 

1. เคร่ืองมือและอุปกรณ 

1.1 เครื่อง  GC-MS รุน 6890N บริ ษัท 

Agilent Technologies ประเทศสหรัฐอเมริกา 

1.2 GC คอลัมน HP-1 (30 m × 0.25 m × 

0.25 µm film thickness) รุน 5973N บริษัท Agilent 

Technologies ประเทศสหรัฐอเมริกา 

1.3 Solid Phase Micro Extraction 

(SPME) บริษัท Supelco ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 

ช นิ ด  ไ ด แ ก  1 ) Polydimethylsiloxane/ divinyl 

benzene (PDMS/DVB) ขนาด 65 ไมโครเมตร 2) 

Carboxen/Polydimethylsiloxane (Car/PDMS) 

ขนาด 75 ไมโครเมตร 

1.4 ขวด Vial ที่มีฝาแบบ Septum 

1.5 เครื่องใหความรอน 

1.6 เครื่องตรวจวัดฝุนละอองติดตัวบุคคล รุน 

PCXR8 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

1.7 อิมพิงเจอรแกวแบบมิดเกจ 

1.8 Helium Gas ความบริสุทธ์ิ 99.999 % 

(Praxair CO.,Ltd.) 

2. การเก็บตัวอยางควันจากการเผาถาน 

เก็บตัวอยางควันจากการเผาถาน ในชวงเวลา

ที่นํ้าสมควันไมเริ่มออกมา คือหลังจากเริ่มเผาถานได

ประมาณ 20 นาที หรือสังเกตจากสีควันเปล่ียนจากสี

ขาวเปนสีเทา โดยการใชเครื่องเก็บอากาศแบบสวนตัว 

ใสนํ้ากล่ันลงในอิมพิงเจอร 20 มิลลิลิตร และตั้งอัตรา

การไหลของเครื่องที่ 500 มิลลิลิตรตอนาที ใชเวลาใน

การเก็บอากาศ 30 นาที เม่ือครบเวลาที่กําหนดถายใส

ขวดรูปชมพู ปดฝาแลวหุมดวยฟอยดปดใหมิด นํานํ้า

ตัวอยางควัน 5 มิลลิลิตร ใสในขวด Vial ที่มีฝาแบบ 

Septum ขนาด 20 มิลลิลิตร จากน้ันปดฝาขวดแลวตั้ง

บนเครื่องใหความรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

(ปวีณา, 2549) 

3. การเตรียมไฟเบอรกอนการใชงาน 

นํา SPME ไฟเบอรใสใน manual holder 

จากน้ันแทงเข็มผาน Septum ของสวน injection 

port ของเครื่อง GC-MS กดปลาย holder เพื่อเล่ือน

ใหสวนของไฟเบอรที่อยูดานในเข็มโผลออกมาจาก

ปลายเข็มเม่ือใหความรอนภายในบริเวณ injection 

port ของ GC-MS จะทําใหส่ิงสกปรกตางๆที่ติดอยูบน

ไฟเบอรกลายเปนไอหลุดออกไป ซ่ึงเปนการทําความ

สะอาด (clean up) ไฟเบอรกอนใชงาน ใชเวลา

ประมาณ 40 นาที จากน้ันเก็บสวนไฟเบอรกลับเขามา

ไวในเข็มกอนดึง holder ออกจาก injection port 

(วราภรณและคณะ, 2547) 

4. การสกัดสารตัวอยาง 

นํา SPME ไฟเบอรที่ผานการ clean up ตาม

หัวขอ 3 แทงผาน Septum ของขวดใสสารตัวอยางที่

เตรียมพรอมไว ใหสวนของ holder ที่เปนสีดําชนจุก

ยางพอดี กดปลาย holder เพื่อใหสวนไฟเบอรโผล

ออกมาจากปลายเข็มอยูในบริเวณ headspace ของ

สารตัวอยาง (เหนือสารตัวอยาง 3-4 เซนติเมตร) เปน

เวลา 40 นาที ในขณะทําการสกัดตองทําการคนสาร

ตัวอยางดวย จากน้ันเก็บไฟเบอรเขาไวในสวนของเข็ม

กอนจะดึง holder ออกจากขวดสารตัวอยางแลวนําไป

ฉีดเขาเครื่อง GC-MS เพื่อทําการวิเคราะห (วราภรณ

และคณะ, 2547) 

5. การวิเคราะหสารตัวอยาง 

นํา SPME ที่ทําการสกัดสารตัวอยางแลว

นําไปวิเคราะหดวยวิธี gas chromatography and 

mass spectrometry โดยตั้งสภาวะของเครื่อง GC-

MS แสดงดังตารางที่ 1 
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ผลและวิจารณผล 

1. ศึกษาหาสารประกอบฟนอลในนํ้าสมควันไม

เปรียบเทียบกับควันท่ีไดจากการเผาถาน 

ในการศึกษาชนิดของสารประกอบฟนอลใน

นํ้าสมควันไมและควันจากการเผาถาน ไดผลการ

วิเคราะหดังน้ี 

1.1 นํ้าสมควันไมจากกะลามะพราว 

จากการศึกษานํ้าสมควันไมโดยใชไฟเบอร 

Carboxen/PDMS พบสารประกอบฟนอลจํานวน 10 

ชนิด และใชไฟเบอร PDMS/DVB พบสารประกอบฟ

นอลจํานวน 16 ชนิด ซ่ึงพบวามี Phenol มากที่สุด 

รองลงมาคือ 2-methoxyphenol, 2-methoxy-4-

methylphenol แล ะ  4-ethyl-2-methoxyphenol

ตามลําดับ ซ่ึงปริมาณของสารที่พบน้ันเปนเพียงการ

เทียบ relative peak area เทาน้ัน เน่ืองจากไมมีการ

ฉี ด ส าร ม า ต ร ฐ า น เ ป รี ย บ เ ที ย บ  โ ด ย ไ ฟ เ บ อ ร 

Carboxen/PDMS สามารถสกัด Phenol ไดปริมาณ

มากกวาไฟเบอร PDMS/DVB ทั้งน้ีเปนเพราะไฟเบอร 

Carboxen/PDMS มีขั้วมากกวา PDMS/DVB ดังน้ันจึง

เหมาะกับการสกัดสารประกอบที่ มีขั้ว ทําใหสกัด 

Phenol ซ่ึงมีขั้วมากกวาสารประกอบฟนอลชนิดอ่ืนได

มากกวา และไฟเบอร PDMS/DVB จึงสามารถสกัด

สารประกอบฟนอลชนิดอ่ืนที่มีขั้วนอยกวา Phenol ได

หลากหลายชนิดกวาไฟเบอร Carboxen/PDMS ไดผล

ดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2 

 

ตารางท่ี 1 สภาวะในการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของนํ้าสมควันไมดวยเครื่องแกสโครมาโทกราฟ -

แมสสเปกโทรโฟรโตมิเตอร (GC-MS) (วรรณธิดาและคณะ, 2550) 

พารามิเตอร สภาวะ 

Time 40 นาท ี

Temperature Program อุณหภูมิขณะฉีดสารตัวอยาง 230 ºC อุณหภูมิภายในเตาอบ 50 ºC ทิ้งไว 8 นาที จากน้ัน

คอย ๆ เพ่ิมอุณหภูมทิี่อัตรา 4 ºC/นาที จนอุณหภูมิถึง 160 ºC ทิ้งไวเปนเวลา 1 นาท ี

He carrier gas อัตราการไหล 1 มิลิลิตร/นาท ี

Mass Spectrometer Mode  EI mode 

Mass Range / Scan Speed 30 – 500 amu/ 3.12 sec. 

Transfer Line Temperature 180 ºC 

Detector Temperature 160 ºC 

Data System Wiley Library และฐานขอมูลโครงสรางทางเคม ี
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รูปท่ี 1 โครมาโตแกรมของสารประกอบฟนอลในนํ้าสมควันไมจากกะลามะพราวที่สกัดได โดยใชไฟเบอร 

PDMS/DVB 

 
 

รูปท่ี 2 โครมาโตแกรมของสารประกอบฟนอลในนํ้าสมควันไมจากกะลามะพราวที่สกัดได โดยใช ไฟเบอร 

Carboxen/PDMS 
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ตารางท่ี 2 ชนิดของสารประกอบฟนอลในนํ้าสมควันไมที่สกัดได โดยใชไฟเบอร Carboxen/PDMS และไฟเบอร 

PDMS/DVB 

ลําดับ 

ไฟเบอร PDMS/DVB ไฟเบอร Carboxen/PDMS 

ชือ่สาร 
Retention 

Time (min) 

% of  

total 
ชือ่สาร 

Retention  

Time (min) 

% of  

total 

1 Phenol 6.425 28.025 Phenol 6.027 36.719 

2 2-methyl phenol 7.108 1.330 2-methylphenol 7.084 2.299 

3 2-methoxyphenol 7.229 2.049 2-methoxyphenol 7.597 13.496 

4 2-methoxyphenol 7.784 17.106 2,4-dimethylphenol 8.778 0.898 

5 2,6-dimethylphenol 8.030 0.437 2-methoxy-3-methylphenol 9.237 0.684 

6 2,6-dimethylphenol 8.087 0.590 2-methoxy-4-methylphenol 9.485 4.482 

7 3,5-dimethylphenol 8.968 2.623 4-ethyl-2-methoxyphenol 11.007 3.696 

8 2-ethylphenol 9.298 1.910 2,6-dimethoxphenol 12.016 1.963 

9 2-methoxy-4-methylphenol 9.681 11.108 2-methoxy-4-(2-propenyl)phenol 12.280 0.264 

10 4-ethyl-2-methoxyphenol 11.207 12.248 2-methoxy-4-propylphenol 12.490 0.500 

11 2,6-dimethoxyphenol 12.149 2.616    

12 2-methoxy-4-(2-propenyl) phenol 12.376 1.237    

13 2-methoxy-4-ethyl-6-methylphenol 12.475 0.491    

14 2-methoxy-4-propylphenol 12.596 3.22    

15 2-methoxy-4-(1-propenyl)phenol 13.139 0.158    

16 2,6-Dimethyl-4-propylphenol 16.202 0.165    
 

1.2 ควันจากการเผาถานกะลามะพราว 

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ค วั น จ า ก ก า ร เ ผ า ถ า น

กะลามะพราว โดยใชไฟเบอร Carboxen/PDMS และ

ไฟเบอร PDMS/DVB พบสารประกอบฟนอลจํานวน 

19 และ 18 ชนิด ตามลําดับ และพบวามี Phenol มาก

ที่ สุด รองลงมาคือ 2-methoxy phenol, 2-

methoxy-4-methylphenol แ ละ  4-ethyl-2-

methoxyphenol ตามลําดับ ซ่ึงปริมาณของสารท่ีพบ

น้ันเปนเพียงการเทียบ relative peak area เทาน้ัน 

เน่ืองจากไมมีการฉีดสารมาตรฐานเปรียบเทียบ โดยที่

สารทั้ง 4 ชนิดน้ี สามารถพบไดในนํ้าสมควันไมเชนกัน 

โดยเม่ือใชไฟเบอรทั้ง 2 ชนิดสกัดสารประกอบฟนอล 

จะสกัดสารประกอบฟนอล ได แตกต างช นิด กัน 

เน่ืองจากคุณสมบัติในการสกัดของไฟเบอรทั้ง 2 ชนิด 

ที่สามารถสกัดสารประกอบฟนอลที่ มีความมีขั้วที่

แตกตางกัน ดังตารางที่ 3 
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รูปท่ี 3 โครมาโตแกรมของสารประกอบฟนอลในควันจากการเผาไมกะลามะพราวที่สกัด โดยใชไฟเบอร 

PDMS/DVB 

 
 

รูปท่ี 4 โครมาโทแกรมของสารประกอบฟนอลในควันจากการเผาไมกะลามะพราวที่สกัดไ โดยใชไฟเบอร 

Carboxen/PDMS 
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ตารางท่ี 3 ชนิดของสารประกอบฟนอลในควันจากการเผาถานกะลามะพราวที่สกัดได โดยใชไฟเบอร 

Carboxen/PDMS และไฟเบอร PDMS/DVB 

ลําดับ 

ไฟเบอร PDMS/DVB ไฟเบอร Carboxen/PDMS 

ชือ่สาร 
Retention 

Time (min) 

% of  

total 
ชือ่สาร 

Retention  

Time (min) 

% of  

total 

1 Phenol 5.901 12.547 Phenol 6.128 28.000 

2 3-methylphenol 7.138 3.967 2-methylphenol 7.122 2.695 

3 2-methoxyphenol 7.681 10.013 2-methoxyphenol 7.605 12.404 

4 2,4-dimethylphenol 8.831 1.675 2,6-dimethylphenol 7.973 0.221 

5 2-methoxy-3-methylphenol 9.271 2.438 2-ethylphenol 8.615 0.508 

6 2-methoxy-4-methylphenol 9.598 6.783 2,4-dimethylphenol 8.804 0.747 

7 2-ethyl-5-methylphenol 10.406 0.450 3-ethylphenol 9.123 0.528 

8 2,4,6-trimethoxyphenol 10.809 0.922 2-methoxy-3-methylphenol 9.248 0.693 

9 4-ethyl-2-methoxyphenol 11.146 10.597 2-methoxy-4-methylphenol 9.514 4.869 

10 2-methoxy-4-vinylphenol 11.602 1.685 3,4,5-trimethylphenol 10.349 0.152 

11 2,6-dimethoxyphenol 12.103 1.990 4-ethyl-2-methoxyphenol 10.706 0.193 

12 2-methoxy-4-(2-propenyl)phenol 12.365 1.935 4-ethenyl-2-methoxyphenol 11.537 0.537 

13 2-methoxy-4-ethyl-6-methylphenol 12.464 0.826 2,6-dimethoxyphenol 12.034 0.221 

14 2-methoxy-4-propylphenol 12.649 0.346 2-methoxy-4-(2-propenyl) phenol 12.296 0.410 

15 2-methoxy-4-(1-propenyl)phenol 13.154 1.434 2-methoxy-4-propylphenol 12.505 0.782 

16 2-methoxy-4-(1-propenyl)phenol 13.853 1.237 2-methoxy-4-propylphenol 12.577 0.058 

17 1,1-dimethyl-4-methoxyphenol 13.602 0.547 2-methoxy-4-(1-propenyl)phenol 13.097 0.267 

18 2,6-Dimethyl-4-(2-propyl) phenol 17.717 0.319 2-methoxy-4-(1-propenyl)phenol 13.754 1.105 

19    2,6-Dimethyl-4-(2-propyl)phenol 17.697 0.213 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหหาสารประกอบฟนอลใน

นํ้าสมควันไมจากกะลามะพราวเปรียบเทียบกับควันท่ี

ไดจากการเผากะลามะพราวดวยเทคนิค HS-SPME-

GC-MS และศึกษาการใชไฟเบอร SPME ท่ีเคลือบดวย

สารดูดซับตางกัน 2 ชนิด ในการสกัดหาสารประกอบฟ

นอลคือ PDMS/DVB และ Carboxen/PDMS ในการ

วิเคราะหหาชนิดของสารประกอบฟนอลในนํ้าสมควัน

ไม  โดยใช ไฟเบอร  Carboxen/PDMS ตรวจพบ

สารประกอบฟนอล 10 ชนิด และเม่ือใชไฟเบอร 

PDMS/DVB พบสารประกอบฟนอล 16 ชนิด และจาก

การวิเคราะหหาสารประกอบฟนอลในควันท่ีไดจากการ

เผาถานโดยใชโดยใชไฟเบอร Carboxen/PDMS และ

ไฟเบอร PDMS/DVB พบสารประกอบฟนอลจํานวน 

19 และ 18 ชนิด ตามลําดับ โดยจากการศึกษาพบวา

ทั้ ง ใ น นํ้ าส มค วันไม และค วันจากการ เผ าถ าน มี

สารประกอบฟนอลที่ใกลเคียงกันคือ มีฟนอลมากที่สุด 

รองลงมาคือ 2-methoxyphenol, 2-methoxy-4-

methylphenol แล ะ  4-ethyl-2-methoxyphenol 

ตามลําดับ ซ่ึงสารประกอบฟนอลเหลาน้ี จะสงผล

กระทบตอส่ิงแวดลอม ถามีการสะสมในปริมาณมาก 

โดยฟนอลมีโทษตอมนุษย คือ เม่ือสัมผัสทางผิวหนังจะ

เกิดแผลไหม หากสูดดมอาจทําใหเน้ือเยื่อในระบบ

ทางเดินหายใจถูกทําลาย นอกจากน้ีหากเกิดการ

ปนเปอนในนํ้า จะทําใหเปนมลพิษในแหลงนํ้า 
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จากการศึกษาและเปรียบเทียบการใชไฟเบอร 

SPME ในการสกัดสารประกอบฟนอลพบวาไฟเบอร 

Carboxen/PDMS เหมาะสําหรับการใชวิเคราะหฟ

นอล และไฟเบอร  PDMS/DVB สามารถใช ในการ

วิเคราะหหาสารประกอบฟนอลไดดีกวา ดังน้ันไฟเบอร 

PDMS/DVB จึง มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห

สารประกอบฟนอลไดหลากหลายชนิดกวาไฟเบอร 

Carboxen/PDMS 
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