
 
หลักส ำคัญของกำรวิเครำะห์หำปริมำณโดยกำรใช้เครื่องมือวิเครำะห์ (instrumental analysis) 

เกือบทุกเทคนิค เมื่อท ำกำรวิเครำะห์เครื่องมือจะรำยงำนสัญญำณตอบสนอง (responsible signal) ที่วัด
ได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  เรำอำจจ ำแนกสัญญำณตอบสนองในเคร่ืองมือวิเครำะห์เป็น 2 โดเมนคือ 

1. โดเมนทำงไฟฟ้ำ (electrical domain) เช่นศักย์ไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ ประจุไฟฟ้ำ หรือควำม
ต้ำนทำนไฟฟ้ำ ซึ่งสัญญำณในลักษณะน้ีสำมำรถใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์วัดค่ำหรือด ำเนินกำรเก็บข้อมูลได้
โดยตรง 

2. โดเมนที่ไม่ใช่ทำงไฟฟ้ำ (non-electrical domain) เช่น ควำมร้อน ควำมเข้มแสง พลังงำน ซึ่ง
สัญญำณในลักษณะนี้ต้องอำศัยตัวแปลงสัญญำณ (transducer) เพื่อแปลงสัญญำณจำกโดเมนที่ไม่ใช่
ทำงไฟฟ้ำให้อยู่ในโดเมนไฟฟ้ำ  
  
 กำรวิเครำะห์ด้วยเครื่องมือในทำงวิเครำะห์ทำงเคมีมีหลำยเทคนิคด้วยกัน แต่โดยหลักที่
เหมือนกันคือตัวตรวจวัด (detectable unit) จะท ำกำรวัดสัญญำณตอบสนองหรือสัญญำณกำร
เปลี่ยนแปลงตำมแต่ละเทคนิคที่เกิดจำกปริมำณสำรที่สนใจวิเครำะห์ (analyte) ในสำรตัวอย่ำง แล้วจึง
แสดงผลลัพธ์ (readout) โดยอำศัยส่วนประมวลสัญญำณ (signal processing) ท ำหน้ำที่แปลงสัญญำณ 
บันทึก ค ำนวณ แปรผล และด ำเนินกำรอื่นๆ เก่ียวกับสัญญำณตอบสนอง อย่ำงไรก็ตำมสัญญำณ
ตอบสนองที่วัดได้จำกเครื่องมือวิเครำะห์ จะเป็นสัญญำณที่ไม่อำจเชื่อได้ว่ำเป็นควำมสัมพันธ์เชิง
ปริมำณที่แท้จริงระหว่ำงค่ำที่เครื่องมือแสดงกับปริมำณของสำรที่สนใจวิเครำะห์ ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องท ำ
กำรสอบเทียบ (calibration) หรือกำรเทียบมำตรฐำน (standardization) เครื่องมือวิเครำะห์กับสำร
มำตรฐำน (standard reagent)  

 

กรำฟมำตรฐำน (calibration curve) หรือกรำฟควำมเข้มข้นมำตรฐำน (concentration calibration 
curve) จัดเป็นกำรสอบเทียบมำตรฐำนทำงอ้อม ซึ่งกรำฟที่สร้ำงขึ้นเป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสัญญำณ
ตอบสนองที่วัดได้ (แกน y) กับควำมเข้มข้นของสำรที่สนใจวิเครำะห์ (analyte) ที่เตรียมเป็นสำรมำตรฐำน 
(แกน x) โดยสัญญำณตอบสนองที่วัดได้ต้องแปรผันโดยตรงกับปริมำณสำรที่สนใจวิเครำะห์ (analyte) 
กำรสร้ำงกรำฟมำตรฐำนจึงเป็นวิธีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่ำงควำมเข้มข้นของสำร



มำตรฐำนที่ทรำบควำมเข้มข้น (หรือปริมำณ) กับสัญญำณตอบสนองที่ได้จำกเครื่องมือวิเครำะห์ ซึ่ง
สำมำรถสร้ำงกรำฟมำตรฐำนหลำยวิธดี้วยกัน ดังน้ี 
 

1. วิธีสารมาตรฐานภายนอก (External standard)   
กำรสร้ำงกรำฟมำตรฐำนภำยนอก จะต้องก ำหนดช่วงควำมเข้มข้นให้เหมำะสม โดยควรเป็น

ช่วงควำมเข้มข้นที่สัมพันธ์กับสัญญำณที่วัดได้มีควำมเป็นเส้นตรงมำกที่สุด เรียกว่ำ ช่วงควำมเป็น
เส้นตรง (linearity range) โดยเครื่องมือบำงประเภทจะมี cook book ระบุสัญญำณตอบสนองที่ใช้สอบ
เทียบสภำพไว จึงอำจน ำมำเป็นแนวทำงในกำรเตรียมชุดสำรละลำยมำตรฐำนเพื่อสร้ำงกรำฟมำตรฐำน
ได้ ส่วนเครื่องมือที่ไม่มี cook book ผู้วิเครำะห์ต้องทดลองหำช่วงควำมเข้มข้นจำกสัญญำณของ
เครื่องมือ วิธีกำรสร้ำงกรำฟมำตรฐำนภำยนอกมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1) เตรียมสำรละลำยมำตรฐำนที่มี analyte ในควำมเข้มข้นแตกต่ำงกัน 4-5 ควำม
เข้มข้น และ แบลงค์ (blank) โดยอำจใช้ reagent blank ซึ่งเตรียมตำมกระบวนกำรเดียวกับสำรละลำย
มำตรฐำนเพียงแต่ไม่มี analyte เป็นองค์ประกอบ หรืออำจใช้ตัวท ำละลำยเป็นแบลงค ์ 

1.2) ท ำกำรปรับศูนย์ด้วยแบลงค์และวิเครำะห์สำรละลำยมำตรฐำนด้วยเครื่องมือ 
น ำสัญญำณตอบสนองมำเขียนกรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสัญญำณ (แกน y) กับควำมเข้มข้นของ 
analyte (แกน x) และหำสมกำรเส้นตรงของกรำฟ ลักษณะกรำฟมำตรฐำนแสดงดังภำพที่ 1 

1.3) เตรียมสำรละลำยตัวอย่ำงเช่นเดียวกับกระบวนเดียวกับกำรเตรียมสำรละลำย
มำตรฐำน โดยอำจต้องท ำละลำย ย่อย หรือเจือจำงสำรตัวอย่ำงก่อนเตรียมสำรละลำยตัวอย่ำง  

1.4) วิเครำะห์สำรละลำยตัวอย่ำง แทนค่ำผลลัพธ์หรือสัญญำณที่ได้ในสมกำร
เส้นตรงเพื่อค ำนวณเป็นควำมเข้มข้นของสำรละลำยตัวอย่ำง แล้วค ำนวณกลับเป็นควำมเข้มข้นของตัว
ถูกละลำยในสำรตัวอย่ำงจริง  
 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะกรำฟมำตรฐำน  
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เมื่อท ำกำรวิเครำะห์สำรตัวอย่ำง ควำมเข้มข้นของสำรตัวอย่ำงที่วิเครำะห์ควรอยู่ในช่วงควำม
เป็นเส้นตรงของกรำฟมำตรฐำน โดยสัญญำณที่วัดได้ต้องไม่ต่ ำกว่ำสัญญำณที่วัดได้ของควำมเข้มข้นของ
สำรมำตรฐำนตัวที่มีควำมเข้มข้นน้อยที่สุด ในกรณีที่สำรตัวอย่ำงมีสัญญำณต่ ำกว่ำ อำจต้องท ำกำรเพิ่ม
ควำมเข้มข้น (pre-concentration) ก่อน แต่ถ้ำสัญญำณสูงกว่ำสัญญำณที่วัดได้ของควำมเข้มข้นของสำร
มำตรฐำนตัวที่สูงที่สุด จะต้องท ำกำรเจือจำง (dilution) ให้ควำมเข้มข้นอยู่ในช่วงควำมเป็นเส้นตรง  

วิธี external standard นิยมใช้กันมำกที่สุดในกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ เน่ืองจำกท ำได้ง่ำย โดยใช้
สำรละลำยมำตรฐำนเพียงชุดเดียว จึงเหมำะส ำหรับงำนวิเครำะห์ประจ ำ (routine analysis) ที่วิเครำะห์
สำรตัวอย่ำงจ ำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำม วิธี external standard ก็มีข้อจ ำกัดที่ก่อให้เกิดควำมคลำดเคลื่อน
เชิงระบบ เนื่องจำกเมทริกซ์ของสำรละลำยตัวอย่ำงจะไม่เหมือนกับเมทริกซ์ของสำรละลำยมำตรฐำน
และแบลงค์ (blank) ได้ทั้งหมดทุกส่วน และกำรเตรียมสำรละลำยตัวอย่ำงจำกตัวอย่ำงจริงเพื่อให้เมท
ริกซ์ใกล้เคียงกับสำรละลำยมำตรฐำนที่สุดอำจท ำให้เกิดกำรปนเปื้อน (contaminate) หรือสูญเสียสำรที่
สนใจวิเครำะห์จำกสำรตัวอย่ำง(1)  
 

ในที่นี้ขอยกตัวอย่ำงกรำฟมำตรฐำนของเทคนิคกำรวัดกำรดูดกลืนแสง จำกกฎของเบียร์ “ค่ำ
กำรดูดกลืนแสง (absorbance) เป็นสัดส่วนโดยตรงกับควำมเข้มข้นของสำรที่สนใจที่สำมำรถดูดกลืนแสง
ได้ (absorbing analyte species)” ดังน้ันเมื่อน ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้มข้นของสำรที่สนใจและค่ำ
กำรดูดกลืนแสงมำสร้ำงกรำฟ จะได้ควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรง เรียกว่ำ กรำฟควำมเข้มข้นมำตรฐำน 
(calibration curve) เมื่อค่ำกำรดูดกลืนแสง (absorbance, A) เป็นแกน y และควำมเข้มข้น (concentration, 
C) เป็นแกน y จะได้กรำฟเส้นตรงที่มีค่ำควำมชันเท่ำกับ b และเมื่อ b เท่ำกับ 1 ควำมชันจึงเท่ำกับ  
ดังแสดงในภำพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 กรำฟควำมเข้มข้นมำตรฐำน (concentration calibration curve)  

 
จุดประสงค์ที่ส ำคัญของกำรท ำกรำฟควำมเข้มข้นมำตรฐำนเพื่อให้ได้สัญญำณกำรดูดกลืนแสง

จำกเครื่องมือวัดในขณะนั้น เมื่อใช้ควำมเข้มข้นของสำรมำตรฐำน (external standard solution) ที่ควำม
เข้มข้นต่ำงกันตำมล ำดับ (concentration series) สัญญำณกำรดูดกลืนแสงที่ได้จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ
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ควำมเข้มข้นตำมกฎของเบียร์ และที่ส ำคัญกรำฟควำมเข้มข้นมำตรฐำนจะเป็นเครื่องมือในกำรหำควำม
เข้มข้นของสำรที่สนใจในสำรตัวอย่ำง โดยอำศัยสมกำรเส้นตรงของกรำฟควำมเข้มข้นมำตรฐำน  

วิธีกำรสร้ำงกรำฟควำมเข้มข้นมำตรฐำน ท ำได้โดยน ำสำรละลำยมำตรฐำน (standard solution) 
ที่ทรำบค่ำควำมเข้มข้นที่แน่นอนอย่ำงน้อย 4-5 ควำมเข้มข้น มำวัดค่ำกำรดูดกลืนแสง จำกนั้นน ำค่ำกำร
ดูดกลืนแสงที่ได้ของแต่ละควำมเข้มข้นได้เขียนกรำฟระหว่ำงควำมเข้มข้นกับค่ำกำรดูดกลืนแสง จะได้
กรำฟควำมเข้มข้นมำตรฐำน ส่วนสำรตัวอย่ำงเรำไม่ทรำบควำมเข้มข้นของสำรที่สนใจ เมื่อน ำไปวัดค่ำ
กำรดูดกลืนแสงที่ควำมยำวคลื่นเดียวกับวิธีกำรท ำกรำฟควำมเข้มข้นมำตรฐำน เครื่องมือจะรำยงำนค่ำ
กำรดูดกลืนแสงของสำรตัวอย่ำง จำกนั้นน ำค่ำกำรดูดกลืนแสงของสำรตัวอย่ำงไปหำควำมเข้มข้นของ
สำรตัวอย่ำงโดยอำศัยสมกำรเส้นตรง เรำจะทรำบค่ำควำมเข้มข้นของสำรที่สนใจในสำรตัวอย่ำงได้  

ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ปริมำณเหล็กด้วยวิธีวัดค่ำกำรดูดกลืนแสง ท ำได้โดยให้เกิดไอออนเชิงซ้อน
ที่มีสี (สีแดงถึงส้ม) ระหว่ำง Fe2+ กับ 1,10-phenanthroline ที่เรียกว่ำไอออนเชิงซ้อนเหล็กฟีแนนโทรลีน 
(Fe-Phen) ซึ่งดูดกลืนแสงที่ควำมยำวคลื่น 510 nm โดยควบคุม pH ด้วยสำรละลำยบัพเฟอร์ประมำณ 
pH 3.5 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตะกอนเป็น Fe(OH)2 และจะต้องเติมตัวรีดิวซ์เพื่อท ำกำรรีดิวซ์เหล็กทั้งหมด
ในสำรละลำยให้เป็น Fe2+ เสียก่อนโดยใช้สำรละลำยไฮดรอกซีลำมีนไฮโดรคลอไรด์ (hydroxylamine 
hydrochloride) สีของไอออนเชิงซ้อนระหว่ำงเหล็ก(II) กับฟีแนนโทรลีนจะเสถียรได้นำน 

4Fe3++ 2NH2OH    →  4Fe2++ N2O + 4H+ + H2O 
Fe2+(aq) +  3PhH+  →  Fe(Ph)32+ + 3H+ 

 
 
 
 
 
 

                                                              
                                                                         Fe-phenanthroline complex 

ภาพที่ 3 ไอออนเชิงซ้อนระหว่ำงเหล็ก(II) กับฟีแนนโทรลีน 
 

กำรเตรียมกรำฟควำมเข้มข้นมำตรฐำนท ำได้โดย เตรียมสำรละลำยเหล็กมำตรฐำนให้มีควำม
เข้มข้นแตกต่ำงกันเป็นล ำดับจ ำนวน 6 ควำมเข้มข้นในขวดวัดปริมำตร (ในกำรเตรียมชุดสำรละลำย
มำตรฐำนจะต้องไม่มีควำมคลำดเคลื่อนเก่ียวกับกำรเตรียม เช่นปริมำตรที่ปิเปตและกำรปรับปริมำตร
สุดท้ำย) ควำมเข้มข้นของเหล็กที่เตรียมดังตำรำงที่ 1 
 
 
 

1,10-phenanthroline         

Fe2+ +  3 

+2 



ตารางที่ 1 ควำมเข้มข้นของเหล็ก(II) ส ำหรับท ำกรำฟควำมเข้มข้นมำตรฐำน 
ขวดที ่ ความเข้มข้น (mg/L) 
1 0.20 
2 0.40 
3 0.60 
4 0.80 
5 1.00 
6 1.20 

 
จำกนั้นเติมสำรละลำย NH2OHHCl และแอซิเตตบัฟเฟอร์ (acetate buffer) อย่ำงละ 1 mL ลง

ไป แล้วเติม 1,10-phenanthrolien ปริมำตร 2 mL แล้วเติมน้ ำกลั่นลงใปจนครบขีดปริมำตร (ขวดวัด
ปริมำตร 50 mL) เขย่ำให้เข้ำกันแล้วตั้งทิ้งไว้ 10 นำที จะได้สำรละลำยสีส้มแดงของไอออนเชิงซ้อนดัง
ภำพที่ 4 จำกนั้นน ำสำรละลำยแต่ละขวดไปวัดค่ำกำรดูดกลืนแสงที่ 517 nm ได้ผลดังตำรำงที่ 2  

 

 
               ควำมเขม้ข้น    0.20       0.40        0.60       0.80       1.00      1.20        mg/L 

ภาพที่ 4 สีของไอออนเชิงซ้อนเหล็ก-ฟแีนนโทรลีน 
 

ตารางที่ 2 ค่ำกำรดูดกลืนแสงของไอออนเชิงซ้อนเหล็กฟีแนนโทรลีน 
ขวดที ่ ความเข้มข้น (mg/L) Absorbance ที่ 517 nm 
1 0.20 0.115 
2 0.40 0.160 
3 0.60 0.210 
4 0.80 0.285 
5 1.00 0.355 
6 1.20 0.420 

 
จำกนั้นน ำค่ำกำรดูดกลืนแสงของแต่ละควำมเข้มข้นมำเขียนกรำฟระหว่ำงควำมเข้มข้นของ

เหล็กกับค่ำกำรดูดกลืนแสงของไอออนเชิงซ้อนเหล็กฟีแนนโทรลีน จะได้กรำฟเส้นตรงดังภำพที่ 5 
 



 
ภาพที่ 5 กรำฟควำมเข้มข้นมำตรฐำนของไอออนเชิงซ้อนเหล็กฟีแนนโทรลีน  

(เส้นกรำฟนี้สรำ้งโดยใช้โปรแกรม MS excel) 
 
กรำฟมำตรฐำนที่สร้ำงโดยใช้โปรแกรม MS excel จะได้ข้อมูลเก่ียวกับสมกำรเส้นตรงที่บอกค่ำ

ควำมชัน (slope) และจุดตัดแกน y (intercept-y) และยังสำมำรถบอกควำมเป็นเส้นตรงว่ำกรำฟนั้นมี
ควำมเป็นเส้นตรงมำกน้อยเพียงใด ถ้ำค่ำ R2 ใกล้ 1 แสดงว่ำกรำฟนั้นมีควำมเป็นเส้นตรงสูง โดยทั่วไป
ในกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณค่ำ R2 ต้องมำกกว่ำ 0.99  ซึ่งจำกกรำฟเส้นตรงของไอออนเชิงซ้อนเหล็ก
ฟีแนนโทรลีน พบว่ำ ค่ำควำมชัน = 0.3121 จุดตัดแกน y = 0.039 และ R2 = 0.9925 

จำกตัวอย่ำงกรำฟมำตรฐำนของไอออนเชิงซ้อนเหล็กฟีแนนโทรลีน (ภำพที่ 5) ถ้ำสมมติน ำ
สำรตัวอย่ำงน้ ำบำดำล ปริมำตร 5.00 mL เติมสำรละลำยเช่นเดียวกับกำรเตรียมกรำฟ และวัดค่ำกำร
ดูดกลืนแสงที่ 517 nm ได้เท่ำกับ 0.380 เรำสำมำรถค ำนวณปริมำณเหล็กในสำรตัวอย่ำงเทียบกับเตรียม
กรำฟควำมเข้มข้นมำตรฐำน โดยอำศัยสมกำรเส้นตรง  

y = 0.3121x + 0.039 ......(1) 
y - 0.039 x = 

0.3121
 ......(2) 

 เมื่อ y คือค่ำกำรดูดกลืนแสงของสำรที่สนใจในตัวอย่ำง เท่ำกับ 0.380 ดังน้ัน 
0.380 - 0.039 x =  = 1.09

0.3121
 mgFe/L ......(3) 

 แต่สำรละลำยตัวอย่ำงที่วิเครำะห์นี้ ได้จำกกำรเจือจำงสำรตัวอย่ำง 5 mL ให้ได้สำรละลำย 50 
mL (dilution factor = 10) ดังน้ันควำมเข้มข้นของ Fe ในตัวอย่ำง 
  Fe = 1.09 mgFe/L x 10 = 10.9 mg/L 
ดังน้ัน สรุปได้ว่ำในสำรตัวอย่ำงมีปริมำณเหล็กเท่ำกับ 10.9 mg/L (ppm) 
 

แต่ในกรณีที่ตัวอย่ำงอำจสิ่งรบกวน (matrix) หรือสิ่งเจือปนที่ท ำให้องค์ประกอบส่วนใหญ่นั้น
แตกต่ำงจำกสำรมำตรฐำน และสิ่งรบกวนเหล่ำนั้นอำจมีผลต่อกำรดูดกลืนแสงทั้งบวกหรือทำงลบ เรำ
สำมำรถท ำกำรเติมสำรมำตรฐำนแล้วท ำกำรวัดค่ำกำรดูดกลืนแสง เรียกว่ำวิธี matrix-matched 

y = 0.3121x + 0.039
R² = 0.9922
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calibration โดยวิธีนี้สำมำรถบ่งชี้ถึงผลของสิ่งรบกวนโดยดูจำกกรำฟเส้นตรง โดยถ้ำกรำฟระหว่ำงกรำฟ
ควำมเข้มข้นมำตรฐำนกับ matrix-matched calibration มีควำมชันเท่ำกันหรือใกล้เคียงกัน เส้นกรำฟจะ
ขนำนกัน อธิบำยได้ว่ำผลของสิ่งรบกวนในสำรตัวอย่ำงไม่มีผลต่อกำรวิเครำะห์ เช่นกำรพัฒนำวิธีกำร
วิเครำะห์เมลำมีนในนมผง (2) ดังภำพที่ 6 แต่ถ้ำควำมชันไม่เท่ำกันหรือไม่ใกล้เคียงกัน เส้นกรำฟจะไม่
ขนำนกัน(3) (ภำพที่ 7) อธิบำยได้ว่ำสิ่งรบกวนหรือสำรเจือปนในสำรตัวอย่ำงมีผลต่อกำรวิเครำะห์อย่ำงมี
นัยส ำคัญ  

 
ภาพที่ 6 ผลกำรท ำ matrix-matched calibration(2) 

ที่มำ: Chansuvarn et. al, Spectrochimica Acta Part A. 113 (2013) 154-158. 
 

 
ภาพที่ 7 ผลกำรท ำ matrix-matched calibration(3) 

ที่มำ: Silva et. al, Poultry Science. 96 (2017) 3375-3381. 
 
2) วิธีเติมสารมาตรฐาน (Standard addition) 
วิธีเติมสำรมำตรฐำน (Standard addition) หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำ spiked method เป็นอีกวิธีที่

นิยมใช้ในกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณของสำรที่สนใจที่มีสำรที่มีเมทริกซ์เจือปนมำก (matrix effect) ซึ่ง
อำจจะมีผลต่อกำรวิเครำะห์ได้ และไม่อำจใช้วิธี matrix-matched calibration ได้ โดยหลักกำรของวิธีนี้
คือกำรเติมสำรละลำยมำตรฐำนที่ทรำบควำมเข้มข้นที่แน่นอนลงในสำรตัวอย่ำงจะท ำกำรวิเครำะห์สำรที่
สนใจ โดยขั้นตอนวิธีเติมสำรละลำย ท ำได้ดังน้ี 

 



2.1) เตรียมสำรละลำยตัวอย่ำงที่ไม่ทรำบควำมเข้มข้น (Cx) ปริมำตรแน่นอน (Vx) เท่ำกัน 
ในขวดวัดปริมำตรอย่ำงน้อย 5 ขวด 

2.2) เติมสำรละลำยมำตรฐำนที่ทรำบควำมเข้มข้น (Cs) ปริมำตรที่แตกต่ำงกันเป็นล ำดับ 
(Vs)  

2.3) เติมสำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในปฏิกิริยำ ให้เท่ำกันทุกๆ ขวด และปรับปริมำตรด้วยตัว
ท ำละลำย (ปริมำตรรวม Vt)  

2.4) ท ำกำรปรับศูนย์ด้วยแบลงค์และวิเครำะห์สำรละลำยมำตรฐำนที่เติมสำรตัวอย่ำง 
(spiked sample) ด้วยเครื่องมือ ได้สัญญำณตอบสนองเป็น S น ำสัญญำณตอบสนอง (S) มำเขียนกรำฟ
แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสัญญำณตอบสนอง (แกน y) กับควำมเข้มข้นของ analyte (แกน x) จะได้
ลักษณะกรำฟมำตรฐำนจำกวิธีเติมสำรมำตรฐำนแสดงดังภำพที่ 8 

 
สัญญำณตอบสนอง (S) ที่ได้จะเป็นผลรวมของสัญญำณจำกสำรตัวอย่ำงกับสำรมำตรฐำนที่เติม

ลงไป ดังน้ี 

s s x x

t t

V C V CS = +
V V

 ……(4) 

จำกสมกำร (4) ถ้ำเขียนกรำฟระหว่ำง S กับ Vs จะได้กรำฟเส้นตรง ดังภำพที่ 8 โดยมี 

ควำมชัน คือ     s

t

Cm =
V

 ……(5) 

จุดตัดแกน y คือ  b = x x

t

V C
V

 ……(6) 

 
ภาพที่ 8 กรำฟมำตรฐำนของวธิีกำรเตมิสำรมำตรฐำน 

 
สำรตัวอย่ำงที่ไม่ทรำบควำมเข้มข้น (Cx) สำมำรถหำควำมเข้มข้น ได้ดังนี้ 

y = 0.3086x + 0.0957
R² = 0.9988
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สัญญำณของสำรตัวอย่ำงที่
ไม่ได้ท ำกำรเติมสำรมำตรฐำน 

ควำมเข้มข้น
ของสำรตวัอย่ำง 



x x t

t s

V C Vb  = 
m V C

  
  

  
 ……(7) 

s
x

x

bC C = 
mV

 ……(8) 

จำกกรำฟภำพที่ 8 เมื่อลำกเส้นต่อจำกเส้นตรงไปตัดแกน y ที่จุดตัดแกน y จะเป็นสัญญำณของ
สำรตัวอย่ำงที่ไม่ได้ท ำกำรเติมสำรมำตรฐำน (Sx) และที่จุดตัดแกน x จะเป็นควำมเข้มข้นของสำรที่สนใจ
ในสำรตัวอย่ำง (Cx) ดังนั้น สมกำร (4) เมื่อสัญญำณรวมเป็นศูนย์ เรำสำมำรถค ำนวณควำมเข้มข้นของ
สำรตัวอย่ำงได้ดังสมกำร (10) 

s s x x

t t

V C V CS = +  = 0
V V

 ……(9) 

s 0 s
x

x

(V ) C C = -
V

 ……(10) 

 
ข้อดีวิธี standard addition คือสำมำรถลดผลจำกเมทริกซ์และตัวรบกวนที่อำจส่งผลกระทบต่อ

กำรวิเครำะห ์เน่ืองจำกในสำรละลำยมำตรฐำนแต่ละขวดที่ใช้เตรียมส ำหรับสรำ้งกรำฟมำตรฐำนนั้นจะมี
ผลของเมทริกซ์ของสำรตัวอย่ำงที่เติม (spike) ลงไปอยู่ในปริมำณที่ใกล้เคียงกันมำก จึงท ำให้ผลกำร
วิเครำะห์มีควำมถูกต้องและน่ำเชื่อถือมำกขึ้น แต่ก็มีข้อจ ำกัดเช่นกันคือควำมเข้มข้นของสำรตัวอย่ำงที่
เติม (spike) ลงไปต้องอยู่ในช่วงควำมเป็นเส้นตรงในช่วงใช้งำน ( linear working range) และสปีชีส์ของ
สำรตัวอย่ำงที่เติม (spike) และสำรที่สนใจต้องเหมือนกัน(4) นอกจำกนี้สำรละลำยมำตรฐำนหนึ่งชุดที่ใช้
สร้ำงกรำฟมำตรฐำนจะใช้วิเครำะห์สำรตัวอย่ำงได้เพียงตัวอย่ำงเดียว จึงท ำให้สิ้นเปลืองสำรเคมีและ
เวลำอย่ำงมำก แต่ในบำงกรณีที่ไม่ต้องกำรควำมถูกต้องมำกนัก อำจใช้วิธีกำรเติมแบบสำรเดี่ยว (single 
addition) ในกำรวิเครำะห์ ซึ่งท ำได้ง่ำยกว่ำและประหยัดทั้งเวลำและสำรเคมีมำกกว่ำ โดยวิเครำะห์
สำรละลำยตัวอย่ำง ได้สัญญำณ S1 จำกนั้นเติมสำรละลำยมำตรฐำนลงในสำรตัวอย่ำง แล้ววิเครำะห์อีก
ครั้งหน่ึง ได้สัญญำณ S2 น ำผลที่ได้จำกทั้งสองคร้ังมำค ำนวณหำควำมเข้มข้นของสำรที่สนใจวิเครำะห์ใน
สำรตัวอย่ำง 

1 s s
x

2 1 x

S V C C = -
(S -S )V

 ……(11) 

 
3. วิธี Internal standard  
วิธีนี้ท ำได้โดยเติมสำรมำตรฐำนภำยใน (internal standard) ซึ่งเป็นสำรคนละชนิดกับสำรที่สนใจ

วิเครำะห์ลงในสำรละลำยมำตรฐำน แบลงค ์และสำรละลำยตัวอย่ำง ท ำได้ดังน้ี  
1) เตรียมสำรละลำยมำตรฐำนที่มีสำรที่สนใจวิเครำะห์ซึ่งทรำบควำมเข้มข้นหลำยควำมเข้มข้น

และแบลงค ์ก่อนปรับปริมำตรด้วยตัวท ำละลำยให้เติม internal standard ควำมเข้มข้นเท่ำกันในทุกขวด  



2) วิเครำะห์แบลงค์และสำรละลำยมำตรฐำน จ ำกนั้นเขียนกรำฟโดยให้แกน x เป็นควำมเข้มข้น
ของสำรที่สนใจวิเครำะห์ และแกน y เป็นอัตรำส่วนระหว่ำงสัญญำณของสำรที่สนใจวิเครำะห์ต่อ
สัญญำณของ internal standard และหำสมกำรเส้นตรง  

3) เตรียมสำรละลำยตัวอย่ำงด้วยกระบวนเดียวกับกำรเตรียมสำรละลำยมำตรฐำน และเติม 
internal standard ควำมเข้มข้นเท่ำกับที่เติมในสำรละลำยมำตรฐำน  

4) วิเครำะห์สำรละลำยตัวอย่ำง หำอัตรำส่วนของสัญญำณของสำรที่สนใจวิเครำะห์ต่อสัญญำณ
ของ internal standard แล้วแทนค่ำในสมกำรเส้นตรงเพื่อค ำนวณเป็นควำมเข้มข้นของสำรละลำย
ตัวอย่ำง แล้วแปลงกลับเป็นควำมเข้มข้นของสำรที่สนใจวิเครำะห์ในตัวอย่ำง  

 
กำรวิเครำะห์แบบ internal standard ต้องเติมสำรที่เลือกใช้ เป็น internal standard ลงไปทั้งใน

ตัวอย่ำงและสำรมำตรฐำนด้วยควำมเข้มที่เท่ำกัน ดังนั้นเมื่อน ำสัญญำณที่วัดได้มำเขียนกรำฟจะเป็น
กำรเปรียบเทียบเป็นสัดส่วน (ratio) ระหว่ำงสัญญำณของสำรมำตรฐำนต่อสำร internal standard ดังนั้น
ถ้ำสัญญำณของสำรที่สนใจทดสอบลดลง สัญญำณของสำร internal standard ก็จะลดลงไปด้วย ดังนั้น 
สัญญำณของสำร internal standard เป็นตัวเปรียบเทียบ ช่วยลดควบคุมควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้น 
ลักษณะกรำฟมำตรฐำนเป็นสัดส่วนสัญญำณ (แกน x) และสัดส่วนปริมำณสำรที่สนใจ (แกน y) ระหว่ำง
สำรมำตรฐำนต่อสำร internal standard ดังภำพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 กรำฟมำตรฐำนของวธิี internal standard  

 
ข้อดีของวิธี internal standard คือสำมำรถลดควำมคลำดเคลื่อนจำก instrumental drift และผล

ของเมทริกซ์ได้ หำกสำรที่สนใจวิเครำะห์กับ internal standard ตอบสนองต่อเครื่องมือหรือเมทริกซ์ใน
ทิศทำงเดียวกัน เพรำะกำร drift ดังกล่ำว แม้จะท ำให้กำรตอบสนองเปลี่ยนไป แต่อัตรำส่วนของ
สัญญำณระหว่ำงสำรที่สนใจวิเครำะห์กับ internal standard จะยังคงมีค่ำเท่ำเดิม ส่วนข้อจ ำกัดคือกำร
หำ internal standard ที่เหมำะสมนั้นท ำได้ยำก เพรำะจะต้องไม่มีในสำรตัวอย่ำง และต้องตอบสนองต่อ
เครื่องมือและวิธีวิเครำะห์คล้ำยคลึงกับสำรที่สนใจวิเครำะห์ที่เรำพิจำรณำ และไม่รบกวนหรือถูกรบกวน
จำกสำรที่สนใจวิเครำะห ์

res
po

ns
e r

ati
o (

std
/in

t.s
td.

)

amount ratio (std/int.std.)

Response ratio =  Signal of analyte 
Signal of internal standard 

Amount ratio =  Amount of analyte 
Amount of internal standard 



โดยส่วนใหญ่วิธี internal standard นิยมใช้กับวิธีวิเครำะห์เทคนิคกำรแยก (separation analytical 
methods) เช่น GC และ HPLC มำกกว่ำทำงเทคนิคสเปกโทรสโกปี อย่ำงไรก็ตำมสำรที่เป็น internal 
standard ควรต้องมีสมบัติคล้ำยกับสำรที่สนใจวิเครำะห์ ไม่ท ำปฏิกิริยำกับสำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และ
ต้องสำรน้ันต้องมีควำมบริสุทธ์ิ 

  
4. วิธี Standard dilution analysis  
วิธี standard dilution analysis (SDA)(5) เป็นวิธีสร้ำงกรำฟมำตรฐำนแบบใหม่โดยเป็นกำรรวม

หลักกำรของวิธี standard addition และวิธี internal standard เข้ำด้วยกัน ซึ่งจะมีข้อเด่นในกำรขจัด
ปัญหำรบกวนจำกผลของเมทริกซ์และควำมคลำดเคลื่อนจำก instrumental drift ได้ในขณะเดียวกัน ทั้งนี้
ยังไม่จ ำเป็นต้องเตรียมชุดควำมเข้มข้นสำรละลำยมำตรฐำนและกำรสร้ำงกรำฟมำตรฐำนแบบภำยนอก
อีก ในขั้นกำรทดลองโดยเป็นกำรรวมสำรละลำยสองชนิดในขวดเดียว โดยสำรที่สนใจ (A) ในสำร
ตัวอย่ำง ถูกน ำมำผสมรวมกับสำรละลำยผสมระหว่ำงสำรละลำยมำตรฐำนและสปีชีส์ของ internal 
standard (I)  

สัญญำณสำรที่สนใจในสำรตัวอย่ำง (SA) ได้มำจำกสัญญำณของสำรตัวอย่ำง (sam) และ
สัญญำณของสำรมำตรฐำน (std) ที่ถูกวัดที่ควำมยำวคลื่นหนึ่ง ส่วนสัญญำณของ internal standard  จะ
ได้จำกสำร internal standard เท่ำนั้น ดังนั้นสัญญำณสำรที่สนใจในสำรตัวอย่ำง (SA) จึงเป็นผลคูณ
ระหว่ำงสภำพไว (calibration sensitivity, mA) และควำมเข้มข้น (CA) 

SA = mACA ……(12) 
 เมื่อ  mA คือ calibration sensitivity ของสำรที่สนใจ 

CA คือ ควำมเข้มข้นของสำรที่สนใจ 
 ในท ำนองเดียวกัน สัญญำณของสำร internal standard (SI) 

SI = mICI ……(13) 
 เมื่อ  mI คือ calibration sensitivity ของสำร internal standard 

CI คือ ควำมเข้มข้นของสำร internal standard 
 
อัตรำส่วนระหว่ำงสัญญำณสำรที่สนใจในสำรตัวอย่ำง (SA) กับสัญญำณของสำร internal 

standard (SI) เป็นดังน้ี 
std sam std sam

A A A A A A A A A A

I I I I I I I I I

S m C m (C + C ) m C m C = = = +
S mC mC mC mC

 ……(14) 

std sam
A A A A A

I I I I I

S m C m C = +
S mC mC

 ……(15) 



จำกสมกำร (15) เมื่อเขียนกรำฟระหว่ำง A

I

S 
S

 เป็นแกน y และ 
I

1
C

 เป็นแกน x จะได้กรำฟ

เส้นตรงที่มีควำมชัน (slope) และจุดตัดแกน (intercept) ดังน้ี 

 slope = 
sam

A A

I

m C
m

 ……(16) 

 intercept =
std

A A

I I

m C 
mC

 ……(17) 

 เมื่อ std
A C /CI เป็นค่ำคงที่  เนื่องจำกเป็นควำมเข้มข้นของสำรมำตรฐำนและสำร internal 

standard ที่ทรำบอย่ำงแน่นอนจำกกำรเตรียม ส่วน mA/mI เป็นค่ำคงที่ เนื่องจำกเป็นสภำพไวของสำร
มำตรฐำนและสำร internal standard ในสภำวะเดียวกัน ดังน้ัน 

std
sam A
A

I

CslopeC = x
intercept C

 ……(18) 
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