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แผนการสอนและการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
 บอกวิธีวิเคราะห์ทางเคมี
 อธิบายขัน้ตอนการวิเคราะห์
 อธิบายการเตรียมตวัอยา่ง

บทเรียน 1.1 หลักการวเิคราะห์เชิงปริมาณเบือ้งต้น

การวัดผลการเรียนรู้
 กิจกรรมและแบบฝึกหดั
 กิจกรรมค้นคว้า
 การน าเสนอ/รายงาน / อภิปราย
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เอกสารประกอบการสอน

ชตูิมา ศรีวิบลูย์, เคมีวิเคราะห์ 1, กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2556.
ดาวน์โหลด http://e-book.ram.edu/e-
book/inside/html/dlbook.asp?code=CM233(47)
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ต ารา/เอกสารประกอบการสอน

หนังสือ

Skoog et al., Fundamental of Analytical Chemistry, 9th ed.,  

http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=CM233(47)


What is definition?

คืออะไร ? 
ส าคญัอย่างไร ?

สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาอะไร ?
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นักศึกษาคิดอย่างไร ?
ปริมาณเมทิลโบร์ไมด์ตกค้างในข้าวสาร

บนัทกึความคิดเห็น
ของนกัศกึษา
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Definition
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“The science of 
inventing and 
applying the 
concepts, principles, 
and…strategies for 
measuring the 
characteristics of 
chemical systems” 
(Murray, 1991. Anal. Chem., 63, 
271A)

“Analytical chemistry is a 
metrological science that 
develops, optimizes and 
applies measuring 
processes intended to 
derive quality chemical 
information of both global 
and partial type in order 
to solve the measuring 
problems posed” 

“Analytical chemistry is the 
science concerned with the 
systematic identification or 
characterization of 
established chemical 
species and their 
determination to known 
degrees of certainty at any 
level of concentration and in 
any matrix in which they 
may occur”

“Analytical chemistry is too broad and too active a discipline for us to define completely” 
Havey, 2000 



“Analytical chemistry is a 
measurement science consisting 
of a set of powerful ideas and 
methods that are useful in all 
fields of science, engineering, 
and medicine”.
Skoog et al., 2014
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“Analytical chemistry is what 
analytical chemists do.”

“Analytical chemistry is too broad 
and too active a discipline for us 
to define completely” 
Havey, 2000 



8Skoog et al., Fundamentals of Analytical chemistry, 9th ed. 2014, p3



การวดัทางเคมีวิเคราะห์ จะมีเทอมที่นิยมใช้คือ
 analysis (การวิเคราะห์) คือการหาลกัษณะเฉพาะของสารท่ี
สนใจทัง้เชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ

 determination (การหาปริมาณ) คือการวดัสารที่สนใจที่เป็น
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 characterization (การพิสจูน์เอกลกัษณ์) คือการทดลองเพื่อ
อธิบายสมบตัิของสาร
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is Qualitative

Quantitative

What/which is the identify of 
substances in the sample?

How many of interested analyte
is present in the sample?

Qualitative และ Quantitative



หลกัการทางวิทยาศาสตร์ 
(ทางเคมีหรือกายภาพ) ท่ีใช้
ในการศกึษาสาร analyte

การประยกุต์เทคนิคมาใช้ใน
การวิเคราะห์สาร analyte

ล าดบัขัน้ที่ระบวุา่วธีิวิเคราะห์
ที่เลือกนัน้ต้องท าอยา่งไร

ชดุของแนวทางเฉพาะของ
ขัน้ตอนการวิเคราะห์ซึง่ต้อง
ด าเนินการตามหน่วยงานท่ี
ได้รับการยอมรับก าหนด





การแบ่งประเภทการวิเคราะห์
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การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์
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ศัพท์ทางเคมีวิเคราะห์

• analyte (อะนาไลซ์) คือ ชนิดของสารท่ีสนใจวิเคราะห์ 
• sample (ตวัอยา่ง หรือสารตวัอยา่ง) คือ ชนิดหรือประเภทของตวัอยา่งท่ีจะต้อง

การวิเคราะห์หา analyte
• sampling (การเก็บตวัอยา่ง) คือ ขัน้ตอนหรือวิธีการเก็บสารตวัอยา่งจากพืน้ท่ีหรือ

บริเวณหนึง่ๆ ตามท่ีก าหนด 
• preparation (การเตรียมตวัอยา่ง) คือขัน้ตอนหรือวิธีการเตรียมตวัอยา่งหรือสาร

ตวัอยา่งให้อยูใ่นรูปท่ีสามารถวิเคราะห์ analyte
• method (วิธีการ) คือวิธีการวิเคราะห์ ประกอบด้วยกระบวนการวิเคราะห์ทัง้หมด
• matrix (เมทริกซ์) คือตวัรบกวนท่ีสง่ผลตอ่การวิเคราะห์สารท่ีสนใจ
• standard method (วิธีมาตรฐาน) คือวิธีการวิเคราะห์ท่ีได้รับการยอมรับเพ่ือ

ก าหนดให้เป็นวิธีมาตรฐานของการวิเคราะห์ analyte
• blank (แบลงค์) คือการทดลองตามวิธีวิเคราะห์ท่ีปราศจาก analyte
• parameter (พารามิเตอร์) คือชนิดหรือประเภทของ analyte ในการวิเคราะห์



Problem in analytical chemistry

 What is it ???   >> require many 
methods to evaluate.

 Is it toxic?
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 Is it a melamine?
 How many level/concentration 

of melamine?

(A) and (B) : white powder

(A)

(B) 



น า้ทิง้ เสียหรือไม่?  >> 

18

ความคิดเห็นของนกัศกึษา
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Total As   = 0.08-0.343 mg/kg
Inorganic As = 0.20 mg/kg
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Total As   = 0.01-0.39 mg/kg
Inorganic As = 0.18 mg/kg

คา่อนโุลมตกค้างสารหนอูนินทรีย์ = 0.20 mg/kg

M. Welna et al., Comparison of strategies for sample preparation prior to spectrometric measurements for 
determination and speciation of arsenic in rice. Trends in Analytical Chemistry. 65(2015) 122-136.



Analytical method scheme

     
Satisfy 
answer

21

Total As   = 
0.08-0.343 mg/kg



ปัญหา

พบวา่ สีของ lacquer thinner ที่
บรรจใุนกระป๋อง มีสีผิดปกติจาก
สีเหลืองซีดเป็นน า้ตาล ลกูค้า
น าไปใช้แล้วเนือ้สีเพีย้นจากเดิม
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Analytical processes : PMSPME
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Problem : ศึกษาปัญหา

Method : เลือกวธีิวเิคราะห์

Sampling : เกบ็ตัวอย่าง

Preparation : เตรียมตัวอย่าง

Measurement : การตรวจวัด

Evaluation data : ประเมนิข้อมูล
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Problem     
Satisfy 
answer

• ปัญหาคืออะไร และอะไรคือค าตอบที่
ต้องการ (เชิงคณุภาพหรือเชิงปริมาณ)
• ข้อมลูท่ีได้จะบอกเก่ียวกบัอะไร หรือจะ
น าข้อมลูไปใช้ท าอะไร
• สว่นประกอบท่ีต้องการวิเคราะห์อยู่ในรูป
ทางเคมี (chemical form) แบบใด
• ผลการวิเคราะห์ต้องการความถกูต้อง
และแมน่ย ามากน้อยเพียงใด
• ปัจจยัของตวัอยา่ง (sample) เป็น
• คา่ใช้จ่าย เวลา 

ปัญหา lacquer thinner มีสี
น า้ตาล สาเหตมุาจากอะไร?

• คณุภาพสารเคมีท่ีใช้ในการผสม
• สาเหตุจากการปนเป้ือนโลหะที่หลุดมา
จากบรรจุภณัฑ์
• Fe, Sn, Zn
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Problem


Method    
Satisfy 
answer

• ขนาดและจ านวนตวัอย่าง
• ขัน้ตอนการเตรียมตวัอย่าง
• ความถกูต้องและความแม่นย าท่ีต้องการ 
• ระดบัความเข้มข้นของสารท่ีสนใจในตวัอย่าง
• ความพร้อมของเคร่ืองมือวิเคราะห์ และสารเคมี
• ค่าใช้จ่าย
• ความรวดเร็ว หรือระยะเวลาในการวดัตอ่

ตวัอย่าง
• ควรเลือกวิธีท่ีมีรายงานมาก่อนหรือเป็นวิธี

มาตรฐาน (standard method) ท่ีเป็นท่ียอมรับ 

“ไม่มีวิธีวิเคราะห์ใดทีส่มบูรณ์ความตอ้งการของเราไดท้ัง้หมด” 

เลือกวิธีท่ีสามารถบอกได้ว่าโลหะที่ปนเปือ้นมี
ปริมาณเท่าใด
• gravimetric
• titrimetric
• AAS
• ICP



วิธีมาตรฐาน (standard method)
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การด าเนินการวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน เป็นแนวทางหนึง่ท่ีนิยมท า
ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณสารท่ีสนใจในตวัอยา่ง 
ASTM : American Society of Testing and Materials

เป็นวิธีการวิเคราะห์ทีส่ารตวัอย่างเป็นวสัดอุตุสาหกรรม โลหะ ยาง พลาสติก
AOCS : American Oil Chemists' Society

เป็นวิธีทดสอบมาตรฐานทีใ่ชใ้นกระบวนการผลิต การคา้ การประยกุต์ใช ้และ 
การประเมินผลิตภณัฑ์ไขมนั น ้ามนั และลิพิด (lipid)

AWWA : American Water Works Association
เป็นวิธีมาตรฐานในการวิเคราะห์ตวัอย่างเป็นน ้าและน ้าเสีย

US.EPA : US Environmental Protection Agency
เป็นวิธีทดสอบมาตรฐานส าหรบัตวัอย่างทางส่ิงแวดลอ้มและทางดา้นชีวภาพ

AOAC : Association of Official Analytical Chemists
เป็นวิธีมาตรฐานส าหรบัการวิเคราะห์ตวัอย่างเป็นอาหาร ยา เคร่ืองส าอาง 
เคมีภณัฑ์ทีใ่ชท้างการเกษตร
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Problem


Method


Sampling   
Satisfy 
answer

การเก็บตวัอยา่งเป็นการลดจ านวนหรือ
ปริมาณสารตวัอยา่งโดยท าการสุม่เอา
ตวัอยา่งมาเป็นตวัแทนของสารตวัอยา่ง
ทัง้หมดท่ีสนใจศกึษา 

1) ความเป็นตวัแทน (representative) 
2) จ านวน (number) และปริมาณ 

(quantity)
3) วิธีการเก็บ (procedure) และการเก็บ
รักษาตวัอยา่ง (reservation) ถกูต้อง
และเหมาะสม
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Problem


Method


Sampling


Preparation  
Satisfy 
answer

 การท าให้ตวัอยา่งอยูใ่นรูปแบบที่
เหมาะสมท่ีจะท าการวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคเฉพาะตอ่ไป

 ก าจดัสิ่งรบกวน 
 ต้องสอดคล้องกบัวิธีวิเคราะห์ 
 วิธีการเตรียมตวัอยา่งขึน้อยูก่บัวิธี
วิเคราะห์ วิธีการวดั เคร่ืองมือการวดั 
ชนิดตวัอยา่งและชนิดสารท่ีสนใจ
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Problem


Method


Sampling


Preparation


Measurement 
Satisfy 
answer

เป็นขัน้ตอนการวดัสญัญาณของสารท่ีสนใจ
ในตวัอยา่งท่ีผ่านการเตรียมแล้ว การวดัต้อง
สอดคล้องกบัวิธีวิเคราะห์ 
 การสอบเทียบมาตรฐานอปุกรณ์และ
เคร่ืองมือวดั 

 การทดสอบความใช้ได้ของวิธี (method 
validation) หรือการทดสอบคณุภาพ 
(quality control)

 การท าการวดัซ า้ (replicates)
 การท ากราฟมาตรฐาน (calibration curve)
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Problem


Method


Sampling


Preparation


Measurement



Evaluation 
data

Satisfy 
answer

 การประเมินข้อมลู 
 LOD, LOQ
 RSD
 Sensitivity

 การทดสอบทางสถิติ
 Q test
 T-test, F-test
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การเก็บตัวอย่าง : Sampling
การรักษาตัวอย่าง : preservation



การเก็บตัวอย่าง

 การสุม่เอาตวัอย่างท่ีสนใจบางสว่นซึง่ใช้เป็นตวัแทนของสาร
ตวัอย่างทัง้หมดท่ีสนใจเพื่อวิเคราะห์หาสารที่สนใจ

 การเก็บตวัอย่างจงึเป็นการลดปริมาณสารท่ีต้องน ามาวิเคราะห์ 
โดยไม่จ าเป็นต้องน าตวัอย่างทัง้หมดมาวิเคราะห์ 

“การสุ่มเกบ็ตัวอย่างอย่างเป็นระบบจงึเป็นวธีิลดปริมาณสาร
ตัวอย่างโดยทีผ่ลการวเิคราะห์ในตัวอย่างน้ันๆ ทีอ่อกมาจะต้อง

เป็นผลลัพธ์แทนจ านวนประชากรทั้งหมด”
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การเก็บตวัอย่างโดยหลกัควรค านงึถงึ
1) ความเป็นตวัแทน (representative) 
2) จ านวน (number) และปริมาณ (quantity) 
3) วิธีการเก็บ (procedure) และการเก็บรักษาตวัอย่าง (reservation) 

ต้องเหมาะสมไม่ท าให้องค์ประกอบของตวัอย่างเปลี่ยนแปลง
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ประเภทของการเก็บตัวอย่าง

1) ตัวอย่างแยก (grab sample หรือ catch sample) คือตวัอยา่งที่เก็บใน
เวลาใดเวลาหนึง่ จากสถานท่ีหนึง่แล้วน ามาวิเคราะห์เป็นตวัอย่างๆ ไป 
(snapshot) วิธีนีเ้ป็นวิธีท่ีนิยมใช้ทัว่ไปมากท่ีสดุ 

2) ตัวอย่างรวมแบบ composite หมายถึง สว่นผสมของตวัอยา่งแยกท่ีท า
การเก็บจากจดุเดียวกนั แตช่่วงเวลาตา่งกนั รวมให้เป็นตวัอยา่งเดียวก่อน
ด าเนินขัน้ตอนวิเคราะห์ 

3) ตัวอย่างรวมแบบ integrated คือสว่นผสมของตวัอยา่งแยกที่เก็บจากจดุ
ตา่งๆ กนั ในช่วงเวลาเดียวกนัหรือช่วงเวลาท่ีใกล้เคียงกนัมากท่ีสดุ 

4) ตัวอย่างแบบ in-situ เป็นวิธีการตรวจวดัโดยการใช้เซน็เซอร์ (sensor) วดั
คณุภาพ ณ ต าแหน่งจดุเก็บตวัอยา่ง 
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การเก็บรักษาตัวอย่าง (sample preservation) 

วตัถปุระสงค์เพื่อเก็บรักษาตวัอยา่ง
ไมใ่ห้เกิดการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบอยา่งหนึง่อยา่งใด อนั
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ 
ก่อนท่ีจะท าการวิเคราะห์ 
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 ภาชนะบรรจ ุ(แก้ว พลาสตกิ 
เทฟลอน วสัดเุฉพาะ)

 ระยะเวลาก่อนท าการวิเคราะห์
 กระบวนการ treatment

(ควบคมุ pH)
 อณุหภมูิการเก็บ
 ปัจจยัสมัผสัแสง



วิธีการรักษาตัวอย่าง
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ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง

ตัวอย่างที่เป็นของเหลว
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ตัวอย่างที่เป็นของแข็ง (solid)
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ตัวอย่างที่เป็นแก๊สหรืออากาศ (gas or air sampling)
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การเตรียมตัวอย่าง : Sample preparation



การเตรียมตัวอยา่ง

 เพื่อให้สารตวัอยา่งอยูใ่นรูปแบบ
ท่ีเหมาะสมกบัวิธีวิเคราะห์และ
เคร่ืองมือวิเคราะห์

 เพื่อก าจดัสิ่งรบกวน 
 วิธีการเตรียมตวัอยา่งต้อง

สอดคล้องกบัการเลือกวิธี
วิเคราะห์ และเทคนิคการ
วิเคราะห์หรือเคร่ืองมือวดั
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acid wet digestion

ashing digestion microwave digestion



45



วิธีการเตรียมตัวอย่าง

 การท าให้แห้ง (drying) 
 การยอ่ยสลายตวัอยา่ง (digestion) 

 wet digestion
 flux

 การเผาตวัอยา่งให้เป็นเถ้า
 การเตรียมตวัอยา่งด้วยคลื่นไมโครเวฟ
 การสกดั (extraction)
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