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คํานํา 
 

 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ (5163104) ใช
ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เน้ือหาในเอกสารประกอบการสอน ประกอบดวย แผน
บริการการสอนที่ไดจัดแบงการสอนออกเปน 9 บทเรียน มีลําดับดังน้ี 1) บทนํา 2) ความรูพื้นฐาน
ทางการวิเคราะห 3) เครื่องมือพื้นฐานในงานวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 4) การวิเคราะหทาง 
สเปกโทรสโกป 5) อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกป 6) อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโตรโฟ
โทเมตรี 7) ทฤษฎีโครมาโทกราฟ 8) โครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง และ 9) แกสโครมาโทก
ราฟ ในแตละบทเรียนประกอบดวยแผนบริหารการสอนประจําบท เน้ือหา แบบฝกหัด และปฏิบัติการ
การวิเคราะหใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ 
 เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพเปนวิชาที่มีความสําคัญมากวิชาหน่ึง เน่ืองจากเปน
พื้นฐานของหลายๆ วิชาในการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสามารถใชกับการวิจัยทาง
เทคโนโลยีชีวภาพไดเปนอยางดี เพื่อใหการประมวลผลการวิจัยออกมาเปนรูปธรรมชัดเจน และจาก
ประสบการณการสอนวิชาเครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพมาหลายป นักศึกษายังขาดทักษะ
ในการวิเคราะห การคํานวณ และการประมวลผลการวิเคราะห ทําใหไมสามารถเรียนใหเขาใจและ
นําไปใชประโยชนไมได ดังน้ันในเอกสารประกอบการสอนน้ี จึงมุงเนนใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน
ดานสสาร การคํานวณ หนวยที่ใชในการวิเคราะห การแสดงผลการวิเคราะห การเลือกวิธีวิเคราะห
และการแปลขอมูลการวิเคราะหที่ไดจากเครื่องมือวิเคราะห ใหเขาใจงายข้ึนโดยใชภาษาและเน้ือหาที่
ไมซับซอน นอกจากน้ียังมีแบบฝกหัดและปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะและไดวิเคราะหจากขอมูลจริง ทํา
ให เขาใจไดงาย และยังมี เอกสารประกอบการเรียนที่มี เ น้ือหาทางเครื่องมือวิเคราะหทาง
เทคโนโลยีชีวภาพที่อานเขาใจงายและสามารถนําไปแกปญหาทางเทคโนโลยีชีวภาพไดดีย่ิงข้ึน   
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1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
    เมื่อศึกษาครบตามแผนบริหารการสอนแลว นักศึกษาควรมีความรูความสามารถดังน้ี  
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    1.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนวย ความเขมขนของสาร และการคํานวณได 
    1.3 มีทักษะในการเตรียมสารละลายและการคํานวณ 
    1.4 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานในงานวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
    1.5 มีทักษะในการใชเครื่องมือเครื่องมือพื้นฐานในงานวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
    1.6 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานของสเปกโทรโฟโตมิเตอร และ
สามารถฝกปฏิบัติการโดยใชเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
    1.7 มีทักษะในการใชเครื่องเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอรวิเคราะหสารในตัวอยางได 
    1.8 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานของอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปค
โทรโฟโตเมตรี และสามารถฝกปฏิบัติการโดยใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปคโทรโฟโตมิเตอร 
    1.9 มีทักษะในการใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปคโทรโฟโตมิเตอรวิเคราะหโลหะใน
ตัวอยางได 
    1.10 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีโครมาโทกราฟ 
    1.11 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานของเครื่องโครมาโทกราฟแบบ 
ของเหลวแรงดันสูง และสามารถฝกปฏิบัติการโดยใชเครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง 
    1.12 มีทักษะในการใชเครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูงวิเคราะหสารในตัวอยางได 
    1.13 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานของแกสโครมาโทกราฟ  และ
สามารถ   ฝกปฏิบัติการโดยใชเครื่องแกสโครมาโทกราฟ 
    1.14 มีทักษะในการใชเครื่องแกสโครมาโทกราฟวิเคราะหสารที่ระเหยงายได 
    1.15 มีความรู ความเขาใจ ในการนําความรูดานการวิเคราะหดวยเครื่องมือไปใชในเรื่องการวาง
แผนการวิจัย การออกแบบการทดลอง การวิเคราะหขอมูลทางสถิติและการแปลผล การวิจารณ และ
สรุปผลการทดลอง ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรชีวภาพไดอยางสรางสรรคและเหมาะสม 
    1.16 สามารถประยุกตใชในการวิเคราะหในวิชาวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพและในงานทาง
เทคโนโลยีชีวภาพได 
    1.17 สามารถวิเคราะหขอมูลผลการวิเคราะหจากเครื่องมือวิเคราะหเพื่อนําไปประมวลผลหา
คําตอบทั้งชนิดและปริมาณสารที่ใกลเคียงกับคาจริงได 
    1.18 แบงประเภทของเครื่องมือวิเคราะห ดูแลรักษา และสามารถใชเครื่องมือวิเคราะหแตละ
ประเภทใหเหมาะสมกับชนิดของตัวอยางและชนิดของสารได 
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    1.19 แปรความหมายเชิงชนิดและปริมาณจากสัญญาที่ไดจากเครื่องมือแตละประเภทได ไดแก คา
การดูดกลืนแสง ความยาวคลื่น ปริมาณไฟฟา พื้นที่ใตกราฟ ความสูงของกราฟ และเวลา 
    1.20 มีความรับผิดชอบตอหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมาย ยอมรับในเหตุของผูอื่นและเปนผูจิต 
วิทยาศาสตร 
    1.21 มีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ การใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในงานวิเคราะห
เน่ืองจากเปนศาสตรที่สามารถนําความรูไปใชประโยชนทั้งเพื่อการสรางสรรคและการทําลาย 
    1.22 สามารถทํางานรวมกับบุคคลอื่นได มีความรับผิดชอบในการใชองคความรู และรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม  
    1.23สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    1.24 มีความสามารถในการอาน แปลความหมาย ประเมินและวิเคราะห บทความทางดานงาน
วิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพได
    1.25 สามารถนําเสนองานวิเคราะห ใชภาษาในการสื่อสารอยางถูกตองตามมาตรฐาน และ
เหมาะสมกับโอกาสและวาระ  
    1.26 สามารถสืบคน ศึกษา วิเคราะห และประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการแกไขปญหาได
อยางเหมาะสม     
 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    2.1 เพื่อเพิ่มเติมเน้ือหาในรายวิชาใหมีความทันสมัย 
    2.2 เพื่อเพิ่มเติมเทคนิคใหมๆ ในงานดานการวิเคราะห เครื่องมือวิเคราะห วิธีการวิเคราะห 
สามารถนําไปใชประโยชนไดดี 
    2.3 เพื่อนําความรูจากวิชาที่ศึกษาน้ี ไปใชในงานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่ทันสมัยได 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  
    ศึกษาหลักการและฝกปฏิบัติการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือช้ันสูง โครมาโทรกราฟแบบแกสโครมา
โทรกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตเมตรี  
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2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง สอนเสริม 

2 x 15 = 30 ช่ัวโมง 

ตอภาคการศึกษา 

3 x 15 = 45 
ช่ัวโมง 

ตอภาคการศึกษา 

5 x 15 = 75 
ช่ัวโมง 

ตอภาคการศึกษา 

สอนเสรมิตาม
ความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะ

ราย  

  

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล (นอกชั้นเรียน) และวิธีสื่อสารใหนักศึกษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา 

    อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาในหองเรียนและบันทึกไวในเอกสารรายละเอียด
ของวิชา เชน อาจารยประกาศเวลาใหคําปรึกษาเมื่อนักศึกษาตองการคําปรึกษาไดในเวลาราชการ
เปนกลุมหรือรายบุคคลที่หองพักหรือที่สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสามารถใหคําปรึกษาไดทาง
โทรศัพทติดตอไดที่โทรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือโทรมือถืออาจารย หรือทาง E-mail ของ
อาจารยผูสอน 

อาจารยประจํารายวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาดวยตนเองเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความตองการ 
1 ช่ัวโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ) หรือมากกวาน้ีในกรณีพิเศษ 

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรยีนรูของนกัศกึษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 มีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ เน่ืองจากเปนศาสตรที่สามารถนําความรูไปใช
ประโยชนทั้งเพื่อการสรางสรรคและการทําลาย  
      1.2 มีวินัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและวิชาชีพ 
    1.3 ซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอื่น  
      1.4 เคารพในสิทธิ คุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
   วิธีการสอน  
   - สอนทฤษฎี และแบบฝกหัด 
   - สอนปฏิบัติการและอธิบายการทําปฏิบัติการกอนทุกครั้ง 
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   - เมื่อนักศึกษาทําปฏิบัติการเสร็จสิ้น อาจารยไดมอบหมายใหนักศึกษาสงผลงาน เชน              
ผลการวิเคราะหและใหทํารายงานและสงรายงานปฏิบัติการตามเวลาที่กําหนด 
   - ไดเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม อภิปราย ออกความคิดเห็นรวมกัน  
   วิธีการประเมินผล 
   - พฤติกรรมการเขาเรียน การตรงตอเวลาในการเรียน การทํางาน และการสงรายงานที่ได
มอบหมาย 
   - การทําปฏิบัติการในช่ัวโมงเรียน เชน ความเอาใจใส ความต้ังใจ การเตรียมตัวในการทํา 
ปฏิบัติการ ความระมัดระวัง ทํางานดวยตนเอง อางอิงผลงานเมื่อใชผลงานคนอื่น เปนตน 
   - ประเมินผลงานที่ไดจากปฏิบัติการและจากรายงานปฏิบัติการและงานตางๆ ที่มอบหมาย 
   - สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี 

2. ความรู 
    ความรูท่ีไดรับ 
 2.1 มีความรู ความเขาใจ ทั้งทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเน้ือหา สาระที่ศึกษา 
    2.2 มีความรู ความเขาใจในนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ และกระบวนการที่เกี่ยวของ  
    2.3 มีความรู ความเขาใจในการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร  อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ และสามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชา
ที่ศึกษา 
   2.4 มีความรู ความเขาใจในเรื่องการวางแผนการวิจัย การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติและการแปลผล การวิจารณ และสรุปผลการทดลอง 
   วิธีการสอน  
   - สอนทฤษฎี และแบบฝกหัด 
   - สอนปฏิบัติการและอธิบายการทําปฏิบัติการกอนทุกครั้ง 
   - เมื่อนักศึกษาทําปฏิบัติการเสร็จสิ้น อาจารยไดมอบหมายใหนักศึกษาสงผลงาน เชน              
ผลการวิเคราะหและใหทํารายงานและสงรายงานปฏิบัติการตามเวลาที่กําหนด 
   - ไดเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม อภิปราย ออกความคิดเห็นรวมกัน  
   วิธีการประเมินผล 
   - พฤติกรรมการเขาเรียน การตรงตอเวลาในการเรียน การทํางาน และการสงรายงานที่ได
มอบหมาย 
   - การทําปฏิบัติการในช่ัวโมงเรียน เชน ความเอาใจใส ความต้ังใจ การเตรียมตัวในการทํา 
ปฏิบัติการ ความระมัดระวัง เปนตน 
   - ประเมินผลงานที่ไดจากปฏิบัติการและจากรายงานปฏิบัติการและงานตางๆ ที่มอบหมาย 
   - สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี 
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3. ทักษะทางปญญา 
ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

3.1 สามารถบูรณาการความรูทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งความรูที่ไดจากการฝกปฏิบัติ 
มาประยุกตใชในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม  
        3.2 สามารถบูรณาการความรูมาใชในการพัฒนางานดานเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตและเพิ่ม
มูลคาทางการเกษตรและอุตสาหกรรม การรักษาสิ่งแวดลอม และการบริการไดอยางเหมาะสม 

      3.3 สามารถใชความรู ความเขาใจพื้นฐานในดานการวางแผนการวิจัย การออกแบบการทดลอง 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และการแปลผล การวิจารณ และสรุปผลการทดลอง ในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรชีวภาพไดอยางสรางสรรคและเหมาะสม  

              วิธีการสอน  
    มีการแนะนําใหคนควาดวยตนเอง โดยคนควาจากแหลงขอมูลทีม่ีการทําวิจัยในปจจบุันทาง
อินเตอรเน็ตและแหลงคนควาจากตําราตางๆ 
    วิธีการประเมินผล 
    - สอบภาคกลาง และภาคปลาย โดยขอสอบน้ันนักศึกษาตองใชความรูความสามารถ คบคิดและ
วิเคราะหซึ่งรวมถึงการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในการทําปฏิบัติการดวย 
    - ซักถามในหองเรียน แบบฝกหัด และสังเกตจากการตอบคําถามของนักศึกษา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบทีต่องพัฒนา 
    4.1 มีความรับผิดชอบในการใชองคความรู และรับผิดชอบตองานที่ไดรบัมอบหมาย ทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุม  
 4.2 สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทัง้ในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสทิธิภาพ  
 4.3 วางตัวไดเหมาะสมกบับทบาท หนาที ่และความรบัผิดชอบ  
    4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู พัฒนาตนเอง และสังคมอยางตอเน่ือง 
   วิธีการสอน  
   - มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล มอบหมายงานและสงรายงานในเวลาที่กําหนด 
   วิธีการประเมินผล 
   - ประเมินจากผลงานที่สงและจากรายงาน 
   - ประเมินจากและพฤติกรรมการทํางานรวมกันในหองปฏิบัติการ 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มีความสามารถในการอาน แปลความหมาย ประเมินและวิเคราะห บทความทาง
วิทยาศาสตร 
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 5.2 วิเคราะหผลการทดลองโดยอาศัยเทคนิคทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสถิติ ได
อยางเหมาะสม  
 5.3 สามารถใชภาษาในการสื่อสารอยางถูกตองตามมาตรฐาน และเหมาะสมกับโอกาสและวาระ  
สามารถสืบคน ศึกษา วิเคราะห และประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม     
   วิธีการสอน  
   แนะนําใหศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยใชหนังสือ สื่อทางอินเตอรเน็ต วารสารวิชาการ 
   วิธีการประเมินผล 
   ประเมินจากการสอบถามขอมูลตางๆ การสืบคนขอมูล รายงาน การนําเสนองาน  
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หมวดที่ 5   แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ / รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช 

ผูสอน 

1 
 

ชี้แจงการเรียน การมอบหมายงาน เกณฑ
การเขาเรียน และการประเมินผล 
บทที่ 1  บทนํา 
1.1 ความสําคัญของการวิเคราะหทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ  
1.2 สสาร 
1.3 การวิเคราะห  
ปฏิบติัการที 1 เรือง การวัดปริมาตร 

5 ชั่วโมง -แจกแนวการจัดการเรียนรู และ
ชี้แจง ความรูพื้นฐานทางการ
วิเคราะห 
- บรรยายความสําคัญของ 
การวิเคราะหทางทคโนโลยี
ชีวภาพ สสาร และ  
การวิเคราะห 
- ซักถามเพื่อทดสอบความเขาใจ 
- ปฏิบัติการที่ 1 และรายงานผล 

ดร. ปรียา 
 

2 1.4 รูปแบบการวิเคราะห  
1.5 หลักการวิเคราะห 
1.6 สรุปประจําบท 
แบบฝกหัดทายบท บทที่ 1 
ปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง การวัดปริมาตร (ตอ) 

 - ซักถามเพื่อทดสอบความเขาใจ 
รูปแบบการวิเคราะห หลักการ
วิเคราะห และสรุปประจําบท 
- แบบฝกหัดทายบท บทที่ 1 
- ปฏิบัติการที่ 1 และรายงานผล 

ดร. ปรียา 
 

3 บทที่ 2  เครื่องมือพื้นฐานทางการ
วิเคราะห 
2.1 การวิเคราะหเชิงคุณภาพและ 
การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
2.2 หนวย ความเขมขนของสาร  
2.3 การเจือจางสารละลาย 
2.4 สารละลายบัฟเฟอร  
2.5 สรุปประจําบท 
แบบฝกหัดทายบท บทที่ 2 
ปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง การไทเทรต 
หาปริมาณกรด 

5 ชั่วโมง -บรรยาย การวิเคราะหเชิง
คุณภาพและการวิเคราะหเชิง
ปริมาณ หนวย ความเขมขนของ
สาร การเจือจางสารละลาย 
สารละลายบัฟเฟอร 
-สรุปประจําบทรวมกัน 
-แบบฝกหัดทายบท บทที่ 2 
 
 
 
- ปฏิบัติการที่ 2 และรายงานผล 

ดร. ปรียา 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ / รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช 

ผูสอน 

4 บทที่ 3  เครื่องมือพื้นฐานในงานวิเคราะห
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
3.1 เครื่องชั่ง    
3.2 เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง  
3.3 เครื่องปนเหว่ียง   
3.4 เครื่องน่ึงฆาเชื้อความดันไอนํ้า  
3.5 สรุปประจําบท 
แบบฝกหัดทายบท บทที่ 3 
ปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง การวัดคาความเปน
กรดดางดวยเครื่องพีเอชมิเตอร 

5 ชั่วโมง -บรรยาย เครื่องชั่งเครื่องวัด
ความเปนกรด-ดาง เครื่องปน
เหว่ียง และเครื่องน่ึงฆาเชื้อ
ความดันไอนํ้า 
-สรุปประจําบทรวมกัน 
 
 
- แบบฝกหัดทายบท บทที่ 3 
- ทําปฏิบัติการที่ 3 และ 
รายงานผล 

ดร. ปรียา 
 

5 
 

บทที่ 4  การวิเคราะหทางสเปกโทรสโกป
4.1 สเปกโทรสโกป  
4.2 การแผรังสีแมเหล็กไฟฟาหรือแสง 
4.3 สเปกตรัมของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  
4.4 หนวยของพลังงาน  
4.5 การเกิดอันตรกิริยาของสสารกับรังสี  
แบบฝกหัดทายบท บทที่ 4  
ปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การวิเคราะหปริมาณ
นํ้าตาลทั้งหมดโดยใชวิธีฟนอลซัลฟวริก
ดวยเครื่องสเปกโทรโตมิเตอร 

5 ชั่วโมง -บรรยายเรื่อง สเปกโทรสโกป  
การแผรังสีแมเหล็กไฟฟาหรือ
แสง สเปกตรัมของคล่ืน
แมเหล็กไฟฟา หนวยของ
พลังงาน การเกิดอันตรกิริยา
ของสสารกับรังสี  
- แบบฝกหัดทายบท บทที่ 4 
- ทําปฏิบัติการที่ 4 และ 
รายงานผล 

ดร. ปรียา 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 5  อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิล 
สเปกโทรสโกป 
5.1 หลักการและทฤษฎีพื้นฐานเครื่องยูวี-
วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร  
5.2 สวนประกอบของเครื่องยูวี-วิสิ
เบิลสเปกโตรโฟโทมิเตอร 
5.3 ชนิดเครื่องยูวิ-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโต
มิเตอร 
ปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปริมาณ
นํ้าตาลรีดิวซโดยวิธี 3,5 – 
dinitrosalicylic acid ดวย 
เครื่องสเปกโทรโตมิเตอร  

5 ชั่วโมง -บรรยาย หลักการและทฤษฎี
พื้นฐานเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปก
โตรโฟโทมิเตอร สวนประกอบ
ของเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทร
โฟโตมิเตอร และชนิดเครื่องยู
วิ-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
 
 
- ทําปฏิบัติการที่ 5 เตรียม
ตัวอยางในงานวิเคราะห 
 
 

ดร. ปรียา 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ / รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช 

ผูสอน 

7 
 

5.4 การเตรียมตัวอยางในงานวิเคราะห  
5.5 ขั้นการวิเคราะหโดยใชยูวี-วิสิเบิล 
สเปกโทรโฟโตมิเตอร 
5.6 ตัวอยางงานวิเคราะหดวยเครื่องยูวี-วิ
สิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร  
5.7 สรุปประจําบท  
แบบฝกหัดทายบท บทที่ 5 
 
 
ปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหปริมาณ
นํ้าตาลรีดิวซโดยวิธี 3,5 – 
dinitrosalicylic acid ดวย 
เครื่องสเปกโทรโตมิเตอร (ตอ)  

5 ชั่วโมง - บรรยายการเตรียมตัวอยาง
ในงานวิเคราะห ขั้น 
การวิเคราะหโดยใชยูวี-วิสิเบิล 
สเปกโทรโฟโตมิเตอร และ
ตัวอยางงานวิเคราะหดวย
เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทร
โฟโตมิเตอร  
- สรุปประจําบทรวมกัน 
- แบบฝกหัดทายบท บทที่ 5 
- ปฏิบัติการที่ 5 และ 
รายงานผล 

ดร. ปรียา 
 

8 สอบกลางภาคเรียน 
ปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง การวิเคราะหปริมาณ
โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และ
แมกนีเซียม โดยเครื่องอะตอมมิกแอบ
ซอรพชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร 

5 ชั่วโมง - สอบ 
- ปฏิบัติการที่ 6 เตรียม
ตัวอยางโดยการยอย
สารละลายตัวอยาง 
 

ดร. ปรียา 

9 
 

บทที่ 6  อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปก
โตรโฟโทรสโกป 
6.1 หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของ
อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโต
มิเตอร  
6.2 อุปกรณหลักในเครื่องอะตอมมิกแอบ
ซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
6.3 ชนิดของอะตอมมิกแอบซอรพ
ชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร  
ปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง การวิเคราะหปริมาณ
โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และ
แมกนีเซียม โดยเครื่องอะตอมมิก 
แอบซอรพชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร (ตอ) 

5 ชั่วโมง -บรรยายเรื่อง .หลักการและ
ทฤษฎีพื้นฐานของอะตอม    
มิกแอบซอรพชันสเปกโทร
โฟโตมิเตอร อุปกรณหลักใน
เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพ
ชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร และ
ชนิดของอะตอมมิกแอบซอรพ
ชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร  
 
- ปฏิบัติการที่ 6 และ 
รายงานผล 

ดร. ปรียา 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ / รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช 

ผูสอน 

10 6.4 การเตรียมตัวอยางในงานวิเคราะห  
6.5 เทคนิคในการวิเคราะหอะตอมมิกแอบ
ซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
6.6 สรุปประจําบท 
แบบฝกหัดทายบท บทที่ 6 
 
ปฏิบัติการที่ 7 เรื่อง การวิเคราะหชนิดและ
ปริมาณนํ้าตาลโดยใชเครื่องโครมาโทกราฟ
ของเหลวสมรรถนะสูง 

5 ชั่วโมง -บรรยายเรื่อง การเตรียม
ตัวอยาง และเทคนิคใน 
การวิเคราะหอะตอมมิก 
แอบซอรพชันสเปกโทรโฟโท
มิเตอร 
- สรุปประจําบทรวมกัน 
- แบบฝกหัดทายบท บทที่ 6 
- ปฏิบัติการที่ 7 เตรียมตัวอยาง
ปนเหว่ียง การเกรอง และ  
การเก็บรักษาตัวอยางกอน 
การวิเคราะห 

ดร. ปรียา 
 

11 บทที่ 7 ทฤษฎีโครมาโทกราฟ  
7.1 หลักการโครมาโทกราฟ 
7.2  โครมาโทกราฟแบบกระดาษ 
7.3 โครมาโทกราฟแบบเยื่อบาง  
7.4 โครมาโทกราฟแบบคอลัมน 
7.5 สรุปประจําบท 
แบบฝกหัดทายบท 
ปฏิบัติการที่ 7 เรื่อง การวิเคราะหชนิดและ
ปริมาณนํ้าตาลโดยใชเครื่องโครมาโทกราฟ
ของเหลวสมรรถนะสูง (ตอ) 

5 ชั่วโมง -บรรยายเรื่อง หลักการ 
โครมาโทกราฟ โครมาโทกราฟ 
แบบกระดาษ โครมาโทกราฟ
แบบเยื่อบาง และโครมาโท 
กราฟแบบคอลัมน 
- สรุปประจําบทรวมกัน 
-ทําแบบฝกหัดทายบทบทที่ 7 
- ปฏิบัติการที่ 7 เตรียมทํา
ละลาย เพื่อใชเปนเฟสเคล่ือนที่ 

ดร. ปรียา 
 

12 บทที่ 8 เครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลว
แรงดันสูง 
8.1 หลักการและทฤษฏีพื้นฐานของเครื่อง
โครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง 
8.2 อุปกรณหลักในเครื่องโครมาโทกราฟ
ของเหลวแรงดันสูง 
8.3 การวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ  
 
ปฏิบัติการที่ 7 เรื่อง การวิเคราะหชนิดและ
ปริมาณนํ้าตาลโดยใชเครื่องโครมาโทกราฟ
ของเหลวสมรรถนะสูง (ตอ) 

5 ชั่วโมง -บรรยาย เรื่อง เครื่องโครมาโท 
กราฟแบบของเหลวแรงดันสูง 
หลักการและทฤษฏีพื้นฐานของ
เครื่องโครมาโทกราฟของเหลว
แรงดันสูงอุปกรณหลักในเครื่อง
โครมาโทกราฟของเหลวแรงดัน
สูงและการวิเคราะหเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ  
 
- ปฏิบัติการที่ 7 และ 
รายงานผล 
 

ดร. ปรียา 
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สัปดาห 

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด 

จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช 

ผูสอน 

13 8.4 การเตรียมตัวอยางในงานวิเคราะห  
8.5 เครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลว
แรงดันสูง – แมสสเปกโทรโฟโตเมตรี 
8.6 สรุปประจําบท 
แบบฝกหัดทายบท  
ปฏิบัติการที่ 8 เรื่อง การวิเคราะหปริมาณ 
เอทานอล และบิวทานอล โดยใชเครื่องแกส
โครมาโทกราฟ 

5 ชั่วโมง บรรยาย เรื่อง การเตรียม
ตัวอยางในงานวิเคราะห และ
เครื่องโครมาโทกราฟแบบ
ของเหลวแรงดันสูง – 
แมสสเปกโตรโฟโทเมตรี 
- ทําปฏิบัติการที่ 8 และ 
รายงานผล 
 

ดร. ปรียา 

14 
 

บทที่ 9 แกสโครมาโตกราฟ 
9.1 หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของแกสโคร
มาโตกราฟ  
9.2 อุปกรณหลักในเครื่องแกสโครมาโตก
ราฟ  
9.3 การวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ  
ปฏิบัติการที่ 9 เรื่อง การวิเคราะหกรดไขมัน
ที่ระเหยงายโดยใชเครื่องแกสโครมาโทกราฟ 

5 ชั่วโมง -บรรยาย เรื่อง หลักการและ
ทฤษฎีพื้นฐานของแกสโครมา
โตกราฟ เครื่องแกสโครมาโท 
กราฟและการวิเคราะหเชิง
คุณภาพและอุปกรณหลักใน 
เชิงปริมาณ 
- ทําปฏิบัติการที่ 9 และ 
รายงานผล 
 

ดร. ปรียา 
 

15 9.4 เทคนิคในการวิเคราะหแกสโครมาโท 
กราฟ     
9.5 แกสโครมาโทกราฟ– แมสสเปกโทร
โฟโตเมทรี 
9.6 สรุปประจําบท 
แบบฝกหัดทายบท 
ปฏิบัติการที่ 10 เรื่อง การวิเคราะหแกส
ไฮโดรเจนโดยใชเครื่องแกสโครมาโทกราฟ 

5 ชั่วโมง -บรรยาย เรื่อง เทคนิคในการ
วิเคราะหแกสโครมาโทกราฟ
และแกสโครมาโทกราฟ– 
แมสสเปกโทรโฟโตเมตรี 
- สรุปประจําบทรวมกัน 
- แบบฝกหัดทายบท บทที่ 9 
- ทําปฏิบัติการที่ 10 และ 
รายงานผล 

ดร. ปรียา 

16-17 สอบปลายภาค 2 ชั่วโมง สอบ ดร. ปรียา 
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1. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาห 

ที่ประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 
1 คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 
การทํางานที่ไดรับมอบหมาย 
(จรรยาบรรณทางวิชาการ) 

ทุกสัปดาห 5% 

2 ความรู 
2.1 
2.3 
2.4 

แบบฝกหัด 
บทปฎิบัติการ 
สอบกลางภาค  
สอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห 
ทุกสัปดาห 
สัปดาหที่ 8 
สัปดาหที่ 16 

5% 
15% 
20% 
30% 

3 ทักษะทางปญญา 
3.1 
3.2 

การนําเสนอ งานที่มอบหมาย 
พฤติกรรมการทํางาน 
การตอบคําถาม 

ตลอดภาคการศึกษา 5% 

4 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล และ ความรับผิดชอบ 
4.1 
4.2 

สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
มีความรับผิดชอบ 
การสงงาน  ตรงตอเวลา  

ตลอดภาคการศึกษา 15% 

5 ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 
5.3 

ผลงานการสืบคนที่มอบหมาย 
การแสดงความคิดเห็น 
 

ตลอดภาคการศึกษา 5% 

  
    เกณฑการประเมินผล   

เกณฑการประเมิน ประเมินแบบระดับคะแนน 
80 -100% A 
75-79 % B+ 
70-74 % B 
65-69 % C+ 
60-64 % C 
55-59 % D+ 
50-54 % D 
0-49 % F 

 



14  แผนบริหารการสอนประจําวิชา             เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ                  
 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลัก 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรงุการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    - การประเมินประสทิธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทาโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังน้ี  
    - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน  
    - การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน  
    - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา  
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
    ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ทําดังน้ี 
    - ศึกษาจากผลการเรียนของนักศึกษา 
    - การการสังเกตการณในขณะที่สอนและทําปฏิบัติการจากทีมผูสอน  
3. การปรับปรุงการสอน 
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    หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
    - การทบทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่น  
    - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    ปรบัปรุงรายวิชาทุกปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1 
บทนํา 

หัวขอเน้ือหา 
บทที่ 1  บทนํา       

1.1 ความสําคัญของการวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.2 สสาร 
1.3 การวิเคราะห 
1.4 รูปแบบการวิเคราะห  
1.5 หลักการวิเคราะห 
1.6 สรุปประจําบท 
แบบฝกหัดทายบท บทที่ 1 

  เอกสารอางอิง 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทน้ีแลวผูเรียนควรมีความรูและทกัษะดังน้ี 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสสาร การวิเคราะห และรปูแบบการวิเคราะห 
2. อธิบายนิยามของสสาร อะตอม โมเลกุล สารประกอบ สารละลาย และความเขมขนของ

สารละลายได 
3. แยกความแตกตางของวิธีวิเคราะหแบบเดิมและวิธีวิเคราะหโดยอุปกรณได 
4. มีทักษะในการช่ัง ตวง สาร และเตรียมความเขมขนของสาร 
5. เลือกใชวิธีการเตรียมสารตัวอยางไดอยางถูกตอง 

 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. อธิบายนิยามของการวิเคราะหได 
2. ช้ีแจงวัตถุประสงคและเน้ือหาประจําบท 
3. ทบทวนเน้ือหาดานการวิเคราะหทางเคมีทีเ่รียนมากอน 
4. กลาวนําเน้ือหาที่จะเรียนในสปัดาหน้ี 
5. บรรยายเน้ือหาประกอบสือ่อิเล็กทรอนิกสโดยการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการ

สอนและรปูภาพ 
6. เปดโอกาสใหผูเรียนถามในแตละหัวขอและเสนอแนวความคิดกอนขามหัวขอน้ัน 
7. ตรวจสอบคําตอบของผูเรียนสอบถามผูเรียนถาผูเรียนมีขอสงสัยและสรุปเน้ือหา 

ประจําบท 
8. มอบหมายใหผูเรยีนทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบานและกําหนดวันสง 
9. ช้ีแจงหัวขอทีจ่ะเรียนในครั้งตอไปเพือ่ใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
10. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรยีน 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเครือ่งมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
2. สื่อเอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส 
3. เครื่องคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร 
4. แผนโปรงใสและเครื่องฉายภาพ 
5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส 
6. ใบงาน 
 

การวัดและการประเมินผล 
 การวัดผล 

1. ความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการสงงานและเขาเรียน 
2. การซักถาม-ตอบคําถาม 
3. การเขารวมกิจกรรมในหองเรียน 
4. ใบงาน 
5. ผลการสอบยอย 

 
การประเมินผล 

1. จากการทํากจิกรรมเสร็จตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบรูณ 
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 

 
 



 
 

 

บทที่ 1  
บทนํา 

 
 ในบทแรกของเอกสารประกอบการสอนเลมน้ีจะกลาวถึงบทนํา ที่เกี่ยวกับความสําคัญของ
การวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ สสาร การวิเคราะห หลักการการวิเคราะห และสรุปสาระสําคัญ
ทั้งหมดของการศึกษาในบทเรียนน้ี โดยรายละเอียดมีดังน้ี  
 

1.1 ความสําคัญของการวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
การวิเคราะหสารมีความสําคัญในหลายดาน เชน เคมี สิ่งแวดลอม เภสัช การเกษตร ชีววิทยา 

จุลชีววิทยา รวมถึงทางเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งกระบวนการวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพจะเปน
การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต ผลิตภัณฑที่ไดจากสิ่งมีชีวิต เปนตน ผลจาก    
การวิเคราะหสามารถนําไปประเมินผลการเจริญเติบโต การเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ ติดตาม
กระบวนการเมแทบอลิซึมภายในเซลล  เซลลสิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางดาน
ชีวเคมี สารที่วิเคราะหสวนใหญเปนสารที่เปนสารอินทรีย ที่มีในสิ่งมีชีวิต หรือเกิดจากปฏิกิริยาเคมีใน
สิ่งมีชีวิต เชน คารโบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิก แรธาตุ วิตามิน กิจกรรมของเอ็นไซม เปน
ตน ถาเขาใจการวิเคราะห นิยามและหลักการวิเคราะห สารและคุณสมบัติของสาร วิธีการวิเคราะห 
และเครื่องมือวิเคราะหที่เหมาะสม จะทําใหผลการวิเคราะหถูกตองแมนยํา สําหรับบทน้ีจะไดกลาวถึง
นิยามพื้นฐานและหลักการเบื้องตนของสารและคุณสมบัติของสาร วิธีการวิเคราะห และเครื่องมือ
วิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อใหนักศึกษาเขาใจในภาพรวม 
 

1.2 สสาร (Substance)  
 สสารหรือสารที่พบทั่วไปมีสมบัติแตกตางกันไปมักพบในรูป อะตอม โมเลกุล ไอออน หรือ
โมเลกุลของสารประกอบ (ประภาณี เกษมศรี ณ อยุธยา และคณะ, 2539) และเปนองคประกอบใน
ธรรมชาติ ที่เปนสวนประกอบทั้งในพืช สัตว ดิน นํ้า อากาศ เปนตน   
 1.2.1 อะตอม (Atom) อะตอมหรืออะตอมของธาตุ บอยล (Robert Boyle ค.ศ. 1627-
1691) นักวิทยาศาสตรและนักปรัชญาชาวอังกฤษ (รูปที่ 1.1) ไดอธิบายคําวา ธาตุ (Element) เปน
คนแรกจนในตนคริสตศตวรรษที่ 19 ดาลตัน (John Dalton ค.ศ. 1766-1844) (รูปที่ 1.2) ไดพัฒนา
แนวคิดเกีย่วกับอะตอม และไดทฤษฎีอะตอมของดาลตัน ที่วาเราไมสามารถเปลี่ยนอะตอมของธาตุ
หน่ึงใหเปนอะตอมของอีกธาตุหน่ึงได และธาตุแตละชนิดมีองคประกอบพื้นฐาน คือ อิเล็กตรอน 
โปรตอน และนิวตรอน อยูภายในอะตอม ซึ่งอนุภาคดังกลาวมีสมบัติทางไฟฟาเปน ประจุลบ ประจุ
บวก และเปนกลาง ตามลําดับ ทําใหธาตุแตละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัว เชน แคลเซียม (Ca) เปนโลหะ 
คารบอน (C) เปนอโลหะ ซิลิกอน (Si) เปนธาตุกึ่งโลหะ เปนตน อะตอมแตละชนิดมีมวลตางกัน 
ดังน้ันการเกิดปฏิกิริยาก็แตกตางกัน ซึ่งธาตุที่พบในปจจุบันทั้งหมด 110 ธาตุ แตละชนิดสามารถ
รวมกันดวยพันธะเคมีเกิดเปนสารชนิดใหม ซึ่งมีสมบัติแตกตางไปจากเดิม ซึ่งอยูในรูปโมเลกุลและ
โมเลกุลของสารประกอบ (Mark and Edward, 2013) 
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1.2.2 สารประกอบ (Compound) ประกอบดวยธาตุต้ังแต 2 ชนิดข้ึนไปรวมกันทางเคมี
เกิดเปนสารประกอบซึ่งมีสมบัติทางเคมีและทางกายภาพแตกตางจากเดิม  การรวมกันทางเคมีน้ัน 
เปนการสรางพันธะเคมี คือ การใชอิเล็กตรอนที่เปนองคประกอบภายในอะตอมสรางพันธะเคมีเพื่อให
ธาตุอยูในสภาวะเสถียรมากข้ึน อะตอมของธาตุรวมกันดวยพันธะโควาเลนท (Covalent bond) เกิด
เปนสารประกอบโควาเลนท (Covalent compound) ยกตัวอยางเชน นํ้า (H2O) นํ้าตาล (C6H12O6) 
แกสคารบอนไดออกไซด (CO2) เปนตน และการรวมกันของธาตุดวยพันธะไอออนิก (Ionic bond) 
เกิดเปนสารประกอบไออนิก ไดแก เกลือแกง (NaCl) แคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) เปนตน 
สารประกอบที่เกิดข้ึนอาจอยูในสถานะ ของแข็ง ของเหลว หรือแกส สารประกอบน้ันอาจเปน
สารประกอบอินทรีย (Organic substance) หรือสารประกอบอนินทรีย (Inorganic substance) ที่
เปนองคประกอบในสิ่งมีชีวิต พืช สัตว จุลินทรีย หรือเปนองคประกอบใน ดิน นํ้า หรืออากาศ      
การวิเคราะหสารในตัวอยางสารอาจอยูในรูป สารบริสุทธ์ิ สารละลาย หรือของผสมก็ไดซึ่งเลือกใชวิธี
วิเคราะหแตกตางกันไป (Mark and Edward, 2013) 

 
1.2.3 สารละลาย (Solution) เปนสารที่ประกอบดวยตัวทําละลาย (Solvent) และตัวถูก

ละลาย (Solute) ละลายรวมกันผสมกลมกลืนเปนเน้ือเดียวกัน ดังน้ันในการวิเคราะหปริมาณหนวย
ปริมาณ และหนวยความเขมขนของสารละลายจึงมีความสําคัญในงานวิเคราะห ปริมาณสารใน
สารละลายอาจมีหนวยนํ้าหนักเปน กรัม มิลลิกรัม ไมโครกรัม หรือหนวยโมล (Mole) หนวยปริมาตร
นิยมใชเปนหนวย มิลลิลิตร ไมโครลิตร หรือ ลิตร และหนวยความเขมขนของสารละลายใชเปน 
เปอรเซ็นต (Percentage) โมลาร (Molarity; M) นอรมอล (Normality; N) เปนตน ซึ่งรายละเอียด
จะกลาวในบทที่ 2 ไป (Mark and Edward, 2013) 

สารในรูป อะตอม ไอออน หรือโมเลกุล จะมีคุณสมบัติที่มีความจําเพาะแตละสาร ดังน้ันใน
งานวิเคราะหสารจึงนําสมบัติของสารแตละชนิดมาใชในงานวิเคราะหทั้งชนิดและปริมาณ สารที่
ตองการวิเคราะหอยูในรูป ธาตุ ไอออน โมเลกุล โมเลกุลของสารประกอบ หรือโมเลกุลของ
สารประกอบเชิงซอน จะมีสมบัติแตกตางกันจึงนําคุณสมบัติ การการดูดกลืนแสง การละลาย จุดเดือด 

รูปที่ 1.1 โรเบิรตบอยล (Robert Boyle) 
(ที่มา: Acott, 1999) 

 

รูปที่ 1.2 จอหน ดาลตัน (John Dalton)  
(ที่มา: Jhon, 1802)  
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จุดหลอมเหลว มวลอะตอม และมวลโมเลกุล โครงสรางโมเลกุล หรือพลังงานพันธะเคมีในโมเลกุลของ
สาร มาใชในงานวิเคราะหคุณภาพและปริมาณ โดยอาศัยสมบัติของสารเหลาน้ี เพื่อเลือกวิธีวิเคราะห
และเครื่องมือวิเคราะหใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของสาร การวิเคราะหจึงจะมีถูกตองและแมนยํามาก
ที่สุด  
 
1.3 การวิเคราะห (Analysis)  

การวิเคราะหทางเคมีสามารถแบงออกเปน 2 แบบ คือ การวิเคราะหแบบแผนเดิม 
(Classical method) กับ การวิเคราะหดวยอุปกรณหรือเครื่องมือ (Instrumental analysis) ซึ่งการ
วิเคราะหจะใชวิธีวิเคราะหแบบใด ข้ึนอยูกับชนิดของสารที่ตองการวิเคราะห (แม้น อมรสิทธิ และอมร 
เพชรสม, 2535; Kellner et al., 2004) 

1.3.1 การวิเคราะหแบบแผนเดิม เปนการวิเคราะหแบบงายๆ ใชวิธีการอยางงาย วิธีการและ
เครื่องมือไมซับซอน เชน การช่ัง ตวง วัด โดยใช เครื่องช่ัง ปเปต บิวเรต ขวดปริมาตร กระบอกตวง 
เปนตน หรือการหาปริมาณโดยการไทเทรตและใชการคํานวณจากสมการเคมี เชน การไทเทรตหา
ปริมาณกรดในนํ้าผลไม การไทเทรตหาปริมาณ กรดไขมันระเหยงายจากกระบวนการหมักกาซชีวภาพ 
เปนตน (Kellner et al., 2004) 

1.3.2 การวิเคราะหดวยเครื่องมือ เปนการวัดสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารที่สนใจ
แลวเปลี่ยนใหเปนปริมาณสารน้ันได ซึ่งปจจุบันใชเทคนิคและสมบัติหลายอยางเขามาชวยในงาน
วิเคราะห เชน การวัดปริมาณไฟฟาเมื่อสารแตกตัวเปนไอออน การใชเทคนิคทางแสง การวัดคา    
การดูดกลืนแสงแลวคํานวณกลับเปนปริมาณสาร การใชสมบัติหรือความสามารถในการละลายใน   
ตัวทําละลายเพื่อแยกสารผสมออกจากกันหรือที่เรียกวาเทคนิคโครมาโทกราฟ ซึ่งวิเคราะหทั้งชนิด
และคํานวณหาปริมาณสารได หลักการที่นิยมนํามาใชในการสรางเครื่องมือวิเคราะหมีดังน้ี 

1.3.2.1 การวิเคราะหโดยอาศัยไฟฟา (Electro analytical method) เปนการวัด
ปริมาณไฟฟาจากน้ันคํานวณกลับเปนปริมาณสาร เชน การวัดความเปนกรด-ดางโดยใชเครื่องพีเอช 
(pH-meter) เปนการวัดความเขมขนของไฮโดรเจนไอออน (H+) ในสารละลายที่มีหนวยเปนโมลาร 
เครื่องพีเอชวัดเปนปริมาณไฟฟา จากน้ันคํานวณกลับเปนคาพีเอช ระหวางพีเอช 1-14 (ศุภชัย                 
ใช้เทียมวงศ์, 2539; Kellner et al., 2004) 

1.3.2.2 การวิเคราะหโดยเทคนิคทางแสง (Optical techniques) เปนการวัดพลังงาน 
(Power) ของคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ถูกดูดกลืนโดยสาร (Absorption) หรือถูกเปลงออกมาจากสาร 
(Emission) เทคนิคทางแสงหรือเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี (Spectrophotometry)  ที่ใชในงาน
วิเคราะหวิเคราะหพื้นฐาน ในชวงแสง เอ็กซเรย ยูวี วิสิเบิล หรืออินฟาเรด ไดแก เครื่องสเปกโทรโฟโต
มิเตอร (Spectrophotometer) ใชหลักการดูดกลืนแสงของสารตัวอยางในรูปโมเลกุลหรือโมเลกุล
ของสารประกอบไดทั้งสารที่มีสีและไมมีสีที่ดูดกลืนไดในชวงยูวีและวิสิเบิล (UV-visible) เครื่อง
อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร (Atomic absorption spectrophotometer; AAS) 
วิเคราะหสารในรูปอะตอมอิสระ โดยเฉพาะอะตอมของโลหะ อะตอมโลหะแตละชนิดสามารถดูดกลืน
แสงไดสูงสุดที่ความยาวคลื่นแตกตางกัน จึงใชหลักการน้ีเพื่อวิเคราะหหาชนิดของโลหะ และปริมาณ
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ของอะตอมโลหะจากปริมาณการดูดกลืนแสงของอะตอมในตัวอยาง ซึ่งเทคนิคน้ีมีความถูกตอง
แมนยําสูงกับงานวิเคราะหอะตอมของโลหะ (แมน อมรสิทธ์ิ และอมร เพชรสม, 2535; Kellner et 
al., 2004) เครื่องแมสสเปกโทรโฟโตมิเตอร (Mass spectrophotometer; MS) วัดมวลโมเลกุลของ
สาร เครื่องนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโตร สโคป (Nuclear magnetic resonance 
spectroscopy; NMR) เปนเทคนิคที่เกี่ยวของกับ การดูดกลืนคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงคลื่นวิทยุซึ่งมี
พลังงานอยูในชวงที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง "สปน"ซึ่งเปนสมบัติเฉพาะของนิวเคลียสแตละชนิด
เมื่ออยูภายใตสนามแมเหล็ก (John, 2003, Stoog et al., 2014) เครื่อง Fourier Transform 
Infrared Spectrophotometer (FT-IR) เปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห ตรวจสอบ พิสูจน 
เกี่ยวกับโมเลกุลของสารซึ่งสามารถวิเคราะหตัวอยางไดทั้ง ของแข็ง ของเหลว และกาซ โดยการวัดคา
การดูดกลืนแสงที่อยูในชวงอินฟราเรด เครื่องเอ็กซเรยดิฟแฟรกชัน เครื่องวิเคราะหการเลี้ยวเบนรังสี
เอกซ หรือ X-ray Diffractometer (XRD) เปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหสมบัติของวัสดุ อาศัย
หลักการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ สามารถทําการวิเคราะหไดทั้งสารประกอบที่มีอยูในสารตัวอยางและ
นํามาใชศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางผลึกของสารตัวอยางในผลึกของตัวอยางแตละชนิด จะมี
ขนาดของยูนิตเซลล (Unit Cell) ที่ไมเทากัน ทําใหรูปแบบ (Pattern) ของการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ ที่
ออกมาไมเทากันทําใหสามารถหาความสัมพันธของสารประกอบตางๆ กับรูปแบบการเลี้ยวเบนของ
รังสีเอกซได ซึ่งจะทําใหทราบวา ในตัวอยางน้ันๆ มีสารประกอบสารใด จากน้ันคํานวณหาปริมาณของ
องคประกอบตางๆ ที่มีในตัวอยางได (Stoog et al., 1998, Stoog et al., 2014) 

1.3.2.3 เทคนิคโครมาโทกราฟ (Chromatography) เปนเทคนิคหน่ึงที่สําคัญและนิยมใช
ในงานวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ เปนวิธีการแยกสารผสมออกจากกันและทําใหสารมีความ
เขมขนสูงข้ึน โดยทําใหสารบริสุทธ์ิกอนนําไปวิเคราะหเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ โดยการแยก
องคประกอบของตัวอยางที่อยูในรูปสารละลายโดยอาศัยวัฏภาค (Phase) 2 วัฏภาค คือ วัฏภาคอยู
น่ิง (Stationary phase) ทําหนาที่เปนตัวหนวงสารโดยการดูดซับสารใหเคลื่อนที่ชา และวัฏภาค
เคลื่อนที่ (Mobile phase) อาศัยความสามารถการละลายในตัวทําละลายทําหนาที่พาสารเคลื่อนที่ 
คําวา โครมาโทกราฟ (Chromatography) มาจากคําในภาษากรีก 2 คํา คือ Chromate แปลวา สี 
และ Graphy แปลวา เขียนหรือบทบันทึก เริ่มตนโครมาโทกราฟข้ันพื้นฐาน คือ เปเปอรโครมาโทก
ราฟ (Paper chromatography) โดยใชกระดาษเปนตัวดูดซับหรือวัฏภาคอยูน่ิง และตัวทําละลาย
เปนตัวพาใหสารเคลื่อนที่แยกออกจากกันหรือเปนวัฏภาคเคลื่อนที่ แตการใชงานไมหลากหลาย
เน่ืองจากใชแยกสารไดบางชนิดเพราะกระดาษมีขอจํากัดเรื่องความแข็งแรงและทนทานตอ          
ตัวทําละลาย จึงไดนําทินเลเยอรโครมาโทกราฟ (Tin layer chromatography; TLC) มาแกปญหา
ดังกลาว โดยใชสารดูดซับเปน ซิลิการเจล (Siligar gel) ที่เคลือบบนแผนกระจกหรือปจจุบันใชเคลือบ
บนแผนอลูมิเนียม ซึ่งนิยมใชในงานทางเภสัช เคมีอินทรีย และชีวเคมี ในการแยกสารผสมที่สกัดจาก
ยาและผลิตภัณฑธรรมชาติ (พัฒนา เหลาไพบูลย และอริศรา ศรีวัฒนา, 2536; Stoog et al., 2014) 

ตอจากน้ันเทคนิคโครมาโทกราฟไดพัฒนาตอโดย ไมเคิล ซวีตต ไดศึกษาสมบัติของ
คลอโรฟลลโดยใชเทคนิคคอลัมนโครมาโทกราฟ (Column chromatography) ใชสารดูดซับ 
(Absorbent) บรรจุในคอลัมน หยดคลอโรฟลล แลวใชตัวทําละลายชะ องคประกอบของคลอโรฟลล
จะถูกแยกออกเปนแถบๆ (Band) ซึ่งแตละแถบจะมีสีตางกัน ปจจุบันคอลัมนโครมาโทกราฟ ได
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พัฒนาเพื่อใหการวิเคราะหมีประสิทธิภาพสูง ข้ึน  มี  2 ชนิด คือ แกสโครมาโทกราฟ  (Gas 
chromatography; GC) และโครมาโท กราฟแบบของเหลวแรงดันสูง (High performance liquid 
chromatography; HPLC) (บัณฑิต สีละศาสตร และธีรพล วงศชนะพิบูลย, 2539; Stoog et al., 
2014) ซึ่งมีประสิทธิภาพสามารถวิเคราะหไดทั้งชนิดและปริมาณสาร นอกจากน้ียังมีความจําเพาะกับ
กลุมสารที่ตองการวิเคราะห เทคนิคแกสโครมาโทกราฟ และโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง
ถูกพัฒนาใหมีประสิทธิภาพในการวิเคราะหสารใหดีข้ึน (พัฒนา เหลาไพบูลย และอลิศรา ศรีวัฒนา, 
2536).  โดยการประยุกตใชกับเครื่องวิเคราะหอื่น เชน เทคนิค โฟลอินเจ็คชัน (Flow injection 
analysis) (บัณฑิต สีละศาสตร และธีรพล วงศชนะพิบูลย, 2539) ใชวิเคราะหยาทางเภสัช หรือ
เช่ือมตอกับแมสเปกโทรโฟโทเมตรี (Mass spectrophotometry) เพื่อวิเคราะหสารระดับโครงสราง
ทางเคมีในโมเลกุล (Stoog et al., 2014, Kellner et al., 2004). ปจจุบันยังพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อใชใน การประมวลผลไดแมนยํา ละเอียด และถูกตองมากย่ิงข้ึน (Robert, 2001) 
 
1.4 รูปแบบการวิเคราะห  

ไมวาการวิเคราะหจะเปนการวิเคราะหแบบแผนเดิมหรือการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือใน   
การวิเคราะห ในการวิเคราะหดังกลาวจะตองวิเคราะหทั้งชนิดและปริมาณสาร การวิเคราะหจึงมี 2 
แบบ คือ การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) และการวิเคราะหเชิงปริมาณ 
(Quantitative analysis) ซึ่งการวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพทําการวิเคราะหทั้ง 2 แบบรวมกัน 
(แมน อมรสิทธ์ิ และอมร เพชรสม, 2535, Kellner et al., 2004). 

1.4.1 การวิเคราะหเชิงคุณภาพ คือ การวิเคราะหหาชนิดของสารเคมีในสารตัวอยางที่อยูใน
รูปอนุภาคตางๆ เชน อะตอม (Atom) โมเลกุล (Molecule) ไอออน (Ion) สารประกอบ 
(Compound) หรือสารประกอบเชิงซอน (Complex compound) (Mark and Edward, 2013) 
ยกตัวอยางการวิเคราะหคุณภาพในสารตัวอยาง ไดแก การวิเคราะหชนิดของนํ้าตาลในนํ้าผลไม ไดแก 
กลูโคส ซูโครส ฟรุกโตส หรือ กาแล็กโตส จากน้ันจึงทําการวิเคราะหหาปริมาณนํ้าตาลแตละชนิด 
หรือการวิเคราะหชนิดของแอลกอฮอลที่ไดจากกระบวนการหมักแอลกอฮอลวาเปนแอลกอฮอลชนิด
ใด เชน เอทานอล เมทานอล โพรพานอล บิวทานอล (Kaewnaree, 2014) หรือแมกระทั่งการ
วิเคราะหแรธาตุในตัวอยาง เชน โพแทสเซียม ไนโตรเจน โซเดียม แคลเซียม เปนตน (Kaewnaree et 
al., 2008, Kaewnaree, 2014). 

1.4.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหสารโดยนําสมบัติของสารแตละชนิดที่
ตองการวิเคราะห สมบัติของสาร เชน จุดเดือด จุดหลอมเหลว ขนาดหรือมวลโมเลกุล การดูดกลืน
แสง การเกิดปฏิกิริยาเคมี การละลายในตัวทําละลาย สภาพข้ัวของสาร เปนตน (แม้น อมรสิทธิ และ 
อมร เพชรสม, 2539) ข้ึนอยูกับสารที่ตองการวิเคราะหเปนองคประกอบในตัวอยางใด เปลี่ยนสมบัติ
ของสารเปนปริมาณ ในงานวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ สวนใหญเปนการวิเคราะหสารที่เปน
องคประกอบในสิ่งมีชีวิต สารที่เกิดจากกระบวนการทางชีวเคมีหรือกระบวนการเมแทบอลิซึม ซึ่งสาร
ที่ตองการวิเคราะหอาจอยูในรูปแบบที่แตกตางกัน  
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1.5 หลักการวิเคราะห (Concept of analysis) 
 งานวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพจึงนิยมใชเครื่องมือวิเคราะหช้ันสูง ในการวิเคราะหชนิด
และปริมาณแรธาตุและสารอาหารตางๆ ในเซลลพืชและสัตว รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของ    
แรธาตุและสารอาหารระหวางกระบวนการหมักของจุลินทรีย และผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการทาง
ชีวภาพทุกชนิด ซึ่งในบทตอๆ ไปจะกลาวถึง ทฤษฎี และหลักการในการวิเคราะหชนิดและปริมาณ     
สารตัวอยาง การใชเครื่องมือวิเคราะห การวิเคราะหเชิงคุณภาพและการวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใช
เครื่องสเปกโตรโฟโทมิเตอร (Spectrophotometer) เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทร       
โฟโตมิเตอร เครื่องแกสโครมาโทกราฟ และโครมาโทรกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง แตใน         
งานวิเคราะหดวยเครื่องมือจะมีประสิทธิภาพมากข้ึนถาตัวอยางถูกเตรียมกอนการวิเคราะหอยาง
ถูกตองเหมาะสม   การเตรียมสารตัวอยางในการวิเคราะหเชิงปริมาณ การคํานวณ หนวยพื้นฐาน 
และการประยุกตใชในงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ เปนกระบวนการวิเคราะหในกระบวนการวิเคราะห
สาร เพื่อการวิเคราะหที่ถูกตองแมนยําจึงตองควบคุมการวิเคราะหใหเปนข้ันตอน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ในการวิเคราะห อาจแบงข้ันได 5 ข้ันดังน้ี (แมน อมรสิทธ์ิ และอมร เพชรสม, 2535, ศุภชัย ใชเทียม
วงศ, 2539) 
 ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมสารตัวอยาง (Sampling) ในการเตรียมสารตัวอยางจะตองคํานึงถึง   
สารตัวอยางวาเปนสารประเภทใด เพื่อใหผลการวิเคราะหออกมาเปนตัวแทนของตัวอยางที่ตองการ
วิเคราะหไดเปนอยางดี ตัวอยางที่นํามาวิเคราะหตองเปนตัวแทนของตัวอยางทั้งหมด ดังน้ัน จํานวน
ตัวอยาง ชนิดของตัวอยาง สถานะของตัวอยาง จึงเปนตัวแปรสําคัญในงานวิเคราะห เชน            
การวิเคราะหชนิดและปริมาณกรดไขมันระเหยงายในนํ้าหมักกาซชีวภาพ ตัวอยางที่เปนตัวแทนของ
ตัวอยางตองเปนเน้ือเดียวกัน ปริมาณตัวอยางที่เก็บแตละครั้งตอปริมาณนํ้าหมักทั้งหมด จํานวนครั้งที่
เก็บตัวอยาง เปนตน  

ขั้นตอนท่ี 2 การเลือกวิธีวิเคราะห (Method of analysis) การเลือกวิธีวิเคราะหนับวาเปน
ข้ันตอนที่สําคัญข้ันตอนหน่ึง ซึ่งวิธีวิเคราะหมีหลายวิธี สารแตแตชนิดก็มีวิธีที่เหมาะสมแตกตางกัน 
สารชนิดเดียวอาจมีวิธีวิเคราะหไดหลายวิธี จึงตองเลือกวิธีที่ ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด เชน          
การวิเคราะหปริมาณนํ้าตาลในนํ้าออย อาจใชการวิเคราะหดวยเครื่องสเปกโตรโฟโทมิเตอรหรือ     
โครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง ถาใชวิธีวิเคราะหปริมาณนํ้าตาลโดยใชวิธีฟนอลซัลฟวริก
แอซิดดวยเครื่องสเปกโทรโฟโทมิเตอร จะทราบปริมาณนํ้าตาลทั้งหมด ขอดีของวิธีน้ีคือ ใชเวลานอย
และเปนวิธีที่คาใชจายถูกแตไมสามารถหาชนิดของนํ้าตาลได แตถาใชวิธีวิเคราะหโดยใชเครื่อง     
โครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง สามารถหาชนิดและปริมาณนํ้าตาลได สามารถวัดปริมาณ
นํ้าตาลปริมาณนอยๆ ในตัวอยางได ความถูกตองแมนยํา และความจําเพาะเจาะจงสูง แตคาใชจายใน
การวิเคราะหสูงกวาการวิเคราะหดวยเครื่องสเปกโตรโฟโทมิเตอร ดังน้ันในการวิเคราะหจะตอง
ตัดสินใจเลือกวิธีวิเคราะหสารตัวอยางใดๆ จะตองคํานึงถึงแฟกเตอรที่ เปนองคประกอบใน          
การตัดสินใจเลือกวิธีวิเคราะห ไดแก ความแมน (Accuracy) ระดับความไว (Sensitivity) ความเลือก
เฉพาะ (Selectivity) ระยะเวลาการวิเคราะห (Speed) คาใชจายในการวิเคราะห (Cost) และ     
การยอมรับในแงของกฎหมาย (Legality) 
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ความแมน (Accuracy) ในแงของความถูกตองจะตองพยายามเลือกวิธีที่ใหผลใกลเคียง
กับคาจริงมากที่สุด แตบางครั้งก็มีขอจํากัดจึงไมสามารถเลือกวิธีที่ดีที่สุดได จึงตองกําหนดระดับความ
แมนที่สามารถยอมรับได และเลือกวิธีที่เหมาะสมกับระดับความแมนน้ัน 

ระดับความไว (Sensitivity) ระดับความไวของวิธีวิเคราะหหมายถึงปริมาณสารที่นอย
ที่สุดที่วิธีวิเคราะหน้ันๆ สามารถตรวจวัดได ตัวอยางที่มีปริมาณสารที่ตองการวิเคราะหนอย ถาใชการ
วิเคราะหแบบแผนเดิม จะไมสามารถใหผลที่ถูกตองได เชน การวิเคราะหหาโลหะในตัวอยางที่อยูใน
ระดับสวนในลานสวน (Parts per million, ppm) ความเขมขนที่ตํ่าระดับน้ีถาใชวิธีวิเคราะหแบบ
แผนเดิมโดยวิธีไทเทรต อาจไดผลที่ไกลจากคาจริงหรือวิเคราะหไมไดเลย เน่ืองจากวิธีวิเคราะหโดย
การไทเทรตเหมาะกับความเขมขนของสารระดับคอนขางสูง จึงตองเลือกวิธีที่มีความไวมากกวา เชน 
วิธีอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโตรโฟโทมิตรี (Atomic absorption spectrophotometry) ซึ่งถา
เปนการหาปริมาณโลหะในระดับ เชน สวนในลานสวน (Parts per million; ppm) หรือ มิลลิกรัมตอ
ลิตร (mg/L) สามารถเลือกใชเครื่อง อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโตรโฟโทมิเตอร แบบเฟลม 
(Flame) แตถาวิเคราะหหาปริมาณที่มีปริมาณโลหะระดับตํ่ามาก สวนในพันลานสวน (Parts per 
million; ppb) หรือไมโครกรัมตอลิตร (µg/L) จะตองวิเคราะหดวยอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโตร
โฟโทมิเตอร แบบแกรไฟต (Graphyte) จึงจะสามารถวิเคราะหได 

ความเลือกเฉพาะ (Selectivity) ในสารตัวอยางสารที่มีสารอื่นรวมกับสารที่ตองการ
วิเคราะหอาจจะรบกวนการวิเคราะหสารที่เราตองการ การวิเคราะหดังกลาวอาจกอใหเกิดผล       
การวิเคราะหที่มีคามากกวาที่จะเปน การรบกวนแบบน้ีกอใหเกิดความคลาดเคลื่อนไปทางบวก 
(Positive error) เชนใชวิธีการวิเคราะหกรดในนํ้าตัวอยางดวยเครื่องพีเอช ซึ่งอิเล็คโทรด 
(Electrode) ของเครื่องพีเอชจะวัดประจุบวกหน่ึง (+) กรดจะวัดความเขมขนของไฮโดรเจนไอออน 
(H+) ซึ่งเปนไอออนบวก แตถาในนํ้าตัวอยางที่นํามาวิเคราะหมีไอออนบวกหน่ึงชนิดอื่น เชน โซเดียม
ไอออน (Na+) หรือ โพแทสเซียมไออน (K+) ซึ่งไอออนทั้งสองจะไปรบกวนการวัดไฮโดรเจนไอออน ทํา
ใหวัดคาออกมาปริมาณมากกวาที่เปนจริง ในทางตรงกันขาม ถาในสารละลายตัวอยางมีสารที่สามารถ
ทําสัญญาณ   การวัดลดนอยลงจะกอใหเกิดความคลาดเคลื่อนไปในทางลบ (Negative error) เชน 
ในการหาปริมาณแมงกานีสไอออน (Mn2+) ในสารละลายโดยการออกซิไดสแมงกานีสไอออน (Mn2+) 
ใหเปนแมงกานีสออกไซด (MnO4-) ซึ่งเปนสารสีชมพู วิเคราะหดวยเครื่องสเปกโตรโฟโทมิเตอร แตถา
ในสารละลายตัวอยางมคีลอไรดไอออน (Cl-) ปนอยูกับแมงกานีสออกไซด (MnO4-)  จะทําปฏิกิริยา
กับคลอไรดไอออน (Cl-) ทําให แมงกานีสออกไซด (MnO4-) ลดนอยลง การรบกวนแบบน้ีจะกอใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนไปในทางลบ 

ระยะเวลาการวิเคราะห (Speed) นับวาเปนสิ่งที่สําคัญอีกอยางหน่ึงในงานวิเคราะหบาง
วิธีใหความแมนยําดี ระดับความไวในการวิเคราะหดี ปญหาเน่ืองจากการรบกวนสารอื่นไมมี แตเวลาที่
ใชในการวิเคราะหนานมากเพราะมีข้ันตอนการวิเคราะหหลายข้ันตอน เชน การหาการเจริญของยีสต 
ซึ่งมี 3 วิธี คือ การหานํ้าหนักแหง การนับเซลลดวยฮีมาไซโทรมิเตอรผานกลองจุลทรรศน และการวัด
ความขุนของสารละลาย (Optical density; OD) หรือการดูดกลืนแสง (Absorbance) ดวยเครื่อง
สเปกโตรโฟโทมิเตอร การวัดการเจริญดวยการหานํ้าหนักแหง มีหลายข้ันตอน ไดแก     ปนเหว่ียง
เซลล อบเซลล 4 ช่ัวโมง ทิ้งใหเย็นในโถดูดความช้ืน 2 ช่ัวโมง และช่ังนํ้าหนัก ซึ่งตองใชเวลาในการ
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วิเคราะหทั้งหมด 6 ช่ัวโมง สวนวิธีการนับเซลลดวยฮีมาไซโทรมิเตอรผานกลองจุลทรรศน ใชเวลา
เพียง 2 ช่ัวโมง นับเซลลและคํานวณหาปริมาณ และ วิธีการวัด OD ดวยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
ใชเวลาเพียง 3 นาที ซึ่งใชเวลาสั้นและไดผลวิเคราะหรวดเร็ว แตการหานํ้าหนักแหงใหความถูกตอง
มากกวาแตใชเวลามากกวาวิธีการนับเซลลและวิธีการวัด OD ในการวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
การหาการเจริญของเช้ือจุลินทรียนิยมใชการวัด OD เพราะมีความสะดวกและรวดเร็วกวา 
(Kaewnaree et al., 2008, Kaewnaree, 2014). 

คาใชจายในการวิเคราะห (Cost) คาใชจายในการวิเคราะหตอการวิเคราะหหน่ึงครั้งมี
ความสําคัญในการตัดสินใจเลือกวิธีวิเคราะหในแงของความประหยัด เปรียบเทียบกับแฟกเตอรอื่นๆ 
ที่ตองการและความสําคัญของงานที่ตองวิเคราะห เชน การวิเคราะหปริมาณนํ้าตาลที่ไดจากการยอย
สลายชานออย ถาตองการเพียงทราบปริมาณนํ้าตาล สามารถเลือกวิเคราะหนํ้าตาลทั้งหมดดวยวิธี   
ฟนอลซัลฟวริกดวยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอรได  คาใชจายในการวิเคราะหตอตัวอยางเพียง       
100 บาท แตถาตองการวิเคราะหชนิดและปริมาณนํ้าตาลที่ใหความแมนยําและใหความถูกตองสูง
ตองใชเครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง แตคาใชจายในการวิเคราะหตอตัวอยาง 1,000 
บาท ซึ่งวิเคราะหไดละเอียดและแมนยํากวาแตคาใชจายสูงกวา 

การยอมรับในแงของกฎหมาย (Legality) ผลการวิเคราะหตองเปนที่ยอมรับในแงของ
กฎหมาย เชน เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ประเทศไทยมีสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งสํานักงานจะระบุวิธีวิเคราะหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตางๆ ไว เชน 
การวิเคราะหไวน นํ้าผลไมบรรจุขวด เปนตน หรือในการวิเคราะหในหองปฏิบัติการตองอางวิธี
วิเคราะห เชน การวิเคราะหการผลิตสารตานอนุมูลอิสระทั้งหมดในสาหรายคลอเรลลาโดยวิธี 
Diphenyl–1–picrylhydrazyl assay (DPPH) การวิเคราะหปริมาณนํ้าตาลทั้งหมด (Total Sugar) 
โดยวิธี Phenol Sulfuric Total Sugar การวิเคราะหปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดโดยใชวิธีเจลดาหว 
(Kjeldahl Method) เปนตน 

ขั้นตอนท่ี 3 การขจัดสารรบกวนการวิเคราะห (Eliminating interference analysis) สารที่
เปนตัวรบกวนงานวิเคราะหอาจถูกนําออกจากสารตัวอยางโดยวิธีการแยก (Separation) เชน การใช
กรวยแยกช้ันนํ้าและนํ้ามัน การตกตะกอน (Precipitation) เชน ตกตะกอนโปรตีนจากสารสกัดจาก
เซลลเพื่อนําสารสกัดไปวิเคราะหแอคติวิตีของเอ็นไซม หรือใชเทคนิคการสกัดออกดวยตัวทําละลาย 
(Solvent extraction) เชน การสกัดคลอโรฟลลดวยเมทานอลจากเซลลสาหรายคลอเรลลากอน
นําไปวิเคราะหชนิดและปริมาณของคลอโรฟลล เอและบี โดยใชเครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลว
แรงดันสูง หรือการแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟ เปนวิธีการแยกสารผสมใหบริสุทธ์ิกอนนําไป
วิเคราะห เชน แยกคลอโรฟลลเอ  ออกจากคลอโรฟลล บี กอนนําไปวิเคราะหชนิดและปริมาณโดยใช
เครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง หรือการแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟ แยก
องคประกอบในสารสกัดจากสมุนไพรออกเปนกลุมสารกอนนําไปวิเคราะหชนิดและปริมาณโดยใช
เครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง 

ในทางตรงกันขามสารที่ตองการวิเคราะหอาจถูกแยกออกจากสารตัวอยางหรือสารที่เปน    
ตัวรบกวนการวิเคราะหในวิธีวิเคราะห เชน การหาชนิดและปริมาณสารในนํ้าสมควันไม ตองใชวิธีแยก
สารที่ ตองการ วิ เคราะหออกจากสารละลายตัวอย าง  โดยใช เทคนิคสปมี  (Solid-phase 
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microextraction, SPME) สารที่ตองการวิเคราะหจะถูกดูดซับออกจากสารตัวอยางโดยโพลิเมอร 
แลวนําไปวิเคราะหดวยเครือ่งแกสโครมาโทกราฟ หรือการกําจัดสารรบกวนอีกวิธีหน่ึงโดยการเปลี่ยน
สารที่ใหเปนสารชนิดอื่น เรียกวา มาสคิง (Masking) โดยการเปลี่ยนสารชนิดหน่ึงซึ่งไมสามารถทํา
ปฏิกิริยาแบบเดียวกันกับสารที่ตองการวิเคราะห เชนการวิเคราะหหาปริมาณฟลูออไรดในนํ้า ที่มี
ไอออนของเหล็กหรืออลูมิเนียมรบกวนอยู ซึ่งไอออนทั้งสองจะรวมกับฟลูออไรดเกิดเปนสารประกอบ
เชิงซอน จึงทํามาสคิงโลหะทั้งสองดวยสารละลายโซเดียมซิเตรต ทําใหโลหะทั้งสองรวมตัวกับซิเตรต
ไอออน ฟลูออไรดจึงไมถูกรบกวน 

ขั้นตอนท่ี 4 การแปลความหมายเชิงปริมาณ (Quantitation) การแปลสัญญาณวิเคราะหมา
เปนปริมาณของสารที่ตองการวิเคราะห ตองอาศัยความรูทางทฤษฎี และปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนระหวาง
สารที่ตองการวิเคราะหกับสารรีเอเจนต (Reagent) ในแงการวัดสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของ    
สารน้ันๆ หรือการทํากราฟมาตรฐานของสารมาตรฐานมาหาปริมาณสัญญาณ เชน ความเขมขนสาร
กับคาการดูดกลืนแสง (Absorbance) เปนสัญญาณของเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร และเครื่อง
อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร สัญญาณที่แปลจากปริมาณไฟฟาเปนพื้นที่ใตพีค (Peak 
area) หรือความสูงของพีค (High peak) เปนสัญญาณของเครื่องแกสโครมาโทกราฟและโครมาโท 
กราฟแบบของเหลวแรงดันสูง ดังตารางที่ 1.1  

ตารางที่ 1.1 การจําแนกวิธีวิเคราะหและสัญญาณการวิเคราะห  
 

วิธีวิเคราะห (Analytical 
Method) 

สัญญาณการวิเคราะห (Measurement Signal) 

Gravimetric Analysis ช่ังนํ้าหนัก (Mass) 
Volumetric Analysis วัดปริมาตร (Volume) 
Electroanalysis ปริมาณไฟฟา (Electric Quantity) 
Potentiometry ความตางศักยไฟฟา (Potential) 
Voltametry ศักยไฟฟาและกระแสไฟฟา (Voltage and Current) 
Amperometry กระแสไฟฟา (Current) 
Coulometry ประจุไฟฟา (Coulomb) 
Conductometry คาการนําไฟฟา (Conductance) 
Spectrophotometry 
 
Gas chromatography; GC)  
 
High performance liquid 
chromatography; HPLC) 

รังสี แมเหล็กไฟฟา ดูดกลืนแสง หรือ ปลอยแสงออกมา 
(Electromagnetic Radiation Absorbed or Emitted) 
พื้นที่ใตพีคและความสงูของพีค (Peak area or High 
peak) 
พื้นที่ใตพีคและความสงูของพีค (Peak area or High 
peak) 

 

ที่มา: ศุภชัย ใชเทียมวงศ, 2539, Kellner et al., 2004. 
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ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผลการวิเคราะห (Evaluation analysis)  
หลังกระบวนการวิเคราะหดําเนินมาสิ้นสุดลงในข้ันตอนที่ 4 จะไดผลการวิเคราะห จากน้ันจะ

เปนการประเมินผลการวิเคราะหที่ไดมีความเช่ือถือไดมากนอยแคไหน ซึ่งจะตองใชสถิติเขามาชวย 
เชน T-test และ F-test หรือโปรแกรมที่ชวยประเมินผล เชน SAS (Statistical Analysis System) 
หรือ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เปนโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
(Statistical package) เปนโปรแกรมสําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยตรงในระยะแรก
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่ใชกับคอมพิวเตอรมีไมมากนักโปรแกรมที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักกันดี
คือ โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โปรแกรมสําเร็จรูป SAS และโปรแกรมสําเร็จรูป BMDP (Biomedical 
Computer Program) ในปจจุบันน้ีไดมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานไมโครคอมพิวเตอรทําให
การประมวลผลขอมูลมีประสิทธิภาพมากข้ึนดังน้ันนักวิจัยจึงหันมาใชไมโครคอมพิวเตอรมากข้ึน 
เพราะมีความสะดวกมากกวา (Robert, 2001) 

จะเห็นไดวาในงานวิเคราะหสารนอกจากคุณสมบัติสารที่ตองการวิเคราะหเพื่อที่จะนํามา
เลือกวิธีวิเคราะหใหเหมาะสมแลว ความถูกตองในการวิเคราะหยังข้ึนอยูกับระบบประมวลผล      
การวิเคราะหจึงจะสามารถประเมินผลการวิเคราะหออกมาไดอยางถูกตอง ในงานวิเคราะหทาง
เทคโนโลยีชีวภาพจึงตองใชวิธีการวิเคราะห เครื่องมือวิเคราะหที่เหมาะสม และระบบการประมวลผล
ที่ดีซึ่งจะไดกลาวในบทตอไป 

1.6 สรุปประจําบท 
การวิเคราะหสารเปนการวิเคราะหทั้งชนิดและปริมาณสาร ซึ่งสารอาจอยูในรูป อะตอม ไอออน 

โมเลกุล สารประกอบ หรือสารประกอบเชิงซอน ในรูปของแข็ง ของเหลว หรือแกส ในการวิเคราะหผู
วิเคราะหตองรูคุณสมบัติพื้นฐานของสาร เชน จุดเดือด จุดหลอมเหลว มวลโมเลกุล การดูดกลืนแสง 
การละลาย หรือสภาพข้ัว เพื่อนําคุณสมบัติดังกลาวมาใชเลือกวิธีเก็บตัวอยาง วิธีการวิเคราะห และ
เครื่องมือวิเคราะหที่เหมาะสม เพื่อใหการวิเคราะหทั้งชนิดและปริมาณมีความถูกตองแมนยําที่สุด 
โดยเฉพาะเครื่องมือวิเคราะหทําใหสะดวก รวดเร็ว การวิเคราะหถูกตองแมนยํามากข้ึน และ
นอกจากน้ียังมีความจําเพาะเจาะจงสูงกับสารมราตองการวิเคราะหดังตารางที่ 1.2  
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ตารางที่ 1.2 ตารางการวิเคราะหสาร 

เครื่องมือวิเคราะห ความจําเพาะตอสาร 
สเปกโตรโฟโทมิเตอร UV-Visible  การดูดกลืนแสงของสารที่อยูในรูปโมเลกุลของ

สารประกอบหรือสารประกอบเชิงซอน 
อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโตโฟโทมิเตอร การดูดกลืนแสงของสารที่เปนโลหะที่อยูในรูป

อะตอมอิสระ 
เครื่องแกสโครมาโทกราฟ โม เลกุ ลของสารจุ ด เ ดือดจุดหลอม เหลว ตํ่ า 

โดยเฉพาะแกส เชน แกสคารบอนไดออกไซด 
ออกซิเจน มีเทน หรือสารระเหยงาย 

โครมาโทรกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง โมเลกุลของสารจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงระเหย
กลายเปนไอยาก  

 

ที่มา: ศุภชัย ใชเทียมวงศ, 2539, Kellner et al., 2004. 
 

ซึ่งปจจุบันในการวิเคราะหสารยังนําหลักประมวลผลดวยโปรแกรมสถิติและระบบประมวลผล
โดยใชคอมพิวเตอรเขามาชวยเพื่อใหการวิเคราะหมีความถูกตองมากข้ึน หรือการประยุกตใชเครื่องมอื
วิเคราะหหลายชนิดรวมกัน เชน HPLC-Flow injection analysis ในการวิเคราะหยา เครื่อง GC-MS 
และ HPLC-MS ในการวิเคราะหสารระดับมวลโมเลกุลซึ่งสามารถวิเคราะหไดทั้งชนิดและปริมาณซึ่ง
การวิเคราะหรวดเร็วใชเวลานอยลงหลายเทา  
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แบบฝกหัดทายบท 
บทท่ี 1 

 
1. จงอธิบายการวิเคราะหดวยเครื่องมือคืออะไร 
2. จงอธิบายการวิเคราะหเชิงคุณภาพและการวิเคราะหเชิงปริมาณคืออะไร  
3. จงแยกรปูของสารที่จะวิเคราะหในสารตัวอยางอยูในรปูใดบาง 
4. จงบอกสมบัติของสารที่นํามาใชในงานวิเคราะหมีอะไรบาง 
5. จงอธิบายสารละลายคืออะไร 
6. จงยกตัวอยางหนวยความเขมขนของสารละลายมา 2 หนวยความเขมขน พรอมอธิบายความหมาย 
7. จงบอกปจจัยทีส่ําคัญที่ใชเลือกวิธีวิเคราะหสารทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
8. จงอธิบายความแมน คืออะไร 
9. จงบอกเครือ่งมอืวิเคราะหใดมีความจําเพาะกบัวิเคราะหสารทีม่ีจุดเดือดจุดหลอมเหลวตํ่า 
10.จงยกตัวอยางเครื่องมือวิเคราะหที่ใชเทคนิคทางแสงมา 3 ชนิด 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2 
ความรูพืน้ฐานทางการวิเคราะห 

 
หัวขอเน้ือหา 

2.1 การวิเคราะหเชิงคุณภาพและการวิเคราะหเชิงปริมาณ 
2.2 หนวย ความเขมขนของสาร 
2.3 การเจือจางสารละลาย 
2.4 สารละลายบัฟเฟอร 
2.5 สรุปประจําบท 
แบบฝกหัดทายบท บทที่ 2 
เอกสารอางอิง 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทน้ีแลวผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังน้ี 
 1.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงคุณภาพและการวิเคราะหเชิงปริมาณได 
 2.  บอกหนวยปริมาณและหนวยความเขมขนของสารไดถูกตอง 
 3.  คํานวณปริมาณสารและความเขมขนของสารละลายในทฤษฎีและปฏิบัติการได 
 4.  วิเคราะหเปรียบเทียบปริมาณสารและความเขมขนของสารละลายได 
 5. สามารถยกตัวอยางชนิดของสารละลายบัฟเฟอรที่ใชในงานวิเคราะหทางเทคโนโลยี  
    ชีวภาพไดอยางถูกตอง 

 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ช้ีแจงวัตถุประสงคและเน้ือหาประจําบท 
2. ทบทวนเน้ือหาที่เรียนมาของสัปดาหกอน  
3. นําเขาสูบทเรียนโดยภาพโครงสรางอะตอม โมเลกุล และสารประกอบโซเดียมคลอไรด 
4. บรรยายเน้ือหาประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการ

สอนและรูปภาพ 
5. เปดโอกาสใหผูเรียนถามในแตละหัวขอและเสนอแนวความคิดกอนขามหัวขอน้ัน 
6. ตรวจสอบคําตอบของผูเรียนสอบถามผูเรียนถาผูเรียนมีขอสงสัยและสรุปเน้ือหาประจํา

บท 
7. แบงกลุมผูเรียนเพื่อฝกปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ เปนเครื่องมอื

วิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพเตรียมอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ตามใบงานที่ได
มอบหมายและกําหนดวันสงรายงาน 

8. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบานและกําหนดวันสง 
9. ช้ีแจงหัวขอที่จะเรียนในครั้งตอไปเพื่อใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
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10. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
2. สื่อ Power point 
3. เครื่องคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร 
4. แผนโปรงใสและเครื่องฉายภาพ 
5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส 
6. สารและสารละลายของ โซเดียมไฮดรอกไซด โซเดียมคลอไรด กรดอะซิตริก นํ้าตาล

กลูโคส 
7. ภาพเครื่องช่ัง ปเปต กระบอกตวง บิกเกอร แทงคน  
8. แบบฝกหัดทายบทที่ 2 
 

การวัดและการประเมินผล 
 การวัดผล 

1. การตรงตอเวลาของนักศึกษาในการสงงานและเขาเรียน 
2. การซักถาม-ตอบคําถาม 
3. การเขารวมกิจกรรมกลุม 
4. การทําปฏิบัติการและการรายงานปฏิบัติการ 
5. การทําแบบฝกหัดทายบท 

การประเมินผล 
1. จากการทํากิจกรรมกลุมเสร็จตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบูรณ 
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 

 
 



บทที่ 2 
ความรูพืน้ฐานทางการวิเคราะห 

 
 การวิเคราะหสารเปนสวนหน่ึงของวิชาเคมีวิเคราะห ซึ่งวิชาเคมีวิเคราะหเปนวิทยาศาสตร

ประยุกตสาขาหน่ึงที่วาดวยการตรวจสอบ (Identification) และหาปริมาณ (Determination) 
องคประกอบทางเคมีของวัตถุหรือสิ่งมีชีวิต เคมีวิเคราะหเปนวิธีทางเคมี ที่ใชในการวิเคราะห
สวนประกอบของสารทั้งชนิดและปริมาณ การวิเคราะหทางเคมีจึงแบงออกได เปน 2 แบบ คือ การ
วิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) และการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative 
analysis) (แมน อมรสิทธ์ิ และอมร เพชรสม, 2535; Kellner et al., 2004) 

ซึ่งในการวิเคราะหเชิงคุณภาพคือการวิเคราะหชนิดของสาร และการวิเคราะหเชิงปริมาณ
ตองมีหนวยในการวัดปริมาณทั้งนํ้าหนัก ปริมาตร หรือความเขมขน ดังน้ันในงานวิเคราะหตอง
วิเคราะหวามีสารชนิดใดกอนจึงจะทําการวิเคราะหปริมาณตอเพื่อนําไปใชประเมินผลการวิเคราะห
ตอไป  
 
2.1 การวิเคราะหเชิงคุณภาพและการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Qualitative analysis and 
Quantitative analysis) 
 2.1.1 การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) คือ การวิเคราะหหาชนิดของ
สารในตัวอยาง เชน การวิเคราะหชนิดแอลกอฮอลในกระบวนการหมักวาในนํ้ากระบวนการหมักเกิด
แอลกอฮอลชนิดใดบาง เชน เมทานอล เอทานอล โพรพานอล บิวทานอล (Kaewnaree et al., 
2012) 

2.1.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) การวิเคราะหประเภทน้ี
ตองการทราบวามีปริมาณสารเคมีที่สงสัยอยูในตัวอยางในปริมาณหรือความเขมขนเทาไรวิธีที่ใชใน          
การวิเคราะหเชิงปริมาณสามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

2.1.2.1 การช่ังนํ้าหนัก (Gravimetric analysis) การวิเคราะหประเภทน้ีทําโดยนําวัตถุ
ตัวอยางมาแยกสารที่ตองการทราบปริมาณแลวช่ังหานํ้าหนักของวัตถุตัวอยางที่ลดลง เชน การหา
ความช้ืนในดิน การหาอินทรียวัตถุโดยวิธีเผา เปนตน หรืออาจวิเคราะหโดยนําวัตถุตัวอยางมาแยกเอา
สารที่ตองการทราบปริมาณใหอยูในรูปสารละลายแลวตกตะกอนสารน้ันและนําไปช่ังหานํ้าหนัก เชน 
การนําดินมาสกัดแคลเซียม (Ca) แลวตกตะกอนแคลเซียมดวยสารละลายแอมโมเนียม ออกซาเลต 
(Ammonium oxalate) จากน้ันนําตะกอนแคลเซียมออกซาเลต (Calcium oxalate) ที่ไดไป       
ช่ังนํ้าหนัก คํานวณหาปริมาณก็จะทราบปริมาณ Ca ในดิน เปนตน 

2.1.2.2 การตวงปริมาตรหรือการไทเทรต (Volumetric analysis หรือ Titrimetric 
analysis) การวิเคราะหประเภทน้ีทําโดยนําวัตถุตัวอยางมาเปลี่ยนใหอยูในรูปสารละลาย หรือสกัด



38   บทที่ 2 ความรูพื้นฐานทางการวิเคราะห  เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ         
 

สารที่ตองการวิเคราะห สารที่ตองการวิเคราะหก็จะอยูในรูปสารละลาย สารจะอยูในรูปสารละลาย
จากน้ันนําสารละลายที่ไดน้ีไปทําปฏิกิริยาเคมีกับสารละลายมาตรฐานที่ทราบความเขมขนที่แนนอน 
สามารถนําปริมาตรมาคํานวณหาปริมาณสารที่ตองการวิเคราะหได เชน การไทเทรต การทําปฏิกิริยา
ที่เหมาะสมตอการวิเคราะหแบบตวงปริมาตรควรมีสมบัติดังน้ี 

1. เปนปฏิกริิยาที่ทราบสมการเคมีของปฏิกริิยาทีเ่กิดข้ึนอยางแนนอน 
2. เปนปฏิกริิยาที่สามารถเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
3. เปนปฏิกริิยาที่สามารถบงช้ีจุดสมมลูได 
4. เปนปฏิกริิยาที่มีความเฉพาะเจาะจงตอสารที่ตองการวิเคราะหสูง 
5. ไมเปนปฏิกริิยาผันกลบัได 
 

การไทเทรต (Titration) กระบวนการทางเคมีวิเคราะหเพื่อหาความเขมขนของ
สารละลายที่ตองการทราบความเขมขนโดยการเติมสารละลายมาตรฐานที่ทราบความเขมขนที่
แนนอน ที่จุดที่สารทําปฏิกิริยาพอดีกัน เรียกวาจุดยุติ ซึ่งจะทราบหาจุดยุติไดโดยอาศัยการเปลี่ยนสี
ของสารละลาย โดยใชอินดิเคเตอร (Indicator) แสดงวาถึงจุดยุติ (End Point) โดยการไทเทรตจะ
บรรจุสารละลายมาตรฐานที่ทราบความเขมขนที่แนนอนในบิวเรต เรียกวา สารไทแทรนต (Tritrant) 
และอานปริมาตรของไทแทรนตที่ใชในการไทเทรต คํานวณหาปริมาณสาร ดังรูปที่ 2.1 การไทเทรตที่
นิยมใชในปจจุบันใชในการวิเคราะหหาปริมาณกรดหรือเบสในสารละลายตัวอยาง  ในการวิเคราะห
ทางเทคโนโลยีชีวภาพนิยมใชหาปริมาณกรดทั้งหมด ปริมาณกรดไขมันอิสระในนํ้ามัน ปริมาณกรด
ไขมันระเหยงาย เปนตน ไป (Mark and Edward, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.1 การไทเทรต 
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2.1.2.3 การวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ (Instrumental analysis) การวิเคราะหประเภทน้ี
อาศัยสมบัติของสารมาใชจําแนกชนิดและระบุปริมาณสมบัติดังกลาวไดแก การดูดกลืนคลื่น
แมเหล็กไฟฟาการปลดปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟาการเปลี่ยนแปลงคาการนําความรอนการเปลีย่นแปลง
ทางไฟฟาเคมีและความเร็วในการเคลื่อนที่บนตัวกลาง เปนตน  

ปจจุบันเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหทางเคมีมีหลายชนิด เครื่องมือวิเคราะหอยางงาย 
เชน  ความเปนกรด -ด า ง  หรือ  พี เอชมิ เ ตอร  (pH meter) เ ครื่ อ ง วัดค าการ นําไฟฟ า 
(Conductometer) และเครื่องมือที่มีความซับซอนมากข้ึน ไดแก   ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโทมิเตอร 
(UV-Vis spectrophotometer) อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปคโทรโฟโตมิ เตอร  (Atomic 
absorption spectrophotometer; AAS) เฟลมโฟโตมิเตอร (Flame photometer) อินดัก
ทีฟคัพเพิลพลาสมาอะตอมิกอิมิสชันสเปกโตรโฟโทมิเตอร (Inductive coupled plasma atomic 
emission spectrophotometer; ICP-AES) แกสโครมาโทกราฟ (Gas chromatography) โคร
มาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง (High performance liquid chromatography; HPLC) ไอออน
โครมาโทรกราฟ (Ion chromatography) เอ็กซสเรย ฟลูออเรสเซ็นสเปกโทรโฟโตมิเตอร (X-ray 
fluorescence spectrometer; XRF) ซึ่งเครื่องวิเคราะหดังกลาวจะมีความจําเพาะตอสารแตกตาง
กัน (แมน อมรสิทธ์ิ และอมร เพชรสม, 2535; Kellner et al., 2004) ซึ่งจะไดกลาวรายละเอียดใน
บทตอไป  
 
2.2 หนวยและความเขมขน (Unit and concentration) 
 การวิเคราะหเชิงปริมาณนอกจากวิธีการวิเคราะหและเครื่องมือวิเคราะหที่ดีที่จะทําใหผล 
การวิเคราะหถูกตองน้ัน หนวยปริมาณที่จะตองนํามาแสดงผลการวิเคราะหก็มีความสําคัญเชนกัน 
ดังน้ันหนวยที่ใชในการวิเคราะหสารแบงออกเปน 2 สวน คือ หนวยปริมาณและหนวยความเขมขน 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

2.2.1 หนวยปริมาณ 
 

สารอยูในรูป ของแข็ง ของเหลว และกาซ สวนนอยที่พบสารอยูในรูปสารบริสุทธ์ิ การหา
ปริมาณจึงตองมีหนวยวัด เชน ของแข็งหนวยปริมาณเปนนํ้าหนัก เชน ไมโครกรัม มิลลิกรัม กิโลกรัม 
เปนตน สารที่เปนของเหลวหนวยปริมาณเปนปริมาตร เชน ไมโครลิตร (µl) มิลลิลิตร (ml) ลิตร (L)  
เปนตน สวนแกสจะเปนหนวยปริมาตรที่ความดันและอุณหภูมิมาตรฐาน และหนวยปริมาณสารที่ใช
ในการทําปฏิกิริยาเคมี เชน โมล (Mole) หรือ กรัมสมมูล (Gram equivalent) (ประภาณี, 2539) 
(Mark and Edward, 2013) 
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ตารางท่ี 2.1 หนวยนํ้าหนัก 
 

หนวยนํ้าหนัก อัตราสวน 
กิโลกรัม (Kilogram; Kg)                      1 Kg  = 1,000 g 
กรัม (Gram; g)  
มิลลิกรัม (Milligram; mg)                      1 g    = 1,000 mg 
ไมโครกรัม (Microgram; µg)                      1 mg = 1,000 µg 

 

ที่มา: Mark and Edward, 2013 
 
ตารางท่ี 2.2 หนวยปริมาตร 
 

หนวยปริมาตร อัตราสวน 
ลิตร (Liter; L)          1 L   = 1,000 ml =1 dm3 = 1,000 cm3 
มิลลิลิตร (Milliliter; ml)          1 ml = 1 cm3= 1 CC  
ไมโครกรัม (Microliter; µl)          1 ml = 1,000 µl 

 

ที่มา: Mark and Edward, 2013 
 

2.2.2 ปริมาณสัมพันธ (Stoichiometry) หมายถึง ความสัมพันธระหวางมวล หรือนํ้าหนัก
ของธาตุตางๆ จากสูตรและสมการเคมี สูตรของสารประกอบทําใหทราบความสัมพันธของมวลของ
ธาตุตางๆ ทีร่วมกันเปนสารประกอบน้ันๆ หนวยทางเคมีที่บอกปริมาณสารประกอบใชหนวยเปนกรัม
โมเลกุล ปริมาณของธาตุใชหนวยเปนกรัมอะตอม และปริมาณของไอออนใชหนวยเปนกรัมไอออน 
ปจจุบันหนวยที่ใชบอกปริมาณของสารทางเคมีตามระบบเอสไอไมวาจะเปนสารประกอบหรือธาตุ ใช
คําวาโมล (Mole หรือ mol) (Mark and Edward, 2013) เชน  
 H2 1 โมล หมายถึง H2 1 กรัมโมเลกุล 
 H  1 โมล หมายถึง H  1 กรัมอะตอม 
 H+  1 โมล หมายถึง H  1 กรัมไอออน 
1 โมล มีคาเทากับ 6.02x1023 อนุภาค เรียกเลขน้ีวา เลขอาโวกาโดร (Avogadro’ number ; N) คือ 
จํานวนคารบอนที่มีใน 12C หนัก 12 กรัม พอดี 
 H2 1 โมล แสดงวามีไฮโดรเจน 6.02x1023 โมเลกุล 
 H  1 โมล แสดงวามีไฮโดรเจน 6.02x1023 อะตอม 
 H+  1 โมล แสดงวามีไฮโดรเจน 6.02x1023 ไอออน 
  e- 1 โมล แสดงวามีอิเล็กตรอน 6.02x1023 อิเล็กตรอน 
 
จํานวนโมล  =       มวล  = มวล  หรือ = มวล 
 มวล/โมล       นํ้าหนักโมเลกุล      นํ้าหนักอะตอม 
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ตัวอยาง  
 โมล (Mole) คือสารใดๆ 1 โมล จะเทากับนํ้าหนักโมเลกุลของสารน้ันที่มีหนวยเปนกรัม 
เชน  
 โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 1 โมล (เลขอะตอมของ Na=23, O=16 และ H=1) มี
นํ้าหนักเทากับนํ้าหนักโมเลกุลของโซเดียมไฮดรอกไซดหรือผลรวมของเลขอะตอม คือ 
23 +16 +1 = 40 กรัม  
 นํ้า (H2O) 1 โมล มีนํ้าหนักเทากับนํ้าหนักโมเลกุลของนํ้า คือ (1x2) + 16 = 18 กรัม 
 หรือแกสใดๆ ที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน 1 โมล จะมีปริมาตรเทากับ 22.4 dm3 
มีนํ้าหนักเทากับนํ้าหนักโมเลกุล เชน แกสคารบอนไดออกไซด (CO2) 1 โมล ที่อุณหภูมิและความดัน
มาตรฐานมนํ้ีาหนักเทากับนํ้าหนักโมเลกุลแกสคารบอนไดออกไซด 12 + (16x2) = 44 กรัม 
 

2.2.3 ความเขมขนของสารละลาย สารละลาย (Solution) ประกอบดวยตัวทําละลาย 
(Solvent) และตัวถูกละลาย (Solute) ที่ละลายรวมกัน ตัวทําละลายในสารละลายมีไดเพียงหน่ึงชนิด
เทาน้ันโดยสารที่เปนตัวทําละลาย คือสารที่มีสถานะเดียวกับสารละลาย หรือถาสารในสารสารละลาย
มีสถานะเดียวกันทั้งหมด สารที่มีปริมาณมากที่สุดจะเปนตัวทําละลาย สวนตัวถูกละลายในสารละลาย
หน่ึงมีต้ังแตหน่ึงชนิดหรือมากกวาหน่ึงชนิดก็ได เชน  

สารละลายนํ้าตาลกลูโคส มีนํ้าเปนตัวทําลาย และนํ้าตาลกลูโคสเปนตัวถูกละลาย  
สารละลายเอทานอล 70% (v/v) มีเอทานอลเปนตัวทําลายเพราะมีปริมาณมากกวา

สวนนํ้าเปนตัวถูกละลายเน่ืองจากมีปริมาณนอยกวา 
ดังน้ันความเขมขนของสารละลายจะบอกไดวาสารใดมีความเขมขนมากกวาหรือนอย

กวาจึงตองใชหนวยความเขมขนเขามาพิจารณา ซึ่งในงานวิเคราะหสารจะใชหนวยที่แตกตางกันข้ึนอยู
กับงานที่ตองการนําขอมูลไปใช ดังตอไปน้ี 

2.2.3.1 เปอรเซ็นต (Percentage, %) หรือรอยละเปนการระบุปริมาณของ       ตัว
ถูกละลายในสารละลายทั้งหมด 100 สวน แบงออกเปน 3 ชนิด ดังน้ี 
 1. รอยละโดยมวล (w/w) หมายถึง มวลของตัวถูกละลายตอมวลของสารละลาย 
100 หนวย มักใชกับตัวถูกละลายที่เปนของแข็ง เชน ทองเหลือง เปนโลหะผสมระหวางทองแดงกับ
สังกะสี ในทองเหลืองมีปริมาณของสังกะสีผสมอยู 5-45 เปอรเซ็นต ซึ่งโลหะทั้งสองมีสถานะเดียวกับ
ทองเหลือง ความหมายคือทองเหลือง 100 กรัม จะมีสังกะสีอยู 5-45 กรัม ที่เหลือเปนทองแดง 
 2. รอยละโดยมวลตอปริมาตร (w/v) หมายถึง มวลของตัวถูกละลายในสารละลาย
ทั้งหมด 100 หนวยปริมาตร หนวยชนิดน้ีมักใชกับสารละลายที่ตัวถูกละลายเปนของแข็งละลายในตัว
ทําละลายที่เปนของเหลว เชน สารละลาย10 % (w/v) NaOH โดยมวลตอปริมาตร หมายความวา ใน
สารละลายปริมาตร 100 ml มี NaOH ละลายอยู 10 กรัม 
 3. รอยละโดยปริมาตร (v/v) หมายถึง ปริมาตรของตัวถูกละลายตอปริมาตรทั้งหมด
ของสารละลาย 100 หนวย มักใชกับตัวถูกละลายและตัวทําละลายที่เปนของเหลว เชน สารละลายเอ
ทานอลรอยละ 70 หรือ 70% (v/v) หมายถึง ในสารละลาย 100 มิลลิลิตร มีเอทานอล 70 มิลลิลิตร 
และนํ้า 30 มิลลิลิตร  
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 2.2.3.2 โมลาริตี (Molarity) หรือ โมลาร (Molar; M) เปนการระบุจํานวนโมลของ   
ตัวถูกละลายในสารละลายที่มีปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร (หรือ 1 dm3 หรือ 1 ลิตร) หนวยความ
เขมขนของระบบน้ีจึงเปน mol.dm-3 หรือ mol.L-1 เชน สารละลาย 1 M HCl หมายความวา       
ในสารละลายปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร มีกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ละลายอยู 1 โมล 

สําหรับสารประกอบเชิงไอออนซึ่งไมมีสูตรเชิงโมเลกุล เชน NaCl เปนสูตรของโซเดียม
คลอไรด แตไมใชหมายความวา โซเดียมคลอไรด 1 โมเลกุล ตางกับสูตรเคมีของพวกสารประกอบโคเว
เลนต เชน CO2 เปนสูตรของแกสคารบอนไดออกไซด 1 โมเลกุล ดวยเหตุน้ีสารละลายของ
สารประกอบโคเวเลนตที่มีสูตรเชิงโมเลกุลจึงมีหนวยความเขมขนเปนโมลาร  แตสารละลายของ
สารประกอบเชิงไอออนซึ่งมีแตสูตรเอมพิริคัล เชน โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) โซเดียมคลอไรด 
NaCl และ โพแทสเซียมซัลเฟต (K2SO4) เปนตน เปนสูตรอยางงายจะตองระบุความเขมขนเปน
ฟอรแมลิตี (formality) มีหนวยเปนฟอรแมล (formal, F) หมายถึง จํานวนมวล-สูตร (Mass-
formula) ของตัวถูกละลายที่มีหนวยเปนกรัมในสารละลาย 1,000 มิลลิลิตร เชน  

0.1 F NaCl หมายความวา สารละลายปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร มี NaCl ละลายอยู 
0.1 มวล-สูตร 1 มวล-สูตร ของ NaCl = 23 + 35.5 = 58.5 กรัม  

จะเห็นวาถาคิดวาสูตรของสารประกอบเชิงไอออนเปนสูตรเชิงโมเลกุลของสารน้ัน 
หนวยฟอรแมลกับโมลารคือ หนวยเดียวกัน สารละลายบางอยางระบุความเขมขนเปนรอยละและ
ความหนาแนน สามารถหาความเขมขนของสารละลายน้ีเปนโมลารไดโดยอาศัยความหมายของความ
หนาแนนเชิงมวลที่วา ความหนาแนนเชิงมวล คือ อัตราสวนของมวลตอปริมาตร 

2.2.3.3 นอรมาลิตี (Normality) คือ จํานวนกรัมสมมูลของสารละลาย 1 ลิตร 
  จํานวนกรัมสมมูล = นํ้าหนักสาร/นํ้าหนักสมมูล 
      นํ้าหนักสมมูล = นํ้าหนักสูตรของสาร/n 

1. สําหรับปฏิกิริยา กรด - เบส 
n คือ จํานวนไฮโดรเจนในโมเลกุลของกรดที่สามารถให หรือจํานวนไฮโดรเจนที่

เบสสามารถทําปฏิกิริยาได 
2. สําหรับสารประกอบไอออนิก 

n คือ จํานวนวาเลนซทั้งหมดของไอออนบวก หรือเทากับ จํานวนประจุของ   
แคตไอออน x จํานวนโมเลกุลแคตไอออน 

3. สําหรับปฏิกิริยารีดักชัน-ออกซิเดชัน 
n คือ จํานวนเลขออกซิเดชันของอะตอมที่เปลี่ยนไปตอ 1 สูตร เชน 

 นํ้าหนักสมมูลของกรดซัลฟวริก(H2SO4)           = นํ้าหนักสูตรของ H2SO4/2 
  นํ้าหนักสมมูลของโซเดียมไฮดรอกไซด NaOH    = นํ้าหนักสูตรของ NaOH/1 
  นํ้าหนักสมมูลของแบเรียมไฮดรอกไซด Ba(OH)2 = นํ้าหนักสูตรของ Ba(OH)2/2 

2.3 การเจือจางสารละลาย การเจือจางสารละลายใหมีความเขมขนตามตองการ จะตองทําการเติม
ตัวทําละลายลงในสารละลายน้ัน แตทั้งน้ีปริมาณตัวถูกละลายยังคงเดิม อัตราสวนของปริมาณตัวถูก
ละลายตอปริมาณตัวทําละลายเปลี่ยนไป 
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ตัวอยางการคํานวณ  
 มีสารละลาย HCl ความเขมขน 4 โมลตอลิตร ตองการสารละลาย HCl ความเขมขน 1 โมล
ตอลิตร ปริมาตร 50 มิลลลิิตร จะดําเนินการอยางไร 
วิธีทํา  

ตองการสารละลาย HCl ความเขมขน 1 โมลตอลิตร จํานวน 50 มิลลลิิตร หมายความวา
สารละลาย HCl 1000 มิลลลิิตร จะมกีรด HCl = 1 โมล 

 ถาสารละลาย HCl 50 มิลลลิิตร จะมกีรด HCl  = 1 โมล x50 มิลลลิิตร 
                                                                                1000 มิลลลิิตร 
 = 0.05 โมล 
 สารละลาย HCl มีความเขมขน 4 โมลตอลิตร หมายความวา 
 ในสารละลายม ีHCl  4 โมล    ในสารละลาย 1000 มิลลลิิตร  
 ตองการ HCl          0.05 โมล จะตองใชสารละลาย HCl 4 โมลตอลิตร    
  = 1000 มิลลิลิตร x 0.05 โมล 
        4 โมล  
  = 12.5 มิลลลิิตร 
 น่ันคือ ตองนําละลาย HCl ซึ่งมีความเขมขน 4 โมลตอลิตร มาจํานวน 12.5 มิลลิลิตร แลว
เติมนํ้าใหไดปริมาตร 50 มิลลิลิตร (เติมนํ้า 37.5 มิลลิลิตร จะไดสารละลาย HCl ความเขมขน 1 โมล
ตอลิตร จํานวน 50 มิลลิลิตร) 
  ให  M1  = ความเขมขน โมลตอลิตร ของสารละลายเขมขนกวา 
    M2   = ความเขมขน โมลตอลิตร ของสารละลายเจือจางกวา 
   V1   = ปรมิาตร (ลิตร) ของสารละลายเขมขนกวา 
   V2   = ปรมิาตร (ลิตร) ของสารละลายเจือจางกวา 
        ฉะน้ัน M1V1  = M2V2 ซึ่งเปนสูตรที่ใชทําสารละลายใหเจือจาง 
 จากโจทยจะได M1  = 4 โมลตอลิตร 
                    M2  = 1 โมลตอลิตร 
                     V2  = 50 มิลลลิิตร = 0.05 ลิตร 
 แทนคาในสูตร   V1 = 1 โมลตอลิตร x 0.05 ลิตร 
             4 โมลตอลิตร 
 = 0.0125 ลิตร = 12.5 มิลลลิิตร 



44   บทที่ 2 ความรูพื้นฐานทางการวิเคราะห  เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ         
 

 น่ันคือ ตองนํากรด 4 โมลตอลิตร มา 12.5 มิลลิลิตร แลวเติมนํ้าลงไปจนไดปริมาตร 50 
มิลลิลิตร (เติมนํ้าลงไป 37.5 มิลลิลิตร) จะไดสารละลายเขมขน 1 โมล/ลิตร จํานวน 50 มิลลิลิตร 
ตามตองการ 
 

ตัวอยางการคํานวณ ตองการเตรียมสารละลายกรด H2SO4 เขมขน 1 โมลตอลิตร ใหมีปริมาตร 14 
ลิตร โดยเติมกรด H2SO4 15 โมลตอลิตร ลงไปในกรด H2SO4 2 โมลตอลิตรจํานวน 1,250 มิลลิลิตร 
จะตองใชกรด H2SO415 โมลตอลิตร กี่ลิตร 
วิธีทํา  

ตองการเตรียมสารละลายกรด H2SO4 เขมขน 1 โมลตอลิตร ปริมาตร 14 ลิตร  
จะมเีน้ือกรดอยู = 1 โมลตอลิตร x 14 ลิตร  = 14 โมล 

 กรด H2SO4 เขมขน 2 โมลตอลิตร จํานวน 1,250 มิลลลิิตร  
 จะมเีน้ือกรดอยู = 2 โมลตอลิตร x 1,250 มิลลลิิตร = 2.5 โมล 
 ซึ่งจะตองเติมกรด H2SO4 อีก 14 โมล = ลงไปในกรด H2SO4 เขมขน 2 โมลตอลิตร 
จํานวน 1250 มิลลลิิตร 
 ถาตองการกรด H2SO4 15 โมล ตองใชกรด  = 1 ลิตร 
 ถาตองการกรด H2SO4 11.5 โมล ตองใชกรด  = 1 ลิตร x 11.5 โมล 
            15 โมล 
 = 0.767 ลิตร 
 น่ันคือ ตองเติมกรด H2SO4 เขมขน 15 โมลตอลิตร จํานวน 0.767 ลิตร ลงไปในสารละลาย 
H2SO4 เขมขน 2 โมลตอลิตร จํานวน 1250 มิลลิลิตร แลวเติมนํ้าจนไดปริมาตรทั้งสิ้น 14 ลิตร จะได
สารละลายเขมขัน 1 โมลตอลิตร จํานวน 14 ลิตร ตามตองการ 

2.4 สารละลายบัฟเฟอร (Buffer solution)  
 สารละลายบัฟเฟอร หมายถึง สารละลายของกรดออนกับเกลือของกรดออนหรือคูเบสของ

กรดออน หรือหมายถึงสารละลายของเบสออน กับเกลือของเบสออน หรือคูกรดของเบสออนน้ัน
สมบัติของสารละลายบัฟเฟอร คือ รักษาสภาพ pH ของสารละลายเอาไวโดยจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
นอยมากเมื่อเติมกรดแกหรือเบสแกจํานวนเล็กนอยลงไป การเตรียมทําไดโดยการเติมกรดออนลงใน
สารละลายเกลือของกรดออน หรือการเติมเบสออนลงในสารละลายเกลือของเบสออน (พัฒนา เหลา
ไพบูลย และอริศรา เรืองแสง, 2536) สารละลายบัฟเฟอรที่ใชในงานวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพมี
หลายชนิด ไดแก อะซิเตทบัฟเฟอร ซิเตรทบัฟเฟอร ซิเตรท-ฟอสเฟต บัฟเฟอร ฟอสเฟตบัฟเฟอร 
และโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร การเลือกใชข้ึนอยูกับสภาวะของการทําปฏิกิริยาของสารตัวอยาง สวน
ใหญใชในงานวิเคราะหสารระดับเซลล เชน หากิจกรรมของเอ็นไซม ปริมาณโปรตีน หรือชนิดและ
ปริมาณของสารแอนติออกซิแดนซ เชนใชในกระบวนวิเคราะหกิจกรรมของเอ็นไซมคะตะเลส 
แอสคอรเบส และกลูตารไทโอนทรานสเฟอเรส ในเซลลพืช (Siri et al., 2013)  
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2.4.1.อะซิเตทบัฟเฟอร (Acetate Buffer) 
เตรียมสารละลาย A: 0.2 M CH3COOH (Acetic acid 11.6 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรเปน 1 

ลิตร ดวยนํ้ากลั่น) 
เตรียมสารละลาย B: 0.2 M CH3COONa หรือ CH3COONa.3H2O (โดยสารละลาย 

CH3COONa หรือ CH3COONa.3H2O จํานวน 16.4 กรัม หรือ 27.4 กรัม ตามลําดับ ปรับปริมาตร
เปน 1 ลิตร ดวยนํ้ากลั่น) และผสมสารละลาย A และ B ดังตอไปน้ี เพื่อใหได pH ตามตองการ 

 
ตารางที่ 2.3 ปริมาตรสารละลาย A และ B ที่ใชในการเตรียมอะซเิตทบฟัเฟอร 

สารละลาย A (มิลลิลิตร) สารละลาย B (มิลลลิิตร) คา pH 
46.3 3.7 3.6 
44.0 6.0 3.8 
41.0 9.0 4.0 
36.8 13.2 4.2 
30.5 19.5 4.4 
25.5 24.5 4.6 
20.0 30.5 4.8 
14.8 35.2 5.0 
10.5 39.5 5.2 
8.8 41.2 5.4 
4.8 45.2 5.6 

ที่มา: พัฒนา เหลาไพบูลย และอริศรา เรืองแสง, 2536 

2.4.2. ซิเตรทบัฟเฟอร (Citrate Buffer) 
              เตรียมสารละลาย A: 0.1 M Citric acid (21.01 g ปรบัปริมาตรเปน 1 ลิตร) 
              เตรียมสารละลาย B: 0.1 M Sodium citrate (29.41 กรัม ปรบัปริมาตรเปน 1 ลิตร) 
              ผสมสารละลาย A และ B ดังตอไปน้ี เพื่อใหได pH ตามที่ตองการ 
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ตารางที่ 2.4 ปริมาตรสารละลาย A และ B ที่ใชในการเตรียมซิเตรทบฟัเฟอร 

สารละลาย A (มิลลิลิตร) สารละลาย B (มิลลลิิตร) คา pH 
46.5 3.5 3.0 
43.7 6.3 3.2 
40.0 10.0 3.4 
37.0 13.0 3.6 
35.0 15.0 3.8 
33.0 17.0 4.0 
31.5 18.5 4.2 
28.0 22.0 4.4 
25.5 24.5 4.6 
23.0 27.0 4.8 
20.5 29.5 5.0 
18.0 32.0 5.2 
16.0 24.0 5.4 
13.7 36.3 5.6 
11.8 38.2 5.8 
9.5 40.5 6.0 
7.2 42.8 6.2 

ที่มา: พัฒนา เหลาไพบูลย และอริศรา เรืองแสง, 2536 
 
 2.4.3. ซิเตรท-ฟอสเฟต บัฟเฟอร (Citrate-Phosphate Buffer)  
 เตรียมสารละลาย A: 0.1 M Citric acid (21.01 g ปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร ดวยนํ้ากลั่น
 เตรียมสารละลาย B: 0.2 M dibasic sodium Phosphate (Na2HPO4.7H2O หรือ 
Na2HPO4.12H2O 53.65 g หรือ 71.7 g ตามลําดับ ปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร ดวยนํ้ากลั่น) และผสม
สารละลาย A และ B ดังตอไปน้ี เพื่อใหได pH ตามที่ตองการ 
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ตารางที่ 2.5 ปริมาตรสารละลาย A และ B ที่ใชในการเตรียมซิเตรท-ฟอสเฟต บฟัเฟอร 

สารละลาย A (มิลลิลิตร) สารละลาย B (มิลลลิิตร) คา pH 
44.6 5.4 2.6 
42.2 7.8 2.8 
39.8 10.2 3.0 
37.7 12.3 3.2 
35.9 14.1 3.4 
33.9 16.1 3.6 
32.3 17.7 3.8 
30.7 19.3 4.0 
29.4 20.6 4.2 
27.8 22.2 4.4 
26.7 23.3 4.6 
25.2 24.8 4.8 
24.3 25.7 5.0 
23.3 26.7 5.2 

ที่มา: พัฒนา เหลาไพบูลย และอริศรา เรืองแสง, 2536 
 

2.4.4. ฟอสเฟตบัฟเฟอร (Phosphate Buffer) 
 เตรียมสารละลาย A: 0.2 M monobasic sodium Phosphate (ช่ัง NaH2PO4.2H2O 31.2 
กรัม ปรับปรมิาตรเปน 1 ลิตร ดวยนํ้ากลั่น) 
 เตรียมสารละลาย B: 0.2 M dibasic sodium Phosphate (Na2HPO4.7H2O หรือ 
Na2HPO4.12H2O 53.65 กรัม หรือ 71.7 กรัม ตามลําดับ ปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร ดวยนํ้ากลั่น) 
 ผสมสารละลาย A และ B ดังตอไปน้ี เพื่อใหได pH ตามที่ตองการ 
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ตารางที่ 2.6 ปริมาตรสารละลาย A และ B ที่ใชในการเตรียมฟอสเฟตบฟัเฟอร 

สารละลาย A (มิลลิลิตร) สารละลาย B (มิลลลิิตร) คา pH 
93.5 6.5 5.7 
92.0 8.0 5.8 
90.0 10.0 5.9 
87.7 12.3 6.0 
85.0 15.0 6.1 
81.5 18.5 6.2 
77.5 22.5 6.3 
73.5 26.5 6.4 
68.5 31.5 6.5 
62.5 37.5 6.6 
56.5 43.5 6.7 
51.0 49.0 6.8 
45.0 55.0 6.9 
39.0 61.0 7.0 
33.0 67.0 7.2 
28.0 72.0 7.3 
23.0 77.0 7.3 
19.0 81.0 7.4 
16.0 84.0 7.5 

ที่มา: พัฒนา เหลาไพบูลย และอริศรา เรืองแสง, 2536 
 

2.4.5. โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร (Sodium Phosphate Buffer) 
 เตรียมสารละลาย A: 0.1 M monobasic sodium Phosphate (ช่ัง NaH2PO4.2H2O 15.6 
กรัม ปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร ดวยนํ้ากลั่น) 
 เตรียมสารละลาย B: 0.1 M dibasic sodium Phosphate (Na2HPO4.7H2O หรือ 
Na2HPO4.12H2O 26.825 กรัม หรือ 35.85 กรัม ตามลําดับ ปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร ดวยนํ้ากลั่น) 
 ผสมสารละลาย A และ B ดังตอไปน้ี เพื่อใหได pH ตามที่ตองการ 
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ตารางที่ 2.7 ปริมาตรสารละลาย A และ B ที่ใชในการเตรียมโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร 
 

สารละลาย A (มิลลิลิตร) สารละลาย B (มิลลลิิตร) คา pH 
93.5 6.5 5.7 
92.0 8.0 5.8 
90.0 10.0 5.9 
87.7 12.3 6.0 
85.0 15.0 6.1 
81.5 18.5 6.2 
77.5 22.5 6.3 
73.5 26.5 6.4 
68.5 31.5 6.5 
62.5 37.5 6.6 
56.5 43.5 6.7 
51.0 49.0 6.8 
45.0 55.0 6.9 
39.0 61.0 7.0 
33.0 67.0 7.1 
28.0 72.0 7.2 
23.0 77.0 7.3 
19.0 81.0 7.4 
16.0 84.0 7.5 
13.0 87.0 7.6 
10.0 90.0 7.7 
8.5 91.5 7.8 
7.0 93.0 7.9 
5.3 94.7 8.0 

 

ที่มา: พัฒนา เหลาไพบูลย และอริศรา เรืองแสง, 2536 
 
2.5 สรุปประจําบท 

การวิเคราะหทางเคมีประกอบดวยการวิเคราะหคุณภาพและการวิเคราะหปริมาณ ซึ่งหนวย
การวัดปริมาณข้ึนอยูกับสถานะของสารที่ตองการวิเคราะหวาอยูในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือ 
กาซ ซึ่งหนวยที่ใชวัดก็จะแตกตางกนั ถาเปนของแข็งก็วิเคราะหเปนหนวยนํ้าหนัก สวนของเหลวหรือ
กาซก็จะวิเคราะหเปนหนวยปริมาตร 

2.5.1.หนวย 
1.1 หนวยปริมาณ แบงเปน หนวยนํ้าหนัก และหนวยปริมาตร 
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1.2 หนวยความเขมขน เปนหนวยปริมาณสารในสารละลาย 
 สารที่ตองการวิเคราะหปริมาณโดยทั่วไปไมไดอยูในรูปสารบริสุทธ์ิแตสวนใหญอยูใน

รูปสารละลาย ดังน้ันการวิเคราะหปริมาณจึงใชหนวยความเขมขน ซึ่งหนวยความเขมขนมีดังน้ี คือ 
 1.2.1 หนวยรอยละหรือเปอรเซ็นต (Percentage, %) คือปริมาณตัวถูกละลายใน
สารละลาย 100 หนวย มี 3 รูปแบบ คือ เปอรเซ็นตโดยมวล (% w/w) เปอรเซ็นตโดยมวล ตอ
ปริมาตร (%w/v) และ เปอรเซ็นตโดยปริมาตร (% v/v)  
   1.2.2 โมลาริตี (Molarity; M) คือ จํานวนโมลของตัวถูกละลายในสารละลาย 1 ลิตร 
   1.2.3 นอรมอลิตี (Normality; N) คือ กรัมสมมูลของตัวถูกละลายในสารละลาย 1 
ลิตร 

2.5.2. การเจือจางสารละลาย  
การเตรียมสารละลายสามารถนําหนวยความเขมขนมาใชในการเตรียมสารละลายในงาน

วิเคราะหถาตองการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสารละลายสามารถเตรียมไดจากสูตร 
M1V1= M2V2 

 เมื่อ M1 = ความเขมขน โมลตอลิตร ของสารละลายเขมขนกวา 
   M2 = ความเขมขน โมลตอลิตร ของสารละลายเจือจางกวา 
  V1 = ปริมาตร (ลิตร) ของสารละลายเขมขนกวา 
  V2 = ปริมาตร (ลิตร) ของสารละลายเจือจางกวา 
 2.5.3. สารละลายบัฟเฟอร  

หมายถึง สารละลายของกรดออนกับเกลือของกรดออนหรือคูเบสของกรดออน หรือหมายถึง
สารละลายของเบสออนกับเกลือของเบสออนหรือคูกรดของเบสออนน้ันสมบัติของสารละลาย
บัฟเฟอร คือ รักษาสภาพ pH ของสารละลายเอาไวโดยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนอยมากเมื่อเติม   
กรดแกหรือเบสแกจํานวนเล็กนอยลงไปการเตรียม ซึ่งมีหลายชนิดเชน อะซิเตทบัฟเฟอร ซิเตรท
บัฟเฟอร ซิเตรท-ฟอสเฟตบัฟเฟอร โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร และฟอสเฟตบัฟเฟอร  
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แบบฝกหัดทายบท 
บทท่ี 2 

 
1. จงอธิบายสารละลายเอทานอล 10 % (v/v) หมายความวาอยางไร 
2. จงคํานวณหาความเขมขนเปนรอยละโดยมวลของสารละลายนํ้าตาลกลูโคส เมื่อละลายนํ้าตาล
กลูโคส (C6H12O6) 200 มิลลิกรัม ละลายในนํ้ากลั่น 100 มิลลิลิตร  
3. จงอธิบายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) มีความเขมขน 30% (w/v) หมายความวาอยางไร 
4. จงคํานวณหาโมลาริตีของสารละลาย H2SO4 เขมขน 9.8% (w/v) (เมื่อกําหนดให มวลอะตอมของ 
H=1 S=32 และ O=16) 
5. จงคํานวณความเขมขนของสารละลายโซเดียมคลอไรด (NaCl) 0.5 โมลาร เปนหนวยรอยละโดย
มวล (มวลอะตอมของ Na=23 และ Cl=35.5) 
6. จงแสดงวิธีการเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดใหมีความเขมขนเปน 0.1 โมลาร ปริมาตร 
500 มิลลิลิตร จากสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขนเริ่มตน 5 โมลาร  
7.จงเปรียบเทียบปริมาณของเอทานอลวาสารละลายใดมีเอทานอลมากกวา ในสารละลายเอทานอล 
10% (v/v) ปริมาตร 1 ลิตร และสารละลายเอทานอล 50% (v/v) ปริมาตร 0.5 ลิตร  
8. สารละลายกรดไนตริก (HNO3) ความเขมขน 1 โมลตอลิตร ถาสารละลายจํานวน 2,000 มิลลิลิตร
จะมีเน้ือกรดไนตริกกี่กรัม (มวลอะตอมของ H=1 N=14 และ O=16) 
9. จงเปรียบเทียบความหนาแนนของสารใดมากกวา ระหวางนํ้า 2 มิลลิลิตร หนัก 2 กรัม และเอทา
นอล 1 มิลลิลิตร หนัก 0.789 กรัม 
10 จงยกตัวอยางสารละลายบัฟเฟอรที่ใชในงานวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพมา 2 ชนิด 
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หัวขอเน้ือหา 

3.1  เครื่องช่ัง    
 3.2  เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง     
 3.3  เครื่องปนเหว่ียง      
 3.4  เครื่องน่ึงฆาเช้ือความดันไอนํ้า      
 3.5 สรปุประจําบท 
 แบบฝกหัดทายบท บทที่ 3 
 เอกสารอางอิง 
  
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทน้ีแลวผูเรียนควรมีความรูและทกัษะดังน้ี 
 1. มีความรูความเขาใจหลักการของเครื่องช่ัง เครื่องพีเอช เครื่องปนเหว่ียง และเครื่องน่ึงฆาเช้ือ
ความดันไอนํ้า 
 2. สามารถใชเครื่องมือพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพในงานวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพได
อยางถูกตองเหมาะสม 
 3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการดูแลและเกบ็รกัษาเครื่องช่ัง เครื่องพเีอช เครื่องปนเหว่ียง 
และเครือ่งน่ึงฆาเช้ือความดันไอนํ้า 
 4. บอกไดวาเครื่องมือพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพใชในงานวิเคราะหใด 
 5. สามารถบอกชนิดของเครื่องช่ังและเครื่องปนเหว่ียงได 
 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ช้ีแจงวัตถุประสงคและเน้ือหาประจําบท 
2. ทบทวนเน้ือหาทีเ่รียนมาของสัปดาหกอน  
3. นําขาสูบทเรียนโดยอธิบายภาพ เครื่องช่ัง เครื่องปนเหว่ียง และเครือ่งพเีอชมิเตอรทีจ่ะ

เรียนในสปัดาหน้ี 
4. บรรยายเน้ือหาประกอบสือ่อิเล็กทรอนิกสโดยการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการ

สอนและรปูภาพ 
5. เปดโอกาสใหผูเรียนถามในแตละหัวขอและเสนอแนวความคิดกอนขามหัวขอน้ัน 
6. ตรวจสอบคําตอบของผูเรียนสอบถามผูเรียนถาผูเรียนมขีอสงสัยและสรุปเน้ือหาประจําบท 
7. แบงกลุมผูเรียนเพื่อฝกปฏิบัติการเครือ่งมอืวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพเปนเครื่องมือ

พื้นฐาน การวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพเตรียมอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ตามใบงาน 
ที่ไดมอบหมายและกําหนดวันสงรายงาน 

8. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบานและกําหนดวันสง 
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9. ช้ีแจงหัวขอทีจ่ะเรียนในครั้งตอไปเพือ่ใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
10. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรยีน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเครือ่งมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
2. สื่อเอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส 
3. เครื่องคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร 
4. แผนโปรงใสและเครื่องฉายภาพ 
5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส 
6. ภาพเครื่องช่ัง เครื่องปนเหว่ียง และเครื่องพีเอชมเิตอร 
7. สารละลายกรด สารละลายเบส และอินดิเคเตอร 
8. ใบงาน 
9. แบบฝกปฏิบัติการ 

 
การวัดและการประเมินผล 
 การวัดผล 

1. การตรงตอเวลาของนักศึกษาในการสงงานและเขาเรียน 
2. การซักถาม-ตอบคําถาม 
3. การเขารวมกิจกรรมกลุม 
4. การปฏิบัติการในใบงาน 
5. รายงานของใบงาน 
6. ผลการสอบยอย 
การประเมินผล 
1. จากการทํากจิกรรมกลุมเสรจ็ตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบรูณ 
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 
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การวิเคราะหที่ถูกตองคาที่ออกมาจากการวิเคราะหจะมีความถูกตองแมนยํา นอกจากตอง

คํานึงถึงตัวอยาง การเตรียมตัวอยางที่ถูกตอง หรือวิธีการทีดีที่เหมาะสมตอการวิเคราะหแลว ยังมี
ปจจัยที่จําเปนตองานวิจัย คือ เครื่องมือพื้นฐานที่นํามาใชรวมกับการวิเคราะหเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การวิเคราะห เพื่อใชการวิเคราะหถูกตองและแมนยํามากที่สุด ดังเครื่องมือที่จะกลาวตอไปน้ี 

 
3.1 เครื่องชั่ง (Balance) 
 เครื่องช่ังเปนเครื่องมือที่จําเปนชนิดหน่ึงของหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร เพราะการวิเคราะห
สวนใหญเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) ที่ตองอาศัยเครื่องช่ังชวยในการ
วิเคราะหเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานที่ตองทราบปริมาณหรือความเขมขนที่แนนอน (ชูชาติ อารี
จิตรานุสรณ, 2539) เครื่องช่ังแสดงดังรูปที่ 3.1 
 

 
  (ก)  (ข) 

รูปที ่3.1 เครือ่งช่ัง 2 ตําแหนง (ก) และ เครื่องช่ัง 4 ตําแหนง (ข) 
(ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=เครื่องช่ัง+Mettle) 

 
 ในเชิงทฤษฎีเครื่องช่ังเปนอุปกรณที่ใชสําหรับหามวล (Mass) ของวัตถุ แตในทางปฏิบัติใช
เปนอุปกรณสําหรับหานํ้าหนัก (Weight) ของวัตถุ เน่ืองจากมวลมีความสัมพันธกับนํ้าหนักอยาง
ใกลชิด กลาวคือ นํ้าหนัก คือ แรงที่โลกกระทําตอมวลซึ่งสามารถหาความสัมพันธไดจากสูตร 
 
                               W  =  k (Me x Mu)/r2 
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      เมื่อ    W    =   นํ้าหนัก 
     k      =   Gravitational constant 
              Me  =   มวลของโลก 
    Mu  =   มวลของวัตถุ 
    r     =   ระยะหางระหวางจุกศูนยกลางของโลกและจุดศูนยกลางของวัตถุ 
 
 นํ้าหนักจะเทากับแรงโนมถวงของโลก (Gravitation force, Fg ในหนวย g) เมื่อวัตถุไมมีแรง
อื่นมากระทํา แตในสภาพความเปนจริงวัตถุบนโลกมีแรงอื่นๆ มากระทําอีก เชน แรงหนีศูนยกลาง
ของวัตถุ (Centrifugal force, Fc) ซึ่งมีมากที่สุดเสนศูนยสูตรของโลก (Equator line) และมีนอย
ที่สุดบริเวณข้ัวโลก แรงอีกชนิดหน่ึงคือ แรงดึงดูดจากดาวเคราะหตางๆ ที่อยูใกลโลกโดยเฉพาะดวง
จันทร (Fm) (สังเกตจากการข้ึนลงของนํ้าทะเล) แรงดึงดูดชนิดหน่ึงจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา 
เพราะระยะหางของทางระหวางมวลกับดวงจันทรเปลี่ยนแปลง แตเน่ืองจากมวลของวัตถุที่ช่ังมักมี
ขนาดเล็ก เมื่อคิดเฉพาะแรงที่กระทําตอมวลดังกลาวแลวขางตน นํ้าหนักจึงมีคาเทากับ Fg-Fc หรือ
เทากับ Fc-Fm มีคานอยมาก 
 ในอีกความหมายหน่ึงนํ้าหนักคือแรงที่กระทําตอวัตถุภายในหน่ึงวินาทีแลวทําใหวัตถุซึ่งอยูน่ิง
มีความเร็ว 9.81 เมตร/วินาที ดังน้ัน 
 
 
 เน่ืองจากความแรง 1 นิวตัน (Newton) คือ แรงที่กระทําตอมวล 1 กิโลกรัม ภายใน 1 วินาที 
แลวทําใหมวลมีความเร็ว 1 เมตร/นาที เพราะฉะน้ันนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม จึงมีคาเทากับแรง 9.81     
นิวตัน ซึ่งความสัมพันธของมวลและนํ้าหนักดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงไดเล็กนอยตามตําแหนงของมวล
ที่อยูบนพื้นโลก เพราะความเรงโนมถวงของโลก (Gravitational acceleration) ที่กระทําตอมวลมีคา
แตกตางกัน กลาวคือมีคา 9.83 เมตร/วินาที2 9.81เมตร/วินาที2 และ 9.78 เมตร/วินาที2 ที่บริเวณข้ัว
โลก บริเวณกึ่งกลางระหวางข้ัวโลกกับเสนศูนยสูตร และบริเวณเสนศูนยสูตร ตามลําดับ ดังน้ันที่
บริเวณเสนศูนยสูตรนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม มีคาเทากับมวล 1 กิโลกรัม พอดีแตที่บริเวณข้ัวโลกนํ้าหนัก 1 
กิโลกรัม จะมากกวามวล 1 กิโลกรัม 
 
 3.1.1 หลักการหานํ้าหนักแหง 
 การหานํ้าหนักของวัตถุแบงออกเปน 2 วิธีใหญ คือ การเปรียบเทียบมวลของวัตถุกับมวล
มาตรฐาน (Mass-mass comparison) โดยใชคานช่ัง (Beam) วางบนจุดหมุน (Falcum) และ
เปรียบเทียบแรงที่กระทําตอมวล (Mass-force comparison) การเปรียบเทียบมวล นิยมทําใน 2 
ลักษณะ คือ 
 แบบคานชั่งมีความยาวเทากัน (Equal beam type) เปนการเปรียบเทียบมวลโดยตรง
โดยการแขวนมวลของวัตถุ (Mu) และมวลที่ทราบนํ้าหนักมาตรฐาน (Ms) ไวที่ปลายคานช่ังทั้งสองขาง

นํ้าหนัก (Wu) = มวลของวัตถุ (Mu) x ความเรง 
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ที่ยาวเทากัน (L1 = L2) ดังรูปที่ 3.2 เมื่อคานช่ังอยูในแนวระนาบขนานกับพื้นโลกเหมือนสภาวะ   
กอวางมวลทั้งสอง จึงสามารถหานํ้าหนักของวัตถุไดดังน้ี 

 
 
 จากสมการขางตนจะเห็นไดวาระบบคานช่ังยาวเทากันสามารถลดอิทธิพลจากแรงอื่นๆ ได

เน่ืองจากมวลทั้งสองไดรับการกระทําจากภายนอกเทากัน แตนํ้าหนักของวัตถุจะผิดพลาดถาคานช่ัง
ทั้งสองขางยาวไมเทากัน ซึ่งอาจแกไขโดยการช่ังวัตถุน้ันในจานช่ัง (Pan) ขางซาย แลวจึงช่ังในจานช่ัง
ขางขวา หลังจากน้ันหาคาเฉลี่ยของนํ้าหนักจากจานช่ัง 2 ครั้ง ดังกลาว (Gauss’s method of 
double weighing) การช่ังแบบน้ีถามีแรงกดที่จุดหมุนไมเทากันทําใหความไวในการช่ังเปลี่ยนแปลง 
กลาวคือ ถามีแรงกดมากความไว (Sensitivity) ในการช่ังจะลดลงมาก 
 

 

 
รูปที่ 3.2 การช่ังนํ้าหนักโดยใชระบบคานช่ังยาวเทากัน (ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ, 2539) 
 

Mu x g x L1 = Ms x g x L2 
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 การประยุกตใชอาจพบในแบบเครื่องช่ังจานช่ังเด่ียว (Single pan balance) หรือเครื่องช่ัง
จานช่ังคู (Two pan balance) เครื่องช่ังชนิดจานช่ังเด่ียวตองใชนํ้าหนักถวง (Wb) ถวงนํ้าหนักของ
จานช่ัง (Wp) เพื่อใหคานอยูในแนวระนาบ โดยดูจากเข็มช้ีอยูที่ขีดศูนยบนสเกลอานคา เมื่อใสวัตถุ 
(Mu) ลงบนจานช่ัง คานช่ังจะเอียง เข็มช้ีจะช้ีไปบนสเกลอานคานํ้าหนัก ทําใหสามารถหานํ้าหนักของ
วัตถุไดโดยตรง เพราะสเกลอานคาถูกแบงใหถูกตองโดยคํานวณจากแรงที่กระทําตอมวลมาตรฐานที่
ทราบนํ้าหนัก (Ms) เมื่อมวลมาตรฐานเคลื่อนที่ออกจากแนวจุดหมุน (L) สวนจานช่ังแบบจานช่ังคู   
หานํ้าหนักของวัตถุ (Mu) โดยการเปรียบเทียบกับมวลมาตรฐาน (Ms1) เมื่อคานช่ังอยูในแนวระนาบ
หรือไมอยูแนวระนาบได ในกรณีหลังตองบวกนํ้าหนักที่อานไดจากสเกลอานคาเทากับนํ้าหนักของมวล
มาตรฐาน (Ws1) 
 แบบคานชั่งยาวไมเทากัน (unequal beam type) นอกจากจะมีหลักการหานํ้าหนักและ
การประยุกตใชเหมือนกับแบบคานช่ังยาวเทากันแลว ยังมีการประยุกตใชที่แตกตางกันออกไปคือ  
การแทนที่นํ้าหนักมาตรฐาน (Substitution) เพื่อใหจุดหมุนรับนํ้าหนักคงที่ตลอดเวลา (Constant 
load) วัตถุและนํ้าหนักมาตรฐานถูกเปรียบเทียบบนคานช่ังขางเดียวกัน เปนผลใหลดความผิดพลาด
อันเน่ืองมาจากความยาวของคานช่ังที่อาจไมเทากันและทําใหเครื่องช่ังมีความไวมากข้ึน รูปที่ 3.3 
แสดงหลักการทํางานแบบแทนที่นํ้าหนักมาตรฐาน เมื่อยังไมไดช่ังนํ้าหนักคานช่ังจะอยูในแนวระนาบ
ขนานกับพื้นโลก โดยการถวงคานใหสมดุลดวยตุมนํ้าหนัก (Mb) เมื่อวางวัตถุลงในจานช่ัง (Mu)    
คานช่ังจะเอียง หลังจากน้ันยกตมนํ้าหนักมาตรฐาน (Ms1, Ms2,…) ที่แขวนอยูเหนือจานช่ังออกจน
คานอยูในสมดุลเหมือนสภาวะกอนช่ัง ดังน้ันนํ้าหนักของวัตถุบนจานช่ังจึงเทากับนํ้าหนักของตุม
นํ้าหนักมาตรฐานที่ถูกเอาออกไป 

 
รูปที่ 3.3 การช่ังนํ้าหนักโดยใชการแทนที่นํ้าหนักบนคานช่ังที่ยาวไมเทากัน 

(ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ, 2539) 
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 ถึงแมวาเครื่องช่ังชนิดน้ีจะมีความถูกตองและแมนยําในการช่ังดีก็ตาม แตอิทธิพลของความ
หนาแนนของตุมนํ้าหนักมาตรฐาน วัตถุและอากาศ ทําใหการช่ังนํ้าหนักไดนอยกวาคาจริง ถาตองการ
หานํ้าหนักสัมบูรณ (Absolute weight) ตองบวกนํ้าหนักที่หายไปกับนํ้าหนักที่ช่ังได โดยนํ้าหนักที่
หายไปสามารถคํานวณไดจากสูตร 

 
W1  =  n (1 x 10-5 - da/ds + da/du) 
 

โดย W1 =  นํ้าหนักทีห่ายไปในหนวยกรัม 
n   = นํ้าหนักที่ช่ังไดในหนวยกรัม 
da =  ความหนาแนนของอากาศซึ่งมีคาเฉลี่ยประมาณ 0.0012 g/ml 

 ds =  ความหนาแนนของตุมนํ้าหนักมาตรฐาน (เหล็กกลาไรสนิมมคีาประมาณ 7.85 
g/ml) 

du =  ความหนาแนนของวัตถุที่นํามาช่ัง 
 

 แบบเปรียบเทียบแรงที่กระทําตอมวลของวัตถุ อาจใชแบบสปริง (Spring) แบบไฮดรอลิก 
(Hydraulic load cell) แบบนิวมาติก (Pneumatic load cell) หรือแบบสนามแมเหล็กไฟฟา 
(Electromagnetic coil) ดังรูปที่ 3.4 แบบสนามแมเหล็กไฟฟาอาศัยการเคลื่อนที่ของสารแมเหล็ก
แลวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสนามแมเหล็กไฟฟาเปนผลใหมีกระแสไฟฟาไหลในขดลวด 
 
 ดังน้ันจึงสามารถหานํ้าหนักไดจากโวลตของกระแสไฟฟาที่ถูกเปลี่ยนใหเปนคานํ้าหนักบน
สเกลอานคานํ้าหนัก ซึ่งกําหนดสเกลโดยใชตุมนํ้าหนักมาตรฐานเปรียบเทียบ เน่ืองจากมีความไวสูง
มากจึงเหมาะสําหรับการช่ังวัตถุปริมาณนอยๆ สวนแบบสปริงใชสําหรับการช่ังนํ้าหนักนอยๆ จนถึง
หลายพันกิโลกรัม สวนแบบไฮโดรลิกสามารถช่ังนํ้าหนักไดมากถึงหลายแสนกิโลกรัม 
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รูปที่ 3.4 การหานํ้าหนักโดยการเปรียบเทียบแรงที่กระทําตอมวลแบบใชสปริง (ก, ข) แบบนิวมาติก 

(ค) แบบไฮดรอลิก (ง) และแบบสนามแมเหล็กไฟฟา (จ) (ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ, 2539) 
 

 3.1.2 ปจจัยท่ีทําใหการชั่งนํ้าหนักผิดพลาด 
 การช่ังนํ้าหนักผิดพลาดเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงนํ้าหนัก       
ตุมนํ้าหนักมาตรฐานไมถูกตอง และมีแรงกระทําจากภายนอกทําใหนํ้าหนักผิดพลาด ซึ่งจําเปนตอง
คํานึงถึงปจจัยเหลาน้ีเสมอเมื่อทําการช่ังนํ้าหนัก 
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 1. นํ้าหนักของสารมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจาก 
 1.1 มีความช้ืนปนอยู โดยเฉพาะวัตถุที่ไมมีผลึกนํ้าอยูในโมเลกุลการไลความช้ืนกระทํา
ไดโดยการอบวัตถุในภาชนะ ปลอยใหเย็นในหมอดูดความช้ืน (Desiccator) หลังจากเย็นนํามาช่ัง
ทันที 
 1.2 มีสิ่งสกปรกเจือปน สารเจือปนอาจจะถูกช่ังรวมกับวัตถุที่ตองการได อาจมีสาเหตุ
มาจากการใชสารเคมีที่สกปรก ใชสารเคมีเสื่อมคุณภาพ ใชชอนตักสารที่สกปรก ใชภาชนะช่ังที่
สกปรก จานช่ังสกปรก ฯลฯ 
 2. ตุมนํ้าหนักมาตรฐานมีนํ้าหนักไมถูกตอง อาจเกิดจากการใชตุมนํ้าหนักคุณภาพตํ่า ตุม
นํ้าหนักที่สกปรกหรือตุมนํ้าหนักที่ถูกกัดกรอน 
 3. แรงจากภายนอก แรงที่ทําใหการช่ังนํ้าหนักไมถูกตองมีดังน้ี 
 3.1 แรงยกตัวของอากาศ (Dir buoyancy) เกิดข้ึนเพราะอากาศมีความหนาแนน
ประมาณ1.2 mg/ml ที่ 20 ˚C เมื่อถูกแทนที่ดวยวัตถุจึงเกิดแรงตานกระทําตอวัตถุน้ัน แรงตานจะมี
มาก เมื่อวัตถุน้ันมีปริมาตรมาก การแกไขกระทําไดโดยการบวกนํ้าหนักที่ช่ังไดกับนํ้าหนักที่เกิดจาก 
ผลคูณระหวางเลข 1.2 กับปริมาตรของอากาศที่ถูกแทนที่ (เทากับปริมาตรของวัตถุ) 
 3.2 ลมที่เกิดจากวัตถุที่นํามาช่ังรอน ความรอนทําใหอากาศรอนลอยตัวสูงข้ึน และ
อากาศที่เย็นกวาจะไหลเขามาแทนที่ กระแสของอากาศเย็นจะดันวัตถุข้ึน ทําใหช่ังนํ้าหนักวัตถุไดนอย
กวาคาจริง 
 3.3 แรงดูดหรือแรงผลักระหวางประจุ เกิดข้ึนเมื่อวัตถุมีประจุไฟฟาและอุปกรณหรือ
อากาศรอบๆ มีประจุไฟฟา ถามีประจุเหมือนกันจะเกิดแรงผลักกัน แตถามีประจุตางกันจะดูดกัน 
ดังน้ันผลของประจุไฟฟาจึงอาจทําใหช่ังนํ้าหนักไดนอยหรือมากกวาคาจริง 
 3.4 แรงหนีศูนยกลาง การหมุนของโลกทําใหวัตถุเกิดแรงหนีศูนยกลาง ถามีแรง
ดังกลาวมากจะทําใหวัตถุมีนํ้าหนักตํ่ากวานํ้าหนักจริง 
 3.5 แรงดึงดูดจากดาวเคราะหดวงอื่น แรงที่กระทําตอวัตถุบนพื้นโลกจะมีการแปรผัน
ตามเวลา (Chronological variation) เพราะแรงดึงดูดข้ึนอยูกับระยะหางระหวางวัตถุกับดาว
เคราะหเหลาน้ันซึ่งไมคงที เน่ืองจากมีการโคจรและมีการหมุนรอบตัวเองตลอดเวลา 
 
 3.1.3 ชนิดและองคประกอบของเครื่องชั่ง 
 เครื่องช่ังในหองปฏิบัติการอาจแบงตามระบบการช่ังออกเปน 2 ชนิด คือ เครื่องช่ังแบบกล 
(Mechanical balance) ที่อาศัยคานและจุดหมุนและแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic balance) ซึ่ง
อาศัยการเปลี่ยนแปลงของสนามแมเหล็กไฟฟา แตอยางไรก็ตามยังสามารถแบงเครื่องช่ังโดยอาศัย
ความถูกตองในการช่ังออกเปน 2 ชนิด คือ เครื่องช่ังหยาบซึ่งมีความถูกตองอยูในชวง 0.1 กรัม ถึง 
0.01 g และเครื่องช่ังละเอียดหรือเครื่องช่ังวิเคราะห (Analytical balance) ซึ่งมีความถูกตองในการ
ช่ังอยูในชวง 0.001 g ถึง 0.00001 g 
  เน่ืองจากเครื่องช่ังแตละแบบมีโครงสราง องคประกอบและวิธีใชงานที่แตกตางกันในบทน้ีจึง
กลาวถึงเครื่องช่ังบางชนิดที่นิยมใชในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร เพื่อใหครอบคลุมหลักการที่กลาว
มาแลวขางตน ดังน้ี  
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 3.1.3.1 เครื่องชั่งแบบคานชั่งยาวเทากัน (Equal beam balance) มีความละเอียด
ในการช่ังอยูในชวง 0.1 ถึง 0.0001 g ข้ึนอยูกับการออกแบบดังแสดงในรูปที่ 3.5  มีองคประกอบที่
สําคัญดังน้ี 

 

 
รูปที่ 3.5 เครื่องช่ังแบบคานช่ังยาวเทากัน (Equal beam balance) 

(Donald, 2004) 
 

                     1) จานช่ัง (Pan) มักทําดวยเหล็กกลาไรสนิมแขวนอยูที่ตัวแขวน (stirrup) ที่ปลาย
คานช่ังทั้งสองขาง 
                     2) คานช่ัง (Beam) ถูกแบงออกเปนสองสวนที่มีความยาวเทากันดวยจุดหมุน 
(Falcum)  
                     3) สกรูปรับระดับ (Leveling screw) อยูบริเวณฐานเครื่องช่ัง ใชปรับระดับ   
เครื่องช่ังใหอยูในระดับแนวขนานกับพื้นโลก โดยสังเกตระดับจากฟองอากาศในชองมองบริเวณฐาน
เครื่องช่ัง กลาวคือถาเครื่องช่ังวางขนานกับพื้นโลกฟองอากาศจะอยูตรงกลางชองวัดระดับพอดี ถา
ฟองอากาศเลื่อนไปอยูดานใดดานหน่ึง แสดงวาระดับน้ันมีระดับสูงกวาดานอื่นๆ ควรลดความสูงดาน
น้ันลงโดยปรับสกรูปรับระดับที่ฐานเครื่องช่ังหรือปรับสกรูปรับระดับที่ฐานเครื่องช่ังดานอื่นเพื่อใหอีก
ดานหน่ึงสูงข้ึนจนฟองอากาศเคลื่อนมาอยูตรงกลางชองวัดระดับพอดี 
 4) ปุมตรึงคานและจานช่ัง (Beam and panarrest knob) ใชสําหรับยกคานช่ังข้ึน 
(คมมีดไมถูกกด) และใชหยุดการแกวงของจานช่ังโดยตัวตึงจานช่ังที่อยูใตการช่ัง  
 5) ตัวแขวน (Stirrup) เปนตะขอสําหรับแขวนจานช่ัง ติดต้ังอยูบนคมมีด (Knife 
edge) ที่ปลายคานช่ังทั้งสองขาง 
 3.1.3.2 เครื่องชั่งแบบ 3 คานชั่ง (triple beam balance) มีความถูกตองในการช่ัง
ประมาณ0.1 g และเหมาะสําหรับการช่ังวัตถุที่มีนํ้าหนักมากปานกลาง แสดงดังรูปที่ 3.6 มี
องคประกอบที่สําคัญดังน้ี 
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รูปที่ 3.6 เครื่องช่ังแบบ 3 คานช่ัง (Triple beam balance) 

(ที่มา: https://www.google.co.th/search?q=เครื่องช่ัง+Mettler) 
 

                    1) จานช่ังวางอยูบนคานช่ังดานซายซึ่งสั้นกวาจํานวน 1 จาน 
                    2) สกรูปรับสมดุลซึ่งอยูที่ปลายของคานช่ังดานสั้น 
                    3) คานช่ังดานยาวมี 3 คาน (triple beam) แบงสเกลอานคานํ้าหนักออกเปนชวงๆ  
ตัวอยางเชน 0-1 กรัม 0-50 g และ 0-100 g เปนตน 
                   4) ตุมนํ้าหนักมาตรฐานที่เคลื่อนที่ได (movable weight) อยูบนคานช่ัง คานละ1 อัน  
                   5) เข็มช้ีอยูที่ปลายคานช่ังดานยาว ซึ่งจะช้ีเลข 0 บนสเกลเมื่อคานช่ังอยูในสมดุลและ 
ขนานกับพื้นโลก 
 
 3.1.3.3 เครื่องชั่งแบบแทนท่ีนํ้าหนักมาตรฐาน (Substitution balance) เปนเครื่อง
ช่ังที่มีความถูกตองสูง เพราะสามารถแกความผิดพาดอันเน่ืองมาจากคมมีดรับนํ้าหนักไมคงที่ละมี
ความยาวของคานช่ังที่อาจไมเทากันได ดังน้ันจึงเหมาะสําหรับการช่ังสารที่มีปริมาณนอยมากแต
ตองการความถูกตองสูงมาก แสดงดังรูปที่ 3.7 มีองคประกอบที่สําคัญดังน้ี 

 
รูปที่ 3.7 เครื่องช่ังแบบแทนที่นํ้าหนักมาตรฐาน (Substitution balance) 

(ที่มา: https://www.google.co.th/search?q=เครื่องช่ัง+Mettler) 
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                    1) คานช่ัง วางอยูบนคมมีดซึ่งแบงคานช่ังออกเปน 2 สวน ที่ยาวไมเทากัน 
                    2) ตุมนํ้าหนักปรับความไว (Sensitivity adjustment weight) อยูดานบนคานช่ัง  
                    3) ตุมนํ้าหนักปรับสมดุล (Counter weight) ใชสําหรับถวงนํ้าหนักเพื่อใหคานทั้ง
สองขางซึ่งยาวไมเทากันและมีนํ้าหนักไมเทากันอยูในสมดุลในแนวขนานกับพื้นโลกเมื่อยังไมมีวัตถุวาง
อยูบนจานช่ัง ใชเมื่อปุมปรับศูนย (Zero adjustment knob) เมื่อไมสามรถปรับจออานคาใหอยูที่
ตําแหนง 00 
       4) ตัวหนวงการเคลื่อนไหวดวยอากาศ (Air damper) ใชสําหรับหนวงการ
เคลื่อนไหวของคานช่ังโดยใชกระบอกสูบและลูกสูบทําใหเกิดแรงตานของอากาศตอตานการ
เคลื่อนไหวของคานช่ังทําใหคานอยูในสมดุลเร็วข้ึน และเคลื่อนที่ข้ึนลงน่ิมนวล 
       5) สเกลอานคาของคาน (Optical scale) ติดที่ปลายคานช่ังดานยาว แสงจาก
หลอดไฟจะหักเหผานสเกลดังกลาว ผานเลนสปรับความชัดและหักเหออกไปปรากฏยังจออานคา
ตัวเลขบนสเกลมักเริ่มจาก 00 ถึง 120 mg (สําหรับเครื่องช่ังที่ช่ังไดละเอียดถึง 0.00001 g) หรือเริ่ม
จาก 00 ถึง 1,000 mg (สําหรับเครื่องช่ังที่ช่ังไดละเอียดถึง 0.0001 g) โดยตําแหนง 00 ที่จออานคา
หมายถึงคานอยูในสภาวะสมดุลและขนานกับพืน้โลกตัวเลขอื่น ๆ หมายถึงคานช่ังเอียงไปจากสมดุล
ดวยแรงหรือนํ้าหนักเทาใด ดังน้ันในการหานํ้าหนักของวัตถุจึงตองบวกตัวเลขเหลาน้ีเขากับนํ้าหนัก
ของตุมนํ้าหนักมาตรฐานที่ถูกยกออกจากคานช่ังดานสั้น 
       6) ตัวแขวนสวนบนของตัวแขวนวางอยู บนคมมีด สวนดานลางที่เปนแขวนตุม
นํ้าหนักมาตรฐานขนาดตางๆ 
       7) ตุมนํ้าหนักมาตรฐาน แขวนอยูใตคานช่ังดานสั้นมีหลายขนาด สามารถแยกออก
จากคานไดดวยระบบกลผานปุมควบคุมนํ้าหนัก (Weight control knob) ตุมนํ้าหนักมาตรฐานมกัทํา
จากโลหะซึ่งทนตอการกัดกรอนและไมเปนแมเหล็ก (Antimagnetic steel) ตัวอยางเชน โลหะผสม
ของนิเกิลและโครเมี่ยม อาจมีรูปรางเปนวงแหวนทรงกลมหรือทรงกระบอก 
       8) จานช่ัง มักเปนเหล็กกลาไรสนิมรูปวงกลม   แขวนอยูใตตุมนํ้าหนักมาตรฐานมี     
เสนผานศูนยกลางประมาณ 8-10 cm 
       9) ตัวหยุดจาน (Pan brake) เปนแทงโลหะที่เลื่อนข้ึนลงไดอยูใตจานช่ัง มีหนาที่
แตะจานช่ังใหหยุดแกวงอยางรวดเร็ว 
       10) ปุมตรึงคานและจานช่ัง 

       11) ปุมควบคุมนํ้าหนัก (Weight control knob) ใชสําหรับเลือกยกนํ้าหนัก
มาตรฐานที่อยูเหนือจานช่ังออก โดยทั่วไปมี 3 ปุม คือ ปุมเลือกยกนํ้าหนักชวง 1-9 g10-90 g และ 
100 gสําหรับเครื่องช่ังที่ช่ังไดสูงสุด 200 g 
       12) ปุมปรับศูนย (Zero adjustment knob) ใชสําหรับปรับศูนยของสเกลอานคา
ของคานช่ัง โดยปรับใหเสนช้ี (Index line) ของสเกลอานคาใหอยูตรงชองช้ี (Index fork) หรือเสนช้ี
ของจออานคาพอดี เมื่อหมุนปุมดังกลาวกลไกภายในจะเปลี่ยนมุมของกระจกสะทอนแสง ซึ่งรับแสง
มาจากสเกลอานคาของคานช่ังแลวสะทอนไปยังจออานคา 
       13) ปุมวัดละเอียด (Micrometer knob) ใชสําหรับวัดสเกลอานคาของคานช่ังโดย
ละเอียดเน่ืองจากในการช่ังนํ้าหนักจริงๆ เสนช้ีของสเกลอานคาของคานช่ังอาจอยูในตําแหนงที่ไมตรง
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กับชองช้ีของจออานคาพอดี จึงตองปรับใหตรงกัน เมื่อหมุนปุมน้ีจะเกิดการเลื่อนตําแหนงของชองช้ี
ของจออานคา 
       14) ปุมหักนํ้าหนักภาชนะช่ังแบบแสง (Optical tare knob) อาศัยระบบกลไกดัน
หรือดึงคานช่ังดานยาวใหเคลื่อนที่ลงเล็กนอย เพื่อใหคานช่ังอยูในสมดุลอีกครั้งหน่ึง หลังจากที่เสีย
สมดุลเมื่อวางภาชนะช่ังสารลงบนจานช่ัง โดยระยะที่เคลื่อนที่น้ีถูกจํากัดใหอยูในชวงสเกลอานคาของ
คานช่ังซึ่งแทนคานํ้าหนักที่นอย ดังน้ันจึงหักนํ้าหนักของภาชนะช่ังที่มีนํ้าหนักเบา 
       15) ปุมหักนํ้าหนักภาชนะช่ังแบบกล (Mechanical tare knob) ใชทําใหนํ้าหนัก
ของภาชนะช่ังเปนศูนย ปุมดังกลาวจะยกนํ้าหนักมาตรฐานที่อยูเหนือจานช่ังออกจนคานช่ังอยูใน
สมดุลวิธีน้ีมีขอดีที่ชวยลดเวลาในการคํานวณหานํ้าหนักของวัตถุแตมีขอเสียที่ทําใหนํ้าหนักที่ช่ังไดมาก
ที่สุดลดลง ตัวอยางเชน เครื่องช่ังที่สามารถช่ังนํ้าหนักไดสูงสุด 200 g เมื่อใชปุมหักนํ้าหนักภาชนะ
ออกไป 40 g จะสามารถช่ังนํ้าหนกสูงสุดเหลือเพียง 160 g 
        16) ปุมเลือกชนิดการช่ัง (Changeover knob) ใชสําหรับเลือกชนิดการช่ังแบบ
ปกติ (normal, N หรือ ใชสัญลักษณในเครื่องช่ังย่ีหอ Mettler) หรือการช่ังแบบหักนํ้าหนักภาชนะช่ัง 
(Taring, T)  
       17) สกรูปรับระดับของเครื่องช่ัง มักพบอยูบริเวณฐานเครื่องช่ังดานหนาทั้งสอง     
ขาง แตในเครื่องช่ังบางแบบอาจพบที่บริเวณฐานดานหลังดวย การปรับเครื่องช่ังใหไดระดับตองอาศัย
การดูฟองอากาศที่อยูในเครื่องช้ีระดับ (Level indicator) ซึ่งอาจอยูที่ฐานหรือดานบนของเครื่องช่ัง 
กลาวคือถาฟองอากาศเคลื่อนที่ไปทางดานใด แสดงวาดานน้ันมีความสูงกวาอีกดานหน่ึง แตถา
ฟองอากาศอยูตรงกลางเครื่องช้ีระดับพอดีแสดงวาเครื่องช่ังต้ังอยูในแนวระดับขนานกับพื้นโลก 
      18) จออานคา ประกอบดวยตัวเลขนํ้าหนักของตุมนํ้าหนักมาตรฐานที่ถูกเอาออก    
คานํ้าหนักของสเกลอานคาของคานช่ัง คานํ้าหนักจากการหมุนปุมวัดละเอียด ชองช้ี เสนช้ี และชอง
แนะนําการเติมสาร (Filling guide) 
 

 3.1.3.4 เครื่องชั่งแบบจานชั่งอยูดานบน (Top pan balance หรือ top loading 
balance) เปนเครื่องช่ังที่ช่ังสารไดมากปานกลาง (หลายกิโลกรัม) มีความถูกตองในการช่ังในชวง 
0.001-1.000 g ใชหลักการช่ังแบบแทนที่นํ้าหนักมาตรฐาน โดยคมมีดจะรับนํ้าหนักคงที่ตลอดเวลาที่
นํ้าหนักของวัตถุที่นํามาช่ังเปลี่ยนแปลง 
 

 3.1.3.5 เครื่องชั่งแบบอิเล็กทรอนิกส  อาจพบอยูในรูปของเครื่องช่ังแบบจานช่ังอยูด
านบน หรือแบบแทนที่นํ้าหนักมาตรฐาน ในปจจุบันนิยมใชมากข้ึนเรื่อย ๆ เพราะมีราคาถูกลงเมื่อ
เทียบกับเครื่องช่ังแบบกล มีความถูกตองในการช่ังสูงถึง 0.00001 g ใชงานงายและมีระบบไมโครโพ
รเซสเซอรชวยเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน ตัวอยางเชน มีระบบนับจํานวนวัตถุที่ใสลงไปช่ัง มี
ระบบคํานวณที่สามารถเปลี่ยนหนวยการช่ัง เครื่องช่ังอิเล็กทรอนิกสแบบจานช่ังอยูดานบนและใช
หลักของแรงชดเชย (Compensating force) แสดงดังรูปที่ 3.8 
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รูปที ่3.8 เครื่องช่ังแบบอเิลก็ทรอนิกส 

 
 3.1.4 ขอควรปฏิบัติในการใชเครื่องชั่ง มีดังน้ี 
 1. วางเครื่องช่ังในบริเวณที่แยกจากเครือ่งมืออื่น ๆ  บนโตะที่มีการสั่นสะเทือนนอยควรอยู
ในบริเวณที่ไมมีการเดินพลุกพลาน มีแสงสวางพอเพียง (ควรใชหลอดฟลูออเรสเซนซใหแสงสวาง
เพราะใหความรอนนอยกวาหลอดทังสเตน) ไมควรตรงช้ันหนาตาง เพราะอาจถูกฝนหรือความรอน
จากแสงแดด 
 2. ควรติดต้ังเครื่องควบคุมกระแสไฟฟา (Voltage stabilizer) เพิ่มเติมใหกับเครื่องช่ัง
แบบอิเล็กทรอนิกส 
 3. เมื่อไมไดใชงานเปนเวลานานควรใสถุงดูดความช้ืนในตูเก็บเครื่องช่ังเพื่อปองกันการเกิด
สนิมและการเกาะของไอนํ้า 
 4. หามวางวัตถุที่จะช่ังลงบนจานช่ังโดยตรง โดยเฉพาะวัตถุที่เปนของเหลวหรือเปยกช้ืน 
 5. ไมควรใชมือเปลาจับตุมนํ้าหนักมาตรฐาน 
 6. การช่ังสารเคมีที่สามารถกัดกรอนโลหะตัวอยางเชน ผลึกไอโอดีน (I2) และ
สารประกอบของไซยาไนดควรใสในขวดช่ังสารเคมีที่มฝีาปดมิดชิด 
 7. ควรตรึงคานและจานช่ังทุกครั้งเมื่อใสวัตถุบนจานช่ัง เอาวัตถุออกจากจานช่ัง การหมุน
ปุมควบคุมนํ้าหนัก การเคลื่อนยายเครื่องช่ัง ฯลฯ เพราะถึงแมวาคมมีดจะแข็งเพราะทําจาก แซฟไฟร 
(Sapphire) หรือโลหะผสมอะลูมิเนียมก็ตามแตการถูกกระแทกบอย ๆ อาจทําใหเกิดการแตกบิ่นซึ่ง
เปนผลใหความไวของเครื่องช่ังลดลง 
 8. ควรทําความสะอาดทันทีเมื่อเครื่องช่ังสกปรก โดยเฉพาะสิ่งสกปรกที่เปน ของเหลว 
 9. หลังจากใชงานเสร็จควรตรึงคานและจานช่ัง หมุนปุมควบคุมทุกปุมมาอยูที่ตําแหนง 
ศูนย 
 
3.2 เครื่องวัดพีเอช (pH meter)  
 เครื่องพีเอช หรือเครื่องวัดความเปนกรด-ดาง เปนเครื่องมือที่อาศัยหลักการวัดความตางศักย 
(Electrical potential) ที่เกิดข้ึนระหวางอิเล็กโทรดวัด (Indicator electrode) ซึ่งจุมอยูใน
สารละลาย แลวเปลี่ยนคาตางศักยไฟฟาเปนคาพีเอช โดยการเทียบคากับบัฟเฟอรมาตรฐาน 
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(Standard buffer) การคํานวณคาพีเอช ดัดแปลงมาจากสมการของเนินสต (Nernst,s equation) 
ซึ่งหาคาแรงเคลื่อนไฟฟาของเซลลไฟฟา(Electrical cell) ใดๆ โดยการวัดเทียบกับไฮโดรเจน
อิเล็กโทรด (Hydrogen electrode) ซึ่งกําหนดใหมีแรงเลื่อนไฟฟาเทากับ 0.0000 โวลล ที่ 25๐C 
แสดงดังรูปที่ 3.9 
 

 
รูปที่ 3.9 เครื่องพเีอช 

(ที่มา: https://www.google.co.th/search?q=เครื่องช่ังพเีอชมิเตอร+Metler) 
 

 ในทางปฏิบัติไมนิยมใชไฮโดรเจนอิเล็กโทรดเปนอิเล็กโทรดอางอิง สําหรับการหาคาพีเอช
เพราะไฮโดรเจนอิเล็กโทรดมีขนาดใหญไมสะดวกตอการใชงาน ดังน้ัน National Bureau of 
Standard (NBS) จึงกําหนดคาพีเอชของบัฟเฟอรมาตรฐานข้ึนมาใช โดยการวัดคาพีเอชของบัฟเฟอร
มาตรฐานดวยอิเล็กโทรดวัดชนิดซิลเวอร/ซิลเวอรคลอไรด อิเล็กโทรด (Ag/AgCl electrode) 
เปรียบเทียบกับไฮโดรเจนอิเล็กโทรดเมื่อใชรอยตอระหวางของเหลว (Liquid junction)  
 การวัดพีเอชของสารละลายตัวอยางที่ตองการทราบคา เมื่อเปรียบเทียบกับคาพีเอชของ
บัฟเฟอรมาตรฐานจึงสามารถคํานวณไดจากสูตร 

    PHu = PHs + (Eu-Es) F 
                RT IN10 
 เมื่อ     
 PHu =  พีเอชของสารละลายที่ตองการทราบคา 
 PHs = พีเอชของบัฟเฟอรมาตรฐาน 
 Eu =  แรงเคลื่อนไฟฟาของสารละลายที่ตองการทราบคา 
 Es = แรงเคลื่อนไฟฟาของบัฟเฟอรมาตรฐาน 
 F = คาคงตัวของฟรานต   = 96,487.0 coulombs/equivalent 
 R  = คาคงตัวของแกส       = 8,3143 Joules/mole/degree 
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 T = องศาเคลวิน= องศาเซลเซียส+273.15 
 IN10 = Natural log ของ 10 = 2.30259 
  
 จากสมการดังกลาวสามารถคํานวณหาการตอบสนองของอิเล็กโทรดวัดพีเอชไดดังกลาว 
 
  Millivolt (mV) = คาคงตัว + 0.198ºK log [H+] 
 
 ซึ่งจะเห็นไดวา ณ ที่ 0 mV อุณหภูมิไมมีผลตอการตอบสนองของอิเล็กโทรด เมื่ออุณหภูมิ
ของสารละลายเปลี่ยนแปลงไป เรียดจุดน้ีวา Isopotential point 
 ในกรณีที่วัดพีเอชของสารละลายเทียบกับบัฟเฟอรมาตรฐาน โดยอิเล็กโทรดอางอิงชนิดอื่นๆ 
นอกจากไฮโดรเจนอิเล็กโทรด ตัวอยางเชน การใช คาโลเมลอิเล็กโทรด (Calomel electrode) การ
วัดความตางศักยไฟฟาจะแตกตางกันไป เน่ืองจากจะมีความตางศักยไฟฟาพื้นๆ เขามาเกี่ยวของ 
ดังน้ัน การวัดพีเอชจึงเปนการประมาณ ซึ่งสามารถคํานวณไดจากความสัมพันธกันคือ  
 

 paH  = Et - (Ej + Es,)/0.05916 
 

เมื่อ  
 paH  = Assigned pH value 
 Et = แรงเคลื่อนไฟฟาแรงทัง้หมด 
 Ej = แรงเคลื่อนไฟฟาระหวางรอยตอของอิเล็กโทรดอางองิ 
 Es, = แรงเคลื่อนไฟฟามาตรฐานของอิเล็กโทรดที่วัดพเีอชตางๆ 
 
 จะเห็นไดวา paH จะถูกตองก็ตอเมื่อ Ej และ Es ,มีคาคงที่  แตคา Ej และ Es, มีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กนอย เน่ืองจากสภาวะของสารละลายที่นํามาวัดคาพีเอชแตกตางไปจากสภาวะของ
บัฟเฟอรมาตรฐานทั้งในดานความแรงของไอออน ความใกลเคียงของคาพีเอช ดังน้ันเทคนิคการวัด   
พีเอช โดยวัดเปรียบเทียบกับบัฟเฟอรมาตรฐาน จึงไมถูกตองประมาณ 0.03 หนวย ซึ่งมาสามารถ
ปรับใหถูกตอง โดยเครื่องวัดพีเอชที่มีความละเอียด หรือมีความแมนยําในการอานคามากๆ ได 
 
 3.2.1 สวนประกอบของเครื่องพีเอช  
 3.2.1.1. อิเล็กโทรด (Electrode) ทําหนาที่เปนภาคตรวจรับความเขมขนของไฮโดรเจนอิ
ออนในสารละลายที่ pH 7 (Standard pH Buffer) ความตางศักยระหวางอิเล็กโทรดทั้ง 2 คือ 
อิเล็กโทรดอางอิงกับอิเล็กโทรดตรวจวัดจะมีคาความตางศักยเทากับศูนยมิลลิโวลท (0 mV)  
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รูปที ่3.10 อิเล็กโทรด (Electrode) 

 
 ถาความเขมขนของไฮโดรเจนไอออนเพิ่มข้ึนหรือลดลงความตางศักยก็จะเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงตามความเขมขนของไฮโดรเจนไอออนในสารละลายน้ัน โดยมีอิเล็กโทรดเปนตัวทําหนาที่รับ
สัญญาณซึ่งอิเล็กโทรดปจจุบันสวนใหญเปน Combination pH Electrode ซึ่งออกแบบไวใหสะดวก
ในการใชงานโดยรวมสวนของ Reference Electrode และ Sensing Electrode มาอยูดวยกัน
Sensing Electrode หรือ อิเลคโทรดตรวจวัด ทําดวยแกวชนิดพิเศษที่ยอมใหเฉพาะไฮโดรเจน
ไอออน (H+) ผาน สวนใหญออกแบบเปนรูปกระเปาะแสดงดังรูปที่ 3.10 ภายในบรรจุ สารละลาย
บัฟเฟอรไวแตมีบางประเภทเปนรูปแบบอื่น เชน รูปเข็ม ทุกชนิดจะเหมือนกันตรงบริเวณที่ไฮโดรเจน
ไอออนผานผิวแกวจะบางมาก Reference Electrode หรือ อิเล็กโทรดอางอิง หมายถึง อิเล็กโทรดที่
สามารถสรางความตางศักยไฟฟาที่คงที่ (Fixed potential) ตัวอยางเชน ไฮโดรเจนอิเล็กโทรด 
(Hydrogen electrode) คาโลเมลอิเล็กโทรด (Calomel electrode) และซิลเวอร/ซิลเวอรคลอไรด
อิเล็กโทรด (Ag/AgCl electrode) อิเล็กโทรดเหลาน้ีมีโครงสรางและคุณสมบัติที่แตกตางกันดังน้ี 
 1) คาโลเมลอิเล็กโทรด (Calomel electrode) โครงสรางสวนกลางของอิเล็กโทรด
เปนแทงแกวปดดานบนมีลวดพลาตินัม (Pt) หรือตะกั่ว (Pb) จุมอยูในเมอคิวรี/เมอคิวรัสคลอไรด 
(Hg/Hg2Cl2) ถัดลงมาเปน KCl paste (Calomel) ดานลางของแทงแกวเปนรูเปดขนาดเล็กๆ เพื่อให
สารละลายสามารถไหลผานเขาออกได แทงแกวดังกลาวจุมอยูในสารละลายอิ่มตัวของโปแตสเซียม
คลอไรด (Saturated KCl) ตอนลางสุดของอิเล็กโทรดเปนรอยตอระหวางของเหลว (Liquid 
junction) ที่มีรูขนาดเล็กจํานวนมาก (ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ, 2539) 
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  2) ซิลเวอร/ซิลเวรคลอไรดอิเล็กโทรด (Ag/AgCl electrode) อิเล็กโทรดชนิดน้ีนิยม
ใชในอิเล็กโทรดรวมมากกวาใชเด่ียวๆ ภายในอิเล็กโทรดประกอบดวยธาตุภายในซึ่งเปน Ag/AClแชอยู
ในสารละลาย 4 M KCl ดานลางเปนรอยตอระหวางของเหลวใชวัดพีเอชของสารละลายที่มีอุณหภูมิ
สูงไดถึง 110 ๐C ใชไดในงานทั่วๆ ไป และงานที่ไมสามารถใชคาโลเมลอิเล็กโทรดไดตัวอยางเชน การ
วัดปริมาณซิลเวอรในนํ้ายาในอุตสาหกรรมภาพถาย การวัดปริมาณซัลไฟดในนํ้า    เพื่อปองกัน
สารละลายตัวอยางถูกรบกวนจากซิลเวอรคลอไรด ตัวอยางเชน การวัดคลอไรดไอออนดวยอิเล็กโทรด
จําเพาะไอออน (Ion specific electrode) จึงไดมีการพัฒนาอิเล็กโทรดชนิดที่มีรอยตอระหวาง
ของเหลว 2 ช้ัน (Double liquid junction) โดยการเพิ่มสารละลายของโปแตสเซียมไนเตรต (KNO3) 
อีก 1 ช้ัน ซึ่งนอกจากจะปองกันการรบกวนแลวยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพของสารละลายเกลือภายใน
อิเล็กโทรดที่มีอยูแลว เมื่อวัดพีเอชคาสูงๆ หรือตํ่าๆ โครงสรางของอิเล็กโทรดอางอิงแบบคาโลเมล 
และแบบซิลเวอร/ซิลเวรคลอไรดอิเล็กโทรด ดังแสดงในรูปที่ 3.11 
 

 
รูปที่ 3.11 โครงสรางของอิเล็กโทรดอางอิงแบบคาโลเมล และแบบซลิเวอร/ซิลเวรคลอไรดอเิลก็โทรด

(ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ, 2539) 
 

 3.2.1.2. ตัวเครื่องพีเอช ก็คือ Potentiometer หรือ Volt Meter ทําหนาที่สําคัญ คือ 
ปรับความตางศักยใหกับอิเล็กโทรดอางอิง ใหมีคาความตางศักยเปนศูนยและคงที ่แปลงสัญญาณจาก
ความตางศักยของไอออนของอิเล็กโทรด ใหเปนความตางศักยทางไฟฟา และขยายสัญญาณคา   
ความตางศักยทางไฟฟาใหเพิ่มมากข้ึนอยางเพียงพอ ใหแสดงผลที่มิเตอรแบบเข็มหรือตัวเลข 
 
 3.2.2 วิธีการวัดโดยเครื่องพีเอช 
 กอนการใชงานจะตองปรับเทียบมาตรฐาน (Calibration) โดยการปรับเทียบกับสารละลาย
บัฟเฟอรมาตรฐาน การปรับที่นิยมใช คือระบบ Two-point calibration ซึ่งจะปรับชวง pH ที่
ตองการวัดดวยสารบัฟเฟอร 2 คา เชน pH 4 และ pH 7 หรือ pH 7 และ pH 10 ที่มีคาครอบคลุม
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ในชวงที่ตองการวัด ทั้งน้ีเพื่อใหไดคาที่ถูกตองการวัดคาของสารละลาย ลางอิเล็กโทรดดวยนํ้า
ปราศจากไอออน (Deionized water) หรือนํ้ากลั่น (Distilled water) และซับดวยกระดาษทิชชู จุม
อิเล็กโทรดลงในสารละลายที่ตองการเครื่องจะวัดออกมาเปนตัวเลข 
 3.2.3 การดูแลรักษาเครื่องพีเอช 
 การเก็บอิเล็กโทรดหามเก็บแหง โดยทั่วไปเก็บในสารละลายกรดที่มีคาพีเอชประมาณ 3 และ
ไมเก็บหรือแชในนํ้ากลั่น เพราะวาไอออนที่อยูในอิเล็กโทรดจะแพรออกมาทําให ความเขมขนของ
ไอออนภายในอิเล็กโทรดลดลง โดยปกติแลวควรทําความสะอาดอิเล็กโทรดประมาณเดือนละครั้ง โดย
การแชดวยกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ความเขมขน 0.1 โมลาร (M) 
 
3.3  เครื่องปนเหว่ียง (Centrifuge) 
 

เครื่องปนเหว่ียงเปนเครื่องมือพื้นฐานที่จําเปนสําหรับเรงอัตราการตกตะกอนของอนุภาค 
(Particle) ที่ไมละลายออกจากของเหลวหรือใชแยกของเหลวหลายๆ ชนิดที่มีความถวงจําเพาะ 
(Specific gravity) ตางกันออกจากกัน ใชทําสารละลายใหเขมขนข้ึนฯลฯ ปจจุบันเครื่องปนเหว่ียงได
มีการพัฒนาไปจนสามารถที่จะวิเคราะหชนิดของสารหานํ้าหนักโมเลกุลของสารไดโดยอาศัยคุณสมบติั
ของตัวกลาง คุณสมบัติของอนุภาคที่แตกตางกัน และการสรางแรงหนีศูนยกลางที่เกิดจากการ
หมุนรอบจุดหมุน (Center of rotation) ในความเรว็รอบที่สูงมากในดานรูปแบบพบวามีการพัฒนา
ใหมีขนาดเล็กลงมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เน่ืองจากอาศัยระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยควบคุมและ
ตรวจสอบการทํางานมากข้ึน เน้ือหาในบทน้ีจะครอบคลุมหลักการทํางานของเครื่องปนเหว่ียงอยาง
งายไปจนถึงเครื่องปนเหว่ียงความเร็วสูงมาก เพราะมีลักษณะการทํางานคลายกัน เพื่อกอใหเกิด
แนวคิดในการนําเครื่องปนเหว่ียงไปประยุกตใชในงานทางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรมากข้ึนเครื่อง
ปนเหว่ียง แสดงดังรูปที่ 3.12 

 

 
รูปที ่3.12 เครื่องปนเหว่ียง (Centrifuge) 

(ที่มา: http://www.merittech.co.th/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_ 
detail&pid=192696) 
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3.3.1 หลักการทํางานของการปนเหว่ียงแบบดิฟเฟอเรนเทียลเกรเดียนต (Differential 
gradient centrifugation) 

เครื่องหมุนเหว่ียงสรางแรงหนีศูนยกลางหรือแรงหมุนเหว่ียง (Centrifugal force, CF) ข้ึน 
เพื่อเรงใหอนุภาคตกตะกอนเรว็ข้ึน ดังน้ันภายใตสนามของแรงเหว่ียงหนีศูนยกลาง แรง   นอนกนของ
อนุภาคจะเปนสัดสวนโดยตรงกับแรงหนีศูนยกลาง ทําใหอนุภาคนอนกนดวยอัตราเร็วที่แตกตางกันซึง่
สามารถคํานวณหาอัตราเร็วในการนอนกนไดดังน้ี (สิรินดา ยุนฉลาด, 2546) 

 แรงหนีศูนยกลาง (CF)  = mω2r  
 แรงลอยตัว (BF)  = mω2rVρ 
 แรงเสียดทาน (FRF)  = fv 
 เมื่อความเร็วของอนุภาคคงที่ CF = BF + FRF mω2r = mω2rVρ + fv 

 
 ดังน้ัน      อัตราเร็วในการนอนกน (v)  = mω2r (1-Vρ)/f 
 เมื่อ   CF  = แรงหนีศูนยกลาง 
   f  = สัมประสิทธ์ิของความเสียดทาน 
   v  = ความเร็วในการนอนกนของอนุภาค 
   V  = ปรมิาตรของอนุภาค 
   ρ = ความหนาแนนองสารละลาย 
   Vρ = มวลที่แทนที่สารละลาย 
   m  = มวล (Mass)  
   r  = ระยะหางของอนุภาคถึงจดุศูนยกลางของการหมุน 
   ω = ความเร็วเชิงมุม (Angular velocity)  
   ω2r = ความเรงหนีศูนยกลาง (Centrifugal acceleration) ของหัวหมุน (Rotor) 

แรงหนีศูนยกลางนิยมวัดเปรียบเทียบกับแรงโนมถวงของโลก (Earth's gravitational force, 
g) โดยคํานวณจากจํานวนรอบการหมุนที่สมบูรณของหัวหมุนตอนาที (Revolution per minute, 
rpm) 
 

RCF (g)  = (rpm)2 x (cm) 
 89,500 

 = 0.00001117 x r x (rpm)2 
 = 28.38 x (rpm/1000)2 x r (น้ิว) 

 = 1.12 x (rpm/1000)2 x r (mm) 
 

 เมื่อ  RCF  =  แรงหนีศูนยกลางสัมพันธ 
 (Relative centrifugal force) 

  r  =  รัศมีสูงสุดของของเหลวที่นํามาหมุนเหว่ียง 
 rpm =  Revolution per minute  
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จากสมการความสัมพันธดังกลาวขางตน สามารถคํานวณหาแรงเหว่ียงหนีศูนยกลางไดจาก  
โนโมแกรม ดังรูปที่ 3.13 เมื่อทราบความเร็วรอบและรัศมีของหัวหมุน 

 

 
รูปที ่3.13 โนโมแกรมสําหรับหาคาแรงหนีศูนยกลาง (ที่มา: ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ, 2539) 

 
ภายใตสนามแรงหนีศูนยอนุภาคจะตกตะกอนดวยอตัราเร็วที่ไมเทากันการปนแยกตะกอนจึง

ตองใชเวลาใหนานพอเพียงที่อนุภาคขนาดเล็กจะนอนกนหมดจนกลายเปนกอนตะกอน (Pellet) และ
ของเหลวเหนือตะกอน (Supernatant) จึงนิยมใชวิธีน้ีสําหรับการปนแยกตะกอนทั้งหมดออกจาก
ของเหลว แตสามารถประยุกตใชสําหรับแยกสารแตละชนิดออกจากกนั 

โดยการกําหนดความแรงในการปนแยก และระยะเวลาในการปนแยกที่เหมาะสม เพื่อแยก
ตะกอนขนาดใหญออกกอนแลวจึงนําของเหลวเหนือตะกอนไปปนแยกอีกโดยอาจเพิ่มเวลาหรือความ
แรงในการปนแยก  
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หลักการทํางานของการปน เห ว่ียงแบบเดนซิ ตี เกร เ ดียนต  (Density gradient 
centrifugation) เปนการแยกอนุภาคของสารออกจากกัน โดยอาศัยความแตกตางของอัตราเร็วใน
การนอนกน หรือแยกออกจากกันโดยอาศัยความแตกตางของความหนาแนน โดยใชตัวกลางที่
เหมาะสม และมีเครื่องหมุนเหว่ียงความหนาแนนตางๆ กัน จึงนิยมใชสําหรับการแยกสารหลายชนิด
ออกจากกันโดยมคีวามบริสุทธ์ิสูงสามารถแบงยอยออกไดเปน 2 วิธีตามหลักการแยกคือ 

1. การแยกโดยอาศัยความแตกตางของอัตราเร็วในการนอนกน ในกรณีที่อนุภาคหรือ
สารประกอบที่ตองการแยกมีอัตราเร็วในการนอนกนแตกตางกันมาก ตัวอยางเชน เอ็นโดพลาสมิก   
เรติกคูลัม (Endoplasmic Reticulum) ไมโตรคอนเดีย (Mitochondria) นิวเคลียส (Nucleius)    
ไลโบโซม (lysosome) เม็ดเลือดแดง ฯลฯ สามารถแยกออกจากกนัโดยใชตัวกลางชนิดเดียวกันแตมี
ความหนาแนนตางกัน ใสลงในหลอดปนโดยใหตัวกลางที่มีความหนาแนนมากกวาอยูในช้ันลาง แลว
จึงใสสารละลายซึ่งประกอบไปดวยอนุภาคที่มีอัตรานอนกนตางกันลงที่ดานบนของหลอดปนเหว่ียง 
หลังจากนําไปปนเหว่ียง อนุภาคที่มีอัตราเร็วในการนอนกนเทากันจะเคลื่อนที่ลงไปในหลอดปนเหว่ียง
เรื่อย ๆ เปนแถบของอนุภาค สวนอนุภาคที่มีอัตรานอนกนชากวาจะอยูดานหลัง ปลอยใหปนเหว่ียง
เปนเวลานานจะไดแถบอนุภาค ทุกแถบจะเคลื่อนที่ถึงกนหลอดปนทั้งหมด แตการปนแยกวิธีน้ีจะตอง
ใชเวลาในการปนแยกที่เหมาะสมจึงจะสามารถทําใหอนุภาคชนิดตางๆ แยกเปนช้ัน โดยที่ยังไมมี
อนุภาคเคลือ่นที่ถึงกนหลอดปน หลังจากหยุดหมุนจะไดช้ันของอนุภาคตางๆ แยกกันอยางชัดเจนซึ่ง
สามารถแยกอนุภาคที่บริสุทธ์ิแตละช้ันไดโดยการดูดออกจากดานบน หรือเจาะออกทางกนหลอดปน 
เรียกการปนเหว่ียงชนิดน้ีวา Rate zonal centrifugation สําหรับตัวกลางที่นิยมใชไดกับสารละลาย
ซูโครสความเขมขน 5-20 % ตัวกลางที่เขมขนน้ีจะทําใหสารละลายที่มีอนุภาคอยูไมไหลผสมกับช้ัน
ของตัวกลางมากเกินไป ซึ่งทําใหสามารถแยกช้ันของอนุภาคไดชัดเจนมากย่ิง สวนความแตกตางของ
ความเขมขนของสารละลายซูโครสในแตละช้ัน จะทําใหการเคลื่อนที่ของอนุภาคในแตละช้ันความเขม
ข้ึนชาลง โดยการเคลื่อนที่ของอนุภาคย่ิงชาลงในสารละลายซูโครสที่มีความเขมขนมากข้ึน ซึ่งเปนผล
ใหมีเวลานานข้ึนในการแยกอนุภาคขนาดใหญและขนาดเล็กออกจากกันไดมากวาการใชตัวกลางที่มี
ความเขมขนเดียว 

2. การแยกโดยอาศัยความแตกตางของความหนาแนนของอนุภาค ในกรณีที่อนุภาคหรือ
สารประกอบที่ตองการแยกมีอัตราเร็วในการนอนกนใกลเคียงกันมาก ตัวอยางเชน ไกลโคเจน
(Glycogen) ไมโครโซม (Microsomes) ไรโบโซม (Ribosomes) ฯลฯ การแยกสารเหลาน้ีออกจาก
กันตองอาศัยความแตกตางของความหนาแนนลอยตัว (Buoyant density) โดยใชตัวกลางที่มีชวง
ความหนาแนนครอบคลุมสารที่ตองการแยกหลังจากที่ใสสารที่ตองการปนแยกลงในหลอดปน โดย
อาจใสเปนช้ันอยูดานบนหรือผสมลงในตัวกลางใหเปนเน้ือเดียวกัน ในขณะที่หลอดปนหมุนอนุภาค
ตางๆ จะมีการเคลื่อนที่หรือลอยตัวไปหยุดอยูในช้ันของตัวกลางที่มีความหนาแนนหนาเทาความ
หนาแนนของอนุภาคน้ันๆ ทําใหสามารถแยกสารตางๆ ออกจากกันได จึงเรียกวิธีการแยกแบบน้ีวา 
Isopycnic centrifugation สําหรับตัวกลางที่นิยมใช ไดแก ซีเซียมคลอไรด (CsCl) ความหนาแนน
ตางๆ ซึ่งอาจเตรียมกอนใสสารตัวอยางไดเชนเดียวกับการเตรียมสารละลายซูโครส หรือปลอยให
สารละลายซีเซียมคลอไรด แยกเปนช้ันความหนาแนนหนาตางๆ เองในขณะปนเหว่ียง (Self 
generating gradient) ตัวอยางเชน สารละลายซีเซียมคลอไรด ที่มีความนาแนน 1.60 กรัมตอ
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มิลลิลิตร เมื่อนําไปปนเหว่ียงเหว่ียงที่ความเร็ว 30,000 รอบตอนาที สารละลายจะแยกเครื่องมือ
วิทยาศาสตร 115 ออกเปนช้ันที่มีความหนาแนนต้ังแต 1.40-1.85 กรัมตอมิลลิลิตร การปลอยให 
ซีเซียมคลอไรดสรางช้ันความแตกตางของความหนาแนนเองตองใชเวลาในการปนเหว่ียงนานต้ังแต  
4-48 ช่ัวโมง เพราะซีเซียมคลอไรด มีนํ้าหนักโมเลกุลเพียง 168.4 g 
 
 3.3.2 ชนิดของเครือ่งปนเหว่ียง 
 เครื่องปนเหว่ียงมีรูปแบบแตกตางกันมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดปานกลางที่สามารถต้ังบนโตะได 
(Bench model) ตลอดจนขนาดใหญที่สามารถปนเหว่ียงสารละลายไดครั้งละมากๆ ซึ่งตองต้ังบนพื้น
ในขณะใชงาน (Floor model) แตดวยเทคโนโลยีการผลิตทําใหขีดความสามารถไมไดเพิ่มมากข้ึน
ตามขนาดของเครื่องปนเหว่ียง ดังน้ันการแบงชนิดที่คอนขางชัดเจนจึงแบงตามแรงหนีศูนยกลางออก
ไดเปน 3 ชนิดดังน้ี 
 3.3.2.1 เครื่องปนเหว่ียงความเร็วรอบตํ่า (Low speed centrifuge) เปนเครื่องปนเหว่ียง
ขนาดเล็กเปนสวนใหญนิยมใชในงานทั่วๆ ไปในหองปฏิบัติการมีความเร็วรอบไมเกิน 6,000 รอบตอ
นาทีมีแรงหนีศูนยกลางสูงสุดในชวง 1,800-7,000 g ดังแสดงในรูปที่ 3.14 
 

 
รูปที ่3.14 เครื่องปนเหว่ียงความเร็วรอบตํ่า (Low speed centrifuge) 

 
 3.3.2.2. เครื่องปนเหว่ียงความเร็วรอบสูง (High speed centrifuge) มีความเร็วรอบไม
เกิน 28,000 รอบตอนาที มีแรงเหว่ียงหนีศูนยกลางสูงสุดถึง 80,000 g จึงนิยมใชงานที่ตองการความ
แรงในการปนแยกปานกลาง ตัวอยางเชน การแยกอนุภาคขนาดเล็ก ๆ หรือมีนํ้าหนักเบาออกจาก
ของเหลวฯลฯ ดังแสดงในรูปที่ 3.15 
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รูปที่ 3.15 เครื่องปนเหว่ียงความเร็วรอบสูง (High speed centrifuge) 

(ที่มา: http://th.aliexpress.com/w/wholesale-high-speed-centrifuge.html) 
 

 3.3.2.3 เครื่องหมุนเหว่ียงความเร็วรอบสูงมาก (Ultra speed centrifuge) เปนเครื่อง
ปนเหว่ียงที่มักมีขนาดใหญ ที่มีความเร็วรอบของการหมุนสูงถึง 150,000 รอบตอนาที สามารถสราง
แรงหนีศูนยกลางไดสูงถึง 800,000 g (ที่มา: VISION SCIENTIFIC. ม.ป.ป.) ดังแสดงในรูปที่ 3.16 
เครื่องหมุนเหว่ียงชนิดน้ีสามารถแบงยอยออกไดเปน 2 ชนิด คือ  

 
รูปที ่3.16 เครื่องหมุนเหว่ียงความเรว็รอบสงูมาก (Ultra speed centrifuge) 

(ที่มา: http://www.envision-lab.com/741842/wx-ultracentrifuge) 
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 1. แบบวิเคราะห (Analytical type) สรางข้ึนเพื่อศึกษาองคประกอบของสารตางๆใน
ขณะที่หมุนเหว่ียง โดยใชตัวตรวจหา (Detector) ที่หัวหมุน ซึ่งจะปลอยลําแสงในชวงความยาวคลื่น 
190-800 nm ไปยังหลอดปนแลวจึงสงสัญญาณใหระบบคอมพิวเตอรทําการวิเคราะหหาการเคลื่อนที่
ของช้ันอนุภาค หาอัตราเร็วในการนอนกน หรือหานํ้าหนักโมเลกุล ตัวอยางของเครื่องปนเหว่ียงชนิดน้ี
คือเครื่องย่ีหอ Beckman รุน XL-1 หรือรุน XL-A  
 2. แบบเตรียมสาร (Preparative type) สรางข้ึนเพื่อใชแยกองคประกอบของสาร 
โดยใชของเหลวชนิดเดียวกัน แตความหนาแนตางกันใสลงในหลอดปน ตัวอยางเชน อัลบูมิน 
(Albumin) ซีเซียมคลอไรด (CsCl) ฟคอล (Ficol) โซเดียมไอโอไดด (NaI) ซูโครส (Sucrose) เมตริซา
ไมด (Metrizamide), คอลลอยดของซิลิกา (Colloidal silica) เปนตน 
 
 3.3.3 องคประกอบและคุณสมบัติ 
 ในที่น้ีจะเนนเฉพาะองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของเครื่องปนเหว่ียงความเรว็ตอนาที ซึ่งพบ
ไดในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรทั่วๆ ไป สวนองคประกอบของเครื่องปนเหว่ียงความเร็วสูง และ
ความเร็วสูงมาก จะมีองคประกอบอื่นๆ อีก ซึ่งผูใชควรศึกษารายละเอยีดเพิ่มเติมจากคูมือการใชงาน
ของเครื่องปนเหว่ียงแตละรุน สวนประกอบของเครื่องปนเหว่ียงมีดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.17 สวนประกอบของเครื่องปนเหว่ียง 
(ที่มา: http://www.biotechsci.in.th) 

 
 3.3.3.1 ตัวถัง (Body) สรางเพื่อปองกันอันตรายแกผูใช ปองกันอุปกรณภายในตัวถัง
ตัวถังมักทําดวยเหล็กพนสีอีนาเมล ซึ่งปองกันสนิมและทนตอสารเคมีไดดี ดังรูปที่ 3.17 มี
องคประกอบยอยอีกคือ 
 1) ชองใสหัวหมุน (Chamber) มักทําดวยโลหะที่ทนตอการกัดกรอนและทําความ
สะอาดงาย ไดแก เหล็กกลาไรสนิมหรืออะลูมิเนียม บางชนิดเปนพลาสติกผิวเรียบ ชองใส  หัวหมุน 
บางแบบสามารถถอดออกมาทําความสะอาดได บางแบบถอดไมได โดยทั่วไปดานลางมักจะปดสนิท

ตัวถัง 

ฝาปด/เปิด 

หัวหมุน 
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แตในบางแบบมีชองระบายอากาศ หรือชองสําหรับใหเศษสิ่งสกปรกไหลออกทางดานลางทําให
สะดวกตอการทําความสะอาดภายใน และลดความเสียหายที่อาจจะเกดิจากเศษสิ่งสกปรกเหลาน้ัน 
 2) ฝาปดชองใสหัวหมุน การผลิตในระยะแรกมักทําดวยโลหะทึบแสง แตในระยะ
หลังๆ นิยมใชพลาสติกบางชนิด ตัวอยางเชน อะครีลิกเรซิน (Acrylic resin) ซึ่งมีคุณสมบัติแข็ง ใส 
ทนความรอนไดดี มาทําเปนฝาปดทําใหมองเห็นสภาพภายในชองใสหัวหมุนไดตลอดเวลา ดังรูปที่ 
3.17 
 3) รูระบายอากาศ รูระบายอากาศพบไดในเครื่องปนเหว่ียงความเรว็ตํ่า นิยมเจาะไว
ตรงกลางดานบนของฝาปด เพื่อใหอากาศภายนอกถูกดูดเขาไปถายเทความรอนภายในชองใสหัวหมุน 
เครื่องปนเหว่ียงบางแบบไมนิยมเจาะรูระบายอากาศ เพราะมีความรอนที่เกิดจาก การหมุนของหัว
หมุนนอย และไมตองการใหมีการแพรกระจายเช้ือโรคหรือสารพิษออกมาจากเครื่อง สวนเครื่องปน
เหว่ียงความเรว็สูง และความเร็วสูงมาก จะมีระบบทําความเย็นในตัวเองจึงไมมีรูระบายอากาศทีฝ่าปด 
 4) ยางกันเสียง อยูใตฝาปดทําหนาที่ปดชองใสหัวหมุนใหสนิท ทําใหลดเสียงที่เกิด
จากหัวหมุนเสียดสีกับอากาศ และลดการสั่นสะเทือนที่อาจเกิดจากความไมสมดุลของนํ้าหนักและยัง
ทําหนาที่ปดชองใสหัวหมุนใหสนิทดวย 
 5) ตะขอยึด เปนอุปกรณที่มีไวเพื่อความปลอดภัยในการใชงาน จึงทําใหเปดฝาปด
ไมไดจนกวาหัวหมุนจะหยุดหมุน ในทางตรงกันขามจะตัดการทํางานของมอเตอรในขณะที่เปดฝาปด
ถึงแมวาจะหมุนปุมควบคมความเรว็ใหมอเตอรหมุนแลวกต็าม 
  

 3.3.3.2 หัวหมุน (Rotor หรือ Head) เปนสวนที่ทําหนาที่ยึดหรือใสกระบอกใสหลอด
ปน (Bucket, Shield, Carrier) นิยมทําดวยโลหะที่แข็งแตมีนํ้าหนักเบาตัวอยางเชน อะลูมิเนียม 
เหล็กกลาไรสนิมไททาเนียม โลหะผสม ฯลฯ บางชนิดเปนพลาสติกแข็ง แบงออกไดเปน 4 ชนิด    
ตามองศาในการจับยึดกระบอกใสหลอดปนดังน้ี ดังรูปที่ 3.18 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.18 หัวหมุน (Rotor) (ที่มา: ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ, 2539) 

 
 (1) หัวหมุนแบบมุมแกวง (Swinging out rotor) หัวหมุนชนิดน้ีจับยึดกระบอกใส
หลอดปนแบบอิสระ ทําใหกระบอกใส หลอดปนสามารถทั่วมุมตางๆ กับพื้นโลกไดในขณะหมุน
จนกระทั่งเปนแนวขนานกับพื้นโลกเมื่อหมุนเหว่ียงดวยความเร็วสูง แตในขณะที่อยูน่ิงกระบอกใส
หลอดปนจะต้ังฉากกับพื้นโลก หัวหมุนชนิดน้ีมีความเสียดทานกับอากาศมาก จึงไมสามารถหมุนดวย
ความเร็วสูงมากได แตมขีอดีที่ตะกอนตกเปนแนวขนานกับกนหลอดปนทําให สามารถแยกของเหลว
ออกจากตะกอนไดดี นอกจากน้ียังเหมาะสําหรับการปนแยกช้ันอนุภาคชนิดตางๆ ในเครื่องปนเหว่ียง
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ความเร็วสูงมากแบบวิเคราะห เน่ืองจากมีระยะตกตะกอนยาวทําใหมีกําลังแยก (Resolution 
power) ดีและมีกระแสหมุนวนของของเหลวนอยกวาที่พบในหัวหมุนแบบมุมคงที่ ดังรูปที่ 3.17 
 (2) หัวหมุนแบบมุมคงที่ (Fixed angle rotor) สรางข้ึนมาเพื่อลดขอเสียบาง
ประการของหัวหมุนแบบมุมแกวง โดยออกแบบใหหัวหมุนจับยึดกระบอกใสหลอดปนใหทํามุมกับพื้น
โลกในองศาที่คงที่ในชวง 10-60 องศา (นิยมใช 45 องศา) มุมดังกลาวจะเรงใหมีการตกตะกอนเร็ว
กวาการตกตะกอนในหัวหมุนแบบมุมแกวง 
 (3) หัวหมุนแบบแนวด่ิง (Vertical rotor) จับยึดกระบอกใสหลอดปนใหต้ังฉากกับ
พื้นโลกตลอดเวลาในขณะปนเหว่ียงอนุภาคจะตกตะกอนที่ผนังดานนอกของหลอดปนอยางรวดเร็ว
เพราะระยะตกตะกอนสั้น แตตะกอนอาจฟุงกระจายไดงาย ถาตะกอนเกาะกับผนังหลอดปนไมแนน 
นอกจากน้ีความโคงของผนังหลอดปนยังทําใหเกิดกระแสพา จึงไมนิยมใชปนแยกตะกอนทั่วๆ ไป 
 (4) หัวหมุนแบบแนวราบ (Horizontal rotor) ออกแบบใหจับยึดกระบอกใสหลอด
ปนขนานกบัพื้นโลกตลอดเวลาในขณะหมุนเหว่ียงทําใหของเหลวมีการไหลวนนอย ประกอบกับระยะ
ตกตะกอนยาว จึงเหมาะกับการปนแยกอนุภาคออกเปนช้ันๆ (Rate zonal centrifugation) หัวหมุน
ของเครื่องปนเฮมาโตคริท (Hematocrit rotor) มีหลักการปนแยกแบบเดียวกับหัวหมุนแบบแนวราบ
จึงสามารถแยกเลือดรวม (Whole blood) ออกเปนช้ันเกร็ดเลือด ช้ันเม็ดเลือดขาวและช้ันเม็ดเลือด
แดง ไดดีในระยะเวลาสั้นๆ หัวหมุนทุกแบบถูกออกแบบใหสามารถทนแรงเหว่ียงไดสูงสุด ตามนํ้าหนัก
ที่ผูผลิตกําหนด ถานําไปใสของเหลวที่มีความหนาแนนมาก เมื่อใสของเหลวเต็มที่นํ้าหนักอาจเกิน
นํ้าหนักสูงสุดที่เครื่องปนเหว่ียงกําหนดไว ถายังคงใชความเร็วรอบสูงสุดเทาเดิมอาจทําใหหมุนเกิด
ความเสียหาย หรือแตกกระจาย (Explode) ดังน้ัน จึงตองลดความเร็วสูงสุดในการปนเหว่ียงลง โดย
คํานวณจากสูตร 
 

rpm1 = rpm2√M2/M1 
 

เมื่อ  M2 =  มวลรวมสูงสุดของหลอดปนและของเหลวที่มีความหนาแนนตํ่าที่ใชกําหนด  
   rpm2 
 rpm2  =  ความเร็วรอบสงูสุดที่คํานวณจากมวลสูงสุด 
 M1 =  มวลรวมของหลอดปนและของเหลวที่มีความหนาแนนมากที่ตองการปนแยกจรงิ 
 rpm1 =  ความเร็วที่สามารถใชไดเมื่อใชมวล M1 
 
 เพื่อความปลอดภัยในทางปฏิบัติ จึงกําหนดใหใชความเร็วรอบสูงสุดที่ใชงานตํ่ากวา
ความเร็วรอบสูงสุดที่ทําใหหัวหมุนแตก (Fracture speed) อยางนอย 1 เทา เสมอ โดยกําหนดให 
แฟคเตอรปลอดภัย (Safety factor, S) อยูระหวาง 2-2.5 สําหรับหัวหมุนของเครื่องเหว่ียงความเร็ว
รอบสูงมาก และมีคาอยูระหวาง 8-12 สําหรับเครื่องหมุนเหว่ียงความเรว็รอบตํ่าและความเร็วรอบสูง
ปานกลาง ซึ่งคา S คํานวณไดจากสูตร 
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 s  =  (Fracture speed)2 
                      ความเร็วรอบสูงสุดที่สามารถใชไดอยางปลอดภัย 

 
 3.3.3.3 กระบอกใสหลอดปน ทําดวยเหล็กกลาไรสนิม หรือพลาสติกแข็ง กระบอก 1 อัน
อาจใสหลอดปนไดมากกวา 1 อัน ข้ึนอยูกับจํานวนรูที่เจาะที่กนกระบอกใสหลอดปนมียางกันแตก 
(Cushion) ซึ่งมีรูปราง 3 แบบ ตามชนิดของกันหลอดปน คือแบบกรวย แบบกลม และแบบแบน มี
อุปกรณบางอยางที่อาจตองใชรวมกับกระบอกใสหลอดปนคือยางปรับขนาดจะใชเมื่อหลอดปนมี
ขนาดเล็กกวากระบอกหลอดปนมาก และแหวนทรันเนียน (Trunnion ring) ซึ่งใชสวมกระบอกใส
หลอดปนกอนนําไปคลองแขนของหัวหมุนแบบมุมแกวง 
 3.3.3.4 มอเตอร (Motor) เปนอุปกรณสวนที่อยูถัดจากหัวหมุนลงมาแกนหมุนของ
มอเตอรจะหมุนหัวหมุนโดยตรง ดังน้ันถาเกิดความไมสมดุลในการหมุนของหัวหมุนจึงทําใหลูกปน
รอบแกนหมุนแตก หรือแกนหมุนของมอเตอรคดงอไดงาย ซึ่งสามารถกันและแกไขไดโดยการติดต้ังตัว
มอเตอรบนฐานที่ยืดหยุนได ซึ่งอาจจะเปนสปริงหรือแทนยาง ระบบดังกลาวอาจเรียกช่ือวา "ระบบ
เครื่องมือวิทยาศาสตรปองกันการไมสมดุล" (Unbalance protection system) หรือ "ระบบปรับ
สมดุลอัตโนมัติ" (Autobalance system) ถึงแมวาระบบดังกลาวมีขีดจํากัดในการตอตานไมสมดุล
ในชวงไมเกิน 45 g แตชวยลดเวลาในการช่ังหลอดปนพรอมของเหลวดวยเครื่องช่ังได เพราะสามารถ
กะประมาณนํ้าหนักที่ใกล 
 3.3.3.5 ระบบควบคุม อาจพบสวนประกอบตางๆ ดังน้ี 
 1) สวิทชจายไฟฟา (Power switch) ทําหนาที่ปด (OFF) หรือเปด (ON) เพื่อจายหระ
แสไฟฟาใหกับวงจรการทํางานของเครื่องปนเหว่ียง 
 2) นาฬิกาต้ังเวลาการทํางาน (Timer) ใชสําหรับควบคุมเวลาในการปนเหว่ียง เครื่อง
หมุนเหว่ียงขนาดเลก็มักจะต้ังเวลาไดในชวง 0-60 นาที สวนเครื่องปนเหว่ียงความเร็วสูงสามารถต้ัง
เวลาการปนไดนานมากกวา นาฬิกาอาจเปนชนิดที่ทํางานดวยลาน (Mechanical timer) หรือทํางาน
ดวยกระแสไฟฟา (Electrical timer) ปุมต้ังเวลาการทํางานมีประโยชนในการกําหนดเวลาปนแยก
สําหรับงานทั่วๆ ไป และในกรณีที่ตองการปนแยกอนุภาคใหตกตะกอนโดยใชแรงหนีศูนยกลาง
มากกวาแรงหนีศูนยกลางสูงสุดของเครื่องหมุนเหว่ียงที่มีอยู 
 3) ปุมควบคุมความเร็ว (Speed control knob) เครื่องปนเหว่ียงขนาดเล็กราคาถูก
อาจไมมีปุมควบคุมความเร็ว ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากตองการลดตนทุนการผลิต เครื่องปนเหว่ียงที่ออกแบบ
มาเฉพาะงานที่ใชแรงหนีศูนยกลางคงที่ ตัวอยางเชน เครื่องปนเหว่ียงเฮมาโตคริท(Hematocrit 
centrifuge) เครื่องปนเหว่ียงที่ใชงานทางนํ้าเหลืองวิทยา (Serofuge) ไมจําเปนตองมีปุมควบคุม
ความเร็วเชนกัน 
 4) ปุมหยุดหมุนมอเตอร (Braking knob) เน่ืองจากมอเตอรหมุนดวยความเร็วรอบสูง
จึงเกิดแรงเฉ่ือยมากในขณะหยุดหมุน ซึ่งตองใชเวลานานจึงจะหยุดหมุนสนิท จึงจําเปนตองมีระบบ
หยุดหมุนที่ทําใหเครื่องหมุนหว่ียงหยุดหมุนในชวงเวลา 1-3 นาที หลังจากติดกระแสไฟฟาออกจากมอ
เตอร นอกจากน้ีระบบหยุดหมุนยังชวยลดอันตรายหรือความเสียหายทีอ่าจเกิดข้ึนอันเน่ืองจากความ
ไมสมดุลของการหมุนเหว่ียง เพราะสามารถหยุดการหมุนของมอเตอรไดอยางเร็วเมื่อเกิดความ
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ผิดปกติ ระบบหยุดหมุนที่ดีควรหยุดการหมุนของมอเตอรไดอยางรวดเร็ว แตน่ิมนวล เพื่อปองกันการ
ฟุงกระจายของตะกอน โดยเฉพาะในหลอดปนขนาดใหญ 
 5) ระบบทําความเย็น สรางข้ึนมาเพื่อปองกันความรอนทําลายคุณสมบัติของสารที่
นํามาปนแยกและปองกันความรอนทําลายระบบอิเล็กทรอนิกสของเครื่องหมุนเหว่ียงในเครื่องหมุน
เหว่ียงที่มีความเร็วรอบสูงและความเร็วรอบสูงมาก เมื่อใชงานจะเกิดความรอนจากการหมุนของ    
มอเตอร และการเสียดสีของหัวหมุนกับอากาศ จึงตองมีระบบทําความเย็นเพื่อลดความรอนดังกลาว
โดยการใชเครื่องอัด (Compressor) เชนเดียวกับเครื่องทําความเย็นทั่วๆ ไป แตใชสารทําความเย็นที่
ปลอดภัยกวา การทําความเย็นสามารถทําใหอุณหภูมิลดลงตํ่ากวา 0 องศาเซลเซียส โดยมีความ
ผิดพลาดเพียง 1-2 องศาเซลเซียส ข้ึนอยูกับ ชนิด ขนาด จํานวนเครื่องอัด และระบบควบคุมที่ใช 
 6) เครื่องวัดความเรว็รอบ (Revolution counter) สรางข้ึนมาเพื่อตรวจสอบความเร็ว
รอบของมอเตอรตลอดเวลาที่เครื่องหมุนเหว่ียงทํางานความเร็วรอบที่แสดงจะถูกตองตอเมื่อมีการ
ปรับเครื่องวัดใหถูกตองกอนใชงานแตอยางไรก็ตามความเร็วรอบอาจเปลี่ยนแปลงข้ึนอยูกับสภาพของ
แปรงถานและมอเตอร จึงตองมีการตรวจสอบความถูกตองดวยเครื่องวัดความเร็วรอบภายนอกเครื่อง
ปนเหว่ียงเปนระยะๆ เครื่องวัดความเร็วรอบภายในเครื่องหมุนเหว่ียงทํางานโดยการรับสัญญาณ จาก 
Tachogenerator ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงคาโวลตตามความเร็วรอบของมอเตอรแลวเปลี่ยนคาโวลตให
เปนรอบตอนาที (rpm) ในกรณีที่เครื่องวัดความเร็วรอบภายในเครื่องปนเหว่ียงแสดงคาไมถูกตอง
เครื่องหมุนเหว่ียงบางแบบ อาจมี ตัวตานทานปรับคาไดอยูภายในสําหรับปรับชดเชยความ
คลาดเคลื่อน  
 7) ปุมสําหรับเปดฝาปดชองใสหัวหมุน 
 8) สัญญาณเตือน อาจเปนหลอดไฟฟาหรืออุปกรณสงเสียงเตือนแสดงการทํางานที่
ปกติ หรือเมื่อผิดปกติ ตัวอยางเชน การไมสมดุลของหัวหมุน เปนตน 
 9) เครื่องแสดงอุณหภูมิภายในชองใสหัวหมุน พบในเครื่องหมุนเหว่ียงที่มีระบบทํา
ความเย็น ใชสําหรับตรวจสอบอุณหภูมิกอนใชงานและขณะใชงาน 
 10) ระบบดูดอากาศออก พบในเครื่องปนเหว่ียงความเร็วสูงมาก ระบบดังกลาวมี
หนาที่ทําใหชองใสหัวหมุนเปนสุญญากาศเพื่อลดความเสียดทานของอากาศกับหัวหมุน ซึ่งจะทําให
เกิดความรอนนอยลงและหัวหมุนสามารถหมุนไดเร็วข้ึน 
 11) ระบบไมโครโพรเซสเซอร เครื่องปนเหว่ียงความเร็วสูงและความเร็วสูงมากจะมี
ระบบไมโครโพรเซสเซอรควบคุมการทํางานของเครื่องปนเหว่ียง ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพและ
ชวยลดอันตรายในการใชงาน ซึ่งเครื่องปนเหว่ียง แตละย่ีหอจะใชระบบไมโครโพรเซสเซอรที่ซับซอน
มากนอยแตกตาง 
 3.3.4 ขอควรปฏิบัติในการใชงาน 
 ถึงแมวาเครื่องปนเหว่ียงจะมีองคประกอบและวิธีใชที่แตกตางกันบาง การรูและเขาใจใน
ระบบการทํางานเครื่องมือชวยใหสามารถใชเครื่องไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ขอควรปฏิบัติในการใช
งานกวางๆ มีดังน้ี 
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 1. ศึกษาวิธีการใชงานและขีดจํากัดตางๆ ในการใชงาน จากคูมือใชงาน (Operating 
manual) โดยเฉพาะความเร็วรอบสูงสุด ชนิดและขนาดของหลอดปนและชนิดหัวหมุนที่ใชอยาง
ปลอดภัย 
 2. ตรวจสภาพความพรอมของเครื่องปนเหว่ียงกอนใชงาน เชน ระดับนํ้ามันหลอลื่น แปรง
ถาน ความสะอาดของกระบอกใสหลอดปน กระบอกใสหลอดปนมียางกันแตกอยูครบหรือไม ฯลฯ 
 3. ไมควรใชหัวหมุนของเครื่องปนเหว่ียงเครื่องหน่ึงกับเครื่องปนเหว่ียงอีกเครื่องหน่ึง
เพราะอาจมีคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกตางกัน ควรทําเครื่องหมายของหัวหมุนแตละเครื่องไว 
 4. การใสนํ้าหนักใหสมดุล การสมดุลของหัวหมุนของเครื่องหมุนเหว่ียงคือการทําให
ศูนยกลางของการหมุนของนํ้าหนักซอนทับจุดหมุนตาง ๆ พอดีความสมดุลของนํ้าหนักรอบๆ จุดหมุน
ใดๆ ยอมกอให เกิดการหมุนที่ราบเรียบและคงที่  ทําใหอนุภาคตกตะกอนแยกช้ันได ดี ลด            
การสั่นสะเทือน ลดเสียงดัง ลดอันตรายตลอดจนยืดอายุการใชงาน 
  
 หัวหมุนแบบมุมคงท่ี มีจุดหมุนจุดเดียว คือ ที่จุดกึ่งกลางของแกนหมุนของมอเตอรการ
สมดุลของนํ้าหนักจึงมุงไปที่จุดดังกลาวโดยการปฏิบัติดังน้ี 
   (1) ช่ังนํ้าหนักของกระบอกใสหลอดปนพรอมยางกันแตกติดนํ้าหนักที่ช่ังไดไวเลือก
ชุดที่มีนํ้าหนักเทาๆ กัน ใสในตําแหนงตรงกันขามในแนวเสนตรงผานจุดกึ่งกลางของแกนหมุน 
   (2) ใสกระบอกใสหลอดปนในหัวหมุนใหเต็มอยูเสมอถึงแมวาจะไมไดใชหลอดปนอัน
น้ันก็ตาม 
   (3) ใสหลอดปนพรอมของเหลวที่มีนํ้าหนักเทากัน ในชองใสตรงกันขามในแนว
เสนตรงผานจุดกึ่งกลางของแกนหมุน 
 (4) ถามีกระบอกหลอดปนวางอยูควรกระจายหลอดปนใหอยูรอบๆ แกนหมุน 
 หัวหมุนแบบมุมแกวง มีจุดหมุน 2 จุดคือ ที่แกนมอเตอร และที่แกนของแหวนทรัน
เนียน สวนที่สัมผัสกับหัวหมุนควรปรับความสมดุลดังน้ี 
 (1) ช่ังนํ้าหนักของกระบอกใสหลอดปนแหวนทรันเนียน แลวจึงเขียนนํ้าหนักติดไว
เลือกชุดที่มีนํ้าหนักเทาๆ กัน ใสไวในตําแนงตรงกันขาม 
 (2) ใสกระบอกในหลอดปนใหเต็มหัวหมุนเสมอ 
 (3) ใสหลอดปนพรอมของเหลวที่มีนํ้าหนักเทาๆ กัน ในกระบอกใสหลอดปนที่อยู
ตรงขามในแนวเสนตรงผานแกนหมุนของหัวหมุน 
 (4) เพื่อปรับสมดุลของแกนหมุนของแหวนทรันเนียน ตองใสหลอดปนจํานวนเทาๆ 
กันที่บริเวณ 2 ดานของจุดหมุนน้ี 
 5. ใชหลอดปนที่มีขนาดพอดีกับกระบอกใสหลอดปน ถาไมพอดีตองใชยางปรับขนาด 
 6. ตรวจดูความยาวของหลอดปนเสมอถาเปนหัวหมุนแบบมุมคงที่ควรดูวาความยาวของ
หลอดปนวาจะกระทบกับฝาปดชองใสหัวหมุนหรือไม ความยาวของหลอดปนจะเสียดสีกันเองไดหรือ
ไม ถาเปนหัวหมุนแบบมุมแกวง ควรตรวจดูระยะที่ปลายหลอดปนจะกระทบกับแกนหมุนเมื่อ    
หลอดปนอยูในแนวราบ 
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 7. ไมควรปนแยกสารเคมีที่ติดไฟหรือระเบิดไดงาย เพราะประกายไฟที่มอเตอรอาจทําให
เกิดไฟลุกข้ึน 
 8. สําหรับเครื่องปนเหว่ียงความเรว็สูงหรือความเร็วสูงมาก ควรเปดเครื่องทําความเย็นจน
ไดความเย็นทีต่องการ และเปดเครื่องดูดอากาศจนเกิดสุญญากาศภายในชองใสหัวหมุนกอนเปดสวิทช
หัวหมุนใหทํางาน 
 9. ควรต้ังเวลาปนแยกกอนหมุนปุมควบคุมความเร็ว 
 10. เพิ่มความเร็วของมอเตอร ดวยการหมุนปุมควบคุมความเร็วอยางชาๆ  
 11. ไมควรเปดฝาปดชองใสหัวหมุนขณะที่หัวหมุนกําลังหมุนดวยความเร็วสูง เพราะอาจ
กอใหเกิดอนัตรายไดงายและชวยทําใหเกิดการฟุงกระจายของเช้ือโรคไดดีข้ึน 
 12. เครื่องหมุนเหว่ียงที่ไมมีระบบหยุดหมุนของมอเตอร ควรปลอยใหหัวหมุนหยุดหมุน
เองไมควรใชมือหรือวัตถุอื่น ๆ หยุดหัวหมุน 
 13. ไมควรพยายามดึงหลอดปนออกในขณะที่หัวหมุนยังไมหยุดสนิท 
 14. ในขณะปนถามคีวามผิดปกติ หรือเกิดความไมสมดุลควรปดสวิทชหยุดการทํางานของ
มอเตอรทันที 
 15. ทําความสะอาดหัวหมุนและชองใสหัวหมุนทุกครั้งหลังจากใชงาน 
 16. ถาโวลตของกระแสฟาตกมากมากไมควรใชเครื่องปนเหว่ียง เพราะที่สภาวะน้ีมอเตอร
จะดึงกระแสไฟฟามากกวาปกติ ซึ่งอาจทําใหเกิดความรอนมากจนขดลวดทองแดงของมอเตอรไหม
นอกจากน้ียังอาจทําใหวงจรควบคุมการทํางานตางๆ ทํางานผิดพลาด 

 
3.4 เครื่องน่ึงฆาเชื้อความดันไอนํ้า (Automatic Autoclave) 
 เครื่องน่ึงฆาเช้ือความดันไอนํ้า เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับน่ึงฆาเช้ือ โดยใชไอนํ้ารอนและ
แรงดันสูงทําใหของที่ผานการน่ึงแลวอยูในสภาพปราศจากเช้ือจึงมักใชเครื่องน้ีในการน่ึงฆาเช้ือของ
เสียทางชีวภาพเพื่อกําจัดและปองกันการปนเปอน ยังสามารถใชฆาเช้ือตัวอยางกอนจะนํามาใชในการ
ทดลองไดอีกดวย สวนการใชงานเครื่องน่ึงฆาเช้ือความดันไอนํ้า น้ันควรมีการทดสอบเครื่องอยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหสามารถใชงานเครื่องน่ึงฆาเช้ือความดันไอนํ้า ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ใน
บทความเรื่องเครื่องน่ึงฆาเช้ือความดันไอนํ้า ในตอนที่แลวไดกลาวถึงหลักการทํางาน ประเภทของ
เครื่องน่ึงฆาเช้ือความดันไอนํ้า การนําไปใชประโยชนและเทคโนโลยีใหมในปจจุบันจะไดกลาวถึง 
เทคนิคการใชงานการเตรียมตัวอยางและการทดสอบเครื่องน่ึงฆาเช้ือความดันไอนํ้า ดังรูปที่ 3.19 
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รูปที่ 3.19 เครื่องน่ึงฆาเช้ือความดันไอนํ้า (Automatic Autoclave) 

(ที่มา: http://www.taradlab.com/product.detail_155367_th_1631552) 
 

3.4.1 หลักการทํางานของเครื่องน่ึงฆาเชื้อความดันไอนํ้า 
 

เปนการใชความรอนเพื่อกําจัดเช้ือ ในปจจุบันการใชความรอนสําหรับทําลายจุลินทรีย มี 2 
แบบ คือ ความรอนแบบช้ืน และความรอนแบบแหง สําหรับการใชความรอนแบบช้ืน เชน กาตม การ
น่ึง เปนตน ไอนํ้าที่เกิดข้ึนสามารถนําพาความรอนแทรกซึมเขาไปในจุลินทรียไดรวดเร็ว ความรอน
แบบน้ีจึงฆาเช้ือโรคไดอยางรวดเร็ว สวนความรอนแบบแหง เชน การเผา การอบ เปนตน เน่ืองจากไม
มีไอนํ้าชวยนําพาความรอน เวลาทีใ่ชเพื่อการทําลายเช้ือจึงนานกวา เพราะตองรอเวลาใหความรอน
ผานซึมเขาไปในเน้ือสาร เพื่อการทําลายเช้ือภายในดวย อยางไรก็ดีความรอนแบบแหงเหมาะกับ
ผลิตภัณฑที่ไอนํ้าไมสามารถเขาถึงหรือจะเกิดการแยกตัวหรือสูญเสียคุณสมบัติเมื่อถูกความช้ืน ระบบ
การทํางานดังแสดงในรูปที่ 3.20 
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รูปที ่3.20 ไดอะแกรมการทํางานของเครือ่งน่ึงฆาเช้ือความดันไอนํ้า  

(ที่มา: รัชนี อัมพรอรามเวทย, ม.ป.ป.) 
 
กรรมวิธีสําคัญของการใชความรอนเพื่อการทําใหปราศจากเช้ือดังน้ี 

 1. การใชความรอนแบบช้ืน 
    การทําใหปราศจากเช้ือโดยไอนํ้าภายใตความดันเพิ่มมากกวา 100 ºC  
    การทําใหปราศจากเช้ือโรคโดยไอนํ้าที่มีความดันปกตินอยกวาหรือเทากับ 100 ºC 
 2. การใชความรอนแบบแหง 
    เปนการทําลายเช้ือโดยใชความรอนจากเปลวไฟโดยตรง อุณหภูมิที่จะใชสูงกวา
และใชเวลานานกวาการใชความรอนแบบช้ืน 
    เปนการฆาทําลายเช้ือ โดยใหใชความรอนแหงจากตูอบ (Hot Air Oven) 
อุณหภูมิที่ใชในการทําใหปราศจากเช้ือทั่วๆ ไป เชน อุณหภูมิ 170 ºC ใชเวลาอบ 60 นาที หรือ
อุณหภูมิ 160 ºC ใชเวลาอบ 120 นาที หรืออุณหภูมิ 100 ºC ใชเวลาอบ 150 นาที เปนตน การนํา
ไอนํ้าและความดันมาใชในการทําลายและฆาเช้ือโรค ใหกับเครื่องมือที่ใชในการผาตัด หรือใชกับ
เครื่องมือบางชนิดในหองวิทยาศาสตร ดังน้ันจึงมีการประดิษฐเครื่องมือที่เก็บไอนํ้าและรักษาความดัน
ไวเพื่อใชในการน่ึงหรือทําลาย ฆาเช้ือโรค เรียกวา เครื่องน่ึงฆาเช้ือโรค (Autoclave) 
 
 3.4.2 ชนิดของเครื่องน่ึงฆาเชื้อความดันไอนํ้า 

อุปกรณที่ใชในการน่ึงฆาเช้ือก็คือ เครื่องน่ึงฆาเช้ือโรค ซึ่งมี 2 ชนิด คือ 
 3.4.2.1 เครื่องน่ึงฆาเช้ือความดันไอนํ้า ระบบ Gravity คือ เครื่องน่ึงฆาเช้ือความดันไอนํ้า 
ขนาดเล็กที่มีความจุไมเกิน 20 ลิตร (มักใชในระดับหองปฏิบัติการ) มีคุณสมบัติที่สําคัญดังน้ี 
 1) หากใชอุณหภูมิ 121 ºC แรงดันไอนํ้าจะเปน 15 ปอนดตอตารางน้ิว และหากใช
อุณหภูมิ 134 ºC แรงดันไอนํ้าจะเปน 30 ปอนด/ตารางน้ิว โดยอัตโนมัติ (เมื่อน่ึงในความดัน
บรรยากาศปกติ) 
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 2) ไมจําเปนตองมีการไลอากาศออกจากหองน่ึงกอนเพิ่มความดันดวยไอนํ้าเพราะ
แรงดันไอนํ้า 15 ปอนดตอตารางน้ิว เพียงพอที่จะไลอากาศออกใหหมดไดอยูแลว เครื่องน่ึงฆาเช้ือ
ความดันไอนํ้า ระบบ Gravity ที่ขายกันในทองตลาดปจจุบันมี 2 แบบ โดยดูจากวิธีการทําใหของที่น่ึง
แหงเปนหลัก ไดแก  
  แบบเกา: ระบบการทําใหแหงใชความรอนทําใหของที่น่ึงแลวแหง (Dry Heat) 
โดยใชเวลาประมาณ 30-60 นาที ดังน้ันวัสดุบางอยางอาจมีลักษณะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปและทําให
อายุการทํางานสั้นลงอันเน่ืองจากไดรับความรอนนาน (ปจจุบันไมนิยมใชกันแลว) 
   แบบใหม:ระบบการทําใหแหงจะมีตัวดูดอากาศจากภายนอกที่เย็นกวาเขาสูหอง
น่ึงโดยผานแผนกรอง (Bacterial Filter) ขนาดรูพรุน 0.2 ไมครอน อากาศที่เย็นกวาจะไลอากาศและ
ไอนํ้าที่รอนกวาซึ่งอยูภายในหองน่ึงออกสูหมอตมการใชเวลาในการทําใหแหงจึงสั้นกวาแตความช้ืนที่
เกาะอยูกับของที่น่ึงจะออกไปไมหมดและจะตองเปลี่ยนแผนกรองอยูบอยๆ เพราะแผนกรองอาจจะ
ตันจากอากาศที่ดูดเขาไปได 
 3.4.2.2 เครื่องน่ึงฆาเช้ือความดันไอนํ้าแบบมีระบบดูดใหเปนสุญญากาศกอนและหลังน่ึง 
(Vacuum): เครื่องน่ึงฆาเช้ือความดันไอนํ้าระบบน้ี จะมีหมอน่ึงขนาดใหญ (มักใชในโรงงาน
อุตสาหกรรม) จึงเกิดปญหาจากขนาดของหองน่ึงคือ แรงดันไอนํ้าไมสามารถไลอากาศออกไดหมดทํา
ใหการน่ึงไมถึงระดับการฆาเช้ือตามที่ตองการดังน้ันจึงตองมีระบบดูดอากาศออกจากหองน่ึงกอนแลว
คอยใชแรงดันไอนํ้ารอนในการน่ึงเครื่องน่ึงฆาเช้ือความดันไอนํ้า ระบบน้ีจะมีหมอตมใหเกิดไอนํ้า 
(Steam Boiler) แยกตางหาก ไมรวมอยูภายในหองน่ึง โดยจะฉีดไอนํ้าทําใหหองน่ึงมีสภาวะความ
รอนและแรงดันไอนํ้าตามที่ตองการไดอยางรวดเร็วชวยใหอุปกรณที่ผานการน่ึงมีอายุยาวนานกวาการ
น่ึงดวยเครื่องน่ึงฆาเช้ือความดันไอนํ้า ระบบ Gravity เพราะของที่น่ึงแลวจะสัมผัสความรอนใน
ชวงเวลาที่สั้นกวา อยางไรก็ดีเครื่องน่ึงฆาเช้ือความดันไอนํ้า โรคระบบน้ี เมื่อการน่ึงสิ้นสุดลงภายใน
หองน่ึงจะมีสภาพเปนสุญญากาศ ดังน้ันจึงตองปลอยใหอากาศภายนอกเขาสูหองน่ึงโดยผานแผน
กรองกอนจึงจะเปดประตูได 
 
 3.4.3 สวนประกอบหลักของเครื่องน่ึงฆาเชื้อความดันไอนํ้า (Autoclaves) 
 3.4.3.1 หองน่ึง (Chamber) แสดงดังรูปที่ 3.21 และตระกลาบรรจุตัวอยาง แสดงดังรปูที่ 
3.21 
 
 



เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ   บทที่ 3 เครื่องมือพื้นฐานในงานวิเคราะห                   87 
 

 
รูปที ่3.21 หองน่ึง (Chamber) 

 
 หองน่ึงมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมหรือทรงกระบอกผนังช้ันในทําจากสแตนเลสสตีล แบบ
ขัดมันเงาดวยไฟฟา (Polished) สามารถทนตอการกัดกรอนของกรดและดางมีเกรดไมนอยกวา AISI 
316 Lหรือ 316 L/W.Nr.1.4404 สามารถทนแรงดันไอนํ้าไดไมตํ่ากวา 3 Bar หรือ 40 ปอนดตอ
ตารางน้ิวหองน่ึงใชสําหรับรองรับตะแกรงดังรูปที่ 3.22 ซึ่งบรรจุอาหารเลี้ยงเช้ือจุลินทรียหรือ
เช้ือจุลินทรียเพื่อฆาเช้ือโรค 
 

 
รูปที ่3.22 ตะแกรง 

 
 3.4.3.2 ผนังช้ันนอก (Jacket) มีความหนาไมนอยกวา 4 มิลลิเมตร ทําจากสแตนเลสสตีล
ทนตอการกัดกรอนของกรดและดาง ดานนอก Jacket หุมทับดวยใยแกวหนาไมนอยกวา 50 
มิลลิเมตร ปดทับดวยแผนอลูมิเนียมแข็ง (Mineral wool + Aluminum sheet) เพื่อกันความรอน
กระจายออกมานอกตูโดยวัสดุที่หุมทับดานนอกแบบชนิดปลอดสาร CFC 
 3.4.3.3 ฝาเปด– ปด เปนแบบเลื่อนข้ึนลงในแนวด่ิงผนังดานในทําดวยสแตนเลสมี    
ความหนาไมนอยกวา 5 มิลลิเมตรทนตอแรงดัน ดังรูปที่ 3.23 
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รูปที ่3.23 ฝาเปด– ปด เครื่องน่ึงฆาเช้ือโรค 

 
 3.4.3.4 เครื่องกําเนิดไอนํ้าดวยไฟฟาภายในตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา 60 กิโลวัตต
สามารถทนแรงดันอุณหภูมิไดมากกวา 145 ๐C ทําจากสแตนเลสสตีลเกรด AISI 316 L หรือ 316 
L/W.Nr. 1.4404 ตามมาตรฐาน Pressure Vessel Code ตัวทําความรอน (Heating Element) มี
เกรดไมนอยกวา ASTM S 31254  
 3.4.3.5 ขอบยางสําหรับฝา เปด–ปด ทําดวยยางซิลิโคน (Silicone Rubber) เปนเสน
วงกลมมีขนาดและติดต้ังไดพอดีกับขอบหองน่ึงฆาเช้ือซึ่งขอบยางน้ีจะอัดกับขอบฝาเปด– ปดอยาง
แนนหนาเมื่อเดินเครื่องทํางานโดยใชไอนํ้าหรือลมดันออกมาจากภายในของชองใสยางน้ีไวและเมื่อ
เครื่องทํางานเสร็จตามโปรแกรมที่ต้ังไวแลวขอบยางฝา เปด– ปด น้ีจะถูกดูดกลับเขาที่เดิมไปในรอง
ขอบฝา เปด– ปด ดวยระบบสุญญากาศ  
 3.4.3.6 ระบบควบคุมเครื่องเปนระบบ Microprocessor PLC Type พรอมระบบ 
Software ที่สามารถอานโปรแกรมและอานคาตางๆ ไดเชนการคํานวณคา F 0 Value หมอแปลง
ไฟฟาเปนแบบ 24 VAC สําหรับควบคุม Solenoid Valves และ Motor Starters 
 3.4.3.7 แผงรับสัญญาณ (Digital Inputs–Outputs) สําหรับควบคุมการทํางานของ
เครื่องและมีแผงรับสัญญาณ Analog Measuring Inputs 
 3.4.3.8 มี CPU Process Board พรอม Battery สํารองและมีสัญญาณไฟแสดงข้ันตอน
การทํางาน 
 3.4.3.9 แผงควบคุม Operating Panel ดานหนาเครื่องน่ึงน่ึงฆาเช้ือโรคแบบ Color 
Touch Screen ที่มีความสวางสูง (High brightness) โดยในปจจุบันการออกแบบแผงควบคุมสําหรับ
เครื่องน่ึงฆาเช้ือที่มีขนาดใหญจะเปนแบบ Fully Automatic ควบคุมดวยระบบ Microprocessor 
พรอมระบบแสดงผลทางหนาจอและกระดาษพิมพเพื่องายตอการตรวจสอบและการบํารุงรักษา 
 3.4.4 เทคนิคการใชเครื่องน่ึงฆาเชื้อความดันไอนํ้า 
 1. ถาตองการน่ึงฆาเช้ือโดยใชเวลาสั้นลง อาจใชความรอน 134 ºC แรงดันไอนํ้า 30 
ปอนดตอตารางน้ิว โดยใชเวลาน่ึง 7 นาที แตความรอนและความดันที่สูงเกินไปอาจทําใหผิวโลหะเปน
สนิมและสกึกรอนไดจึงควรใชความรอนระดับน้ีเฉพาะทีจ่ําเปนเทาน้ัน 
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 2. สําหรบัอาหารเหลวที่มีนํ้าตาลอยูเปนปรมิาณมากการน่ึงฆาเช้ือที่ความดันสูงอาจทํา
ใหนํ้าตาลในอาหารไหม จนอาหารเปลี่ยนสีไดดังน้ันการน่ึงฆาเช้ืออาหารเหลวที่มีนํ้าตาลปริมาณมาก
จึงควรใชความรอนในระดับที่ตํ่าลงแตใชเวลาในการน่ึงมากข้ึนเชน ใชความรอน 110 ºC และเวลาใน
การน่ึง 30 นาที แตใชความดันเทาเดิม 
 3. การบรรจุของน่ึงควรใหมีชองวางภายในหองน่ึงเหลือประมาณ 1 ใน 3 ไมใสของน่ึง
ใหแออัดจนเกินไป เพราะจะทําใหใหแรงดันไอนํ้าไมสามารถซึมผานไดสะดวก และควรติดเทปทดสอบ
การฆาเช้ือ (Autoclave tape) ลงไปดวยเพือ่ตรวจสอบสภาวะการฆาเช้ือวาเปนไปตามที่กําหนด
หรือไม โดยเมื่อผานการฆาเช้ือแลวเทปจะมีแถบสีเปลี่ยนจากสีขาวเปนสีนํ้าตาลเขม 
 4. ในชวงของการน่ึงฆาเช้ือ สภาวะของหองน่ึงทั้งอุณหภูมิ แรงดันไอนํ้าและระยะเวลา
ในการน่ึงควรเปนไปตามที่กําหนดหรือคงที่ตลอดระยะเวลาในการน่ึง 
 5. ในกรณีที่ใชเครื่องน่ึงฆาเช้ือโรค ระบบ Gravity แรงดันไอนํ้าตองสามารถไลอากาศ
ภายในหองน่ึงออกไดหมดเพราะหากมีอากาศหลงเหลืออยูจะทําใหใชเวลาในการฆาเช้ือมากกวาเดิม
ถึง 10 เทาและเปนสาเหตุหน่ึงทีท่ําใหการทดสอบสปอรไมผาน 
 6. การน่ึงฆาเช้ือของเสียที่ติดเช้ือควรใสของเสียไวใน Biohazard Bag 
 7. ควรตรวจสอบระดับนํ้าของเครื่องน่ึงฆาเช้ือความดันไอนํ้า กอนการน่ึงฆาเช้ือทุก
ครั้งเพราะหากระดับนํ้านอยเกินไปขณะทําการน่ึงฆาเช้ือจะทําใหนํ้าแหงและเปนผลใหเครือ่งเสียหาย
ได 
 8. อาหารเหลวที่น่ึงแลวหากยังเปยกช้ืนอยูหามนําออกจากหองน่ึง ควรเปดประตูหอง
น่ึงไว 1/4 น้ิว เพื่อใหไอนํ้าระเหยออก โดยไมตองกงัวลวาอากาศภายนอกจะเขามาในหองน่ึงเพราะไอ
นํ้าและความรอนจากภายในหองน่ึงจะพุงออกมาจึงชวยกันไมใหอากาศภายนอกเขาสูหองน่ึงไดไอนํ้า
และความรอนที่ระบายออกสูภายนอกจะนําความช้ืนจากของที่น่ึงออกไปดวยทําใหเมื่อระบายไอนํ้า
ออกหมดแลวของที่น่ึงกจ็ะแหงดังน้ันเช้ือจุลินทรียที่ติดมากบัอากาศภายนอกและเขาสูหองน่ึงภายหลัง
จึงไมมผีลตอของที่น่ึงแลว 
 

 3.4.5 ประโยชนของเครื่องน่ึงฆาเชื้อความดันไอนํ้า 
 น่ึงฆาเช้ือเครือ่งมืออุปกรณและของเสียทีเ่กิดการปนเปอนหรือติดเช้ือทางชีวภาพ 
(Biohazard): เครื่องน่ึงฆาเช้ือโรคใชสําหรบัน่ึงฆาเช้ือดวยไอนํ้ารอนและแรงดันสูงโดยสิ่งที่สามารถ
นํามาน่ึงฆาเช้ือน้ันไดแก 
 1. เครื่องมอืที่เกิดการปนเปอนหรือเครื่องมือที่นําไปใชเกี่ยวของกับเช้ือจลุินทรีย 
 2. สิ่งเพาะเลี้ยงและหัวเช้ือที่เกิดการติดเช้ือหรือปนเปอนจาก แบคทีเรีย เช้ือราและ
ไวรัส 
 3. อุปกรณอื่นที่เกิดการปนเปอนเชน กระดาษผา เสื้อผาปเปตทิปแบบพลาสติก ปเปต
แกว หลอดทดลองทั้งขนาดเล็กและใหญ (Tube, vial) ถุงมือและจานเพาะเช้ือที่ใชแลว 
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 4. ตัวอยางเน้ือเย่ือสัตวทั้งทีเ่กิดและไมเกิดการติดเช้ือ 
 5. กรงขังสัตวติดเช้ือ 
 6. ช้ินตัวอยางจากเซลลพืชและสัตวทีม่ีดีเอ็นเอลูกผสม 
 สิ่งที่ไมควรนํามาน่ึงฆาเช้ือไดแก สารแผรังสี พลาสติก โพลีเอทิลีนชนิคตางๆ และ
สารละลายที่ระเหยไดหรือสารเคมีที่มีฤทธ์ิกัดกรอน เชน ฟนอล อีเทอรและคลอโรฟอรม ของเสียที่
นํามาน่ึงฆาเช้ือน้ีจะตองใสอยูในถุงใสของเสียทางชีวภาพ (Biohazard bag) กอนจะนํามาน่ึงฆาเช้ือ
เพื่อปองกันของเสียปะบนอยูกับนํ้าในหองน่ึงไมควรใชถุงพลาสติกในการใสของเพื่อนํามาน่ึงฆาเช้ือ
เพราะถุงพลาสติกอาจจะละลายติดอยูในหองน่ึงและจะทําใหหองน่ึงเสียหาย 
 
3.5 สรุปประจําบท 
 เครื่องมือพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความเกี่ยวของตอการวิเคราะหเปนการเตรียม
ตัวอยางตอการวิเคราะห เพื่อใชการวิเคราะหถูกตองและแมนยํามากที่สุดไดแก เครื่องช่ังซึ่งเปน
เครื่องมือที่จําเปนชนิดหน่ึงของหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร เพราะการวิเคราะหสวนใหญเปน       
การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) ที่ตองอาศัยเครื่องช่ังชวยในการวิเคราะห
เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานที่ตองทราบปริมาณหรือความเขมขนที่แนนอน  
 เครื่องพีเอชก็มีความสําคัญในการเตรียมตัวอยางซึ่งมีอิเล็กโทรดวัดสําหรับจุมอยูใน
สารละลาย แลวเปลี่ยนคาตางศักยไฟฟาเปนคาพีเอช โดยการเทียบคากับบัฟเฟอรมาตรฐาน 
(Standard buffer) การคํานวณคาพีเอช ดัดแปลงมาจากสมการของเนินสต (Nernst,s equation) 
ซึ่งหาคาแรงเคลื่อนไฟฟาของเซลลไฟฟา(Electrical cell) ใดๆ โดยการวัดเทียบกับไฮโดรเจน
อิเล็กโทรด (Hydrogen electrode) ซึ่งกําหนดใหมีแรงเลื่อนไฟฟาเทากับ 0.0000 โวลล ที่ 25๐C  
 เครื่องปนเหว่ียงเปนเครื่องมือพื้นฐานที่จําเปนสําหรับเรงอัตราการตกตะกอนของอนุภาค 
(Particle) ที่ไมละลายออกจากของเหลว หรือใชแยกของเหลวหลายๆ ชนิดที่มีความถวงจําเพาะ 
(Specific gravity) ตางกันออกจากกัน ใชทําสารละลายใหเขมขนข้ึน ฯลฯ  
 เครื่องน่ึงฆาเช้ือความดันไอนํ้า เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับน่ึงฆาเช้ือ โดยใชไอนํ้ารอนและ
แรงดันสูงทําใหของที่ผานการน่ึงแลวอยูในสภาพปราศจากเช้ือจึงมักใชเครื่องน้ีในการน่ึงฆาเช้ือของ
เสียทางชีวภาพเพื่อกําจัดและปองกันการปนเปอนและนอกจากน้ีเครื่องน่ึงฆาเช้ือความดันไอนํ้ายัง
สามารถใชฆาเช้ือตัวอยางกอนจะนํามาใชในการทดลองไดอีกดวย 
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แบบฝกหัดทายบท 
บทท่ี 3 

 
1. จงอธิบายหลกัการของเครืองชงั เครืองพีเอช เครืองปันเหวียง และเครืองนึงฆ่าเชือความดนั

ไอนํา 
 2. จากรูปจงบอกสวนประกอบของอิเล็กโทรดของเครื่องพีเอช 

 

 
 

 A  คือ............................................................................................. 
 B  คือ............................................................................................. 
 C  คือ............................................................................................. 
 D คือ............................................................................................. 
 E  คือ............................................................................................. 
 

 3. จงยกตัวอยางงานวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช เครืองพีเอช เครืองปันเหวียง และ
เครืองนึงฆ่าเชือความดนัไอนํา 
       4. จงบอกเครื่องช่ังแบงออกเปนกี่ชนิดโดยอาศัยความถูกตองในการช่ัง อะไรบาง แตละชนิด
แตกตางกันอยางไร 
       5. จงบอกเครื่องปนเหว่ียงมีกี่ชนิด อะไรบาง 
       6. จงบอกขอปฏิบัติในการใชเครื่องช่ัง 
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       7. จงบอกขอปฏิบัติในการใชเครื่องปน 
       8. จงบอกประโยชนของประโยชนของเครื่องน่ึงฆาเช้ือโรค 
       9. การคํานวณคาพีเอช คํานวณจากปริมาณอะไรในสารละลาย และมหีนายเปนอะไร 
      10. เครื่องมือพื้นฐานชนิดใดทีส่ามารถวิเคราะหเชิงปรมิาณได  
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4 
การวิเคราะหทางสเปกโทรสโกป 

 
หัวขอเน้ือหา 
 4.1  สเปกโทรสโกป  
      4.2  การแผรังสีแมเหลก็ไฟฟาหรือแสง 
 4.3  สเปกตรมัของคลื่นแมเหลก็ไฟฟา  
      4.4  หนวยของพลงังาน  
      4.5  การเกิดอันตรกิริยาของสสารกับรังส ี
      4.6  ทฤษฎีควอนตัม 
 แบบฝกหัดทายบท บทที่ 4 
 เอกสารอางอิง 

  
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทน้ีแลวผูเรียนควรมีความรูและทกัษะดังน้ี 
 1.  มีความรูความเขาใจทฤษฎีสเปกโทรสโกปได 
 2.  มีทักษะในการจําแนกชนิดสเปกโทรสโกปตามคุณสมบัติของแสงได 
 3.  บอกความสัมพันธของหนวยปริมาณของสารและหนวยของพลังงานจากแสงที่ใชในงาน   
          วิเคราะหสารไดถูกตอง 
      4.  เปรียบเทียบแถบสเปกตรัมแตละความยาวคลื่นได 
 5.  อธิบายการเปลี่ยนแปลงเมื่อสสารไดรับพลังงานที่แตกตางกันมาใชในงานวิเคราะหคุณภาพ 
          และปริมาณได 
      6.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎีพื้นฐานของสเปกโทรโฟโตมิเตอร และ 
          สามารถฝกปฏิบัติการโดยใชเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
      7.  ใชทักษะในการใชเครื่องเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอรวิเคราะหสารในตัวอยางไดอยางถูกตอง 

 
วิธีสอนและกิจกรรม 
 1.  ช้ีแจงวัตถุประสงคและเน้ือหาประจําบท 
 2.  ทบทวนเน้ือหาที่เรียนมาของสัปดาหกอน  

3.  นําเขาสูบทเรียนโดยบรรยายเน้ือหาที่เกี่ยวของกบัเครือ่งสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
      4.  บรรยายเน้ือหาประกอบสือ่อิเล็กทรอนิกสโดยการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอน 
          และรูปภาพ 
 5.  เปดโอกาสใหผูเรียนถามในแตละหัวขอและเสนอแนวความคิดกอนขามหัวขอน้ัน 

6.  ตรวจสอบคําตอบของผูเรียนสอบถามผูเรียนถาผูเรยีนมขีอสงสัยและสรปุเน้ือหาประจําบท 
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7.  แบงกลุมผูเรียนเพื่อฝกปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ เปนเครื่องมือ
วิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ เตรียมอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ตามใบงานที่ไดมอบหมาย
และกําหนดวันสงรายงาน 

8.  มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบานและกําหนดวันสง 
9.  ช้ีแจงหัวขอที่จะเรียนในครัง้ตอไปเพื่อใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
10. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกบันักศึกษากอนเลกิเรียน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเครือ่งมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
2. สื่อ Power point 
3. เครื่องคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร 
4. แผนโปรงใสและเครื่องฉายภาพ 
5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส 
6. เครื่องสเปกโทรโฟโตมเิตอร 
7. สารละลายตัวอยาง 
8. แบบฝกหัดทายบทที่ 4 

 
การวัดและการประเมินผล 
 การวัดผล 

1. การตรงตอเวลาของนักศึกษาในการสงงานและเขาเรียน 
2. การซักถาม-ตอบคําถาม 
3. การเขารวมกิจกรรมกลุม 
4. การปฏิบัติการในใบงาน 
5. การทําแบบฝกหัดทายบท 
การประเมินผล 
1. จากการทํากจิกรรมกลุมเสรจ็ตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบรูณ 
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 

 
 



 
 

บทที่ 4 
การวิเคราะหทางสเปกโทรสโกป 

 
 ในธรรมชาติจะพบวาสารสามารถดูดกลืน (Absorb) รังสีหรือแสง (Radiation or Light) ได
แตกตางกัน ทําใหวัตถุตางๆ มีสีสันแตกตางกันไป คุณสมบัติการดูดกลืนแสงของสารน้ีไดนํามาใช
ประโยชนทางงานวิเคราะหทางเคมี สามารถนําไปประยุกตใชไดทั้งงานวิเคราะหเชิงคุณภาพและ       
เชิงปริมาณ ตัวอยางคุณสมบัติที่เกี่ยวของ ไดแก การแผรังสีแมเหล็กไฟฟา และการเกิดอันตรกิริยากับ
สาร ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการนําไปศึกษาทางสเปกโทรสโกป 
  
4.1 สเปกโทรสโกป (Spectroscopy Methods) 
 สเปกโทรสโกป เปนคําที่ใชกันอยางกวางขวาง ซึ่งหมายถึง การแยก การตรวจสอบ และการ
บันทึกของพลังงานที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับนิวเคลียส อะตอม ไอออน หรือโมเลกุล (Mark and Edward , 
2013) พลังงานที่เปลี่ยนไปน้ันเน่ืองจากการเกิดอีมิสชัน (Emission) การกลืนแสง (Absorption) การ
กระเจิง (Scattering) ของการแผรังสีแมเหล็กไฟฟาหรือของอนุภาค เทคนิคน้ีจึงนําไปใชแกปญหาทาง 
(John, 2003, Stoog et al., 2014) การวิเคราะหไดกวางขวางและหลากหลายดวยหลักการเดียวกัน 
คือ อาศัยการเกิดอนัตรกิริยาของสาร (แมน อมรสิทธ์ิ และอมร เพชรสม, 2535, ศุภชัย ใชเทียมวงศ, 
2539, บัณฑิต สีละศาสตร. และธีรพล วงศชนะพิบูลย, 2539)  
 

4.2 การแผรังสีแมเหล็กไฟฟาหรือแสง (Light)  
 การแผรังสีแมเหล็กไฟฟา เปนพลังงานรูปหน่ึงที่แผออกมาเปนอนุภาค (Particle) หรือที่เรียก
สั้นๆ วา โฟตอน (Photon) ซึ่งใชอธิบายเกี่ยวกับการเกิดการปลอยพลังงานหรือการดูดกลืนพลังงาน
ของอะตอมหรือโมเลกุล ดังรูปที่ 4.1 และ รูปที่ 4.2 (Stoog et al., 2014) 
 จากทฤษฎีควอนตัม (Quantum theory) พลังงานของโฟตอนจะเปนปฏิภาคโดยตรงกับ
ความถ่ี (Frequency) ของการแผรังสีน้ันๆ ซึ่งเขียนเปนสมการไดดังน้ี 
     E  =  hv 
     E  =  พลังงานของโฟตอน มีหนวยเปน จูล (J) 
     h =  Plank’s constant 
        =  6.62 x 10-34 J sec 
     V =  ความถ่ีในหนวยเฮิรตซ (Hertz = Hz หรือ sec-1) 
 ถาการแผรังสีแมเหล็กไฟฟามีลักษณะเปนคลื่นซึ่งใชอธิบายปรากฏการณเกี่ยวกับการสะทอน 
(Refrection) การหักเห (Refraction) การกระเจิง (Scattering) ไดอยางดี ความเร็วของคลื่นใน
ตัวกลาง (Medium) อันหน่ึงจะเปนปฏิภาคโดยตรงกับความยาวคลื่นและความถ่ีซึ่งเขียนสมการได
ดังน้ี 
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                      vi =  iv 
             vi =  ความเร็วของคลื่นในตัวกลาง i ในหนวย cm/sec 
                i   =  ความยาวคลื่นในหนวย cm/cycle 
                                       v   =  ความถ่ีในหนวย sec-1 
   ถาตัวกลางเปนสุญญากาศ (vac) 
             vvac =  c = 3 x 1010 cm/sec 
     c    =  ความเร็วของแสงในสุญญากาศ 
 ถาจะพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางพลังงานของการแผรังสีแมเหล็กไฟฟากับความยาว
คลื่นจะไดดังสมการ 
             E    =  hc/  ≈  hcv ̃
     ṽ    =  wave number  =  1/  =  v/v 
 
     
 
 
 
   

 
รูปที่ 4.1 แสดงลักษณะของการแผรงัสีแมเหล็กไฟฟา  

(ที่มา: Stoog et al., 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.2 สเปกตรัมของการแผรงัสีแมเหล็กไฟฟา (The electromanetic spectrum) 
(ที่มา: Stoog et al., 1998) 

 

 
x Z 

Y 
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 การแผรังสีแม เหล็กไฟฟาในลักษณะที่เปนคลื่นจะประกอบดวยสนามแมเหล็กและ
สนามไฟฟาซึ่งเกิดจากการแกวงกวัด (Oscillate) อยูในแนวต้ังซึ่งกันและกัน เมื่อเวลาเกิดอันตรกิริยา
ธรรมดากับสารสนามไฟฟาเทาน้ันที่ถายเทพลังงานให  
 
4.3 สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา  
 ลักษณะสเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟาซึ่งครอบคลุมต้ังแตความยาวคลื่นนอยถึงความยาว
คลื่นมาก (<0.1 ๐A – 30,000 m) หรือจากรังสีแกรมมาจนถึงคลื่นวิทยุ ดังแสดงในรูปที่ 4.2 และ
แสดงความยาวคลื่นชวงที่สายตามองเห็น ตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงสเปกตรัมของแสงที่ตามองเห็น (Visible spectrum) 
 

Wavelength region  
(nm) 

Color  
(Absorbed) 

Complementary Color  
(Color observed) 

<380 Ultraviolet  
380-435 Violet Yellow-green 
435-480 Blue Yellow 
480-490 Green-blue Orange 
490-500 Blue-green Red 
500-560 Green Purple 
560-580 Yellow-green Violet 
580-595 Yellow Blue 
595-650 Orange Green-blue 
650-780 Red Blue-green 
>780 Near-infrared  
ที่มา: Stoog et al., 2014 
 
4.4 หนวยของพลังงาน (Energy unit) 
 หนวยตางๆ ของพลังงานของการแผรังสีแมเหล็กไฟฟาหรือโฟตอนที่ใชในทางสเปกโทรสโกป
มีดังน้ี  
 4.4.1 อิเล็กตรอนโวลต (Electron volt) ใชตัวยอวา eV เปนหนวยของพลังงานที่ใชกับพวก 
การแผรังสีแมเหล็กไฟฟาที่มีพลังงานคอนขางสูง เชน X-Ray หรือ UV พลังงาน 1 eV หมายถึง
พลังงานที่จะทําใหอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผานศักยไฟฟา (Potential) 1 โวลต หรือเปนพลังงานของ    
โฟตอน ที่มีคาเทากับ 1.602 x 10-12 erg  
 พลังงาน 1 eV   =  1.602 x 10-12 erg 
           =  2.4186 x 1014 erg 
           =  1.2395 x 10-4 erg 
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 ถาเปนรังสีที่มีพลังงานสูงข้ึนไปอีก เชน รังสีแกมมา หรือ เอ็กซเรย อาจใชหนวยเปน keV 
(Kilo electron volt) หรือเปน MeV (Million electron volt)  
         1 KeV   =  103 eV 
         1 MeV  =  106 eV 
  
 4.4.2 ความถ่ี (Frequency) วัดเปนจํานวน Oscillation/sec หนวยที่ใชเปน Hertz (Hz) 
         1 Hz     =  1 cycle/sec 
โดยมาก Hertz เปนหนวยที่ใชทางสเปกโทรสโกปทีเ่กี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานของโมเลกุล 
หรือองคประกอบของโมเลกลุที่ใชพลงังานไมมากนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            รูปที่ 4.3 คลื่นจํานวน 1 cycle (ที่มา: Stoog et al., 2014) 
 

 4.4.3 ความยาวคลื่น (Wavelength) ใชสัญญลักษณเปน λ หนวยที่ใชเรียกกันหลายอยางแต
ที่ NBS แนะนําใหใชคือ นาโนเมตร (nm) ดังรูปที่ 4.3 
         1 nm     =  10-9 m 
 
 แตบางครั้งอาจพบเห็นอยูในหนวยอื่น เชน อังสตรอม (A ํ) ไมครอน (µ) หรือมิลลิไมครอน 
(mµ)   เปนตน  
               1 A ํ       =  10-10 m 
                                    1 µ       =  10-6 m 
                                    1 mµ    =  10-9 m  = 1  nm 
 
 4.4.4 จํานวนคลื่น (Wave number) ใชตัวยอเปน ṽ มีหนวยเปน cm-1 ซึ่งหมายถึงจํานวน
คลื่นตอเซนติเมตร เปนหนวยที่นิยมใชในเรื่องของ IR spectroscopy  
  
                                      ṽ        =   1/   เมื่อ  เปน cm 
                                      ṽ        =   104/  cm-1 เมื่อ  เปน ไมครอน (µ) 

1 cycle 
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 4.4.5 หนวยของพลังงานอื่น ซึ่งไดแก จูล (Joule) แคลอรี (Calory) ในทางสเปกโทรสโกปใช
กันนอย แตนิยมใชในเรื่องพลังงานความรอน  
          1 J    =  107 erg 
                           =  107 m 
          1 cal  =  4.184 J 
 
4.5 การเกิดอันตรกิริยาของสสารกับรังสี (Radiation) 
 เมื่อใชลําแสงหรือ Beam of radiation ผานเขาไปยังสารละลายหรือวัตถุใดวัตถุหน่ึง จะพบ
เสมอวาบางสวนของรังสีน้ันถูกดูดกลืน (Absorbed) บางสวนผานทะลุออกไป (Transmitted) 
บางสวนเกิดการสะทอนกลับ (Reflected) และบางสวนอาจกระเจิง (Scattered) อยางใดอยางหน่ึง 
หรือเกิดข้ึนหลายๆ อยางพรอมๆ กัน ดังแสดงอยูในรูปที่ 4.4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4.4 แสดงการเกิดอันตรกิริยาของสสารกับรังส ี
(ทีมา: ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ, 2539) 

 สสารเมื่อมีการดูดกลืนแสงบางสวนในบางชวงจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานชอง
สสารน้ันข้ึน ซึ่งสรุปไดดังแสดงในตารางที่ 4.2 และที่นําไปใชในงานวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 4.3 

ตารางที่ 4.2 อันตรกิริยาของสสารกับรังสี 
 

รังสีที่ถูกดูดกลืน การเปลี่ยนแปลงพลงังานที่เกี่ยวของ 
Visible UV หรือ X-ray Electronic transitions 

Vibration or rotational changes 
Infrared Molecular vibration changes with superimposed 

radiation changes 
Far-infrared or Microwave Rotational changes 
Radio frequency Too weak to be observed except under and intense 

magnetic field 
ที่มา: แมน อมรสิทธ์ิ และอมร เพชรสม, 2535 

Absorbed 

Radiation 

Incident 

Radiation (Po) Radiation (Pt) 

Reflected radiation (Pr)  
Scattering (Ps) 

Fluorescence (F) 
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ตารางที่ 4.3 แสดงระดับพลังงาน (Energy state) ที่เกิดข้ึนจากการดูดกลืนรังสีแลวนํามาใชเปนวิธี
วิเคราะหทางสเปกโทรสโกป 

เทคนิคทางแสง อันตรกิริยา 
Nuclear Magnetic Resonance Nuclear spin coupling with an applied 

magnetic field 
Microwave Spectroscopy Rotational molecules 
Electron Spin Resonance Spin coupling of unpaired electrons with an 

applied magnetic field  
Infrared and Raman Spectroscopy Rotation of molecules 

Vibration of molecules 
Electronic transition (Some large molecules 
only) 

UV-Visible Spectroscopy Electronic energy changes 
Impinging monoenergetic electrons causing 
Valence-electron excitation 

X-Ray Spectroscopy Inner-shell electronic transition 
Diffraction and reflection of X-Ray radiation 
form atomic layers 

ที่มา: แมน อมรสิทธ์ิ และ อมร เพชรสม, 2535 
 
4.6 ทฤษฎีควอนตัม (Quantum Theory) 
 กฏของ Classical mechanics สามารถนํามาใชอธิบายใหเขาใจถึงพฤติกรรมเกี่ยวกับ
ปรากฏการณที่เกิดข้ึนกับวัตถุที่มีพลังงานและมีขนาดธรรมดาได เชน ขนาดลูกปงปอง คือลูกปงปอง
เมื่อมีแรงหรือพลังงานมากระทํา ลูกปงปองอาจหมุนหรือกระเดง หรือเคลื่อนที่ดวยความเร็วเทาไหร
น้ันข้ึนอยูกับลูกปงปองน้ัน ซึ่งพลังงานของการหมุนหรือความเร็วของการกระเดงน้ันถือวาเปน
กระบวนการที่ตอเน่ือง 
 แตกฏของ Classical mechanics ไมสามารถที่จะนํามาใชอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
วัตถุที่มีขนาดเล็กระดับไมโครได เชน พวกอะตอม หรืออิเล็กตรอน หรือโมเลกุล โมเลกุลเมื่อไดรับ
พลังงานใชวามันจะสามารถหมุนฟรี หรือเกิดการสั่นฟรีได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับขอกําหนดของควอนตัม 
(Quantum restrictions) ซึ่งเปนลิมิตที่เกี่ยวของกับพลังงานและความเร็วที่ไมตอเน่ือง (Discrete 
value) เฉพาะบางคาเทาน้ัน ความสําคัญของขอกําหนดทางควอนตัมที่มีตอการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ขนาดเล็กน้ันข้ึนอยูกับปริภูมิ (Space) ที่จะมีให ถามีปริภูมิมากวัตถุน้ันจะเคลื่อนที่โดยมีขอกําหนด
ทางควอนตัมนอยกวาเมื่อมีปริภูมิแคบๆ (Christian and O’Reilly, 1986; Skoog, 1985) 
 ในทาง Quantum mechanics ยอมใหโมเลกุลหรืออะตอมมีระดับของพลังงานได และอาจ
อยูไดนานหรืออยูไดในชวงระยะเวลาอันสั้น น่ันคือ โมเลกุลหรืออะตอมซึ่งมีระดับพลังงาน มัธยันตร 
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(Intermediate)  จะเกิดข้ึนได หรือมีอยูไดเพียงช่ัวครูเทาน้ัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับของ
พลังงานเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากระดับหน่ึงไปอีกระดับหน่ึง 
 สารที่มีอะตอมเด่ียว (Monoatomic) โดยปกติจะเกิดข้ึนไดในสภาวะที่เปนแกส และมี    
การดูดกลืนพลังงานไดตอเมื่อมีการเพิ่มพลังงานใหกับอิเล็กตรอน (Electronic energy) เทาน้ัน 
จะตองไมลืมวา อิเล็กตรอนของอะตอมน้ันจะอยูที่ระดับพลังงานตางๆ กัน (Discrete energy) และ
ถูกทําใหเปนควอนตัม (Quantized) อิเล็กตรอนเหลาน้ีจะอยูใน Subshell ตางๆ ดังรูปที่ 4.5 ดังน้ัน 
ถามีการดูดกลืนพลังงานจากรังสีพอดีเทากับพลังงานที่ตางกัน (ΔE) ของระดับพลังงานทั้งสองระดับ
แลวจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนได (Electronic transition)  
 
       ΔE1 
 5s  4p   4d 
 4s  3d   3d 
 3s  2p 
 2s           ΔE2           
 1s              ΔE3 

 
รูปที่ 4.5 แสดงระดับพลงังานของอิเล็กตรอนในอะตอมที่มีอเิล็กตรอนหลายตัว  

(ที่มา: Christian and O’Reilly, 1986) 
 

 สําหรับอะตอมที่มีอิเล็กตรอนหลายตัว การดูดกลืนพลังงานมีโอกาสเกิดข้ึนไดหลายอยาง 
พลังงานที่จะพอทําใหอิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานจาก 3d ไปยัง 4p ซึ่งมีพลังงานตางกันเทากับ 
ΔE1 อาจเปนแสงที่อยูในชวงตามองเห็น (Visible region) และถาจะใหอิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับ
พลังงานจาก 2s ไปยัง 2p พลังงานตางกันเทากับ ΔE2 ตองใชแสงที่อยูในชวง UV หรือถาจะเปลี่ยน
ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนจาก 1s  ไปยัง 2s พลังงานตางกันเทากับ ΔE3 จะตองใชแสงเทากับ
ระดับพลังงานของรังสีเอ็กซ (X-Ray) 
 สําหรับโมเลกุลที่ประกอบไปดวยอะตอมหลายๆ อะตอม อิเล็กตรอนที่จะมีการเปลี่ยนระดับ
พลังงานจะเกี่ยวกับอิเล็กตรอนใน Molecular orbitals ซึ่งตองการพลังงานจากแสงอยูในชวง UV 
เทาน้ัน 
 โครงสรางสารมีผลตอการดูดกลืน (Effect of Structure on Absorption) การดูดกลืน
พลังงานซึ่งอยูในชวงของสเปกตรัมของการแผรังสีแมเหล็กไฟฟาของโมเลกุลของสารน้ัน ข้ึนอยูกับ
โครงสรางของโมเลกุลมากกวาที่จะเกี่ยวกับพันธะ โฟตอนที่มีพลังงานนอยระดับ Far-infared หรือ 
Microwave สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ Rotation energy ถาโฟตอนมีพลังงานมาก
ข้ึนไปอีก จะสามารถทําใหพลังงานของ Molecular vibration กับ Molecular rotation เกิด     
การเปลี่ยนแปลงได แตถามีการดูดกลืนแสงในชวง Visible และ UV จะทําให Valence electrons 
เกิดการกระตุนได แตจะเกิดการเปลี่ยนแปลง Vibration และ Rotation ควบคูไปดวย เมื่อโมเลกุล
ของสารดูดกลืนพลังงานจากโฟตอนที่มีพลังงานอยูในชวง Far-ultraviolet หรือสูงกวา ที่จะทําให

Energy 
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พันธะ (Bond) เกิดการแตกออกไดหรืออิเล็กตรอนที่อยูในเซลลน้ันๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับของ
พลังงานได 
 
4.7 สรุปประจําบท 
 สเปกโทรสโกป เปนเครื่องมือที่ใชวัดปริมาณของสารเคมีชีวโมเลกุลสเปกโทรสโกป เปนคําที่
ใชกันอยางกวางขวาง ซึ่งหมายถึง การแยก การตรวจสอบ และการบันทึกของพลังงานที่เปลี่ยนไป
เกี่ยวกับนิวเคลียส อะตอม ไอออน หรือโมเลกุล พลังงานที่เปลี่ยนไปน้ันเน่ืองจากการเกิด 

  อีมิสชัน (Emission)  
  การกลืนแสง (Absorption)  
  การกระเจิง (Scattering)  

 ลักษณะสเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟาซึ่งครอบคลุมต้ังแตความยาวคลื่นนอยถึงความยาว
คลื่นมาก (<0.1 ๐A – 30,000 m) หรือจากรังสีแกรมมาจนถึงคลื่นวิทยุ 
 อิเล็กตรอนโวลต (Electron volt) เปนหนวยของพลังงานที่ใชกับพวก การแผรังสี
แมเหล็กไฟฟาที่มีพลังงานคอนขางสูง 
 โฟตอนที่มีพลังงานนอยระดับ Far-infared หรือ Microwave สามารถทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเฉพาะ Rotation energy  
 ถาโฟตอนมีพลงังานมากข้ึนไปอีก จะสามารถทําใหพลงังานของ Molecular vibration กับ 
Molecular rotation เกิดการเปลี่ยนแปลงได 
 การดูดกลืนแสงในชวง Visible และ UV จะทําให Valence electrons เกิดการกระตุนได 
แตจะเกิดการเปลี่ยนแปลง Vibration และ Rotation ควบคูไปดวย  
 เมื่อโมเลกุลของสารดูดกลืนพลังงานจากโฟตอนที่มีพลังงานอยูในชวง Far-ultraviolet หรือ
สูงกวา ที่จะทําใหพันธะ (Bond) เกิดการแตกออกได 
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แบบฝกหัดทายบท 
บทท่ี 4 

 
1. จงอธิบายทฤษฎีสเปกโทรสโกป 
2. จงบอกการเกิดอันตรกิริยาของสสารกับรังสีสามารถเกิดไดกี่แบบอะไรบาง 
3. จงยกตัวอยางรังสีที่ถูกดูดกลืนไดโดยอนุภาคของสสาร มา 2 ชนิด  
4. จงอฺธิบายและยอตัวอยางการเกิดอันตรกิริยาของสสารกับรังสี (Radiation) คืออะไร มีอะไรบาง 
5. จงบอกการเกิดอันตรกิริยามีอะไรบางเมื่อใหรังสีกับสสาร ระดับพลังงาน (Energy state) ที่เกิดข้ึน 
   จากการดูดกลืนรังสีแลวนํามาใชเปนวิธีวิเคราะหทางสเปกโทรสโกป 
     5.1 Microwave Spectroscopy 
     5.2 UV-Visible Spectroscopy 
     5.3 Infrared and Raman Spectroscopy 
6. จงเรียงลําดับความยาวคลื่นของคลื่นแสงตอไปน้ี จากนอยไปมาก Ultraviolet, Visible, Infrared   
   และ X-Ray 
7. จงบอกความหมายอิเล็กตรอนโวลต (Electron volt) คืออะไร 
8. จงอธิบายพลังงาน 1 eV หมายถึงอะไร 
9. บอกความสมัพนัธ์ของหน่วยปริมาณของและหน่วยของพลงังานจากแสงทีใช้ในงานวิเคราะห์ 
    สารได้ถกูต้อง 
10. จงยกตัวอยางชนิดของสารที่สามารถวิเคราะหโดยเครื่องเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอรแตละชนิดมา  
    3 ชนิด 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 5 
อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกป 

 
หัวขอเน้ือหา 

5.1 หลักการและทฤษฎีพื้นฐานเครื่องยูวี-วิสิเบลิสเปกโทรโฟโตมิเตอร    
 5.2 สวนประกอบของเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
 5.3 ชนิดเครื่องยูวิ-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
 5.4 การเตรียมตัวอยางในงานวิเคราะห  
 5.5 ข้ันการวิเคราะหโดยใชยูวี-วิสิเบลิ สเปกโทรโฟโตมเิตอร 
 5.6 ตัวอยางงานวิเคราะหดวยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร    
   5.7 สรุปประจําบท 
      แบบฝกหัดทายบท บทที่ 5 
 เอกสารอางอิง 
  
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทน้ีแลวผูเรียนควรมีความรูและทกัษะดังน้ี 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลกัการและทฤษฎีพื้นฐานของเครื่องยูวี-วิสิเบลิสเปกโทรโฟโต

มิเตอร 
2. มีทักษะบอกสวนประกอบของของเครื่องยูวี-วิสิเบลิสเปกโทรโฟโตมเิตอร 

 3.  วิเคราะหชนิดและปรมิาณสารโดยใชเครื่องยูวีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร  
 4.   ใชทักษะในการใชเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอรเพื่อนําไปวิเคราะหสารในตัวอยางได 
 5.    อธิบายความสัมพันธระหวางปริมาณสารกับคาการดูดกลืนแสงตามกฏของเบียรได 

 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ช้ีแจงวัตถุประสงคและเน้ือหาประจําบท 
2. ทบทวนเน้ือหาทีเ่รียนมาของสัปดาหกอน  
3. นําเขาสูบทเรียนโดยภาพ เครื่องยูวี-วิสิเบลิสเปกโทรโฟโตมเิตอร 
3. บรรยายเน้ือหาประกอบสือ่อิเล็กทรอนิกสโดยการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการ

สอนและรปูภาพ 
4. เปดโอกาสใหผูเรียนถามในแตละหัวขอและเสนอแนวความคิดกอนขามหัวขอน้ัน 
5. ตรวจสอบคําตอบของผูเรียนสอบถามผูเรียนถาผูเรียนมขีอสงสัยและสรุปเน้ือหาประจําบท 
6. แบงกลุมผูเรียนเพื่อฝกปฏิบัติการเครือ่งมอืวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพเตรียมอุปกรณ

และเครือ่งมอืตางๆ ตามใบงานที่ไดมอบหมายและกําหนดวันสงรายงาน 
7. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบานและกําหนดวันสง 
8. ช้ีแจงหัวขอทีจ่ะเรียนในครั้งตอไปเพือ่ใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
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9. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรยีน 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเครือ่งมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
2. สื่อเอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส 
3. เครื่องคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร 
4. เครื่องเครื่องยูวี-วิสิเบลิสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
5. แผนโปรงใสและเครื่องฉายภาพ 
6. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส 
7. แบบฝกบทที่ 5 

 
การวัดและการประเมินผล 
 การวัดผล 

1. การตรงตอเวลาของนักศึกษาในการสงงานและเขาเรียน 
2. การซักถาม-ตอบคําถาม 
3. การเขารวมกิจกรรมกลุม 
4. การปฏิบัติการในใบงาน 
5. การทําแบบฝกหัดทายบท 
การประเมินผล 
1. จากการทํากจิกรรมกลุมเสรจ็ตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบรูณ 
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 

 
 

 

 



 
 

บทที่ 5 
อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกป 

 
การดูดกลืนแสงหรือรังสีที่อยูในชวงอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิล ซึ่งอยูในชวงความยาวคลื่น

ประมาณ 190-800 นาโนเมตร (nm) ของสารเคมีน้ัน สวนใหญไดจากพวกสารอินทรีย (Organic 
compound) หรือสารสารอนินทรีย (Inorganic compound) ทั้งที่มีสีและไมมีสี สมบัติของสาร
ดังกลาวน้ีไดนํามาใชเปนวิธีวิเคราะหทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอยางกวางขวาง เพราะวิธีน้ีให
ความถูกตองแมนยําดี และมีสภาพไว (Sensitivity) สูง โดยอาจทําการวิเคราะหอยูในรูปของธาตุหรือ
โมเลกุลก็ได แตในกรณีน้ีจะนําไปพิสูจนวาสารตัวอยางน้ันเปนสารอะไร มีโครงสรางอยางไร อาจจะ
ตองใชเทคนิคอยางอื่นเขามาชวยดวย เพื่อใหเกิดความแนใจ เชน ใชเทคนิคอินฟาเรด (Infared; IR) 
หรือ นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ (Nuclear magnetic resonance; NMR) เปนตน (พัฒนา เหลา
ไพบูลย และอลิศรา ศรีวัฒนา, 2536, พรพิมล กองทิพย, ม.ป.ป., บัณฑิต สีละศาสตร. และธีรพล วงศ
ชนะพิบูลย, 2539 ).  

โดยทั่วไป เทคนิคการวิเคราะหน้ีบางครั้งนิยมเรียกวา ยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมตรี แตถา
สารที่ทําการวิเคราะหมีสีหรือทําใหเกิดสีข้ึน สารที่มีสีน้ันจะดูดกลืนแสงในชวงวิสิเบิล อาจเรียกวา คัล
เลอริเมตรี (Colorimetry) ซึ่งในบทน้ีจะกลาวถึงเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร (Spectrophotometer) 
ที่ใชในงานวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ ดังรูปที่ 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.1 แสดงการเกิดอันตรกิริยาของสารเคมกีับการแผหรอืรังสีแสง 
(ที่มา: ชูชาติ อารีจิตรนุสรณ, 2539) 

 
  เมื่อใหลําแสงที่เคลื่อนที่อยางตอเน่ืองกัน (Continuous beam of radiation) ผานเขาไปใน
วัตถุใสจะพบวาแสงบางสวนถูกดูดกลืน บางสวนเกิดการสะทอน บางสวนกระเจิง และบางสวนผาน
ทะลุออกไป ดังแสดงในรูปที่ 5.1 ถาใหแสงที่ทะลุออกไปน้ันผานเขาเครื่องกระจายแสง (เชน ปริซึม 
หรือ เกรตติง) จะพบวาสเปกตรัมหายไปสวนหน่ึง สวนที่หายไปน้ีเรียกวา Absorption spectrum 
พลังงานที่ถูกดูดกลืนไปน้ันจะทําใหโมเลกุลหรืออะตอมเปลี่ยนระดับของพลังงานจากสถานะพื้น 

Absorbed 

Radiation 

Incident 

Radiation (Po) Radiation (Pt) 

Reflected radiation (Pr)  
Scattering (Ps) 

Fluorescence (F) 
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(Ground state) ไปยังสถานะกระตุน (Excited state) (Kellner R, Mermet J.-M. Otto M, 
Vacarcel M, Widmer H.M., 2004) ดังแสดงในรูปที่ 5.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.2 แสดงกระบวนการเกิดการกระตุน 
 
 คํา ความหมาย และสัญลักษณที่ใชในเรื่องของการดูดกลืนแสง คําและความหมาย ตลอดจน
สัญลักษณที่ไดรับการรับรองใหใชจากทางเคมีวิเคราะหและ ASTM เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน 
ดังตารงที่ 5.1  
 
ตารางที่ 5.1 คํา ความหมาย และสัญลักษณที่ใชในเรื่องของการการดูดกลืนแสง 

ช่ือ สัญลักษณ คําจํากัดความ ช่ืออยางอื่นที่ใช 
Radiant Power P, Po เปนพลังงานของแสงหรือรังสีที่ตก

กระทบในมาตรวัดตอตาราง
เซนติเมตรตอวินาท ี

ความเขมของแสงหรือ
รังสี I, Io 

แอบซอรแบนซ 
(Absorbance) 

A logPo/P Optical density, OD, 
Extinction, E 

ทรานสมิตแทนซ 
(Transmitance) 

T P/Po ทรานสมิตชัน , T 
(Transmition) 
 

ความกวางเซลล b ระยะทางที่แสงผานเปนเซนติเมตร l (length) 
d (distance) 

โมลารแอบซอรพติวิตี 
(Molar absorptivity) 

£ A/bc (c=โมล/ลิตร) Molar extinction 
coefficient 

แอบซอรพติวิตี 
(Absorptivity) 

a A/bc (c=โมล/ลิตร)  

ความยาวคลื่น    = he/E (nm, 10-9 m) mµ (Millimicron) 
 ที่มา: Stoog et al., 2014 

E1 (Excited state) 

ΔE  =  E1 – E0  =  hv 

E0 (Ground state) 
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5.1 หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร  
 เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร (UV-vis Spectrophotometer) เปนเครื่องมือที่ใชวัด
ปริมาณของสารเคมีชีวโมเลกุลรวมถึงจุลชีพทั้งหลายโดยใชหลักการวัดปริมาณของแสงที่ตัวอยาง
ดูดกลืนเขาไปตัวเครื่อง เปนเครื่องมือที่ใชในวิเคราะหสารโดยอาศัยหลักการดูดกลืนรังสีของสารที่อยู
ในชวง Ultra violet (UV) และVisible (VIS) ความยาวคลื่นประมาณ 190-1000 nm สวนใหญเปน
สารอินทรีย สารประกอบเชิงซอน หรือสารอนินทรีย ทั้งที่มีสีและไมมีสี สารแตละชนิดจะดูดกลืนรังสี
ในชวงความยาวคลื่นที่แตกตางกันและปริมาณการดูดกลืนรังสีก็ข้ึนอยูกับความเขมของสารน้ัน     
การดูดกลืนแสงของสารตางๆเปนสัดสวนโดยตรงกับความเขมขนของสาร จึงสามารถวิเคราะหไดใน
เชิงคุณภาพและปริมาณ ดังรูปที่ 5.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.3 เครื่องยูวี-วิสิเบลิสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
 (ที่มา : http://www.cosmetictestinglabs.com/2013-11-08-16-36-22/52-uv-visible-

spectrophotometer.html) 
 

5.2 สวนประกอบของเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
 เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอรโดยทั่วไปจะประกอบดวยสวนตางๆ ดังรูปที่ 5.4 และ 
5.7 

 
 

รูปที่ 5.4 สวนประกอบของเครือ่งสเปกโตรโฟโทมิเตอร (ที่มา: ชูชาติ อารีจิตรนุสรณ, 2539) 
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 5.2.1 แหลงกําเนิดแสง (Light source)  
 แหลงกําเนิดแสงทําหนาที่ใหแสงผานตัวอยางแหลงกําเนิดแสงที่ดีควรใหแสงที่มีความเขม
สม่ําเสมอและน่ิงตลอดความยาวคลื่นที่ใชงาน ปจจุบันแหลงกําเนิดแสงที่นิยมนํามาใชมีหลากหลาย
ชนิดยกตัวอยาง เชน Deuterium Arc (190-420 nm) Tungsten (350-2500 nm) และ Xenon 
Lamp (190-800 nm) ตนกําเนิดแสงที่ใชในเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโทมิเตอรจะตองใหลําแสง 
(Beam of radiation) ที่มีกําลังพอที่จะวัดไดดวยมาตรแสง (Photometer) จะตองใหการแผรังสี 
(Radiation) ออกมาตลอดเวลาในชวงความยาวคลื่นที่ตองการ จะตองใหการแผรังสีคงที่ตลอดเวลา 
น่ันคือ Po ตองคงที่ ฉะน้ันแลวผลการวิเคราะหจะไมแมนยําหรือไมมีความเที่ยง  
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 

รูปที่ 5.5 หลอดไฮโดรเจน (Hydrogen lamp) 
 

 สําหรับตนกําเนิดแสงยูวี คือ หลอดไฮโดรเจน (Hydrogen lamp) หรือหลอดดิวเทอเรียม 
(Deuterium lamp) ดังรูปที่ 5.5 .ใหแสงอยูในชวง 190-420 nm ซึ่งเกิดจากการคลายพลังงานของ
ไฮโดรเจนหรือ ดิวเทอเรียมอะตอมที่อยูในสถานะกระตุน ชองที่ใหแสงออกจากหลอดจะตองทําดวย 
ควอรตหรือ fused silica หลอดดิวเทอเรียมมีราคาแพงกวาแตมีอายุการใชงานมากกวาและใหความ
เขมแสงมากกวา (สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.6 หลอดทงัสเตน (Tungsten filament lamp) 
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 หลอดทังสเตน (Tungsten filament lamp) ดังรูปที่ 5.6 ซึ่งมีลักษณะคลายๆ หลอดไฟ
ธรรมดา โดยไสหลอดเปนโลหะทังสเตน เมื่อใชกระแสไฟฟาผานเขาไป ลวดทังสเตนจะถูกเผาใหรอน 
และเปรงแสงออกมาอยูในชวง 320 – 2500 nm ถาใชอุณหภูมิสูงข้ึน ลักษณะของสเปกตรัมจะ
เคลื่อนที่ไปทางความยาวคลื่นสั้นมากข้ึน แตอายุของหลอดก็สั้นเขาเชนกัน จึงไดมีการปรับปรุงให
หลอดมีอายุยาวข้ึนโดยใสแกสไอโอดีนหรือแกสโบรมีนที่มีความดันตํ่าเขาไปในหลอดที่ทําดวย Fused 
silica เรียกวา  หลอดควอรต– แฮโลเจน (Quartz-halogen lamp) ซึ่งเปนที่นิยมใชกันในปจจุบันนี 
 นอกจากน้ียังมีหลอดชนิดอื่นๆ ที่ใชเปนตนกําเนิดแสงอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลในบางผลิต
เครื่องมือบางชนิด หลอดดังกลาวน้ีไดแก หลอดไอปรอท (Mercury – vaper lamp) ที่ความดันตํ่าให
แสงที่มีความยาวคลื่นประมาณ 365 nm (ความจริงสเปกตรามี 3 เสน คือ 365.0 365.5 และ 366.3 
nm) ซึ่งนิยมใชกับเครื่องยูวี – วิสิเบิลสเปกโตรโฟโทมิเตอร อีกชนิดหน่ึงคือหลอดซีนอน (Xenon arc 
lamp) หลอดชนิดน้ีเปนหลอดที่ใหความเขมของแสงสูง โดยใหกระแสไฟฟาผานบรรยากาศของซีนอน
จะได Continuous spectrum อยูในชวงความยาวคลื่น  250 – 600 nm แตจะใหความเขมสูงที่สุด
ที่ความยาวคลื่นประมาณ 500 nm หลอดซีนอนน้ีนิยมใชในเครื่องยูวี – วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
แตจะใชเครื่องมืออื่น  
 
 5.2.2 เลนสหรือกระจกรับแสง (Lens or Mirror)  
 เพื่อใชทําใหแสงเกิดการสะทอนไปมาในเครื่อง บางครั้งทําใหแสงเกิดการรวมกัน ทั้งน้ัเพื่อ
ชวยลดขนาดของเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอรลง และบางครั้งทําใหแสงกลายเปนลําแสงขนาน ดังรูปที่ 
5.7 
 5.2.3 ตัวแยกความยาวคลื่น (Monochromator)  
 โมโนโครเมเตอรเปนสวนประกอบที่สําคัญของเครื่องสเปคโทรโฟโทมิเตอรโดยทําหนาที่
ควบคุมความยาวคลื่น จะทําใหแสงที่มีความยาวคลื่นตางๆ ที่ออกมาจากแหลงกําเนิดแสงเปลี่ยนเปน
แสงที่มีแถบแสงแคบๆ โดยใชอุปกรณตางๆ เชน ฟลเตอร (Filter) ปริซึม (Prism) และเกรทต้ิง 
(Grating) ในปจจุบันเครื่องสเปคโทรโฟโตมิเตอรใชเกรทต้ิงเปนสวนใหญเปนเกรทต้ิงแบบสะทอนแสง 
เกรทต้ิงชนิดน้ีมีการขีดเปนรองบนพื้นผิวโลหะที่ขัดจนข้ึนเงา เมื่อแสงผานสลิตเล็กๆ จะมีความเขม
ของคลื่นแสงมากข้ึนเชน ใชอะลูมิเนียมหรือทองมีจํานวนรอง 1500-2500 รองตอน้ิว ใชกับคลื่นแสง
อัลตราไวโอเลต และแสงที่มองเห็นได โมโนโครเมเตอรที่ดี จะมีแสงปนเปอนนอยสามารถแยกแสงที่
อยูใกลกันออกจากกันไดดี แสงที่แยกออกมาจากเกรทต้ิงจะสงผานไปที่ชองแสงออกไปสูสารตัวอยาง 
ฟลเตอร และปริซึม เลิกใชแลว ปจจุบันนิยมใชเกรทต้ิง 
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รูปที่ 5.7 สวนประกอบของเครือ่งสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
(ที่มา: ชูชาติ อารีจิตรนุสรณ, 2539) 

 
 5.2.4 ตัวตรวจจับสัญญาณ (Detector) อีกสวนประกอบหน่ึงที่สําคัญน้ันคือตัวตรวจจับ
สัญญาณสําหรับเครื่องตรวจวัดที่นิยมใชไดแก PMT (Photomultiplier tube) Diode arrays และ 
CCDs (Charge coupled devices) เครื่องจะทําการบันทึกคาความยาวคลื่นรวมกับคามุมของแตละ
ความยาวคลื่นที่เกิดการดูดกลืนในการวัดตัวอยางจะใชคิวเวตตซึ่งลักษณะเปนหลอดสี่เหลี่ยมเล็กทํา
จากแกว  พลาสติกหรือควอตซซึ่งแตละชนิดมีขอดีแตกตางกันคือคิวเวตตที่ทําจากควอตซจะมีราคา
แพงแตสามารถวัดไดทีค่วามยาวคลื่นไดทั้งยูวี-วิสิเบิล ขณะที่ คิวเวตต ที่ทําจากพลาสติกหรือแกวจะ
วัดไดเพียงแสงสีขาว  
 5.2.4.1 สวนท่ีวางสารตัวอยางมีลักษณะเปนเซลเรียกวา คิวเวตต (Cuvettes) ใช
บรรจุสารตัวอยาง และสารเปรียบเทียบในบริเวณน้ีจะเปนที่ปดเพื่อปองกันแสงจากภายนอกเขาไป  
ดังรูปที่ 5.8 คิวเวตตมี 3 แบบ คือ คิวเวตตแบบ แกว พลาสติก และควอตซ ที่เปนแกวจะใชกับแสง
ในชวงที่มองเห็นได เพราะแกวธรรมดาจะดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลทได สําหรับเซลที่ทําดวยซิลิกา
และควอตซ สามารถใชไดทั้งในชวงอัลตราไวโอเลตและ แสงในชวงที่มองเห็นไดในชวงความยาวคลื่น 
190- 800 nm เซลที่ใชตองดูแลรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 



เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ   บทที่ 5 อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกป  115 
 

 
รูปที่ 5.8 ชองใสคิวเวตตที่ใชบรรจสุารตัวอยางและสารละลายอางอิง 

 
 5.2.4.2 เครื่องวัดแสง ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานแสงใหเปนสัญญาณไฟฟา เครื่องวัดแสงที่
ดีควรมีสภาพไวตอการรับแสงมีระดับสัญญาณรบกวนนอยและมีเสถียรภาพดี  คาที่วัดไดไมแปรปรวน  
ที่นิยมใชในเครื่องสเปคโทรโฟโตมิเตอร เปนหลอดโฟโตมัลติพลายเออร(Photomultiplier tube) 
ภายในหลอดประกอบดวยแคโทดที่ฉาบผิวดวยสารที่สามารถใหอิเล็กตรอนเมื่อถูกแสง จํานวน 9 ชุด
เรียกวา ไดโนด เมื่อแสงโฟตอน ตกกระทบที่ข้ัวแคโทด ทําใหอิเล็กตรอนอิสระหลุดออกมาแลวว่ิงไปที่
ข้ัวไดโนด ทําใหมีอิเล็กตรอนจํานวนมากออกมาที่ผิวของ    ไดโนด การขยายสัญญาณจะเกิดข้ึนมาก
เมื่ออิเล็คตรอนออกจากไดโนดอันหน่ึงไปที่ไดโนดอีกชุดหน่ึงจนครบ 9 ชุด แตละโฟตอนจะทําใหเกิด
อิเล็กตรอนจํานวนมาก อิเล็กตรอนเหลาน้ีจะไปรวมที่แอโนด กระแสไฟฟาที่เกิดข้ึนจะถูกขยายทําให
วัดกระแสไฟฟาได  
 5.2.4.3 เครื่องรับสัญญาณและประมวลผลเครื่องรับสัญญาณ 
 จะแปลผลการวิเคราะหไดดังน้ีเครื่องรับสัญญานอาจมีลักษณะเปนมิเตอรซึ่งมีสเกลอาน
คาเปน Absorbance และ % Transmittance หรืออาจมีลักษณะเปน ดิจิตัลมิเตอร อานคาเปน
ตัวเลข เปน Absorbance และ % Transmittance หรือความเขมขนของสารหรืออาจใชเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร ควบคุมการทํางานของเครื่องสเปคโทรโฟโตมิเตอรซึ่งสามารถ ใชในการคํานวณ
ผล เขียนกราฟผลการทดลอง พิมพขอมูลและผลการทดลองทั้งหมดได 
 การวิเคราะหดวยเครื่องสเปคโทรโฟโตมิเตอรควรมีการศึกษาตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอคา
การดูดกลืนแสงของสารไดแก 
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            1) พีเอชของสารละลายเปนสิ่งสําคัญมากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคาความเปน
กรดดางจะมีผลตอการเกิดปฏิกิริยาของสารตัวอยาง อาจตองมีการควบคุมพีเอช ของสารละลายดวย
สารละลายบัฟเฟอร 
            2) ตัวรบกวนการวิเคราะห ตองหาวิธีแกไขหรือกําจัดใหหมดไปเสียกอนจึงจะ
วัดคาการดูดกลืนแสงของสารตัวอยางได มิฉะน้ันผลที่ไดจะไมถูกตอง 
            3) ความเสถียรของสารที่ตองการวิเคราะห ตองศึกษาวาสารตัวอยางเมื่อเกิดสี
แลวมีความคงทนนานเทาไร  
            4) ระยะเวลาที่สารเกิดปฏิกิริยาอยางสมบูรณน้ันใชเวลานานเทาใด เพื่อจะได
ทําการตรวจวัดหลังจากที่สารเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ 
            5) สารที่ใชในการทําใหเกิดสารเชิงซอนหรือสารที่ทําใหเกิดสีตองมีลักษณะ
ดังน้ี 
            - เปนสารบริสุทธ์ิหรือปราศจากสารรบกวน 
            - ไมดูดกลืนแสงในชวงคลื่นเดียวกับสารที่ตองการวิเคราะห 
            - เกิดสีไดเร็วพอสมควร ทราบปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนดวย 
            - ทําใหเกิดสารเชิงซอนที่ใหคาการดูดกลืนแสงสูงสุด max ที่ความยาว
คลื่นเทาไร 

   เทคนิคของเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร เปนการศึกษาดานการกระทํารวม (Interaction) 
ระหวางคลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือ คลื่นแสงกับสสารที่อยูในรูปอะตอม (atom) หรือ โมเลกุล 
(molecule) เปนอันตรกิริยาระหวางคลื่นแสงกับสสาร (ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ, 2539) 

                1) การดูดกลืนคลื่นแสง (Absorption) สสารสามารถดูดกลืนคลื่นแสงในชวง
คลื่นเฉพาะ 

                2) การคลายคลื่นแสง (Emission) คือ การที่สวนหน่ึงของพลังงานภายในของ
สสารถูกเปลี่ยนเปนพลังงาน 

                3) การกระจาย (Scatter) หรือการสะทอนกลับ (Reflection) 
 เทคนิคทางสเปกโทรโฟโตเมตรี เกี่ยวของกับกฎของเบียร และแลมเบิรต (Beer and 

Lambert’s Law) โดยกฎของเบียร และแลมเบิรต เกี่ยวกับการดูดกลื่นของแสงกับความหนา
ของเหลวที่มีสี กลาววาที่แตละช้ันของความหนาที่เทากันจะดูดกลืนแสงที่ผานในเศษสวนที่เทากันน่ัน
คือ เมื่อลําแสงของแสงโมโนโครมาติก (Monocromatic Light) ฉายผานตัวกลางที่ดูดกลืน (Absorb 
medium) ซึ่งก็คือ สารละลายที่มีสี ความเขมขนของแสงจะลดลงในรูปของฟงคชันเอกซโพแนนเชียล 
ในขณะที่ความยาวของตัวกลางมากข้ึน “อัตราของแสงที่ถูกดูดกลืนไวจะผันแปรเปนสัดสวนโดยตรง
กับความเขมขน และระยะทางที่แสงน้ันสองผาน” (พัฒนา เหลาไพบูลย, 2548) 

 เมื่อใดที่สารละลายที่มีสีเปนไปตามกฎน้ี ก็ถือวาเปนไปตามกฎของแลมเบิรต มีขอควร
สังเกต คือ สารละลายที่ใชกฎขอน้ีได ตองเปนสารละลายที่มีเน้ือเดียวกันตลอด 

 ความรู น้ี เปนประโยชนมากในการใชปรับความหนาของช้ันที่ ดูดกลืนแสง หรือ         
ความหนาแนนของตัวอยาง ซึ่งอยูในหลอดแกวใส เรียกวา เซลล (Cell) หรือ คิวเวตต (Cuvette) เพื่อ



เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ   บทที่ 5 อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกป  117 
 

ลดสีใหถึงระดับในชวงที่สามารถใชเตรียมอนุกรมของสารละลายมาตรฐาน เพื่อใชทํากราฟมาตรฐาน 
(Standard curve) หรือเพื่อที่จะใชกับสเปกโทรโฟโตมิเตอรได 

 การหาปริมาณของสารจะอาศัยกฏของเบียร (Beer’s law) 

           A = εbc  

 เมื่อ  A  = คาการดูดกลืนแสง        
  ε = Molar absorptivity (L.mol-1cm.-1)     

 b  = Path length         
 c  = ความเขมขนของสารที่นํามาวิเคราะห (mol.L-1)  

              ในการหาปริมาณของสารจะพล็อตกราฟ (Plot graph) ความสัมพันธระหว
าง ความเขมขนของสารที่ตองการวิเคราะห และคาการดูดกลืนแสงดังรปูที ่5.9  

 

 

รูปที ่5.9 การทํากราฟมาตรฐานเพือ่วิเคราะหหาปริมาณของสาร  
(ที่มา: Stoog et al., 2014) 

 
 
5.3 ชนิดของเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
 5.3.1 สเปกโตรโฟโทมิเตอรแบบลําแสงเด่ียว (Single beam spectrophotometer)  
มีหลักการทํางาน คือ เมื่อแสงออกจากแหลงกําเนิดแสงจะผานโมโนโครเมเตอรที่เปนเกรตต้ิง และ   
สารตัวอยางตามลําดับ แลวจึงเขาสูตัวตรวจจับสัญญาณ ตลอดเสนทางของลําแสงน้ีมีลําแสงเดียว จึง
เรียกสเปกโทรโฟโตมิเตอรประเภทน้ีวาแบบลําแสงเด่ียว ดังรูปที่ 5.10 เน่ืองจากสเปกโทรโฟโตมิเตอร
ประเภทน้ีใชลําแสงเพียงลําเดียวผานจากโมโนโครเมเตอรไปสูสารละลายที่ตองการวัดและเขาสู      

y = 3E+06x - 184287
R² = 0.9971
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ตัวตรวจจับสัญญาณเลย ดังน้ันการวัดจึงตองวัด 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกเซลลบรรจุสารละลายอางอิง หรือ
แบลงค ซึ่งเปนตัวทําละลายของตัวอยางที่เราตองการวัด เมื่อลําแสงผานเซลล ปรับเครื่องใหอยูใน
ตําแหนง“ศูนย” (Set zero) และสวนครั้งหลังบรรจุสารละลาย (Sample) ที่ตองการวัด แลวจึงให
ลําแสงผานเซลล ความแตกตางระหวางการดูดกลืนแสงของทั้ง 2 ครั้งจะปรากฏบนหนาปดมิเตอร
จากน้ันก็สามารถวัดตัวอยางที่ความเขมขนอื่นๆ ตอไปไดเลย โดยไมตองกลับไปวัดแบลงคอีก (การ
เปลี่ยนความยาวคลื่นจะตองวัดแบลงคใหมทุกครั้ง) (แมน อมรสิทธ์ิ และอมร เพชรสม, 2535) 
 

 
รูปที่ 5.10 หลักการทํางานสเปกโทรโฟโตมเิตอรแบบลําแสงเด่ียว (ที่มา: ชูชาติ อารีจิตรนุสรณ, 2539) 
 
 5.3.2 สเปกโทรโฟโตมิเตอรแบบลําแสงคู (Double beam spectrophotometer) 
 สําหรับสเปกโทรโฟโตมิเตอรแบบลําแสงคูมีหลักการทํางาน คือ เมื่อลําแสงจากแหลงกําเนิด
แสงออกจากชองแสงออก (Exit slit) แลวลําแสงจะไปสูอุปกรณตัดลําแสง (Beam chopper) ซึ่งจะ
ทําหนาที่สะทอนลําแสงไปผานสารตัวอยาง (Sample) ในขณะตอมาจะสะทอนลําแสงไปผานสาร
อางอิง (Reference) ซึ่งก็คือแบลงคน่ันเองโดยที่ลําแสงทั้งสองจะมีความเขมแสงเทากันกอนที่จะผาน
สารตัวอยางหรือสารอางอิงเมื่อลําแสงทั้งสองน้ีไปตกกระทบบนตัวตรวจจับสัญญาณ ความแตกตาง
ของความเขมแสงหลังจากผานสารตัวอยางหรือสารอางอิงจะกลายเปนคาการดูดกลืนแสงของตัวอยาง
ดังรูปที่ 5.11 
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รูปที่ 5.11 หลักการทํางานสเปกโทรโฟโตมเิตอรแบบลําแสงคู (ที่มา: ชูชาติ อารีจิตรนุสรณ, 2539) 

 
5.4 การเตรียมตัวอยางในงานวิเคราะห 
  การเตรียมตัวอยางในงานวิเคราะห (Sample preparation for quantitative analysis) 
น้ัน ตัวอยางที่จะนํามาวิเคราะหดวยเครื่องสเปกโตรโฟโทมเิตอรจะอยูในสถานะของแข็ง ของเหลว 
หรือกาซก็ได โดยสวนใหญจะในรูปของสารละลาย บรรจุใน คิวเวตต ดังแสดงในรูปที่ 5.12 และ
นําเขาเครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง (Absorbance) ไดเลย  
 

 
 (ก)  (ข) 

รูปที่ 5.12 คิวเวตตแบบแกว (ก) และ คิวเวตตแบบควอตซ (ข) 
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5.5 ขั้นการวิเคราะหโดยใชยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
 กอนทําการวิเคราะหทั้งคุณภาพและปริมาณ ควรศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่สําคัญเสียกอน 
คือ 
 1. ศึกษาการเตรียมสารละลายตัวอยาง โดยเลือกตัวทําละลายใหเหมาะสม น่ันคือ ตัวทํา
ละลายจะตองไมมีการดูดกลืนแสงในชวงเดียวกับสารตัวอยาง โมเลกุลไมควรมี Conjugated system 
ดังตารางที่ 5.2 เปนตัวอยางของตัวทําละลายที่ใชเสมอๆ ใน ยูวี-วิสิเบิล สเปคโตรโฟโตมิเตอร และคา
ความยาวคลื่นตํ่าสุดที่ใชได (Cut-off point) 
 
ตารางที่ 5.2 แสดงตัวอยางของตัวทําละลายที่ใชไดในชวงยูวี-วิสิเบิล 

ตัวทําละลาย Cut-off point (nm) ตัวทําละลาย Cut-off point (nm) 
Water 190 Isopropyl alcohol 210 
Acetonitrile 190 Isooctane 220 
Cyclohexane 210 Methanol 210 
Chloroform 250 Diethyl ether 210 
Carbontetrachloride 260 Ethanol 210 
1,4 Dioxane 220 n-Hexane 220 
(ที่มา: Stoog et al., 2014) 
 
 2. เลือกใชสภาวะของเครื่องมือใหถูกตอง น่ันคือ หลอดกําเนิดแสง (Light source) ที่จะใช
อาจเปน Tungsten lamp หรือ UV-lamp หรือ Deuterium lamp ตลอดจนการเลือกใชสลิตให
ถูกตองดวย 
 3. ศึกษาแอบซอรพชันสเปกตรมัโดยสแกน (Scan) ที่ความยาวคลื่นเทาทีส่ามารถดูดกลืนสาร
ที่ตองการวิเคราะหไดสูงสุด 
 4. ศึกษาตัวแปรตางๆ ที่จะทําใหคาแอบซอรพแบนซเปลี่ยนแปลงได เชน  
 - ตัวทําละลาย  
 - พีเอชของสารละลาย โดยเฉพาะในชวงการวิเคราะหชวงแสงวิสเิบลิบางครั้งตอง
ควบคุมพีเอชโดยใชบัฟเฟอร 
 - ตัวรบกวน (Interference) ถามีตองกําจัดใหหมดกอนการวิเคราะห 
 - ความเสถียรของสารประกอบเชิงซอนที่เตรียมกอนการวิเคราะห ตลอดเวลาที่ใชใน
การเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ 
 5. เตรียมสารละลายมาตรฐานเพื่อทํากราฟมาตรฐานที่ความเขมขนที่อยูในชวงเดียวกบัสารที่
ตองการจะวิเคราะห 
 สารทีจ่ะใชในการทําใหเกิดสารเชิงซอนเพื่อใหไดสารละลายที่มีสี ควรจะตองมีลักษณะดังน้ี 
 1. ปราศจากสารรบกวนหรือเปนสารบริสุทธ์ิ 
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 2. ไมควรมีสี แตถามีสี สีทีเ่กิดข้ึนใหม ควรจะดูดกลืนแสงทีค่วามยาวคลื่นหางกัน
พอสมควร 
 3. การเกิดสีควรเกิดเร็วพอสมควร 
 4. ปฏิกิริยาควรเปนปริมาณสมัพันธ (Stoichiometry) และเฉพาะ (Selective) 
 5. สีที่เกิดข้ึนไมควรข้ึนกบัปริมาณของสารที่เติมลงไป แตจะตองข้ึนอยูกับปรมิาณของสาร
ที่จะวิเคราะห 
 6. ให max ที่ความยาวคลื่นที่ตองการ 
 7. ควรทราบถึงปฏิกิริยาทีเ่กิดข้ึนเปนอยางดี 
 8. วิธีการตางๆ ไมควรยุงยาก แตละข้ันตอนควรใชเวลาไมนานเกินไป 
 
5.6 ตัวอยางงานวิเคราะหดวยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร  
 1. การวิเคราะหปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ  วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 470 nm 
(Preeya Kaewnaree, 2015) 
 2. นํ้าตาลทั้งหมด (Total sugar) โดยวิธีฟนอลซัลฟูริกโททอลซูการ (Phenol sulfuric total 
sugar) วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 490 nm (Kaewnaree, 2015)  
 3. วัดการเจริญของ ยีสต แบคทีเรีย สาหรายเซลลเดียว ที่ความยาวคลื่น 600 660 และ 680 
nm ตามลําดับ (Kaewnaree, 2014). 
 4. วิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัสและไนเตรต (ปรียา แกวนาร ีและคณะ, 2555) 
 5. วิเคราะหคลอโรฟลเอ และ บี ที่ความยาวคลื่น 660 และ 668 nm (Kaewnaree, 2014) 

5.7 สรุปประจําบท 
 เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโทมิเตอร เปนเครื่องมือที่ใชวัดปริมาณของสารเคมีชีวโมเลกุล
รวมถึงจุลชีพทั้งหลาย ไดแก สารอินทรีย (Organic compound) หรือสารสารออินทรีย (Inorganic 
compound) ทั้งที่มีสีและไมมีสี 
 หลักการวัดปริมาณของแสงที่ตัวอยางดูดกลืนเขาไปตัวเครื่องประกอบดวยแหลงกําเนิดแสง 
(Light source) เลนสหรือกระจกรับแสง (Lens or Mirror) ตัวแยกความยาวคลื่น 
(Monochromator) และตัวตรวจจับสัญญาณ (Detector)  
 แหลงกําเนิดแสงทําหนาที่ใหแสงผานตัวอยางแหลงกําเนิดแสง Deuterium Arc (190-420 
nm) และTungsten (350-2500 nm) 
 คิวเวตตใชบรรจุสารละลายในการวิเคราะห ซึ่งลักษณะเปนหลอดสี่เหลี่ยมเล็กทําจากวัสดุ 3 
ชนิด คือ แกว พลาสติก หรือควอตซ ซึ่งแตละชนิดมีขอดีแตกตางกันคือ คิวเวตต ที่ทําจากควอซตจะมี
ราคาแพงแตสามารถวัดไดที่ความยาวคลื่นไดทั้ง ยูวี-วิสิเบิล ขณะที่ คิวเวตต ที่ทําจากพลาสติกหรือ
แกวจะวัดไดแคแสงสีขาวเทาน้ัน 
 การวิเคราะหปริมาณจะใชกฎของเบียร โดยเมื่อความเขมขนของสารเพิ่มข้ึนคาการดูดกลืนที่
วัดไดก็จะเพิ่มข้ึนมีความสัมพันธโดยตรง 
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แบบฝกหัดทายบท 
บทท่ี 5 

 
  1.จากรูป จงบอกสวนประกอบของเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร พรอมบอกหนาที่ของแตละ
สวนประกอบ 

 
 A  คือ............................................................................................. 
 B  คือ............................................................................................. 
 C  คือ............................................................................................. 
 D คือ............................................................................................. 

 E คือ............................................................................................. 
 F คือ............................................................................................. 
 G คือ............................................................................................. 
 H คือ............................................................................................. 
 I คือ............................................................................................. 
  2. จงอธิบายหลักการทํางานของเครื่องยูวิ-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโทมิเตอร 
  3. จงบอกหลักการของสเปกโตรโฟโทมิเตอรแบบลําแสงเด่ียวแบบลําแสงคู 
  4. แหลงกําเนิดแสง Deuterium Lamp และTungsten Lamp ใหชวงแสงความยาวคลื่นใด
  5. จงยกตัวอยางสารที่วิเคราะหดวยเครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโตรโฟโทมิเตอรมา 3 ชนิด 
 6. จงยกตัวอยางตัวอยางที่สามารถวิเคราะหสารในงานทางเทคโนโลยีชีวภาพมา 3 ชนิด 
 7) จงอธิบายตัวแยกความยาวคลื่น (Monochromator)  
 8) จงบอกคิวเวตตมีกี่ชนิด อะไรบาง 
 9) จงอธิบายการวิเคราะหสารตามกฎของเบียร และแลมเบริต 
         10) จงบอกตัวอยางของตัวทําละลายที่ใชไดในงานวิเคราะหชวงยูวี-วิสิเบลิ มา 3 ชนิด 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 6 
อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรสโกป 

 
หัวขอเน้ือหา 

6.1  หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของอะตอมมกิแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมเิตอร  
 6.2  อุปกรณหลกัในเครือ่งอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร   
 6.3  ชนิดของอะตอมมกิแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร     
      6.4  การเตรียมตัวอยางในงานวิเคราะห  
      6.5 เทคนิคในการวิเคราะหอะตอมมกิแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร   
 6.6 สรปุประจําบท 
 แบบฝกหัดทายบท บทที่ 6 
 เอกสารอางอิง 
  
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทน้ีแลวผูเรียนควรมีความรูและทกัษะดังน้ี 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลกัการและทฤษฎีพื้นฐานของอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปก 

โทรโฟโตมิเตอร 
2. อธิบายหลกัการวิเคราะหโลหะหนักดวยเครือ่งอะตอมมกิแอบซอรพชันสเปก 

โทรโฟโตมิเตอร 
3. บอกความแตกตางระหวางการวิเคราะหโลหะหนักดวยเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปก 

โทรโฟโตมิเตอรแบบใชเปลวไฟและความรอนจากไฟฟา 
4. บอกความสมัพันธระหวางคาการดูดกลืนแสงกบัความเขมขนของสาร 
5. มีทักษะในการเตรียมตัวอยางในงานวิเคราะหตามแบบฝกปฏิบัติการและวิเคราะหงานโดย

ใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
6. นําการวิเคราะหโดยใชเครือ่งอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอรไปใชในงาน

วิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพได 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ช้ีแจงวัตถุประสงคและเน้ือหาประจําบท 
2. ทบทวนเน้ือหาทีเ่รียนมาของสัปดาหกอน  
7. นําเขาสูบทเรียนโดยภาพ เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
3. บรรยายเน้ือหาประกอบสือ่อิเล็กทรอนิกสโดยการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการ

สอนและรปูภาพ 
4. เปดโอกาสใหผูเรียนถามในแตละหัวขอและเสนอแนวความคิดกอนขามหัวขอน้ัน 
5. ตรวจสอบคําตอบของผูเรียนสอบถามผูเรียนถาผูเรียนมขีอสงสัยและสรุปเน้ือหาประจําบท 
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6. แบงกลุมผูเรียนเพื่อฝกปฏิบัติการเครือ่งมอืวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพเตรียมอุปกรณ
และเครือ่งมอืตางๆ ตามใบงานที่ไดมอบหมายและกําหนดวันสงรายงาน 

7. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบานและกําหนดวันสง 
8. ช้ีแจงหัวขอทีจ่ะเรียนในครั้งตอไปเพือ่ใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
9. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรยีน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเครือ่งมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
2. สื่อเอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส 
3. เครื่องคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร 
4. แผนโปรงใสและเครื่องฉายภาพ 
5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส 
6. เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมเิตอร 
7.    แบบฝกบทที่ 5 

 
การวัดและการประเมินผล 
 การวัดผล 

1. การตรงตอเวลาของนักศึกษาในการสงงานและเขาเรียน 
2. การซักถาม-ตอบคําถาม 
3. การเขารวมกิจกรรมกลุม 
4. การปฏิบัติการในใบงาน 
5. การทําแบบฝกหัดทายบท 
การประเมินผล 
1. จากการทํากจิกรรมกลุมเสรจ็ตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบรูณ 
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 

 



 
 

บทที่ 6 
อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรสโกป 

 
เทคนิคทาง AAS เปนเทคนิคการวิเคราะหธาตุที่วิเคราะหไดทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ

วิเคราะหที่ไดรับความนิยมมากวิธหน่ึง เพราะเปนเทคนิคที่ใหความเที่ยง ความแมน มีสภาพไวสูง และ
เปนเทคนิคที่มีความจําเพาะกับอะตอมของธาตุที่เปนโลหะสูง ประกอบกับคาใชจายในการวิเคราะห
ไมสูง เปนเทคนิคที่สามารถวิเคราะหธาตุไดถึง 67 ธาตุ เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโต
มิเตอร (Atomic Absorption Spectrophotometer; AAS) เปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหธาตุ 
(Metal element) ที่อยูในตัวอยาง  ซึ่งเปนกระบวนการที่อะตอมอิสระ (Free atom) ของธาตุ 
ดูดกลืน (Absorp) แสงที่ความยาวคลื่นระดับหน่ึงโดยเฉพาะซึ่งข้ึนอยูกับธาตุแตละธาตุเน่ืองจากธาตุ
แตละชนิดมีระดับของพลังงานแตกตางกันจึงมีการดูดกลืนพลังงานไดแตกตางกัน พลังงานที่พอดีกับ
คุณสมบัติเฉพาะของธาตุจะทําใหอิเล็กตรอนของธาตุน้ันๆ เปลี่ยนสถานะจากสถานะพื้น (Ground 
state) ไปเปนสถานะกระตุน (Exited state) แตเน่ืองจากสภาวะน้ีไมเสถียรอิเล็กตรอนก็จะกลับสู
สภาวะพื้น พรอมทั้งคายพลังงานที่รับเขาออกมาในรูปคลื่นแสง ซึ่งจะมีความสลับซับซอนของความ
ยาวคลื่นแสงเพียงใดจะข้ึนกับจํานวนเวเลนซอเล็กตรอน เทคนิคทางอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทร
โฟโตสโกป จะอาศัยหลักการวัดปริมาณพลังงานที่ถูกดูดกลืนหรือคายออกมา ในการปลี่ยนแปลง
ระดับพลังงานน้ันเอง (พัฒนา เหลาไพบูลย และอลิศรา ศรีวัฒนา, 2536; บัณฑิต สีละศาสตร. และธีร
พล วงศชนะพิบูลย, 2539; แมน อมรสิทธ์ิ และอมร เพชรสม, 2535) เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพ
ชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร แสดงดังรูปที่ 6.1 
 

 
รูปที่ 6.1 เครื่องอะตอมมกิแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมเิตอร 
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6.1 หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานของอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
เปนการวิเคราะหธาตุโดยวัดการดูดกลืนคลื่นแสงของอะตอมอิสระที่กลายเปนไอของธาตุที่

สนใจ อะตอมอิสระของธาตุจะดูดกลืนคลื่นแสงจากแหลงกําเนิดคลื่นแสงเฉพาะของแตละธาตุ 
ปริมาณแสงที่ถูกดูดกลืนจะมีความสัมพันธกับปริมาณหรือความเขมขนของธาตุที่ทําการวิเคราะหตาม
กฎของ แลมเบิรต-เบียร (Lambert-Beer’ Law) (แมน อมรสิทธ์ิ และอมร เพชรสม, 2535) คือ  

 
logIo= A = bc I     

เมื่อ    Io =  ความเขมขนเมื่อแสงเริ่มตน       
 I  =  ความเขมแสงภายหลังการดูกลืนโดยธาตุ      
 A   =  คาการดูดกลืนแสง (Absorbance) 

  =  molar Absorbtivity เปนคาคงที่เฉพาะของแตละธาตุ 
  b   = ความกวางของเซลลหมายถึงความกวางของเปลวไฟ 
 c   = ความเขมขนหรือปริมาณของธาตุ  
 

 ขั้นตอนการวิเคราะห โดยใชเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
 ไดอะแกรมของเครื่อง AAS ดังรูปที่ 6.2 สารละลายตัวอยางที่กรองแลวจะถูกดูดเขาสูเครื่อง 
AAS โดย Nebulizer สารละลายตัวอยางจะถูกทําใหแตกเปนละออง (Aerosol) ภายใน Spray 
chamber ละอองขนาดใหญจะถูกกําจัด (Drain) ออกจากระบบ ในขณะที่ละอองที่เหมาะสมจะผสม
กับแกสที่เปนเช้ือเพลิง (Fuel gas) และแกสออกซิแดนท (Oxidant) แลวผานเขาสูชอง (Slot) ของ
ตะเกียง (Burner) ซึ่งจะถูกจุดเปนเปลวไฟ (Flame) ความรอนจากเปลวไฟจะกําจัดตัวทําละลาย 
(Desolvation) และทําใหละอองของตัวอยางแตกเปนอะตอมอิสระ และอะตอมอิสระจะดูดกลืนแสง
จาก Hollow cathode lamp คลื่นแสงเมื่อผานเปลวไฟจะถูกตรวจวัดโดยหลอดโฟโตมัลติพลาย
เออร (Photomultiplier tube) และประมวลสัญญาณออกมาเปนคาการดุดกลืนแสงตอไป 
 
 
  
 

รูปที่ 6.2 ไดอะแกรมของเครื่อง AAS (แมน อมรสิทธ์ิ และอมร เพชรสม, 2535) 
 
6.2  อุปกรณหลักในเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 

องคประกอบที่สําคัญตางๆ ของเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร มี 5 
สวนดวยกันคือ  

6.2.1 แหลงกําเนิดแสง (Light source)  
เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร โดยทั่วไปแหลงกําเนิดแสงใชเปน หลอด

ฮอลโลวคาโทด (Hollow cathode lamp, HCL) และหลอดอีดีแอล (EDL) เน่ืองจากอะตอมดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่นเฉพาะ ในการที่จะวัดการดูดกลืนแสงดวยความไวที่สูงสุด จําเปนตองมี

Light source Monochromater Atomizer Detector Data processor 
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แหลงกําเนิดแสงที่เปนแบบเสนที่จะคายแสงที่มีความยาวคลื่นที่จะถูกดูดกลืนโดยอะตอมดังรูปที่ 6.3 
(ข)  แหลงกําเนิดจะตองมีการถูกรบกวนนอย จึงนิยมใชหลอดฮอลโลวคาโทด (Hollow cathode 
lamp) เปนแหลงกําเนิดแสงบนเสน (Line source) ใชเปนแหลงกําเนิดแสงของเทคนิค โดยหลอด
ฮอลโลวคาโทดเปนหลอดปดทําดวยแกวภายในบรรจุแกสเฉ่ือย เชน อารกอน (Ar) นีออน (Ne) ที่มี
ความดันประมาณ 1-5 torr มี ข้ัวแอโนด (Anode) ที่ทําดวยทังสเตน (W) และมีข้ัวแคโทด 
(Cathode) ที่เปนรูปทรงกระบอกหรือถวยที่ทําดวยโลหะหรือเคลือบดวยผงของโลหะที่เปนธาตุที่
ตองการวิเคราะห ซึ่งจะใหสเปกตรัมและความยาวคลื่นแสงที่ตองการได หนาตางของหลอดฮอลโลว
คาโทดอาจทําดวยซิลิกาหรือ ควอซต (Quartz) ข้ึนอยูกับความยาวคลื่นแสงที่โลหะน้ันๆ คายออกมา 
ดังรูปที่ 6.3 (ก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (ก) 
 
 
 
 
 
    (ข) 

  รูปที่ 6.3 หลอดฮอลโลวคาโทด (Hollow cathode lamp) (ก) แหลงกําเนิดแสงที่เปนแบบเสน (ข) 
(ที่มา: Stoog et al., 1998). 

 
กระบวนการแสงของฮอลโลวแคโธดเกิดข้ึน อยางไรก็ตาม ในการใชงานของหลอดฮอลโลว

คาโธดน้ัน จําเปนตองมีการแปลงสภาพ (Modulation) สัญญาณ เพื่อที่จะเพิ่มความเขมขนแสง และ
ลดปญหาการคายแสงจากสวนของเปลวไฟ ซึ่งการแปลงสภาพสัญญาณอาจทําไดทั้ง วิธีกล 
(Mechanical modulation) หรือวิธีทางอิเล็กทรอนิค (Electronic modulation)  
 แหลงกําเนิดแสงโดยทั่วไปนิยมใชหลอดฮาโลวแคโทด (Hallow Cathod Lamp, HCL) เปน
แหลงกําเนิดแสงสําหรับ Electrodeless Discharge Lamp (EDL) มีใชเฉพาะบางธาตุเทาน้ัน 
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รูปที ่6.4 สวนประกอบหลอดฮาโลวแคโทด (ที่มา: พรพิมล กองทิพย, ม.ป.ป.) 

 
 หลอดฮาโลวแคโทดประกอบดวยอิเล็กโทรด 2 ชนิด คือ ข้ัวแอโนด และแคโทด ข้ัวแคโทดทํา
ดวยโลหะเปนรูปทรงกระบอกฉาบดวยโลหะที่ตองการวิเคราะหเพื่อจะไดใหสเปกตรัมเฉพาะสําหรับ
โลหะน้ัน สําหรับข้ัวแอโนดทําดวยโลหะนิเกิลหรือทังสเตนเปนแทงเล็กๆภายในหลอดบรรจุกาซเฉ่ือย
ซึ่งอาจเปนอารกอนฮีเลียมหรือนีออนที่ความดันตํ่า สวนหนาตางอาจเปนแกวไพเร็กหรือ ควอซทเมื่อ
ใหกระแสไฟฟาผานจะทําใหกาซที่บรรจุอยูไอออไนซและมีกระแสไหลระหวางอิเล็กโทรดไอออนบวก
จะไปที่ธาตุที่ฉาบที่แคโทดทําใหอะตอมถูกกระตุนและปลอยแสงเปนสเปกตรัมออกมาปจจุบันหลอด
ฮาโลวแคโทดสามารถใชวิเคราะหธาตุไดหลายชนิดพรอมกันโดยไมตองมกีารเปลี่ยนหลอด เชน หลอด 
Ca / Mg , Na / K  เปนตน 
 แหลงกําเนิดแสงที่นิยมใชอีกชนิดหน่ึง คือ Electrodeless Discharge Lamps  (EDLs)  ใช
เปนแหลงกําเนิดแสงในการหาปริมาณธาตุ As Bi Cd Cs Ge Hg K P Pb Rb Sb Se Sn Ti Tl และ 
Zn ลักษณะของ Electrodeless Discharge lamps เปนหลอดที่ทําดวยควอซตขนาดยาว 3-8 
เซนติเมตร และเสนผานศูนยกลาง 0.5-1 เซนติเมตร หลอดบรรจุดวยโลหะที่ตองการวิเคราะห 2-3 
mg หรือเกลือเฮไลดของโลหะน้ันมีกาซเฉ่ือย (อารกอน) บรรจุอยู เมื่อใหสนามของไมโครเวฟเขาไป 
จะทําใหอะตอมของธาตุในสภาพกาซถูกกระตุน เมื่ออะตอมที่อยูในสถานะกระตุนกลับสูสถานะพื้น 
จะปลอยแสงออกมา ดังรูปที่ 6.5 
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(ก)                                              (ข) 
 
รูปที ่6.5 หลอด Electrodeless Discharge Lamps (EDLs) (ก) สวนประกอบชองหลอด EDLs (ข) 

(ที่มา: Stoog et al., 1998). 
 

6.2.2 สวนท่ีทําใหธาตุกลายเปนอะตอมเสรี (The atomization process หรือ 
atomizer)  

การวิเคราะหดวยเทคนิค AAS น้ันจะประสบความสําเร็จอยางดีมากนอยเพียงใดน้ันข้ึนอยูกับ
ปริมาณอะตอมเสรี (Free atoms) ของธาตุ เพราะอะตอมเสรีเปนตัวดูดกลืนแสง ดังน้ันวิธีที่จะทําให
อะตอมในตัวอยางเปนอะตอมเสรีน้ันนิยมใช มี 2 กระบวนการคือ ทําใหธาตุแตกตัวเปนอะตอมอิสระ
โดยเปลวไฟ (Flame Atomization) ดังรูปที่ 6.7 และธาตุแตกตัวเปนอะตอมอิสระดวยความรอนจาก
ไฟฟา (Furnace หรือ Electrothermal หรือ Electrothermal หรือ Flameless Atomization)        

6.2.2.1 ระบบเบอรเนอร (Burner system) ระบบที่ทําการเปลี่ยนสภาพ ของสารละลาย
ใหกลายเปนอะตอม อุปกรณสวนน้ีประกอบดวยอุปกรณยอย 2 สวน คือ สวนที่เปนเนบิวไลเซอร 
(Nebulizer) และสวนที่เปนเบอรเนอร (Burner) ดังรูปที่ 6.6 

        1. เนบิวไลเซอร (Nubulizer) เปนสวนที่สารละลายถูกทําใหเปนละอองฝอยเล็กๆ 
ผสมกับเช้ือเพลิง และตัวออกซิไดส  

        2. เบอรเนอร (Burner) จะเปนสวนที่ทําใหเกิดอะตอมของธาตุที่จะวิเคราะห ที่จะ
เกิดข้ึนในเปลวไฟดังกระบวนการซึ่งการใชเช้ือเพลิงระบบใดน้ัน จะข้ึนอยูกับอุณหภูมิของเปลวไฟที่
ตองการ แตสวนใหญแลวในการวิเคราะหทั่วไป มักจะใชเปลวไฟแบบ Air-acetylene สําหรับ
เช้ือเพลิงที่ใชกับเบอรเนอรตางๆ น้ันมีดวยกันหลายระบบ 
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รูปที ่6.6 ระบบเบอรเนอร (Burner system) 
(ที่มา: Stoog et al., 1998). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6.7 ธาตุแตกตัวเปนอะตอมอสิระโดยเปลวไฟ (Flame Atomization) 
(ที่มา: Stoog et al., 1998). 
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ชนิดของเปลวไฟ โดยทั่วไปเปลวไฟมีใหเลือก 4 ชนิด เปลวไฟทั้ง 4 ชนิดน้ีเปนเปลวไฟที่ให
สภาพไวดี ปลอดภัยตอการใช นอกจากน้ียังใชไดสะดวกตลอดจนราคาก็ไมแพงเกินไป เปลวไฟแตละ
ชนิดมีอุณหภูมิแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 6.1 

เบอรเนอร มี 3 ชนิด คือ เบอรเนอรที่ใชกับ air/acetylene, nitrous oxide/acetylene 
และ hydrogen/entrained air โดยทั่วไปเบอรเนอรจะทําดวยโลหะที่ทนตอการกัดกรอนของกรด 
เชน ทําดวยโลหะไททาเนียม หรือโลหะผสมไททาเนียม ขนาดของชองที่ทําใหเกิดเปลวไฟ (Slot) มี 2 
ขนาด คือ 10 และ 5 เซนติเมตร สําหรับเบอรเนอรที่มีชองเปลวไฟ 5 เซนติเมตร ใชกับ nitrous 
oxide/acetylene เทาน้ัน เพราะเปนการเผาไหมที่เร็วมาก ถาทําชองยาวอาจทําใหเกิดการระเบิดได 
(Flashback)  
 
ตารางที่ 6.1 แสดงอุณหภูมิของเปลวไฟ 

ชนิดของเปลวไฟ อุณหภูมิสงูสุด (ºC) 
Ar-H2 1577 
Air-H2 2045 
Air-C2H2 2300 
N2O-C2H2 2955 (≈3000) 

 

(ที่มา: Stoog et al., 1998). 
 

อุปกรณวัดแสงมีอยู 2 สวนคือ โมโนโครเมเตอร (Monochromator) และดีเทคเตอร 
(Detector) 

6.2.3 โมโนโครเมเตอร (Monochromator) ทําหนาที่แยกแสงจากแหลงกําเนิดแสงใหได
ความยาวคลื่นที่ตองการวัด  

6.2.4 ดีเทคเตอร (Detector) ทําหนาที่เหมือนกับดวงตา ที่จะเปลี่ยนความเขมของแสงให
เปนกระแสไฟฟา ปกติแลวดีเทคเตอรจะเปนหลอดโฟโตมัลติพลายเออร (Photomultiplier tube, 
PMT) ที่จะปลอยกระแสไฟฟาตอจากน้ันจึงขยายสัญญาณเปนสวนที่เปนระบบอิเล็กทรอนิคส แลว
สัญญาณก็จะถูกแปลงตอใหอานออกมาในหนวยความเขมขนหรือความเขมของแสง 

6.2.5 เครื่องประมวลผล  (Data system) เครื่องจะประมวลผลออกมาในรูปของการ
ดูดกลืนแสงการวิเคราะหโดย Flame atomization จะใชสารละลายผานเขาไปในเปลวไฟอยาง
สม่ําเสมอในชวงเวลาที่ทําการวัดจะออกมาเปนเสนกราฟที่เปน Steady state เปนการดูดกลืนแสง
เปนคาแอบซอบแบนซ สวน Graphite atomization ใชสารละลายตัวอยางที่มีปริมาตรแนนอน การ
วิเคราะหจะไดออกมาเปนพีค และวัดออกมาเปนคาการดูดกลืนแสงเชนกัน ซึ่งจะสามารถสรางเปน
กราฟมาตรฐานของคาแอบซอบแบนซและความเขมขนของโลหะในสารตัวอยาง เครื่องสามารถ
คํานวณความเขมขนของโลหะในสารตัวอยางได 

นอกเหนือจากระบบเครื่องมือ AAS ที่เปนแบบ ระบบลําแสงเด่ียว (Single beam AAS)แลว 
การวางรูปแบบเครื่องมือ อาจจะวางไดในลักษณะระบบละแสงคู (Double beam AAS) ซึ่งจะชวย



134   บทที่ 6 อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรสโกป  เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
 

ลดปญหาตางๆ หลายอยางที่เกิดข้ึนกับระบบ Single beam เชนการกระเพื่อมข้ึนลงของความเขมขน
ของแสง ฯลฯ อยางไรก็ตามธาตุทุกตัวที่สามารถวิเคราะหโดย AAS ไดไมสามารถที่จะใชเปลวไฟเพื่อ
ทําใหเปนอะตอมอิสระไดโดยตรงทุกธาตุ เพราะมีบางธาตุที่สามารถรวมตัวกับออกซิเจนแลวกลายเปน
อะตอมอิสระไดยาก จึงจําเปนที่ตองทําใหธาตุน้ันแตกตัวในบรรยากาศที่ปราศจากออกซิเจน ซึ่งธาตุ
เหลาน้ีไดแก สารหนู (Asenic; As) ดีบุก (Tin; Sn) บิสมัท (Bismuth; Bi) แอนติโมนี (Antimony; 
Sb) และซีลีเนียม (Selenium, Se) วิธีการที่ทําใหธาตุเหลาน้ีเปนอะตอมอิสระในบรรยากาศที่
ปราศจากออกซิเจน จะอาศัยปฏิกิริยาการเตรียมใหธาตุเหลาน้ีเปนสารประกอบไฮไดรด (Hydride) 
จึงเรียกวิธีการเหลาน้ีวาวิธีทําใหเกิดไฮไดรด (Hydride generation) วิธีการทําใหเกิดไฮไดรด จะ
อาศัยการรีดิวซธาตุที่ตองการวิเคราะหดวยโซเดียมโบโรไฮไดรด (Sodium borosybride, NaBH4) ใน
สารละลายกรด แลวผานแกสเฉ่ือยเขาไปในภาชนะหรือเซลล (Cell) ที่ทําใหเกิดปฏิกิริยา เพื่อพา
สารประกอบไฮไดรดที่เกิดข้ึนเขาไปใน Chamber ที่ทําดวย ควอซต (Quartz)ซึ่งมีอุณหภูมิสูงจาก
เตาเผาหรือเปลวไฟของไฮโดรเจน สารประกอบไฮไดรดจะแตกตัวเปนอะตอมอิสระอยูภายใน 
chamber ซึ่งจะดูดกลืนแสงจาก Hollow cathode lamp เชน เดียวกับเทคนิคที่ใชเปลวไฟในการ
ทําใหเกิดอะตอมอิสระ (แมน อมรสิทธ์ิ และอมร เพชรสม, 2535) 
 
6.3 ชนิดของอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 

6.3.1 เฟลม (Flame) หรือ Flame Atomization Technique เทคนิคน้ีใชกระบวนการ
ทําใหสารตัวอยางแตกตัวเปนอะตอมดวยเปลวไฟ (Flame) ที่เหมาะสม ทําใหเกิด atomization 
process แบงเปน 5 ข้ันตอน ไดแก 

กระบวนการที่ทําใหธาตุแตกตัวเปนอะตอมเสรีโดยเฟลวไฟ ในกรณีที่ใชกระบวนการอะตอม
ไมเซชันดวยเปลวไฟ สารตัวอยางจะตองเปนสารละลายที่เปนเน้ือเดียว ตัวทําละลายอาจเปนนํ้าหรือ
สารอินทรียก็ได กระบวนการอะตอมไมเซชันดวยเปลวไฟสามารถแบงออกไดเปน 5 ข้ันตอนดังน้ี 

 ข้ันตอนที่ 1 Nebulization เปนกระบวนการเปลี่ยนของเหลวใหเปนละอองเล็กๆ (Mist) 
ดวยเครื่อง Nebulizer  

   ข้ันตอนที่ 2 Droplet precipitation เปนกระบวนการที่ละอองเล็กๆ ของสารละลาย
รวมกันเปนหยดสารละลายโต ไมสามารถจะลอยอยูในอากาศได จึงตกลงมาแลวออกมาทางทอนํ้าทิ้ง 
(Drain) 

   ข้ันตอนที่ 3 Mixing เปนกระบวนการที่ละอองเล็กๆ ของสารละลายเกิดผสมกับแกส
เช้ือเพลิง (Fuel) และออกซิแดนซ (Oxidant) ใน Spray chamber ของ Nebulizer 

   ข้ันตอนที่ 4 Desolvation เปนกระบวนการที่ตัวทําละลายที่อยูในละอองเล็กน้ันถูกกําจัด
ออกไป ทําใหเกิดเปนอนุภาคเล็กๆ ของสารประกอบ กระบวนการน้ีจะเกิดข้ึนตอนลางของเปลวไฟ 

   ข้ันตอนที่ 5 Compound decomposition เปนกระบวนการที่เกิดข้ึนในเฟลวไฟ โดยที่
พลังงานความรอนจากเปลวไฟจะไปทําใหสารประกอบเกิดการแตกตัวเปนออกไซด เปนโมเลกุล และ
เปนอะตอมเสรี บางครั้งอาจเกิดการกระตุนหรือเกิดการไอออไนเซชันตอไปน้ี 



เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ        บทที่ 6 อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรสโกป              135 
 

 หลักการโดยทั่วไปเมื่อสารละลายตัวอยางถูกทําใหเปนละอองเล็กๆสารละลายที่พนเขาไป
ชนกับ Glass bead ทําใหละอองที่รวมตัวกลับเปนของเหลวจะถูกทิ้งไปดังรูปที่ 6.8 ละอองที่มีขนาด
เล็กผสมกับเช้ือเพลิงและออกซิแดนซจะผานเขาไปที่เปลวไฟซึ่งจะเผาใหธาตุสลายตัวเปนอะตอมเสรี 
 

 
รูปที ่6.8 Pneumatic nebulizer (ที่มา: พรพิมล กองทิพย, ม.ป.ป.) 

 
ขอจําเพาะของ Flame atomizer ของเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโต 

มิเตอร 
 1. ชนิดของ Burner (Burner type) เปนแบบ Standard burner ซึ่งเปนแบบมาตรฐานที่
ใชสําหรับการวิเคราะหธาตุโลหะทั่วไป ที่ไมใชธาตุที่ตองการพลังงานความรอนสูงมาก เชน 
Alumenum (Al) หรือ Boron (B) หรือ Barium (Ba) หรือ Silicon (Si) เปนตน ซึ่งธาตุที่ตองการ
พลังงานความรอนสูงมากดังกลาว ตองเปลี่ยนไปใชเบอรเนอรอีกแบบ (High Temperature burner 
type) 
 2. ชนิดของเปลวไฟ (Flame type) เปนแบบ Air-Acethylene flame คือ ใชแกส 
acethylene เปนแกสเช้ือเพลิง และใช ออกซิเจนจากอากาศเปน Oxidant gas โดย Burner และ 
Flame type เปนสิ่งสําคัญที่ผูตองการวิเคราะหจะตองทราบกอนวาธาตุที่จะวิเคราะห น้ัน ควรใช   
เฟลมชนิดไหนเหมาะสมในการทําใหเกิดอะตอมอิสระเน่ืองจากเฟลมแตละชนิดใหพลังงานความรอน
ในระดับที่แตกตางกันในสวนของเบอรเนอร เน่ืองจากแตละชนิดมีความทนตอความรอนตางกันดังน้ัน
ตองตองเหมาะสมกับ ชนิดของเฟลมดวย 
 
 ชนิดของเปลวไฟ (Type of flames) 
 เปลวไฟแตละชนิดใหอุณหภูมิแตกตางกันสารตางชนิดกันตองการพลังในระดับที่แตกตาง
กันเพื่อใชเปลี่ยนสารตัวอยางใหเปนอะตอมอิสระ ถาใชพลังงานนอยไป สารจะไมเปลี่ยนเปนอะตอม
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อิสระ ถาใชพลังงานมากเกินไปสารจะถูกเปลี่ยนเปนไอออนมากกวาอะตอม พลังงานที่จะเปลี่ยนสาร
ใหเปนอะตอมข้ึนอยูกับอุณหภูมิของเปลวไฟ การแตกตัวของสารจะเกิดข้ึนเมื่อไดรับพลังงานสูงกวา
พลังงานในการแตกตัวของสารอุณหภูมิของเปลวไฟสามารถเปลี่ยนแปลงไดจากการการปรับสัดสวน
ของออกซิแดนซและเช้ือเพลิงในเปลวไฟ ตารางที่ 6.2 แสดงอุณหภูมิของเปลวไฟเมื่อใชออกซิแดนซ
และเช้ือเพลิงตางๆ กัน 
 
ตารางที่ 6.2 อุณหภูมิของเปลวไฟ 

ชนิดของเปลวไฟ อุณหภูมิ (๐C) 
เช้ือเพลิง ออกซิแดนซ 

Acetylene 
 

Hydrogen 

Air 
Nitrous  oxide 
Air 
Argon 

2300 
2800 
2000 
1577 

 

(ที่มา: Stoog et al., 1998) 
 

เปลวไฟที่เกิดจากอากาศและอะเซทีลีน (Air-C2H2 Flame) นิยมใชมากที่สุด ใชในการ
วิเคราะหไดประมาณ 30 ธาตุ เปลวไฟที่เกิดจากไนตรัสออกไซดและอะเซทีลีน (N2O-C2H2Flame) 
เปนเปลวไฟที่ใหอุณหภูมิสูง ใชวิเคราะหธาตุไดถึง 67 ธาตุ สามารถใชวิเคราะหธาตุ Al V Si และ Ti 
รวมทั้งพวก Rare earth element เปลวไฟที่เกิดจากอากาศและไฮโดรเจน (Air-H2 Flame) หรือ 
อารกอนและไฮโดรเจน (Ar-H2 Flame) หรือรียกวา Entrained air flame เปลวไฟน้ีจะใชในกรณี 
Hydride generation technique หรือใชในการวิเคราะหธาตุ As Se Pb Cd และ Sn ซึ่งใชแสงที่มี
ความยาวคลื่นสั้น Blackground absorption จะตองตํ่า Ar-H2 Flame จึงเหมาะที่สุด เพราะเปน 
Reducing flame ดวย  
 คุณสมบัติของเปลวไฟ  (Property of the flame)   
 ข้ึนกับอัตราสวนผสมของเช้ือเพลิงและออกซิแดนซ (Fuel/oxidant) แบงไดเปน 3 แบบ 
 1) Oxidizing flame หรือ fuel-lean flame เปนเปลวไฟที่ใชเช้ือเพลิงนอยหรือใชออกซิ
แดนซมาก 
 2) Neutral flame หรือ stoichiometric flame เปนเปลวไฟที่ใชเช้ือเพลิงและใชออกซิ
แดนซพอเหมาะ 

3) Reducing flame หรือ fuel-rich flame เปนเปลวไฟที่ใชเช้ือเพลิงมากกวาปกติและใช
ออกซิแดนซนอย 
 โดย Oxidizing flame จะใหความรอนสูงกวา Reducing flame ดังน้ันการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิใหสูงข้ึนสามารถทําโดยการเปลี่ยนสารออกซิแดนซ เช้ือเพลิง หรือเปลี่ยนทั้งออกซิแดนซ   
และเช้ือเพลิง ทางเลือกที่เหมาะสมคือ ใชอุณหภูมิตํ่าที่สุดที่ใหธาตุกลายเปนอะตอมเสรีไดมี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด การใชอุณหภูมิสูงจะทําใหสูญเสียสัญญาณจากการแตกตัวของสาร  
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จากตาราง ตัวเลขใตสญัลกัษณเปนคาความยาวคลื่น สําหรบัการวิเคราะหตัวเลขในแถว
ลางสุดแสดงชนิดของเปลวไฟที่ใชคือ 
 0    =   ไมใชเปลวไฟ 
 1    =   air - acetylene 
 2    =   air - propane หรือ air - natural gas 
 3    =   nitrous oxide - acetylene 
 1+=   fuel - rich air - acetylene 
 เปลวไฟที่ใชอากาศและกาซอะเซทลิีนมีการนํามาใชมากทีส่ดุการใช Graphite furnace  
สามารถใชไดกับสารเกือบทั้งหมด 
 
 6.3.2 แกรไฟต(Graphite) หรือ Electrothermal atomization หรือ Graphite furnace
หรือ Flameless atomization ซึ่งเทคนิคน้ีใชกระบวนการทําใหสารตัวอยางสลายตัวเปนอะตอมได
ดวยความรอนจากกระแสไฟฟาทําใหเกิด Atomization process แบงเปน 3 ข้ันตอน ไดแก 
 ข้ันตอนที่ 1 Drying stage   เปนการคอยๆ ใหความรอนแกสารตัวอยาง เพื่อระเหยตัว
ทําละลายออกไป โดยปกติใชอุณหภูมิตํ่า (ตํ่ากวา 100°C) 
 ข้ันตอนที่ 2 Ashing stage เปนข้ันตอนที่ใหความรอนสูงข้ึน (อาจถึง 1,500 °C) เพื่อ
กําจัดสารอินทรียและสารอนินทรีย โดยเลกุลของสารเหลาน้ันจะแตกตัวออกไปเหลือแตสารอนินทรีย
ที่เสถียรเทาน้ัน โดยทั่วไปอยูในรูปของโลหะออกไซด 
 ข้ันตอนที่ 3 Atomization stage เปนข้ันตอนที่สารที่เหลืออยูถูกเผาที่อุณหภูมิสูง (อาจ
ถึง 3,000 °C) เพื่อใหสลายเกิดเปนอะตอมอิสระ 
 
 ลักษณะของ  Graphite furnace แกรไฟตเปนวัสดุที่นําความรอนและไฟฟาไดดีมีความ
พรุนนอยมีความแข็งและม ีการขยายตัวนอยเน่ืองจากความรอนสามารถนํามาทําเปนรูปรางตางๆ ได
การที่แกรไฟตมีรูพรุนจึงมีการลดความพรุนของแกรไฟตโดยเคลือบผิวดานนอกดวยไพโรไลติกกราไฟต
และโลหะคารไบด เมื่อใชงานไปนานๆ คาการดูดกลืนแสงจะเริ่มลดลงเพราะแกรไฟตถูกกัดกรอนดวย
สารเคมีในสารตัวอยางและถูกออกซิไดซดวยออกซิเจนอาจมีการผานกาซเฉ่ือยเขาไปเพื่อลดการ
ออกซิเดชัน แกรไฟตที่นิยมใชม ี2 แบบคือ 

 1. หลอดแกรไฟท (Graphite tube)  เตาเผาชนิดหลอดแกรไฟท ประกอบดวย   ทอ
กลวงของ แกรไฟทซึ่งเปนที่ใสสารตัวอยาง ดังภาพที่ 5.6 มีการตอกระแสไฟฟาเขาที่ดานปลายทั้ง 2 
ขางของหลอดกราไฟท รังสีจากแหลงกําเนิดผานไปตามแนวยาวตรงกลางของหลอด ผานไปที่      
สารตัวอยาง ปญหาที่พบกับหลอดแกรไฟท  คือการดูดกลืนแสงที่ Background และการเปลี่ยนแปลง 
Slope ของกราฟมาตรฐานเน่ืองจากการเปลี่ยนองคประกอบของสารตัวอยางที่ปนเปอนจาก
สิ่งแวดลอม ซึ่งการลด Background อาจทําโดยการใหความรอนที่กราไฟทที่อุณหภูมิคงที่การใช
หลอดแกรไฟทอาจทําโดยใช Platform graphite ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับหลอดแกรไฟททั่วไปแตมี
การใส Platform เล็กๆ เขาไปในเตาเผาสารตัวอยางจะอยูบน Platform และมีการใหความรอน
ตามปกติ เน่ืองจาก Platform จะไดรับความรอนของรังสีจากเตาเผา ซึ่งอุณหภูมิจะเพิ่มข้ึนอยางชาๆ 
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ชากวาอุณหภูมิของผนังเตาเผา ทําใหการกลายเปนอะตอมอิสระเกิดข้ึนในชวงที่อุณหภูมิของเตาเผา
คอนขางคงที่ ซึ่งจะชวยลดผลจาก Background และ Matrix effect ของสารตัวอยาง 

 

 
รูปที ่6.9 Graphite tube ลักษณะหลอดแกรไฟท (ก)  การตออีเล็คโทรดที่หลอดแกรไฟท 

หลอดแกรไฟทที่ม ีPlatform (ที่มา: พรพิมล กองทพิย, ม.ป.ป.) 
 
 2. Carbon rod ประกอบดวยแทงแกรไฟทของแข็งเปนรูปทรงกระบอกซึ่งมีชองใหใสสาร
ตัวอยางลงไปตรงกลาง แทงแกรไฟทจะตอกับสวนที่เปนโลหะเพื่อตอกับกระแสไฟฟา แทงแกรไฟทจะ
มีการปองกันการออกซิเดชัน โดยใชกาซอารกอนหรือไนโตรเจนไหลผานเขาไป แทงแกรไฟทจะติด
ต้ังอยูใน Metallic jacket โดยมีหนาตางเปนควอทซดังรูปที่ 6.10 และ 6.11 ตรงตําแหนงที่ใสสาร
ตัวอยางจะมีถวยสําหรับใสสารตัวอยาง (Carbon sample cup) 
 

(ก) 

(ข) 

(ค) 
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รูปที่ 6.10 Carbon rod atomizer (ที่มา: พรพิมล กองทิพย, ม.ป.ป.) 

 

 
รูปที่ 6.11 Carbon cup atomizer (ที่มา: พรพิมล กองทิพย, ม.ป.ป.) 

 
6.4 การเตรียมตัวอยางในงานวิเคราะห (Sample preparation for quantitative analysis) 

6.4.1 Calibration Method  
 ในกรณีที่สารตัวอยางไมคอยมีสิ่งรบกวนและสารเจือจาง อาจจะทําการวิเคราะหไดงายๆ โดย
เทียบกับสารมาตรฐานที่ทราบความเขมขนแนนอนแลว วิธีที่นิยมใชกันทั่วๆ ไป โดยปรับสัญญาณที่ได
จาก Blank ใหเปนศูนย แลวจึงคอยแอบซอรแบนซของสารละลายมาตรฐานที่มีความเขมขนตางๆ กัน 
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(4 -5 ความเขมขน) เมื่อใช Flameless atomization technique อาจใชวัด Peak area หรือความ
สูงของพีค (Peak height) แลวนําผลมาเขียนกราฟเพื่อหาความสัมพันธกับความเขมขนของ
สารละลาย จะได Calibration curve ซึ่งอาจเปนเสนตรงหรือเสนโคงก็ได ในการาเขียนกราฟ อาจใช
เครื่องคอมพิวเตอรหรือเครื่องคํานวณทํางานให ถาเปนเสนตรง ใช Least squares fit แตถาเปนเสน
โคงอาจใชเครื่องลากเสนโคงใหได พรอมคํานวณความเขมขนใหดวยจากคาที่วัดไดของสารตัวอยางซึ่ง
สะดวกมาก สิ่งสําคัญจะตองไมลืมวา Calibration curve ที่ได ใชไดเฉพาะการวิเคราะหแตละครั้ง
เทาน้ัน เมื่อจะวิเคราะหใหมจะตองทําใหม ทั้งน้ีเพราะ parameters ตางๆ ได ที่ใชอาจเปลี่ยนแปลง
ได 

6.4.2 ใช Factor Method  
 วิธีน้ีจะใชไดเมื่อ Calibration curve เปนเสนตรง ซึ่งทําใหวิธีน้ีทําไดงายข้ึน โดยนํา
สารละลายตัวอยางมา 2 สวนเทาๆกัน (x และ y) และมีปริมาตรเปน VZ นําสวน X มาเติมสารละลาย
มาตรฐานซึ่งมีความเขมขนเปน CS ลงในปริมาตร VS สําหรับสวน Y นํามาเติมตัวทําละลาย (อาจเปน
นํ้าหรือกรด) ลงไปปริมาตร VS แลวนําสารละลายทั้งสองสวนไปวัดคาแอบซอรพแบนซไดเปน AX และ 
AY ตามลําดับ ถาใหความเขมขนของสารละลายตัวอยางเปน CU จะคํานวณหาความเขมขนไดสมการ 
 

CU = AY VS CS     ……….(6.1) 
       (AX - AY) VZ 

เพื่อใหผลของการวิเคราะหโดยวิธีน้ีดีที่สุด สภาวะตางๆ ที่ควรคํานึงถึง คือ  
  - calibration curve จะตองเปนเสนตรง  

   - คาแอบซอรแบนซที่วัดไดคือ AX ควรจะตองเปนประมาณ 2 เทาของ AY 
  - VS ควรจะตองนอยกวา VZ มากๆ เพื่อมิใหเกิดการเจือจางของสารละลายตัวอยาง 
CU มากๆ  
   4. ความเขมขนของสารมาตรฐาน CSควรจะตองมากกวาความเขมขนของสาร
ตัวอยาง CUมากๆ  
 6.4.3 ใช Stand Addition Method 
 จะเห็นวาการทํา Calibration curve ในการวิเคราะหสารน้ัน สัญญาณที่วัดไดมิใชเปนแต
เพียงสารที่ทําการวิเคราะหเทาน้ัน แตมันรวมถึงสัญญาณตางๆ ที่ไดจากสารอื่นๆ ที่มีอยูในสาร
ตัวอยาง ดวยเหตุน้ีจึงทําใหผลการวิเคราะหคลาดเคลื่อนได ดังน้ัน ในการแกปญหาเกี่ยวกับ Matrix 
effect และ Interference จึงควรใช Standard addition method ซึ่งทําไดโดยแบงสารละลาย
ตัวอยางออกเปน 4 – 5 สวน นําแตละสวนมาเติมสารมาตรฐานที่มีความเขมขนตางๆ กันไป (C1, C2, 
C3 …) จํานวนปริมาตรเทากัน สวนสารละลายสุดทายนํามาเติมเฉพาะตัวทําละลายใหมีปริมาณเทากัน 
นําสารละลายทั้งหมดไปวัดคาแอบซอรแบนซแลวนํามาเขียนกราฟกับความเขมขนของสารมาตรฐานที่
เติมลงไป ดวย Least – square fit คววามเขมขนไดจากการ Extraporating ไปตัดแกนความเขมขน 
 การวิเคราะหดวยวิธีน้ีจะเห็นวาสารละลายทั้งหมดทุกขวดมีลักษณะเหมือนกัน (Same 
matrix) ถาการวิเคราะหมี Matrix effect ก็จะมี Effect เหมือนกันหมดดวย จึงหักลางกันไป และ
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การวิเคราะหดวยวิธีน้ีสามารถหาไดวาสารตัวอยางมี Matrix effect มากนอยเพียงใดไดดวย โดย
เทียบคาของ Slopes ของ curve ทั้งสอง ถาทั้งสองเสนมีคา Slopes เทากัน แสดงวาสารละลายทั้ง
สองชุดไมมี Interferences 
 6.4.4 ใชวิธีเจือจาง (Dilution Method) 
 วิธีน้ีจะใชไดดีกับการวิเคราะหสารตัวอยางที่มี Interference โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีที่เกดิ 
Enhancement คือ คาแอบซอรแบนซจะไดมากกวาปกติ เน่ืองจากเกิดไอออไนเซชัน วิธีการน้ี
สามารถทําไดโดยการเติมสารละลายที่ประกอบดวยธาตุที่ไอออไนสงายๆ ลงไปในสารละลายตัวอยาง
และสารละลายมาตรฐานใหมากเกินพอ และมีปริมาตรจํากัดไมควรเติมมากเกินไปจนทําใหสารละลาย
เจือจางมากจนวัดคาไมได  
 6.4.5 ใชวิธี Internal Standard Method  
 วิธีวิเคราะหน้ีอาศัยหลักการเติมสารมาตรฐาน (Reference element) ซึ่งเปนคนละธาตุกับ
สารที่สารที่จะวิเคราะหลงไปในสารตัวอยาง และ Blank หลังจากวัดคาแอบซอรแบนซ แลวหา
อัตราสวนของแอบซอรแบนซระหวางสารตัวอยางและสารมาตรฐาน (AU/AS) จากน้ันไปเขียนกราฟ
กับความเขมขนของธาตุที่จะทําการวิเคราะหจะได Calibration curve เพื่อใชหาความเขมขนของ
สารละลายตัวอยางตอไป สําหรับวิธีน้ีจะใชไดตอเมื่อ 
 1. สารตัวอยางจะตองไมมีธาตุที่ใชเปนมาตรฐาน (Reference element)  
 2. ทั้งสารตัวอยางและสารมาตรฐานจะตองมีลักษณะและคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกัน
เทคนิคน้ีอาจจะคอยขางลําบากในการทํา แตสามารถทําได ถาเครื่อง Atomic absorption 
spectrophotometer ชนิดมี 2 channel 
 
6.5 เทคนิคในการวิเคราะหอะตอมมิกแอพซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 

 6.5.1 ไฮไดรดเจเนอเรชัน (Hydride generation) เน่ืองจากธาตุบางชนิดจะเปลี่ยนให
เปนอะตอมโดยตรงดวยเทคนิค Flam Atomization และ Electrothermal atomization ไมได 
จําเปนตองใชวิธีทําใหแตกตัวในบรรยากาศที่ปราศจากออกซิเจนเพื่อปองกันการรวมกับออกซิเจน 
ดังน้ัน จึงตองใชวิธีทําใหธาตุเหลาน้ันกลายเปนสารที่เปนไอไดงายๆ ที่อุณหภูมิหองดวยการรีดิวซ 
(Reduce) ใหเปนไฮไดรด (Hydrided) แลวใหไฮไดรด น้ันผานเขาไปในเปลวไฟไฮโดรเจนจะทําให
ธาตุกลายเปนอะตอมอิสระได เทคนิคน้ีใชในการวิเคราะหธาตุ แอรซินิก (As) บิสมัส (Bi) ซีลีเนียม 
(Se) เลด (Pb) แอนติโมนี (Sb) ทิน (Sn) และ เทลลูเลียม (Te) โดยทําใหเกิดสารประกอบไฮไดรด ดัง
แสดงในตารางที่ 6.3 
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ตารางที่ 6.3 สารประกอบไฮไดรดและจุดเดือดของธาตุบางชนิด 

ธาตุ ไฮไดรดที่ระเหยได จุดเดือด (°C) 
As AsH3 - 55 
Bi BiH3 - 22 
Pb PbH3  
Sb SbH3 - 17 
Se H2Se - 42 
Sn SnH4 - 52 
Te H2Te - 4 

(ที่มา: Stoog et al., 1998) 
 
 ตามหลักการแลว สารละลายที่มีธาตุเหลาน้ีจะถูกรีดิวซไดอยางดีดวยโซเดียมบอโรไฮไดรด
(NaBH4) หรือบอโรไซยาไนด ในสารละลายที่เปนกรด ไฮไดรดของธาตุที่เกิดข้ึนน้ันถูกพาออกจากขวด
ที่ใชทําปฏิกิริยาดวยแก็สไฮโดรเจนหรือแกสอารกอนเขาไปสู Hydrogen flame ซึ่งอากาศเปนตัวชวย
ใหไฮโดรเจนติดไฟ (Entrained air) ความรอนจาก Flame จะทําใหไฮไดรดสลายตัวเกิดเปนอะตอม
ของธาตุ Atomic absorption signal จะเกิดข้ึนไดเปน Sharp peck โดยใช Resonance line จาก 
Electrodeless discharge lamp ซึ่งให Sensitivity ที่สูงกวา HCL  
 6.5.2 โควดเวเปอร (Cold vapour) จัดเปนวิธี Flameless atomization แบบ Vapor 
Generation ใชในการวิเคราะหธาตุบางชนิดที่เปลี่ยนเปนไอไดงาย ซึ่งไดแก การวิเคราะหปรอท โดย
ใชการ Reduction ของสารประกอบปรอท ซึ่งโดยหลักการแลวใชวิธีรีดักชันสารประกอบของ
สารประกอบของปรอทดวยสารละลายทินคลอไรด (SnCl2) ในกรดเมอคิวรีไอออน (Hg2+) จะ        
ถูกรีดิวซออกมาเปนเมอคิวรี (Hg°) แลวปมไอของปรอทผานสารดูดความช้ืน (Desiccant) เพื่อนําไป
ใน Absorption cell ที่ทําดวยแกว แต Window เปนควอซต วัดแอบซอรพแบนซที่ความยาวคลื่น 
253.6 nm โดยใช Hg – HCL สําหรับการหาปริมาณปรอทโดยวิธีการน้ีใหความไวดีกวาใชแบบเฟลม 
(Flame AAS) ประมาณ 2,000 เทา คือ สามารถหาปรอทไดถึง 0.001 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร  

 ตัวอยางงานวิเคราะหดวยเครื่องอะตอมมิกแอพซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร เปนการ
วิเคราะหตัวอยางไดทั้งของแข็ง และของเหลว ซึ่งตัวอยางตองผานการเตรียมเพื่อใหอยูในรูป
สารละลายใส โดยการยอยดวยกรดจึงสามารถนําไปวิเคราะหได ซึ่งจะมีความจําเพาะกับโลหะทุกชนิด
ในงานวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพนิยมนําไปวิเคราะหแรธาตุที่จําเปนตอการเจริญของจุลินทรีย
ของพืช และสัตว ตัวอยางการวิเคราะหธาตุโพแทสเซียม โซเดียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ในเมล็ด
พริกหวานและในนํ้าทิ้งจากกระบวนการกลั่นเอทานอลเพื่อใชเพาะเลี้ยงสาหราย (Siri et al., 2013; 
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ปรียา แกวนาร ีและคณะ, 2555) การวิเคราะหสารอิเล็กโทรไลทที่รั่วไหลออกนอกเซลลเมื่อเซลลเกิด
การเสื่อมสภาพ (Kaewnaree et al., 2007)  

6.6 สรุปประจําบท 
เครื่องอะตอมมิกแอบซอรบชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร (Atomic Absorption Spectro- 

photometer, AAS) เปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหธาตุ(metal element) ที่อยูในตัวอยาง
ทดสอบ ดวยเทคนิค Atomic Absorption Spectroscopy   ซึ่งเปนกระบวนการที่อะตอมอิสระ 
(Free atom) ของธาตุดูดกลืน (Absorp) แสงที่ความยาวคลื่นระดับหน่ึงโดยเฉพาะซึ่งข้ึนอยูกับธาตุ
แตละธาตุ เน่ืองจากธาตุแตละชนิดมีระดับของพลังงานแตกตางกันจึงมีการดูดกลืนพลังงานไดแตกตาง
กัน พลังงานที่พอดีกับคุณสมบัติเฉพาะของธาตุจะทําใหอิเล็กตรอนของธาตุน้ันๆ เปลี่ยนสถานะจาก
สถานะพื้น (Ground state) ไปเปนสถานะกระตุน (Exited state) มีความจําเพาะกับธาตุโลหะ
สามารถวิเคราะหธาตุของโลหะไดถึง 67 ธาตุ  

 เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร ประกอบดวย 5 สวน คือแหลงกําเนิด
แสง (Light source) สวนทําใหธาตุแตกตัวเปนอะตอมอิสระ (Atomizer) โมโนโครมาเตอร 
(Monochromater)   ดีเทคเตอร (Detector) และระบบประมวลผล (Data processor) สามารถ
แบงเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโตรโฟโทมิเตอรมี 2 ประเภท คือ Flame-AAS และ 
Graphite-AAS 
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แบบฝกหัดทายบท 
บทท่ี 6 

 
 1.จากรูป จงบอกสวนประกอบของแหลงกําเนิดแสงของเครื่องอะตอมมิกแอพซอรพชัน 
สเปกโทรโฟโตมิเตอร 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 A  คือ............................................................................................. 
 B  คือ............................................................................................. 
 C  คือ............................................................................................. 
 D คือ............................................................................................. 

 E คือ............................................................................................. 
 F คือ............................................................................................. 
 G คือ............................................................................................. 
 H คือ............................................................................................. 
  I  คือ............................................................................................. 
  2. จงอธิบายหลักการทํางานของอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร พรอมวาดรูป
ประกอบ 
  3. จงบอกอุปกรณหลักของอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอรประกอบดวย
อะไรบางแตละสวนทําหนาที่อยางไร  
  4. จงเปรียบเทียบอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอรแบบใชเปลวไฟและแบบใช
ความรอนจากไฟฟาแตกตางกันอยางไร 
 5. จงยกตัวอยางธาตุในตัวอยาง ที่วิเคราะหดวยเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโต
มิเตอร มา 3 ชนิด 
  6. จงอธิบายหลักการใชไฮไดรดเจเนอเรชัน (Hydride generation)  
  7) การวิเคราะหโลหะโดยการเตรียมสารละลายมาตรฐานดวยการทํา Internal Standard 
Method คืออะไร 
  8) จงบอกคุณสมบัติตัวอยางกอนนําไปใชวิเคราะหดวยเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพ
ชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
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Abstract
Bottoms liquid from an ethanol distillation of spent sugarcane juice media was treated using a twostep process.

First, a Clostridium strain isolated from a wastewater treatment pond was grown for 6 days on diluted distillation
bottoms liquid. This treatment reduced sugar concentration from 10.7%(w/v) to 2.6%(w/v) and accomplished a COD
removal of 68.58%. It increased concentrations of NO3

-, P, K, Na, Ca and Mg from 183, 2218, 285, 237, 304 and 224
mg/L to 616, 2901, 1600, 3863, 389 and 472 mg/L, respectively. Subsequently, mineral removal was accomplished
using a biotreatment by Chlorella vulgaris. Chlorella vulgaris was cultured in ethanol distillation bottoms liquid diluted
1:100 with water. Experimental conditions were an initial pH of 5, incubation at room temperature with continuous
illumination using white, red and green light at the intensities of 3,000 and 5,000 Lux for 10 days. It was found that
Chlorella vulgaris had the highest biomass (cell dry weight) of 0.94g/day under white light with illumination at the
intensity of 5,000 Lux. Chlorella vulgaris grown in Basal Medium under same conditions (control treatment) produced
less biomass (0.183 g/day) than the tested conditions. After the Chlorella vulgaris biotreatment, concentrations of NO3,
P, K, Na, Ca and Mg were low enough for discharging into the environment.  The NO3

-, P and K removal was
especially pronounced.

Keywords: Chlorella vulgaris, ethanol distillation residue, wastewater, sugarcane

1. Introduction
 Industrial and agricultural wastewater is primarily

composed of organic substances such as carbohydrates,
proteins and fats. If these are released into an environment,
they can cause adverse environmental impacts.
Sugarcane juice for industrial ethanol production has a
high level of sugar. Sugarcane juice has become an

important raw material for fuel ethanol production in Udon
Thani Province (Thailand). Approximately 2.5 tonnes of
sugarcane is needed to produce 1,000 L of juice containing
200-230 g/L of total sugar [1]. After fermentation, the
distillation process produces 150 L of ethanol and 750 L
wastewater also known as bottoms liquid [1]. The
bottoms liquid contains organic materials that are harmful
it is released into the environment. It also contains lot of
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nutrients including sugar. These can be used as nutrients
to produce biogas. Anaerobic digestion has been utilized
to treat waste water containing high organic matter to
significantly reduce chemical oxygen demand (COD).
Bio-conversion of wastewater sludge to biogas is limited.
Anaerobic digestion of wastewater sludge was done
using a Clostridium strain isolated from the sludge as an
inoculum. Anaerobic conversion of biomass has also been
demonstrated as a technically feasible way of generating
hydrogen and methane [2]. Anaerobic digestion of organic
materials and uptake of some minerals can support
microalgae growth.

Carbon, nitrogen and phosphorus are the three
most important nutrients influencing microalgal growth [3].
Microalgae have long been used in tertiary sewage treatment
to eliminate N and P compounds after COD removal by
conventional secondary treatment [4-5]. Industrial
wastewater from olive-oil extraction was used for
Scenedesmus obliquus biomass production [6].  Chlorella
vulgaris can reduce COD of wastewater from cassava
ethanol fermentation resulting in increased biomass at pH
6.0 at 27 oC under, continuous illumination at 3,000 Lux
[7]. Microalgae are photosynthetic organisms with
relatively simple growth requirements. Through the
process of photosynthesis, microalgae convert water and
carbon dioxide into oxygen and biomass using minerals in
their metabolic pathway. Nutrient requirements for growth
of microalgae can be found in many industrial wastes.
      The current study investigated a sequential twostep
wastewater treatment. In the first step, anaerobic fermen-
tation of ethanol distillation bottoms liquid by a strain of
Clostridium was done to reduce sugar levels. The second
step involved nutrient removal by Chlorella vulgaris
under continuous illumination of three light colors and
intensities. This was done for the purpose of reducing the
mineral contents of the wastewater.

2. Materials and Methods
2.1 Strain and cultivation
The first microorganism used in this study was a

Clostridium strain isolated from sludge collected from a
wastewater pond at Udon Thani Rajabhat University
(UDRU). It was cultivated in 500 ml flasks containing
200 ml of culture medium at 35 ๐C for 24 h.

The microalgae used in this study was Chlorella
vulgaris from the biotechnology laboratory of the
Thailand Institute of Scientific and Technology Research
(TISTR). It was cultivated in 2,000 ml fermentation flasks
containing 1,800 ml of culture medium at 25 ๐C under
continuous illumination by white light at an intensity of
3,000 Lux for 7 days. The inoculum concentration was
about 1010 cells per liter of medium. The biomass was
harvested using a centrifuge at 3,000 rpm for 10 min.

The nutrient broth (NB) used in this study consisted
of 5 g peptone and 3 g beef extract per liter of distilled
water.

N8Y basal medium (BM) [8], consisted of 1 g
KNO3, 0.74 g KH2PO4, 0.207 g Na2HPO4, 0.013 g
CaCl2.H2O, 0.01 g FeNaEDTA, 0.025 g MgSO4, 0.1 g
yeast extract and 1 ml micronutrient solution per liter of
distilled water. The micronutrient solution contained 3.58
g Al2(SO4)3.18H2O, 12.98 g MnCl2.4H2O, 1.83 g
CuSO4.5H2O, 3.2 g  ZnSO4.7H2O per liter of distilled
water.

Ethanol distillation bottoms liquid was obtained
from an industrial ethanol process (JSP Chemical Plant,
Udon Thani Province). It was stored at -20 ๐C prior to use.

2.2 Pre-treatment wastewater and analysis
Ethanol distillation bottoms liquid was the

substrate in these experiments. The initial pH of the bottoms
liquid was 5. The initial reducing sugar concentration was
determined by the 3,5 dinitrosalicylic acid method [9].
Total sugar was measured using the phenol sulfuric method
[10]. Nitrate (NO3

-) [11] and phosphorus (P) [12] concen-
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trations were determined using a spectrophotometer (UV-
1800, Shimadzu, Japan). Potassium (K), sodium (Na),
calcium (Ca) magnesium (Mg) contents were measured
using atomic absorption spectroscopy (AAS-3110, Perkin-
Elmer, USA) [13] and COD was determined by the
titration method.

2.3 Inoculums
The inoculum was isolated from wastewater

sludge. It was pretreated by heating at 105 บ C for 3 h to
inactivate methanogenic bacteria. Ten mg of dried sludge
was added to 200 ml NB and incubated at 35 ๐C for 24 h
under anaerobic conditions. Then microbial cells were
cultured on NB agar at 35 ๐C for 24 h to obtain pure
cultures. Three strains were isolated in pure culture and
preliminary sugar fermentation tests done. The strain
consuming the most sugar was the inoculum used in this
study. Morphological examination and biochemical tests
indicate that the microorganism was a member of the
Clostridium species.

2.4 Fermentation and testing
One liter of pretreated substrate was mixed with

50 ml of inoculum suspension of Clostridium and
incubated anaerobically at 35 ๐C for 6 days without
stirring. Samples were collected to determine the concen-
trations of reducing sugars, total sugars, nitrate (NO3

-),
phosphorus (P), potassium (K), sodium (Na), calcium (Ca)
magnesium (Mg) [13] and COD.

2.5 Cultivation of C. vulgaris and analysis
Chlorella vulgaris was cultured in ethanol

distillation bottoms liquid. Bottoms liquid with an initial
pH=5 was diluted 1:100 with water.  Chlorella vulgaris
was grown aerobically for 6 days at 25 oC. The initial pH
was 5, incubation at room temperature with continuous
illumination using white, red and green light at intensities
of 3,000 and 5,000 Lux for 10 days. Samples were
collected daily for analysis, Biomass, nitrate, phosphorus,
potassium and calcium  contents were determined.

2.6 Biomass determination
Samples were collected every day. Optical

density was measured at 682 nm. Biomass concentration
was determined by correlating the optical density (OD682)
with the dry weight of biomass in the culture medium. The
relationship between biomass concentration and optical
density was found to be the following:

Cb (mg/L) = 216.1OD682 (R2=0.99)

where Cb is the biomass concentration in mg/L
and OD682 is optical density at 682 nm. The above
relationship was derived by measuring OD682 and deter-
mining the corresponding biomass concentration. This was
done for OD682 values over the range of 0.101.00.
Biomass concentration was determined by centrifugation
at 5,000 rpm for 10 minutes followed by washing with
deionized water. This was repeated and followed by
drying at 80 ๐C for 6 h [14].

3. Results and Discussion
The research investigated a sequential two step

process for wastewater treatment. In the first step, reducing
sugar and COD concentrations of ethanol distillation
bottoms liquid was reduced by bacterial fermentation. In
the second step, Chlorella vulgaris was cultured for biomass
production on the sugar and COD depleted bottoms liquid
of step 1. This second culture was done under continuous
white, red and green lighting at the intensities of 3,000 and
5,000 Lux. Medium was reduced of the mineral contents.

3.1 Removal of COD and minerals from
ethanol distillation bottoms liquid by Clostridium

Removal of reducing sugars, total sugars, COD,
P, NO3

-, Ca, Mg, K and Na from ethanol distillation
bottoms liquid was investigated. It was found that the
initial concentration of reducing sugars and total sugars
was 22,000 and 104,000 mg/L respectively. COD, P, NO3

-
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, Ca, Mg, K and Na concentrations were found to be
380,000, 2,218, 183, 304, 224, 285 and 237 mg/L, respec-
tively (Table 1). These values represent high nutrient
content. This is especially true with regard to total sugars,
reducing sugars and COD. Ethanol distillation bottoms
liquid was inoculated with a species of Clostridium and
anaerobically incubated at 35 ๐C for 6 days. It was
observed that the concentrations of total sugars, reducing
sugars and COD were reduced to 23,000, 2,000 and
120,000 mg/L, respectively (Figures 1 and 2). These
values represent 77.9 90.9 and 68.5% removal. However,
the concentrations of other nutrients were increased over
their initial levels. Concentrations of NO3

-, P, K, Na, Ca
and Mg increased from 183, 2,218, 285, 237, 304 and 224
mg/L to 616, 2,901, 1,600, 3,863, 389 and 472 mg/L,
respectively (Figures 3 and 4). Microorganism used
carbon source from COD and released mineral contents

Table 1. Concentration of minerals in basic medium
and ethanol distillation wastewater

Parameter

Concentration (mg/L)

Basic 

medium 

ethanol distillation 

bottoms liquid 

Reducing sugar -   22,000 

Total sugar -    104,000 

COD -    380,000 

P   293   2,218 

NO3
-   620   183 

Ca     52   304 

Mg    6   224 

K   670   285 

Na     97   237 

during fermentation. This material, with reduced levels of
organic carbon and enhance levels of mineral nutrients
was then used as a substrate to culture algal biomass,
Chlorella vulgaris.

Figure 1. Concentration of a) reducing sugars and b) total sugars in ethanol distillation wastewater during fermentation

101KKU  Res. J. 2014;  19(Supplement Issue)



  ☺  

Figure 2. Concentration of COD in ethanol distillation wastewater during fermentation

3.2 Removal of NO3
-, Ca, Mg, P, K and Na from

ethanol distillation bottoms liquid by Chlorella vulgaris
under continuous illumination of various colors

Chlorella vulgaris was cultured under white, red
and green light at intensities of 3,000 and 5,000 Lux on
BM and sugar and COD depleted ethanol distillation
bottoms liquid. As shown in Table 2, concentrations of P,
NO3

-, Ca, Mg, K and Na in bottoms liquid decreased to
low values.

Four culture conditions produced high levels of
Chlorella vulgaris biomass. These were 1) growth on BM
under white light at an intensity of 3,000 Lux (194 mg/L),
2) growth on BM under red light at an intensity of 5,000
Lux (162 mg/L), 3) growth on distillation bottoms liquid
under white light at an intensity of 3,000 Lux (867 mg/L),
and, 4) growth on BM under white light at an intensity of
5,000 Lux (940 mg/L). This is seen in Figures 5(a), 5(b),
6(a) and 6(b), respectively. The results indicated that C.
vulgaris can grow on ethanol distillation bottom wastewater
better than on BM.

Biomass of C. vulgaris grown on BM under white,
red and green lighting showed similar patterns. C.
vulgaris grown on BM reached peak levels of biomass

after 10 days of culture. Cultures of C. vulgaris showed
higher levels of biomass production when cultivated
under a light intensity of 3,000 Lux than at 5,000 Lux.
Biomass of C.vulgaris grown on distillation bottoms
liquid was approximately 5 times that grown on BM.
Additionally, peak biomass production on distillation
bottoms liquid was seen at 5 days, compared to 10 days
when grown on BM.
      Biomass production in distillation bottoms liquid
culture under white and red light showed similar patterns
at both intensities. C. vulgaris culture under green light
had the lowest biomass. The algae did not grow well
under green light at both light intensities. It was seen that
the highest biomass was produced under white light. It
has been reported that there is an optimum light intensity
and color for growth of each microalgae species [15].
This is referred to as its light saturation point. Light of
excessive intensity cannot be fully utilized by algae. In
this case, there would be unnecessary production costs.
Inadequate light intensity limits microalgal growth [16].
For example, the effect of cultivation conditions on Chlo-
rella pyrenoidosa was that light saturation point was closer
to 3,000 Lux than 5,000 Lux [6].
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Algae photosynthetically convert water and
carbon dioxide into oxygen and biomass and use mineral
elements in their metabolism. The mineral requirements
for growth of Chlorella vulgaris may be available in
process waste streams. The results of the current study
show that  removal of P, NO3

-, K and Ca is accomplished
in C. vulgaris culture. This was seen under continuous
illumination of all colors and intensities (Table 2).
However, Na and Mg were not removed by C. vulgaris
culture (data not shown).

As can be seen in Table 3, when grown on BM,
levels of P, NO3

- and K removal under red light by C.
vulgaris were 47.44%, 54.00% and 69.00%, respectively.
These values were observed at 3,000 Lux for P and 5,000

Lux for NO3
- and K. Ca removal under white light at the

intensity of 3,000 Lux was 38.09%. NO3
- levels were

reduced by 36.46% under white light at an intensity of
5,000 Lux. P and Ca removal under red light at intensities
of 3,000 and 5,000 Lux were 21.72% and 27.27%, respec-
tively. P, NO3

-, K and Ca are important nutrients influencing
Chlorella vulgaris growth. These results suggest that a
two-step process can be employed for wastewater treatment.
The first step is done to utilize COD, reducing and total
sugars. The second step is done to eliminate P, NO3

-, K
and Ca. Distillation bottoms liquid has the necessary
nutrients to support the growth of algal biomass. The optimum
levels of other nutrients for biomass production will be
further investigated in the future.

Table 2. Mineral use by Chlorella vulgaris cultured in basal medium and ethanol distillation bottoms liquid under
white red and green light at intensities of 3,000 and 5,000 Lux

Mineral 

Basal medium (mg/L) Ethanol Distillation Bottoms Liquid (mg/L) 

3,000 Lux 5,000 Lux 3,000 Lux 5,000 Lux 

Initial Final Initial Final Initial Final Initial Final 

P

White 4947 4244 7011 5240 5663 5198 4968 4841 

Red 4167 2190 4367 3911 7060 5526 6485 5510 

Green 5989 5068 4789 3792 6233 5451 5361 5335 

NO3
-

White 150 112 150 139 201 129 181 115 

Red 150 111 150 99 152 141 162 145 

Green 150 60 150 128 190 177 172 154 

K

White 123 106 115 101 49 44 67 56

Red 107 47 100 31 60 43 62 44

Green 127 104 113 113 60 40 60 29

Ca

White 21 13 15 14 9 9 11 11

Red 17 15 15 14 10 10 11 8

Green 18 16 17 14 10 9 11 10
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Mineral 
Basal medium (%) Ethanol distillation wastewater (%) 

3,000 Lux 5,000 Lux 3,000 Lux 5,000 Lux 

P
White 14.21 25.26 8.21 2.55 
Red 47.44 10.44 21.72 15.03 
Green 15.37 20.81 12.54 0.48 

NO3
-

White 25.33 7.33 35.82 36.46 
Red 26.00 34.00 7.23 10.49 
Green 16.60 14.6 6.84 10.46 

K
White 13.82 12.17 10.20 16.41 
Red 56.07 69.00 28.33 29.03 
Green 18.11 0.00 33.33 51.66 

Ca
White 38.09 6.60 0.00 0.00 
Red 11.76 6.60 0.00 27.27 
Green 11.11 17.64 10.00 9.09 

Figure 3. Concentration of (a) nitrate and (b) phosphorus in ethanol distillation wastewater during fermentation

Table 3. Percentage of mineral removal from basal medium and ethanol distillation bottoms liquid by Chlorella
vulgaris
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Figure 4. Concentration of (a) potassium, (b) sodium (c) calcium and (d) magnesium in ethanol distillation wastewater
during fermentation
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Figure 5. Biomass of Chlorella vulgaris culture in BM under white red and green light at intensities of (a) 3,000 and
(b) 5,000 Lux
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Figure 6. Biomass of Chlorella vulgaris culture in distillation bottoms liquid under white red and green light at
intensities of (a) 3,000 and (b) 5,000 Lux

4. Conclusion
Organic materials in ethanol distillation bottoms

liquid were treated using bacterial fermentation. Organic
carbon sources in this wastewater were used as substrates.
After this primary treatment, the total sugar, reducing sugar
and COD were removed at levels of 77.7, 90.9 and 68.5%,
respectively. Concurrently, mineral contents increased for
phosphorus, nitrate, potassium, sodium, calcium and
magnesium. These minerals were consumed by subsequent

Chlorella vulgaris culture under continuous illumination
of various colors. Chlorella vulgaris used P, NO3

-, K and
Ca in wastewater for biomass production. White light at
an intensity 5,000 Lux exhibited highest response to
biomass production. A wastewater treatment coupling a
process using a Clostridium ssp. and Chlorella vulgaris is
feasible. Such a process may be used to simultaneously
reduce pollution, production costs for microalgae, increase
biomass production and reduce costs of wastewater treatment.
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       7.4.2 สารละลาย 
 7.5 สรปุประจําบท 
 แบบฝกหัดทายบท บทที่ 7 
 เอกสารอางอิง 
  
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทน้ีแลวผูเรียนควรมีความรูและทกัษะดังน้ี 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีโครมาโทกราฟ 
2. อธิบายกระบวนการโครมาโทกราฟแยกสารใหบรสิุทธ์ิได 
3. บอกความแตกตางของโครมาโทกราฟแบบกระดาษ แบบแผนเย่ือบาง และแบบคอลมันได 
4. ตรวจสอบหรือวิเคราะหชนิดของสารจากสารตัวอยางโดยใชเทคนิคโครมาโทรกราฟได 
5. ใชตัวทําละลายทีเ่หมาะสมในการแยกสารโดยเทคนิคโครมาโทรกราฟได 
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วิธีสอนและกิจกรรม 
1. ช้ีแจงวัตถุประสงคและเน้ือหาประจําบท 
2. ทบทวนเน้ือหาทีเ่รียนมาของสัปดาหกอน  
3. นําเขาสูบทเรียนเรื่องโครมาโทกราฟพื้นฐาน 
4. บรรยายเน้ือหาประกอบสือ่อิเล็กทรอนิกสโดยการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการ

สอนและรปูภาพ 
5. เปดโอกาสใหผูเรียนถามในแตละหัวขอและเสนอแนวความคิดกอนขามหัวขอน้ัน 
6. ตรวจสอบคําตอบของผูเรียนสอบถามผูเรียนถาผูเรียนมขีอสงสัยและสรุปเน้ือหาประจําบท 
7. แบงกลุมผูเรียนเพื่อฝกปฏิบัติการทางเครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ  

เตรียมอปุกรณและเครื่องมือตางๆ ตามใบงานที่ไดมอบหมายและกําหนดวันสงรายงาน 
8. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบานและกําหนดวันสง 
9. ช้ีแจงหัวขอทีจ่ะเรียนในครั้งตอไปเพือ่ใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 
10. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษากอนเลิกเรยีน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเครือ่งมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
2. สื่อเอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส 
3. เครื่องคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร 
4. โครมาโทกราฟแบบกระดาษ แบบเย่ือบาง และแบบคอลมัน  
5. แผนโปรงใสและเครื่องฉายภาพ 
6. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส 
7. ใบงาน 
8. แบบฝกปฏิบัติการ 

 
การวัดและการประเมินผล 
 การวัดผล 

1. การตรงตอเวลาของนักศึกษาในการสงงานและเขาเรียน 
2. การซักถาม-ตอบคําถาม 
3. การเขารวมกิจกรรมกลุม 
4. การปฏิบัติการในใบงาน 
5. รายงานของใบงาน 
6. ผลการสอบยอย 
การประเมินผล 
1. จากการทํากจิกรรมกลุมเสรจ็ตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบรูณ 
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 



 
 

 

บทที่ 7 
ทฤษฎีโครมาโทกราฟ  

 
โครมาโทกราฟเปนเทคนิคที่ใชแยกและวิเคราะหสารใหบริสุทธ์ิกอนนําไปวิเคราะหเชิง

คุณภาพหรือเชิงปริมาณหรือเพื่อกําจัดสารที่ปนเปอนมากับกับสารละลายตัวอยาง เทคนิคน้ีนิยมใชกนั
อยางแพรหลายในสาขาตางๆ เชน เคมี ชีวเคมี การเกษตร เภสัชกรรม การแพทย อุตสาหกรรม 
วิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ เปนตน 

โครมาโทกราฟเปนคําที่เรียกกันมาต้ังแตปลายคริสตศตวรรษที่ 19 โดยไมเคิล ซวีตต 
(Micheal Tswett) นักพฤษศาสตรชาวรัสเซีย โครมาโทกราฟ (Chromatography) เปนคํามาจาก
ภาษากรีก 2 คํา คือ Chromato แปลวา สี และ Graphy แปลวาเขียนหรือบันทึก งานวิจัยของ ไม
เคิล ซวีตต คือการศึกษาทางฟสิกสและเคมีของคลอโรฟลล ในการศึกษาไมเคิล ซวีตต ไดใชสารดูดซับ 
(Absorbent) บรรจุลงในคอลัมน แลวใชตัวทําละลายอินทรียเปนตัวชะ สารคลอโรฟลลจะถูกแยก
ออกเปนแถบๆ (Band) ซึ่งแตละแถบมีสีตางกัน ปจจุบันโครมาโทกราฟไดนํามาใชในงานวิเคราะห
และไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เพราะสามารถวิเคราะหสารไดกวางขวาง หลากหลาย และมี
ความจําเพาะสูง ซึ่งสามารถวิเคราะหไดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (พัฒนา เหลาไพบูลย, 2548) 
 
7.1 หลักการโครมาโทกราฟ  

เทคนิคโครมาโทกราฟ International Union of Pure and Applied Chemistry ไดใหคํา
จํากัดความวา โครมาโทกราฟเปนวิธีการข้ันแรกที่ใชแยกองคประกอบของตัวอยางโดยอาศัย
กระบวนการกระจายตัวระหวางสองวัฏภาค (Phase) วัฏภาคแรกเปน วัฏภาคน่ิง (Stationary 
phase) ซึ่งอาจเปนของแข็งหรือของเหลวที่เคลือบบนของแข็งหรือเจล (Gel) ที่บรรจุอยูในคอลัมน 
หรือกระจายตัวเปนช้ันบางๆ หรือกระจายตัวเปนฟลม สวนอีกวัฏภาคหน่ึงเปนวัฏภาคไหล (Mobile 
phase) ซึ่งอาจเปนแกสหรือของเหลว จากน้ันจึงทําการวิเคราะหชนิดและปริมาณโดยใชเทคนิคอื่นๆ 
เขามาตรวจสอบชนิดและปริมาณ เทคนิคโครมาโทกราฟมีหลายแบบจําแนกเทคนิคโครมาโทกราฟ
โดยอาศัยลักษณะปรากฏทางกายภาพ ไดแก  โครมาโทกราฟแบบกระดาษ (Paper 
chromatography) โครมาโทกราฟแบบเย่ือบาง (Thin layer chromatography) โครมาโทกราฟ
แบบคอลัมน (Column chromatography) โครมาโทกราฟแบบแกส (Gas chromatography) และ
โครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง (High performance liquid chromatography) 
(Hamilton และ Swell, 1977) ปจจุบันโครมาโทกราฟไดใชอยางแพรหลาย และยังมีการพัฒนา
เทคนิคตางๆ อยางตอเน่ืองทั้งองคประกอบของการแยกและเทคนิคประมวลผล  

กระบวนการแยกสารทางโครมาโทกราฟน้ันสามารถกําหนดไดดวย 2 สถานะ คือ 
1. คา partition coefficient หรือ distribution constant (K) ซึ่งแทนดวย distribution 

isotherms อาจเปนไดทั้งแบบเสนตรง (linear) หรือไมเปนเสนตรง (nonlinear) ไอโซเทอรม 
(isotherms) แสดงดวยกราฟที่อุณหภูมิหน่ึงกําหนดไว ทําใหคาที่ไดจากความสัมพันธของตัวดูดซับใน
เฟสคงที่กับความเขมขนของตัวถูกดูดซับในเฟสเคลื่อนที่หรือแกสเฟสมีคาคงที่ ซึ่งเรียกวา คาคงที่การ
แผกระจาย (distribution constant หรือ partition coefficient, K) มีสมการดังน้ี 
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K = CS 
 Cg 
 

CS = ความเขมขนของตัวถูกดูดซับในเฟสเคลื่อนที ่
Cg = ความเขมขนของตัวถูกดูดซับในแกสเฟส 
 

2. ระบบของโครมาโทกราฟจะเปนระบบอุดมคติ (ideal) หรือไมเปนระบบอุดมคติ (non – 
ideal) ก็ได  ถาเปนระบบอุดมคตติ แสดงวาการแลกเปลี่ยนระหวางเฟส 2 เฟสน้ันเปน 
Thermodynamicallly reversible และสมดุลระหวางอนุภาคที่เปนของแข็ง หรือของแข็งที่มี 
liquid phase ฉาบผิวและแกสเฟสจะเขาสูสมดุลออยางรวดเร็ว กระบวนการ diffusion เกิดข้ึนนอย
มาก แตถาเปน non – ideal การต้ังสมมติฐานน้ีจะใชไมไดไอโซเทอรมจึงมีไดทั้งที่เปนเสนตรงและ
เสนโคง ถาเปนเสนตรง ลักษณะพีคของโครมาโตแกรมจะเปนแบบเกาสเชียน แสดงวาการแยกสารไม
มีปญหา ถาไอโซเทอรมเปนเสนโคง แสดงวาพีคของโครมาโทแกรมไมสมมาตรกัน (asymmetry) บาง
ทีไอโซเทอรมจะเปนเสนตรงบางชวงของความเขมขนเทาน้ันในกรณีน้ีจําเปนตองทําการวิเคราะห
ในชวงชวงความเขมขนจํากัดเพื่อปองกันการแยกปญหา 

ในการอธิบายทฤษฎีทางโครมาโทกราฟโดยอาศัยพื้นฐานของ discontinuous model 
จะตองต้ังสมมุติฐานข้ึนหลายอยางดวยกัน คือ 

 1. ความเขมขนของตัวถูกละลาย (solution) ในเฟสทั้งสองจะเขาสูสมดุลอยางรวดเร็ว 
 2. การแพรกระจายของตัวถูกละลายในเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) ตลอดคอลัมน

จะตองมีนอยมาก 
 3. สารที่บรรจุในคอลัมนหรือ liquid phase ที่ฉาบ (coated) ในคอลัมนจะตองสม่ําเสมอ

ในการแยกสารทางโครมาโตกราฟน้ัน อาจจะมีสภาวะไมครบทั้ง 3 ขอน้ีก็ไดถาอัตราเร็วคงที่ (rate 
constant) ของกระบวนการดูดซับและการคายการดูดซับ (sorption – desorption processes) มี
คานอย สมดุลของเฟสทั้งสองไมจําเปนตองเกิดอยางรวดเร็ว ผลของปรากฏการณ resistance – to – 
mass – transfer ดังน้ันตัวถูกละลายจะมีการแพรกระจายจากเฟสหน่ึงไปยังอีกเฟสหน่ึงตาม
ธรรมชาติ 

7.1.1 กระบวนการโครมาโทกราฟค (Chromatographic process)  
 IUPAC ใหคําจํากัดความของโครมาโทกราฟคเปนวิธีการข้ันแรกที่ใชแยกองคประกอบของ
ตัวอยางโดยอาศัยการกระจายตัวระหวางสองวัฏภาค (phase) วัฏภาคแรกเปนวัฏภาคน่ิงหรืออยูกับที่ 
(stationary phase) ซึ่งอาจเปนของแข็งหรือของเหลวที่เคลือบอยูบนของแข็งหรือเจลที่บรรจุอยูใน
คอลัมนหรือกระจายตัวเปนช้ันบางๆ หรือกระจายตัวเปนฟลม สวนอีกวัฏภาคเปนวัฏภาคไหล 
(mobile phase) ซึ่งอาจเปนกาซหรือของเหลวก็ไดกระบวนการโครมาโตกราฟค (บัณฑิต สีละ
ศาสตร และธีรพล วงศชนะพิบูลย, 2539) 

 7.1.2 การกระจายตัวแบบหมุนเวียน (Eddy diffusion) ถานึกถึงภาพของคอลัมนที่บรรจุ
ดวยอนุภาคที่มีขนาดเทากันตามคอลัมนจะมีชองวาง (Void space) ระหวางอนุภาคตลอดคอลัมน
อยางสม่ําเสมอ เมื่อขนาดของอนุภาคเล็กลง ทําใหยากตอการควบคุมขนาดของอนุภาคใหเทากัน
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ตลอด และยากตอการปองกันไมใหอนุภาคแตกได ดังน้ันชองวางที่เกิดข้ึนในคอลัมนจะไมสม่ําเสมอ 
เมื่อสารตัวอยางเคลื่อนที่เขาไปในคอลัมน จะทําใหบางโมเลกุลของสารเคลื่อนที่ไปไดเร็วกวาและได
ระยะทางมากกวา บางโมเลกุลอาจเคลื่อนที่ไปไดชาและไดระยะทางนอยกวาเมื่อเทียบกับจุด
ศูนยกลางของโซน เพราะฉะน้ัน การกระจายตัวแบบหมุนเวียนเปนผลมาจากการไหลของสารใน
คอลัมนที่มีชองวางสม่ําเสมอและอนุภาคมีขนาดตางๆ กัน 

7.1.3 โครมาโทแกรม (Chromatogram) 
 กําหนดระยะทางแนนอน ตัวอยางการทดลองโดยใชเทคนิคน้ี คือ การทําคอลัมนโครมาโต
กราฟ โดยกําหนดระยะทางเปนความยาว 1 คอลัมน ตัวถูกละลายแตละตัวเดินทางจากสวนบนของ
คอลัมนมายังสวนลางสุดหรือหลุดผานออกจากคอลัมนจะใชเวลาเดินทางแตกตางกัน ขณะที่ตัวถูก
ละลายที่ถูกปลอยออกจากคอลัมน จะถูกตรวจพบไดดวยตัวดีเทคเตอร (Detector) เมื่อสรางกราฟ
ระหวางผลที่ไดจากการตรวจพบดวยเทคเตอร (Detector response) กับเวลาที่ใชในการเคลื่อนที่
ออกจากคอลัมนจะไดกราฟที่เรียกวาโครมาโตแกรม (Chromatogram) เวลาที่ตัวถูกละลายใช
เดินทางจากสวนบนของคอลัมน 
 สารตัวอยางที่เฟสเคลื่อนที่พาผานมาที่ ดีเทคเตอรและบันทึกเปนรูปกราฟระฆังควํ่า 
(Gaussian curve) ซึ่งเรียกเปนพีคดังรูปที่ 7.1 และพีคที่ออกทั้งหมดในการวิเคราะหแตละครั้ง 
เรียกวาโครมาโตแกรม พีคที่ปรากฏสามารถใชในการวิเคราะหทั้งทางคุณภาพและทางปริมาณของ
สารผสมที่ตองการวิเคราะห 

 
รูปที่ 7.1 รูปรางของพีค  

(ที่มา: บัณฑิต สีละศาสตร และธีรพล วงศชนะพิบลูย, 2539) 
 

 7.1.3.1 การวิเคราะหทางคุณภาพการวิเคราะหจะใชคา Retention time ในการบงช้ี
ชนิดของสาร Retention time เปนระยะเวลาต้ังแตการฉีดสารตัวอยางและการบันทึกคาสัญญาณสูง
ที่สุดคือยอดพีคเรียกคาน้ีวา Retention time คา Retention time ของสารตองมีคาคงที่เสมอเมื่อ
ใชสภาวะในการศึกษาเหมือนกันไดแก เสนผาศูนยกลางของคอลัมน ชนิดเฟสคงที่ องคประกอบของ
เฟสเคลื่อนที่และอัตราการไหล ขนาดตัวอยางและอุณหภูมิที่ใชการบงช้ีชนิดของสารสามารถบงช้ีได
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จากการทดลองศึกษาสารตัวอยางและสารมาตรฐานที่สภาวะเดียวกันและสารตัวอยางมี Retention 
time เทากับสารมาตรฐาน แสดงวาสารตัวอยางอาจเปนสารชนิดเดียวกับสารมาตรฐาน 
 7.1.3.2 การวิเคราะหทางปริมาณการวิเคราะหเชิงปริมาณ เน่ืองจากพื้นที่ใตกราฟและ
ความสูงของพีคแปรเปนสัดสวนโดยตรงกับปริมาณสารที่ฉีดเขาไป เมื่อตองการหาปริมาณของ      
สารตัวอยางสามารถทําโดยการสรางกราฟมาตรฐาน จากความสัมพันธระหวางพื้นที่ใตกราฟหรือ  
ความสูงของพีค และความเขมขนที่รูคาของสารมาตรฐาน และนํากราฟมาตรฐานมาใชคํานวณหา
ความเขมขนของสารตัวอยางไดโครมาโตแกรมสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการแยกสาร
ไดดังรูปที่ 7.2 
 

 
รูปที ่7.2 โครมาโทแกรม 

(ที่มา: บัณฑิต สีละศาสตร และธีรพล วงศชนะพิบลูย, 2539) 
 

 
จากรปูที่  W  คือ ความกวางของพีคที่ฐานพีค 
 T0 คือ  Dead time หรือ Retention time ของตัวทําละลายทีเ่ดินทางผาน 
   คอลัมนหรือระยะเวลาทีเ่ฟสเคลือ่นทีผ่านคอลัมน 
Linear flow velocity,  u  =  L 
 t0 
เมื่อ  L  =  ความยาวคอลัมน 
 t0 =  ระยะเวลาที่เฟสเคลื่อนที่ผานคอลัมน (Mobile phase residence time) 
 tR =  Retention time ชวงเวลาต้ังแตฉีดสารจนกระทัง่ปรากฏพคีของสาร 
 t’R =  Adjusted retention time (Stationary residence time) 
 
  Retention time ข้ึนกับอัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่ และความยาวของคอลัมน ถาเฟส
เคลื่อนที่ว่ิงไปอยางชาๆหรือถาคอลัมนยาว t0 จะมีคามาก และ tR มีคามากดวย ทําให tR ไมเหมาะสม
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สําหรับบอกคุณลักษณะของสารดังน้ัน Retention factor หรือ คา k จะเหมาสมในการใชบอก
คุณลักษณะของสาร 

 7.1.3.3 Retention factor ใชในการบอกคุณลักษณะของสารวามีการเกิดกระบวนการ
โครมาโตกราฟฟหรือการกระจายตัวระหวางเฟสเคลื่อนที่และเฟสคงที่ดีหรือไม คา Retention 
factor, k  ที่เหมาะสมสําหรับการแยกสาร อยูระหวาง 1-10 ถาคา k มีคาตํ่ามากๆ ประสิทธิภาพการ
แยกสารไมดี เพราะสารผานเขาสูคอลัมนและเดินทางผานคอลัมนอยางรวดเร็วโดยไมไดเกิดการ
ปฏิสัมพันธกับเฟสคงที่เลย ทําใหไมเกิดการแยกสาร ถาคา k มีคาสูงมาก มีการกระจายตัวระหวาง
เฟสคงที่และเฟสเคลื่อนที่มากทําใหใชเวลาในการวิเคราะหนาน 

 
 k = t’R = tR – t0 
  t0 t0 
 
ตัวอยางใหหาคา k ของสารที่ 1 และ 2 
กําหนดให t0 = 12.5 mm, tR1 = 33.1 mm, tR2 = 70.5 mm 
 
  k1  = tR1 – t0 = 33.1 – 12.5   =  1.6 
         t0             12.5 
  k2 = tR1 – t0  =  70.5 – 12.5  =  4.6 
    t0             12.5 
 
 คา k ไมข้ึนกับความยาวของคอลัมน อัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่ และอัตราสวนของ
ความเขมขนของสารเปนโมลารในเฟสคงที่และเฟสเคลื่อนที่  

 7.1.2.4 Separation factor,  สารผสม 2 สารในคอลัมนจะสามารถแยกกันไดดีหรือไม
ข้ึนกับ Separation factor, เมื่อสารมีคา k ตางกัน เชน k2  k1 

 = k2 =   tR2-t0   
k1      tR1-t0  
  

ถา  =  1  จะไมมีการแยกสารเกิดข้ึน เพราะวาสารมีคา Retention time เทากัน 
คา  ใชแสดงวาระบบโครมาโตกราฟฟสามารถแยกสาร 2 สารออกจากกันไดหรือไมข้ึนอยูกับการ
เลือกใชเฟสเคลื่อนที่และเฟสคงที่ 
ตัวอยาง ใหคํานวณหา ของสารที่ 1 และ 2 
กําหนดให          k1 = 1.6   และ k2  = 4.6  
 ดังน้ัน  =  4.6/1.6        = 2.9 
Separation factor มีคาเปน 2.9  
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 7.1.4 การกักโครมาโทกราฟแบบของเหลว (Retention in liquid chromatography)  

 7.1.4.1 การวัดการกักโดยใชเวลา (Retention time) 
 รีเทนชันไทม (Retention Time) คือ เวลาที่ใชในการทําใหตัวถูกละลายเคลื่อนที่ได
เทากับ 1 คอลัมน ซึ่งมีคาเทากับความยาวของคอลัมนหารดวยอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ของตัวถูก
ละลาย ในโครมาโตแกรมสามารถหาคาtRไดจากการวัดระยะทางต้ังแตเริ่มใสสารตัวอยางลงในคอลมัน
จนถึงสวนยอดของพคี 
 
 tR = length of column (L)     ………….(7.1) 
  travel of rate 
 
แคนคาสมการ rate of travel     =       1   ลงในสมการที่ 6.1 
  1 + k' 

 tR=  L  (1  +  k')                ………….(7.2) 
        U 
 
 ให tm คือ เวลาที่โมเลกุลของตัวพาเดินทางได 1 คอลัมน ซึ่งมีคาเทากับความยาว
ของคอลัมนหารดวยความเร็วในการเคลื่อนที่ของเฟสเคลื่อนที่ (u) น่ันคือ tm= L/U ในกรณีที่เฟส
เคลื่อนที่คือกาซ สามารถวัดคา tm ไดจากพีคของอากาศ เมื่ออากาศไมเปนตัวหนวงในคอลัมน 
 
 ∴tR = tm (1 + k')      ...……….(7.3)  
 
หรือ   k' = tR– tm  
   tm 
 
 สมการหน่ึง คือ สมการอัตราสวนของรเีทนชัน (Retention ratio) r ซึ่งหมายถึง
อัตราสวนของเวลาทีโ่มเลกลุของตัวพาเดินทางได 1 คอลัมน (tm) ตอรีเทนชันไทม(tR) 
 
   r =  tm             …………….(7.4)  
    tR 
 แทนคาสมการที่ (6.3) ลงใน (6.4)  
    r =  tm 
    tm (1 + k') 
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    =    1 
      1 + k' 
    =  1 
     1 + kd VS 
    Vm 
    =  Vm 
    Vm + kdVS      ………….(7.5) 
    

7.1.4.2 การวัดการกักโดยใชปริมาตร (Retention volume) 
รีเทนชันโวลูม (Retention volume) คือ VR ปริมาตรของเฟสเคลื่อนที่หรือตัวพาที่

ตองการใชสําหรับการอีลูทสารตัวอยางออกจากคอลัมน รีเทนชันโวลูมมีความสัมพันธกับรีเทนชันไทม
คือ มีคาเทากับเวลาที่ใชทั้งหมด หรือรีเทนชันไทมคูณดวยอัตราการไหลของตัวพา (ปริมาตร/เวลา) 
 volume = time x flow rate      
        VR = tRF       ………….(7.6) 
แทนคาสมการที่ 3.8 ลงในสมการที่ 3.11 
         VR = tm (1 + k') F             …………..(7.7) 
 สําหรับปริมาตรของตัวพาที่ใชเวลาในการเดินทางได 1 คอลัมน (tm) มีคาเทากับ Vm
จะมีคาสัมพันธกันดังน้ี คือ  
         Vm= tmF               .………….(7.8) 
 
ปริมาตร Vmตามปกติถูกเรียกวา dead volume หรือ interstitial หรือ void volume แทนคา
สมการที่ 7.13 (tm = Vm/F) ลงในสมการที่ 7.7 
 
       VR = Vm (1 + k') 
              F 
       = Vm (1 + k')  
  

7.1.5 การกระจายตัวของแถบ (Band - broadening)  
 7.1.5.1 จํานวนเพลททางทฤษฎี (Theoretical plate number) 
 จํานวนเพลทสงผลตอประสิทธิภาพของคอลัมน (Column efficiency) กลาวคือ              

มีความสามารถในการแยกแถบสารที่แคบ ซึ่งดูไดจากคาความกวางของแถบของสารตัวอยางที่หาง
ออกไปจากจุดกี่งกลางของแถบสารตัวอยาง (Number of theoretical plates, N) โดยคํานวณจาก
สูตร 
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 N = 5.54 (Tr/W½)2 
 
เมื่อ Tr = Retention time  
  = เวลาต้ังแตฉีดสารตัวอยางจนถึงเวลายอดกราฟสงูสุดปรากฏ 
 W½ = ความกวางของกราฟที่ครึง่หน่ึงของความสงูในหนวยมลิลเิมตร 
 

 
รูปที ่7.3 โครมาโทแกรมสาหรับคํานวณจํานวนเพลทของคอลัมน (N) 

(ที่มา: บัณฑิต สีละศาสตร และธีรพล วงศชนะพิบลูย, 2539) 
 

ตารางที่ 7.1 คาคงที ่a จากการวัดความกวางของพคีโดยวิธีตางๆ 

วิธี a 
ความกวางของพคีที่ครึง่หน่ึงของความสงู 5.54 
ความกวางของพคีที ่4.4 % ของความสูง(5σ)  25 
Tangent  16 

(ที่มา: บัณฑิต สีละศาสตร. และธีรพล วงศชนะพิบูลย, 2539) 
 

 7.1.5.2 ความสูงของเพลท (Plate height) 
 ความสูงของเพลท (Plate height) ความสงูของเพลท หรอื HETP (Height equivalent 
of a theoretical plate) ไดจาก 
 

   H = L/N  
 
เมื่อ H   = ความสงูของเพลท 
 L   = ความยาวของคอลมน 
 N  = จํานวนเพลท 
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7.1.6  อํานาจการแยก (Resolution) 
การแยกสารออกจากกันไดดีหรอืไมสามารถกําหนดไดจากอตัราสวนระหวางคา Retention 

time ระหวาง 2 พีคและคาเฉลี่ยของความกวางที่ฐานพคีดังสมการ 
 
  R =  2[tR2 – tR1] 
         w1 + w2 
 
ตัวอยาง ใหคํานวณหา Resolution ของสารที่ 1 และ 2 
 กําหนดให tR1=33.1 mm, tR2 = 70.5 mm, w1 = 17 mm, w2 = 29 mm 
 
 R =   2[tR2 – tR1] 
        w1 + w2 
 
  =   2(70.5 – 33.1) = 1.6 
          17 + 29 
 
ดังน้ัน Resolution มีคาเปน 1.6 แสดงวาสารทั้งสองแยกจากกันไดอยางชัดเจน 
 

 7.1.7 ซิเลคติวิตี (Selectivity) 
เปนคาที่บอกใหทราบวาพีกของสารสองชนิดทีอ่ยูแยกออกจากกันดีเพียงใดการแยกออกจาก

กันน้ีข้ึนกับคาเวลาการคงไวหรือคา k' เทาน้ันโดยไมคํานึงถึงความกวางของพคีและคาน้ีเกี่ยวของกับ 
Relative partition coefficient ของสารสองชนิดหาไดจากอัตราสวนของ Partition coefficient 
หรืออัตราสวนของแฟคเตอรความจุของสารสองชนิดที่มีพคีติดกันดังน้ี 
 
 α =  k'2 =  t'R2 
     k'1 t'R1 
 
เมื่อ α = คาซีเล็คติวิต้ี 
 k'1 =  คาแฟคเตอรความจุของพคีแรก 
 k'2 =  คาแฟคเตอรความจุของพคีที่สอง 
 t'R1 =  Corrected retention time ของพีคแรก 
 t'R2 =  Corrected retention time ของพีคทีส่อง 
 



158   บทที่ 7 ทฤษฎีโครมาโทกราฟ  เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ              
 

 

 

รูปที ่7.4 โครมาโทแกรมของการแยกสารสองชนิด 
(ที่มา: บัณฑิต สีละศาสตร และธีรพล วงศชนะพิบลูย, 2539) 

 
 คาซีเล็คติวิต้ี (α) เปนคาที่มีความสําคัญมากคือเปนตัวบอกใหทราบวาคอลัมนหรอืเฟสอยูกบั
ที่น้ันอยูในสภาวะที่มีการทางานดีเพียงใดคาน้ีข้ึนกับองคประกอบของเฟสเคลื่อนที่พื้นที่ผิวของเฟสอยู
กับที่และอุณหภูมิในการแยกสาร α จะตองมีคามากกวา 1 จึงจะมีการแยกเกิดข้ึนถาα = 1 แสดงวา
พีกทั้งสองทับกันเน่ืองจากพีคทั้งสองมีเวลาการคงไวเทากันคา α เหมาะสมคืออยูในชวง 1.5 - 4.0  
 
 การควบคุมหรือปรับเปลี่ยนคาซีเล็คติวิตี (α) 
 เพื่อใหสารสองชนิดที่อยูใกลกันแยกออกจากกันไดดีข้ึนเทาน้ันทาโดยวิธีตางๆ ดังน้ี 
 1. ปรับเปลี่ยนองคประกอบของเฟสเคลื่อนที่เปนการปรับความแรงของเฟสเคลื่อนที่โดย
การเปลี่ยนชนิดของตัวทาละลายที่เปนองคประกอบของเฟสเคลื่อนที่คือเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีของ
ตัวทาละลาย 
 2. เปลี่ยน pH ของเฟสเคลื่อนที่วิธีน้ีนิยมใชกับการแยกสารที่มีการแตกตัวเปนอิออนเชน
พวกกรดหรือเบสการปรับเปลี่ยน pH ของเฟสเคลื่อนที่มักจะทาใหคา α เปลี่ยนแปลงแตคา k'
เปลี่ยนแปลงไมมากนักสวนมากใชในวิธีการแลกเปลี่ยนไอออน (Ion–exchange),ไอออนแพร     
(Ion– pair)  
 3. เปลี่ยนเฟสอยูกับที่ทาโดยการเปลี่ยนชนิดของคอลัมนวิธีน้ีไมสะดวกเสียคาใชจายสูงกวา
การปรับเปลี่ยนเฟสเคลื่อนที่จึงไมคอยเปนที่นิยมแตใหผลดีมากถามีการเปลี่ยนคอลัมนใหม         
เฟสเคลื่อนที่ก็ตองมีการปรับเปลี่ยนใหมีความแรงพอที่จะทาใหไดคา k' ที่เหมาะสม 
 4. เปลี่ยนอุณหภูมิของคอลัมนโดยทั่วๆ ไปการเพิ่มอุณหภูมิจะทาใหคา k' ลดลงดังน้ันถา
ตองการเพิ่มอุณหภูมิของคอลัมนจาเปนตองลดความแรงของเฟสเคลื่อนที่เพื่อเปนการชดเชยใหคา k'
อยูในชวงที่เหมาะสมการเพิ่มอุณหภูมิของคอลัมนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคา α เพียงเล็กนอย 
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 5. ใชปฏิกิริยาพิเศษทางเคมีปฏิกิริยาที่นิยมใชคือคอมแพล็กเซชัน (Complexation) โดย
การเติมซิลเวอรไนเตรท (Silver nitrate) ลงในเฟสเคลื่อนที่ซึ่งซิลเวอรไอออนน้ีจะเปนตัวที่ทาใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงของ tR และ α ทําใหการแยกดีข้ึน 
 
7.2 โครมาโทกราฟแบบกระดาษ (Paper chromatography, PC)  

การใชกระดาษในโครมาโทกราฟจะพิจารณาในระบบ Partition ซึ่งวัฏภาคน่ิง (Stationary 
phase) และวัฏภาคเคลื่อนที่ (Mobile phase) เปนของเหลวที่ทําหนาที่ชะสารตัวอยางผสมใหแยก
จากกัน (พัฒนา เหลาไพบูลย และอลิศรา ศรีวัฒนา, 2536) ดังแสดงในรูปที่ 7.5 

7.2.1 ชนิดของกระดาษ (Type of paper)  
กระดาษเปนเสนใยเซลลูโลส (Cellulose fibers) และแตละเสนใยประกอบไปดวยจํานวน

ลูกโซประมาณ 2,000 hydroglucose units กระดาษในโครมาโทกราฟมีหลายชนิด ไดแก 
               1. Ion-exchange papers เปนเซลลูโลสมี่มีหมูกรด (Acidic group) มีการเปลี่ยนแปลง
โตงสรางของหมูไฮดรอกซิล (-OH) เปนกระดาษที่มีหมูคารบอกซิล (Carboxyl) สูง เหมาะสําหรับแยก 
แคทไอออน (Cations), เอมีน (amines) และกรดอะมิโน (Amino acid) เชน Cellulose 
phosphate, Carboxymethyl cellulose, Diethylaminoethyl cellulose และ Ecteola 
cellulose 
               2. Reversed phase method ซึ่งวัฏภาคน่ิง (Stationary phase) มีสภาพข้ัว
มากกวาวัฏภาคเคลื่อนที่ (Mobile phase) สารที่เปนวัฏภาคน่ิงเชน rubber latex, Olive oil, 
Silicone oils จะแสดงคุณสมบัติไมชอบนํ้า และจะดูดซับองคประกอบอินทรียของสารละลายผสมซึ่ง
กลายเปนวัฏภาคน่ิงแทนที่ นํ้า ซึ่งวัฏภาคน่ิงที่แยกกรดอะมิโนออกจากกัน ไดแก Cellulose 
phosphate paper-H+ form และ DEAE cellulose paper-free base form 

7.2.2 สารละลาย (Solvent) 
สารละลายใชเปนวัฏภาคเคลื่อนที่ (Mobile phase) ชอบสารประกอบอินทรีย นํ้า และมีการ

เติมสารบางอยางลงไป เชน กรด เบส สารเชิงซอน หรือ สารแอนติออกซิแดนท ตัวอยางเชน ฟนอล 
(Phenol) นํ้า (Water) แอมโมเนีย (Ammonia) บิวทานอล (Butanol) กรดอะซิตริก(Acetic acid) 
ไพริดีน (Pyridine) เปนตน 

7.2.3 การตรวจสอบ (Detection) 
ตรวจสอบโดยวิธีทางกายภาพเชน UV, Fluorescence, Densitometer techniques และ 

Radio chemical methods การวิเคราะหปริมาณ ใชวิธี Photometric method, Radiochemical 
detection, Visual comparison และการวัดพื้นที่ของจุด 
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     (ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (ข) 

รูปที่ 7.5 การแยกสารผสมโดยโครมาโทกราฟแบบกระดาษ (ก) แถบสารที่แยก (ข) 
(ที่มา: http://chemistryquiz.exteen.com/20081212/chromatography) 

 
7.3 โครมาโทกราฟแบบเยื่อบาง (Thin layer chromatography)  

การตรึงแผนเย่ือบางบนของแข็งเฉ่ือย ซึ่งเปนวัฏภาคน่ิง (Stationary phase) ซึ่งเปนตัวดูด
ซับเฉ่ือย (Inert adsorbent) และสารละลาย ที่ระเหยงายเปนวัฏภาคเคลื่อนที่ (Mobile phase) 
ตรวจสอบการแยกของสารโดยวิธีทางกายภาพ เชน การมอง ฟลูออเรสเซ็น (Fluorescence) หรือ 
Radiation หรือสารเคมีฉีดพน (พัฒนา เหลาไพบูลย และอลิศรา ศรีวัฒนา, 2536) ดังแสดงในรูปที่ 
7.6 
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7.3.1 ตัวดูดซับ (Adsorbents) ตัวดูดซับมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ ขนาดของวัสดุ 
(Particle size) และการมีลักษณะเดียวกัน (Homogeneity) ขนาดของวัสดุอยูในชวง 1-25 
ไมโครเมตร การใชขนาดของวัสดุที่เล็กและละเอียดจะทําใหอํานาจการแยก (Resolution) ดี ตัวอยาง
ตัวดูดซับ เชน  
      Silica ใชแยก กรดอะมิโน นํ้าตาล กรดไขมัน ไขมัน นํ้ามันหอมระเหย สารอนินทรีย
ไอออนบวกและลบ 
      Alumina ใชแยก อัลคาลอยด ฟนอล สเตอรอยด วิตามิน คาโรทีน และกรดอะมิโน 
      Kieselguhr ใชแยก นํ้าตาล โอลิโกแซคคาไรด กรดไขมัน ไตรกลีเซอไรด กรดอะมิโน    
กรด-เบส และ สเตอรอยด 
      Celite ใชแยก สเตอรอยด และสารอนินทรียไอออนบวก 
      Cellulose powder ใชแยก อัลคาลอยด กรดอะมิโน และนิวคลีโอไทด  
      Polymide powder ใชแยก แอนโทไซยานิน กรดอะโรมาติก สารแอนติออกซิแดนท    
ฟลาโนอยด และ โปรตีน 
      Ion-exchange cellulose ใชแยก กรดอะมิโน เฮไรดไอออน และนิวคลีโอไทด 
      Sephadex ใชแยก โปรตีน สารประกอบเชิงซอนของโลหะ และนิวคลีโอไทด 

7.3.2 สารละลาย (Solvents) 
สารละลายใชเปนตัวชะ (Eluant) อาศัยสภาพข้ัว (Polarity) ของสารละลายจะตัวแสดงถึง

อนุกรมการถูกชะ เชน เฮกเซน เบนซิน โทลูอีน คลอโรฟอรม กรดฟอรมิก อะซิโตน เอทานอล และนํ้า 
เปนตน สารละลายที่ใชตองราคาถูก มีความบริสุทธ์ิสูง ระเหยไมเร็วเกินไป 

7.3.3 การตรวจสอบ (Detection) 
ตรวจสอบโดยวิธีทางเคมี (Chemical method) โดยการพนดวยสารเคมี เชน ไอโอดีน กรด

ซัลฟวริก โรดานีน บี และ ฟลูออเรสซีน ไดไนโตรฟนิลดราซีน เปนตน 
ตรวจสอบโดยวิธีทางกายภาพ (Physical method) แสงยูวี (UV detection) เดนซืโตมิเตอร 

(Densitometers) และการวัดดวยรังสีเคมี (Radiochemical detection) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก)                                            (ข) 
รูปที่ 7.6 โครมาโทกราฟแบบเย่ือบาง (ก)  แถบสารที่แยก (ข) 
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7.4 โครมาโทกราฟแบบคอลัมน (Column chromatography) 
เปนโครมาโทกราฟที่มีเปนวัฏภาคเคลื่อนที่ (Mobile phase) เปนของเหลว และมีสารที่

บรรจุอยูในคอลัมนเปนวัฏภาคน่ิง (Stationary phase) วัฏภาคเคลื่อนที่จะพาสารตัวอยางที่ตองการ
แยกผานไปบนวัฏภาคน่ิง ซึ่งบรรจุอยูในคอลัมน จากน้ันสารจะถูกชะออกจากกันและตรวจวัดดวยตัว
ตรวจวัด (Detector) แลวบันทึกผลดวยเครื่องบันทึกผล (Recoder) สารตัวอยางที่ถูกแยกจะถูกแยก
เก็บดวย Fraction collector ปจจุบันโครมาโทกราฟแบบคอลัมนไดถูกพัฒนาอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในการแยกสูง เชน แกสโครมาโทกราฟ (Gas Chromatography) และโครมาโทกราฟ
แบบของเหลวแรวดันสูง (High performance liquid Chromatography) ซึ่งจะไดกลาวตอไปในบท
ที่ 8 และบทที่ 9 ในบทน้ีจะกลาวเพียงพื้นฐานของคอลัมนโครมาโทกราฟเทาน้ัน (พัฒนา เหลาไพบูลย 
และอลิศรา ศรีวัฒนา, 2536; พัฒนาเหลา ไพบูลย, 2548; แมน อมรสิทธ์ิ และอมร เพชรสม, 2535; 
บัณฑิต สีละศาสตร และธีรพล วงศชนะพิบูลย, 2539) 

7.4.1 วัสดุสําหรับบรรจุคอลัมน (Column packing materials) 
วัสดุที่ใชบรรจุในคอลัมนมีทั้งที่เปนสารอินทรียและสารอนินทรีย คุณสมบัติของวัสดุทีบ่รรจใุน

คอลัมน คือ มีความเฉ่ือยทางเคมี คงทนตอความรอน ตานทานการไหลเพียงเล็กนอย (A low 
resistance flow) สามารถใหอํานาจการแยกที่ดี และมีราคาไมแพง ตัวอยางวัสดุบรรจุคอลัมนที่เปน
เจลฟวเตชัน (Gel filtration) เชน Styrene-divinylbenzene gel, Styrene gels, 
Polyvinylacetate gel, Porous silica beads, Porous glass, Dextran gel, Acrylamide-
methylene และ Agarose 

7.4.2 สารละลาย (Solvents) 
การเลือกตัวทําละลายจะตองพิจารณาจากการละลายของตัวอยางที่ตองการแยก 

(Solubility) ถาใชตัวทําละลายที่มีความหนืดตํ่าๆ จะทําใหอัตราการไหลเร็วและมีประสิทธิภาพแยก
จะตํ่า ดังน้ันตองใชคอลัมนที่มีขนาดความยาวข้ึนเพื่อจะทําใหเกิดการลดลงของความดัน (Pressure 
drop) และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของคอลัมนหรือการแยกจะสูงข้ึนน่ันเอง 

นอกจากน้ีถาหากใชตัวทําละลายผสมจะเปนการชวยเพิ่มการละลาย (Solubility) ใหดีข้ึน 
และเปนการลดการดูดซับสารภายในคอลัมนได ถาหากใชตัววัดสัญญาณประเภทมาตรดัชนีหักเหชนิด
ผลตาง (Differential refractometer) ตัวทําละลายที่ใชจะตองมีคาดรรชนีหักดห (Refractive 
index) ที่แตกตางจากสารที่ตองการแยกมากๆ เพื่อใหไดการตอบสนองของตัววัดสัญญาณมีคาสูง แต
เมื่อใชตองวัดสัญญาณประเภทสเปกโทรโฟโตมืเตอร เชน UV-visible สเปกโทรโฟโตมืเตอร          
ตัวทําละลายที่ใชจะตองไมดูดกลืนแสง (Non absorbing solvents) โครมาโทกราฟแบบคอลัมน    
ดังแสดงในรูปที่ 7.7 
 
 
 
 
 
 



เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ บทที่ 7 ทฤษฎีโครมาโทกราฟ       163 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (ก)                                           (ข)              
                  รูปที่ 7.7 โครมาโทกราฟแบบคอลัมน (ก) แถบสารที่แยก (ข) 
(ที่มา: https://www. http://dir.indiamart.com/impcat/chromatography-apparatus.html) 

7.5 สรุปประจําบท 
ทฤษฎีโครมาโทกราฟ (Chomatographic theory) เกี่ยวของกับคา Partition coefficient 

หรือ Distribution constant (K) ซึ่งแทนดวย Distribution isotherms อาจเปนไดทั้งแบบเสนตรง 
(Linear) หรือไมเปนเสนตรง (Nonlinear) ไอโซเทอรม (Isotherms) แสดงดวยกราฟที่อุณหภูมิหน่ึง
กําหนดไว ทําใหคาที่ไดจากความสัมพันธของตัวดูดซับในเฟสคงที่กับความเขมขนของตัวถูกดูดซับใน
เฟสเคลื่อนที่หรือแกสเฟสมีคาคงที่ ซึ่งเรียกวา คาคงที่การแผกระจาย (Distribution constant หรือ 
Partition coefficient, K) มี 

ระบบของโครมาโทกราฟจะเปนระบบอุดมคติ (Ideal) หรือไมเปนระบบอุดมคติ (Non – 
ideal) ก็ได  ถาเปนระบบอุดมคติ แสดงวาการแลกเปลี่ยนระหวางเฟส 2 เฟสน้ันเปน 
Thermodynamicallly reversible และสมดุลระหวางอนุภาคที่เปนของแข็ง หรือของแข็งที่มี 
liquid phase ฉาบผิวและแกสเฟสจะเขาสูสมดุลออยางรวดเร็ว กระบวนการ Diffusion เกิดข้ึนนอย
มาก แตถาเปน Non – ideal การต้ังสมมติฐานน้ีจะใชไมไดไอโซเทอรม จึงมีไดทั้งที่เปนเสนตรงและ
เสนโคง ถาเปนเสนตรง ลักษณะพีคของโครมาโตแกรมจะเปนแบบเกาสเชียน แสดงวาการแยกสารไม
มีปญหา ถาไอโซเทอรมเปนเสนโคง แสดงวาพีคของโครมาโทแกรมไมสมมาตรกัน (Asymmetry) บาง
ทีไอโซเทอรมจะเปนเสนตรงบางชวงของความเขมขนเทาน้ันในกรณีน้ีจําเปนตองทําการวิเคราะห
ในชวงชวงความเขมขนจํากัดเพื่อปองกันการแยกปญหา 

ในการอธิบายทฤษฎีทางโครมาโทกราฟโดยอาศัยพื้นฐานของ Discontinuous model 
จะตองต้ังสมมุติฐานข้ึนหลายอยางดวยกัน คือความเขมขนของตัวถูกละลาย (Solution) ในเฟสทั้ง
สองจะเขาสูสมดุลอยางรวดเร็วการแพรกระจายของตัวถูกละลายในเฟสเคลื่อนที่ (Mobile phase) 
ตลอดคอลัมนจะตองมีนอยมากและสารที่บรรจุในคอลัมนหรือ Liquid phase ที่ฉาบ (Coated) ใน
คอลัมนจะตองสม่ําเสมอในการแยกสารทางโครมาโทกราฟน้ัน อาจจะมีสภาวะไมครบทั้ง 3 ขอน้ีก็ได

 



164   บทที่ 7 ทฤษฎีโครมาโทกราฟ  เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ              
 

 

ถาอัตราเร็วคงที่ (Rate constant) ของกระบวนการดูดซับและการคายการดูดซับ (Sorption – 
desorption processes) มีคานอย สมดุลของเฟสทั้งสองไมจําเปนตองเกิดอยางรวดเร็ว ผลของ
ปรากฏการณ Resistance – to – mass – transfer ดังน้ันตัวถูกละลายจะมีการแพรกระจายจาก
เฟสหน่ึงไปยังอีกเฟสหน่ึงตามธรรมชาติ 

เทคนิคโครมาโทกราฟมีหลายแบบจําแนกเทคนิคโครมาโทกราฟโดยอาศัยลักษณะปรากฏ
ทางกายภาพ ไดแก 1) โครมาโทกราฟแบบกระดาษ (Paper chromatography; PC) 2) โครมาโทก
ราฟแบบเย่ือบาง (Thin layer chromatography; TLC) 3) โครมาโทกราฟแบบคอลัมน (Column 
chromatography) 4) โครมาโทกราฟแบบแกส (Gas chromatography; GC) และ5) โครมาโท  
กราฟแบบของเหลวแรงดันสูง (High performance liquid chromatography; HPLC) (Stoog et 
al., 2014) 
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แบบฝกหัดทายบท 
บทท่ี 7 

 
1. จงอธิบายหลักการแยกสารใหบริสทุธ์ิโดยใชเทคนิคโครมาโทกราฟ 
2 จําแนกเทคนิคโครมาโทกราฟโดยอาศัยลักษณะปรากฏทางกายภาพไดกี่แบบ อะไรบาง  
3. จงอธิบายวัฏภาคน่ิง (Stationary phase) คืออะไร 
4. จงยกตัวอยางวัฏภาคเคลื่อนที่ (Mobile phase) มา 2 ชนิด 
5. กระบวนการโครมาโทกราฟคคืออะไร 
6. จงอธิบายซเิลคติวิตี (Selectivity) คืออะไร 
7. จงอธิบายรเีทนชันไทม (Retention Time) คืออะไร  
8. อํานาจการแยก (Resolution) ข้ึนอยูกับอะไร จงอธิบาย 
9. ตรวจสอบหรือวิเคราะหชนิดของสารจากสารตัวอยางโดยใชเทคนิคโครมาโทรกราฟ 
10. จงเปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครมาโทกราฟแบบกระดาษและ โครมาโทกราฟแบบเย่ือ
บาง  
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 8 
เครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง 

 
หัวขอเน้ือหา 
      8.1 หลกัการและทฤษฏีพื้นฐานของเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสงู 
 8.2 อุปกรณหลักในเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง 
 8.3 การวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

8.4 การเตรียมตัวอยางในงานวิเคราะห  
8.5 เครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง – แมสสเปกโทรโฟโตเมตรี 

      8.6 สรุปประจําบท 
     แบบฝกหัดทายบท บทที่ 8         
     เอกสารอางอิง 
  
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทน้ีแลวผูเรียนควรมีความรูและทกัษะดังน้ี 
1.   มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานของโครมาโทกราฟแบบของเหลว 
     แรงดันสูง และโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง – แมสสเปกโทรโฟโตเมตรี 
2.   บอกความหมายของโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูงได 
3.   มีทักษะในการวิเคราะหกลุมสารดวยโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง      

 4.   บอกกลุมสารที่วิเคราะหดวยเครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง และโครมาโท  
           กราฟแบบของเหลวแรงดันสงู – แมสสเปกโทรโฟโตเมตรี  

5.   ตรวจสอบชนิดและปริมาณของสารโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูงได 
6.   นําหลักการวิเคราะหสารดวยโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูงไปใชในงานวิเคราะห 
     สารในตัวอยางทางเทคโนโลยีชีวภาพได 
 

วิธีสอนและกิจกรรม 
1. ช้ีแจงวัตถุประสงคและเน้ือหาประจําบท 
2. ทบทวนเน้ือหาทีเ่รียนมาของสัปดาหกอน  
3. นําเขาสูบทเรียนเน้ือหาทีจ่ะเรียนในสปัดาหน้ี 
4. บรรยายเน้ือหาประกอบสือ่อิเล็กทรอนิกสโดยการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการ

สอนและรปูภาพ 
5. เปดโอกาสใหผูเรียนถามในแตละหัวขอและเสนอแนวความคิดกอนขามหัวขอน้ัน 
6. ตรวจสอบคําตอบของผูเรียนสอบถามผูเรียนถาผูเรียนมขีอสงสัยและสรุปเน้ือหาประจําบท 
7. แบงกลุมผูเรียนเพื่อฝกปฏิบัติการทางเครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ  

เตรียมอปุกรณและเครื่องมือตางๆ ตามใบงานที่ไดมอบหมายและกําหนดวันสงรายงาน 
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8. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเปนการบานและกําหนดวันสง 
9. ช้ีแจงหัวขอทีจ่ะเรียนในครั้งตอไปเพือ่ใหผูเรียนไปศึกษากอนลวงหนา 

      10.  เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกบันักศึกษากอนเลกิเรียน 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเครือ่งมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
2. สื่อเอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส 
3. เครื่องคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร 
4. แผนโปรงใสและเครื่องฉายภาพ 
5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส 
6. เครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง 

      7.    แบบฝกบทที่ 8 
 
การวัดและการประเมินผล 
 การวัดผล 

1. การตรงตอเวลาของนักศึกษาในการสงงานและเขาเรียน 
2. การซักถาม-ตอบคําถาม 
3. การเขารวมกิจกรรมกลุม 
4. การปฏิบัติการในใบงาน 
5. การทําแบบฝกหัดทายบท 
การประเมินผล 
1. จากการทํากจิกรรมกลุมเสรจ็ตามเวลา 
2. ทําใบงานถูกตองและครบสมบรูณ 
3. ทําแบบฝกหัดมีความถูกตองไมนอยกวารอยละ 80 

 
 

 

 



 
 

บทที่ 8 
โครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสงู 

 
โครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง (High Performance liquid chromatography; HPLC) 

หรือที่นิยมเรียกกันวา HPLC แสดงดังรูปที่ 8.1 เปนโครมาโทกราฟรูปแบบหน่ึงที่ใชแยกสารผสมโดย
อาศัยวัฏภาค (Phase) สองวัฏภาค โดยที่วัฏภาคหน่ึงอยูกับที่ เรียกวาวัฏภาคคงที่ (Stationary 
phase) ซึ่งอาจจะเปนของแข็งหรือของเหลวก็ได และอีกวัฏภาคหน่ึงเปนของเหลวที่ทําหนาที่พาสาร
เคลื่อนที่ผานวัฏภาคคงที่ในคอลัมน เรียกวา วัฏภาคเคลื่อนที่ (Mobile phase) ซึ่งเคลื่อนที่โดยอาศัย
แรงดันจากเครื่องสูบแรงดันสูง (High pressure pump) ตลอดระยะเวลาที่กระบวนการแยกสาร
ดําเนินไปอยู (พัฒนา เหลาไพบูลย และอลิศรา ศรีวัฒนา, 2536; พัฒนาเหลา ไพบูลย, 2548; แมน 
อมรสิทธ์ิ และอมร เพชรสม, 2535) 

 

 
รูปที่ 8.1 เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง 

 
8.1 หลักการและทฤษฏีพ้ืนฐานของเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง 

โครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสงูมหีลายรูปแบบดวยกันและมีแบบจําลอง (Mode) ทาง
ทฤษฎีที่ใชอธิยากลไกการแยกสารโดยโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง ไดหลายรปูแบบ แตอยางไร
ก็ดี ยังมหีลายสมการที่ถือวาเปนสมการรวมอยู โดยเฉพาะในกรณีที่เปนกลไกของของเหลว– 
ของเหลว (Liquid – liquid interaction) ดังพอจะนําเสนอโดยยอดังน้ี (บัณฑิต สลีะศาสตร. และธีร
พล วงศชนะพิบูลย, 2539) 

คาสัมประสิทธ์ิการแจกแจง (Distribution coefficient, KD) หาไดจาก 
 

KD = Cstationary/Cmobile    ………….(8.1) 
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เมื่อ Cstationary และ Cmobileเ ปนความเขมขนของสารในวัฏภาคคงที่และในวัฏภาคเคลื่อนที่ 
ตามลําดับ  

สําหรับคาแฟกเตอรความจุ (Capacity factor, k') ซึ่งมีประโยชนอยางย่ิงในระบบโครมาโท 
กราฟของเหลวแรงดันสูง น้ัน เปนคาที่สามารถหาไดจากโครมาโทแกรม (Chromatogram) โดยตรง
และมีสมการที่ใหนิยามไวดังน้ี 

 
k' = [KDVs]/Vm        ………….(8.2) 
 
โดยที่ Vs เปนปริมาตรของของเหลวที่เปนวัฏภาคคงที่ และ Vm เปนปริมาตรของของเหลวที่

เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ปริมาตรที่จําเปนตองใชในการชะเอาสารออกมาจากคอลัมนจนปรากฏเปนพีค
(Peak) บนโครมาโทรแกรม เรียกวา ปริมาตรรีเทนชัน (Retention volume, VR) ซึ่งเกี่ยวพันกันกับ 
k' ดังน้ี 

VR = Vm (1 + k') = Vm + VsKD      ………….(8.3) 
 
เน่ืองจากปริมาตรรีเทนชันเปนผลคูณของเวลารีเทนชัน (Retention time, tR) กับอัตราการ

ไหลของวัฏภาคเคลื่อนที่และปริมาตรของวัฏภาคเคลื่อนที่ในคอลัมน (Vm) ก็เปนอัตราการไหลของ วัฏ
ภาคเคลื่อนที่ คูณกับเวลาที่โมเลกุลของสารที่ไมถูกหนวงในคอลัมน (Unretained molecule) ใชใน
การเคลื่อนที่ผานคอลัมน (t0) [บางแหงใชสัญลักษณ tm] ดังน้ันจึงสามารถที่จะเขียนสมการ (3) ใหม 
ใหอยูในรูปของเวลาแทนที่จะเปนปริมาตรได ดังน้ี 

 
k' = [tR – t0]/t0        ………….(8.4) 
 
สําหรับคาความจําเพาะของคอลัมน (Column selectivity, α)หาไดจาก 
 
α = [KD2]/[KD1] = k'2/k'1 = [tR2 – t0]/[tR1 – t0]    ………….(8.5) 
 
แฟกเตอรเหลาน้ีทัง้หมดสมัพันธกันกับคากําลังการแยก (Resolution, R) ตามสมการ 
 
R = (√n/4) [(α - 1)/α] [k'/(k' + 1)]     ………….(8.6) 
 

8.2 อุปกรณหลักในเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง 
จากความรูในทางทฤษฎีเกี่ยวของกับโครมาโทกราฟ วิธีการที่จะปรับปรุงใหสมรรถนะของ

คอลัมนดีข้ึนไดวิธีหน่ึง ก็โดยการลดขนาดของอนุภาครองรับวัฏภาคคงที่ (dp) แตการลดขนาดของ
อนุภาคในคอลัมนก็มีผลตอทําใหเกิดแรงตานทานการเคลื่อนที่ของวัฏภาคเคลื่อนที่ จนจําเปนที่
จะตองมีแรงดันสูงมาชดเชยใหได อัตราการไหลของวักภาคเคลื่อนที่ที่เหมาะสม จากการที่ไดมีผูที่
ตระหนักถึงความจริงขอน้ี จึงไดมีพัฒนาการของโครมาโทกราฟของเหลวแบบธรรมดาที่อาศัยแตเพียง
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แรงโนมถวงของโลก มาเปนโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง ที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดเล็ก
ภายในคอลัมน และเครื่องสูบแรงดันสูงที่ทําใหวัฏภาคเคลื่อนที่สามารถเคลื่อนที่ในอัตราที่เหมาะสม 

เทคนิคที่เรียกกันวาเกรเดียนตอีลูชัน (Gradient elution) ทําใหผูใชเครื่อง HPLC สามารถ
แปรเปลี่ยนองคประกอบของวัฏภาคเคลื่อนที่ไดโดยสะดวกและอยางตอเน่ืองได เปนแผนภาพแสดง
สวนประกอบของชุดโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง กลอุปกรณเกรเดียนต (Gradient device) 
ควบคุมการทํางานของเครื่องสูบและการผสมตัวทําละลายสองอยางหรือมากกวา เพื่อใหไดวัฏภาค
เคลื่อนที่ที่เหมาะสม (Suitable mobile phase) วิธีการนําสารตัวอยางที่ทําใหสามารถนํา          
สารตัวอยางเขาสูคอลัมนโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง ไดมีการพัฒนามามากจนถึงระดับที่มี   
การออกแบบระบบการฉีดสารตัวอยางที่ทําใหสามารถนําสารตัวอยางภายใตความดันบรรยากาศเขาสู
คอลัมนที่อาจจะมีความดันอยูแลวเปนพันปอนดได แมวาการแยกสารโดยโครมาโทกราฟของเหลว
แรงดันสูง มีหลายกรณีที่กระทําที่อุณหภูมิหองได แตเ น่ืองจากคาคงที่สมดุล (Equilibrium 
constants) และคาการกระจาย (Solubility) ข้ึนอยูกับอุณหภูมิดังน้ันจึงอาจจะจําเปนตองมีการ
ควบคุมอุณหภูมิคอลัมนอยูเหมือนกัน สําหรับดีเทคเตอร (Detector) ในโครมาโทกราฟของเหลว
แรงดันสูง ก็ทําหนาที่ตรวจวัดสารที่ออกมาจากคอลัมนเชนเดียวกับดีเทคเตอรในแกสโครมาโทกราฟ 
สัญญาณที่ไดจากดีเทคเตอรก็มักจะมีการขยายสัญญาณโดยเครื่องขยาย (Amplifier) กอนที่จะปรากฏ
สัญญาณออกมาเปนเปนพีค (Peaks) ในโครมาโทแกรม (Chromatogram) ตรงรีคอรเดอร 
(Recorder) หรืออุปกรณบันทึกสัญญาณอื่นๆ เชน อินทิเกรเตอร (Integrator) หรือคอมพิวเตอรที่
เช่ือมโยงอยูกับโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง (Data station) สําหรับสวนประกอบของ        
โครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง แตละสวน จะไดอธิบายอยางยนยอในหัวขอน้ี ยกเวนดีเทคเตอร 
ซึ่งจะมีการอธิบายในหัวขอที่เปนดีเทคเตอรโดยเฉพาะตอไป 

 

 
รูปที ่8.2 สวนประกอบทีส่ําคัญของเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง  

(ที่มา : ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ, 2534) 
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 8.2.1 เครื่องสูบ (Pumps) 
 อาจจะกลาวไดวาไมมีเครื่องสูบใดที่ดีที่สุดสําหรับโครมาโทกราฟของเหลว แตละชนิดมีทั้ง
ขอดีและขอเสียแตกตางกันไป แสดงใหเห็นลักษณะของเครื่องสูบสามแบบดวยกัน คือ เครื่องสูบแบบ
เข็มฉีดเคลื่อนที่ไดโดยมอเตอร (Motor-driven syringe pump) เครื่องสูบแบบรีซิพรอเคทิงพิสตัน 
(Reciprocation piston pump) และเครื่องสูบแบบความดันคงที่ (Constant pressure pump) 
เครื่องสูบที่ดีควรที่จะทํางานในระดับความดัน 8,000 ปอนด/ตารางน้ิวได และไมมีการข้ึนๆลงๆ 
(Fluctuations) ของอัตราการไหลของวัฎภาคเคลื่อนที่และความดัน เครื่องสูบที่ดีในแงของการได
อัตราการไหลของวัฏภาคเคลื่อนที่ที่สม่ําเสมอ ไดแก เครื่องสูบแบบเข็มฉีดเคลื่อนที่ไดโดยมอเตอร ซึ่ง
มีมอเตอรที่คอยๆดันลูกสูบในอัตราที่คงที่ แลวจึงไปแทนที่วัฏภาคเคลื่อนที่ แตเครื่องสูบชนิดน้ีก็มี
ราคาแพงและมีปญหาในการบํารุงรักษามาก เครื่องสูบแบบรีซิพรอเคทิงพิสตัน มีการใชกันแพรหลาย
เพราะราคาไมแพงเทาเครื่องสูบชนิดแรก แตก็เปนเครื่องสูบที่ไมปลอดจากปญหาการข้ึนๆ ลงๆ ของ
ความดันเสียทีเดียวโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง รุนหลังๆ ที่มีการผลิตออกมา นิยมใชเครื่องสูบ
ชนิดน้ี โดยติดต้ังระบบไดอะแฟรม (Diaphragm) และบัลลาสต (Ballast) เพื่อทําใหระดับการข้ึนๆ 
ลงๆ ของความดันมีคานอยมากจนไมมีผลตอสมรรถนะของโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง เครื่อง
สูบที่มีราคาถูกที่สุดเปนแบบความดันคงที่ ซึ่งทํางานไดก็ตอเมื่อมีไนโตรเจน หรือแกสอื่นมาชวยการ
ทํางานของลูกสูบไฮดรอลิก (Hydraulic piston) เครื่องสูบชนิดน้ีมักจะมีกลไกการเพิ่มความดันได
ดวย อยางไรก็ดีเครื่องสูบชนิดน้ีก็อาจทําใหไดฟองอากาศ ซึ่งมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแรงตาน
ภายในคอลัมนอันสงผลใหอัตราการไหลของวัฏภาคเคลื่อนที่เปลี่ยนไป 

ไมวาผูใชงานโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง จะใชเครื่องสูบแบบไหน แตความสูงที่ได
เครื่องสูบมักจะทําใหเกิดปญหาของการมีฟองแกสเกิดข้ึน เมื่อตัวทําละลายไหลจากยานความดันสูง 
ไปยังยานที่ความดันตํ่ากวา ฟองแกสเหลาน้ีเปนตัวการที่ทําใหไดโครมาโทแกรมที่นําไปใชประโยชนได
ไมดี เน่ืองจากฟองแกสมีผลทําใหดีเทคเตอรผลิตสัญญาณที่ผิดปกติออกมาได ดังน้ันการกําจัดแกส 
(Degas) ออกจากตัวทําละลายที่เปนวัฏภาคเคลื่อนที่และสารตัวอยางเองกอนที่จะนําเขาสูคอลัมน จึง
มีความสําคัญอยางย่ิงยวด ทั้งน้ีอาจจะกระทําไดโดยใชระบบสุญญากาศ (Vacuum) การสั่นสะเทือน 
(Sonication) การฟอกถาย (Pure) ดวยแกสฮีเลียมหรือแมกระทั้งการตมสําหรับตัวทําละลาย
บางอยางที่ไมติดไฟ 

8.2.2 กลอุปกรณสําหรับเกรเดียนตอีลูชัน (Gradient elution devices)  
อุปกรณที่ใชในเกรเดียนตอีลูชันมักจะประอกบดวยซิงเชมเบอร (Mixing chamber) และ

วาลวที่ควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งทําหนาที่วัดและจัดการกับอัตราสวนของตัวทําละลายที่
ตองการ อุปกรณดังกลาวน้ีสามารถที่จะเปลี่ยนอัตราสวนจาก 100 % ตัวทําละลาย A ไปเปน 100 % 
ตัวทําละลาย B ไดและสามารถ “โปรแกรม” อัตราสวนของตัวทําละลายใหเปนตามที่ตองการในแต
ละชวงของการวิเคราะหโดยโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง ได อุปกรณเกรเดียนตในปจจุบันมักจะ
ควบคุมไดโดยระบบดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส (Digital electronics) บางรุนของบริษัทก็เปน            
ชุดเกรเดียนตที่สามารถโปรแกรมการผสมตัวทําละลายสี่อยาง (Ternary systems) พรอมกันไดดวย 
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8.2.3  ระบบนําสารเขา (Sample introduction systems)  
ระบบนําสารหรือฉีดสาร (Injection systems) เขาสูคอลัมนในโครมาโทกราฟของเหลว

แรงดันสูง อาจจะเปนเพียงเซพทัมยางทนความดันสูง (High pressure septum) ที่ฉีดสารทะลุผาน
มันไปได ระบบฉีดสารแบบน้ีไดแนวคิดมาจากเทคโนโลยีการฉีดสารในแกสโครมาโทกราฟ แตในโคร
มาโกราฟของเหลว เซพทัมดังกลาวทําใหเกิดปญหาไดหลายประการ คือ มันไมสามารถกันรั่วไหลของ
ความดันที่สูงๆ โครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง ได ตัวทําละลายบางอยางอาจทําลายเซพทัมได 
ตองมีการเปลี่ยนเซพทัมหลังการฉีดสารไปแลวเพียงสามสี่ครั้งและความดันภายในระบบ โครมาโทก
ราฟของเหลวแรงดันสูง ที่สูงก็ทําใหการฉีดผานเซพทัมเปนไดยากและทําใหเกิดอันตรายกับผูใชเองได 
ระบบฉีดแบบน้ีจะตองไมใชงานที่ใชความดันสูงกวา 2,000 บอนด/ตารางน้ิวเปนอันขาด 

ดวยเหตุผลขางตน จึงไดมีผูคิดคนพัฒนาระบบการใชวาลวกับสารตัวอยาง (Sample 
valving system) ข้ึนมาเพื่อแกไขปญหาอันเน่ืองมาจากฉีดสารตัวอยางดังกลาว ระบบวาลวหกชอง 
(Six – port loop valve) เปนรูปแบบการฉีดสารที่เปนที่นิยมกันมากที่สุดในปจจุบัน ในการระบบฉีด
สารอันน้ี สารตัวอยางก็ถูกฉีดเขาสูวงเก็บสารที่ทราบปริมาตรแนนอน (Sample loop of known 
volume) โดยไมรบกวนการไหลของวัฏภาคเคลื่อนที่ผานคอลัมน เมื่อหมุนวาลววัฏภาคเคลื่อนที่ก็
กวาดเอาสารตัวอยางจากวงเก็บสารเขาสูคอลัมน 

8.2.4 คอลัมน 
คอลัมนสําหรับ HPLC มักจะทําจากทอเหล็กกลาปลอดสนิม ที่มีเสนผานศูนยกลางภายในอยู

ระหวาง 0.025 – 5 มิลลิเมตร และความยาวระหวาง 10 –100 เซนติเมตร ทอดังกลาวบรรจุดวย
อนุภาคของวัสดุสารแข็งรองรับ (Particles of solid support material) ที่มีเสนผานศูนยกลาง 5 – 
50  ไมโครเมตร สําหรับ “ไมโครบอรคอลัมน” (Microbore column) ซึ่งหมายถึงคอลัมนในโคร
มาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง ที่มีเสนผานศูยนกลางภายในทอเหล็กกลาปลอดสนิมประมาณ 1 
มิลลิเมตร ก็เปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย สําหรับธรรมชาติของวัฏภาคคงที่ในโครมาโทกราฟ
ของเหลวแรงดันสูง แตกตางกันไปตามรูปแบบของโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง ที่ใชซึ่งจะได
กลาวถึงในลําดับตอไป 

8.2.5 ดีเทคเตอรสําหรับโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง (Detectors for HPLC) 
วัตถุประสงคของการใชโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง โดยพื้นฐานแลว มักจะเพื่อแยก

สารผสมและหาปริมาณของแตละสารที่มีอยูในของผสมน้ันๆ ปริมาณสารที่ฉีดเขาไปสูคอลัมนในโคร
มาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง อยูในระดับไมโครลิตร จึงเปนปริมาณที่นอยเกินไปที่จะเก็บแฟรคชันที่
ออกมาจากปลายคอลัมนแลวนําไปตรวจวัดโดยเครื่องมือวิเคราะหอื่นๆ ดังน้ันจึงมีการออกแบบ  
สรางกลอุปกรณอยางหน่ึงข้ึนมาทําหนาที่ตรวจวัดสัญญาณของสารทันทีที่มันออกมาจากคอลัมน กล
อุปกรณที่ทําหนาที่น้ีเรียกวาดีเทคเตอร 

 8.2.5.1 ดีเทคเตอรชนิดรีแฟรคทิฟอินเดกซ (Refractive index detector) ปริมาณแสง
ที่ปริซึม (Prism) ของของเหลวหักเหไป เปนตัววัดดัชนีหักเห (refractiveindex. RI) ของของเหลว
น้ันๆ การเปลี่ยนแปลงคาของ RI จากสารละลายอยางหน่ึงไปเปนอีกอยางหน่ึงมีคาเพียงเล็กนอย แต
ดวยเทคโนโลยีทางดานทัศนศาสตรในปจจุบัน (Optical technology) การเปลี่ยนแปลงแมเพียง    
10-8 หนวย ก็สามารถที่จะตรวจวัดได 
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 ดีเทคเตอรชนิด RI ถือไดวาเปนดีเทคเตอรทั่วไป ไมจําเพาะเจาะจงกับสารใด เพราะมัน
สามารถตรวจวัดสารใดๆในตัวทําละลาย หรือวัฎภาคเคลื่อนที่ได แตระดับความวองไวของดีเทคเต
อรชนิดน้ีเมื่อเทียบกับดีเทคเตอร ชนิดอื่นๆแลว ถือวาคอนขางตํ่า โดยสามารถตรวจวัดปริมาณตํ่าสุด
ไดราวๆ 10-7 กรัม/มิลลิลิตร นอกจากน้ีดีเทคเตอรชนิด RI ยังถูกกระทบกระเทือนโดยอุณหภูมิไดงาย 
และไมสามารถใชเทคนิคเกรเดียนตอีลูชันได เพราะจะมีเสนฐานที่ขยับตามการเปลี่ยนสภาพวัฎภาค
เคลื่อนที่โดยตลอด อยางไรก็ดี โครมาโทกราฟของเหลวที่ใชดีเทคเตอรชนิด RI ไดแกเอกซคลูชันโคร
มาโทกราฟ และในโครมาโทกราฟ ที่แยกสารออกมาเพื่อเตรียมใชประโยชนอยางอื่น (Preparative 
HPLC) ซึ่งไมจําเปนตองมีดีเทคเตอรที่วองไวก็ตาม 

 8.2.5.2 ดีเทคเตอรชนิดยูวี (UV Detector) ทางเลือกในกรณีที่ไมอยากใชชนิด IR ก็คือ
การใชดีเทคเตอรชนิดยูวี (Ultraviolet detector) ดีเทคเตอรชนิดยูวีวัดคาแอบซอรแบนซของยูวี 
(UV absorbance) เน่ืองจากสารประกอบทั้งหลายมิไดสามารถดูดกลืนรังสีในชวง UV ไดหมดดีเทค
เตอรชนิดน้ีจึงถือไดวาเปนดีเทคเตอรจําเพาะ (Selective detector) ดีเทคเตอรชนิดน้ีสวนใหญ
ทํางานไดที่ความยาวคลืน่ 254 นาโนเมตร ซึ่งเปนยานที่เหมาะกับสารที่มีวงเบนซิน (Benzene rings) 
และสารประกอบอะโรแมติกสวนมากดูดกลืนรังสีไดแรงตรงความยาวคลื่นน้ี 

 ขีดความสามารถในการตรวจวัดโดยดีเทคเตอรชนิดยูวีข้ึนกับคาแอบซอรแบนซ แตสําหรบั
สารประกอบที่ดูดกลืนแสงในชวง UV ไดแลว ขีดความสามารถที่จะตรวจวัดไดจะดีกวาดีเทคเตอรช
นิด RI โดยมักจะไดถึงระดับ 10-10 กรัม/มิลลิลิตร ดีเทคเตอรชนิดยูวีมีขอดอยในแงที่วา มี
สารประกอบมากมายที่นาสนใจไมดูดกลืนแสงที่ 254 นาโนเมตร ในขณะที่ตัวทําละลายที่นาสนใจ
จํานวนมากดูดกลืนแสงที่ 254nm จึงทําใหไมสามารถใชเปนวัฏภาคเคลื่อนที่ได ในปจจุบันมี          
ดีเทคเตอรชนิดที่สามารถปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นในชวงยูวี-วิสิเบิล (Variable wavelength UV-
VIS detector) แตราคาก็ยอมแพงกวาชนิดความยาวคลื่นเดียวมาก ดีเทคเตอรแบบใหมน้ีทําให
ความจําเพาะในการตรวจวัด และที่สําคัญก็คือ มันทําใหผูใชสามารถวิเคราะหสารประกอบไดอีกมาก
ที่ดูดกลืนแสงในชวงยูวีไกล (Far UV:190-220 nm) แตไมดูดกลืนแสงที่ 254 nm แสดง       ดีเทค
เตอรยูวีความยาวคลื่นคงที่ตําแหนงเดียว (Fixed wavelength UV detector)  

 8.2.5.3 ดีเทคเตอรชนิดเคมีไฟฟา (Electrochemical detectors) ในโครมาโทกราฟ
ของเหลวแรงดันสูง มีกลุมของดีเทคเตอรกลุมหน่ึงที่ทํางานไดโดยอาศัยคุณสมบัติทางไฟฟาเคมีของ
สาร เทคนิคทางโพลาโรกราฟ (Polarography), แอมเปอโร    เมตรี (Amperometry) คูลอมเมตรี 
(Coulometry) และอิเล็กโทรลิซิส (Electrolysis) ตางก็สามารถที่จะนํามาเปนฐานในการออกแบบดี
เทคเตอรสํ าหรับ โครมาโทกราฟของ เหลวแรง ดันสู ง  ได  แอมเปอโร เมตริก ดี เทคเตอร 
(Amperometric) 

 เปนดีเทคเตอรที่นิยมใชแพรหลายที่สุดในบรรดากลุมของดีเทคเตอรชนิดเคมีไฟฟา 
พัฒนาการของดีเทคเตอรชนิดเคมีไฟฟาทําใหสามารถตรวจวัดสารประกอบอินทรียไดหลายประเภท 
อาทิเชน อะโรแมติกเอมีน (Aromatic amines) กรดอินทรีย (Organic acids) วิตามิน และแอลคา
ลอยด (Alkaloids) สําหรับ IC ก็ไดอาศัยดีเทคเตอรชนิดคอนดักทิวิตี (Conductivity detector) เปน
ระบบหลักในการตรวจวัดไอออนที่ออกมาจากคอลัมน 
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 นอกจากดีเทคเตอรชนิดตางๆที่ไดกลาวมาแลวน้ัน ยังมีดีเทคเตอรสําหรับ HPLC ชนิด
อื่นๆอีกไมนอย ไดแกดีเทคเตอรที่อาศัยคุณสมบัติของฟลูออเรสเซนส (Fluorescence), คอนดัก
แทนซ (Conductance), การแผรังสี (Radiation), ผลของความรอน (Thermal effects), อะตอมิ
กแอบซอรพชันและพลาสมาอีมิสชัน (Atomic absorption and plasma emission) และ เฟลมไอ
ออไนเซซัน แตดีเทคเตอรที่สมบูรณแบบที่สุด บางครั้งเหมือนกันที่มีการใชงานโครมาโทกราฟ
ของเหลวแรงดันสูง รวมกันกับอุปกรณ วิเคราะหอื่นๆ เชน อินฟาเรดสเปกโทรมิ เตอร
และแมสสเปกโทรมิเตอร ซึ่งอุปกรณเหลาน้ีมีไดเพียงแตทําหนาที่เปนดีเทคเตอรธรรมดา แตในหลาย
กรณี สเปกตรัมที่มันใหออกมาสําหรับแตละพีคในโครมาโทแกรม ใหคําตอบในแงของการวิเคราะห
โดยเฉพาะอยางย่ิงในเชิงคุณภาพไดอยางถูกตอง เปนขอยุติไดดีย่ิง หากจะมีขอเสียก็คงเปนเรื่องของ
ราคาเทาน้ันเอง เพราะเครื่องมือที่มีลักษณะเช่ือมตอกันเขาแลวใหทํางานเสมือนหน่ึงเปนอุปกรณชุด
เดียวกันน้ี มีราคาแพงอยางมหาศาลทีเดียว 
 
8.3 การวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Qualitative and quantitative analysis) 

8.3.1 การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) 
การวิเคราะหเชิงคุณภาพโดย HPLC อาศัยขอเท็จจริงที่วาเวลารีเทนชัน (Retention time) 

หรือทั้งปริมาตรรีเทนชัน (Retention volume) เปนคุณลักษณะเฉพาะของแตละสาร ถาหากผู
วิเคราะหผูใดตองวิเคราะหสารตัวอยางประเภทเดียวกันบอยๆ การมีพีคของสารที่สนใจใดๆ อยู (เชน 
กรดอะมิโน) ก็สามารถที่จะยืนยันไดวาเปนกรดอะมิโนที่ตองการวิเคราะหหรือไม ก็โดยการเทียบ
ปริมาตรรีเทนชันของกรดอะมิโนมาตรฐานดังกลาวภายใตสภาวะทดลองเดียวกัน แตถาไมมีขอมูลที่
ละเอียดพอของสารตัวอยางที่วิเคราะห ก็คงจะเปนการปลอดภัยกวา ถาจะเทียบเวลารีเทนชันหรือ
ปริมาตรรีเทนชันกับของสารมาตรฐานเมื่อใชคอลัมนที่มีสภาพข้ัวแตกตางกันสองคอลัมน ถาขอมูล    
รีเทนชันตรงกันทั้งสองคอลัมนแลว โอกาสที่สารทั้งสองจะเปนสารเดียวกันมีความเปนไปไดกวา 99 % 
ทีเดียว 

ในการติดตอรวมมือกันระหวางหองปฏิบัติการ (หรือแมกระทั่งภายในหองปฏิบัติการเดียวกนั) 
การใชเวลารีเทนชันสัมพทธ (Relative retention time) หรือแฟกเตอรจําเพาะ (selectivity, α) 
สําหรับการเปรียบเทียบจะดีกวา เพราะ α ไมไดข้ึนอยูกับความยาวคอลัมนหรืออัตราการไหลของวัฏ
ภาคเคลื่อนที่ ทั้งน้ีคา α สามารถหาไดจาก 

 
α= (tR2 – t0)/(tR1 – t0) = tR2'/tR1' = k2'/k1' = KD2/KD1   ………….(8.7) 
 
เมื่อพลอต α เทียบกับจํานวนคารบอน จะไดเสนตรงสําหรับสารที่อยูในอนุกรมโฮโมลอก

เดียวกันความจริงขอน้ีในบางครั้งก็สามารถใชในการวิเคราะหเชิงคุณภาพไดอยูเหมือนกัน 
การเช่ือมตอ (Interfaces) ระหวางโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง เขากันกับอุปกรณการ

วิเคราะห (Analytical instruments) ทางดานอินฟาเรดสเปกโทรเมตรี นิวเคลียรแมกเนติก           
เรโซแนนซ และแมสสเปกโทรโฟโตเมตรี ไดกลายมาเปนบรรทัดฐานของการวิเคราะหเชิงคุณภาพโดย
โครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง ทั้งน้ีถือไดวา เปนการใหโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง ทํา
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หนาที่ในการแยกสารแตอยางเดียว แลวใชอุปกรณวิเคราะหที่เช่ือมตอเขากับโครมาโทกราฟของเหลว
แรงดันสูงดังกลาว ทําหนาที่ในการวิเคราะหเชิงคุณภาพเพื่อยืนยันอยางแทจริงวาแตละสารที่แยกได
น้ันเปนอะไร 
 

8.3.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) 
ดีเทคเตอรแตละชนิดสําหรับโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง ใหสัญญาณออกมาเปนโคร

มาโทแกรม ซึ่งความสูงของพีคหรือพื้นที่ใตพีคบนโครมาโทแกรมจะแปรผันโดยตรงกันกับปริมาตรของ
สารที่ทําใหพีคน้ัน ไมวาผูวิเคราะหจะใชความสูงหรือพื้นที่ใตพีคเพื่อคํานวณหาปริมาณของสารที่สนใจ
ก็ตาม สิ่งที่จําเปนตองมีก็คือสารมาตรฐานที่บริสุทธ์ิ เพื่อที่จะไดใชปรับมาตรฐานของสัญญาณที่มีตอ
สารน้ัน 

เทคนิคการปรับมาจรฐานที่สามัญไดแก วิธีสารมาตรฐานภายนอก (External standard 
method) วิธีสารมาตรฐานภายใน (Internal standard method) วิธีการเติมสารมาตรฐาน 
(Standard addition method) และวิธีการปรับพื้นที่ใหเปนปกติ (Area normalization method) 

วิธีสารมาตรฐานภายนอกกระทําโดยการฉีดสารมาตรฐานบริสุทธ์ิ ที่มีความเขมขนตางๆ ใน
ปริมาณที่เทากันทุกครั้ง เมื่อไดความสูงของพีคหรือพื้นที่ใตพีคแลว ก็นํามาพลอตเทียบกับความ
เขมขนเพื่อที่จะสรางกราฟมาตรฐาน สําหรับใชในการหาปริมาณของสารที่สนใจซึ่งวิเคราะหภายใต
ภาวะเดียวกันกับสารมาตรฐานทุกประการ 

ในวิธีการวิเคราะหสารมาตรฐานภายใน ผูวิเคราะหเติมสารละลายมาตรฐานที่ทราบปริมาณ
แนนอนลงไปในของผสมของสารตัวอยางที่จะวิเคราะห โดยที่สารมาตรฐานภายในควรจะมีลักษณะ
ทางเคมีใกลเคียงกับสารตางที่ตองการวิเคราะหอยู แตจะตองใหพีคที่ไมไปเหลื่อมทับพีคอื่นใดในโคร
มาโทแกรมเปนอันขาด จากน้ันจึงสรางกราฟมาตรฐานโดยการพล อตอัตราสวนของพื้นที่ 
“Unknown” ตอสารมาตรฐานเทียบกับความเขมขน และหาความเขมขนของ “Unknown” 
นอกจากน้ี ยังหาแฟกเตอรตอบสนองของดีเทคเตอร (Detector response factor) จากขอมูลที่ได
ดังน้ี 

 
Fx = (As/Ax) (Cx/Cs)       ………….(8.8) 
 
เมื่อ As และ Cs เปนพื้นที่ใตพีคและความเขมขนของสารมาตรฐาน ตามลําดับ 
Ax และ Cx เปนพื้นที่ใตพีคและความเขมขนของ “Unknown” ตามลําดับ 
แฟกเตอรตอบสนองของดีเทคเตอรตอสารที่วิเคราะหก็สามารถนําไปคํานวณ หาความเขมขน

ของสารที่วิเคราะหในภาวะเดียวกันโดยใชสมการ 
 
Cx= (FxAxCs)/As        ………….(8.9) 
 
วิธีการสารมาตรฐานภายในน้ี มีขอดีในแงที่เปนอิสระจากคาการตอบสนองสัมบูรณของ      

ดีเทคเตอร (Absolute detector response) และปริมาตร ดังน้ันถาหากจากการฉีดสารครั้งหน่ึงไป
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ยังการฉีดอีกครั้งหน่ึง มีการเปลี่ยนแปลงคาความวองไว (Sensitivity changes) หรือ ถาหากปริมาณ
ที่ฉีดไมสม่ําเสมอก็จะสงผลตอการหาปริมาณของ “Unknown” แตอยางใดแฟกเตอรตอบสนอง
อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบางไปตามปริมาณสารที่ฉีดและความเขมขน ดังน้ันจึงเปนการสมควรที่จะให
พื้นที่ใตพีคของ “Unknown” ใกลเคียงกับสารมาตรฐานเขาไวกอน หากทําเชนน้ีแลว ก็จะไดความ
แมน (Accuracy) ของการวิเคราะหมีความคลาดเคลื่อนเพียง 1 % หรือดีกวา นอกจากน้ีแฟกเตอร
ตอบสนองยังสามารถเก็บไวไดในอุปกรณประมวลผลขอมูลโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง 
สมัยใหม ซึ่งทําใหการอานความเขมขนของสารที่วิเคราะหโดยตรงเปนไปได 

วิธีการเติมสารมาตรฐานในการวิเคราะหโดยโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง กระทําไดใน
ลักษณะเดียวกันกับที่ทํากันในกรณีของการวิเคราะหโดยไอออนอิเล็กโทรด โพลาโรกราฟและ    
อะตอมิกแอบซอรพชัน น่ันคือ สารละลายของสารที่ตองการวิเคราะหมีการเติม (Spiked) สารชนิด
เดียวกันกับสารที่จะวิเคราะหลงไปโดยทราบปริมาณและความเขมขนที่แนนอน สัญญาณที่เพิ่มข้ึนมา 
ก็สามารถใชในการคํานวณหาปริมาณความเขมขนด้ังเดิมของ “Unknown” ได ขอดีของวิธีการน้ีก็คือ
เปนวิธีการที่ขจัดผลที่เกิดจากเมทริกซออกไปได 

วิธีการปรับพื้นที่ใหเปนปกติใชการไดกับของผสมอยางงายที่มีองคประกอบของสารไมมากนัก 
เปนวิธีการที่ทําใหผูวิเคราะหหารอยละของแตละสารในของผสมได โดยปรับใหผลรวมของพื้นที่ใตพีค
(Sum of the peak area) คูณกับแฟกเตอรตอบสนอง (Response factor) มีคาเต็ม 100 %  

คาแฟกเตอรตอบสนองไดจากสมการ 
 
Fx = (As/Ax) (Wx/Ws)Fs      ………….(8.10) 
 
ในสมการที่ (12) น้ี Wxและ Wsเปนนํ้าหนักของสารที่วิเคราะหและสารอางอิง ตามลําดับ 
Fsเปนแฟกเตอรตอบสนองตอสารอางอิง (ปกติคือ 1) นํ้าหนักเปนรอยละของสาร x ในของ

ผสมที่มีสารอยูสามสารคือ x, y และ z หาไดจากสมการ 
 
 
% X = [AxFx (100)]/ [AxFx + AyFy + AzFz]   ………….(8.11) 
 
(ในกรณีที่ไมมีการใชสารอางอิง Fx ก็คือ Wx/Ax) 
วิธีสุดทายที่กลาวถึงน้ีมีเงื่อนไขในการใชวา สารทุกตัวที่อยูในของผสมจะตองออกมาจาก

คอลัมนจนหมด (ไมใหมีอะไรตกคางอยูในคอลัมน) เปนวิธีการที่มีขอดีตรงที่เปนอิสระไมข้ึนกับ
ปริมาตรที่ฉีดและการคํานวณก็งายกวาในวิธีสารมาตรฐานภายใน 
 
8.4 การเตรียมตัวอยางในงานวิเคราะห (Sample preparation for quantitative analysis) 

8.4.1) ตัวอยางแกส 
 ตัวอยางแกสอัดแนนในถังบรรจุอุปกรณที่ตองเตรียมมาดวยคือเข็มฉีดยาแบบมีเข็ม ตองเลือก
เข็มที่มีปลายเข็มตรงไมคดงอยางซิลิโคนแบบออนสําหรับอุดปลายเข็ม 
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 ตัวอยางแกสที่ไดจากการเตรียมตัวอยางแบบ Purge and trap ตองอยูในภาชนะปดสนิทที่
ไมมีรูรั่ว และตองเก็บตัวอยางภายในวันที่ฉีดตัวอยาง อุปกรณที่ตองเตรียมมาดวยคือ 
เข็มฉีดยาแบบมีเข็ม ตองเลือกเข็มที่มีปลายเข็มตรงไมคดงอยางซิลิโคนแบบออนสําหรับอุดปลายเข็ม 
 ตัวอยางแกสที่ไดจากการเตรียมตัวอยางแบบ Headspace เน่ืองจากหองปฏิบัติการมี
อุปกรณสําหรับฉีดตัวอยางดวยเทคนิค SPME ใหบริการ ผูใชจะตองทราบชนิดของ SPME fiber ที่ใช
และ condition ในการเตรียมตัวอยาง 
 
 8.4.2) ตัวอยางของเหลว 
 ตัวอยางเปนสารประกอบที่สามารถระเหยได หรือ ถูกเปลี่ยนโครงสรางทางเคมีใหอยูในรูป
ขององคประกอบที่สามารถระเหยไดหองปฏิบัติการไมรับทดสอบตัวอยางที่เปน Crude extract 
เน่ืองจากจะทําใหระบบเกิดการปนเปอนละลายตัวในตัวทําละลายที่เหมาะสม ตัวทําละลายที่นํามาใช
จะตองเลือกอยางระมัดระวัง โดยตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ีคือตองไมทําปฏิกิริยากับสารที่ตองการ
วิเคราะหและ Stationary phase ตองละลายสารที่ตองการวิเคราะหไดอยางสมบูรณเปนเน้ือเดียวกนั
ตองไมเกิดการ Co-elute กับสารที่ตองการวิเคราะห คือ พีค (Peak) ของตัวทําละลายที่ไดตองแยก
ออกจาก peak ของสารที่ตองการวิเคราะหไดอยางสมบูรณตองไมติดคางอยูในคอลัมนปริมาณของตัว
ทําละลายตองไม Overload columnสารละลายตัวอยางตองมีปริมาตรไมตํ่ากวา 1 มิลิลิตร  
 จุดมุงหมายของการเตรียมตัวอยางคือเพื่อใหตัวอยางอยูในรูปแบบที่เหมาะสมที่จะทําการ
วิเคราะหตอไป เชน การทําใหอยูในรูปสารละลาย เปนตน นอกจากน้ียังเกี่ยวของกับการเพิ่มความ
เขมขนและแยกสารในตัวอยางออกจากกัน เพื่อใหการวิเคราะหทําไดอยางถูกตอง มีความไวและ
ความจําเพาะสูง (High sensitivity & selectivity) เชน การแยกสารที่สนใจหาปริมาณ (Analyte) 
ออกจากสารอื่นๆ ซึ่งอาจรบกวนการวิเคราะห (Interferents) 
 หลักการเตรียมตัวอยางมักจะเกี่ยวของกับ 2 วัฏภาค เชน การละลายเกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนตัวอยางของแข็งไปเปนของเหลว (สารละลาย) การสะกัดดวยตัวทําละลายเกี่ยวของกับ
ของเหลวสองชนิดที่ไมผสมเปนเน้ือเดียวกัน เปนตน อยางไรก็ตามบางกรณีอาจเกี่ยวของกับวัฏภาค 
เดียว เชน การเติมสารเคมี Masking agent ลงไปบดบังการรบกวนของสารรบกวน 
 การละลายและยอยสลายตัวอยาง 
 1.  ตองเลือกตัวทําละลายใหเหมาะสม (Like dissolve like) คาการละลายมักเสนอในหนวย
กรัมของสารตอ 100 กรัมตัวทําละลาย 
 - สารอนินทรียอาจลองนํามาละลายใน นํ้ากรดเจือจางกรดเขมขนกรดผสมดาง ตามลําดับ 
โดยแตละกรณีอาจลองละลายที่อุณหภูมิหองกอนถาไมละลายหรือละลายชาอาจอุนใหรอนข้ึน  
 สําหรับการละลายในนํ้ามีหลักควรจํางายๆคือ เกลือสวนใหญของธาตุหมู 1 และเกลือ
แอมโมเนียม (NH4

+) ละลายไดดีในนํ้า เกลือของแอนไอออนไนเตรต (NO3
-) ไนไตรต (NO2

-) คลอเรต 
(ClO3

-) ซัลเฟต (SO4
2-) และอะซีเตต (CH3COO-) สวนใหญละลายนํ้าไดดี สวนเกลือออกไซด (O2

-) 
ไฮดรอกไซด (OH-) ซัลไฟด (S2

-) ฟลูออไรด (F-) สวนใหญไมละลายนํ้า เกลือคารบอเนต (CO3
2-) ซัล

ไฟต (SO3
2-) ฟอสเฟต(PO4

3-) อารเซเนต (AsO3
-) อารเซไนต (AsO2

-) บอเรต (BO3
2-) ออกซาเลต 

(C2O4
2-) ไมละลายนํ้า แตมักละลายในกรด 
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 - สารอินทรียละลายในตัวทําละลายอินทรีย เชน คลอโรฟอรม (Chloroform) และ ได
คลอโรมีเทน (Dichloromethane) เปนตน 
 
8.5 เครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง – แมสสเปกโทรเมตร ี(High Performance 
liquid Chromatography–Mass Spectrometry, HPLC - MS) 

เทคนิคโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง-แมสสเปกโทรเมตรีเปนการเช่ือมตอเทคนิค     
โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง เขากับเทคนิคแมสสเปกโทรเมตรี เพื่อใหไดเทคนิคการวิเคราะห
ที่มีประสิทธิภาพข้ึนเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูงจะสามารถแยกองคประกอบของ     
สารผสมไดในขณะที่เทคนิคแมสสเปกโทรเมตรี มีจุดเดนในดานความเฉพาะเจาะจงความวองไวและ
ความรวดเร็วในการใหขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางขององคประกอบที่แยกโดยเทคนิคโครมาโทกราฟ
ของเหลวสมรรถนะสูง ดังรูปที่ 8.3 
 

 
รูปที ่8.3 เครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสงู–แมสสเปกโทรเมตร ี

(ที่มา: OSU State University, 2557) 
 

 8.5.1 หลักการและทฤษฎีของแมสสเปกโทรเมตร ี
เมื่อทําใหโมเลกุลเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนโมเลกุลจะกลายเปนไอออนและมปีระจบุวกซึง่ถา

โมเลกุลที่มีประจุบวกน้ีมีพลังงานสูงพอจะเกิดการแตกตัวออกเปนสวนยอยๆซึ่งอาจเปนอนุภาคที่เปน
กลาง (N) อนุภาคที่เปนแคตไอออนแรดิเคิล (A•+) หรือแคตไอออน (A+)  

ในทํานองเดียวกันถาไอออนยอย (A•+หรือ A+) มีพลังงานมากพอก็จะเกิดการแตกตัวตอไปอีก
เปนไอออนยอยตอไปเรื่อยๆจนเหลือพลังงานนอยสุดที่ไมสามารถแตกตัวตอไปไดอีกเมื่อพิจารณาแมส
สเปกตรัมจะบงบอกถึงลักษณะการแตกตัวของโมเลกุลไอออนหรือรวมรูปแบบ        การแตกตัวของ
แตละไอออนทั้งหมดเขาดวยกัน จะไดรูปแบบการแตกตัวของโมเลกุลที่เปนลักษณะเฉพาะของสารแต
ละชนิดสวนแมสสเปกโทรมิเตอร จะเปนเครื่องมือที่ใชแยกและวัดมวลของไอออนดวยการใช
อัตราสวนมวลตอประจ ุ(m/z) จึงมีคาเทากับมวลของไอออนโดยตรง ดังรูปที่ 8.4 
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รูปที่ 8.4 หลักการทํางานของเครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง-แมสสเปกโทรเมตร ี

(ที่มา: John Dolan, 2557) 
 
8.5.2 องคประกอบของเครื่องแมสสเปกโทรเมตร ี

 โดยทั่วไปเครื่องจะมีสวนทีส่าคัญอยู 3 สวนดังรูปที ่8.5 
    1. แหลงทีท่าใหเกิดไอออนไนเซชัน (Ionization source)  
    2. สวนที่ใชในการวิเคราะหมวล (Mass analyzer) 
    3. สวนที่ใชในการตรวจวัดไอออน (Detector) 
 

 
รูปที่ 8.5 สวนประกอบพื้นฐานของแมสสเปกโทรเมตร ี(ที่มา: John Dolan, 2557) 

 
 1. แหลงผลิตไอออน (Ionization source)  
  แหลงผลิตไอออนเปนแหลงที่ทาใหโมเลกุลของสารตัวอยางเกิดเปนไอออนและเกิดการ
แตกตัวซึ่งถือเปนหัวใจสาคัญของเครื่องแมสสเปกโทรมิเตอร ปจจุบันมีเทคนิคการผลิตไอออนแบบ
ตางๆใหเลือกมากมายแหลงผลิตไอออนที่ใชกับโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงแตละแบบมี
หลักการทางานแตกตางกันไปดังตาราง 8.1 
 Electrospray Ionization (ESI) เปนเทคนิคการไอออไนเซชันที่ความดันบรรยากาศการ
ผลิตไอออนดวยเทคนิคน้ีเหมาะสาหรับการวิเคราะหสารตัวอยางซึ่งอยูในรูปของไอออนในตัวทา
ละลายเชนโปรตีน (ซึ่งมักจะเกิด Protonation ที่หมูอะมิโนเปน Protonated molecular ion, 
MH+) เปนตนโดยสารละลายจะถูกสงผานโพรบซึ่งเปนทอแคปปลารีเล็กๆดวยอัตรา 10-20 ไมโครลติร
ตอนาที (หรือในบางระบบอาจสามารถไหลไดสูงถึง 100 ไมโครลิตรตอนาที แตอัตราการไหลไมควร
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เกิน 20 ไมโครลิตรตอนาที) สารละลายน้ีจะถูกสเปรยออกจากปลายโพรบดวยสนามไฟฟาแรงสูง (3-6 
kV) ที่สงผานทอแคปปลารีเล็กๆที่ปลายโพรบน้ันทาใหบริเวณดังกลาวเกิดเปนสนามไฟฟาซึ่งจะทาให
ไดหยดละอองที่ละเอียดมีขนาดคอนขางสม่ําเสมอและมีประจุบวกหรือลบซึ่งข้ึนอยูกับข้ัวของ
ศักยไฟฟาที่ปลายแคปปลารีกับสวนของเคานเตอรอิเล็กโทรด 
 กรณีเลือกวิเคราะหสารในรูปประจุบวกบริ เวณปลายแคปปลารีจะเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันใหประจุบวกสวนบริเวณเคานเตอรอิเล็กโทรดแสดงข้ัวทางไฟฟาเปนลบเกิดปฏิกิริยา
รีดักชันเพราะฉะน้ันบริเวณเคานเตอรอิเล็กโทรดก็จะเหน่ียวนาใหประจุบวกว่ิงเขาหาถาแรงผลักของ
ประจุบวกที่บริเวณผิวแคปปลารีและแรงดึงของสนามไฟฟาตอประจุบวกสามารถเอาชนะแรงตึงผิว
ของของเหลวที่ออกจากแคปปลารีทาใหลักษณะของหยดของเหลวที่ออกจากปลายแคปปลารีมี
ลักษณะเปน Taylor Cone 
 
ตารางที ่8.1 เทคนิคไอออนไนเซชันแบบตางๆ หลักการทางานและประเภทของสารตัวอยาง 

เทคนิค หลักการทํางาน สารตัวอยางที่นิยมใช 
FI (Field Ionization)  ควอนตัมทันเนลล่ิงของอิเล็กตรอน

อันเ กิด จากการที่ โ ม เ ล กุลสาร
ตัวอยางถูกแรงกระทาจากสนาม
ไฟฟาแรงสูง 

สารที่งายตอการแตกตัวนาหนัก
โมเลกุลในชวง 600-1,200 อาทิ
สารมีขั้วเชนเปปไทดโอลิโกแซ็กคา
ไ ร ด ส า ร ส กั ด จ า ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ธรรมชาติตางๆสารไม มีขั้ ว เชน
ไฮโดรคารบอน 

FAB (Fast Atom 
Bombardment)  

อะตอมพลังงานสูง เชน Xe หรือ 
Ar ว่ิงเขาชนสารตัวอยาง 

สารที่ มีความดันไอตางๆนาหนัก
โมเลกุลสูงไดถึงประมาณ 6,000 
เชนโอลิโกนิวคลีโอไทดโอลิโกแซ็ก
คาไรดเปปไทดและไฮโดรคารบอน
โมเลกุลใหญๆ 

MALDI (Matrix Assisted Laser 
Desorption Ionization)  

เมทริกซดูดกลืนพลังงานจากแสง
เลเซอรที่ยิงไปแลวถายพลังงาน
ใหกับสารตัวอยาง 

โปรตีนคารโบไฮเดรต DNA RNA 
พอลิเมอรสังเคราะห 

ESI (Electrospray Ionization)  เกิด Ion evaporation จากการที่
สารละลายของสารตัวอยางถูกพน
เปนละอองฝอยดวยการใหกระแส
ไฟฟาแรงสูงแกปลายโพรบที่นา
สารละลาย 

สารที่มีขั้วที่แตกตัวไดงายนิยมใช
โปรตีนที่มีนาหนักโมเลกุลสูงมากๆ
ไดไมจากัดเน่ืองจากสารเกิดไอออน
ที่มีประจุสูงๆไดด ี

ที่มา: John Dolan, 2557 
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ตารางที ่8.1 เทคนิคไอออนไนเซชันแบบตางๆ หลักการทางานและประเภทของสารตัวอยาง (ตอ) 

เทคนิค หลักการทํางาน สารตัวอยางที่นิยมใช 
TS (Thermospray)  เกิด Ion evaporation จาก

ละอองของสารละลายที่ มี สาร
ตัวอยางอยูภายในหองที่มีความดัน
ตางๆ 

สารมีขั้วที่สามารถเกิดไอออนได
เม่ืออยูในรูปสารละลาย 

PS (Plasmaspray)  เชนเดียวกับ TS แตมีการใชเข็ม
อิเล็กโทรดที่มีศักยไฟฟาสูงๆชวยใน
การไอออไนซสารตัวอยาง 

สารที่มีขั้วและไมมีขั้ว 

ICP (Inductively Coupled 
Plasma)  

พลังงานความรอนจากพลาสมาทา
ใหสารตัวอยางแตกสลายกลายเปน
ไอออนของอะตอม (Atomic ion)  

ธาตุและไอโซโทปวิเคราะหสารที่
ปริมาณนอย 

Glow Discharge  กลุมแกสรอนเกิดการแตกตัวเปน
ไอออนภายใตสนามไฟฟาแรงสูง 

โลหะโลหะผสมสารที่ เปนตัวนา
ไฟฟา 

ที่มา: John Dolan, 2557 
 
 เมื่อเกิด Charged droplets ซึ่งในข้ันแรกจะไดเปนหยดของเหลวขนาดใหญภายในหยด
ของเหลวดังกลาวมีจานวนประจุอยูเปนจานวนมากแตเน่ืองจากภายในระบบของโพรบมีการผานแกส
ไนโตรเจนซึ่งทาหนาที่เปนแกสเนบูไลเซอร ทําใหตัวทําละลายระเหยออกไปมีผลใหขนาดของ 
droplets มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆแตจานวนประจุยังคงเทาเดิมทาใหเกิดการผลักกันของประจุที่อยูกัน
อยางหนาแนนเพราะขนาดของ Droplets เล็กลงซึ่ง Coulombic force สามารถเอาชนะ Surface 
tension ของของเหลวไดกระบวนการน้ีจะเปนวัฏจักร จนกระทั่งภายใน Charged droplets มีประจุ
เพียงแคประจุเดียวเกิดกระบวนการ Ion evaporation อยางรวดเร็วจนในที่สุดไดเปนไอออนของสาร
ตัวอยางในสภาวะแกสซึ่งจะถูกชักนาดวย Ion optic ใหเขาสูสวนวิเคราะหมวลตอไป  
 รูป ESI จะใชไดผลดีก็ตอเมื่อสารตัวอยางอยูในรูปไอออนในสารละลายอยูแลวการเตรียม
สารตัวอยางที่อยูในรูปไอออนสามารถทาโดยปฏิกิริยาทางเคมีงายๆเชนการใชตัวทาละลายที่มีกรดแอ
ซีติกหรือฟอรมิคอยูประมาณ 1-5 % เปนตัวใหโปรตอนแกสารตัวอยางหรือการใชตัวทาละลายหรือ
สารที่เปนตัวรับอิเล็กตรอนจะชวยวิเคราะหสารที่เปนตัวจายอิเล็กตรอนไดดีตัวอยางเชนการใช 2,3-
dicyano-1,4-bezoquinone ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห 2,3-benzanthracene เปนตน
การเกิด ion evaporation อันจะนาไปสู MH+ ในสภาวะแกสจะเกิดไดดีตอเมื่อสารละลายสามารถ
ถูกสเปรยใหเปนฝอยที่ละเอียดไดซึ่งน้ันหมายถึงการเลือกใชตัวทาละลายที่มีแรงตึงผิวตางๆ นํ้า
บริสุทธ์ิที่มีแรงตึงผิวคอนขางสูงจึงไมใชตัวทาละลายที่ดีของเทคนิค ESI แตหากมีการผสมสารละลาย
อินทรียที่มีแรงตึงผิวตาง ๆ อยางเชน เอทานอล เมทานอล ไอโซโพรพานอล อะซิโตไนไตรล อะซิโตน 
และอื่นๆ กับนํ้าก็จะเปนที่นิยมในเทคนิค ESI มากกวาเน่ืองจากตัวทาละลายที่มีแรงตึงผิวสูง จะถูก
สเปรยใหเปนละอองฝอยไดยากกวาพวกที่มีแรงตึงผิวตางดังน้ันคาความตางศักย 
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ที่ใหระหวางปลายแคปปลารีกับเคารเตอรอิเล็กโทรด จึงมักถูกปรับใหสูงข้ึนในกรณีที่ใชตัวทําละลายที่
มีแรงตึงผิวสูงๆเพื่อเพิ่มความหนาแนนของประจุในหยดละอองของสาร 
 2. สวนวิเคราะหมวล (Mass Analyzer)  
 การแยกไอออนกระทําไดโดยอาศัยความแตกตางของมวลตอประจุจากการใช
สนามแมเหล็ก หรือสนามไฟฟาอยางใดอยางหน่ึง หรือทั้งสองอยางรวมกันก็ได เครื่องแยกไอออนจะมี
หลายชนิด เชน Magnetic-sector analyzer, Electrostatic analyzer, Time-of-flight analyzer, 
ion cyclotron resonance analyzer ดีเทคเตอรที่ใชในการทดลองน้ี คือ Quadrupole mass 
spectrometer การแยกไอออนทําไดโดย ใหลําไอออนผานศูนยกลางของแทงโลหะกลมที่ขนานกันสี่
แทงที่มีการใหความตางศักยทั้งแบบกระแสตรงและกระแสสลับพรอมๆ กันทาใหไดสนามแมเหล็ก
ไฟฟาที่ทาใหไอออนเกิดการสั่น ใหลําไอออนผานศูนยกลางของแทงโลหะกลมทั้งสี่โดยไอออนที่มีมวล
ตอประจุอันหน่ึงจะเกิดการสั่นที่เสถียรออกไปสูตัววัดสัญญาณ สวนไอออนอื่นที่มีมวลตอประจุตางไป
ทาใหเกิดการชนกับแทงโลหะประจุจะถูกทําลายไป 
 3. สวนตรวจวัด (Detector)  
 สวนตรวจวัดเปนอุปกรณที่ทาหนาที่ตรวจวัดไอออน โดยผานกลไกของการทาใหเกิดเปน
สัญญาณในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เชน สัญญาณไฟฟา ข้ึนจากการตกกระทบของไอออนน้ันๆ สวน
ตรวจวัดที่ใชทั่วไปในเครื่องแมสสเปกโทรมิเตอรมีหลายอยาง แตที่นิยมใชกันมากคืออิเล็กตรอน     
มัลติพลายเออรดีเทคเตอร (Electron multiplier detector) 
 ตัวอยางงานวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพดวยเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะ
สูง การวิเคราะหชนิดและปริมาณนํ้าตาลในนํ้าตาลที่ยอยสลายจากชานออยและนํ้าออย เชน กลูโครส 
ซูโครส ไซโลส อะราบิโนส ฟรุกโตส (Kaewnaree, 2014) การวิเคราะหชนิดและปริมาณกรดอะมิโน
ในกระเพาะที่ยอยสลายโปรตีน เปนตน  
 
8.6 สรุปประจําบท 

โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography)
หรือที่นิยมเรียกกันวา HPLC เปนโครมาโทกราฟรูปแบบหน่ึงที่ใชแยกสารผสมโดยอาศัยวัฏภาค         
( Phase) สองวัฏภาค โดยที่วัฏภาคหน่ึงอยูกับที่ เรียกวา วัฏภาคคงที่ (Stationary phase) ซึ่งอาจจะ
เปนของแข็งหรือของเหลวก็ได และอีกวัฏภาคหน่ึงเปนของเหลวที่ทําหนาที่พาสารเคลื่อนที่ผาน     
วัฏภาคคงที่ในคอลัมน เรียกวา วัฏภาคเคลื่อนที่ (Mobile phase) ซึ่งเคลื่อนที่โดยอาศัยแรงดันจาก
เครื่องสูบแรงดันสูง (High pressure pump) ตลอดระยะเวลาที่กระบวนการแยกสารดําเนินไปอยู  

 เทคนิคโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง-แมสสเปกโทรเมตรี เปนการเช่ือมตอเทคนิค
โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงเขากับเทคนิคแมสสเปกโทรเมตรี เพื่อใหไดเทคนิคการวิเคราะห
ที่มีประสิทธิภาพข้ึนแมนยํา เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูงจะสามารถแยกองคประกอบ
ของสารผสมได ในขณะที่เทคนิคแมสสเปกโทรเมทรีมีจุดเดนในดานความเฉพาะเจาะจงความวองไว
และความรวดเร็วในการใหขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางขององคประกอบที่แยกโดยเทคนิคโครมาโทกราฟ
ของเหลวสมรรถนะสูง 
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แบบฝกหัดทายบท 
บทท่ี 8 

 
 1. จากรูป จงบอกสวนประกอบของเครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูงแตละสวนมี
หนาที่อยางไร 

 
 A คือ............................................................................................. 
 B  คือ............................................................................................. 
 C  คือ............................................................................................. 
 D คือ............................................................................................. 

 E คือ............................................................................................. 
 F คือ............................................................................................. 
 G คือ............................................................................................. 
  
  2. จงอธิบายหลักการวิเคราะหสารดวยเครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง 
  3. เครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูงมีสวนประกอบหลักใดที่ใชในการแยกสาร
และตรวจสอบชนิดและปริมาณสาร 
  4. จงยกตังอยางดีเทคเตอรสําหรับเครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูงมา 3 ชนิด  
 5. จงยกตัวอยางสารที่วิเคราะหดวยเครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูงมา 3 ชนิด 
  6. จากรูป จงบอกสวนประกอบของเครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง-
แมสสเปกโทรเมตร ี
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 A  คือ............................................................................................. 
 B  คือ............................................................................................. 
 C  คือ............................................................................................. 
 D คือ............................................................................................. 

 E คือ............................................................................................. 
  
  7. จงอธิบายหลักการทํางานของเครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง-แมสสเปกโทร
เมตรี 
  8. อุปกรณหลักของเครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง-แมสสเปกโทรเมตรี
ประกอบดวยอะไรบาง  
  9. จงบอกความหมายของ Electrospray Ionization (ESI) คืออะไร 
 10. วิเคราะหชนิดและปริมาณสารโดยโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูงไดอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
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บทที่ 9 
แกสโครมาโทกราฟ  

 
แกสโครมาโทกราฟ (Gas Chromatography; GC) เปนเทคนิคอีกชนิดหน่ึงที่ใชสําหรับแยก

สารผสม ซึ่งคลายกับลิควิดโครมาโทกราฟ (LC) แตเทคนิคน้ีใชแยกสารที่สามารถเปลี่ยนใหแกสไดที่
เฟสที่ไดที่อุณหภูมิหน่ึง (ไมเกิน 450°C) ถาสารใดเปลี่ยนใหเปนแกสยาก ก็อาจใชเทคนิคอื่นๆ 
บางอยางเขาชวย เชน อาศัยปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนเปนอนุพันธอื่นๆ หรืออาจใชหลักการแยกสลายดวย
ความรอน (Pyrolysis) เมื่อสารน้ันถูกเปลี่ยนใหอยูในเเกสเฟสแลว ใหสารเหลาน้ันเขาไปยังคอลัมนที่
บรรจุเฟสคงที่ (Stationary phase) โดยอาศัยการพาไปของเฟสเคลื่อนที่ (Mobile phase) หรือ 
Carrier gas สารผสมเหลาน้ันจะเกิดการแยกข้ึน 

 

 
รูปที่ 9.1 แกสโครมาโทกราฟ (Gas Chromatography, GC) 

 
ทําหนาที่ในการแยกองคประกอบของสารที่สามารถระเหยกลายเปนไอ (Volatile organic 

compounds) ไดเมื่อถูกความรอน กลไกที่ใชในการแยกองคประกอบตางๆ ในสารตัวอยางอาศัยหลัก
ของความชอบที่แตกตางกันขององคประกอบในตัวอยางที่มีตอเฟส 2 คือ Stationary phase และ 
Mobile phase (พัฒนา เหลาไพบูลย และอลิศรา ศรีวัฒนา, 2536; บัณฑิต สีละศาสตร และธีรพล 
วงศชนะพิบูลย, 2539; แมน อมรสิทธ์ิ และอมร เพชรสม, 2535) 

 
 9.1 หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานของแกสโครมาโทกราฟ 
หลักการของเครื่องแกสโครมาโทรกราฟ ใชเทคนิคการแยกองคประกอบของสารผสม โดย

อาศัยความแตกตางของอัตราการเคลื่อนที่ของแตละองคประกอบของสารผสมบนเฟสคงที่ 
(Stationary phase) ภายใตการพาของเฟสเคลื่อนที่ (Mobile phase) สําหรับเครื่อง GC เฟสคงที่ 
คือ สารที่อยูภายในคอลัมน สวนเฟสเคลื่อนที่ คือ แกสฮีเลียม เมื่อสารที่ตองการวิเคราะหผานเขาสู
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เครื่อง GC สารดังกลาวจะถูกเปลี่ยนสถานะจากของเหลว (Liquid) เปนแกส (Gas) และสวนแกสของ
สารผสมจะถูกพาเขาสูคอลัมนโดยแกสฮี เลียม ซึ่ งภายในคอลัมนจะเกิดการแยกสารผสม 
(Separation) โดยอาศัยการทําปฏิกิริยา (Interaction) ระหวางสารที่อยูภายในคอลัมน (Stationary 
phase) และสารผสม 
 

 
รูปที ่9.2 สวนประกอบพื้นฐานของ GC (ที่มา: พัฒนา เหลาไพบลูย, 2548) 

 
9.2 อุปกรณหลักในเครื่องแกสโครมาโทกราฟ 

 1. ชองฉีดสาร (Injector) คือ สวนที่สารตัวอยางจะถูกฉีดเขาสูเครื่องและระเหยเปนไอกอนที่
จะเขาสูคอลัมน อุณหภูมิที่เหมาะสมของชองฉีดสารควรเปนอุณหภูมิที่สูงพอที่จะทําใหสารตัวอยาง
สามารถระเหยกลายเปนไอได แตตองไมทําใหสารตัวอยางเสียสภาพ 

2. เตาควบคุมอุณหภูมิ (Oven) คือ สวนที่ใชสําหรับบรรจุคอลัมนและเปนสวนที่ควบคุม
อุณหภูมิที่เหมาะสมของ คอลัมนใหเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมกับสารที่ตองการวิเคราะห ซึ่ง    
การควบคุมอุณหภูมิของเตาควบคุมอุณหภูมิ น้ันมี 2 แบบ คือ 

 - แบบอุณหภูมิเดียว (Isocratic Temperature) 
 - แบบหลายอุณหภูมิหรือแบบโปรแกรมอุณหภูมิ (Gradient Temperature) 
ขอดีของการแบบหลายอุณหภูมิ คือ สามารถใชกับสารตัวอยางที่มีจุดเดือดกวาง (Wide 

boiling range) และยังชวยลดเวลาในการวิเคราะห 
3. คอลัมน (Column) ที่ใชในกาซโครมาโทกราฟมี 2 ชนิด 
 1) แพ็คคอลัมน (Packed column) คอลัมนชนิดน้ีมีทั้งแบบที่ทําดวยแกวและทําดวย

โลหะมีลักษณะเปนหลอดที่มีเสนผาศูนยกลางภายในประมาณ 1 ถึง 8 mm มีความยาวไดต้ังแต 2 ถึง 
20 m ถามีความยาวมากๆ หลอดคอลัมนจะถูกขดเปนวงกลม (Coil) เพื่อใหบรรจุภายในเตาควบคุม
อุณหภูมิได 
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รูปที่ 9.3 แพ็คคอลัมน (Packed column) 

 
 2) คาปลารี (Capillary column) คอลัมนชนิดน้ีใชไดเฉพาะการวิเคราะหแบบแกสลิคิว
โครมาโทกราฟ (GLC) เทาน้ัน ความยาวของคอลัมนมีคามากต้ังแต 10 ถึง 100 เมตร หรือมากกวา
ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในประมาณ 0.2 ถึง 0.5 มิลลิเมตร คอลัมนคาปลลารีสวนใหญหรือเกือบ
ทั้งหมดทําดวยหลอดแกวเหตุผลที่ไมใชโลหะเพราะโลหะสามารถเปนตัวเรงปฏิกิริยาเคมีไดหลายชนิด
และเมื่อภายในคอลัมนตองใชอุณหภูมิสูงอาจทําใหโลหะเกิดปฏิกิริยาบางอยางในคอลัมนไดตามปกติ
อุณหภูมิของคอลัมนตองสูงกวาจุดเดือดของสารตัวอยาง 10 ถึง 25 oC การใชคาปลลาริคอลัมนใน
การทํา GLC ไมตองใชของแข็งซับพอท (Solid support) วิธีเตรียมคอลัมนทําไดโดยใชของเหลวซึ่ง
เปนเฟสอยูกับที่ใสในคาปลลารีคอลัมนของเหลวน้ันจะฉาบที่ผิวของคอลัมนเปนฟลมบางๆที่มีความ
หนานอยกวา 1 ไมโครเมตร ความหนาของแผนฟลมของเหลวน้ันจะมีผลตอการแยกดวยคอลัมนชนิด
น้ีมีประสิทธิภาพในการแยกสูงกวาแพ็คคอลัมน ถึง 100 เทา และสามารถใชกับขนาดของสารตัวอยาง
ที่นอยกวา 0.01 ไมโครเมตร ความจุของคอลัมนคาปลลารีสามารถเพิ่มข้ึนไดโดยฉาบผิวของคอลัมน
แกวดวยวัสดุที่มรีูพรุนเชนแกรไฟต, โลหะออกไซดและซิลิเกตเสียกอนใหมีลักษณะเปนแผนเย่ือบาง 
(Thin layer) ซึ่งจะทําใหพื้นที่ผิวที่จะใหของเหลวมาฉาบอยูมีมากข้ึนเปนการเพิ่มความจุของคอลัมน
การใชคอลัมนคาปลลารีพบวาผลของการลดลงของความดัน (Pressure drop) เกิดข้ึนนอยมากจน
ตัดทิ้งไดคือสามารถคิดคา  j = 1 คาอัตราสวน mSV/ V ของคอลัมนชนิดน้ีมีคาในชวง 100 ถึง 300 
ซึ่งอยูในชวงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะมีเพลตตามทฤษฎีมากมายหลายพันเพลต 
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รูปที ่9.4 คาปลารีคอลัมน (Capillary column) มีเสนผาศูนยกลาง 0.25 มิลลิเมตร ความยาว 30 
เมตร และความหนาของสารเคลือบ 0.25 ไมโครเมตร 

 
 จากการพิจารณาชนิดของคอลัมนที่ใชในการทดลองและวัสดุที่บรรจุภายในคอลัมนสรุป
ไดวาวัสดุที่บรรจุอยูในคอลัมนมี 3 ชนิด คือ ของแข็งที่ทําหนาที่เปนเฟสอยูกับที่ ของแข็งซัพพอรท 
และของเหลว ที่ทําหนาที่เปนเฟสอยูกับที่โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 - ของแข็งที่ทําหนาที่เปนเฟสอยูกับที่ (Stationary solid phase) ของแข็งชนิดน้ีใช
เฉพาะแพ็คคอลัมน เทาน้ันซึ่งนําไปใชกับการวิเคราะหที่เรียกวา แกสโซลิดโครมาโทกราฟ (GSC) คา
สัมประสิทธ์ิของการกระจายของกาซสารตัวอยางระหวาเฟสของกาซที่เคลื่อนที่กับเฟสของแข็งที่อยู
กับที่มีคาสูงมากเมื่อเทียบกับการใชเฟสอยูกับที่เปนของเหลว 
 - ของแข็งซัพพอรท (Solid supports) วัสดุชนิดน้ีใชกับการวิเคราะหแบบ GLC เทาน้ันมี
หนาที่ชวยทําใหของเหลวซึ่งเปนเฟสอยูกับที่ถูกยึดอยูในคอลัมนไดและทําใหเฟสอยูกบัทีห่รอืของเหลว
น้ันมีโครงสรางทางกายภาพที่เหมาะสม ของแข็งซัพพอรทตองเปนสารที่เสถียร ณ อุณหภูมิของ
คอลัมนที่ใชในการทดลองจะตองมีขนาดที่เหมาะสมและสม่ําเสมอ ของแข็งซัพพอรทที่ใชสวนใหญ
ไดมาจาก Diatomaceous earths (SiO2) ซึ่งประกอบดวยหมูของ Hydrated silica มีวิธีการอยู
หลายวิธีที่จะทําให Diatomaceous earths กลายเปนของแข็งซัพพอรทที่ดี ถานํา Diatomaceous 
earth มาเผาที่อุณหภูมิประมาณ 900 ๐C จะไดสารของแข็งสีชมพู ซึ่งมีช่ือเรียกกันวา โครโมซอบ พี 
(Chromosorb P) โครโมซอบ พี สามารถมีกลุมฟงกชันนอลเปนโพลารไดทําใหสามารถใชเปน
ของแข็งดูดซับใน GSC ไดดวย ถาไมนํามาฉาบดวยของเหลวแตเน่ืองจากหลังจากที่โครโมซอบ ดูดซับ
สารตัวอยางแลวความสามารถในการชะ ไมดีพอจึงตองใชของเหลวฉาบบนโครโมซอบอีกทีหน่ึงจึงจะ
ทําใหการชะเกิดไดดี ทําใหโครโมซอบมีหนาที่เพียงเปนของแข็งซัพพอรท ความสามารถในการดูดซับ
จึงข้ึนอยูกับของเหลวที่มาฉาบ สําหรับช่ือโครโมซอบชนิดตางๆ น้ันเปนช่ือทางการคา (Trade name) 
ของบริษัทผูผลิต 
 ถา Diatomaceous earth ถูกนํามาเผาโดยมีโซเดียมคารบอเนตผสมอยู จะไดของแข็งสี
ขาวที่เรียกวา โครโมซอบดับบลิว (Chromosorb W) ถานํา Diatomaceous earth มาทําดวยวิธีการ
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อื่นๆ จะไดของแข็งซัพพอรทชนิดอื่นๆ อีก เชน โครโมซอบ เอ (Chromosorb A) และโครโมซอบ จี 
(Chromosorb G) โครโมซอบชนิดตางๆ ที่นํามาใชยังมีอีกหลายเกรดข้ึนอยูกับขนาดเมชของมันปกติ
มีคาอยูในชวง 30/50 ถึง 80/100 เมช ขนาดที่นิยมใชกันมากที่สุดคือ 30/60 และ 60/80 เมช 
 - ของเหลวที่ทําหนาที่เปนเฟสอยูกับที่ (Stationary liquid phase) ของเหลวน้ีมีช่ือเรียก
อีกอยางหน่ึงวา ซับสเตรต (Substrate) เปนของเหลวที่มีจุดเดือดสูงใชฉาบบนของแข็งซัพพอรท ซึ่ง
ใชบรรจุใน Packed column หรือฉาบที่ผิวของคอลัมนคาปลลารีในการทํา GLC ของเหลวที่สามารถ
ใชเปนซับเตรตได มีหลายรอยชนิดสําหรับตัวที่นิยมใชและใชกันมากได 
 1. เปนตัวทําละลายที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับองคประกอบที่ตองการวิเคราะห เชน
มีโพลารีตีเหมือนกับสารตัวอยาง 
 2. ตองทําใหเกิดการแบงสวนที่แตกตางกันของแตละองคประกอบในสารตัวอยางระหวาง
เฟสทั้งสอง 

3. เสถียรที่อุณหภูมิสูงๆ 
 4. มีความดันไอที่อุณหภูมิภายในคอลัมนตํ่า 

 5. ไมทําปฏิกิริยาทางเคมีกับสารตัวอยาง 
 การเตรียมคอลัมน (Column preparation)  
 การเตรียมคอลัมนสําหรับ GSC ใหใชของแข็ง ซึ่งเปนตัวดูดซับบรรจุในคอลัมนไดเลย แต
ถาเปนการเตรียมคอลัมนสําหรับ GLC ตองนําของแข็งซัพพอรทมาฉาบดวยเฟสของเหลวกอน โดยมี
วิธีการทําดังน้ี คือ ข้ันแรก ใหเลือกขนาดของของแข็งใหมีขนาดเหมาะสมและเทากันหมด จากน้ันนํา
ของเหลวละลายในตัวทําละลายที่ระเหยงาย 
 เมื่อเตรียมของแข็งพรอมที่บรรจุลงในคอลัมนไดแลว (ตัวดูดซับ หรือของแข็งซัพพอรท ที่
มีของเหลวอยู) ใหบรรจุของแข็งน้ันลงในคอลัมนที่มีลักษณะเปนเสนตรง ซึ่งทําดวยแกวหรือเหล็ก
สเตนเลส หรือทองแดง หรืออะลูมิเนียม วิธีการบรรจุใหคอยๆ ใสของแข็งอยางชาๆ ลงในคอลัมนตอง
ใชเครื่องเขยาเบาๆ ชวยเพื่อใหของแข็งถูกบรรจุไดแนน และเปนระเบียบปราศจากฟองอากาศเมื่อ
บรรจุเสร็จเรียบรอยแลว จึงคอยขดหลอดคอลัมนใหเปนรูปวงกลมหรือรูปตัวยู (U) ตามความ
เหมาะสมเพื่อใหสามารถใสลงในเตาไดคอลัมนที่ไดรับการเตรียมอยาง ดีสามารถใชในการวิเคราะหได
หลายรอยครั้งในทางการคามีคอลัมนที่บรรจุสําเร็จแลวไวขายหลายชนิดสามารถหาซื้อมาใชใหตรงกับ
งานได ไมวาจะเปนการเตรียมคอลัมนข้ึนใชเอง หรือซื้อมาใชการพิจารณาเลือกใชคอลัมนตองคํานึงถึง
สิ่งตอไปน้ีคือ 
 1. ความยาวและเสนผาศูนยกลางของคอลัมนเพราะการแยกสารจะเกิดไดดีหรือไมข้ึนอยู
กับความยาวและเสนผาศูนยกลางของคอลัมน 
 2. เฟสอยูกับที่ที่เปนของแข็งหรือของเหลวหลักการของการเลือกใชควรใหสารเคมีที่เลอืก
มีโครงสรางทางเคมีคลายกับสารตัวอยาง เชน ถาสารตัวอยางเปนโพลาร (Polar) ก็ควรเลือกใชเฟสอยู
กับที่ของแข็งหรือของเหลวที่เปนโพลารเหมือนกัน ดังน้ันในการเลือกใชตองมีการศึกษาถึงคุณสมบัติ
ของสารตัวอยางและเฟสอยูกับที่ใหดีกอนดวย 
 3. อุณหภูมิที่ใชสําหรับคอลัมนคอลัมนที่ใชจะถูกบรรจุอยูในเตาควบคุมอุณหภูมิ (Oven) 
ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิไดเพื่อทําใหคอลัมนมีความรอนสูงพอที่จะทําใหสารตัวอยางกลายเปนไออยู
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ตลอดเวลา อุณหภูมิที่ใชตองไมสูงเกินไปจนทําใหเฟสของเหลวกลายเปนไอปกติ อุณหภูมิที่ใชจะตํ่า
กวาสวนของระบบฉีดสารตัวอยาง (Sample injection system) ประมาณ 10 ๐C อุณหภูมิของ
คอลัมนจะมีผลตอคารีเทนชัน และการแยกอยางมาก ที่อุณหภูมิสูงจะมีผลทําใหไอของสารตัวอยาง
สวนใหญอยูในเฟสของกาซเพราะการเพิ่มอุณหภูมิจะทําใหการละลายของสารตัวอยางในเฟสอยูกับที่
ลดลงจึงทําใหสารตัวอยางถูกชะไดอยางรวดเร็ว ถามีสารผสมอยูหลายตัวก็จะทําใหสารเหลาน้ันถูกชะ
ออกจากคอลัมนไดในเวลาไลเลี่ยกัน การแยกจะเกิดข้ึนไมดี (Poor resolution) แตถาใชอุณหภูมิตํ่า
สารตัวอยางจะใชเวลาสวนใหญอยูในเฟสอยูกับที่ 
 วิธีการควบคุมอุณหภูมิของคอลัมนที่ใชไดผลดีอีกแบบหน่ึง คือ ใชวิธีการควบคุมอุณหภูมิ
ใหคงที่ชวงหน่ึงสลับกับการโปรแกรมเพิ่มอุณหภูมิ ซึ่งมีวิธีการทําดังน้ี คือ เมื่อเริ่มตนฉีดสารตัวอยาง
เขาไปในคอลัมนจะควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ ในชวงระยะเวลาหน่ึงตามความเหมาะสมตอจากน้ันให
โปรแกรมอุณหภูมิใหเพิ่มข้ึน 5 ๐C ทุกๆ 1 นาที (อาจใช 4 ๐C ทุกๆ 1 นาที หรืออื่นๆ ก็ไดแลวแต
ความเหมาะสม) จนอุณหภูมิถึงคาตามตองการจากน้ันทําใหอุณหภูมิคงที่อีกชวงระยะเวลาหน่ึง แลว
โปรแกรมอุณหภูมิใหเพิ่มข้ึนอีกทําแบบน้ีสลับกันไปเรื่อยๆ จนสามารถชะสารไดหมดตามตองการ
วิธีการน้ีเหมาะสําหรับใชแยกสารผสมหลายๆ แบบทั้งที่มีรีเทนชันไทม ใกลๆ กัน และที่หางๆ กันผสม
กันเพราะถาใชวิธีการควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ เพียงอยางเดียวจะใชเวลานาน และพีคของสาร         
ตัวสุดทายที่ไดจะกวาง หรือถาใชวิธีโปรแกรมอุณหภูมิเพียงอยางเดียวอาจทําใหสารที่มีรีเทนชันไทม
ใกลกันมากๆ ออกมาเปนพีคเดียวกันได 

 4. ดีเทคเตอร (Detector) 
 ดีเทคเตอรเปรียบเสมือนสมองของเครื่องกาซโครมาโตกราฟทําหนาที่ตรวจสอบสารทีอ่อก

จากคอลัมนว ามีปริมาณมากนอยเท าไร ดัง น้ันดี เทคเตอรที่ ใชตอง ไวตอสารมาก  และมี 
Reproducibility ดวยถาพิจารณาการทํางานของเครื่องดีเทคเตอรสามารถแบงไดเปน 2 แบบ คือ 

 1) เมื่อสารตัวอยางออกจากคอลัมนแลวเขาเครื่องดีเทคเตอรที่สามารถวัดปริมาณได
โดยตรง 

 2) เมื่อสารตัวอยางออกจากคอลัมนเขาเครื่องดีเทคเตอรดีเทคเตอรจะทําหนาที่ตรวจวัด
ขนาดแลวเปลี่ยนไปเปนสัญญาณไฟฟาสงไปยังเครื่องบันทึก 
 ชนิดของดีเทคเตอรแบบที่ 1 ไดแก 
 Automatic Recording Buret เครื่องดีเทคเตอรน้ี คิดคนโดย James และ Martin (ค.ศ. 
1952) ใชเฉพาะไอสารที่เปนกรด หรือเบสไอของสาร ที่ระเหยออกมาจะดูดซึมเขาไปในติเตรชันเซลล
และถูกติเตรตโดยอัตโนมัติ 
 ไนโตรมิเตอร (Nitrometer) นํามาใชโดย Janak (ค.ศ. 1953) เครื่องน้ีใชไดเฉพาะการใช
กาซคารบอนไดออกไซดเปนตัวพาเทาน้ันเมื่อกาซคารบอนไดออกไซดพาสาร 
 Infrared Analyzer วิธีน้ีแนะนําโดย Martin และ Smart (ค.ศ. 1955) ไอของสาร
ตัวอยางที่ตองการวิเคราะหสามารถดูดกลืนแสงอินฟราเรดไดแตกตางกันตามปริมาณและชนิดของ
สาร ดัง น้ันไอของสารที่ ออกจากคอลัมนจึงสามารถนําไป วิเคราะหตอโดยวิ ธี  Infrared 
Spectrophotometry 
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 แมสสเปกโทรมิเตอร (Mass spectrometer) องคประกอบที่ออกจากคอลัมนในการทํา
กาซโครมาโตกราฟสามารถนําไปวิเคราะหตอโดยใชเครื่องมือแมสสเปกโทรมิเตอร ซึ่งทําใหสามารถ
พิสูจนหรือทํานายชนิดขององคประกอบตางๆไดดีเปนเทคนิคที่นิยมใชกันมากเพราะไดผลดีนอกจากน้ี
อาจใชเครื่องมือของทางสเปคโตรสโคปกชนิดอื่นๆเปนดีเทคเตอรไดโดยนําเครื่องมือน้ันมาตอเขากับ
คอลัมนของกาซโครมาโตกราฟ เชน อะตอมมิกแอบซอรพชัน (Atomic absorption), อิมิสชันอินดัค
ทีฟพลาสมา (Emission in an inductively coupled plasma (ICP), นิวเคลียรแมกเนติก           
เรโซแนนซ (Neuclear magnetic resonance; NMR) และ เอ็กซเรยแอบซอรพชัน (X-Ray 
absorption) หรืออาจใชเครื่องดีเทคเตอรที่วัดคุณสมบัติทางไฟฟาของสารที่ออกมาจากคอลัมน เชน
คอนดักโตเมตริกดีเทคเตอร (Conductometric detector), คูลอมเมตริกดีเทคเตอร (Coulometric 
detector) หรือใชเครื่องดีเทคเตอรที่ วัดกัมมันตภาพรังสีที่เรียกวาเรดิโอเคมิคัลดีเทคเตอร              
(Radiochemical detector) ก็ได 
 ชนิดของเครื่องดีเทคเตอรแบบที ่2 ไดแก 
 1) ไฮโดรเจนเฟลมดีเท็คเตอร (Hydrogen flame detector; HFD) ตองใชกาซไฮโดรเจน
หรือสวนผสมของกาซไฮโดรเจนกบักาซอื่นเปนตัวพาดีเทคเตอรชนิดน้ีเปนชนิดทีง่ายและธรรมดาที่สุด 
  

 
รูปที่ 9.5 Hydrogen flame detector (HFD)  

(ที่มา: Stoog et al., 2014) 
 

 กาซไฮโดรเจนที่เปนตัวพาเมื่อผานออกจากคอลัมนจะเปนตัวที่ทําใหเกิดเปลวไฟข้ึน โดยที่
ไฮโดรเจนจะถูกเผาผลาญแลวใหเปลวไฟที่ไมมีสี เมื่อใสสารตัวอยางซึ่งเปนสารอินทรียเขาไปใน
คอลัมนจะถูกกาซไฮโดรเจนซึ่งใชเปนตัวพาเขาไปยังเปลวไฟ จะมีผลทําใหเปลวไฟเกิดสีเหลือง
เน่ืองจากเกิดการเผาผลาญสารอินทรีย เมื่อเกิดเปลวไฟสีเหลืองข้ึนเราก็ทราบไดทันทวีาสารอนิทรยีถูก
ชะออกจากคอลัมนแลว อาจใชนาฬิกาจับเวลาเมื่อเกิดเปลวไฟสีเหลืองข้ึนจะทําใหทราบวา           
คารีเทนชันไทม ไดสําหรับปริมาณของสารอินทรียที่ถูกชะออกมา จะมีผลทําใหเปลวไฟสีเหลืองที่
เกิดข้ึนมีขนาดสูงหรือตํ่า ถาปริมาณสารมีมากเปลวไฟที่ไดจะสูง และถาปริมาณสารมีนอยเปลวไฟจะ
ตํ่า หรือใหแสงที่โชติชวงตางกัน ดังน้ันถาสามารถวัดความรอนแรงของเปลวที่เกิดข้ึนหรือวัด       
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ความเขมของแสงที่เกิดข้ึนไดก็สามารถหาปริมาณของสารตัวอยางอินทรียได เพราะปริมาณของสาร
จะสัมพันธโดยตรงกับความรอนแรงของเปลวไฟหรือความเขมของเปลวไฟดังน้ันเราสามารถใชเทอร
โมคัพเพิล (Thermocouple) วัดความรอนแรงของเปลวไฟ หรือใชโฟโตเซลล (Photo cell) วัดความ
เขมของเปลวไฟ 
 2) เฟลมไอออไนเซชันดีเทคเตอร (Flame ionization detector; FID) เน่ืองจาก
สารประกอบอินทรียทุกตัวสามารถเกิดการไอออไนซ (Ionization) ไดในเปลวไฟทําใหเกิดกระแสของ
ไอออนที่สามารถสะสมอยูระหวางข้ัวที่มีประจุตรงขาม 2 ข้ัว ไดตามปริมาณของไอออนกระแสที่
เกิดข้ึนน้ียังมีปริมาณนอยตองใชเครื่องอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอนข้ึน เพื่อขยายใหมีปริมาณกระแสไฟฟา
มากข้ึนดังน้ัน ดีเทคเตอรชนิดน้ีจึงมีราคาแพงพอสมควร 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9.6 Flame ionization detector (FID) 
(ที่มา: Stoog et al., 2014) 

 
 
 เครื่องดีเทคเตอรชนิด FID สามารถตรวจวัดสารตัวอยางอินทรียที่ระเหยกลายเปนไอได
เกือบทุกชนิดยกเวนสารประกอบที่ถูกออกซิไดซมาแลวเชน Carbonyl และ Carboxyl group 
สารประกอบอนินทรียไมสามารถตรวจสอบดวยดีเทคเตอรชนิดน้ีได 
 3) เทอรมัลคอนดักติวิตีดีเทคเตอร (Thermal conductivity detector; TCD) เทอรมัล
คอนดักติวิตีดีเทคเตอรประกอบดวยใยเสนลวด (Filament) ที่ทนความรอนอยูตรงกลางหลอดเล็กๆ
หรือแทงโลหะที่กาซตองผานเขาไปใยเสนลวดจะถูกทําใหรอนดวยกระแสไฟฟาเมื่อผานสารที่ถูกแยก
พรอมกาซตัวพาไปยังเสนลวดมันจะเปนตัวนําความรอนออกจากใยเสนลวดทําใหความรอนของใยเสน
ลวดเปลี่ยนแปลงเมื่อปรับความรอนของใยเสนลวดใหเทาเดิมโดยปรับความตานทานของวงจรไฟฟา
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จะทําใหเกิดสัญญาณสงเขาเครื่องบันทึกผล (Recorder) ซึ่งขนาดของสัญญาณจะสัมพันธกับปริมาณ
ของสารตัวอยางน่ันเองลักษณะของเทอรมัลคอนดักติวิตีดีเทคเตอร ดังรูปที่ 9.7  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่9.7 Thermal conductivity detector (TCD) 
(ที่มา: http://www.scimedia.com/chem-ed/sep/gc/detector/tcd.htm, updated 9/12/96) 

 
 เน่ืองจากดีเทคเตอรชนิดน้ีเปนชนิดหน่ึงที่วัดคาการนําความรอนของกาซดังน้ันจึงเปน
สิ่งจําเปนอยางย่ิงที่ตองรักษาใหผนังของเครื่องดีเทคเตอรมีอุณหภูมิคงที่เสมอ ซึ่งทําใหการวิเคราะห
ทางปริมาณไดผลถูกตองควรใชกาซไฮโดรเจนหรือฮีเลียมเปนกาซตัวพาผานไปในเครื่ องกอน 
จนกระทั่งอุณหภูมิของดีเทคเตอรคงที่  หลังจากชะสารตัวอยางตางๆ ที่เปนสารอินทรียออกจาก
คอลัมนเขาดีเทคเตอร จะปรากฏวาการนําความรอนของแกสออกจากใยเสนลวดจะลดลง ทําให    
เสนลวดมีอุณหภูมิสูงข้ึน วงจรไฟฟาจะไมสมดุลเกิดการปรับใหมเพื่อทําใหความรอนของใยเสนลวด
เทาเดิมจึงทําใหเกิดเปนสัญญาณไปยังเครื่องบันทึก แตถาใชไนโตรเจนเปนกาซตัวพาจะทําใหความไว
ลดลง เพราะวาคาการนําความรอนของไนโตรเจนใกลเคียงกับสารตัวอยางมาก 
 4) เฟลมโฟโตเมตริกดีเทคเตอร (Flame photometric detector; FPD) ดีเทคเตอรชนิด
น้ีใหกาซไฮโดรเจนทําใหเกิดเปลวไฟเชนเดียวกับ FID แทนที่จะวัดปริมาณไอออนของสารตัวอยางที่
เกิดไอออไนซ FPD จะใชหลอดโฟโตมัลติไพเออร (Photomultiplier) วัดปริมาณแสงที่ถูกปลอย
ออกมาในเปลวไฟ เมื่อไอออนของสารตัวอยางเขาไปในเปลวไฟตามปกติ FPD จะใชในการวิเคราะห
สารประกอบที่มีซัลเฟอร หรือฟอสฟอรัส หรือสารประกอบออรแกโนเมทอลลิก (Organometallic) 
ที่มีอะตอมของโลหะที่สามารถถูกกระตุน (Excited) ในเปลวไฟของไฮโดรเจนไดหรือสารประกอบที่มี
อะตอมของฮาโลเจน FPD มีขอดีคือ สามารถเลือกวัดแสงที่ปลอยออกมาไดอยางเฉพาะเจาะจง
สําหรับ ดังรูปที่ 9.8 
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รูปที ่9.8 Flame photometric detector (FPD) (ที่มา: Thomas, 2009) 

 
 5) อิเล็กตรอนแคพเทอรดีเทคเตอร (Electron capture detector; ECD) หลักการของดี
เทคเตอรชนิดน้ีคือกาซตัวพาที่ออกจากคอลัมนเขาดีเทคเตอรจะถูกทําใหเกิดการไอออไนซดวยรังสี
เบตา (β) ที่เกิดจากสารกัมมันตภาพรังสีเชน 3H หรือ 63Ni  หรือ 55Fe  จากการไอออไนซ จะทําใหเกิด
อิเล็กตรอน และอิเล็กตรอนที่เกิดข้ึนน้ีจะว่ิงไปที่ข้ัวสะสม (Collector electrode) ทําใหเกิดความ  
ตางศักยระหวางข้ัวทั้งสอง และยังมีอิเล็กตรอนเหลืออยูอีกจํานวนหน่ึงเปน Electron cloud ทําให
เกิดกระแสไฟฟาข้ึน เมื่อมีสารตัวอยางออกจากคอลัมนเขาไปในดีเทคเตอร โมเลกุลของสารตัวอยาง
จะดูดกลืนอิเล็กตรอนไวไดจํานวนหน่ึง ตามปริมาณของสารตัวอยางทําใหกระแสไฟฟาที่เกิดข้ึนจาก
อิเล็กตรอนลดลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงน้ีจะทําใหเกิดเปนสัญญาณสงไปยังเครื่องบันทึก 
 แกสตัวพาที่เหมาะสมสําหรับอิเล็กตรอนแคพเทอรดีเทคเตอร คือ ไนโตรเจน หรือ
อารกอน +10% มีเทน ความไวของเครื่องข้ึนอยูกับอัตราการไหลของกาซตัวพาซึ่งทําใหเกิด 
Electron cloud และอุณหภูมิของดีเทคเตอร เน่ืองจากกาซออกซิเจนและนํ้าเปนสารที่ดูดกลืน
อิเล็กตรอนได ดังน้ัน ถากาซตัวพามีนํ้าหรือออกซิเจนปนอยูจะทําใหความไวของเครื่องดีเทคเตอร
ลดลง ลักษณะของดีเทคเตอรอิเล็กตรอนแคพเทอรดีเทคเตอร แสดงไวในรูปที่ 9.9 
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รูปที ่9.9 Electron Capture Detector (ECD) 
(ที่มา: http://scicalgas.com/specialty-gas/instrument-gases/electron-capture/) 

 
 

 อิเล็กตรอนแคพเทอรดีเทคเตอร เปนดีเทคเตอรที่ไวตอสารประกอบอินทรียที่มีอะตอม
ของธาตุที่มอีิเล็กโทรเนกาทิวิตี (Electronegativity) สูง เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ออกซิเจน และ
ฮาโลเจน อิเล็กตรอนแคพเทอรดีเทคเตอร เปนดีเทคเตอรที่ใชไดดีสําหรับงานวิเคราะหสารจําพวก   
ยาฆาแมลง สารประกอบอินทรียที่มีตะกั่ว และพวก Polychlorinatedbiphenyl; PCBS อิเล็กตรอน
แคพเทอรดีเทคเตอร ไมสามารถใชวิเคราะหสารไฮโดรคารบอนที่อิ่มตัวได สารประกอบที่ไมสามารถ
ใชกับดีเทคเตอรขนิดเฟลมไออไนดีเทคเตอร (FID) และ เทอรมัลคอนดักติวิตีดีเทคเตอร (TCD) 
สามารถนํามาใชกับอิเล็กตรอนแคพเทอรดีเทคเตอร (ECD) ไดผล 
 ดีเทคเตอรชนิดอื่นๆ ยังมีดีเทคเตอรชนิดอื่นๆ อีกนอกเหนือจากที่กลาวมาซึ่งไดผลิตข้ึนมา
สําหรับใชกับงานเฉพาะอยาง หรือเปนดีเทคเตอรที่ดัดแปลงแกไขมาจากดีเทคเตอรที่กลาวมาแลว
เพื่อใหมีความไวสูงข้ึนสําหรับงานเฉพาะอยางที่ตองการ เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ดีเทคเตอร 
(Nitrogen-phosphorus detector, NPD) ดีเทคเตอรชนิดน้ีไดดัดแปลงมาจากดีเทคเตอรชนิด FID 
เพื่อใหมีความไวตอสารประกอบที่มีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเทาน้ัน ดีเทคเตอร NPD มีเกลืออัลคาไล
เฮไลด (Alkali-halide salt) วางอยูเหนือเปลวไฟเกลืออัลคาไลดจะมีผลทําใหความไวของดีเทคเตอรที่
มีตอสารประกอบของไนโตรเจน 
 การพิจารณาวาควรเลือกใชดีเทคเตอรชนิดใดน้ัน ข้ึนอยูกับชนิดของสารและความไวของ  
ดีเทคเตอรดีเทคเตอรแตละชนิด เหมาะสําหรับวิเคราะหสารแตละชนิดไมเหมือนกันตองเลือกใชให
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ตรงตามความสามารถของมันอยางไรก็ตาม เราสามารถสรุปไดวาดีเทคเตอรที่ดีตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปน้ีคือ 
 1. เสียงรบกวนที่เกิดข้ึนควรนอยมาก (Low noise level)  
 2. มีความไวสูง (High sensitivity) และควรไวตอไอของสารทุกชนิด 
 3. มีความรูสึกตอสารอยางรวดเร็วแมนวามีปริมาณนอย (Rapid response) ในการ    
ชะสารออกจากคอลัมน สารที่ออกจากคอลัมนจะคอยๆ ออกมาทีละนอยจนถึงมากแลวลดนอยลงอีก
ทําใหเกิดเปนพีค ดังน้ันดีเทคเตอรตองรูสึกหรือติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารไดดีจึงจะทํา
ใหเกิดพีค และการแยกข้ึนได 
 4. ผลที่ไดจากเครื่องดีเทคเตอรจะตองเหมือนกันทุกครั้งเมื่อใชสารตัวอยางชนิดเดียวกัน 
(High reproducibility)  
 5. ไมไวตอการเปลี่ยนแปลงความดันของกาซตัวพาหรืออุณหภูมิและไมเกิดปฏิกิริยาตอ
กาซตัวพา 
 6. ไมทําลายหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสารที่ตองการวิเคราะหซึ่งมีความสําคัญมาก
ถาตองการเก็บสารที่แยกไดน้ีไปทําการวิเคราะหตอไป 
 7. ราคาถูก 
     ยังไมมีดีเทคเตอรชนิดใดที่มีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังที่กลาวมาขางตน ดังน้ันการ
เลือกใชควรพิจารณาดีเทคเตอรที่มีคุณสมบัติที่ดีมากที่สุด ซึ่งนิยมใชกัน 2 ชนิดคือ TCD และ FID 
 
9.3  การวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Qualitative and quantitative analysis) 

แกสโครมาโทกราฟจัดวาเปนเทคนิคที่ใชสําหรับแยกสารตัวอยางซึ่งเปนของผสมไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงเทคนิคหน่ึง แตมีขอจํากัดอยูที่สารตัวน้ันๆ จะตองสามารถเปลี่ยนใหเปนแกสเฟสที่ได
อุณหภูมิเหมาะสม อยางไรก็ตาม นับวาโชคดีที่สุดที่ขอมูลซึ่งไดจากเครื่องโครมาโทกราฟ คือ สัญญาณ
ที่ไดจากดีเทคเตอร จะถูกสงเขาไปเครื่องคอมพิวเตอรหรือเครื่องประมวลผลอยางอื่นน้ัน นับวาเปน
ขอมูลที่สําคัญที่จะสามารถนําไปใช เพื่อการตรวจพิสูจนสารหรือหาปริมาณของสารได มี 3 ประการ
ดวยกันคือ 

1. เวลาที่สารแตละชนิดผานคอลัมนจากจุกเริ่มตนถึงจุดสูงสุดของพีค ซึ่งเรียกวา 
Relention time (tR) ที่ไดจากโครมาโทแกรม สามารถนําไปใชในการทําคุณภาพวิเคราะหได 

2. ขนาดของพคี ซึ่งอาจเปนพื้นที่ หรือความสูง สามารถนําไปใชในการทําปริมาณวิเคราะห
ได 

3. ลักษณะของพีคที่ไดจากโครมาโทแกรม ใชเปนขอมูลสําหรับการวิเคราะหทั้งเชิงคุณภาพ
และปริมาณได 

อยางไรก็ตาม การใชเทคนิคน้ีเพียงอยางเดียวสําหรับการวิเคราะหสาร โดยเฉพาะสาร
ตัวอยางที่คอนขางซับซอน โครมาโทแกรมที่ไดจากการการใช Packed column หรือ Capillary 
column ก็ตามจะยุงยากซับซอนมาก การวิเคราะหตองทําดวยความระมัดระวังรอบคอบอยางมาก 
แมกระน้ันอาจเกิดขอผิดพลาดไดในกรณีเชนน้ีจึงมีความจําเปนตองใชเทคนิคอยางอื่นเขามาประกอบ
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ในการวิเคราะหดวย เชน ใช IR, NMR หรือ Mass spectroscopy เพื่อใหการวิเคราะหมีความถูกตอง
และมั่นใจย่ิงข้ึน 

การวิเคราะหเชิงคุณภาพดวยแกสโครมาโทกราฟ  
วิธีการตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหเชิงคุณภาพดวย GC น้ัน มีดังตอไปน้ี 

1. ใช Retention Data เปนที่ทราบกันดีแลววา Retention volume หรือ 
Retention time น้ันเปนลักษณะเฉพาะของสารแตละชนิด และลิควิดเฟส หรือเฟสชนิดของคอลัมน
ที่ใช โดยข้ึนอยูกับอัตราการไหลของแกสพา (Carrier gas) และอุณหภูมิมี่ใชกับคอลัมน ดังน้ัน เมื่อให
ภาวะทั้งหลายคงที่ คา Retention time ของสารตางๆ ที่ใชวิเคราะหควรจะตองคงที่หรือมีคา
ใกลเคียงกันที่สุด ตารางที่ 9.1 แสดงถึงความเที่ยง (Precision) ที่เครื่องแกสโครมาโทกราฟ วัดคา 
Retention time ของสารตางๆ ได ซึ่งเปนคาเฉพาะของแตละสาร 

ตารางที่ 9.1 ความเที่ยงของคา Retention time ของสารตางๆ ที่วัดไดจากเครื่องแกสโครมาโทกราฟ 

สารประกอบ Retention time, วินาที 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 6 คาเฉลี่ย 

C 7 231 231 232 230 231 231 
C 8 302 301 305 300 302 302 
C 9 389 389 395 387 390 390 
C 10 521 522 528 519 523 523 
C 12 863 864 868 864 865 865 
C 14    1191   1190    1193  1193   1192    1192 

(ที่มา: http://e-book.ram.edu/e-book/c/CM334/CM334-6.pdf) 
 

ดังน้ัน ในการตรวจพิสูจน (Identification) ชนิดของสารในของผสมตัวอยางจะตองทํา
การวิเคราะหทั้งตัวอยางและสารมาตรฐานที่ใชในภาวะตางๆ อยางเดียวกัน นําคา Retention time 
หรือ Corrected retention time มาเปรียบเทียบกัน ก็จะสามารถบอกไดวาแตละพีคน้ันเปนของ
สารใด 

จากการเปรียบเทียบโครมาโทแกรมของสารตัวอยาง ซึ่งเปนของผสมของแอลกอฮอลกบั
แอลกอฮอลมาตรฐาน ทําใหสามารถบอกไดวาพีคที่ 2 3 4 7 และ 9 เปน เมทิล (Methyl) เอทิล
(Ethyl) นอรมอลโพรพิล (n-propyl) นอรมอลบิวทิล (n-butyl) และ นอรมอลเอมิล (n- amyl 
alcohols) ถาจะใหแนใจเพิ่มข้ึนตองทําการวิเคราะหใหมอีกครั้งหน่ึงโดยการเปลี่ยนคอลัมนเปนชนิด
ใหมถาไดผลอยางเดียวกันก็นับวาถูกตอง 

ในการเปรียบเทียบโครมาโทแกรมน้ี มีแฟกเตอรหลายอยางที่จะตองคํานึงถึง น่ันคือ 
การวัด Retention time ซึ่งข้ึนอยูกับความสามารถของเครื่องที่ใชควบคุมภาวะตางๆ ถามีการ
ควบคุมที่ไมคงที่ผลที่ไดรับจะแปรเปลี่ยนไป ทําใหมีปญหาเกิดข้ึน เชน การควบคุมอุณภูมิของคอลัมน 
ถาตองการให Retention time อยูในชวง ±1% อุณหภูมิของคอลัมนจะตองควบคุมใหอยูในชวง 
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±0.3 °C ดวย เปนตน นอกจากน้ีขนาดของสารตัวอยางที่นําไปฉีดเขาเครื่องแกสโครมาโทกราฟก็มี
ความสําคัญมาก เพราะถาฉีดสารตัวอยางเขาไปมากๆ เรียกวา เกิด Column overloaded พีคที่
ตรวจวัดไดจะเปลี่ยนไป ทําใหคา retention time ผิดไป  

2. ใชวิธีอานจากกราฟที่แสดงความสัมพันธระหวาง Retention time กับจํานวน
อะตอมของคารบอนของสารที่อยูในพวกเดียวกัน (Homologous series) ในการวิเคราะหสาร
ตัวอยางโดยวิธีน้ีกอนอื่นจะตองทราบชนิดของสารตัวอยางเสียกอน จะดวยวิธีใดก็ได เพื่อจะไดเตรียม
สารมาตรฐานไดถูกตองแลวจึงทําการวิเคราะหหา Retention time แสดงลักษณะของกราฟที่เขียน
ไดจากสารแตละพวก และพวกสารสารที่สามารถใชวิธีน้ีวิเคราะหได ไดแก พวกอัลเคน โอลีฟน      
อัลดีไฮดคีโทน แอลกอฮอล อะซีเทตอะซีทัลเอสเทอรซัลฟอกไซด อนุพันธของไนโทร อะมีน พิริดีน อี
เธอรไธออลอัลคิลไนเตรต และพวก ฟวราน เปนตน วิธีวิเคราะหน้ีสามารถทําไดงาย โดยใช         
สารมาตรฐาน 2-3 ความเขมขนก็พอเพื่อใชหาความชัน (Slope) ของเสนตรงเทาน้ัน 

3. ใชดรรชนี Kovats (KovatsIndex)Wehrli และ Kovats เปนผูนําหลักการของ
Retention index มาใชเพื่อชวยในการพิสูจนโครงสรางของโมเลกุลสารอินทรีย โดยใช n-alkanes 
เปนสารมาตรฐาน การพิสูจนสามารถชวยไดโดยการใช Retention index (I) 

I = 100 N + 100   log V'
R(A) - log V'

R(N) 
log V'

R(n) - log V'
R(N) 

 
 เมื่อ N และ n เปน n - paraffin ที่เล็กกวาและใหญกวาตัวสาร A และ V'

R เปน 
Retention volume ที่ปรับแลว Retention index ของ n-alkanes ตางๆ ใหมีคาเปน 100 เทาของ
จํานวนอะตอมคารบอนในโมเลกุลของสารน้ันสําหรับทุกอุณหภูมิ และทุกๆ ลิควิดเฟส เชน ออกเทนมี
คา Retention index = 800 และของ Decane จะมีคา =1000 

ในทางปฎิบัติ Retention index สามารถหาไดงายๆ จากกราฟที่เขียนระหวาง       
log t'

R (t'
R = Retention time ที่ปรับแลว) กับจํานวนอะตอมคารบอนคูณดวย 100 ถาตองการหาคา

ดรรชนี Kovats ก็เพียงแตนําสารน้ันไปหาคา t'
R แลวนําไปอาน 

4. การใชคอลัมนหลายชนิด (Multiple Columns) ในการวิเคราะหสารตัวอยางโดย
การเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานน้ัน เมื่อใชคอลัมน 2 ชนิด หรือมากกวา จะชวยใหการตรวจพิสูจน
สารตัวอยางมีความถูกตองมั่นใจย่ิงข้ึนการใชคอลัมน 2 ชนิดน้ันจะตองเปนคอลัมนที่ใชลิควิดเฟส ที่มี
สมบัติตางกัน จึงตองเลือกใชใหถูกตองและเหมาะสม เพราะประสิทธิภาพของคอลัมนข้ึนอยูกับสภาพ
ข้ัว (Polarities) ของลิควิดเฟสและของสารตัวอยางอื่นๆ อยาเลือกคอลัมนโดยดูแตเฉพาะช่ือเทาน้ัน 
ช่ือคอลัมนแตกตางกันอาจมีสมบัติเหมือนกันได ดังน้ัน ในการพิจารณาวาคอลัมนใดสมบัติเหมือนกัน 
หรือแตกตางกัน อาจจะดูไดจากคา McReynolds constant  
 5. การใชเทคนิคอื่นชวยในการตรวจพิสูจนสารดังไดกลาวมาแลววา ถาตองการตรวจ
พิสูจนสารตัวอยางวาเปนสารอะไรจริงๆน้ัน จําเปนอยางย่ิงตองใชเทคนิคทางสเปกโทรสโกปเขาชวย 
แตมีวิธีงายๆที่สามารถใชตรวจหาฟงกชันนัลกรุปของสารตัวอยางได ซึ่งสวนใหญเปนเรื่องของ 
Microanalysis ที่ใหผลการวิเคราะหที่คอยขางเฉพาะเจาะจง 
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  การวิเคราะหเชิงปริมาณดวยเครื่องแกสโครมาโทกราฟ 
 ปจจุบันน้ี การวิเคราะหหาปริมาณของสารบางประเภทที่เปนแกสของเหลวหรือของแข็ง
ปรากฏวาเทคนิคทางแกสโครมาโทกราฟ ไดรับความนิยมสูงมาก เครื่องมือสมัยใหความสะดวกในการ
วิเคราะห ผลการวิเคราะหที่ไดมีความแมนและเที่ยงสูง นอกจากน้ี เทคนิคทางแกสโครมาโทกราฟ 
ยังใหสภาพไวสูงอีกดวย และยังมีขอดีอื่นๆ อีกหลายประการ อยางไรก็ตาม ความผิดพลาดของการ
วิเคราะหยอมเกิดข้ึนไดเสมอ ตอไปน้ีเปนขอผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากการวิเคราะหดวยเทคนิคทาง 
แกสโครมาโทกราฟที่ควรจะตองระวัง 
 1. ความผิดพลาดเกิดจากการเก็บตัวอยาง 
 1) สารตัวอยางที่นําไปวิเคราะหมีปริมาณแนนอนเพียงใด 
 2) สารตัวอยางที่ใสเขาไปในเครื่องวิเคราะหมีความแนนอนเพียงใดวาสารน้ันเขาเครื่อง
ทั้งหมดโดยไมมีการสลายตัวกอนระเหยออกไป 
             2. สารตัวอยางอาจดูดซับ (Adsorb) หรือสลายตัวที่ Injector port หรือในคอลัมน หรือ    
ดีเทคเตอร ถามีสิ่งเหลาน้ีเกิดข้ึนการวิเคราะหหาปริมาณอาจผิดพลาดได 
 3. สภาพของเครื่องฉีดแกสโครมาโทกราฟถาสภาพของเครื่องไมดี การควบคุม การวัดตางๆ 
ยอมเกิดความผิดพลาดได 
 4. การฉีดสารตัวอยางเขาเครื่องแกสโครมาโทกราฟ 
 5. การเลือกใชคอลัมน 
 6. Resolution ของพีค 
 7. การคํานวณหาปริมาณของสาร 
 จากโครมาโทแกรมที่ไดจากเครื่องบันทึก กอนที่จะนําไปใชในการหาปริมาณสารจําเปน
จะตองหาพื้นที่ของพีคเสียกอน สําหรับเครื่องแกสโครมาโทกราฟสมัยใหมที่มีเครื่องอินทิเกรเตอรหรอื
คอมพิวเตอร หรือเครื่อง Data system อยางอื่นที่ใชรวมอยูดวย เครื่องเหลาน้ีจะทําหนาที่คํานวณ
พื้นที่ของแตละพีค ตลอดจนพิมพคา Retention time ใหดวย แตถาเครื่องแกสโครมาโทกราฟ ของผู
วิเคราะหมีแตเฉพาะเครื่องบันทึกกราฟ ผูวิเคราะหจะตองควรจะตองสามารถคํานวณหาพื้นที่พีคเอง
ไดเทคนิคตางๆ ที่ใชในการหาปริมาณของสารน้ัน สามารถหาไดเหมือนกับเทคนิคทางลิควิดโครมาโท 
กราฟ (LC) 
 9.3.1 การใชสารละลายมาตรฐานภายนอก (External standard) 
เทคนิคน้ีสําคัญอยูที่การเตรียมสารมาตรฐานและสารตัวอยางใหมีความเขมขนใกลเคียงกันและจะ
วิเคราะหดวย GC โยใชภาวะเดียวกัน โครมาโทแกรมที่ไดนําไปหาพื้นที่พีค หรือความสูงของพีค แลว
นําไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางพื้นที่พีคหรือความสูงของพีคกับความเขมขนจะได 
Calibration curve สําหรับหาปริมาณของสารตัวอยางซึ่งอาจจะเปนการวิเคราะหสารเด่ียวหรือ
หลายสารก็ได 
 สิ่งที่ควรจะตองระวังในการทําวิเคราะหดวยเทคนิคน้ี คือ 
  1) ปริมาณของสารที่จะวิเคราะหตองอยูในชวงของ Calibration curve 
 2) สารที่จะวิเคราะหจะตองไมฉีดเขาไปมากจนกอใหเกิดการ Overloaded คอลัมน 
 3) สารมาตรฐานสารละลายสารตัวอยางที่ใชจะตองทราบปริมาณแนนอน 
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 ขอดีของ External standardization method พอที่จะสรุปไดดังน้ี คือ  
 1) ผลที่ไดจากการวิเคราะหอาจเปนคาปริมาณสัมพันธ (Relative) หรือเปนคาสัมบูรณ 
(absolute) 
 2) คาที่วัดไดจะไมข้ึนอยูกับพคีอื่นๆ ทั้งหมด 
 3) คาสภาพไวของดีแทคเตอร (Detector sensitivity) อาจจะเปลี่ยนแปลงไดใน
ระหวางทําการวิเคราะห 
 4) สารตัวอยางทั้งหมดไมจําเปนตองถูกชะออกมาหมด หรือตรวจวัดทั้งหมด 
 5) จะไมมีการเติม Internal standard 

 ขอเสียของวิธีน้ี พอจะสรุปไดดังน้ี คือ  
 1. ผลการวิเคราะหที่ไดข้ึนโดยตรงกับสภาพไวของดีเทคเตอร ทําใหเสียเวลารอจนกวาดี
เทคเตอรจะเสถียร นอกจากจะทําการ Calibrate อยูเสมอๆ  
 2. ผลที่ไดจากการวิเคราะหข้ึนอยูกับขนาดของสารตัวอยางที่ฉีดเขาไปโดยตรง 
 3. เครื่องมือควรจะตองมีการ Calibrate บอยๆ 
 4. คาความเที่ยงและความแมนมีขีดจํากัด ซึ่งข้ึนอยูกับแฟกเตอรตางๆ ดังไดกลาว
มาแลว 

       External standardization method เหมาะที่จะใชวิเคราะหสารตัวอยางในภาวะ
ดังตอไปน้ีคือ 

 1. เมื่อตองการหาความเขมขนหรือปริมาณของสารซึ่ง Internal standardization 
method ใชไมได 

 2. เมื่อสารตัวอยางทั้งหมดถูกชะออกมาเพียงบางสวน และ Internal standardization 
method ใชไมได 

 3. เมื่อใชขนาดของสารตัวอยางและสภาพไวของดีเทคเตอรมีคาคงที ่
 4. เมื่อใช Gas หรือ Liquid sampling values น่ันคือปริมาตรของสารที่ฉีดเขาไปมี

คาคงที ่
 
 9.3.2 การใชสารละลายมาตรฐานภายใน (Internal standard) 
 เปนเทคนิคที่ใชหาปริมาณของสารไดถูกตองที่สุด ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการเลือกใช Internal 
standard หลักการเลือกสารที่จะใชเปน Internal standard คือ  

 1) สารน้ันจะตองมีสมบัติคลายกับสารที่จะวิเคราะห 
 2) สารน้ันจะตองถูกชะออกมาจากคอลัมนหมด 
 3) สารน้ันจะตองใหพีคที่แยกอยูตางหาก โดยพคีจะตองไมซ้ําหรือเหลื่อมทับกับพีคอื่นๆ 

และอยูใกลกับพีคที่ตองการหา 
 4) สารน้ันจะตองไมทําปฎิกิริยากับสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 
 



เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ บทที่ 9 แกสโครมาโทกราฟ           205 
 

9.4 เทคนิคการวิเคราะหแกสโครมาโตกราฟ 
การนําสารตัวอยางฉีดเขาเครื่องแกสโครมาโทกราฟ เพื่อวิเคราะหน้ันมีวิธีการแตกตางกันไป

แลวแตชนิดของสารตัวอยาง เชน แกส ของเหลวหรือของแข็ง ถาเปนของเหลวหรือของแข็งสารน้ัน
ระเหยยากหรืองาย คอลัมนที่ใชเปนอะไร เชน เปนแพ็คคอลัมน หรือแคปปลลารีคอลัมน ซึ่งสิ่งสําคัญ
ในการวิเคราะหโดยแกสโครมาโทกราฟตองอาศัยเทคนิคเพื่อการวิเคราะหไดงายข้ึน โดยมีเทคนิค
สําคัญอยู 2 วิธี ไดแก 

9.4.1 Head space  
เทคนิคเฮดสเปซถูกนํามาใชในข้ันตอนการเตรียมสารตัวอยางโดยเทคนิคน้ีจะทําให

สารอินทรียที่สามารถระเหยไดระเหยออกจากสารตัวอยางและวิเคราะหไอระเหยที่เกิดข้ึนซึ่งทําใหไม
มีการรบกวนของสารตางๆที่มีจุดเดือดสูง 

ในกรณีที่สารตัวอยางเปนของแข็งหรือของเหลวโดยที่มีสารที่ระเหยไดและระเหยไมได ถา
ตองการหาสวนที่ระเหยได สามารถทําไดโดยใช Head space technique ซึ่งตางจากเทคนิคแกสโคร
มาโทกราฟทั่วไป ตรงที่วิธีการใช Sample injector เทาน้ัน คือ จะนําสวนที่เปนไอซึ่งอยูเหนือสวนที่
ไมระเหยที่เปนของแข็งหรือของเหลวน้ันไปฉีดเขาเครื่องแกสโครมาโทกราฟ การวิเคราะหสารตัวอยาง
ที่เปนของเหลวน้ีจะไดผลถูกตองสมบูรณจะตองประกอบกับข้ันตอนตางๆ ดังตอไปน้ี 
 1. จะตองรูปริมาณของสารตัวอยางที่ใสในขวด (Vial) ที่ทราบขนาด ฝาขวดจะเปน 
septum ที่เปนยางปด ขวดที่ใสสารตัวอยางจะตองแชในอางนํ้าที่อุณหภูมิคงที่ (80-90 ͦC)  
 2. เมื่อไดสมดุลแลว นําไอของสารตัวอยางที่ทราบปริมาณแนนอนไปวิเคราะหดวย
เครื่อง GC ตอไป 
 หลักการวิเคราะหโดยการสกัดผานบริเวณเฮดสเปซ ประกอบดวยสองข้ันตอนหลักคือ
การสกัดดวยการดูดซับและการคายการดูดซับเพื่อวิเคราะห ในข้ันตอนการสกัดเริ่มจากการแพรของ
สารที่สนใจวิเคราะหในขวดเฮดสเปซจากตัวอยางที่มีความเขมขนสูงไปยังบริเวณเฮดสเปซที่มีความ
เขมขนของสารที่สนใจวิเคราะหตํ่า ดังรูปที่ 9.10 

 
รูปที่ 9.10 การแพรของสารที่สนใจวิเคราะหจากตัวอยางสูบริเวณเฮดสเปซ 

(ที่มา: VCharKarn, ม.ป.ป.) 
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 หลงัจากน้ันสารที่ตองการวิเคราะหจากบริเวณเฮดสเปซจะแพรไปยังตัวดูดซบัของแข็ง
ปริมาณนอย ซึง่อาศัยหลักการ การแพรของสารที่มีความแตกตางของความเขมขนเชนกัน ดังรปูที่ 

9.11 การแพรของสารจะเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองจนกระทัง่เขาสูสภาวะสมดุล 
 

 
รูปที่ 9.11 การแพรของสารที่ตองการวิเคราะหจากบริเวณเฮดสเปซสูตัวดูดซับของแข็งปริมาณนอย 

(ที่มา: VCharKarn, ม.ป.ป.) 
 

 สําหรับข้ันตอนการคายการดูดซับเพื่อทําการวิเคราะหใชวิธีคายการดูดซับของสารที่สกัดได
บนตัวดูดซับของแข็งปริมาณนอยดวยความรอนที่บริเวณหัวฉีดสารของเครื่องแกสโครมาโท กราฟ ดัง
รูปที่ 9.12 
 

 
รูปที่ 9.12 การคายการดูดซบัโดยใชความรอนจากหัวฉีดของเครื่องแกสโครมาโทกราฟ 

(ที่มา: VCharKarn, ม.ป.ป.) 
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 1. ปจจัยหลักๆ ที่ตองคํานึงถึงสําหรับเทคนิคน้ีคือ 
  1)  ศึกษาอัตราสวนเฟสอัตราสวนเฟสเปนอัตราสวนที่เหมาะสมระหวางเฟสของ
ตัวอยางที่เปนของตัวอยางและเฟสของเฮดสเปซที่ใชในการสกัด 
  2)  อุณหภูมิในการสกัด อุณหภูมิเปนปจจัยสําคัญในการศึกษาเน่ืองจากอุณหภูมิเปน
สวนชวยใหสารที่วิเคราะหเกิดการเคลื่อนที่ไดดีย่ิงข้ึนทําใหเกิดการไดเทมวลไดดีจากเฟสของเหลว 
เฟสของแกสและเฟสของพอลิเมอรบนไฟเบอรซึ่งถือเปนการเรงการเกิดสมดุลของสารที่วิเคราะห
ระหวางเฟสทั้งสาม 
  3) เวลาในการสกัด เปนเวลาที่สารเขาสูสมดุลระหวางเฟสทั้งสามประกอบดวยเฟส
ของเหลว เฟสของแกสและเฟสของพอลิเมอร 
  4) ชนิดและปริมาณของเกลือที่เติม การเติมเกลือลงไปในการสกัดเปนการลดการ
เกิดช้ันไฮเดรตของนํ้าตอสารที่วิเคราะห เมื่อเติมเกลือลงไปจะทําใหเกิดช้ันไฮเดรตของเกลือแทนทาํให
สารที่วิเคราะหโดนปลดปลอยและเกิดกระบวนการสกัดไดมากข้ึน นอกจากน้ีการเติมเกลือยังเพิ่ม
ความแรงไอออนใหกับสารละลาย ทําใหสารที่สนใจละลายในตัวอยางไดนอยลง 
  5) เวลาในการคายการดูดซับ เปนการใหความรอนในการคายการดูดซับของสารจาก
โพลิเมอรบนไฟเบอรเขาสูระบบการตรวจวัด 
 ขอดี 

 เปนเทคนิคที่งาย มีประสิทธิภาพสูง ใหผลวิเคราะหที่เช่ือถือได และที่สําคัญคือเปน
เทคนิคที่ไมตองใชตัวทําละลาย  
 ขอดอย 
 เปนอุปกรณที่นําเขาจากตางประเทศ มีราคาสูง การใชงานตองมีความระมัดระวังเพราะ
ไฟเบอรค อนข าง เปราะ  แตกหักง าย และอายุการใช งานของ ไฟเบอร คอนข าง ตํ่ า  คือ
ประมาณ 100 ครั้ง/ไฟเบอร ในตัวอยางที่เปนของแข็งผลของสารรบกวน (Matrix effect) จะสงผล
ตอวิธีการน้ีคอนขางมาก ดังน้ันถาจะหาในเชิงปริมาณ จําเปนที่จะทําหาโดยวิธี Standard Addition 
method ทําใหเพิ่มความยุงยากในการวิเคราะห  
 การประยุกตใช 
 1)  วิธีการเตรียมตัวอยางวิธีน้ีเหมาะอยางมากกับสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) 
 2) ใชวิเคราะหไดทั้งเชิงปริมาณ (มีสารมากนอยเพียงใด บอกเปนตัวเลข) เชิง
คุณภาพ (มีสารที่เราสนใจหรือไม อาจจะเทียบกับสารมาตรฐาน  

 3) มีไฟเบอรใหเลือกใชหลายชนิดใหเหมาะกับการสกัดสารที่ เราสนใจ เชน PDMS, 
CAR/PDMS, PA อื่นๆ 

 
 9.4.2 Solid phase microextraction (SPME) 
สปมีส คือ การสกัดดวยตัวดูดซับของแข็งปริมาณนอย สําหรับการวิเคราะหสไตรีนตกคางใน

อาหารบรรจุภัณฑเน่ืองจากข้ันตอนการเตรียมตัวอยางมีความสําคัญในกระบวนการวิเคราะห ซึ่งมี
กระบวนการสําคัญ ๆ คือ การสกัด (Extraction) การเพิ่มความเขมขน (Preconcentration) และ
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การกําจัดสิ่งรบกวนออกจากตัวอยางกอนการวิเคราะหน้ันคือเทคนิคการสกัดสารดวยตัวดูดซับ
ของแข็งปริมาณนอย ซึ่งมีลักษณะการใชงานอยูสองรูปแบบ แบบแรกคือการสกัดสารที่สนใจจาก
ตัวอยางโดยตรง (Direct-immersion) และแบบที่สองคือสกัดผานบริเวณเฮดสเปซ (Headspace) 
โดยมีหลักการสกัดที่เหมือนกันคืออาศัยการแพรของสารที่สนใจวิเคราะห  จากตัวอยางที่มีความ
เขมขนสูงสูตัวดูดซับของแข็งปริมาณนอยที่มีความเขมขนตํ่าจนการแพรเขาสูสภาวะสมดุล 
 SPME เปนนวัตกรรมที่พัฒนาข้ึนมาใหมโดยมีขอไดเปรียบเหนือกวาวิธีด้ังเดิมที่ใชการสกัด
ดวยตัวทําละลายตรงที่สะดวกรวดเร็วกวาไมตองใชตัวทําละลายหลักการของเทคนิค SPME คือมีไฟ
เบอร (Fiber) ที่เคลือบสารดูดซับ (Adsorbent) ที่มีคุณสมบัติดูดซับสารใหกลิ่นสารใหกลิ่นแตละชนิด
จะมีความสามารถในการถูกดูดซับบนสารดูดซับที่แตกตางกันซึ่งในการดูดซับ (Adsorption) ตอง
ควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาใหเหมาะสม 
 

 
รูปที่ 9.13 โครงสรางของ SPME (ที่มา: VCharKarn, ม.ป.ป.) 

 
 เมื่อนําเทคนิค Solid phase microextraction (SPME) มาใชคูกับเทคนิค Headspace 
เรียกรวมวาเทคนิค Headspace solid phase microextraction (HS-SPME) สามารถเพิ่มความ
เขมขนของสารทําใหวิเคราะหไดในระดับความเขมขนตํ่าๆ ได 
 การวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพดวยเครื่องแกสโครมาโทกราฟเปนวิธีวิเคราะหที่ไดรับการ
ยอมรับสูง เน่ืองจากสามารถวิเคราะหสารไดหลากหลาย สารกลุมที่นิยมวิเคราะหคือ กลุมแอลกอฮอล 
กลุมกรดไขมันระเหยงาย ชนิดและปริมาณของกรดไขมัน สารที่ใหกลิ่น แกสชีวภาพ หรือสารตัวกลาง
ที่เกิดข้ึนระหวางกระบวนการหมัก ดังตารางที่ 9.2 
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ตารางที่ 9.2 ตัวอยางการวิเคราะหสารดวยแกสโครมาโทกราฟ 

สาร ชนิดคอลัมน ดีเทคเตอร อินเจ็คเตอร งานวิจัย 
 

เอทานอล Elite – wax 
column  

FID  
(T 210 °C) 

At 180 °C AnujKumer Chandel, 
2007 

Lignin Elite – wax 
column 

FID  
(T 210 °C) 

At 180 °C AnujKumer Chandel, 
2007 

เอทานอล Capillary 
Column (0.25 
mmx30 m) 

FID 
(240 °C) 

At 220 °C Kaewnaree P, 2011 

แกสชีวภาพ capillary column  
(30 m - 0.25 mm 
- 0.25 mm) 

FID  
(T 240 °C) 

At 280 °C Miao He, 2015 

(ที่มา: http://e-book.ram.edu/e-book/c/CM334/CM334-6.pdf) 
 
9.5 แกสโครมาโทกราฟ– แมสสเปกโทรเมตร ี(Gas Chromatography Mass Spectrometry, 
GC-MS) 

เปนเทคนิคที่สามารถบอกชนิดขององคประกอบที่มีอยูในสารไดอยางคอนขางแมนยําโดย
อาศัยการเปรียบเทียบ Fingerprint ของเลขมวล (Mass Number) ของสารตัวอยางน้ันๆกับขอมูลที่มี
อยูใน Library นอกจากน้ียังสามารถใชในการวิเคราะหไดทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
และเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 

GC-MS ประกอบดวย 2 สวนคือสวนของเครื่อง GC (Gas Chromatography) และสวนของ
เครื่อง Mass Spectrometer โดย GC-MS ซึ่งเปนเทคนิค 2 เทคนิคที่มารวมกันซึ่งนํามาวิเคราะห
พวกสารผสมที่สามารถระเหยไดในอุณหภูมิไมสูงนักโดยที่ Gas Chromatography เปนสวนที่แยก
สารผสมออกจากกันสวน Mass Spectrometer เปนสวนที่การวิเคราะหชนิดของสารหรือ
องคประกอบของสารเมื่อนําเทคนิคทั้งสองมารวมกันจะสามารถนํามาวิเคราะหสารผสมทั้งทาง
ปริมาณวิเคราะหและคุณภาพวิเคราะห GC-MS เปนเทคนิคที่นําไปประยุกตใชในดานการแพทยเภสัช
ศาสตรสิ่งแวดลอมรวมไปถึงในดานกฎหมาย 
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รูปที่ 9.14  แกสโครมาโทกราฟ– แมสสเปกโทรเมตร ี 
(ที่มา: http://fses.oregonstate.edu/GCMS-2) 

 
 9.5.1 หลักการทํางานในสวนของเครื่องแกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรี 
เทคนิคโครมาโทกราฟ–แมสสเปกโทรมิเตอร เริ่มนิยมนํามาใชกันอยางแพรหลายมากข้ึน 

เน่ืองจากเปนวิธีที่สามารถบอกชนิดขององคประกอบที่มีอยูในสารไดอยางคอนขางแมนยําโดยอาศัย
การเปรียบเทียบ Fingerprint ของเลขมวล (Mass number) ของสารตัวอยางน้ัน ๆ กับขอมูลที่มีอยู 
นอกจากน้ีเทคนิคน้ียังมีความสามารถในการวิเคราะหไดทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) 
และเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) ไดอยางถูกตอง Mass Spectrometer เปนดีเทคเตอรที่ใช
ตรวจวัดองคประกอบที่มีอยูในสารตัวอยาง โดยอาศัยกลไกคือโมเลกุลขององคประกอบที่ถูกแยก
ออกมาจากสารตัวอยางโดยเครื่องแกสโครมาโทกราฟ น้ันจะถูกไอออไนซในสภาวะที่เปนสุญญากาศ 
แลวตรวจวัดออกมาเปนเลขมวล (Mass number) เทียบกับขอมูลอางอิงแลวแปลผลออกมาเปนช่ือ
ขององคประกอบน้ัน ๆ หลักการทํางานของเครื่อง GC-MS น้ันเริ่มจากนําตัวอยางฉีดเขาเครื่องเครื่อง
แกสโครมาโทกราฟ จากน้ันสารก็จะถูกแยกออกเปนองคประกอบตาง ๆ เมื่อผานเขาสูคอลัมน ที่อยู
ในเตาควบคุมอุณหภูมิ (Oven) จากน้ันองคประกอบใดที่ถูกแยกออกมาจากคอลัมนกอนก็จะผานเขา
ไปในสวนของเครื่องแมสสเปกโตรเมตรี ซึ่งมีสภาวะเปนสุญญากาศกอน แลวเขาไปเจอกับ Ion 
source ซึ่งจะทําหนาที่ไอออไนซโมเลกุลที่ผานเขามาใหกลายเปนประจุ จากน้ันประจุเหลาน้ีก็จะเดิน
ทางผานเครื่องคัดเลือกและแยกแยะขนาดของประจุ (Mass analyzer) เพื่อดูวาประจุเหลาน้ัน
ประกอบไปดวยขนาดมวลเทาใดบาง กอนที่จะเดินทางเขาสูเครื่องตรวจวัด (Detector) เพื่อทําการ
ตรวจหาปริมาณของประจุแลวแปลผลออกมาเปนปริมาณขององคประกอบแตละตัวที่มีอยูในสาร
ตัวอยาง (เอกสารประกอบการเรียน, 2557) 
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รูปที่ 9.15 หลักการทํางานในสวนของเครื่องแกสโครมาโทกราฟ– แมสสเปกโทรเมตร ี

(ท่ีมา: http://www.skz.de/de/forschung/technischeausstattung1/pruefverfahren/ 
spektroskopie/4498.Gaschromatographie_mit_Massenspektrometrie-

Kopplung_GCMS.html) 
 

 9.5.2 แมสสเปกโทรมิเตอร (Mass Spectrometer) 
เปนดีเทคเตอรที่ใชตรวจวัดองคประกอบที่มีอยูในสารตัวอยางโดยอาศัยกลไก คือ โมเลกุล

ขององคประกอบที่ถูกแยกออกมาจากสารตัวอยางโดยเครื่องแกสโครมาโทกราฟจะถูกทําใหกลายเปน
ไอออนในสภาวะสุญญากาศแลวตรวจวัดออกมาเปนมวล (Mass number) เทียบกับฐานขอมูลอางอิง 
แลวแปลผลออกมาเปนช่ือขององคประกอบน้ันๆ 

 

 
รูปที่ 9.16 สวนประกอบสําคัญของ MS (ที่มา: อุเทน ทองแดง. 2554) 
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 9.5.3 องคประกอบสําคัญแมสสเปกโทรมิเตอร (Mass Spectropotometer) 
 9.5.3.1 Ionization Source แบงออกเปน 2 แบบ คือ 

  1) Electron Ionization (EI) เปนการทําใหสารเกิด Fragment โดยใชลํา Electron 
ซึ่ง Ionizationchamber ตองมีความดันตํ่าประมาณ 10 – 8 Tor โดย Electron จาก Fragment ที่
รอนจะถูกโฟกัสผานหองน้ีและถูกดึงเขาหา Repeller voltage ที่มีความแตกศักด์ิ 70 V ซึ่งจะให
พลังงานกับ Electron เปน 70 eV ทําใหของผสมที่ซับซอนของไอออนเกิดการแตกหัก 
(Fragmentation ion) ที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางและความอุดมสัมพันธ (Relative 
abundance) 
  2) Chemical Ioinzation (CI) เปนการทําใหสารเกิดการ Fragment ดวยวิธีทาง
เคมี โดยผสมสารตัวอยาง (ความดัน 10-4 Tor) เขากับแกสที่ทําปฏิกิริยาดวย (ความดัน 1 Tor) แลว
สารผสมเขาไปใน Ionization chamber โดยการทําใหเกิด Fragment ดวยการชน Electron 
เชนเดียวกันกับแกสที่ใช ไดแก มีเทน (Methane) ไอโซบิวเทน (Isobutane) และแอมโมเนีย
(Ammonia) 
 3) Mass Analyzer เปนเครื่องมือวิเคราะหมวล ใชหลักการวิเคราะหดวยสนามเหล็ก คือ 
Path-stability mass spectrometer ซึ่งมีแหลงผลิต Ion source 2 สวน โดยสวนแรกจะทําให
ตัวอยางกลายเปนไอออน และสวนที่ 2 ทําใหสารมาตรฐานกลายเปนลําไอออนทั้งสองจะถูกบังคับให
ผานแยกไออนชุดเดียวกัน ดังน้ันไอออนทั้งหมดจะไดรับอิทธิพลจากสนามแมเหล็กในสภาวะเดียวกัน 
แตจะถูกตรวจและวัดดวยเครื่องดีเทคเตอรแยกกัน ซึ่งมีขอดีคือ สามารถวัดมวลไดอยางถูกตอง
แมนยํา 
 4) ดีเทคเตอรที่ใชทั่วไปมีหลายอยาง คือ Faraday cup detector, Electron multiplier 
detector, Scintillation counter detector และ Photographic plate detector 
 

ขอดีของ GC-MS 
 1. สามารถวิเคราะหไดทั้งแบบทั่วไปและแบบเฉพาะเจาะจงให มีความไวที่สูง 
 2. สามารถบงช้ีชนิดขององคประกอบทีม่ีอยูในสารตัวอยางได 
 3. สามารถวิเคราะหไดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 
 ขอเสียของ GC-MS 
 1. ราคาแพง และคาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องสูง 
 2. ตองใชความชํานาญสูง 
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9.6 สรุปประจําบท 
แกสโครมาโตกราฟเปนเทคนิคอีกชนิดหน่ึงที่ใชสําหรับแยกสารผสม ซึ่งคลายกับลิควิด   โคร

มาโทกราฟ (LD) แตเทคนิคน้ีใชแยกสารที่สามารถเปลี่ยนใหแกสไดที่เฟสที่ไดที่อุณหภูมิหน่ึง (ไมเกิน 
450๐C) ถาสารใดเปลี่ยนใหเปนแกสยาก ก็อาจใชเทคนิคอื่นๆ บางอยางเขาชวย เชน อาศัยปฏิกิริยา
เคมีเปลี่ยนเปนอนุพันธอื่นๆ หรืออาจใชหลักการแยกสลายดวยความรอน (Pyrolysis) เมื่อสารน้ันถูก
เปลี่ยนใหอยูในเเกสเฟสแลว ใหสารเหลาน้ันเขาไปยังคอลัมนที่บรรจุเฟสคงที่ (Stationary phase) 
โดยอาศัยการพาไปของเฟสเคลื่อนที่ (Mobile phase) หรือ Carrier gas สารผสมเหลาน้ันจะเกิดการ
แยกข้ึน 

แกสโครมาโตกราฟ-แมสสเปกโทรมิเตอร (GC-MS) เปนเทคนิคที่สามารถบอกชนิดของ
องคประกอบที่มีอยูในสารไดอยางคอนขางแมนยําโดยอาศัยการเปรียบเทียบ Fingerprint ของเลข
มวล (Mass Number) ของสารตัวอยางน้ันๆกับขอมูลที่มีอยูใน Library นอกจากน้ียังสามารถใชใน
การวิเคราะหไดทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)  
GC-MS ประกอบดวย 2 สวนคือสวนของเครื่อง GC (Gas Chromatography) และสวนของเครื่อง 
Mass Spectrometer โดย GC-MS ซึ่งเปนเทคนิค 2 เทคนิคที่มารวมกันซึ่งนํามาวิเคราะหพวก    
สารผสมที่สามารถระเหยไดในอุณหภูมิไมสูง โดยที่ Gas Chromatography เปนสวนที่แยกสารผสม
ออกจากกันสวน Mass Spectrometer เปนสวนที่การวิเคราะหชนิดของสารหรือองคประกอบของ
สารเมื่อนําเทคนิคทั้งสองมารวมกันจะสามารถนํามาวิเคราะหสารผสมทั้งทางปริมาณวิเคราะหและ
คุณภาพวิเคราะหอยางมีประสิทธิภาพ 
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แบบฝกหัดทายบท 
บทท่ี 9 

 
 1. จากรปู จงบอกสวนประกอบของเครื่องแกสโครมาโทรกราฟฟ 
 

 
 A  คือ............................................................................................. 
 B  คือ............................................................................................. 
 C  คือ............................................................................................. 
 D คือ............................................................................................. 

 E คือ............................................................................................. 
 F คือ............................................................................................. 
 G คือ............................................................................................. 
  
  2. จงอธิบายหลักการทํางานของเครื่องแกสโครมาโทรกราฟฟ 
  3. จงบอกชนิดคอลัมนสําหรับเครื่องแกสโครมาโทรกราฟฟมีกี่ชนิด อะไรบาง  
  4. จงบอกดีเทคเตอรเครื่องแกสโครมาโทรกราฟฟมี มา 3 ชนิด  
 5. จงยกตัวอยางสารที่วิเคราะหดวยเครื่องแกสโครมาโทรกราฟฟ มา 3 ชนิด 
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 6. จากรูป จงบอกสวนประกอบของแมสสเปกโทรมิเตอร (MS) ทําหนาที่อยางไร

 
 

 A  คือ............................................................................................. 
 B  คือ............................................................................................. 
 C  คือ............................................................................................. 
 D คือ............................................................................................. 

 E คือ............................................................................................. 
 F คือ............................................................................................. 
 G คือ............................................................................................. 
 H คือ............................................................................................. 
   
   7. จงอธิบายเทคนิคเฮดสเปซ (Headspace)  
  8. จงอธิบายเทคนิคสปมีส (Solid phase microextraction; SPME)  
  9. จงอธิบายหลักการทํางานของแกสโครมาโทกราฟ– แมสสเปกโทรมิเตอร 

10. ตรวจสอบชนิดและปริมาณของสารโดยแกสโครมาโทกราฟไดอยางไร 
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บทที่ 1 

1) การวิเคราะหดวยเครื่องมือ เปนการวัดสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารที่สนใจ
แลวเปลี่ยนใหเปนปริมาณสารน้ันได ซึ่งปจจุบันใชเทคนิคและสมบัติหลายอยางเขามาชวยในงาน
วิเคราะห เชน การวัดปริมาณไฟฟาเมื่อสารแตกตัวเปนไอออน การใชเทคนิคทางแสง การวัดคาการ
ดูดกลืนแสงแลวคํานวณกลับเปนปริมาณสาร การใชสมบัติหรือความสามารถในการละลายในตัวทํา
ละลายเพื่อแยกสารผสมออกจากกันหรือที่เรียกวาเทคนิคโครมาโทกราฟ ซึ่งวิเคราะหทั้งชนิดและ
คํานวณหาปริมาณสารได 

2) การวิเคราะหเชิงคุณภาพ คือ การวิเคราะหหาชนิดของสารเคมีในสารตัวอยางที่อยูในรูป
อนุภาคตางๆ เชน อะตอม  โมเลกุล ไอออน สารประกอบ หรือสารประกอบเชิงซอน  
   การวิเคราะหเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหสารโดยนําสมบัติของสารแตละชนิดที่ตองการวิเคราะห 
สมบัติของสาร เชน จุดเดือด จุดหลอมเหลว ขนาดหรือมวลโมเลกุล การดูดกลืนแสง การเกิดปฏิกิริยา
เคมี การละลายในตัวทําละลาย สภาพข้ัวของสาร เปนตน ข้ึนอยูกับสารที่ตองการวิเคราะหเปน
องคประกอบในตัวอยางใด เปลี่ยนสมบัติของสารเปนปริมาณ 

3) อะตอม โมเลกุล ไอออน สารประกอบ หรือสารประกอบเชิงซอน 
4)  จุดเดือด จุดหลอมเหลว ขนาดหรือมวลโมเลกุล การดูดกลืนแสง การเกิดปฏิกิริยาเคมี 

การละลายในตัวทําละลาย สภาพข้ัวของสาร 
5) สารละลาย เปนสารที่ประกอบดวยตัวทําละลาย และตัวถูกละลาย ละลายรวมกันผสม

กลมกลืนเปนเน้ือเดียวกัน 
6) สารละลายความเขมขน 1 เปอรเซ็นต หมายถึง ในสารละลาย 100 หนวย มีตัวถูกละลาย

ละลายอยู 1 หนวย  
    สารละลายความเขมขน 1 โมลาร  หมายถึง ในสารละลาย 1,000 มิลลิลิตร มีตัวถูกละลายละลาย
อยู 1 โมล 

7) ความแมน (Accuracy) ระดับความไว (Sensitivity) ความเลือกเฉพาะ (Selectivity) 
ระยะเวลาการวิเคราะห (Speed) คาใชจายในการวิเคราะห (Cost) และการยอมรับในแงของ
กฎหมาย (Legality) 

8) ความแมน คือ ในแงของความถูกตองจะตองพยายามเลือกวิธีที่ใหผลใกลเคียงกับคาจริง
มากที่สุด แตบางครั้งก็มีขอจํากัดจึงไมสามารถเลือกวิธีที่ดีที่สุดได จึงตองกําหนดระดับความแมนที่
สามารถยอมรับได และเลือกวิธีที่เหมาะสมกับระดับความแมนน้ัน 

9) เครื่องแกสโครมาโทรกราฟ 
10) เครื่องสเปกโตรโฟโทมิเตอร เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร และ

เครื่องแมสสเปกโทรมิเตอร 
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บทที่ 2 

1) สารละลายเอทานอล 100 มิลลิลิตร มีเอทานอลละลายอยู 10 มิลลิลิตร และมีนํ้า 90 
มิลลิลิตร  

2) 0.2 %(w/v) 
3) สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 100 มิลลิลิตร มีเน้ือของกรดละลายอยู 30 g 
4) 1 M (1 โมลตอลิตร) 
5) 2.925 % (w/v) 

         6) ใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขนเริ่มตน 5 โมลาร ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
เติมนํ้าใหได 500 มิลลิลิตร 
         7) สารละลายเอทานอล 50% (v/v) ปริมาตร 0.5 ลิตร มีเอทานอล 250 มิลิลิตา   

8) 126 กรัม  
9) นํ้า  
10) โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร และ ฟอสเฟตบัฟเฟอร 
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บทที่ 3 

1) หลักการ 
เครื่องช่ังเปนเครื่องมือที่จําเปนชนิดหน่ึงของหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร เพราะ          การ

วิเคราะหสวนใหญเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณที่ตองอาศัยเครื่องช่ังชวยในการวิเคราะหเปรียบเทียบ
กับสารมาตรฐานที่ตองทราบปริมาณหรือความเขมขนที่แนนอน มีหนวยเปน มิลลิกรัม กรัม แลวแต
ชนิดและความละเอียดของเครื่องช่ัง 

เครื่องพีเอช หรือเครื่องวัดความเปนกรด-ดาง เปนเครื่องมือที่อาศัยหลักการวัดความตางศักย 
(Electrical potential) ที่เกิดข้ึนระหวางอิเล็กโทรดวัด (Indicator electrode) ซึ่งจุมอยูใน
สารละลาย แลวเปลี่ยนคาตางศักยไฟฟาเปนคาพีเอช โดยการเทียบคากับบัฟเฟอรมาตรฐาน 
(Standard buffer) การคํานวณคาพีเอชดัดแปลงมาจากสมการของเนินสต (Nernst,s equation) ซึ่ง
หาคาแรงเคลื่อนไฟฟาของเซลลไฟฟา(Electrical cell) ใดๆ โดยการวัดเทียบกับไฮโดรเจนอิเล็กโทรด 
(Hydrogen electrode) ซึ่งกําหนดใหมีแรงเลื่อนไฟฟาเทากับ 0.0000 โวลล ที่ 25๐C 

เครื่องปนเหว่ียงเปนเครื่องมือพื้นฐานที่จําเปนสําหรับเรงอัตราการตกตะกอนของอนุภาค 
(Particle) ที่ไมละลายออกจากของเหลวหรือใชแยกของเหลวหลายๆ ชนิดที่มีความถวงจําเพาะ 
(Specific gravity) ตางกันออกจากกัน ใชทําสารละลายใหเขมขนข้ึนฯลฯ ปจจุบันเครื่องปนเหว่ียงได
มีการพัฒนาไปจนสามารถที่จะวิเคราะหชนิดของสารหานํ้าหนักโมเลกุลของสารไดโดยอาศัยคุณสมบติั
ของตัวกลาง คุณสมบัติของอนุภาคที่แตกตางกัน และการสรางแรงหนีศูนยกลางที่เกิดจากการ
หมุนรอบจุดหมุน (Center of rotation) ในความเรว็รอบที่สูงมากในดานรูปแบบพบวามีการพัฒนา
ใหมีขนาดเล็กลงมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เน่ืองจากอาศัยระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยควบคุมและ
ตรวจสอบการทํางานมากข้ึน 

เปนการใชความรอนเพื่อกําจัดเช้ือ ในปจจุบันการใชความรอนสําหรับทําลายจุลินทรียมี 2 
แบบ คือ ความรอนแบบช้ืน และความรอนแบบแหง สําหรับการใชความรอนแบบช้ืน เชน กาตม การ
น่ึง เปนตน ไอนํ้าที่เกิดข้ึนสามารถนําพาความรอนแทรกซึมเขาไปในจุลินทรียไดรวดเร็ว ความรอน
แบบน้ีจึงฆาเช้ือโรคไดอยางรวดเร็ว สวนความรอนแบบแหง เชน การเผา การอบ เปนตน เน่ืองจากไม
มีไอนํ้าชวยนําพาความรอน เวลาที่ใชเพื่อการทําลายเช้ือจึงนานกวา เพราะตองรอเวลาใหความรอน
ผานซึมเขาไปในเน้ือสาร เพื่อการทําลายเช้ือภายในดวย อยางไรก็ดีความรอนแบบแหงเหมาะกับ
ผลิตภัณฑที่ไอนํ้าไมสามารถเขาถึงหรือจะเกิดการแยกตัวหรือสูญเสียคุณสมบัติเมื่อถูกความช้ืน 

 
2) A คือ สายไฟ    B คือ ชองอากาศ   C คือ สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด   D คือ 

อิเล็กโทรด  E คือ เมมเบรน 
3) เครื่องพีเอช วัดคาความเปนกรด-ดางของนํ้าหมัก  
   เครื่องช่ัง ใชช่ังนํ้าหนักของสาร 
   เครื่องปนเหว่ียง ใชตกตะกอนเซลลเพื่อหามวลเซลล 
   เครื่องน่ึงฆาเช้ือความดันไอนํ้า ใชซาเช้ือในอาหารเพาะเลี้ยงกอนการติดตามการเจริญของ

เซลลจุลินทรีย 
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4) เครื่องช่ังแบงออกเปน 2 ชนิด คือ แบงเครื่องช่ังโดยอาศัยความถูกตองในการช่ังออกเปน 
2 ชนิด คือ เครื่องช่ังหยาบซึ่งมีความถูกตองอยูในชวง 0.1 กรัม ถึง 0.01 g และเครื่องช่ังละเอียดหรือ
เครื่องช่ังวิเคราะห (Analytical balance) ซึ่งมีความถูกตองในการช่ังอยูในชวง 0.001 g ถึง 0.00001 
g 

5) 3 ชนิด คือ เครื่องปนเหว่ียงความเร็วรอบตํ่า (Low speed centrifuge) เครื่องปนเหว่ียง
ความเร็วรอบสูง (High speed centrifuge) และ เครื่องหมุนเหว่ียงความเร็วรอบสูงมาก (Ultra 
speed centrifuge) 
         6) เครื่องช่ัง 

1. วางเครื่องช่ังในบริเวณที่แยกจากเครือ่งมืออื่น ๆ  บนโตะที่มีการสั่นสะเทือนนอยควรอยู
ในบริเวณที่ไมมีการเดินพลุกพลาน มีแสงสวางพอเพียง (ควรใชหลอดฟลูออเรสเซนซใหแสงสวาง
เพราะใหความรอนนอยกวาหลอดทังสเตน) ไมควรตรงช้ันหนาตาง เพราะอาจถูกฝนหรือความรอน
จากแสงแดด 
 2. ควรติดต้ังเครื่องควบคุมกระแสไฟฟา (Voltage stabilizer) เพิ่มเติมใหกับเครื่องช่ัง
แบบอิเล็กทรอนิกส 
 3. เมื่อไมไดใชงานเปนเวลานานควรใสถุงดูดความช้ืนในตูเก็บเครื่องช่ังเพื่อปองกันการเกิด
สนิมและการเกาะของไอนํ้า 
 4. หามวางวัตถุที่จะช่ังลงบนจานช่ังโดยตรง โดยเฉพาะวัตถุที่เปนของเหลวหรือเปยกช้ืน 
 5. ไมควรใชมือเปลาจับตุมนํ้าหนักมาตรฐาน 
 6. การช่ังสารเคมีที่สามารถกัดกรอนโลหะตัวอยางเชน ผลึกไอโอดีน (I2) และ
สารประกอบของไซยาไนด ควรใสในขวดช่ังสารเคมีที่มฝีาปดมิดชิด 
 7. ควรตรึงคานและจานช่ังทุกครั้งเมื่อใสวัตถุบนจานช่ัง เอาวัตถุออกจากจานช่ัง การหมุนปุม
ควบคุมนํ้าหนัก การเคลื่อนยายเครื่องช่ัง ฯลฯ เพราะถึงแมวาคมมีดจะแข็งเพราะทําจาก แซฟไฟร 
(Sapphire) หรือโลหะผสมอะลูมิเนียมก็ตามแตการถูกกระแทกบอย ๆ อาจทําใหเกิดการแตกบิ่นซึ่ง
เปนผลใหความไวของเครื่องช่ังลดลง 
 8. ควรทําความสะอาดทันทีเมื่อเครื่องช่ังสกปรก โดยเฉพาะสิ่งสกปรกที่เปน ของเหลว 
 9. หลังจากใชงานเสร็จควรตรึงคานและจานช่ัง หมุนปุมควบคุมทุกปุมมาอยูที่  ตําแหน
งศูนย 
    7) เครื่องปนเหว่ียง 
  1. ศึกษาวิธีการใชงานและขีดจํากัดตางๆ ในการใชงาน จากคูมือใชงาน (Operating 
manual) โดยเฉพาะความเร็วรอบสูงสุด ชนิดและขนาดของหลอดปนและชนิดหัวหมุนที่ใชอยาง
ปลอดภัย 
  2. ตรวจสภาพความพรอมของเครื่องปนเหว่ียงกอนใชงาน เชน ระดับนํ้ามันหลอลื่น แปรง
ถาน ความสะอาดของกระบอกใสหลอดปน กระบอกใสหลอดปนมียางกันแตกอยูครบหรือไมฯลฯ 
  3. ไมควรใชหัวหมุนของเครื่องปนเหว่ียงเครื่องหน่ึงกับเครื่องปนเหว่ียงอีกเครื่องหน่ึง
เพราะอาจมีคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกตางกัน ควรทําเครื่องหมายของหัวหมุนแตละเครื่องไว 
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  4. การใสนํ้าหนักใหสมดุล การสมดุลของหัวหมุนของเครื่องหมุนเหว่ียงคือการทําให
ศูนยกลางของการหมุนของนํ้าหนักซอนทับจุดหมุนตาง ๆ พอดีความสมดุลของนํ้าหนักรอบๆ จุดหมุน
ใดๆ ยอมกอให เกิดการหมุนที่ราบเรียบและคงที่  ทําใหอนุภาคตกตะกอนแยกช้ันได ดี ลด            
การสั่นสะเทือน ลดเสียงดัง ลดอันตรายตลอดจนยืดอายุการใชงาน 
  5. ใชหลอดปนที่มีขนาดพอดีกับกระบอกใสหลอดปน ถาไมพอดีตองใชยางปรับขนาด 
 6. ตรวจดูความยาวของหลอดปนเสมอถาเปนหัวหมุนแบบมุมคงที่ควรดูวาความยาวของ
หลอดปนวาจะกระทบกับฝาปดชองใสหัวหมุนหรือไม ความยาวของหลอดปนจะเสียดสีกันเองไดหรือ
ไม ถาเปนหัวหมุนแบบมุมแกวง ควรตรวจดูระยะที่ปลายหลอดปนจะกระทบกับแกนหมุนเมื่อ    
หลอดปนอยูในแนวราบ 
 7. ไมควรปนแยกสารเคมีที่ติดไฟหรือระเบิดไดงาย เพราะประกายไฟที่มอเตอรอาจทําให
เกิดไฟลุกข้ึน 
 8. สําหรับเครื่องปนเหว่ียงความเรว็สูงหรือความเร็วสูงมาก ควรเปดเครื่องทําความเย็นจน
ไดความเย็นทีต่องการ และเปดเครื่องดูดอากาศจนเกิดสุญญากาศภายในชองใสหัวหมุนกอนเปดสวิทช
หัวหมุนใหทํางาน 
 9. ควรต้ังเวลาปนแยกกอนหมุนปุมควบคุมความเร็ว 
 10. เพิ่มความเร็วของมอเตอร ดวยการหมุนปุมควบคุมความเร็วอยางชาๆ  
 11. ไมควรเปดฝาปดชองใสหัวหมุนขณะที่หัวหมุนกําลังหมุนดวยความเร็วสูง เพราะอาจ
กอใหเกิดอนัตรายไดงายและชวยทําใหเกิดการฟุงกระจายของเช้ือโรคไดดีข้ึน 
 12. เครื่องหมุนเหว่ียงที่ไมมีระบบหยุดหมุนของมอเตอร ควรปลอยใหหัวหมุนหยุดหมุน
เองไมควรใชมือหรือวัตถุอื่น ๆ หยุดหัวหมุน 
 13. ไมควรพยายามดึงหลอดปนออกในขณะที่หัวหมุนยังไมหยุดสนิท 
 14. ในขณะปนถามคีวามผิดปกติ หรือเกิดความไมสมดุลควรปดสวิทชหยุดการทํางานของ
มอเตอรทันที 
 15. ทําความสะอาดหัวหมุนและชองใสหัวหมุนทุกครั้งหลังจากใชงาน 

 16. ถาโวลตของกระแสฟาตกมากมากไมควรใชเครื่องปนเหว่ียง เพราะที่สภาวะน้ีมอเตอร
จะดึงกระแสไฟฟามากกวาปกติ ซึ่งอาจทําใหเกิดความรอนมากจนขดลวดทองแดงของมอเตอรไหม
นอกจากน้ียังอาจทําใหวงจรควบคุมการทํางานตางๆ ทํางานผิดพลาด 

8)  
               1. เครื่องมอืที่เกิดการปนเปอนหรือเครื่องมือทีนํ่าไปใชเกี่ยวของกับเช้ือจลุินทรีย 
               2. สิ่งเพาะเลี้ยงและหัวเช้ือที่เกิดการติดเช้ือหรอืปนเปอนจาก แบคทีเรีย เช้ือราและไวรัส 
               3. อุปกรณอื่นที่เกิดการปนเปอนเชน กระดาษผา เสื้อผาปเปตทิปแบบพลาสติก ปเปต
แกว หลอดทดลองทั้งขนาดเล็กและใหญ (Tube, vial) ถุงมือและจานเพาะเช้ือที่ใชแลว 
               4. ตัวอยางเน้ือเย่ือสัตวทั้งที่เกิดและไมเกิดการติดเช้ือ 
               5. กรงขังสัตวติดเช้ือ 

    6. ช้ินตัวอยางจากเซลลพืชและสัตวที่มีดีเอ็นเอลูกผสม 
9) คํานวณจากความเขมขนของความเขมขนของไฮโดรเจนไอออน มีหนวยเปนโมลาร 
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10) เครื่องช่ัง 
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บทที่ 4 

1) สเปกโทรสโกป หมายถึง การแยก การตรวจสอบ และการบันทึกของพลังงานที่เปลี่ยนไป
เกี่ยวกับนิวเคลียส อะตอม ไอออน หรือโมเลกุล พลังงานที่เปลี่ยนไปน้ันเน่ืองจากการเกิดอีมิสชัน 
(Emission) การกลืนแสง (Absorption) การกระเจิง (Scattering) ของการแผรังสีแมเหล็กไฟฟาหรือ
ของอนุภาค เทคนิคน้ีจึงนําไปใชแกปญหาทางการวิเคราะหไดกวางขวางและหลากหลายดวยหลักการ
เดียวกัน คือ อาศัยการเกิดอัตรกิริยาของสาร 

2) มี 3 แบบ คือ การเกิดอีมิสชัน (Emission) การกลืนแสง (Absorption) การกระเจิง 
(Scattering) ของการแผรังสีแมเหล็กไฟฟาหรือของอนุภาค 

3) Visible UV และ  X-ray 
         4) เมื่อใชลําแสงหรือ Beam of radiation ผานเขาไปยังสารละลายหรือวัตถุใดวัตถุหน่ึง จะ
พบเสมอวาบางสวนของรังสีน้ันถูกดูดกลืน (Absorbed) บางสวนผานทะลุออกไป (Transmitted) 
บางสวนเกิดการสะทอนกลับ (Reflected) และบางสวนอาจกระเจิง (Scattered) อยางใดอยางหน่ึง 
หรือเกิดข้ึนหลายๆ อยางพรอมๆ กัน 

5)   
   5.1 การหมุนของโมเลกุล (Rotational molecules) 
   5.2 อิเล็กตรอนวงนอกสุดอยูในภาวะกระตุน (Valence-electron excitation) 

             5.3 เกิดการหมุนและการสั่นของโมเลกุล (Rotation of molecules and Vibration of 
molecules) 
         6) X-Ray Ultraviolet, Visible Infrared และMicrowave 
         7) อิเล็กตรอนโวลต (Electron volt) ใชตัวยอวา eV เปนหนวยของพลังงานที่ใชกับพวก การ
แผรังสีแมเหล็กไฟฟาที่มีพลังงานคอนขางสูง เชน X-Ray หรือ UV 
       8) พลังงาน 1 eV หมายถึง พลังงานที่จะทําใหอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผานศักยไฟฟา 
(Potential) 1 โวลต หรือเปนพลังงานของ    โฟตอน ที่มีคาเทากับ 1.602 x 10-12 erg 
 9) คาการดูดกลืนแสง (Absorbance) มีความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณสารที่มีหนวยความ
เขมขนของสารเปน เปอรเซ็นต มิลลิกรัมตอลิตร ไมโครกรัมตอลิตร หรือกรัมตอลิตร 
 10) อินฟราเรด ตรวจสอบ หมูฟงชันในโมเลกุลของสาร เชน OH- ใน H2O และ ใน CH3OH  
      ยูวีและวิสิเบิล ตรวจสอบ โมเลกุลของสารประกอบหรือสารประกอบเชิงซอน เชน 
นํ้าตาลกลูโคส (C6H12O6) 
       เอ็กซเรย ตรวจสอบ พันธะเคมีภายในโมเลกุลของสาร เชน พันธะเด่ียว พันธะคู หรือ
พันธะสาม ในสารประกอบไฮโดรคารบอน 
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บทที่ 5 

 1)   
 A     คือ Light source 

 B  คือ Diffraction grating 
 C  คือ Slit 
 D คือ Rotating disc 

 E คือ Minor 
 F คือ Sample cell 
 G คือ Refferent cell 
 H คือ Detector and Computor 
 I คือ Chart recorder 

2) เครื่องยูวิ-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร (UV-vis Spectrophotometer) เปนเครื่องมือที่
ใชวัดปริมาณของสารเคมีชีวโมเลกุลรวมถึงจุลชีพทั้งหลายโดยใชหลักการวัดปริมาณของแสงทีตั่วอยาง
ดูดกลืนเขาไปตัวเครื่อง เปนเครื่องมือที่ใชในวิเคราะหสารโดยอาศัยหลักการดูดกลืนรังสีของสารที่อยู
ในชวง Ultra violet (UV) และVisible (VIS) ความยาวคลื่นประมาณ 190-1000 nm สวนใหญเปน
สารอินทรีย สารประกอบเชิงซอน หรือสารอนินทรีย ทั้งที่มีสีและไมมีสี สารแตละชนิดจะดูดกลืนรังสี
ในชวงความยาวคลื่นที่แตกตางกันและปริมาณการดูดกลืนรังสีก็ข้ึนอยูกับความเขมของสารน้ัน การ
ดูดกลืนแสงของสารตางๆเปนสัดสวนโดยตรงกับความเขมขนของสาร จึงสามารถวิเคราะหไดในเชิง
คุณภาพและปริมาณ 

3) สเปกโทรโฟโตมิเตอรแบบลําแสงเด่ียว (Single beam spectrophotometer) หลักการ
ทํางาน คือ เมื่อแสงออกจากแหลงกําเนิดแสงจะผานโมโนโครเมเตอรที่เปนเกรตต้ิง และสารตัวอยาง
ตามลําดับ แลวจึงเขาสูตัวตรวจจับสัญญาณ ตลอดเสนทางของลําแสงน้ีมีลําแสงเดียว จึงเรียกสเปก
โตรโฟโทมิเตอรประเภทน้ีวาแบบลําแสงเด่ียว  
  สเปกโทรโฟโตมิเตอรแบบลําแสงคู (Double beam spectrophotometer มีหลักการทํางาน คือ 
เมื่อลําแสงจากแหลงกําเนิดแสงออกจากชองแสงออก (Exit slit) แลวลําแสงจะไปสูอุปกรณตัดลําแสง 
(Beam chopper) ซึ่งจะทําหนาที่สะทอนลําแสงไปผานสารตัวอยาง (Sample) ในขณะตอมาจะ
สะทอนลําแสงไปผานสารอางอิง (Reference) ซึ่งก็คือแบลงคน่ันเองโดยที่ลําแสงทั้งสองจะมีความ
เขมแสงเทากันกอนที่จะผานสารตัวอยางหรือสารอางอิงเมื่อลําแสงทั้งสองน้ีไปตกกระทบบนตัว
ตรวจจับสัญญาณ ความแตกตางของความเขมแสงหลังจากผานสารตัวอยางหรือสารอางอิงจะ
กลายเปนคาการดูดกลืนแสงของตัวอยาง 
  4) Deuterium Lamp (190-420 nm) Tungsten Lamp (350-2500 nm)   
          5) นํ้าตาล คลอโรฟลล และความหนาแนนของเซลล 
     6) ปริมาณไนเตรทในนํ้าทิ้งที่เพาะเลี้ยงสาหราย ปริมาณฟอสฟอรัสในใบพืช และปริมาณสาร
แอนติออกซิแดนซในผลไม  
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     7) โมโนโครเมเตอรเปนสวนประกอบที่สําคัญของเครื่องสเปคโทรโฟโตมิเตอรโดยทําหนาที่
ควบคุมความยาวคลื่น จะทําใหแสงที่มีความยาวคลื่นตางๆ ที่ออกมาจากแหลงกําเนิดแสงเปลี่ยนเปน
แสงที่มีแถบแสงแคบๆ  
     8) คิวเวตตมี 3 แบบ คือ คิวเวตตแบบ แกว พลาสติก และควอตซ 
     9) โดยกฎของเบียร และแลมเบิรต เกี่ยวกับการดูดกลื่นของแสงกับความหนาของเหลวที่มีสี 
กลาววาที่แตละช้ันของความหนาที่เทากันจะดูดกลืนแสงที่ผานในเศษสวนที่เทากันน่ันคือ เมื่อลําแสง
ของแสงโมโนโครมาติก (Monocromatic Light) ฉายผานตัวกลางที่ดูดกลืน (Absorb medium) ซึ่ง
ก็คือ สารละลายที่มีสี ความเขมขนของแสงจะลดลงในรูปของฟงคชันเอกซโพแนนเชียล ในขณะที่
ความยาวของตัวกลางมากข้ึน “อัตราของแสงที่ถูกดูดกลืนไวจะผันแปรเปนสัดสวนโดยตรงกับความ
เขมขน และระยะทางที่แสงน้ันสองผาน” 
    10) นํ้า อะซิโตไนไตรท และคลอโรฟอรม 
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บทที่ 6 

 1)   
 A  คือ Octal base plug 

 B  คือ Connecting pins 
 C  คือ Supports 
 D คือ Mica shields 

 E คือ Anode 
 F คือ Cathode 
 G คือ Glass envelope 
 H คือ Graded seal 
  I  คือ Silica window 
  2) เปนการวิเคราะหธาตุโดยวัดการดูดกลืนคลื่นแสงของอะตอมอิสระที่กลายเปนไอของธาตุที่
สนใจ อะตอมอิสระของธาตุจะดูดกลืนคลื่นแสงจากแหลงกําเนิดคลื่นแสงเฉพาะของแตละธาตุ 
ปริมาณแสงที่ถูกดูดกลืนจะมีความสัมพันธกับปริมาณหรือความเขมขนของธาตุที่ทําการวิเคราะหตาม
กฎของแลมเบิรต-เบีย 
 ไดอะแกรมของเครื่อง AAS 
 
 

          3) 1. แหลงกําเนิดแสง (Light source) นิยมใชหลอดฮอลโลวคาโทด (Hollow cathode 
lamp) เปนแหลงกําเนิดแสงบนเสน (Line source) ใชเปนแหลงกําเนิดแสงของเทคนิค จะให
สเปกตรัมและความยาวคลื่นแสงที่ตองการได 
             2. สวนที่ทําใหธาตุกลายเปนอะตอมเสรี ทําใหอะตอมในตัวอยางเปนอะตอมเสรีน้ันนิยมใช 
มี 2 กระบวนการคือ ทําใหธาตุแตกตัวเปนอะตอมอิสระโดยเปลวไฟ (Flame Atomization) และธาตุ
แตกตัวเปนอะตอมอิสระดวยความรอนจากไฟฟา (Furnace หรือ Electrothermal หรือ 
Electrothermal หรือ Flameless Atomization) 
             3. โมโนโครเมเตอร ทําหนาที่แยกแสงจากแหลงกําเนิดแสงใหไดความยาวคลื่นที่ตองการ
วัด  
             4. ดีเทคเตอร ทําหนาที่เหมือนกับดวงตา ที่จะเปลี่ยนความเขมของแสงใหเปนกระแสไฟฟา 
ปกติแลวดีเทคเตอรจะเปนหลอดโฟโตมัลติพลายเออร (Photomultiplier tube, PMT) ที่จะปลอย
กระแสไฟฟาตอจากน้ันจึงขยายสัญญาณเปนสวนที่เปนระบบอิเล็กทรอนิคส แลวสัญญาณก็จะถูก
แปลงตอใหอานออกมาในหนวยความเขมขนหรือความเขมของแสง 
             5. เครื่องประมวลผล ประมวลผลออกมาในรูปของการดูดกลืนแสงการวิเคราะหโดย 
Flame atomization จะใชสารละลายผานเขาไปในเปลวไฟอยางสม่ําเสมอในชวงเวลาที่ทําการวัดจะ

Light source Monochromater Atomizer Detector Data processor 
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ออกมาเปนเสนกราฟที่เปน Steady state เปนการดูดกลืนแสงเปนคาแอบซอบแบนซ สวน 
Graphite atomization 

4) อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอรแบบ Flame กระบวนการทําใหสาร
ตัวอยางแตกตัวเปนอะตอมดวยเปลวไฟ (Flame) และแบบ Graphiteกระบวนการทําใหสารตัวอยาง
สลายตัวเปนอะตอมไดดวยความรอนจากกระแสไฟฟาทําใหเกิด Atomization process 

5) ใชหาปริมาณแคลเซียมในนํ้านม  ปริมาณโพแทสเซียมในดิน และปริมาณเหล็กในผัก 
  6) เน่ืองจากธาตุบางชนิดจะเปลี่ยนใหเปนอะตอมโดยตรงดวยเทคนิค Flam Atomization 
และ Electrothermal atomization ไมได จําเปนตองใชวิธีทําใหแตกตัวในบรรยากาศที่ปราศจาก
ออกซิเจนเพื่อปองกันการรวมกับออกซิเจน ดังน้ัน จึงตองใชวิธีทําใหธาตุเหลาน้ันกลายเปนสารที่เปน
ไอไดงายๆ ที่อุณหภูมิหองดวยการรีดิวซ (Reduce) ใหเปนไฮไดรด (Hydrided) แลวใหไฮไดรด น้ัน
ผานเขาไปในเปลวไฟไฮโดรเจนจะทําใหธาตุกลายเปนอะตอมอิสระได 
 7) Internal Standard Method วิธีวิเคราะหน้ีอาศัยหลักการเติมสารมาตรฐาน 
(Reference element) ซึ่งเปนคนละธาตุกับสารที่สารที่จะวิเคราะหลงไปในสารตัวอยาง และ Blank 
หลังจากวัดคาแอบซอรแบนซ แลวหาอัตราสวนของแอบซอรแบนซระหวางสารตัวอยางและสาร
มาตรฐาน (AU/AS) จากน้ันไปเขียนกราฟกับความเขมขนของธาตุที่จะทําการวิเคราะหจะได 
Calibration curve เพื่อใชหาความเขมขนของสารละลายตัวอยางตอไป  
 8) ตัวอยางตองผานการยอยดวยกรดไดสารละลายใส สารตัวอยางตองอยูในสภาวะกรด
เพื่อใหโลหะที่ตองการวิเคราะหเปนสารละลายเน้ือเดียวและแตกตัวเปนอะตอมอิสระ 
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บทที่ 7 

1) โครมาโทกราฟเปนเทคนิคที่ใชแยกและวิเคราะหสารใหบริสุทธ์ิกอนนําไปวิเคราะหเชิง
คุณภาพหรือเชิงปริมาณหรือเพื่อกําจัดสารที่ปนเปอนมากับกับสารละลายตัวอยาง โดยอาศัยวัฏภาค 2 
วัฏภาค คือ วัฏภาค น่ิง (Stationary phase) ทําหนาที่หนวงสาร และวัฏภาคเคลื่อนที่ (Stationary 
phase) ทําหนาที่พาสารผสมแยกออกจากกัน  

2) ทั้งหมด 5 แบบ ไดแก โครมาโทกราฟแบบกระดาษ (Paper chromatography) โคร
มาโทกราฟแบบเย่ือบาง (Thin layer chromatography) โครมาโทกราฟแบบคอลัมน (Column 
chromatography) โครมาโทกราฟแบบแกส (Gas chromatography) และโครมาโทกราฟแบบ
ของเหลวแรงดันสูง (High performance liquid chromatography) 

3) วัฏภาคน่ิง (Stationary phase) ซึ่งอาจเปนของแข็งหรือของเหลวที่เคลือบบนของแข็ง
หรือเจล (Gel) ที่บรรจุอยูในคอลัมน หรือกระจายตัวเปนช้ันบางๆ หรือกระจายตัวเปนฟลม ทําหนาที่
หนวงสารใหแยกออกจากกัน 

4) เอทานอล และนํ้า 
5) เปนวิธีการข้ันแรกที่ใชแยกองคประกอบของตัวอยางโดยอาศัยการกระจายตัวระหวาง

สองวัฏภาค (Phase) วัฏภาคแรกเปนวัฏภาคน่ิงหรืออยูกับที่ (stationary phase) ซึ่งอาจเปน
ของแข็งหรือของเหลวที่เคลือบอยูบนของแข็งหรือเจลที่บรรจุอยูในคอลัมนหรือกระจายตัวเปนช้ัน
บางๆ หรือกระจายตัวเปนฟลม สวนอีกวัฏภาคเปนวัฏภาคไหล (Mobile phase) ซึ่งอาจเปนกาซหรือ
ของเหลวก็ไดกระบวนการโครมาโตกราฟค 

6) เปนคาที่บอกใหทราบวาพีกของสารสองชนิดที่อยูแยกออกจากกันดีเพียงใดการแยกออก
จากกันน้ีข้ึนกับคาเวลาการคงไวหรือคา k' เทาน้ันโดยไมคํานึงถึงความกวางของพคีและคาน้ีเกี่ยวของ
กับ Relative partition coefficient ของสารสองชนิดหาไดจากอัตราสวนของ Partition 
coefficient หรืออัตราสวนของแฟคเตอรความจุของสารสองชนิดที่มีพีคติดกัน 
  7) เวลาที่ใชในการทําใหตัวถูกละลายเคลื่อนที่ไดเทากับ 1 คอลัมน ซึ่งมีคาเทากับความยาว
ของคอลัมนหารดวยอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ของตัวถูกละลาย ในโครมาโตแกรมสามารถหาคา tR ได
จากการวัดระยะทางต้ังแตเริ่มใสสารตัวอยางลงในคอลัมนจนถึงสวนยอดของพคี 
      8) อํานาจการแยก (Resolution) คือ การแยกสารออกจากกันไดดีหรือไมสามารถกําหนดได
จากอัตราสวนระหวางคา Retention time ระหวาง 2 พีคและคาเฉลี่ยของความกวางที่ฐานพคี 
        9) อัตราสวยระหวางระยะทางที่สารเคลื่อนที่ไดตอระยะทางตัวทําละลายเคลื่อนที่ไดของสาร
แตละชนิดเปนคาคงที่ของสารชนิดน้ันๆ ซึ่งสามารถบอกชนิดของสารได หรือเวลาที่สารเคลื่อนที่ใน
คอลัมนมีความจําเพาะตอสภาวะน้ันๆ บอกชนิดของสารได 
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 10) โครมาโทกราฟแบบกระดาษ (Paper chromatography, PC) การใชกระดาษใน   
โครมาโทกราฟจะพิจารณาในระบบ Partition ซึ่งวัฏภาคน่ิง (Stationary phase) และวัฏภาค
เคลื่อนที่ (Mobile phase) เปนของเหลวที่ทําหนาที่ชะสารตัวอยางผสมใหแยกจากกัน 
    โครมาโทกราฟแบบเย่ือบาง (Thin layer chromatography) การตรึงแผนเย่ือบางบนของแข็ง
เฉ่ือย ซึ่งเปนวัฏภาคน่ิง (Stationary phase) ซึ่งเปนตัวดูดซับเฉ่ือย (Inert adsorbent) และ
สารละลาย ที่ระเหยงายเปนวัฏภาคเคลื่อนที่ (Mobile phase) ตรวจสอบการแยกของสารโดยวิธี 
ทางกายภาพ เชน การมอง ฟลูออเรสเซนซ (Fluorescence) หรือ Radiation หรือสารเคมีฉีดพน 
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บทที่ 8 

         1)   
 A คือ Solvent 
 B  คือ Pumps 
 C  คือ. Mixer 
 D คือ Injector 

 E คือ Column 
 F คือ Detector 
 G คือ Chromatogram 

2) โครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง (High Performance Liquid Chromatography; 
HPLC) หรือที่นิยมเรียกกันวา HPLC เปนโครมาโทกราฟรูปแบบหน่ึงที่ใชแยกสารผสมโดยอาศัยวัฏ
ภาค (Phase) สองวัฏภาค โดยที่วัฏภาคหน่ึงอยูกับที่ เรียกวาวัฏภาคคงที่ (Stationary phase) ซึ่ง
อาจจะเปนของแข็งหรือของเหลวก็ได และอีกวัฏภาคหน่ึงเปนของเหลวที่ทําหนาที่พาสารเคลื่อนที่
ผานวัฏภาคคงที่ในคอลัมน เรียกวา วัฏภาคเคลื่อนที่ (Mobile phase) ซึ่งเคลื่อนที่โดยอาศัยแรงดัน
จากเครื่องสูบแรงดันสูง (High pressure pump) ตลอดระยะเวลาที่กระบวนการแยกสารดําเนินไป
อยู มีความจําเพาะกับงานวิเคราะหสารที่ระเหยกลายเปนไอยาก เชน ชนิดและปริมาณนํ้าตาล ชนิด
และปริมาณกรดอินทรีย ชนิดและปริมาณของกรดอะมิโน เปนตน  
 3) เครื่องสูบ (Pumps) อุปกรณสําหรับเกรเดียนตอีลูชัน (Gradient Elution Devices) 
ระบบนําสารเขา (Sample Introduction Systems) ผานเขาคอลัมนซึ่งทําหนาที่แยกสารออกจาก
กัน และเขาสูดีเทคเตอรสําหรับตรวจสอบชนิดและปริมาณสาร  
         4) มี 3 ชนิด คือ ดีเทคเตอรชนิดรีแฟรคทิฟอินเดกซ (Refractive Index Detector) ดีเทคเต
อรชนิดยูวี (UV Detector) และดีเทคเตอรชนิดเคมีไฟฟา (Electrochemical Detectors) 
         5) ชนิดและปริมาณนํ้าตาล กรดเบนโซอิก และกรดอะมิโน 
         6)  

 A  คือ HPLC optional 
 B  คือ Mixing tee 
 C  คือ Infusion pump 
 D คือ Interface 

 E คือ MS 
  
 7) เทคนิคโครมาโทกราฟแบบของเหลวแรงดันสูง-แมสสเปกโทรเมตรีเปนการเช่ือมตอเทคนิค
โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงเขากับเทคนิคแมสสเปกโทรเมตรีเพื่อใหไดเทคนิคการวิเคราะหที่
มีประสิทธิภาพข้ึนเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูงจะสามารถแยกองคประกอบของสารผสม
ไดในขณะที่เทคนิคแมสสเปกโทรเมตรีมีจุดเดนในดานความเฉพาะเจาะจงความวองไวและความ
รวดเร็วในการใหขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางขององคประกอบที่แยกโดยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลว
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สมรรถนะสูงเมื่อทําใหโมเลกุลเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนโมเลกุลจะกลายเปนไอออนและมีประจุบวก
ซึ่งถาโมเลกุลที่มีประจุบวกน้ีมีพลังงานสูงพอจะเกิดการแตกตัวออกเปนสวนยอยๆซึง่อาจเปนอนุภาคที่
เปนกลาง (N) อนุภาคที่เปนแคตไอออนแรดิเคิล (A•+) หรือแคตไอออน (A+) ในทานองเดียวกันถา
ไอออนยอย (A•+หรือ A+) มีพลังงานมากพอก็จะเกิดการแตกตัวตอไปอีกเปนไอออนยอยตอไปเรื่อยๆ
จนเหลือพลังงานนอยสุดที่ไมสามารถแตกตัวตอไปไดอีกเมื่อพิจารณา แมสสเปกตรัมจะบงบอกถึง
ลักษณะการแตกตัวของโมเลกุลไอออนหรือรวมรูปแบบการแตกตัวของแตละไอออนทั้งหมดเขา
ดวยกันจะไดรูปแบบการแตกตัวของโมเลกุลที่เปนลักษณะเฉพาะของสารแตละชนิดสวนแมสสเปกโท
มิเตอรจะเปนเครื่องมือที่ใชแยกและวัดมวลของไอออนดวยการใชอัตราสวนมวลตอประจุ (m/z) จึงมี
คาเทากับมวลของไอออนโดยตรง 
 8) โดยทั่วไปเครื่องจะมีสวนที่สาคัญอยู 3 สวน 1) แหลงที่ทาใหเกิดไอออนไนเซชัน 
(Ionization source) 2) สวนที่ใชในการวิเคราะหมวล (Mass analyzer) และ3) สวนที่ใชในการ
ตรวจวัดไอออน (Detector) 
         9) Electrospray Ionization (ESI) เปนเทคนิคการไอออไนเซชันที่ความดันบรรยากาศการ
ผลิตไอออนดวยเทคนิคน้ีเหมาะสาหรับการวิเคราะหสารตัวอยางซึ่งอยูในรูปของไอออนในตัวทา
ละลาย  
         10) ชนิดสามารตรวจสอบไดจากเวลาที่สารเคลื่อนที่ออกมาจากคอลัมนมีหนวยเปนนาที ซึ่ง
สารแตละชนิดจะใชเวลาในการเคลื่อนที่ออกจากคอลัมนคงที่ที่สภาวะหน่ึงๆ และปริมาณสารสามารถ
คํานวณไดจากความสูงหรือพื้นที่ใตกราฟเทียบกับกราฟมาตรฐาน ถาความสูงหรือพื้นที่ใตกราฟมาก
แสดงวาปรมิาณสารที่ตองการวิเคราะหในตัวอยางมาก 
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บทที่ 9 

 1)   
 A  คือ Gas cylinder 
 B  คือ Bypass valve 
 C  คือ Sample injector syring 
 D คือ Injector port 

 E คือ. Column Oven 
 F คือ Detector 
 G คือ Computer 

2) เครื่องแกสโครมาโทรกราฟ ใชเทคนิคการแยกองคประกอบของสารผสม โดยอาศัยความ
แตกตางของอัตราการเคลื่อนที่ของแตละองคประกอบของสารผสมบนเฟสคงที่ (Stationary phase) 
ภายใตการพาของเฟสเคลื่อนที่ (Mobile phase) สําหรับเครื่อง GC เฟสคงที่ คือ สารที่อยูภายใน
คอลัมน สวนเฟสเคลื่อนที่ คือ แกสฮีเลียม เมื่อสารที่ตองการวิเคราะหผานเขาสูเครื่อง GC สาร
ดังกลาวจะถูกเปลี่ยนสถานะจากของเหลว (Liquid) เปนแกส (Gas) และสวนแกสของสารผสมจะถูก
พาเขาสูคอลัมนโดยแกสฮีเลียม ซึ่งภายในคอลัมนจะเกิดการแยกสารผสม (Separation) โดยอาศัย
การทําปฏิกิริยา (Interaction) ระหวางสารที่อยูภายในคอลัมน (Stationary phase) และสารผสม 

3) คอลัมนที่ใชในกาซโครมาโทกราฟมี 2 ชนิด ไดแก แพ็คคอลัมน (Packed column) และ
คาปลารี (Capillary column)   
          4) ไฮโดรเจนเฟลมดีเท็คเตอรมี 5 ชนิด คือ (Hydrogen flame detector ;HFD) เฟลมไอออ
ไนเซชันดีเทคเตอร (Flame ionization detector; FID) เทอรมัลคอนดักติวิตีดีเทคเตอร (Thermal 
conductivity detector; TCD) เฟลมโฟโตเมตริกดีเทคเตอร (Flame photometric detector; 
FPD) และอิเล็กตรอนแคพเทอรดีเทคเตอร (Electron capture detector; ECD) 
 5) ชนิดและปริมาณ กรดไขมันระเหยงาย แอลกอฮอล และแกสชีวภาพ 
   6)   
 A  คือ GC 

 B  คือ Data system 
 C  คือ Interface 
 D คือ Ionization source 

 E คือ. Analyzer 
 F คือ Force pump 
 G คือ Detector 

 H  คือ Vacuum 
7) สปมีส (Solid phase microextraction; SPME) คือ การสกัดดวยตัวดูดซับของแข็ง

ปริมาณนอย สําหรับการวิเคราะหสไตรีนตกคางในอาหารบรรจุภัณฑเน่ืองจากข้ันตอนการเตรียม
ตัวอยางมีความสําคัญในกระบวนการวิเคราะห ซึ่งมีกระบวนการสําคัญ ๆ  คือ การสกัด (Extraction) 
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การเพิ่มความเขมขน (Preconcentration) และการกําจัดสิ่งรบกวนออกจากตัวอยางกอนการ
วิเคราะหน้ันคือเทคนิคการสกัดสารดวยตัวดูดซับของแข็งปริมาณนอย ซึ่งมีลักษณะการใชงานอยูสอง
รูปแบบ แบบแรกคือการสกัดสารที่สนใจจากตัวอยางโดยตรง (Direct-immersion) และแบบที่สอง
คือสกัดผานบริเวณเฮดสเปซ (Headspace) 
         8) เทคนิคเฮดสเปซ (Headspace) เทคนิคน้ีจะทําใหสารอินทรียที่สามารถระเหยไดระเหย
ออกจากสารตัวอยางและวิเคราะหไอระเหยที่เกิดข้ึนซึ่งทําใหไมมีการรบกวนของสารตางๆ ที่มีจุด
เดือดสูงในกรณีที่สารตัวอยางเปนของแข็งหรือของเหลวโดยที่มีสารที่ระเหยไดและระเหยไมได ถา
ตองการหาสวนที่ระเหยได สามารถทําไดโดยใช head space technique ซึ่งตางจากเทคนิคแกสโคร
มาโทกราฟทั่วไปตรงที่วิธีการใช Sample injector เทาน้ัน คือ จะนําสวนที่เปนไอซึ่งอยูเหนือสวนที่
ไมระเหยที่เปนของแข็งหรือของเหลวน้ันไปฉีดเขาเครื่องแกสโครมาโทกราฟ 
      9) เทคนิคแกสโครมาโทกราฟ–แมสสเปกโทรมิเตอร เปนวิธีที่สามารถบอกชนิดของ
องคประกอบที่มีอยูในสารไดอยางคอนขางแมนยําโดยอาศัยการเปรียบเทียบ Fingerprint ของเลข
มวล (Mass number) ของสารตัวอยางน้ัน ๆ กับขอมูลที่มีอยู นอกจากน้ีเทคนิคน้ียังมีความสามารถ
ในการวิเคราะหไดทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) และเชิงคุณภาพ (Qualitative 
analysis) ไดอยางถูกตอง Mass Spectrometer เปน ดีเทคเตอรที่ใชตรวจวัดองคประกอบที่มีอยูใน
สารตัวอยาง โดยอาศัยกลไกคือโมเลกุลขององคประกอบที่ถูกแยกออกมาจากสารตัวอยางโดยเครื่อง
แกสโครมาโทกราฟ น้ันจะถูกไอออไนซในสภาวะที่เปนสุญญากาศ แลวตรวจวัดออกมาเปนเลขมวล 
(Mass number) เทียบกับขอมูลอางอิงแลวแปลผลออกมาเปนช่ือขององคประกอบน้ัน ๆ  
         10) ชนิดและปริมาณ ชนิดของสารสามารถตรวจสอบไดจากเวลาที่สารเคลื่อนที่ออกมาจาก
คอลัมนมีหนวยเปนนาที ซึ่งสารแตละชนิดจะใชเวลาในการเคลื่อนที่ออกจากคอลัมนคงที่ที่สภาวะ
หน่ึงๆ และปริมาณสารสามารถคํานวณไดจากความสูงหรือพื้นที่ใตกราฟเทียบกับกราฟมาตรฐาน ถา
ความสูงหรือพื้นที่ใตกราฟมากแสดงวาปริมาณสารที่ตองการวิเคราะหในตัวอยางมาก 
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ปฏิบตักิารที่ 1 

เรื่อง การวัดปริมาตร 
  

วิชา เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชื่อ-สกุล................................................  ชั้นป ............................................................... 
 
วัตถุประสงค 
     เพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะดังน้ี 

1. เขาใจหลักการทํางานของอุปกรณวัดปริมาตรสารเบื้องตนในเครื่องมือวิเคราะหทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 

2. เปรียบเทียบความแตกตางของอุปกรณวัดปรมิาตรเบื้องตนได 
     3. เกิดทักษะในการใชเครื่องมือวัดเบื้องตนของเครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
 
ทฤษฎี 

ระบบของหนวย (Unit system) ที่นิยมใชในปจจุบัน คือหนวยระหวางประเทศหรือระบบ
สากล (International system) หรือเรียกวา หนวยเอสไอ (SI unit) อยางไรก็ตาม ระบบอังกฤษ 
(English system) ก็ยังมีใชแพรหลาย แตในปฏิบัติการน้ีจะกลาวถึงระบบเอสไอ 

หนวยวัดระบบเอสไอ (SI Unit) เปนระบบการวัดทางวิทยาศาสตรที่ใชกันอยางแพรหลาย 
ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนระบบ การวัดแบบเมตริก “SI” ยอมาจากคําวา “The International 
System of Units” ซึ่งมีความสําคัญอยางมากตอระบบการวัด ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ปจจุบัน พบวา ระบบการวัดแบบ เมตริก “SI” เปนที่ยอมรับทางการคาระหวางประเทศทั่วโลก ดังน้ัน
หนวยงาน The American Nation Institute of Standards and Technology (NIST) จึงไดจัดทํา 
หนังสือ “Guide for the use of the Inter-national System Units (SI)” ซึ่งเปนคูมือแนะนําการ
ใชระบบหนวย SI อยางถูกตองและเปนสากล เพื่อเปนการสงเสริมการใชระบบหนวยพื้นฐาน SI ได
อยางถูกตอง เราจําเปนตองเรียนรูกฎ กติกา และรูปแบบของการใช หนวยอนุพันธเอสไอ (SI 
Derived Units) และคํานําหนาหนวย ในระบบเอสไอ (SI Prefixes) ที่จะใชรวมกับหนวยพื้นฐานใน 
ระบบเอสไอ (SI Base Units) รวมทั้งการใชสัญลักษณตางๆ ของหนวยในระบบการวัดซึ่งในบทความ
น้ีจะอธิบายความหมายของหนวยตาง ๆ ดังน้ี หนวยวัดระบบเอสไอ (SI) ประกอบดวย  

1. หนวยพื้นฐานในระบบเอสไอ (SI Base Units) เปนหนวยการวัดพื้นฐานของหนวยวัดอื่นๆ 
ทั้งหมดซึ่งสามารถ สอบกลับได (Traceability) หนวยพื้นฐานทั้ง 7 หนวย ดังแสดง ในตารางที่ 1  

2. หนวยอนุพันธเอสไอ (SI Derived Units) หนวยอนุพันธเกิดจากการพิสูจนทางพีชคณิต
ระหวางหนวยพื้นฐาน หรือระหวางหนวยอนุพันธ ดังแสดงในตารางที่ 2  
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3. คํานําหนาหนวยในระบบเอสไอ (SI Prefixes) คือ สัญลักษณที่ถูกนํา มาวางไวหนาหนวย 
มีจุดประสงคเพื่อให การแสดงปริมาณมีความกะทัดรัดมากข้ึน สัญลักษณเหลาน้ี จะเขาไปคูกับหนวย 
จึงมีผลเทากับการเพิ่มหรือลดขนาด ของหนวยดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 1 หนวยพื้นฐานในระบบเอสไอ (SI Base Units) 

เชิงปริมาณ (Quantity) หนวยพื้นฐาน  
(Base Units) 

สัญลักษณ  
(Symbol) 

ความยาว (length)  เมตร (meter) m 
มวล (mass) กิโลกรัม (kilogram) kg 
เวลา (time) วินาที (second) s 
กระแสไฟฟา (electric current) แอมแปร (ampere) A 
อุณหภูมิ (thermodynamic temperature) เคลวิน (kelvin) K 
ปริมาณสาร (amount of substance) โมล (mole) mol 
ความเขมของการสองสวาง (luminous 
intensity) 

แคนเดลา (candela) cd 

ที่มา: ศุภชัย ใชเทียมวงศ, 2539 

ตารางท่ี 2 หนวยอนุพันธเอสไอ (SI Derived Units) 

เชิงปริมาณอนุพันธ  
(Derived Units) 

หนวยอนุพันธ  
(Derived Units) 

สัญลักษณ 
(Symbol) 

พื้นที่ (area) ตารางเมตร (square meter) m2 
ปริมาตร (Volume) ลูกบาศกเมตร (cubic meter) m3 
อัตราเร็ว, ความเร็ว (speed, velocity) เมตรตอวินาที (meter per 

second) 
m·s-1 

ความเรง (acceleration) เมตรตอวินาทกีําลงัสอง (meter per 
second squared) 

m·s-2 

ความหนาแนนกระแส (current 
density) 

แอมแปรตอลูกบาศกเมตร (ampere 
per cubic meter) 

A·m-3 

ความแรงสนามไฟฟา (electric field 
strength) 

โวลตตอเมตร (volt per meter) V·m-1 

การซึมผานได (permeability) เฮนรีตอเมตร (henry per meter) H·m-1 
ความเขมขนเชิงปริมาณสาร (amount-
of-substance concentration) 

โมลตอลูกบาศกเมตร (mole per 
cubic meter) 

mol·m-3 
 

ที่มา: ศุภชัย ใชเทียมวงศ, 2539 
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ตารางท่ี 3 คํานําหนาหนวยในระบบเอสไอ (SI Prefixes) 

ตัวประกอบ 
(Factor) 

ช่ือคํา นํา หนา
หนวย (Prefix 

name) 

สัญลักษณ 
(Symbol) 

ตัวประกอบ 
(Factor) 

ช่ือคํา นํา หนา
หนวย (Prefix 

name) 

สัญลักษณ 
(Symbol) 

101 เดคะ (deka) da 10-1 เดซิ (deci) d 
102 เฮกโต (hecto) h 10-2 เซนติ (centi) c 
103 กิโล (kilo) k 10-3 มิลลิ (milli) m 
106 เมกะ (mega) M 10-6 ไมโคร (micro) µ 
109 กิกะ (giga) G 10-9 นาโน (nano) n 
1012 เทระ (tera) T 10-12 พิโก (pico) P 
1015 เพตะ (peta) P 10-15 เฟมโต (femto) f 
1018 เอกซะ (exa) E 10-18 อัตโต (atto) A 
1021 เซตตะ (zetta) Z 10-21 เซปโต (zepto) z 
1024 ยอตตะ (yotta) Y 10-24 ยอกโต (yocto) y 

ที่มา: ศุภชัย ใชเทียมวงศ, 2539 
 
ปริมาตร หมายถึง ปริมาณของปริภูมิหรือรูปทรงสามมิติ ซึ่งยึดถือหรือบรรจุอยูในภาชนะไม

วาจะสถานะใดๆ บอยครั้งที่ปริมาตรระบุปริมาณเปนตัวเลขโดยใชหนวยกํากับ เชน ลูกบาศกเมตร ซึ่ง
เปนหนวยอนุพันธเอสไอ นอกจากน้ียังเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวา ปริมาตรของภาชนะคือ ความ
จุ ของภาชนะ เชนปริมาณของของไหล (ของเหลวหรือแกส) ที่ภาชนะน้ันสามารถบรรจุได มากกวาจะ
หมายถึงปริมาณเน้ือวัสดุของภาชนะ 

หนวยวัดปริมาตรใชแนวคิดที่เกี่ยวของกับหนวยวัดความยาว โดยเติมคําวา ลูกบาศก นําหนา
หนวยความยาวที่ใชวัดขนาดในสามมิติทั้งความกวาง ความยาว ความสูง ในหนวยเดียวกัน เมื่อเขียน
เปนอักษรยอจะเติม ลบ. นําหนาหรือกํากับดวย ยกกําลังสาม อยางใดอยางหน่ึง ตัวอยางเชน วัตถุ
ทรงลูกบาศกช้ินหน่ึงมีทุกดานยาวหน่ึงเซนติเมตร (ซม., cm) จะมีปริมาตรเทากับหน่ึงลูกบาศก
เซนติเมตร (ลบ.ซม., ซม.3, cm3) 

ระบบหนวยวัดระหวางประเทศกําหนดใหหนวยวัดปริมาตรมาตรฐานคือหนวยลูกบาศก
เมตร (ลบ.ม., ม.3, m3) ระบบเมตริกก็มีหนวยลิตร (ล., L) เปนหนวยวัดปริมาตรอีกดวย ซึ่งเทากับ
ปริมาตรของทรงลูกบาศกขนาดสิบเซนติเมตร จึงสัมพันธกับหนวยลูกบาศกเมตรเชนกัน น่ันคือ 

1 ลิตร = (10 เซนติเมตร)3 = 1000 ลูกบาศกเซนติเมตร = 0.001 ลูกบาศกเมตร 

ดังน้ัน 

1 ลูกบาศกเมตร = 1000 ลิตร 
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บอยครั้งที่ปริมาณของเหลวจํานวนเล็กนอยถูกวัดในหนวยมลิลลิิตร น่ันคือ 

1 มิลลลิิตร = 0.001 ลิตร = 1 ลูกบาศกเซนติเมตร 
หนวยวัดปริมาตรแบบด้ังเดิมอื่น ๆ ที่มีหลากหลายก็เปนที่นิยมเชนกัน เชน ลูกบาศก

น้ิว ลูกบาศกฟุต ลูกบาศกไมล ชอนชา ชอนโตะ ถวยตวง ออนซ แดรม กิลล  ไพนต ควอรต 
แกลลอน บารเรล คอรด เพก บุเชิล ฮอกสเฮด ฯลฯ สวนหนวยวัดไทยด้ังเดิมก็มีอยางเชน ถัง (20 
ลิตร) บั้น เกวียน เปนตน 

หนวยปริมาตรที่นิยมใช คือ หนวยระบบสากล (International System) หรือเรียกวา หนวย
เอสไอ (SI unit) ใน SI unit ปริมาตรมักมีหนวยเปนลูกบาศกเมตร (m3) ลูกบาศกเดซิเมตร (dm3) 
หรือลูกบาศกเซนติเมตร(cm3) ลูกบาศกมิลลิลิตร (mm3)  สวนคําวา cc (cubic centimetre) น้ัน
หมายถึง ปริมาตร 1 cm3  หนวยปริมาตรที่ไมใช SI unit คือ ลิตร (L) ซึ่งเทากับ 1 dm3 หรือ 1000 
cm3 

หนวยการวัดปริมาตร 
                1              ลูกบาศกเซนติเมตร   เทากบั    1,000       หรือ  103

  ลูกบาศกมิลลเิมตร 
                1              ลูกบาศกเมตร          เทากับ   1,000,000  หรอื 106

  ลูกบาศกเซนติเมตร 
                1              ลูกบาศกเซนติเมตร   เทากบั    1   มิลลิลิตร 
                1              ลิตร                     เทากับ    1,000  หรือ    103  มิลลิลิตร  
   หรอื        1              ลิตร                     เทากับ    1,000   หรือ    103  ลูกบาศกเซนติเมตร  
      1              ลิตร                     เทากับ    1       ลูกบาศกเดซเิมตร  
                1,000     ลิตร                     เทากับ    1       ลูกบาศกเมตร  
      1              มิลลิลิตร      เทากบั    1,000 ไมโครลิตร     

ตัวอยางหนวยที่นิยมใช ไมโครลิตร (Microlitre; µl)   มิลลิลิตร (Millilitre; ml) ลิตร (Littre; 
L) ลูกบาศกเดซิเมตร (Cubic decimetre; dm3) ลูกบาศกเซนติเมตร และ (Cubic centimetre; 
cm3)  

 
อุปกรณท่ีใชวัดปริมาตร 
อุปกรณที่นิยมใชวัดปริมาตรในงานวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ ไดแก บีกเกอร (Beaker)   

ปเปต (Pipette) บิวเรต (Burette) กระบอกตวง (Cylinder) ขวดปริมาตร (Volumetric flask)     
ไมโครปเปต (Micropipette) ชวดรูปชมพู (Erlenmeyer flask) หลอดหยด (Dropper) กระบอกฉีด
ยา (Syringe) เปนตน 
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 รูปท่ี 1  บีกเกอร (Beaker)                    รูปท่ี 2 ชวดรูปชมพู (Erlenmeyer flask) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ไมโครปเปต (Micropipette)            รูปท่ี 4  บิวเรต (Burette) 

 

 

 

 

 

     รูปท่ี 5    ปเปต (Pipette)         รูปท่ี 6 ขวดปริมาตร (Volumetric flask) 
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งานท่ีมอบหมาย 
ฝกปฏิบัติการใชอุปกรณวัดปริมาตรเบือ้งตนในงานเครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

การตวง การอานคา และการแปลงคาการวัดปรมิาตรของสาร 
 
อุปกรณท่ีใช  
          1. บีกเกอร (Beaker)      ขนาด 50 100 250 และ 1,000 ml 
 2. ปเปต (Pipette)     ขนาด 1 5 10 25 และ 50 ml 
 3. บิวเรต (Burette)   ขนาด 25 และ 50 ml 
 4. กระบอกตวง (Cylinder)  ขนาด 10 25 50 100 และ 1,000 ml 
 5. ขวดปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 10 25 50 100 และ 1,000 ml 
 6. ไมโครปเปต (Micropipette)  ขนาด 20 200 1,000 และ 5,000 µl 
 7. ชวดรูปชมพู (Erlenmeyer flask) ขนาด 125 250 500 และ 1,000 ml 
 8. หลอดหยด (Dropper)    
 9. กระบอกฉีดยา (Syringe)  ขนาด 25 50 และ 100 ml 
      
สารเคมีท่ีใช 
          1. นํ้ากลั่น   1 L 
          2. สารละลายโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต 
 
วิธีดําเนินการทดลอง 
          1. เตรียมเครื่องมือวัดปริมาตรเบื้องตนแตละชนิดบนโตะปฏิบัติการ 
          2. เทนํ้ากลั่น และสารละลายโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต ลงในกระบอกตวง ขนาด 50 ml 
อานปริมาตรสารละลายที่ระดับ 50 ml บันทึกคาลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 
          3. เทนํ้ากลั่น และสารละลายโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต ลงในบิวเรต ขนาด 25  ml อาน
ปริมาตรสารละลายที่ระดับ 25 ml บันทึกคาลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 

4. ปเปตนํ้ากลั่น และสารละลายโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต ปริมาตร 10  ml อาน
ปริมาตรสารละลายที่ระดับ 10 ml บันทึกคาลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 
       5. เทนํ้ากลั่น และสารละลายโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต ลงในขวดปริมาตรขนาด 25  50 
และ 100 ml อานปริมาตรสารละลาย บันทึกคาลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 

6. ทําการแปลงหนวยที่ไดจากอุปกรณวัดปริมาตรใหเปนหนวยที่กําหนดใหตามตารางบันทึก
ผลการทดลอง  
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ผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 

เครื่องมือวัด
ปริมาตร 

ตัวอยางสาร คาที่อานไดจาก
เครื่องมือวัด (ml) 

แปลงเปนหนวย 

กระบอกตวง นํ้ากลั่น   ..........................cm3   
สารละลายโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต   .........................cm3   

บิวเรต นํ้ากลั่น  ...............................L 
สารละลายโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต   

ปเปต นํ้ากลั่น  ………………………µl 
สารละลายโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต  ………………………µl 

ขวดปริมาตร นํ้ากลั่น  ……………………..dm3 
สารละลายโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต  ……………………..dm3 

 

วิจารณผลการทดลอง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................... 

สรุปผลการทดลอง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................... 
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ปฏิบตักิารที่ 2 

เรื่อง การไทเทรตหาปริมาณกรด 
 

วิชา เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชื่อ-สกุล................................................  ชั้นป ............................................................... 
 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะดังน้ี 
     1. เขาใจหลกัการวิเคราะหปริมาณสารโดยวิธีไทเทรต 

2. เปรียบเทียบความแตกตางปริมาณกรดในนํ้าผลไมและนํ้าสมสายชูไดได 
    3. เกิดทักษะในการใชเครื่องมือวัดเบื้องตนของเครือ่งมอืวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
  
ทฤษฎี 

การไทเทรตกรด-เบส หมายถึง กระบวนการหาปริมาณสาร โดยใชสารละลายที่ทราบความ
เขมขนแนนอน ใหทํ าปฏิกิริยากับสาร ตัวอยาง  โดยอาศัยหลักการ เกิดปฏิกิ ริยาสะเทิน 
(Neutralization) จุดที่นํามาคํานวณหาปริมาณได คือ จุดยุติ (End point) ซึ่งเปนจุดที่กรดกับเบสทํา
ปฏิกิริยาสมมูลกัน โดยหาจุดยุติไดโดยใชการวัดพีเอชหรือการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร วิธีที่นิยมใช
มากคือใชอินดิเคเตอร (Indicator) ซึ่งที่จุดยุติสารละลายจะเปลี่ยนสี เมื่อพีเอชของสารละลายเปลี่ยน 
เชน การทําปฏิกิริยาระหวางกรดกับเบส โดยใชฟนอลฟทาลีนเปนอินดิเคเตอร โดยในสภาวะที่
สารละลายเปนกรดจะไมมีสีและเมื่อสารละลายมีสภาพเปนเบสจะเปลี่ยนเปนสีชมพู ตัวอยางปฏิกริยิา
ระหวางกรดไฮโดรคลอริก (HCl) กับเบสโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ที่จุดยุติจะใหสีชมพู 

   HCl(aq) +  NaOH(aq)      H+(aq) +Cl-(aq) + Na+(aq) +  OH-(aq)       NaCl(s) + H2O(l) 

     1 mol 1 mol              1 mol   1 mol 

กรดไฮโดรคลอริก 1 mol ทําปฏิกิริยาพอดีกับโซเดียมไฮดรอกไซด 1 mol ไดเกลือโซเดียม
คลอไรด (NaCl) 1 mol และนํ้า (H2O) 1 mol เมื่อทราบความเขมขนที่แนนอน และปริมาตรของ
สารละลายโซเดียม  ไฮดรอกไซดที่ใชในการไทเทรต ก็สามารถคํานวณหาปริมาณของกรดในตัวอยาง
ได 

1. กรด (Acid) เปนสสารที่มีรสเปรี้ยว ทําปฏิกิริยากับโลหะอยางแคลเซียม และเบส กรดที่
ละลายนํ้ามี pH นอยกวา 7 โดยที่กรดจะแรงข้ึนตามคา pH ที่ลดลง และเปลี่ยนกระดาษลิตมัสสีนํ้า
เงินเปนแดง เชน กรดนํ้าสม กรดซัลฟวริก กรดทารทาริก และ ไฮโดรเจนคลอริก ซึ่งแบงตามความ
แรงของกรด  
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1.1 ประเภทของกรด กรดแบงเปน 2 ประเภท คือ 
1.1.1 กรดอินทรีย (Organic acid) เปนกรดที่ไดจากธรรมชาติ เกิดข้ึนจากสิ่งมีชีวิต 

เชน กรดนํ้าสม (กรดนํ้าสม) กรดซิตริก (กรดมะนาว) กรดแอสคอรบิก (วิตามินซี) และ กรดอะมิโน 
ฯลฯ 

1.1.2 กรดอนินทรีย (Inorganic acid) เปนกรดที่ไดจากแรธาตุ บางครั้งเรียกวากรด
แร เชน กรดซัลฟวริก (กรดกํามะถัน) กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ) และ กรดไนตริก (กรดดินประ
สิว) ฯลฯ  

แบงตามความสามารถในการแตกตัวใหไฮโดรเจนไอออน มี 2 ชนิดคือ กรดแกและกรดออน 
1.1.2.1 กรดแก (Strong acid) กรดกลุมน้ีมีคา pKa นอยกวา 1.74 เชน กรด

ไฮโดรคลอริก กรดไนตริก กรดซัลฟวริก ฯลฯ กรดแกย่ิงยวด เปนกรดแกเชนกัน แตสามารถแตกตัวให
ไฮโดรเจนไอออนมากกวากรดซัลฟวริกเขมขน 100 % จึงมีคา pH นอยกวา 0 เชน กรดฟลูออโรแอน
ติมอนิก 

1.1.2.2 กรดออน (Weak acid) กรดกลุมน้ีมีคา pKa ไมนอยกวา 1.74 แตก็
ไมถึงกับเปนกลาง เชน กรดนํ้าสม กรดคารบอนิก กรดไฮโดรซัลฟวริก ฯลฯ 

1.2 นิยามของกรด 
นิยามของกรดโดยทั่วไป มี 3 นิยาม ไดแก นิยามอารเรเนียส นิยามเบรินสเตด-ลาวรี 

และนิยามลิวอิส  
(1) กรดตามทฤษฎีของอารเรเนียส กรด คือ สสารที่เพิ่มความเขมขนของไฮโดรเนียม

ไอออน (H3O+) ในสารละลาย  
(2) กรดตามทฤษฎีของเบรินสเตด-ลาวรี เปนการขยายความข้ึน คือ กรดเปนสสาร

ซึ่งสามารถทําหนาที่ใหโปรตอน กรดสวนมากที่พบในชีวิตประจําวันเปนสารละลายในนํ้า หรอืสามารถ
ละลายไดในนํ้า และสองนิยามน้ีเกี่ยวเน่ืองที่สุด สาเหตุที่ pH ของกรดนอยกวา 7 น้ัน เปนเพราะ
ความเขมขนของไฮโดรเนียมไอออนมากกวา 10-7 โมลตอลิตร เน่ืองจาก pH นิยามเปนลอการิทึมลบ
ของความเขมขนของไฮโดรเนียมไออน ดังน้ัน กรดจึงมี pH นอยกวา 7 ตามนิยามเบรินสเตด-ลาวรี 
สารประกอบใดซึ่งสามารถใหโปรตอนงายสามารถพิจารณาไดวาเปนกรด ตัวอยางมีแอลกอฮอลและ 
เอมีน ซึ่งมีหมู O-H หรือ N-H 

(3) กรดตามทฤษฎีของกรดลิวอิส เปนนิยามที่พบมากที่สุด กรดลิวอิสเปนตัวรับ
อิเล็กตรอนคูโดดเด่ียว ตัวอยางกรด ลิวอิส รวมไปถึงไอออนลบโลหะทั้งหมด และโมเลกุลอิเล็กตรอน
นอย เชน โบรอนฟลูออไรด และอะลูมิเนียมไตรคลอไรด ไฮโดรเนียมไอออนเปนกรดตามทั้งสามนิยาม
ขางตน ที่นาสนใจคือ แมแอลกอฮอลและเอมีนสามารถเปนกรดเบรินเสตด-ลาวรีไดตามที่อธิบาย
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ขางตน ทั้งสองยังทําหนาที่เปนเบสลิวอิสได เน่ืองจากอะตอมออกซิเจนและไนโตรเจนมีอิเล็กตรอนคู
โดดเด่ียว 

1.3  การแตกตัวของไอออน 
ในสารละลายกรดทุกชนิด จะมีไอออนที่เหมือนกันอยูสวนหน่ึงคือไฮโดรเจน

ไอออน H+ เมื่อรวมกับนํ้าจะไดเปนไฮโดรเนียมไอออน H3O+ ตัวอยาง เชน กรดไฮโดรคลอริก (HCl) 
ซึ่งเกิดจากสารประกอบไฮโดรเจนคลอไรด HCl ละลายในนํ้า โมเลกุลของ HCl และนํ้าตางก็เปน
โมเลกุลมีข้ัว จึงเกิดแรงดึงดูดระหวางข้ัวของ HCl กับนํ้า โดยที่โปรตอน (H+) ของ HCl ถูกดึงดูดโดย
โมเลกุลของนํ้าเกิดเปนไฮโดรเนียมไอออน 

                              H+ + H2O    H3O+  
ในบางครั้งเขียนแทน H3O+ ดวย H+ โดยเปนที่เขาใจวา H+ น้ันจะอยูรวมกับโมเลกุลของนํ้าในรูป 
H3O+ เสมอ 

ไฮโดรเนียมไอออนในนํ้าไมไดอยูเปนไอออนเดียว แตจะมีนํ้าหลายโมเลกุลมา
ลอมรอบดวย อาจอยูในรูปของ H5O2

+ H7O3
+ และ H9O4

+ เปนตน สวนไอออนลบที่เหลือจากการ
แตกตัวก็จะมีนํ้ามาลอมรอบเชนกัน หรืออาจทําปฏิกิริยากับสารอื่นที่ละลายปนอยูดวยกัน 

ตัวอยาง สมการเคมีแสดงการแตกตัวของไอออนของกรดในนํ้า 
                             HNO3(l) + H2O(l)                 H3O+(aq)   + NO3

- (aq)  

                             H2SO4(l) + H2O(l)                 H3O+(aq)  + SO4
2- (aq) 

                             CH3COOH(l) + H2O(l)                 H3O+(aq)  + CH3COO- (aq) 

                             HClO4(l)  + H2O(l)                  H3O+(aq)  + ClO4
- (aq) 

2. เบส (Base) เบสมีความหนืดมากกวานํ้าเล็กนอย มีรสขม คลายสบูเมื่อสัมผัส ทําปฏิกิริยา
กับกรดไดเกลือตามคําจํากัดความของอารรีเนียส (Svante Arrhenius) คือ สารประกอบเคมีที่ดูด
ไฮโดรเนียมไอออน เมื่อละลายในนํ้า (ผูรับโปรตอน) เบสที่ละลายในนํ้าเรียกวา อัลคาไล ใน
สภาพแวดลอมที่เปนนํ้า ไฮดรอกไซดไอออนจะถูกใหอิเลคตรอน เบสและกรดถูกมองวาอยูตรงขามกนั
เพราะวาผลของกรดคือการเพิ่มความเขมขนของไฮโดรเนียมไอออน (H3O+) ในนํ้า ในขณะที่เบส เมื่อ
ละลายนํ้าสารละลายของมันจะม ีpH มากกวา 7 เสมอ กรดเมื่อผสมกับเบสจะสะเทินทําใหคา pH มี
คาเปนกลาง  

2.1 ประเภทของเบส กรดแบงเปน 2 ประเภท คือ 
2.1.1 เบสที่มีไฮดรอกไซดไอออน เชน โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) จะแตกตัว

เปนไฮดรอกไซดเมื่อละลายในนํ้า เบสโซเดียมไฮดรอกไซดจะแตกตัวเปน ไฮดรอกไซดไอออน (OH-) 
และ โซเดียมไอออน (Na+) 
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2.1.2 เบสที่ไมมีโซเดียมไฮดรอกไซด เชน แอมโมเนีย (NH3) และโซเดียมคารบอเนต 
(Na2CO3)  

แบงตามความสามารถในการแตกตัวใหไฮดรอกไซดไอออน มี 2 ชนิดคือ เบสแก 
และเบสออน 

2.1.2.1 เบสแก (Strong base) สามารถแตกตัวใหไฮดรอกไซดไอออนมาก 
ถึง 100 % เชน โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH)  

2.1.2.2 เบสออน (Weak base) สามารถแตกตัวใหไฮดรอกไซดไอออนนอย
กวา 100 % เชน แอมโมเนีย (NH3)  

2.2  นิยามของเบส 
นิยามของเบสโดยทั่วไป มี 3 นิยาม ไดแก นิยามอารเรเนียส นิยามเบรินสเตด-ลาวรี 

และนิยามลิวอิส  
(1) เบสตามทฤษฎีของอารเรเนียส เบส คือ สสารที่เพิ่มความเขมขนของไฮดรอกไซด

ไอออน (OH-) ในสารละลาย  
(2) เบสตามทฤษฎีของเบรินสเตด-ลาวร ีเปนการขยายความข้ึน คือ เบสเปนสสารซึ่ง

สามารถทําหนาที่รับโปรตอน เบสสวนมากที่พบในชีวิตประจําวันเปนสารละลายในนํ้า หรือสามารถ
ละลายไดในนํ้า และสองนิยามน้ีเกี่ยวเน่ืองที่สุด สาเหตุที่ pH ของเบสมากกวา 7 น้ัน เปนเพราะความ
เขมขนของไฮดรอกไซดไอออนนอยกวา 10-7 โมลตอลิตร เน่ืองจาก pH เปนลอการิทึมลบของความ
เขมขนของไฮดรอกไซดไอออนดังน้ัน เบสจึงมีคา pH มากกวา 7 ตามนิยามเบรินสเตด-ลาวรี 
สารประกอบใดซึ่งสามารถรับโปรตอนงายสามารถพิจารณาไดวาเปนเบส 

(3) เบสตามทฤษฎีของเบสลิวอิส เปนนิยามที่พบมากที่สุด เบสลิวอิสเปนตัวให
อิเล็กตรอนคูโดดเด่ียว  

2.3 การแตกตัวของไอออน 
เบสที่เมื่อละลายในนํ้าแลวแตกตัวไดไฮดรอกไซดไอออนเมื่อละลายในนํ้าเบส  

                             NaOH(s)  +  H2O(l)                Na+(aq)  +  OH-(aq) 

                             NH3(l)  +  H2O(l)                   NH4
+(aq)  +  OH-(aq) 

                             Na2CO3(s) +  H2O(l)                2Na+(aq) +  HCO3
-(aq)  +  OH-(aq) 

 
งานท่ีมอบหมาย 

ฝกปฏิบัติการใชอุปกรณการไทเทรตหาปริมาณกรดในตัวอยาง การอานคา และคํานวณหา
ปริมาณกรดในตัวอยาง 
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อุปกรณท่ีใช  
1. บีกเกอร (Beaker)     ขนาด 50 100 และ 1,000 ml 
2. ปเปต (Pipette)     ขนาด 1 5 และ 10 ml 
3. บิวเรต (Burette)   ขนาด 50 ml 
4. กระบอกตวง (Cylinder)  ขนาด 10 และ 25 ml 
5. ขวดปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 50 และ 100 ml 
6. ไมโครปเปต (Micropipette)  ขนาด 200 และ 1,000 µl 
7. ชวดรูปชมพู (Erlenmeyer flask) ขนาด 125 ml 
8. หลอดหยด (Dropper)    
9. ขาต้ังเหลก็   

  
สารเคมีท่ีใช 

1. นํ้ากลั่น   1 L 
2. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.1 N ปริมาตร 1 L  
3. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเขมขน 0.1 N ปริมาตร 1 L  

       4. สารละลายตัวอยางกรดในนํ้าผลไม 15 ml 
5. ฟนอลฟทาลีนอินดิเคเตอร   

   
การเตรียมสารละลาย 

เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.1 N ปริมาตร 1 L โดยช่ัง โซเดียม        
ไฮดรอกไซด 4.0000 g ละลายในนํ้ากลั่น ปรับปริมาตรขวดปริมาตรใหได 1 L ดวยนํ้ากลั่น 
 
วิธีดําเนินการทดลอง 

1. เติมสารละลายตัวอยางนํ้าผลไม 5 ml เติมลงในขวดรูปชมพู ขนาด 125 ml เติมนํ้ากลั่น 
45 ml เติม และฟนอลฟทาลีนอินดิเคเตอร  3 หยด นําไปไทเทรต ทําการทดลอง 3 ซ้ํา 

2. นําสารละลายจากขอ 1 ไปไทเทรตกับ 0.1 N NaOH บันทึกปริมาตรสารละลาย 0.1 N 
NaOH ที่ใชทําปฏิกิริยา  
   3. คํานวณหาปริมาณกรดในตัวอยาง 
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ผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 

ตัวอยางที/่ช่ือ การทดลองซ้ํา
ที่ 

ปริมาตร
ตัวอยาง (ml) 

ปริมาตรนํ้า
กลั่น (ml) 

ปริมาตร 0.1 N 
NaOH (ml) 

ปริมาณกรด 
(mg/l) 

1...................... 1     
2     
3     

2............................ 1     
2     
3     

 

การคํานวณปริมาณกรดในตัวอยาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................... 

วิจารณผลการทดลอง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................... 

สรุปผลการทดลอง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 



เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ปฏิบัติการที่ 2 การไทเทรตหาปริมาณกรด 261 
 

 

เอกสารอางอิง 
พัฒนา เหลาไพบลูย. (2538). ปฏิบัติการอุปกรณในเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือวิเคราะหทางเคมี. 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ. คณะเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
Meier, P., Lohrum, A., and Gareiss, J., (1989). Practice and Theory of pH 

Measurement. Ingold. Messtecknik  AG. Urdorf/Switzerland. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



262   ปฏิบัติการที่ 2 การไทเทรตหาปริมาณกรด  เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

 

 



 
  

 

ปฏิบตักิารที่ 3 

เรื่อง การวัดคาความเปนกรดดางดวยเครือ่งพีเอชมิเตอร 
 
วิชา เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชื่อ-สกุล................................................  ชั้นป ............................................................... 
 
วัตถุประสงค 
  เพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะดังน้ี 

1. เขาใจหลกัการ วิธีการใช และดูแลรักษาพเีอชมิเตอร 
2. เปรียบเทียบความแตกตางคาความเปนกรดดางในตัวอยางได 
3. หาคาพีเอชในตัวอยางและบอกวาเปนกรดหรอืเบสได   

 

ทฤษฎี 
การวัดคาความเปนกรดดางหรือพีเอช (pH) ในวัตถุดิบกอนการผลิตผลิตภัณฑ เชน การผลิต

ไวน นมเปรี้ยว โยเกิรต กรดแลคติก การผลิตอะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอล และการผลิตเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล เปนตน ถือวามีความสําคัญมากเพราะคาพีเอชมีผลตอกระบวนการผลิต สงผลตอปริมาณ
ผลผลิตที่ได โดยเฉพาะอยางย่ิงในการผลิตแอลกอฮอล พีเอชมีผลตอการเจริญของจุลินทรีย การ
ทํางานของเอ็นไซม ดังน้ันการวัดคาพีเอชกอน ระหวางการหมักและหลังกระบวนการหมัก จึงเปนสิ่ง
สําคัญ การหาคาพีเอชหรือการหาปริมาณกรดหรือดางนิยมทํากัน 2 วิธี คือ  

1. การวัดความเขมขนของไฮโดรเจนไอออน (H+) ที่มีหนวยเปนโมลาร โดยใชพีเอชมิเตอร 
คาที่วัดไดเปนคาของพีเอช  

2. การไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานดางที่ทราบความเขมขนแนนอน เมื่อทราบปริมาณ
ดางที่ใชก็สามารถนําไปคํานวณหาปริมาณกรดที่อยูในสารละลายตัวอยางทั้งหมดได คาที่ไดคือ 
titrable acidity (TA) ดังปฏิบัติการที่ 2 

พีเอชเปนการวัดความเขมขนของไฮโดรเจนไอออนที่แตกตัวออกมาจากกรดที่มีอยูในสาร
ตัวอยาง ซึ่งการแตกตัวแสดงดังสมการที่ 1 การแตกตัวของกรดข้ึนอยูกับคาคงที่ของการแตกตัวของ
กรด (Ionization constant, KA) แตละชนิด คา KA สูง แสดงใหเห็นวา กรดน้ันแตกตัวให [H+] มาก 
ทําใหพีเอชตํ่าลง แตถาคา KA ตํ่า แสดงใหทราบวากรดน้ันแตกตัวให [H+] นอยทําใหพีเอชสูง สวน TA 
น้ันเปนการวัดปริมาณกรดทั้งหมดที่มีอยูในสารตัวอยางโดยทําปฏิกิริยาสะเทินพอดีกับดางที่ทราบ
ความเขมขนที่แนนอนจนถึงจุดยุติ ดังน้ันจะเห็นวา TA เปนการวัดผลรวมของไฮโดรเจนไอออนกับ
สวนของกรดที่ไมแตกตัว 
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                [HA]                     [H+]  + [A-]                                     สมการที่ 1 

สมการที่ 1 การแตกตัวของกรดและการหาคาคงที่ของการแตกตัว (KA)  
กําหนดให  [HA] = ความเขมขนของกรด 
  [H+]  =  ความเขมขนของไฮโดรเจนไอออน 
  [A-]  =  ความเขมขนของเกลือและกรด 
  KA    =  คาคงที่ของการแตกตัว  =  [H+] [A-]   

        
ในการทดลองน้ีใชพีเอชมิเตอร วัดคาความเปนกรดของสารละลายตัวอยางความเขมขนของ

ไฮโดรเจนไอออนที่แตกตัวออกมาจากกรดในสารละลายตัวอยางจะบอกในรปูของพีเอช ที่วัดได ซึ่ง
สามารถนําไปคํานวณหาความเขมขนของไฮโดรเจนไอออนไดจากสมการที่ 3 (ในหัวขอการคํานวณ) 

 
งานท่ีมอบหมาย 

ใหรายงานคาของพีเอชของสารละลายตัวอยาง  และคํานวณหาคาความเขมขนของไฮโดรเจน
ไอออนของสารละลายตัวอยาง 
 
อุปกรณท่ีใช  

1. เครื่องพเีอชมิเตอร (pH meter) 
    2. บีกเกอร (Beaker)     ขนาด 50 100 และ 1,000 ml 
       3. ปเปต (Pipette)     ขนาด 1 5 และ 10 ml 
         4. กระบอกตวง (Cylinder)  ขนาด 10 และ 25 ml 
        5. ไมโครปเปต (Micropipette)  ขนาด 200 และ 1,000 µl 
        6. หลอดหยด (Dropper)    
         7. เครื่องกวนแมเหล็ก (Magnetic stirrer) 
          8. แทงแมเหล็ก (Magnetic bar) 
 
สารเคมีท่ีใช 
         1. นํ้ากลั่น 
         2. สารละลายตัวอยางกรดและเบส  
        3. สารละลายบัฟเฟอร (Buffer) มาตรฐานพเีอช 4.00 7.00 และ 10.00 
 
วิธีดําเนินการทดลอง 

1. ศึกษาวิธีการใชเครื่องพีเอชมเิตอร จากคูมือใหเขาใจ 

  [HA]   
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2. ปรับพีเอชมิเตอรใหพรอมที่จะใชงานดวยสารละลายบัฟเฟอร พีเอช 4.00 และ 7.00 
ตามลําดับ สําหรับวัดสารละลายที่พีเอชตํ่ากวา 7.00 หรือ สารละลายบัฟเฟอร พีเอช 7.00 และ 
10.00 ตามลําดับ สําหรับวัดสารละลายที่พีเอชสูงกวา 7.00 

3. ลางหัววัดพีเอช (pH probe) ใหสะอาดดวยนํ้ากลั่น ซับหัววัดพีเอชดวยกระดาษซับชนิด
นุมที่สุด (หามเช็ดหรือขัดหัวพีเอชเด็ดขาด) 

4. จุมหัววัดพีเอช ลงในสารละลายตัวอยางที่มีการกวนดวยเครื่องกวนแมเหล็กและแทง
แมเหล็ก 

5. การอานคาพีเอชที่วัดไดจากขอ 4) แลวคํานวณความเขมขนของไฮโดรเจนไอออน [H+] 
โดยแทนคาในสมการที่ 2 (ในหัวขอการคํานวณ) 
 
การคํานวณ 

      pH   =  -log [H+]     สมการที่ 2 

   [H+]  = 10-pH      สมการที่ 3 

[H+]  = ความเขมขนของไฮโดรเจนไอออนในหนวยของโมลาร (M) หรือ โมลตอลิตร 
(mol/L) 

 
ผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 

ตัวอยางที/่ช่ือ การทดลอง
ซ้ําที ่

ปริมาตร
ตัวอยาง 

(ml) 

ปริมาตรนํ้า
กลั่น (ml) 

ปริมาตร 0.1 N 
NaOH (ml) 

ปริมาณ
กรด (mg/l) 

1...................... 1     
2     
3     

2...........................
. 

1     
2     
3     
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        เครื่องพีเอชมิเตอร 
 

 

การคํานวณปริมาณกรดในตัวอยาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................... 

วิจารณผลการทดลอง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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เรื่อง การวิเคราะหปริมาณน้ําตาลทั้งหมดโดยใชวิธีฟนอลซัลฟวริกดวย 
เครื่องสเปกโทรโฟโทมิเตอร 

 
วิชา เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชื่อ-สกุล................................................  ชั้นป ............................................................... 
 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะดังน้ี 
1. เขาใจหลกัการ วิธีการใช และดูแลรักษาเครื่องสเปกโทรโฟโทมเิตอร 
2. เขาใจหลกัการวิธีวิเคราะหนํ้าตาลโดยวิธีฟนอลซลัฟวรกิ  
3. สามารถวิเคราะหหาปรมิาณนํ้าตาลทัง้หมดและเปรียบเทยีบความแตกตางของปริมาณ

นํ้าตาลในตัวอยางได 
 
ทฤษฎี 

1. วิธีวิเคราะหนํ้าตาลโดยวิธีฟนอลซัลฟวริก (Phenol Sulfuric Method) คือ สารตัวอยางที่
เปน นํ้าตาล (Sugar) โอลิโกแซกคาไรด (Oligosaccharide) โพลีแซคคาไรด (Polysaccharide) และ
อนุพันธ (derivatives) เมื่อทําปฏิกิริยากับฟนอลและกรดซัลฟวริก จะเกิดเปนสารประกอบ         
เฟอฟวราลได หลักการของวิธีการน้ี คือ กรดซัลฟวริกเขมขนสลายพันธะไกลโคซิดิกในสารประกอบ
พวกพอลิแซคคารไรดใหแตกออกเปนนํ้าตาลโมเลกุลเด่ียว ซึ่งจะทําปฎิกิริยาตอไปเปนสารประกอบ     
เฟอฟวราลและอนุพันธตาง ๆ ของสารประกอบเฟอฟวราล สารประกอบที่เกิดข้ึนเหลาน้ีจะสามารถ
รวมกันกับสารฟนอลเกิดเปนอนุพันธของเอสเทอร ไดสารประกอบเชิงซอนสีนํ้าตาล ซึ่งสามารถ
วิเคราะหปฏิกิริยาของวิธีการน้ีดวยเทคนิค UV-VIS Spectrophotometry ในชวงความยาวคลื่น 
480-490 นาโนเมตร จากน้ันนําไปคํานวณหาปริมาณจากกราฟมาตรฐานของนํ้าตาลกลูโคส  

 
2. นํ้าตาล (Sugar)         

นํ้าตาลเปนสารประกอบประเภทคารโบไฮเดรต จําแนกได 3 ชนิดใหญๆ ตามโครงสราง
ของโมเลกุล คือ โมโนแซ็กคาไรด (Monosaccharide) ไดแซ็กคาไรด (Disaccharide) และโพลีแซ็ก
คาไรด (Polysaccharide) 

2.1  โมโนแซ็กคาไรด (Monosaccharide)      
โมโนแซ็กคาไรด เปนคารโบไฮเดรตที่มีขนาดโมเลกุลเล็กมาก ประกอบดวยคารบอน 

3–8 อะตอม ไมสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซใหเปนคารโบไฮเดรตที่เล็กลงไปอีก จึงสามารถจําแนก
โมโนแซ็กคาไรดไดตามจํานวนอะตอมคารบอนที่เปนองคประกอบได ไรโบส (Ribose) ดีออกซีไรโบส 



268   ปฏิบัติการที่ 4 การวิเคราะหปริมาณนํ้าตาลทั้งหมด   เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
        โดยใชวิธีฟนอลซัลฟวริก เครื่องสเปกโทรโฟโทมิเตอร 
 

 

(Deoxyribose) นํ้าตาลกลูโคส (Glucose) นํ้าตาลซูโครส (Sucrose) แลกโทส (Lactose) และ
มอลโทส (Maltose) ฟรุกโทส (Fructose) กาแลกโทส (Galactose)  

โมโนแซ็กคาไรดสามารถจําแนกตามหมูฟงกชันที่แตกตางกันในโมเลกุลไดเปนอลัโดส 
(Aldose) ซึ่งมีหมูฟงกชันเปนแอลดีไฮด และคีโทส (Ketose) ซึ่งมีหมูฟงกชันเปนคีโตน เชน กลูโคส
จัดเปนนํ้าตาลอัลโดส และฟรุกโทสจัดเปนนํ้าตาลคีโทส  

2.2  โอลิโกแซกคารไรด (Oligosaccharide)      
โอลิโกแซ็กคาไรด เปนคารโบไฮเดรตที่เกิดจากโมโนแซ็กคาไรด 2–10 หนวย มาเช่ือ

ตอกันดวยพันธะ C–O–C ซึ่งเรียกวา พันธะไกลโคซิดิก (Glycosidic bond) ถาประกอบดวย 2 หนวย
เรียกวา ไดแซ็กคาไรด (Disaccharide) ถา 3 หนวย เรียกวา ไตรแซ็กคาไรด (Trisaccharide) 

ไดแซ็กคาไรดแบงได  2 ประเภท 
1) รีดิวซิงชูการ (Reducing sugar) เปนไดแซ็กคาไรดที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับ

สารละลายเบเนดิกตไดเมื่อใหความรอน จะไดตะกอนสีแดงอิฐของคอปเปอร (I) ออกไซด Cu2O ไดแก 
นํ้าตาลมอลโทส (Maltose) และนํ้าตาลแลกโทส (Lactose) 

นอกจากมอลโมส แลกโทส และซูโครสแลว ยังมีไดแซ็กคาไรดอีกหลายชนิด เชน 
เซลโลไบโอส (Cellobiose) เกิดจากกลูโคสกับกลูโคส สวนไตรแซ็กคาไรด เชน ราฟฟโนส 
(Raffinose) เกิดจากกาแลกโทส กลูโคส และฟรุกโทส      

2) นอนรีดิวซิ่งชูการ (Non–reducing sugar) เปนไดแซ็กคาไรดที่ไมสามารถ
เกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต ไดแก นํ้าตาลซูโครส (Sucrose)    

2.3 โพลีแซก็คารไรด (Polysaccharide) 
โพลีแซ็กคาไรด  เปนคารโบไฮเดรตที่เกิดจากโมโนแซ็กคาไรดหลายๆ หนวยมา

เช่ือมตอกันดวยพันธะไกลโคซิดิก (Glycosidic bond : – C–O–C–) โพลีแซ็กคาไรดจะมีขนาดใหญ
กวาโอลิโกแซ็กคาไรด สวนใหญจะมีโมโนแซ็กคาไรดเปนรอยถึงพันหนวยมาจับตอกัน ตัวอยางโพ
ลีแซ็กคาไรดอยางงาย ไดแก แปง (Starch) เซลลูโลส (Cellulose) ไกลโคเจน (Glycogen) ไคติน 
(Chitin) เปนตน  
 

3. เครื่องสเปกโตรโฟโทมเิตอร (Spectrophotometer) 
เปนเครื่องมือที่ใชวัดปริมาณของสารเคมีชีวโมเลกุล รวมถึงจุลชีพทั้งหลาย โดยใชหลักการ

วัดปริมาณของแสงที่ตัวอยางดูดกลืนเขาไป ตัวเครื่องประกอบดวยแหลงกําเนิดแสง (Light source) 
เลนสหรือกระจกรับแสง (Lens or Mirror) ตัวแยกความยาวคลื่น (Monochromator) และตัว
ตรวจจับสัญญาณ (Detector) ดังรูปที่ 1 แหลงกําเนิดแสงทําหนาที่ใหแสงผานตัวอยาง แหลงกําเนิด
แสงที่ดีควรใหแสงที่มีความเขมสม่ําเสมอ และน่ิงตลอดความยาวคลื่นที่ใชงาน ปจจุบันแหลงกําเนิด
แสงที่นิยมนํามาใชมีหลากหลายชนิด ยกตัวอยาง เชน Deuterium Arc (190-420 nm) Tungsten 
(350-2500 nm) และ Xenon Lamp (190-800 nm) อีกสวนประกอบหน่ึงที่สําคัญน้ัน คือ ตัว
ตรวจจับสัญญาณ สําหรับเครื่องตรวจวัดที่นิยมใชไดแก PMT (photomultiplier tube) diode 
arrays และ CCDs (charge coupled devices) เครื่องจะทําการบันทึกคาความยาวคลื่นรวมกับคา
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มุมของแตละความยาวคลื่นที่เกิดการดูดกลืน ในการวัดตัวอยางจะใช cuvette ซึ่งลักษณะเปนหลอด
สี่เหลี่ยมเล็กทําจากแกว  พลาสติกหรือควอทซ ซึ่งแตละชนิดมีขอดีแตกตางกันคือ cuvette ที่ทําจาก
ควอทซจะมีราคาแพงแตสามารถวัดไดที่ความยาวคลื่นไดทั้งชวงยูวี-วิสิเบิล (UV-Visible) ขณะที่ 
cuvette ที่ทําจากพลาสติกหรือแกวจะวัดไดแคชวงวิสิเบิล (Visible) เทาน้ัน 
 

 
รูปท่ี 1 หลักการทํางานของเครื่อง spectrophotometer  

(ที่มา: สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528) 
 

เทคนิคทาง Spectrophotometer เปนการศึกษาดานการกระทํารวม ( Interaction) 
ระหวางคลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือ คลื่นแสงกับสสาร (Atom) (Molecule) Interaction ระหวางคลื่น
แสงกับสสาร (ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ, 2534) 

(1) การดูดกลืนคลื่นแสง (Absorbtion) สสารสามารถดูดกลืนคลื่นแสงในชวงคลื่นเฉพาะ 
(2) การคลายคลื่นแสง (Emission) คือ การที่สวนหน่ึงของพลังงานภายในของสสารถูก

เปลี่ยนเปนพลังงาน 
(3) การกระจาย (Scatter) หรือการสะทอนกลับ (Reflection) 

เทคนิคทาง Spectrophotometer เกี่ยวของกับกฎของเบียร และแลมเบิรต (Beer and 
Lambert’s Law) โดยกฎของเบียร และแลมเบิรต เกี่ยวกับการดูดกลื่นของแสงกับความหนา
ของเหลวที่มีสี กลาววาที่แตละช้ันของความหนาที่เทากันจะดูดกลืนแสงที่ผานในเศษสวนที่เทากันน่ัน
คือ เมื่อลําแสงของแสงโมโนโครมาติก (Monocromatic Light) ฉายผานตัวกลางที่ดูดกลืน (Absorb 
medium) ซึ่งก็คือ สารละลายที่มีสี ความเขมขนของแสงจะลดลงในรูปของฟงคชันเอกซโพแนนเชียล 
ในขณะที่ความยาวของตัวกลางมากข้ึน “อัตราของแสงที่ถูกดูดกลืนไวจะผันแปรเปนสัดสวนโดยตรง
กับความเขมขน และระยะทางที่แสงน้ันสองผาน” (ไพบูลย ดานวิรุทัย และคณะ, 2548) 

 เมื่อใดที่สารละลายที่มีสีเปนไปตามกฎน้ี ก็ถือวาเปนไปตามกฎของแลมเบิรต มีขอควร
สังเกต คือ สารละลายที่ใชกฎขอน้ีได ตองเปนสารละลายที่มีเน้ือเดียวกันตลอด 

 ความรูน้ีเปนประโยชนมากในการใชปรับความหนาของช้ันที่ดูดกลืนแสง หรือ ความ
หนาแนนของตัวอยาง ซึ่งอยูในหลอดแกวใส เรียกวา เซลล (Cell) หรือ คิวเวทท (Cuvette) เพื่อลดสี
ใหถึงระดับในชวงที่สามารถใชเตรียมอนุกรมของสารละลายมาตรฐาน เพื่อใชทําโคงมาตรฐาน 
(Standard curve) หรือเพื่อที่จะใชกับสเปคโตรโฟโตมิเตอรได 

 



270   ปฏิบัติการที่ 4 การวิเคราะหปริมาณนํ้าตาลทั้งหมด   เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
        โดยใชวิธีฟนอลซัลฟวริก เครื่องสเปกโทรโฟโทมิเตอร 
 

 

 การหาปริมาณของสารจะอาศัย Beer’s law 
           A = εbc   

 เมื่อ  A  = คาการดูดกลืนแสง        
  ε  = molar absorptivity (L.mol-1cm.-1)     

 b  = path length              
 c  = ความเขมขนของสารที่นํามาวิเคราะห (mol.L-1)  

      ในการหาปริมาณของสารจะสรางกราฟความสัมพันธระหวาง ความเขมขนของสารที่ตอง
การวิเคราะห และ คาการดูดกลืนแสง ดังรูปที่ 2  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 2 การทํากราฟมาตรฐานเพื่อวิเคราะหหาปริมาณของสาร  
 

หลักการเครื่องชนิดน้ีมี photoelectric cell เปน sensing element กระแสที่เกิดโดย 
photoelectric cell จะถูกเปลี่ยนไปเปนเปอรเซ็นตทรานสมิชช่ัน หรือคาการดูดกลืนแสง 
(Absorbent) โดยเครื่องกัลวานอมิเตอร (Galvanometer) แหลงกําเนิดแสงเปนหลอดไฟธรรมดา คือ 
หลอดทังสเตน (tungsten lamp) และแสงโมโนโครมาติก (Monocromatic Light ) ที่ไดจากการให
ลําแสงสองผานแกวปริซึม หรือดิฟแฟรกช่ันเกรตติง (Diffraction grating) อยางใดอยางหน่ึงเพื่อให
ได แสงโมโนโครมาติก (Monocromatic Light ) ที่มีความยาวคลื่นในชวงแสงที่มองเห็นได 
นอกจากน้ี เครื่องมือชนิดน้ียังสามารถใหแสงในชวงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) และชวงใกลอิน
ฟาเรด (near infrared) ไดอีกดวย 

อุปกรณหลักในเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร  
1) ตนกําเนิดแสง (Light source) แหลงกําเนิดแสงเปนสวนที่ใหแสง ในชวงความยาวคลื่นที่

ตองการออกมาอยางตอเน่ืองและคงที่ รวมทั้งมีความเขมแสงที่มากพอ หลอดกําเนิดแสง มีหลายชนิด
ตามความยาวคลื่นแสงที่เปลงออกมา เชน ชวงยูวี จะใชหลอดไฮโดรเจน (H2 lamp) และหลอด      ดิ
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วเทอเรียม (Deuterium lamp) ใหความยาวคลื่นอยูในชวง 160-380 นาโนเมตรและชวงวิสิเบิล ใช
หลอดทังสเตน (Tungsten/halogen) ใหความยาวคลื่นในชวง 240-2,500 นาโนเมตร เปนตน 

2) โมโนโครมาเตอร (Monochromator) เปนสวนที่ใชควบคุมแสงโดยจะทําใหแสงที่ออกมา 
จากตนกําเนิดแสงซึ่งเปนพอลิโครเมติกใหเปนแสงโมโนโครเมติก ซึ่งเปนแถบแสงแคบๆ หรือมีความ
ยาวคลื่นเดียวใชฟลเตอรปริซึมหรือเกรตต้ิง 
 3) เซลลที่ใสตัวอยาง (Cell sample) เซลลที่ใชบรรจุสารละลายตัวอยางบางครั้งอาจ
เรียกวาคิวเวทท (Cuvettes) ที่ใชกันทั่วไป ไดแก เซลลที่ทําดวยแกวจะใชไดเฉพาะชวงวิสิเบิลเพราะ
แกวจะดูดกลืนแสง ในชวงยูวีไดและเซลลที่ทําดวยซิลิกาและควอทซซึ่งใชไดทั้งชวงยูวีและวิสิเบิล 
 4) Detector ทําหนาที่ในการวัดความเขมของแสง ที่ถูกดูดกลืนโดยการแปลงพลังงานคลื่น
แสง เปนพลังงานไฟฟาเครื่องวัดแสงมีหลายชนิดที่นิยม ไดแก หลอดโฟโตมัลติฟลายเออร 
(Photomultiplier tube) และเครื่องวัดแสงชนิดซิลิกอนไดโอด (Silicon diode detector) 
องคประกอบตางๆ ของเครื่อง UV-Visible spectrophotometer  
 
งานท่ีมอบหมาย 

ฝกปฏิบัติการใชอุปกรณ บันทึกคาการดูดกลืนแสง สรางกราฟมาตรฐานสารละลายกลูโคส 
และคํานวณปริมาณนํ้าตาลจากสมการ 
 
อุปกรณท่ีใช 

1. บีกเกอร (Beaker)     ขนาด 50 100 250 และ 1,000 ml 
2. ปเปต (Pipette)     ขนาด 1 5 10 25 และ 50 ml 
3. หลอดทดลอง (Test tube)  ขนาด 16×180 mm 
4. ขวดปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 25 50 และ 100 ml 
5. ไมโครปเปต (Micropipette)  ขนาด 20 200 1,000 และ 5,000 µl 
6. หลอดหยด (Dropper)    
7. เครื่องสเปกโทรโฟโทมเิตอร 
8. อางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) 

 
สารเคมีท่ีใช 
 1. สารละลายฟนอล (Phenol) ความเขมขน 5% (w/v)  
 2. กรดซัลฟวริกเขมขน (Conc. H2SO4) 
 3. สารละลายมาตรฐานกลูโคสความเขมขน 1,000 mg/l 
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การเตรียมสารละลายมาตรฐานกลูโคส 
 ช่ังนํ้าตาลกลูโคสมา 0.10 g ละลายในนํ้ากลั่น ปรับปริมาตรใหได 100 ml จะไดสารละลาย
กลูโคสความเขมขน 1000 mg/l ทําการเจือจางใหไดความเขมขน 100 mg/l เพื่อใชเปนความเขมขน
ต้ังตนในการเตรียมสารละลายกลูโคสมาตรฐานที่ความเขมขน 20 40 60 80 และ 100 mg/l ดัง
แสดงในตารางที่ 1 
 
วิธีดําเนินการทดลอง 

1. ดูดตัวอยาง 1 ml ลงในหลอดทดลอง เติมสารละลายฟนอล 1.0 ml ผสมใหเขากัน ต้ังทิ้งไว
นาน 2-3 นาที  

2. เติมกรดซัลฟูริคเขมขน 5.0 ml ผสมใหเขากัน ต้ังทิ้งไวนาน 10 min เขยาใหเขากัน ต้ังทิ้งไว
นาน 20 นาที 

3. นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลืน่ 490 nm โดยวัดเทียบกับสารไรตัวอยาง (blank) 
ซึ่งใชนํ้ากลั่นแทนสารตัวอยาง 

4. อานคาความเขมขนของกลูโคสจากกราฟมาตรฐาน ซึ่งไดจากการทําวิธีการเดียวกัน โดยใช
สารละลายกลูโคสที่ความเขมขน  20 40 60 80 และ 100 mg/l แทนสารตัวอยางคํานวณปริมาณ
นํ้าตาลทั้งหมดเทียบกับกราฟมาตรฐานกลูโคส (ทําการทดลอง 3 ซ้ํา) บันทึกผลการทดลอง 

 
ตารางท่ี 1 การเตรียมสารละลายกลูโคสมาตรฐาน เพื่อใชในการวิเคราะหนํ้าตาลทั้งหมดดวยวิธี โดย

วิธีฟนอลซัลฟูริค 

หลอดท่ี สารละลายกลโูคส  100 
mg/l (ml) 

นํ้ากลั่น  
(ml) 

ความเขมขนของกลูโคส 
(mg/l) 

1 2.0 8.0 20 
2 4.0 6.0 40 
3 6.0 4.0 60 
4 8.0 2.0 80 
5 10 0 100 
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ผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 

ตารางท่ี 2  คาการดูดกลืนแสงของสารละลายกลูโคสมาตรฐานที่ความเขมขนตางๆ ที่ความยาวคลื่น
ที่ 490 nm ดวยวิธีฟนอลซัลฟูริค 

 

ความเขมขนของกลูโคส  
(mg/l) 

คาการดูดกลืนแสงท่ี 490 nm หมายเหตุ 

1 2 เฉลี่ย 
0     
20     
40     
60     
80     
100     

 
ตารางท่ี 3  ตารางบันทึกผลการทดลอง  
 

หลอดท่ี คาการดูดกลืนแสงท่ี 490 nm อัตราการ
เจือจาง 

ความเขมขนของ
นํ้าตาลท้ังหมด 
(กรัมตอลิตร) 1 2 เฉลี่ย 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
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การคํานวณปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดในตัวอยาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

วิจารณผลการทดลอง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

สรุปผลการทดลอง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ปฏิบตักิารที่ 5 
 

เรื่อง การวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรดีิวซโดยวิธี 3,5 – dinitrosalicylic acid ดวย 
เครื่องสเปกโทรโฟโทมิเตอร 

 
วิชา เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชื่อ-สกุล................................................       ชั้นป ............................................................... 
 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะดังน้ี 
1. เขาใจหลกัการ วิธีการใช และดูแลรักษาเครื่องสเปกโทรโฟโทมเิตอร 
2. เขาใจหลกัการวิธีวิเคราะหนํ้าตาลโดยวิธี 3, 5–dinitrosalicylic acid 
3. สามารถวิเคราะหหาปริมาณนํ้าตาลรีดิวซและเปรียบเทียบความแตกตางของปริมาณ

นํ้าตาลรีดิวซในตัวอยางได 
 

ทฤษฎี 
1. การวิเคราะหปริมาณนํ้าตาลรีดิวซโดยวิธี 3, 5–dinitrosalicylic acid  

วิธีน้ีจะวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520-540 nm เน่ืองจากนํ้าตาลที่จะวัดไมมี
การดูดกลืนแสงไวเลย ฉะน้ันในการวัดปริมาณจะตองนําไปทําปฏิกิริยากอนเพื่อใหไดสารที่สามารถ
ดูดกลืนแสงได การใช 3, 5–dinitrosalicylic acid ในการทําปฏิกิริยากับหมูรีดิวซของนํ้าตาลจะได
สารสีนํ้าตาลแดง ซึ่งจะดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นดังกลาว จากน้ันนําไปคํานวณหาปริมาณจากกราฟ
มาตรฐานของนํ้าตาลกลูโคส  

2. นํ้าตาล (Sugar)         
นํ้าตาลเปนสารประกอบประเภทคารโบไฮเดรต จําแนกได 3 ชนิดใหญๆ ตามโครงสราง

ของโมเลกุล คือ โมโนแซ็กคาไรด (Monosaccharide) ไดแซ็กคาไรด (Disaccharide) และโพลีแซ็ก
คาไรด (Polysaccharide)     

2.1 โมโนแซ็กคาไรด (Monosaccharide)      
โมโนแซ็กคาไรด เปนคารโบไฮเดรตที่มีขนาดโมเลกุลเล็กมาก ประกอบดวยคารบอน 

3–8 อะตอม ไมสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซใหเปนคารโบไฮเดรตที่เล็กลงไปอีก จึงสามารถจําแนก
โมโนแซ็กคาไรดไดตามจํานวนอะตอมคารบอนที่เปนองคประกอบได ไรโบส (Ribose) ดีออกซีไรโบส 
(Deoxyribose) นํ้าตาลกลูโคส (Glucose) นํ้าตาลซูโครส (Sucrose) แลกโทส (Lactose) และ
มอลโทส (Maltose) ฟรุกโทส (Fructose) และกาแลกโทส (Galactose)  
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โมโนแซ็กคาไรด สามารถจําแนกตามหมูฟงกชันที่แตกตางกันในโมเลกุลไดเปนอัล
โดส (Aldose) ซึ่งมีหมูฟงกชันเปนแอลดีไฮด และคีโทส (Ketose) ซึ่งมีหมูฟงกชันเปนคีโตน เชน 
กลูโคสจัดเปนนํ้าตาลอัลโดส และฟรุกโทสจัดเปนนํ้าตาลคีโทส  

2.2 โอลิโกแซกคารไรด (Oligosaccharide) 
โอลิโกแซ็กคาไรด เปนคารโบไฮเดรตที่เกิดจากโมโนแซ็กคาไรด 2–10 หนวย มา

เช่ือมตอกัน ดวยพันธะ C–O–C ซึ่งเรียกวา พันธะไกลโคซิดิก (Glycosidic bond) ถาประกอบดวย 2 
หนวยเรียกวา ไดแซ็กคาไรด (Disaccharide) ถา 3 หนวย เรียกวา ไตรแซ็กคาไรด (Trisaccharide) 

ไดแซ็กคาไรดแบงได  2 ประเภท 
1) รีดิวซิ่งชูการ (Reducing sugar) เปนไดแซ็กคาไรดที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับ

สารละลายเบเนดิกตไดเมื่อใหความรอน จะไดตะกอนสีแดงอิฐของคอปเปอร (I) ออกไซด Cu2O ไดแก 
นํ้าตาลมอลโทส (Maltose) และนํ้าตาลแลกโทส (Lactose) นอกจากมอลโมส แลกโทส และซูโครส
แลว ยังมีไดแซ็กคาไรดอีกหลายชนิด เชน เซลโลไบโอส (Cellobiose) เกิดจากกลูโคสกับกลูโคส สวน
ไตรแซ็กคาไรด เชน ราฟฟโนส (Raffinose) เกิดจากกาแลกโทส กลูโคส และฟรักโทส   

2) นอนรีดิวซิงชูการ (Non–reducing sugar) เปนไดแซ็กคาไรดที่ไมสามารถ
เกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต ไดแก นํ้าตาลซูโครส (sucrose)  

2.3 โพลีแซ็กคารไรด (Polysaccharide)       
โพลีแซ็กคาไรด  เปนคารโบไฮเดรตที่เกิดจากโมโนแซ็กคาไรดหลายๆ หนวยมา

เช่ือมตอกันดวยพันธะไกลโคซิดิก (Glycosidic bond: – C–O–C–) โพลีแซ็กคาไรดจะมีขนาดใหญ
กวาโอลิโกแซ็กคาไรด สวนใหญจะมีโมโนแซ็กคาไรดเปนรอยถึงพันหนวยมาจับตอกัน ตัวอยางโพ
ลีแซ็กคาไรดอยางงาย ไดแก แปง (Starch) เซลลูโลส (Cellulose) ไกลโคเจน (Glycogen) ไคติน 
(Chitin) เปนตน  
 

3. เครื่องสเปกโตรโฟโทมิเตอร (Spectrophotometer) 
เปนเครื่องมือที่ใชวัดปริมาณของสารเคมีชีวโมเลกุล รวมถึงจุลชีพทั้งหลาย โดยใชหลักการ

วัดปริมาณของแสงที่ตัวอยางดูดกลืนเขาไป ตัวเครื่องประกอบดวยแหลงกําเนิดแสง (Light source) 
เลนสหรือกระจกรับแสง (Lens or Mirror) ตัวแยกความยาวคลื่น (Monochromator) และตัว
ตรวจจับสัญญาณ (Detector) ดังรูปที่ 1 แหลงกําเนิดแสงทําหนาที่ใหแสงผานตัวอยาง แหลงกําเนิด
แสงที่ดีควรใหแสงที่มีความเขมสม่ําเสมอ และน่ิงตลอดความยาวคลื่นที่ใชงาน ปจจุบันแหลงกําเนิด
แสงที่นิยมนํามาใชมีหลากหลายชนิด ยกตัวอยาง เชน Deuterium Arc (190-420 nm) Tungsten 
(350-2500 nm) และ Xenon Lamp (190-800 nm) อีกสวนประกอบหน่ึงที่สําคัญน้ัน คือ ตัว
ตรวจจับสัญญาณ สําหรับเครื่องตรวจวัดที่นิยมใชไดแก PMT (Photomultiplier tube) diode 
arrays และ CCDs (Charge coupled devices) เครื่องจะทําการบันทึกคาความยาวคลื่นรวมกับคา
มุมของแตละความยาวคลื่นที่เกิดการดูดกลืน ในการวัดตัวอยางจะใช cuvette ซึ่งลักษณะเปนหลอด
สี่เหลี่ยมเล็กทําจากแกว  พลาสติกหรือควอทซ ซึ่งแตละชนิดมีขอดีแตกตางกันคือ cuvette ที่ทําจาก



เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ          ปฏิบัติการที่ 5 การวิเคราะหปริมาณนํ้าตาลรีดิวซโดยวิธี 277 
                                                          3,5 – dinitrosalicylic acid ดวยเครื่องสเปกโทรโฟโทมิเตอร 
 

 

ควอทซจะมีราคาแพงแตสามารถวัดไดที่ความยาวคลื่นไดทั้งชวงยูวี-วิสิเบิล (UV-Visible) ขณะที่ 
cuvette ที่ทําจากพลาสติกหรือแกวจะวัดไดแคชวงวิสิเบิล (Visible) เทาน้ัน 
 

 
รูปท่ี 1 หลักการทํางานของเครื่อง spectrophotometer  

(ที่มา: สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528) 
 

เทคนิคทาง Spectrophotometer เปนการศึกษาดานการกระทํารวม ( Interaction) 
ระหวางคลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือ คลื่นแสงกับสสาร (Atom) (Molecule) Interaction ระหวางคลื่น
แสงกับสสาร (ชูชาติ, 2534) 

1) การดูดกลืนคลื่นแสง (Absorbtion) สสารสามารถดูดกลืนคลื่นแสงในชวงคลื่นเฉพาะ 
2) การคลายคลื่นแสง (Emission) คือ การที่สวนหน่ึงของพลังงานภายในของสสารถูก

เปลี่ยนเปนพลังงาน 
3) การกระจาย (Scatter) หรือการสะทอนกลับ (Reflection) 
 
 เทคนิคทาง Spectrophotometer เกี่ยวของกับกฎของเบียร และแลมเบิรต (Beer and 

Lambert’s Law) โดยกฎของเบียร และแลมเบิรต เกี่ยวกับการดูดกลื่นของแสงกับความหนา
ของเหลวที่มีสี กลาววาที่แตละช้ันของความหนาที่เทากันจะดูดกลืนแสงที่ผานในเศษสวนที่เทากันน่ัน
คือ เมื่อลําแสงของแสงโมโนโครมาติก (Monocromatic Light) ฉายผานตัวกลางที่ดูดกลืน (Absorb 
medium) ซึ่งก็คือ สารละลายที่มีสี ความเขมขนของแสงจะลดลงในรูปของฟงคชันเอกซโพแนนเชียล 
ในขณะที่ความยาวของตัวกลางมากข้ึน “อัตราของแสงที่ถูกดูดกลืนไวจะผันแปรเปนสัดสวนโดยตรง
กับความเขมขน และระยะทางที่แสงน้ันสองผาน” (แมน อมรสิทธ์ิ และอมร  เพชรสม, 2535) 

 เมื่อใดที่สารละลายที่มีสีเปนไปตามกฎน้ี ก็ถือวาเปนไปตามกฎของแลมเบิรต มีขอควร
สังเกต คือ สารละลายที่ใชกฎขอน้ีได ตองเปนสารละลายที่มีเน้ือเดียวกันตลอด 

 ความรูน้ีเปนประโยชนมากในการใชปรับความหนาของช้ันที่ดูดกลืนแสง หรือ ความ
หนาแนนของตัวอยาง ซึ่งอยูในหลอดแกวใส เรียกวา เซลล (Cell) หรือ คิวเวทท (Cuvette) เพื่อลดสี
ใหถึงระดับในชวงที่สามารถใชเตรียมอนุกรมของสารละลายมาตรฐาน เพื่อใชทําโคงมาตรฐาน 
(Standard curve) หรือเพื่อที่จะใชกับสเปคโตรโฟโตมิเตอรได 
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 การหาปริมาณของสารจะอาศัย Beer’s law 

           A = εbc   

 เมื่อ  A  = คาการดูดกลืนแสง        
  ε  = molar absorptivity (L.mol-1cm.-1)     

 b  = path length         
 c  = ความเขมขนของสารที่นํามาวิเคราะห (mol.L-1)  

 ในการหาปริมาณของสารจะ plot graph ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารที่
ตองการวิเคราะหและคาการดูดกลืนแสงดัง รูปที่ 2  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 2 การทํา calibration curve เพื่อวิเคราะหหาปริมาณของสาร  
 

  หลักการเครื่องชนิดน้ีมี photoelectric cell เปน sensing element กระแสที่เกิดโดย 
photoelectric cell จะถูกเปลี่ยนไปเปนเปอรเซ็นตทรานสมิชช่ัน หรือคาการดูดกลืนแสง 
(Absorbent) โดยเครื่องกัลวานอมิเตอร (Galvanometer) แหลงกําเนิดแสงเปนหลอดไฟธรรมดา คือ 
หลอดทังสเตน (tungsten lamp) และแสงโมโนโครมาติก (Monocromatic Light ) ที่ไดจากการให
ลําแสงสองผานแกวปริซึม หรือดิฟแฟรกช่ันเกรตติง (Diffraction grating) อยางใดอยางหน่ึงเพื่อให
ได แสงโมโนโครมาติก (Monocromatic Light) ที่มีความยาวคลื่นในชวงแสงที่มองเห็นได นอกจากน้ี 
เครื่องมือชนิดน้ียังสามารถใหแสงในชวงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) และชวงใกลอินฟาเรด (near 
infrared) ไดอีกดวย 

 อุปกรณหลักในเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร  
 1) ตนกําเนิดแสง (Light source) แหลงกําเนิดแสงเปนสวนที่ใหแสง ในชวงความ

ยาวคลื่นที่ตองการออกมาอยางตอเน่ืองและคงที่ รวมทั้งมีความเขมแสงที่มากพอ หลอดกําเนิดแสง มี
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หลายชนิดตามความยาวคลื่นแสงที่เปลงออกมา เชน ชวงยูวี จะใชหลอดไฮโดรเจน (H2 lamp) และ
หลอดดิวเทอเรียม (Deuterium lamp) ใหความยาวคลื่นอยูในชวง 160-380 นาโนเมตรและชวงวิสิ
เบิล ใชหลอดทังสเตน (Tungsten/halogen) ใหความยาวคลื่นในชวง 240-2,500 นาโนเมตร เปนตน 

 2) โมโนโครมาเตอร (Monochromator) เปนสวนที่ใชควบคุมแสงโดยจะทําใหแสง
ที่ออกมา จากตนกําเนิดแสงซึ่งเปนพอลิโครเมติกใหเปนแสงโมโนโครเมติก ซึ่งเปนแถบแสงแคบๆ 
หรือมีความยาวคลื่นเดียวใชฟลเตอรปริซึมหรือเกรตต้ิง 

 3) เซลลที่ใสตัวอยาง (Cell sample) เซลลที่ใชบรรจุสารละลายตัวอยางบางครั้ง
อาจเรียกวาคิวเวทท (Cuvettes) ที่ใชกันทั่วไป ไดแก เซลลที่ทําดวยแกวจะใชไดเฉพาะชวงวิสิเบิล
เพราะแกวจะดูดกลืนแสง ในชวงยูวีไดและเซลลที่ทําดวยซิลิกาและควอทซซึ่งใชไดทั้งชวงยูวีและวิสิ
เบิล 

 4) Detector ทําหนาที่ในการวัดความเขมของแสง ที่ถูกดูดกลืนโดยการแปลง
พลังงานคลื่นแสง เปนพลังงานไฟฟาเครื่องวัดแสงมีหลายชนิดที่นิยม ไดแก หลอดโฟโตมัลติฟลาย
เออร (Photomultiplier tube) และเครื่องวัดแสงชนิดซิลิกอนไดโอด (Silicon diode detector) 
องคประกอบตางๆ ของเครื่อง UV-Visible spectrophotometer  

 
งานท่ีมอบหมาย 

ฝกปฏิบัติการใชอุปกรณ บันทึกคาการดูดกลืนแสง สรางกราฟมาตรฐานสารละลายกลูโคส 
และคํานวณปริมาณนํ้าตาลรีดิวซจากสมการ 
 
อุปกรณท่ีใช 

1. บีกเกอร (Beaker)     ขนาด 50 100 250 และ 1,000 ml 
2. ปเปต (Pipette)     ขนาด 1 5 10 25 และ 50 ml 
3. หลอดทดลอง (Test tube)  ขนาดกลาง 
4. ขวดปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 25 50 และ 100 ml 
5. ไมโครปเปต (Micropipette)  ขนาด 20 200 1,000 และ 5,000 µl 
6. หลอดหยด (Dropper)    
7. เครื่องสเปกโทรโฟโทมเิตอร 

    8. อางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) 
 
สารเคมีท่ีใช 
 1. สารละลาย 3, 5 – dinitrosalicylic acid  
 2. โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 
 3. สารละลายมาตรฐานกลูโคสความเขมขน 1,000 mg/l 
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การเตรียมสารละลาย 
 เตรียมสารละลาย 0.1 % (w/v) ของสารละลาย 3, 5 – dinitrosalicylic acid เตรียมโดย 
 1. ช่ัง 3, 5 – dinitrosalicylic acid 0.1 g ละลายใน NaOH ความเขมขน 2 N ปริมาตร 20 
ml (ใหเปนสารละลาย a) 
         2. ช่ัง Sodium potassium tartrate 30 g ละลายในนํ้ากลั่น 50 ml (ใหเปนสารละลาย b) 
        3. นําสารละลาย a ผสมสารละลาย b แลวปรับปริมาตรเปน 100 ml จะได 0.1 % (w/v)   
3, 5 – dinitrosalicylic acid solution 
 
การเตรียมสารละลายมาตรฐานกลูโคส 
  ช่ังนํ้าตาลกลูโคสมา 0.10 g ละลายในนํ้ากลั่น ปรับปริมาตรใหได 100 ml จะไดสารละลาย
กลูโคสความเขมขน 1000 mg/l ทําการเจือจางใหไดความเขมขน 0 100 200 300 400 500 และ 
600 mg/l ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  การเตรียมสารละลายกลูโคสมาตรฐาน เพื่อใชในการวิเคราะหนํ้าตาลรีดิวซดวยวิธี DNS 
  
หลอดท่ี สารละลายกลโูคส 

(ml) 
นํ้ากลั่น  
(ml) 

ความเขมขนของกลูโคส 
(mg/l) 

1 0.0 1.0 0.00 
2 1.0 9.0 100 
3 2.0 8.0 200 
4 3.0 7.0 300 
5 4.0 6.0 400 
6 5.0 5.0 500 
7 6.0 4.0 600 

 
วิธีดําเนินการทดลอง  
          1. เติมสารละลายมาตรฐานที่เตรียมไดหรือสารละลายตัวอยาง 1 ml ลงในหลอดทดลอง
ขนาดกลาง  
          2. เติมสารละลาย 0.1 % (w/v) 3, 5 – dinitrosalicylic acid 1 ml ลงในหลอดทดลอง 
เขยา นําไปตม 10 min 
          3. เติมนํ้ากลั่น 10 ml แชนํ้าเย็นทันที  
   4. นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 nm คํานวณความเขมขนนํ้าตาลรีดิวซ
เทียบกับกราฟมาตรฐานกลูโคส (ทําการทดลอง 3 ซ้ํา) บันทึกการทดลอง 
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5. ผลการทดลอง 

ตารางท่ี 2  คาการดูดกลืนแสงของสารละลายกลูโคสมาตรฐานที่ความเขมขนตางๆ ที่ความยาวคลื่น
ที่ 520 nm ดวยวิธี DNS 

 

ความเขมขนของกลูโคส  
(mg/l) คาการดูดกลืนแสงท่ี 520 nm หมายเหตุ 

1 2 เฉลี่ย 
100     
200     
300     
400     
500     
600     

 
ตารางท่ี 3  ตารางบันทึกผลการทดลอง  
 
หลอดท่ี คาการดูดกลืนแสงท่ี 520 nm อัตราการเจือจาง ความเขมขนของ

กลูโคส  
(g/l) 1 2 เฉลี่ย 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 

การคํานวณความเขมขนนํ้าตาลรีดิวซในตัวอยาง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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วิจารณผลการทดลอง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

สรุปผลการทดลอง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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ปฏิบตักิารที่ 6 

เรื่อง  การวิเคราะหปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม  
โดยเครือ่งอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโตรโฟโทมิเตอร 

 
วิชา เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชื่อ-สกุล................................................  ชั้นป ............................................................... 
 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะดังน้ี 
1. เขาใจหลกัการวิธีการใชและดูแลรักษาเครื่องอะตอมมกิแอบซอรพชันสเปกโตรโฟโท

มิเตอร 
2. สามารถเปรียบเทียบปริมาณแรธาตุในตัวอยางได 
3. สามารถคํานวณหาความเขมแรธาตุในตัวอยางได 

 
ทฤษฎี 

1. เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโตรโฟโทมิเตอร  (Atomic Absorption 
spectrophptometer, AAS) 

1.1 หลักการทั่วไป เปนการวิเคราะหธาตุโดยวัดการดูดกลนืคลื่นแสงของอะตอมอิสระที่
กลายเปนไอของธาตุทีส่นใจ อะตอมอสิระของธาตุจะดุดกลนืคลื่นแสงจากแหลงกําเนิดคลื่นแสงเฉพาะ
ของแตละธาตุปริมาณแสงที่ถูกดูดกลืนจะมีความสัมพันธกับปริมาณหรือความเขมขนของธาตุที่ทําการ
วิเคราะหตามกฎของแลมเบริต-เบียร (Lambert-Beer’ Law) (แมน อมรสทิธ์ิ และอมร เพชรสม, 
2535) คือ  

                              log        Io     = A = bc    
        I      
                        เมื่อ   Io = ความเขมขนเมื่อแสงเริ่มตน    

          I  = ความเขมแสงภายหลังการดูกลืนโดยธาตุ   
                  A  = คาการดูดกลืนแสง (absorbance) 

                            = molar absorptivity เปนคาคงที่เฉพาะของแตละธาตุ 
                          b  = ความกวางของเซลลหมายถึงความกวางของเปลวไฟ 
                          c  = ความเขมขนหรือปริมาณของธาตุ   
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1.2 ข้ันตอนการวิเคราะห โดยใช AAS 

ไดอะแกรมของเครื่อง AAS แสดงดังรูปที่ 1  สารละลายตัวอยางที่กรองแลวจะถูก
ดูดเขาสูเครื่อง AAS โดย nebulizer สารละลายตัวอยางจะถูกทําใหแตกเปนละออง (Aerosol) 
ภายใน spray chamber ละอองขนาดใหญจะถูกกําจัด (Drain) ออกจากระบบ ในขณะที่ละอองที่
เหมาะสมจะผสมกับแกสที่เปนเช้ือเพลิง (Fuel gas) และแกสออกซิแดนท (Oxidant) แลวผานเขาสู
ชอง (Slot) ของตะเกียง (Burner) ซึ่งจะถูกจุดเปนเปลวไฟ (Flame) ความรอนจากเปลวไฟจะกําจัด
ตัวทําละลาย (Desolvation) และทําใหละอองของตัวอยางแตกเปนอะตอมอิสระ และอะตอมอิสระ
จะดูดกลืนแสงจาก hollow cathode lamp คลื่นแสงเมื่อผานเปลวไฟจะถูกตรวจวัดโดยหลอดโฟ
โตมัลติพลายเออร (Photomultiplier tube) และประมวลสัญญาณออกมาเปนคาการดูดกลืนแสง
ตอไป  

 
 Light source        Atomizer         Monochromater       Detector          Data processor 

รูปท่ี 1 ไดอะแกรมของเครื่อง AAS (ที่มา: แมน อมรสทิธ์ิ และอมร เพชรสม, 2535) 
 

Hollow cathode lamp เปนแหลงกําเนิดแสงบนเสน (Line source) ใชเปนแหลงกําเนิด
แสงของเทคนิค โดย hollow cathode lamp เปนหลอดปดทําดวยแกวภายในบรรจุแกสเฉ่ือย เชน 
อารกอน (Ar) นีออน (Ne) ที่มีความดันประมาณ 1-5 torr มีข้ัวแอโนด (Anode) ที่ทําดวยทังสเตน 
(W) และมีข้ัวแคโทด (Cathode) ที่เปนรูปทรงกระบอกหรือถวยที่ทําดวยโลหะหรือเคลือบดวยผงของ
โลหะที่เปนธาตุที่ตองการวิเคราะห ซึ่งจะใหสเปกตรัมและความยาวคลื่นแสงที่ตองการได หนาตาง
ของ hollow cathode lamp อาจทําดวยซิลิกาหรือ ควอทซ (Quartz) ข้ึนอยูกับความยาวคลื่นแสง
ที่โลหะน้ันๆคายออกมา Light source เน่ืองจาก อะตอมจะดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นเฉพาะ ใน
การที่จะวัดการดูดกลืนแสงดวยความไวที่สูงสุด จําเปนจะตองมีแหลงกําเนินแสงที่เปนแบบเสน ที่จะ
คายแสงที่มีความยาวคลื่นที่จะถูกดูดกลืนโดยอะตอม นอกจากน้ัน แหลงกําเนิดแสงชนิดน้ี ยังสงผลให
เทคนิคอะตอมมิคแอบซอรพช่ันเปนเทคนิคการวิเคราะหที่มีการรบกวนนอยมาก แหลงกําเนิดแสง
ดังกลาวน้ี ปกติ จะนิยมใชหลอดฮอลโลวคาโธด (Hollow cathode lamp) คาโธดของหลอดฮอลโลว 
จะมีลักษณะทรงกระบอกกลวงทําดวยโลหะที่จะทําการวิเคราะหทั้งอาโนดและคาโธด จะอยูใน
หลอดแกวปดภายในบรรจุดวยกาซนีออน (Ne) หรืออารกอน (Ar) สวนหนาตาง (Window) ของ
หลอด อาจจะเปนแกวธรรมดาหรือแกวควอทซ กระบวนการแสงของฮอลโลวแคโธดเกิดข้ึน อยางไรก็
ตาม ในการใชงานของหลอดฮอลโลวคาโธดน้ัน จําเปนตองมีการแปลงสภาพ (Modulation) สัญญาณ 
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เพื่อที่จะเพิ่มความเขมขนแสง และลดปญหาการคายแสงจากสวนของเปลวไฟ ซึ่งการแปลงสภาพ
สัญญาณอาจทําไดทั้งวิธีกล (Mechanical modulation) หรือ วิธีทางอิเล็กทรอนิค (Electronic 
modulation)    

Atomizer เปนระบบที่ทําการเปลี่ยนสภาพ ของสารละลายใหกลายเปนอะตอม อุปกรณสวน
น้ีประกอบดวยอุปกรณยอย 2 สวน คือ สวนที่เปนเนบิวไลเซอร (Nebulizer) และสวนที่เปนเบอร
เนอร (Burner) 

(1) เนบิวไลเซอร เปนสวนที่สารละลายถูกทําใหเปนละอองฝอยเล็กๆ ผสมกับ
เช้ือเพลิง และตัวออกซิไดส   

(2) เบอรเนอร จะเปนสวนที่ทําใหเกิดอะตอมของธาตุที่จะวิเคราะห ที่จะเกิดข้ึนใน
เปลวไฟดังกระบวนการซึ่งการใชเช้ือเพลิงระบบใดน้ัน จะข้ึนอยูกับอุณหภูมิของเปลวไฟที่ตองการ แต
สวนใหญแลวในการวิเคราะหทั่วไป มักจะใชเปลวไฟแบบ air-acetylene สําหรับเช้ือเพลิงที่ใชกับ
เบอรเนอรตางๆน้ันมีดวยกันหลายระบบ 

Detector อุปกรณสวนน้ีประกอบดวย โมโนโครเมเตอร (Monochromator) ซึ่งทําหนาที่
แยกแสงจากแหลงกําเนิดแสงใหไดความยาวคลื่นที่ตองการวัด สวนที่สอง จะเปนสวนของดีเทคเตอร 
(Detector) ทําหนาที่เหมือนกับดวงตา ที่จะเปลี่ยนความเขมของแสงใหเปนกระแสไฟฟา ปกติแลวดี
เทคเตอรจะเปนหลอดโฟโตมัลติพลายเออร (Photomultiplier tube, PMT) ที่จะปลอยกระแสไฟฟา
ตอจากน้ันจึงขยายสัญญาณเปนสวนที่เปนระบบอิเล็กทรอนิคส แลวสัญญาณก็จะถูกแปลงตอใหอาน
ออกมาในหนวยความเขมขนหรือความเขมของแสง นอกเหนือจากระบบเครื่องมือ AAS ที่เปนแบบ 
ระบบลําแสงเด่ียว (Single beam AAS) แลว การวางรูปแบบเครื่องมือ อาจจะวางไดในลักษณะ
ระบบละแสงคู (Double beam AAS) ซึ่งจะชวยลดปญหาตางๆ หลายอยางที่เกิดข้ึนกับระบบ single 
beam เชนการกระเพื่อมข้ึนลงของความเขมขนของแสง ฯลฯ อยางไรก็ตามธาตุทุกตัวที่สามารถ
วิเคราะหโดย AAS ไดไมสามารถที่จะใชเปลวไฟเพื่อทําใหเปนอะตอมอิสระไดโดยตรงทุกธาตุ เพราะมี
บางธาตุที่สามารถรวมตัวกับออกซิเจนแลวกลายเปนอะตอมอิสระไดยาก จึงจําเปนที่ตองทําใหธาตุน้ัน
แตกตัวในบรรยากาศที่ปราศจากออกซิเจน ซึง่ธาตุเหลาน้ีไดแก สารหนู (Asenic, As) ดีบุก (Tin, Sn) 
บิสมัท (Bismuth, Bi) แอนติโมนี (Antimony, Sb) และซีลีเนียม (Selenium, Se) วิธีการที่ทําใหธาตุ
เหลาน้ีเปนอะตอมอิสระในบรรยากาศที่ปราศจากออกซิเจน จะอาศัยปฏิกิริยาการเตรียมใหธาตุ
เหลาน้ีเปนสารประกอบไฮไดรด (Hydride) จึงเรียกวิธีการเหลาน้ีวาวิธีทําใหเกิดไฮไดรด (Hydride 
generation) วิธีการทําใหเกิดไฮไดรด จะอาศัยการรีดิวซธาตุที่ตองการวิเคราะหดวยโซเดียมโบโรไฮ
ไดรด (Sodium borosybride, NaBH4) ในสารละลายกรด แลวผานแกสเฉ่ือยเขาไปในภาชนะหรือ
เซลล (Cell) ที่ทําใหเกิดปฏิกิริยา เพื่อพาสารประกอบไฮไดรดที่เกิดข้ึนเขาไปใน chamber ที่ทําดวย 
ควอทซ (Quartz) ซึ่งมีอุณหภูมิสูงจากเตาเผาหรือเปลวไฟของไฮโดรเจน สารประกอบไฮไดรดจะแตก
ตัวเปนอะตอมอิสระอยูภายใน chamber ซึ่งจะดูดกลืนแสงจาก hollow cathode lamp เชน 
เดียวกับเทคนิคที่ใชเปลวไฟในการทําใหเกิดอะตอมอิสระ (แมน อมรสิทธ์ิ และอมร  เพชรสม, 2535)
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งานท่ีมอบหมาย 

ฝกปฏิบัติการใชอุปกรณวัดปริมาตรเบือ้งตนในงานเครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
การตวง การอานคา และการแปลงคาการวัดปรมิาตรของสาร 
 
อุปกรณท่ีใช 

1. บีกเกอร (Beaker)     ขนาด 50 100 250 และ 1,000 ml 
2. ปเปต (Pipette)     ขนาด 1 5 10 25 และ 50 ml 
3. หลอดหยด (Dropper)  
4. กระบอกตวง (Cylinder)  ขนาด 10 25 50 100 และ 1,000 ml 
5. ขวดปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 10 25 50 100 และ 1,000 ml 
6. ไมโครปเปต (Micropipette)  ขนาด 20 200 1,000 และ 5,000 µl 
7. ชวดรูปชมพู (Erlenmeyer flask) ขนาด 125 250 500 และ 1,000 ml 
8. ขวดเก็บตัวอยางโพลเีอทลิีน   ขนาด 50 ml   
9. กระบอกฉีดยา (Syringe)  ขนาด 25 50 100 500 และ 1,000 ml 
10. กระจกนาฬิกา 
11. กรวยแกว (Funnel) 
12. เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโตรโฟโตมเิตอร 
13. กระดาษกรองเบอร 42 

   * อุปกรณทีเ่ปนเครื่องแกวและพลาสติกโพลีเอทิลีน ขอ 1-11 กอนนําไปใชในงานวิเคราะห
ตองแชกรดไนตริก 10 % (w/v) เปนเวลา 12 h และลางออกดวยนํ้ากลั่นปราศจากไอออน* 
 
สารเคมีท่ีใช 

1. นํ้ากลั่นปราศจากไอออน   1 L 
2. กรดไนตริก (HNO3) ความเขมขน 1% (w/v) 
3. สารละลายสตรอนเทรียมคลอไรด (SrCl2) ความเขมขน 5% (w/v) 
4. กรดไนตริกเขมขน (Conc. HNO3) 
5. สารละลายมาตรฐาน Na K Ca และ Mg สําหรบั AAS ความเขมขน 1,000 mg/l 

 
วิธีดําเนินการทดลอง 

1. การเตรียมสารละลายมาตรฐาน ใชสารละลายมาตรฐาน Na K Ca และ Mg ความเขมขน 
1000 mg/l เพื่อเตรียมสารละลายมาตรฐาน Na ที่ความเขมขน 2 4 6 8 และ 10 mg/l Ca ที่ความ
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เขมขน 2 4 6 และ 8 mg/l K ที่ความเขมขน 1 3 และ 4 mg/l และ Mg ที่ความเขมขน 0.3 0.4 และ 
0.5 mg/l เพื่อใชทํากราฟมาตรฐาน Na K Ca และ Mg  

2. การเตรียมสารละลายตัวอยาง การยอยตัวอยาง เติมสารละลายตัวอยาง 5 ml ลงในบีก
เกอรขนาด 250 ml เติมกรดไนตริกเขมขน 20 ml นําไปตมที่อุณหภูมิ 100 ๐C จนไดสารละลายใส 
ปรับปริมาตรดวยนํ้ากลั่นปราศจากไอออนใหได 50 ml นําไปกรองดวยกระดาษกรองเบอร 42 เก็บ
ตัวอยางนําไปวิเคราะหปริมาณดวยเครื่อง AAS 
  3. การวิเคราะหปริมาณแรธาตุ Na โดยเครื่อง AAS ใชเครื่อง AAS ย่ีหอ Perkin Elmer รุน 
AAS-3110 ของบริษัท The Perkin –Elmer Corporation นําสารละลายมาตรฐานขอ 1 ของ Na K 
Ca และ Mg สรางกราฟมาตรฐาน Na โดยวัดคาการดูดกลืนที่ความยาวคลื่น 589.0 nm ทํากราฟ
มาตรฐาน จากน้ันนําสารละลายตัวอยางไปวัดปริมาณ Na เชนเดียวกับสารละลายมาตรฐาน คํานวณ
ปริมาณแรธาตุเทียบกับกราฟมาตรฐานของ Na  

4. สวนธาตุ K Ca และ Mg วิเคราะหเชนเดียวกันโดยธาตุ K Ca และ Mg วิเคราะหที่ความ
ยาวคลื่น 766.5 422.7 และ 285.2 nm ตามลําดับ 
 
ผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 

ชนิดแรธาตุ คาการดูดกลืนแสง  ความเขมขน  
(mg/l) 

Na   
K   
Ca   
Mg   

 
การคํานวณปริมาณแรธาตุในตัวอยาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................... 
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วิจารณผลการทดลอง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................... 

สรุปผลการทดลอง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................... 
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ปฏิบตักิารที่ 7 

เรื่อง การวิเคราะหชนดิและปริมาณน้ําตาลโดยใชเครือ่งโครมาโทกราฟของเหลว
สมรรถนะสูง  

 
วิชา เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชื่อ-สกุล................................................  ชั้นป ............................................................... 
 
วัตถุประสงค 
     เพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะดังน้ี 
          1. เขาใจหลักการ วิธีการใช และดูแลรักษาเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงได  

 2. สามารถบอกชนิดและปริมาณของนํ้าตาลในตัวอยางได 
  
ทฤษฎี 

1. นํ้าตาล (Sugar)         
 นํ้าตาลเปนสารประกอบประเภทคารโบไฮเดรต จําแนกได 3 ชนิดใหญๆ ตามโครงสราง
ของโมเลกุล คือ โมโนแซ็กคาไรด (Monosaccharide) ไดแซ็กคาไรด (Disaccharide) และโพลีแซ็ก
คาไรด (Polysaccharide)      

1.1 โมโนแซ็กคาไรด (Monosaccharide)      
โมโนแซ็กคาไรด เปนคารโบไฮเดรตที่มีขนาดโมเลกุลเล็กมาก ประกอบดวยคารบอน 

3–8 อะตอม ไมสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซใหเปนคารโบไฮเดรตที่เล็กลงไปอีก จึงสามารถจําแนก
โมโนแซ็กคาไรดไดตามจํานวนอะตอมคารบอนที่เปนองคประกอบได ไรโบส (Ribose) ดีออกซีไรโบส 
(Deoxyribose) นํ้าตาลกลูโคส (Glucose) นํ้าตาลซูโครส (Sucrose) แลกโทส (Lactose) และ
มอลโทส (Maltose) ฟรุกโทส (Fructose) กาแลกโทส (Galactose)  

โมโนแซ็กคาไรดสามารถจําแนกตามหมูฟงกชันที่แตกตางกันในโมเลกุลไดเปนอลัโดส 
(Aldose) ซึ่งมีหมูฟงกชันเปนแอลดีไฮด และคีโทส (Ketose) ซึ่งมีหมูฟงกชันเปนคีโตน เชน กลูโคส
จัดเปนนํ้าตาลอัลโดส และฟรุกโทสจัดเปนนํ้าตาลคีโทส  

1.2 โอลิโกแซกคารไรด (Oligosaccharide) 
โอลิโกแซ็กคาไรด เปนคารโบไฮเดรตที่เกิดจากโมโนแซ็กคาไรด 2–10 หนวย มาเช่ือ

ตอกันดวยพันธะ C–O–C ซึ่งเรียกวา พันธะไกลโคซิดิก (Glycosidic bond) ถาประกอบดวย 2 หนวย
เรียกวา ไดแซ็กคาไรด (Disaccharide) ถา 3 หนวย เรียกวา ไตรแซ็กคาไรด (Trisaccharide) 

ไดแซ็กคาไรดแบงได  2 ประเภท 
1) รีดิวซิงชูการ (Reducing sugar) เปนไดแซ็กคาไรดที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับ

สารละลายเบเนดิกตไดเมื่อใหความรอน จะไดตะกอนสีแดงอิฐของคอปเปอร (I) ออกไซด Cu2O ไดแก 
นํ้าตาลมอลโทส (Maltose) และนํ้าตาลแลกโทส (Lactose) 
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นอกจาก มอลโมส แลกโทส และซูโครสแลว ยังมีไดแซ็กคาไรดอีกหลายชนิด เชน 
เซลโลไบโอส (Cellobiose) เกิดจากกลูโคสกับกลูโคส สวนไตรแซ็กคาไรด เชน ราฟฟโนส 
(Raffinose) เกิดจากกาแลกโทส กลูโคส และฟรุกโทส     

2) นอนรีดิวซิ่งชูการ (Non–reducing sugar) เปนไดแซ็กคาไรดที่ไมสามารถ
เกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต ไดแก นํ้าตาลซูโครส (Sucrose)    

1.3 โพลีแซก็คารไรด (Polysaccharide)   
โพลีแซ็กคาไรด  เปนคารโบไฮเดรตที่เกิดจากโมโนแซ็กคาไรดหลายๆ หนวยมา

เช่ือมตอกันดวยพันธะไกลโคซิดิก (Glycosidic bond: – C–O–C–) โพลีแซ็กคาไรดจะมีขนาดใหญ
กวาโอลิโกแซ็กคาไรด สวนใหญจะมีโมโนแซ็กคาไรดเปนรอยถึงพันหนวยมาจับตอกัน ตัวอยางโพ
ลีแซ็กคาไรดอยางงาย ไดแก แปง (Starch) เซลลูโลส (Cellulose) ไกลโคเจน (Glycogen) ไคติน 
(Chitin) เปนตน  

2. โครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง (High Performance Liquid Chromatography) 
หรือที่นิยมเรียกกันวา HPLC แสดงดังรูปที่ 1 เปนโครมาโทกราฟรูปแบบหน่ึงที่ใชแยกสารผสมโดย
อาศัยวัฏภาค (Phase) สองวัฏภาค โดยที่วัฏภาคหน่ึงอยูกับที่ เรียกวา วัฏภาคคงที่ (Stationary 
phase) ซึ่งอาจจะเปนของแข็งหรือของเหลวก็ได และ อีกวัฏภาคหน่ึงเปนของเหลวที่ทําหนาที่พาสาร
เคลื่อนที่ผานวัฏภาคคงที่ในคอลัมน เรียกวา วัฏภาคเคลื่อนที่ (Mobile phase) ซึ่งเคลื่อนที่โดยอาศัย
แรงดันจากเครื่องสูบแรงดันสูง (High pressure pump) ตลอดระยะเวลาที่กระบวนการแยกสาร
ดําเนินไปอยู  

 

 
รูปท่ี 1 เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสงู 

 
2.1 หลักการและทฤษฏีพื้นฐานของเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวแรงดันสูง 

HPLC มีหลายรูปแบบดวยกันและมีแบบจําลอง (Mode) ทางทฤษฎีที่ใชอธิบาย
กลไกการแยกสารโดย HPLC ไดหลายรูปแบบ แตอยางไรก็ดี ยังมีหลายสมการที่ถือวาเปนสมการรวม
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อยู โดยเฉพาะในกรณีที่เปนกลไกของของเหลว – ของเหลว (liquid – liquid interaction) ดังพอจะ
นําเสนอโดยยอดังน้ี 

คาสัมประสิทธ์ิการแจกแจง (distribution coefficient, KD) หาไดจาก 
 

KD = Cstationary/Cmobile    ………….(1) 
 
เมื่อ Cstationaryและ Cmobileเปนความเขมขนของสารในวัฏภาคคงที่และในวัฏภาคเคลื่อนที่ 

ตามลําดับ  
สําหรับคาแฟกเตอรความจุ (Capacity factor, k') ซึ่งมีประโยชนอยางย่ิงในระบบ HPLC 

น้ัน เปนคาที่สามารถหาไดจากโครมาโทแกรม (Chromatogram) โดยตรงและมีสมการที่ใหนิยามไว
ดังน้ี 

 
k' = [KDVs]/Vm        ………….(2) 
 
โดยที่ Vs เปนปริมาตรของของเหลวที่เปนวัฏภาคคงที่ และ Vm เปนปริมาตรของของเหลวที่

เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ปริมาตรที่จําเปนตองใชในการชะเอาสารออกมาจากคอลัมนจนปรากฏเปนพีค
(peak) บนโครมาโทรแกรม เรียกวา ปริมาตรรีเทนชัน (Retention volume, VR) ซึ่งเกี่ยวพันกันกับ 
k' ดังน้ี 

 
VR = Vm (1 + k') = Vm + VsKD      ………….(3) 
 
เน่ืองจากปริมาตรรเีทนชันเปนผลคูณของเวลารีเทนชัน (Retention time, tR) กับอัตราการ

ไหลของวัฏภาคเคลื่อนที่และปริมาตรของวัฏภาคเคลื่อนที่ในคอลัมน (Vm) ก็เปนอัตราการไหลของวัฏ
ภาคเคลื่อนที่ คูณกับเวลาที่โมเลกุลของสารที่ไมถูกหนวงในคอลัมน (Unretained molecule) ใชใน
การเคลื่อนทีผ่านคอลมัน (t0) [บางแหงใชสัญลักษณ tm] ดังน้ันจึงสามารถทีจ่ะเขียนสมการ (3) ใหม 
ใหอยูในรปูของเวลาแทนทีจ่ะเปนปริมาตรได ดังน้ี 

 
k' = [tR – t0]/t0        ………….(4) 
 
สําหรับคาความจําเพาะของคอลัมน (Column selectivity, α) หาไดจาก 
 
α = [KD2]/[KD1] = k'2/k'1 = [tR2 – t0]/[tR1 – t0]    ………….(5) 
 
แฟกเตอรเหลาน้ีทัง้หมดสมัพันธกันกับคากําลังการแยก (Resolution, R) ตามสมการ 
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R = (√n/4) [(α - 1)/α] [k'/(k' + 1)]     ………….(6) 
 

งานท่ีมอบหมาย 
ฝกปฏิบัติการใชเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง บันทึกผลการทดลอง สรางกราฟ

มาตรฐาน และคํานวณความเขมขนของนํ้าตาล  
  
อุปกรณท่ีใช 

1. เครื่องปนเหว่ียง 
2. กระดาษกรองขนาด 0.45 µm (0.45 ไมคอน) 
3. กระบอกฉีดยาขนาด 10 ml 
4. บีกเกอร (Beaker)     ขนาด 50 100 250 และ 1,000 ml 
5. ปเปต (Pipette)     ขนาด 1 5 10 25 และ 50 ml 
6. กระบอกตวง (Cylinder)  ขนาด 10 25 50 100 และ 1,000 ml 
7. ขวดปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 10 25 50 100 และ 1,000 ml 
8. ไมโครปเปต (Micropipette)  ขนาด 20 200 1,000 และ 5,000 µl 
9. เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 

 
สารเคมีท่ีใช 

1. นํ้ากลั่น   1 L 
2. สารละลายมาตรฐานนํ้าตาลกลูโคส อะราบิโนส และไซโรส สําหรับ HPLC 
3. กรดซัลฟวริก (H2SO4) 

วิธีดําเนินการทดลอง 
1. เตรียมสารละลายมาตรฐานนํ้าตาลกลูโคส อะราบิโนส และไซโรส ที่ความเขมขนเปน 10 

20 40 60 80 และ 100 mg/L โดยใชนํ้ากลั่นเปนตัวทําละลาย 
2. ฉีดสารละลายมาตรฐานนํ้าตาลเขาเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงปริมาตร   

20 µl ทั้ง 6 ความเขมขน ที่แตละความเขมขน 
3. ฉีดสารตัวอยางเขาเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 20 µl แลวคํานวณความ

เขมขนของนํ้าตาลในสารละลายตัวอยางจากกราฟมาตรฐาน 
4. สภาวะที่ใชในการวิเคราะห เครื่อง HPLC บริษัท Shimadzu ประเทศญี่ปุน คอลัมน BIO 

RAD Aminex รุน HPX – 87H ความยาว 7.6 x 300 mm ประเทศอเมริกา ตัวตรวจวัด RID-6A เฟส
เคลื่อนที่ 0.005 M H2SO4 อัตราการไหล 0.6 ml/min อุณหภูมิคอลัมน 65 °C ฉีดสารปริมาตร     
20 µl 
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ผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 

ตัวอยาง ชนิดของนํ้าตาล Relation Time 
(min) 

พื้นที่ใตพีค ความเขมขน 
(mg/l) 

1     
2     
3     

 
การคํานวณความเขมขนของนํ้าตาลในตัวอยาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................... 

วิจารณผลการทดลอง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................... 

สรุปผลการทดลอง 
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ปฏิบตักิารที่ 8 

เรื่อง การวิเคราะหปริมาณเอทานอลและบิวทานอลโดยใชเครื่องแกสโครมาโทกราฟ 
 

วิชา เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชื่อ-สกุล................................................  ชั้นป ............................................................... 
 
วัตถุประสงค 
     เพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะดังน้ี 

1. เขาใจหลกัการ วิธีการใช และดูแลรักษาเครื่องแกสโครมาโทกราฟได 
2. สามารถบอกชนิดและปริมาณเอทานอลในตัวอยางได 

  
ทฤษฎี 

1. เอทานอลและบิวทานอล 
1.1 เอทานอล (Ethanol) หรือ (Ethyl alcohol) เปนสารประกอบอินทรียในกลุม

แอลกอฮอลซึ่งมีหมูฟงกชันเปนหมูไฮดรอกไซด (Hydroxide) มีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีนํ้าหนัก
โมเลกุล เทากับ 46.07 g/mol จุดเดือดประมาณ 78 °C เปนของเหลวใสไมมีสี ติดไฟงาย ใหเปลวไฟ
สีนํ้าเงิน ไมมีควัน โดยปกติสามารถรวมตัวกับนํ้า อีเทอรหรือคลอโรฟอรม ไดทุกสวน   
     

 
 
 

รูปท่ี 1 สูตรโครงสรางทางเคมีของเอทานอล 
(ที่มา: Morrison and Boyd, 1983) 

 
1.2 บิวทานอล (Butanol) 

บิวทานอล หรือ Butyl alcohol หรือ Bio-butanol เปนแอลกอฮอลพื้นฐานที่
ประกอบดวยคารบอน 4 อะตอม และหมูไฮดรอกซิล (-OH) มีสูตรโมเลกุล C4H9OH เปนแอลกอฮอล
ชนิดหน่ึงที่มีสภาพข้ัวออนใชเปนตัวทําละลาย มีจุดเดือดสูง จุดหลอมเหลวตํ่า ปกติจะอยูในสภาวะ 
ของเหลว ระเหยงาย ติดไฟงาย จึงสามารถใชเปนเช้ือเพลิงได 
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รูปท่ี 2 แสดงสูตรโครงสรางบิวทานอล 
(ที่มา: Morrison and Boyd, 1983) 

 
2. แกสโครมาโทรกราฟ (Gas Chromatography, GC) ทําหนาที่ในการแยกองคประกอบ

ของสารที่สามารถระเหยกลายเปนไอ (Volatile organic compounds) ไดเมื่อถูกความรอน กลไกที่
ใชในการแยกองคประกอบตางๆ ในสารตัวอยางอาศัยหลักของความชอบที่แตกตางกันของ
องคประกอบในตัวอยางที่มีตอเฟส 2 คือ Stationary phase และ Mobile phase 

 

 

 

 

 

  
 

รูปท่ี 3 เครื่องแกสโครมาโทกราฟ 
 

องคประกอบที่สําคัญของเครื่อง GC สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน คือ ตําแหนงฉีดสาร 
(Injector port) คอลัมน (Column) ตัวตรวจวัด (Detector) และเครื่องประมวลผล (Integrator) ดัง
รูปที่ 4  

1) ชองฉีดสาร (Injector) คือ สวนที่สารตัวอยางจะถูกฉีดเขาสูเครื่องและระเหยเปนไอกอนที่
จะเขาสู Column อุณหภูมิที่เหมาะสมของ injector ควรเปนอุณหภูมิที่สูงพอที่จะทําใหสาร ตัวอยาง
สามารถระเหยไดแตตองไมทําใหสารตัวอยาง ตัวอยางของ injector ไดแก Split Splitless และ On 
column  
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2) ตูควบคุมอุณหภูมิ (Oven) คือ สวนที่ใชสําหรับบรรจุ Column และเปนสวนที่ควบคุม
อุณหภูมิที่เหมาะสมของ Column ใหเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมกับสารที่ตองการวิเคราะห ซึ่งการ
ควบคุมอุณหภูมิของ Oven น้ันมี 2 แบบ คือ 
 (1) Isocratic Temperature 
 (2) Gradient Temperature ขอดีของการทํา Gradient Temperature คือ สามารถใช
กับสารตัวอยางที่มีจุดเดือดกวาง (Wide boiling range) และยังชวยลดเวลาในการวิเคราะห 
 3) ตัวตรวจวัด (Detector) คือ สวนที่จะใชสําหรับตรวจวัดองคประกอบที่มีอยูในสาร
ตัวอยางและดูวาสารตัวอยางชนิดที่เราสนใจมีปริมาณอยูเทาใด 
               TEMPERATURE 

                CONTROLLER 

 CARRIER GAS  REGULATOR          INJECTOR PORT               SAMPLE 

 

       COLUMN 

 

 INTERGATOR                 DETECTOR 

 

  WASTE 

รูปท่ี 4 แผนผังของเครื่องแกสโครมาโทกราฟ   
(ที่มา: บัณฑิต สีละศาสตร และ ธีรพล วงศชนะพิบลูย, 2539) 

 
งานท่ีมอบหมาย 
 ทําการวิเคราะหเอทานอล บันทึกผลการทดลอง คํานวณหาชนิดและปริมาณชนิดและ
ปริมาณเอทานอลในตัวอยางได 
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อุปกรณท่ีใช 
1. เครื่องปนเหว่ียง 

 2. กระดาษกรองขนาด 0.45 µm (0.45 ไมคอน) 
 3. กระบอกฉีดยาขนาด 10 ml 

4. บีกเกอร (Beaker)     ขนาด 50 100 250 และ 1,000 ml 
5. ปเปต (Pipette)     ขนาด 1 5 10 25 และ 50 ml 
6. กระบอกตวง (Cylinder)  ขนาด 10 25 50 100 และ 1,000 ml 
7. ขวดปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 10 25 50 100 และ 1,000 ml 
8. ไมโครปเปต (Micropipette)  ขนาด 20 200 1,000 และ 5,000 µl 

 9. แกสโครมาโทกราฟ 
 
สารเคมีท่ีใช 

1. สารละลายเอทานอลมาตรฐานสําหรบัเครื่อง GC ความเขมขน 99.999% 
2. สารละลายบิวทานอลมาตรฐานสําหรับเครื่อง GC ความเขมขน 99.999% 
3. นํ้ากลั่น 

 
งานท่ีมอบหมาย 
 ฝกปฏิบัติการใชอุปกรณวัดปริมาตรเบื้องตนในงานเครื่องแกสโครมาโทกราฟ บันทึกผลการ
ทดลองและคํานวณความเขมขนเอทานอล  
  
วิธีดําเนินการทดลอง 

1. เตรียมสารละลายมาตรฐานเอทานอลที่ความเขมขน 0.1 0.2 0.3 0.4 และ 0.5 % (v/v) 
และสารละลายมาตรฐานบิวทานอลที่ความเขมขน 5 10 15 20 และ 25 % (v/v) เพื่อใชทํากราฟ
มาตรฐาน 

2. การเตรียมสารละลายตัวอยาง นําตัวอยาง 100 ml มาเติมนํ้ากลั่น ปริมาตร 100 ml 
เขยา นําไปกลั่นที่อุณหภูมิ 80 ºC และเก็บตัวอยางปริมาตร 100 ml นําไปวิเคราะหปริมาณเอทา
นอลและบิวทานอล โดยเครื่องแกสโครมาโทกราฟ  

3. การวิเคราะหปริมาณเอทานอลและบิวทานอลโดยใชเครื่องแกสโครมาโทรกราฟ โดยใช
เครื่อง GC 2014 ย่ีหอ SHIMADZU จากประเทศญี่ปุน ใช Column แคปปลารีมีเสนผาศูนยกลาง 
0.25 mm ความยาว 30 m และความหนาของสารเคลือบ 0.25 µm ใช Detector ชนิดเอฟไอดี 
(FID) ใชอุณหภูมิ Column Injector และ Detector ใชอุณหภูมิ 200 220 และ 240 ºC ตามลําดับ 
ฉีดสารละลายมาตรฐานเอทานอลและบิวทานอลปริมาตร 10 µl เขาเครื่อง GC โดยใชอุณหภูมิเริ่มตน
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ที่ 200 ºC คงอุณหภูมิน้ีไว 3 min แลวเพิ่มอุณหภูมิจาก 5 ºC /min จนถึง 220 ºC คงอุณหภูมิน้ีไว      
5 min แลวเพิ่มอุณหภูมิจาก 200 ºC /min จนถึง 240 ºC คงอุณหภูมิน้ีไว 20 min ใชเวลาในการ
วิเคราะหทั้งหมด 28 min สรางเสนกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานเอทานอลและบิวทานอล
แตละชนิด จากน้ันฉีดสารละลายตัวอยาง 10 µl เขาเครื่อง GC ซึ่งใชสภาวะเดียวกันกับการวิเคราะห
สารละลายมาตรฐาน คํานวณปริมาณเอทานอลและบิวทานอลแตละชนิดจากเสนกราฟมาตรฐาน (ทํา
การทดลอง 3 ซ้ํา) บันทึกผลการทดลอง 
 
ผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 

ชนิดแอลกอฮอล Relation Time (min) พื้นที่ใตพีค ความเขมขน (mg/l) 
เอทานอล    
บิวทานอล    

 
การคํานวณความเขมขนกรดไขมันระเหยงายในตัวอยาง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...................................................................... 

วิจารณผลการทดลอง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................... 
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สรุปผลการทดลอง 
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ปฏิบตักิารที่ 9 

เรื่อง การวิเคราะหกรดไขมันที่ระเหยงายโดยใชเครือ่งแกสโครมาโทกราฟ 
 

วิชา เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชื่อ-สกุล................................................  ชั้นป ............................................................... 
 
วัตถุประสงค 
     เพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะดังน้ี 

1. เขาใจหลกัการ วิธีการใช และดูแลรักษาเครื่องแกสโครมาโทกราฟได 
2. สามารถบอกชนิดและปริมาณของกรดไขมันระเหยงายในตัวอยางได 

  
ทฤษฎี 

1. กรดไขมันระเหยงาย(Volatile fatty acid)  เปนสารประกอบอินทรียโครงสรางโมเลกุล
เล็กที่ละลายนํ้าซึ่งถูกสรางโดยกระบวนการไฮโดรไลซีสจะถูกแบคทีเรียที่ดํารงชีพอยูไดทั้งสภาพที่มี
และไมมีอากาศ (Facultative bacteria) ใชเปนแหลงอาหารและพลังงานโดยในชวงแรกของการยอย
สลายข้ันตอนน้ีผลของปฏิกิริยาจะไดกรดอินทรียระเหยงาย ซึ่งที่โมเลกุลมีอะตอมของคารบอนไมเกิน 
5 ตัว เชน กรดอะซิติก (CH3COOH) กรดโพรพิออนิก (C2H5COOH) กรดบิวทีริก (C3H7COOH) เปน
ตน แบคทีเรียกลุมน้ีเรียกวาแบคทีเรียกลุมผลิตกรด (Acid forming bacteria) ซึ่งชนิดของแบคทีเรีย
จะถูกเรียกแตกตางกันไปตามชนิดของสารอินทรียน้ันๆ  

2. แกสโครมาโทรกราฟ (Gas Chromatography, GC) ทําหนาที่ในการแยกองคประกอบ
ของสารที่สามารถระเหยกลายเปนไอ (Volatile organic compounds) ไดเมื่อถูกความรอน กลไกที่
ใชในการแยกองคประกอบตางๆ ในสารตัวอยางอาศัยหลักของความชอบที่แตกตางกันของ
องคประกอบในตัวอยางที่มีตอเฟส 2 คือ Stationary phase และ Mobile phase 
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รูปที่ 1 เครื่องแกสโครมาโทกราฟ 
 

องคประกอบที่สําคัญของเครื่อง GC สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน คือ ตําแหนงฉีดสาร 
(Injector port) คอลัมน (Column) ตัวตรวจวัด (Detector) และเครื่องประมวลผล (Integrator) ดัง
รูปที่ 2  

1) ชองฉีดสาร (Injector) คือ สวนที่สารตัวอยางจะถูกฉีดเขาสูเครื่องและระเหยเปนไอกอนที่
จะเขาสู Column อุณหภูมิที่เหมาะสมของ injector ควรเปนอุณหภูมิที่สูงพอที่จะทําใหสาร ตัวอยาง
สามารถระเหยไดแตตองไมทําใหสารตัวอยาง ตัวอยางของ injector ไดแก Split Splitless และ On 
column  

2) ตูควบคุมอุณหภูมิ (Oven) คือ สวนที่ใชสําหรับบรรจุ Column และเปนสวนที่ควบคุม
อุณหภูมิที่เหมาะสมของ Column ใหเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมกับสารที่ตองการวิเคราะห ซึ่งการ
ควบคุมอุณหภูมิของ Oven น้ันมี 2 แบบ คือ 
 (1) Isocratic Temperature 
 (2) Gradient Temperature ขอดีของการทํา Gradient Temperature คือ สามารถใช
กับสารตัวอยางที่มีจุดเดือดกวาง (Wide boiling range) และยังชวยลดเวลาในการวิเคราะห 

3) ตัวตรวจรับ (Detector) คือ สวนที่จะใชสําหรับตรวจวัดองคประกอบที่มีอยูในสาร
ตัวอยางและดูวาสารตัวอยางชนิดที่เราสนใจมีปริมาณอยูเทาใด 
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               TEMPERATURE 

                CONTROLLER 

 CARRIER GAS  REGULATOR          INJECTOR PORT               SAMPLE 

 

       COLUMN 

 

 INTERGATOR                 DETECTOR 

 

  WASTE 

รูปท่ี 2 แผนผังของเครื่องแกสโครมาโทกราฟ   
 (ที่มา: บัณฑิต สีละศาสตร และ ธีรพล วงศชนะพิบลูย, 2539) 

งานท่ีมอบหมาย 
ทําการวิเคราะหกรดไขมันระเหยงาย บันทึกผลการทดลอง คํานวณหาชนิดและปริมาณกรด

ไขมันระเหยงาย 
 
อุปกรณท่ีใช 

1. เครื่องปนเหว่ียง 
 2. กระดาษกรองขนาด 0.45 µm (0.45 ไมคอน) 
 3. กระบอกฉีดยาขนาด 10 ml 

4. บีกเกอร (Beaker)     ขนาด 50 100 250 และ 1,000 ml 
5. ปเปต (Pipette)     ขนาด 1 5 10 25 และ 50 ml 
6. กระบอกตวง (Cylinder)  ขนาด 10 25 50 100 และ 1,000 ml 
7. ขวดปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 10 25 50 100 และ 1,000 ml 
8. ไมโครปเปต (Micropipette)  ขนาด 20 200 1,000 และ 5,000 µl 

 9. แกสโครมาโทรกราฟ 
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สารเคมีท่ีใช 
1. สารละลายมาตรฐานกรดอะซิติก (Acetic acid) เกรดสําหรับเครื่อง GC 
2. สารละลายมาตรฐานกรดบิวทิริก (Butyric acid) เกรดสําหรับเครื่อง GC 

 3. นํ้ากลั่น 
 
วิธีดําเนินการทดลอง 

1. การเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดไขมันระเหยงาย เตรียมสารละลายมาตรฐานกรด     
อะซิติก (Acetic acid) และกรดบิวทิริก (Butyric acid) จากความเขมขน 100 mg/L ใชเตรียม
สารละลายกรดไขมันที่ระเหยงาย เพื่อทํากราฟมาตรฐานที่ความเขมขน 0.1 0.5 1.0 2.5 และ 5.0 
mg/l ตามลําดับ 

2. การเตรียมสารละลายตัวอยาง ใชสารละลายตัวอยาง 1.5 ml นําไปปนเหว่ียงที่ความเร็ว 
6,000 rpm เปนเวลา 10 min ใชสารละลายตัวอยาง 1 ml กรองผานกระดาษกรองขนาด 0.45 µm 
(0.45 ไมคอน) ฉีดตัวอยางเขาเครื่อง GC 

3. การวิเคราะหกรดไขมันที่ระเหยงายทั้งหมดดวยเครื่อง GC ใชเครื่อง GC ย่ีหอ 
SHIMADZU รุน GC2014 ใชคอลัมนแคปปลารี มีเสนผาศูนยกลาง 0.25 mm ความยาว 30 m และ
ความหนาของสารเคลือบ 0.25 µm ใชตัวตรวจวัดชนิดเอฟไอดี (FID) อุณหภูมิของคอลัมน           
อินเจ็คเตอร และตัวตรวจวัด ใชอุณหภูมิ 200 220 และ 240 °C ตามลําดับ ใชแกสพาเปนแกสฮีเลียม 
อัตราการไหล 0.6 ml/min ฉีดสารละลายตัวอยางจากขอ 2. ปริมาตร 1 µl เขาเครื่อง GC  ใชสภาวะ
เครื่องที่อุณหภูมิคอลัมนเริ่มตนที่ 35 °C เปนเวลา 3 min แลวเพิ่มอุณหภูมิจาก 5 °C /min จนถึง   
80 °C และคงอุณหภูมิน้ีไว 3 min แลวเพิ่มอุณหภูมิจาก 80 °C ตอminจนถึง 200 °C ในอัตรา       
8 °C/min และคงอุณหภูมิน้ีไว 10 min ใชเวลาในการวิเคราะหทั้งหมด 28 min สรางเสนกราฟ
มาตรฐานของสารละลายมาตรฐานกรดไขมันที่ระเหยงาย และฉีดสารละลายตัวอยาง 1 µl เขาเครื่อง 
GC ซึ่งใชสภาวะเดียวกันกับการวิเคราะหสารละลายมาตรฐานกรดไขมันที่ระเหยงาย คํานวณปริมาณ
กรดไขมันที่ระเหยงายทั้งหมด จากกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานกรดไขมันที่ระเหยงาย 
(ทําการทดลอง 3 ซ้ํา) 
 
ผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 

ตัวอยาง ชนิดกรดไขมัน
ระเหยงาย 

Relation Time 
(นาท)ี 

พื้นที่ใตพีค ความเขมขน 
(mg/L) 

1     
2     
3     
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การคํานวณความเขมขนกรดไขมันระเหยงายในตัวอยาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................... 

วิจารณผลการทดลอง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................... 

สรุปผลการทดลอง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................... 
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ปฏิบตักิารที่ 10 

เรื่อง  การวิเคราะหแกสไฮโดรเจนโดยใชเครื่องแกสโครมาโทกราฟ 
 

วิชา เครื่องมือวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชื่อ-สกุล................................................   ชั้นป ............................................................... 
 
วัตถุประสงค 
     เพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะดังน้ี 

1. เขาใจหลกัการ วิธีการใช และดูแลรักษาเครื่องแกสโครมาโทกราฟได 
2. สามารถบอกชนิดและปริมาณของแกสชีวภาพในตัวอยางได 

  
ทฤษฎี 

1. แกสชีวภาพ (Biogas) หมายถึง แกสที่เกิดจากการหมักและยอยสลายสารอินทรียที่มีอยูใน
นํ้าเสียรูปแบบตางๆโดยอาศัยกลุมของจุลินทรียชนิดที่ไมใชอากาศทําหนาที่หมักและยอยสลาย
สารอินทรียใหเปลี่ยนรูปไปเปนแกสชีวภาพโดยจะมีสวนผสมของแกสมีเทน (CH4) : แกสคารบอนได
ออกไซต (CO2) : และแกสไฮโดรเจนในอัตราสวนประมาณ 65 : 33 : 2 ตามลําดับ ซึ่งแกสชีวภาพที่มี
สัดสวนของแกสมีเทนที่สูงกวารอยละ 50 จะสามารถจุดติดไฟไดดีดังน้ันแกสชีวภาพที่ไดน้ีจะสามารถ
นําไปใชทดแทนพลังงานจากเช้ือเพลิงอื่นๆได 
 
ตารางท่ี 1 องคประกอบของแกสชีวภาพแบงตามชนิด ไดดังน้ี  

ชนิด ปริมาณ (%)     สูตรโครงสราง คุณสมบัติ 
1. มีเทน  (CH4) 55 - 65 

 
ไมมีสี ติดไฟไดดี ใชเปน
เช้ือเพลิง 

2. แกสคารบอนได 
   ออกไซด (CO 2) 

35 -45 O=C=O กาซไมมสีี  ไมมีกลิ่น ไมติด
ไฟ 

3.แกสไฮโดรเจนซัลไฟด 
   (H 2S ) 

0-1 H - S- H ไมมีสี มีกลิ่นเหม็น 

4. ไฮโดรเจน  (H 2) 0-1 H - H มีนํ้าหนักเบา ใหความรอน
สูง เปนพลงังานสะอาด 

ที่มา: สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2553 
 

2. แกสโครมาโทรกราฟ (Gas Chromatography, GC) ทําหนาที่ในการแยกองคประกอบ
ของสารที่สามารถระเหยกลายเปนไอ (Volatile organic compounds) ไดเมื่อถูกความรอน กลไกที่
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ใชในการแยกองคประกอบตางๆ ในสารตัวอยางอาศัยหลักของความชอบที่แตกตางกันของ
องคประกอบในตัวอยางที่มีตอเฟส 2 คือ Stationary phase และ Mobile phase 

 
 

 

 

 

  
 

รูปท่ี 1 เครื่องแกสโครมาโทกราฟ 
 

องคประกอบที่สําคัญของเครื่อง GC สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน คือ ตําแหนงฉีดสาร 
(Injector port) คอลัมน (Column) ตัวตรวจวัด (Detector) และเครื่องประมวลผล (Integrator) ดัง
รูปที่ 2  

1) ชองฉีดสาร (Injector) คือ สวนที่สารตัวอยางจะถูกฉีดเขาสูเครื่องและระเหยเปนไอกอนที่
จะเขาสู Column อุณหภูมิที่เหมาะสมของ injector ควรเปนอุณหภูมิที่สูงพอที่จะทําใหสาร ตัวอยาง
สามารถระเหยไดแตตองไมทําใหสารตัวอยาง ตัวอยางของ injector ไดแก Split Splitless และ On 
column  
 2) ตูควบคุมอุณหภูมิ (Oven) คือ สวนที่ใชสําหรับบรรจุ Column และเปนสวนที่ควบคุม
อุณหภูมิที่เหมาะสมของ Column ใหเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมกับสารที่ตองการวิเคราะห ซึ่งการ
ควบคุมอุณหภูมิของ Oven น้ันมี 2 แบบ คือ 
 (1) Isocratic Temperature 
 (2) Gradient Temperature ขอดีของการทํา Gradient Temperature คือ สามารถใช
กับสารตัวอยางที่มีจุดเดือดกวาง (Wide boiling range) และยังชวยลดเวลาในการวิเคราะห 
 3) ตัวตรวจรับ (Detector) คือ สวนที่จะใชสําหรับตรวจวัดองคประกอบที่มีอยูในสาร
ตัวอยางและดูวาสารตัวอยางชนิดที่เราสนใจมีปริมาณอยูเทาใด 
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               TEMPERATURE 

                CONTROLLER 

 CARRIER GAS  REGULATOR          INJECTOR PORT               SAMPLE 

 

       COLUMN 

 

 INTERGATOR                 DETECTOR 

 

  WASTE 

รูปท่ี 2 แผนผังของเครื่องแกสโครมาโทกราฟ   
 (ที่มา: บัณฑิต สีละศาสตร และ ธีรพล วงศชนะพิบลูย, 2539) 

งานท่ีมอบหมาย 
 ทําการวิเคราะหกรดไขมันระเหยงาย บันทึกผลการทดลอง คํานวณหาชนิดและปริมาณกรด
ไขมันระเหยงาย 
 
อุปกรณท่ีใช 

1. กระบอกเก็บแกส   ขนาด 50 ml 
 2. ขวดเก็บแกส     ขนาด 10 30 60 และ 100 ml 
 3. ขวดหมักแกสชีวภาพ   ขนาด 60 ml 

4. บีกเกอร (Beaker)     ขนาด 50 100 250 และ 1,000 ml 
5. ปเปต (Pipette)     ขนาด 1 5 10 25 และ 50 ml 
6. กระบอกตวง (Cylinder)  ขนาด 50 และ 100 ml 
7. เครื่องแกสโครมาโทรกราฟ 
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สารเคมีท่ีใช 
1. แกสคารบอนไดออกไซดมาตรฐาน  ความเขมขน 99.999% 
2. แกสไฮโดรเจนมาตรฐาน   ความเขมขน 99.999% 
3. แกสมเีทนมาตรฐาน    ความเขมขน 99.999% 
4. แกสไนโตรเจนมาตรฐาน   ความเขมขน 99.999% 

 
วิธีดําเนินการทดลอง 

1. การเตรียมแกสมาตรฐานไฮโดรเจนที่ความเขมขน 0.0 2.5 5.0 10 15 และ 20 % ในขวด
ขนาด 100 ml ที่กําจัดแกสอื่นๆ ออกโดยไลดวยแกสไนโตรเจนเปนเวลา 2 min 

2. การเตรียมสารตัวอยาง เตรียมสารตัวอยางโดยใชกระบอกเก็บแกสขนาด 50 ml ดูดแกส
ในขวดหมักปริมาตร 100 ml จากน้ันฉีดแกสลงในขวดเก็บตัวอยางขนาด 10 ml ที่กําจัดแกสอื่นๆ 
ออกโดยใชแกสไนโตรเจนไลเปนเวลา 2 min ปดดวยแผนพาราฟลม นําไปวิเคราะหดวยเครื่อง GC 

3. การวิเคราะหแกสชีวภาพดวยเครื่อง GC ใชเครื่อง GC ย่ีหอ SHIMADZU รุน GC 2014 
ของบริษัท SHIMADZU จากประเทศญี่ปุน Column MS-5A มีเสนผานศูนยกลาง 3.00 mm ความ
ยาว 60 m และความหนาของสารเคลือบ 0.5 mm ใชตัวตรวจวัดชนิดทีซีดี (TCD) อุณหภูมิของ
คอลัมน อินเจ็คเตอร และตัวตรวจวัด ใชอุณหภูมิ 120 130 และ 140 ๐C ตามลําดับ ใชแกสพาเปน
แกสไฮโดรเจน อัตราการไหล 30 ml/min ฉีดสารละลายตัวอยางจากขอ 2. ปริมาตร 1 ml เขาเครื่อง 
GC ใชสภาวะเครื่องที่อุณหภูมิคอลัมนเริ่มตนที่ 35 ๐C เปนเวลา 3 min แลวเพิ่มอุณหภูมิจาก 5 ๐C 
ตอนาทีจนถึง 80 ๐C และคงอุณหภูมิน้ี ไว 3 min แลวเพิ่มอุณหภูมิจาก 80 ๐C/min จนถึง 200 ๐C 
ในอัตรา 8 ๐C/min และคงอุณหภูมิน้ีไว 10 min ใชเวลาในการรันทั้งหมด 20 min สรางเสนกราฟ
มาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน และฉีดสารละลายตัวอยาง 1 ml เขาเครื่อง GC ซึ่งใชสภาวะ
เดียวกันกับการวิเคราะหสารละลายมาตรฐานแกสไฮโดรเจน คํานวณปริมาณแกสแกสไฮโดรเจน จาก
กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานแกสไฮโดรเจน (ทําการทดลอง 3 ซ้ํา) 
 
ผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 

ตัวอยาง ชนิดของแกส
ชีวภาพ 

Relation Time 
(นาท)ี 

พื้นที่ใตพีค ความเขมขน 
(mg/l) 

1     
2     
3     
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การคํานวณความเขมขนแกสไฮโดรเจนในตัวอยาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................... 

วิจารณผลการทดลอง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................... 

สรุปผลการทดลอง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................... 
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