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การวิเคราะห์หาปริมาณโดยวิธีปริมาตรวิเคราะห์ ด้วยการไทเทรต (Titrimetric
Analysis) นั้ น สามารถทํ า ได้ โ ดยวั ด ปริ ม าตรของสารละลายมาตรฐานที่ ทํ า
ปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายตัวอย่าง ซึ่งกระบวนการที่สารละลายมาตรฐานเข้า
ทํ า ปฏิ กิ ริ ย าพอดี กั บ สารตั ว อย่ า งที่ ต้ อ งการวิ เ คราะห์ นี้ เ รี ย กว่ า การไทเทรต
(Titration) ซึ่งสิ่งที่สําคัญสําหรับการไทเทรตเพื่อต้องการวิเคราะห์หาปริมาณสาร
ตัวอย่างนี้ก็คือสารละลายมาตรฐาน

สารละลายมาตรฐาน หมายถึง สารละลายที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอนแล้ว
การเตรียมสารละลายมาตรฐานให้มีความเข้มข้นที่ถูกต้องแน่นอน เพื่อใช้สําหรับ
ทําปฏิกิริยากับสารตัวอย่าง สามารถทําได้ 2 วิธีดังนี้
1. วิธีตรง หรือเรียกว่าการเตรียมสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ (Primary standard solution)
โดยเตรียมจากการชั่งสารที่จะใช้ทําเป็นสารละลาย ที่มีความบริสุทธิ์ให้ได้น้ําหนักที่แน่นอนอย่างละเอียด
แล้วละลายในตัวทําละลายให้มีปริมาตรตามที่ต้องการพอดีในขวดวัดปริมาตร ซึ่งเครื่องแก้วหรือเครื่องมือ
ที่ใช้ควรเป็นชนิด Class A ที่ผ่านการสอบเทียบมาแล้ว จากนั้นจึงคํานวณค่าความเข้มข้นที่แน่นอนจาก
การชั่งน้ําหนักที่ได้และจากปริมาตรที่เตรียมขึ้น ซึ่งคุณสมบัติของสารละลายมาตรฐานปฐมภูมินั้นจะต้อง
เตรียมจากสารที่มีความบริสุทธิ์สูง หากเป็นไปได้ควรสอบกลับได้ถึงหน่วย SI
และเมื่อเตรียมเป็น
สารละลายแล้วจะได้สารที่มีความเสถียรสูง เก็บรักษาได้นานโดยที่ความเข้มข้นไม่เปลี่ยนแปลง
2. วิธีอ้อม หรือเรียกว่าการเตรียมสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ (Secondary
standard
solution) โดยการเตรียมสารละลายอย่างหยาบๆ แล้วนํามาไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิเพื่อ
หาค่าความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลาย หรือเรียกว่าเป็นการเทียบค่าความเข้มข้น (standardize) กับ
สารละลายมาตรฐานปฐมภู มิ นิ ย มใช้ วิ ธี นี้ ใ นกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถหาสารมาตรฐานปฐมภู มิ ที่ เ หมาะสม
ได้ สารละลายมาตรฐานทุติยภูมื มักมีระดับความบริสุทธิ์หรือเสถียรภาพต่ํากว่าสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ

ความสําคัญของสารละลายมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการจําเป็นต้องใช้สารละลายมาตรฐาน เนื่องจากเป็นพื้นฐาน
ของการวิเคราะห์ทดสอบที่ใช้หาความเข้มข้นของสารตัวอย่างโดยการเทียบความ
เข้มข้นกับสารละลายมาตรฐาน หากเปรียบเทียบการวิเคราะห์หาปริมาณโดยวิธี
ปริมาตรวิเคราะห์นี้กับการวิเคราะห์หาปริมาณโดยใช้เครื่องมือ (Instrumental
Analysis) เช่นเครื่อง UV – Vis Spectrophotometer แล้วนั้น สารละลาย
มาตรฐานก็เปรียบได้กับกราฟมาตรฐาน (Standard Curve) ที่ใช้ในการเทียบหา
ความเข้มข้นของสารสารตัวอย่างกับความเข้มข้นของสารละลายเช่นกัน
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วิธีเทียบความเข้มข้น (Standardization)

ของสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ เพื่อให้ได้ความ

เข้มข้นที่แน่นอนกับสารละลายมาตรฐานปฐมภูมินั้น สามารถทําได้เองในห้องปฏิบัติการ ซึ่งวิธีวิเคราะห์ที่ใช้
วิธี เ ทียบความเข้ ม ข้ นนี้ ได้แ ก่ การวิเ คราะห์หาปริมาณความกระด้ างทั้ งหมดในน้ํา (Hardness) โดยวิธี
Titrimetric Method ทําโดยเตรียมสารละลายมาตรฐาน EDTA 0.01 M ซึ่งเป็นสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ
โดยการชั่ง EDTA 3.723 g ละลายในน้ํากลั่นและปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร และเตรียมสารละลายมาตรฐาน
CaCO3 0.01 M ซึ่งเป็นสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ โดยการชั่ง CaCO3 ที่ผ่านการอบแล้วที่น้ําหนักที่
แน่นอน 1.0000 g ละลายในน้ํากลั่นที่ต้มไล่ CO2 แล้วและปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร (1 ml = 1 mg CaCO3)
จากนั้นนําสารละลายมาตรฐาน EDTA 0.01 M มาเทียบความเข้มข้นกับสารละลายมาตรฐาน CaCO3 0.01
M โดยการปิเปตสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ CaCO3 0.01 M 10 ml ใส่ในขวดรูปชมพู่ เติมสารละลาย
บัฟเฟอร์และใช้ Eriochrome Black T เป็นอินดิเคเตอร์ นําไปไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน EDTA
0.01 M เมื่อถึงจุดยุติสารละลายจะเปลี่ยนจากสีม่วงแดงเป็นสีน้ําเงิน คํานวณความเข้มข้นที่แท้จริงของ
สารละลายมาตรฐาน EDTA จากสูตร
C1V1 = C2V2
เมื่อ

C1
V1
C2
V2

=
=
=
=

ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ CaCO3 (เท่ากับ 0.01 M)
ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ CaCO3 ที่ใช้ (เท่ากับ 10 ml)
ความเข้มข้นทีแ่ ท้จริงของสารละลายมาตรฐาน EDTA (M)
ปริมาตรของสารละลายมาตรฐาน EDTA ที่ใช้ไป (ml)

หลังจากทราบค่าความเข้มข้นที่แท้จริงของสารละลายมาตรฐาน EDTA แล้วนั้น จะนําสารละลาย
มาตรฐานทุติยภูมิที่ได้ไปใช้ในการเป็นไทแทรนต์ (titrant) หรือใช้ไทเทรตกับสารตัวอย่าง เพราะเมื่อถึงจุดที่
สารละลายทั้งสองทําปฏิกิริยากันพอดี (เรียกว่าจุดสมมูล) จนสังเกตเห็นจุดยุติ (คือจุดที่สารละลายเกิดการ
เปลี่ยนสี) แล้วนั้น จะสามารถคํานวณเพื่อหาความเข้มข้นของสารตัวอย่างได้ ตัวอย่างของการวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ เช่น การวิเคราะห์หาปริมาณความกระด้างทั้งหมดในน้ํา ทําโดยปิเปตตัวอย่างน้ําปริมาตร 50
ml เติมสารละลายบัฟเฟอร์เล็กน้อย เติม Eriochrome Black T และนําไปไทเทรตกับสารละลาย
มาตรฐาน EDTA เมื่อถึงจุดยุติให้จดปริมาตรของสารละลายมาตรฐาน EDTA ที่ใช้ไป สําหรับ blank ทํา
เช่นเดียวกันแต่ใช้น้ํากลั่นแทนตัวอย่าง นํามาคํานวณค่าปริมาณความกระด้างทั้งหมดในรูปของ CaCO3
(mg/L) จาก

CaCO3 (mg / L) = {(V ( EDTA) sample − V ( EDTA) blank ) × M × 1000 × 100.01}
Vsample (50 ml )

เมื่อ

M
V (EDTA) sample
V (EDTA) blank
V sample

=
=
=
=

ความเข้มข้นทีแ่ ท้จริงของสารละลายมาตรฐาน EDTA
ปริมาตรของ Std. EDTA Soln ที่ใช้ในการไทเทรตกับสารตัวอย่าง (ml)
ปริมาตรของ Std. EDTA Soln ที่ใช้ในการไทเทรตกับ blank (ml)
ปริมาตรของตัวอย่างที่ใช้ (ml)
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1. มีความบริสุทธิ์สูง ไม่ควรมีสิ่งเจือปน (Impurity) อยู่มากกว่า 0.01 - 0.02 % และควร
สามารถทดสอบสิ่งเจือปนในเชิงคุณภาพได้
2. มีเสถียรภาพสูง นั่นคือสามารถเก็บรักษาในสภาพที่บริสุทธิ์ได้นาน ไม่ดูดความชื้นง่าย ไม่ทํา
ปฏิกริยากับแก็สในอากาศ และไม่เกิดปฏิกิริยาเมื่อได้รับแสง เป็นต้น
3. มีน้ําหนักโมเลกุลสูง เพื่อให้มีความผิดพลาดจากการชั่งน้อย โดยทั่วไปความผิดพลาดจากการชั่ง
จะอยู่ประมาณ 0.1 - 0.2 mg ดังนั้นเพื่อให้ความผิดพลาด จากการชั่งไม่เกิน 1 ppt ควรใช้รีเอเจนท์ไม่น้อย
กว่า 200 mg
4. ไม่เป็นสารที่มีน้ําผลึก (Hydrated substance) ยกเว้นสารที่น้ําผลึกมีเสถียรภาพสูง จํานวนโมลของ
น้ําผลึกไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อนําไปอบหรือเก็บไว้ในโถดูดความชื้น
5. สามารถเตรียมได้ในเชิงพาณิชย์
6. ละลายได้ดีในตัวทําละลายที่ต้องการใช้

ตัวอย่างสารมาตรฐานปฐมภูมิและทุติยภูมิ
สารมาตรฐานปฐมภูมิ
- Calcium Carbonate (CaCO3)
- Potassium Hydrogen Iodate (KH(IO3)2)
- Potassium Dicromate (K2Cr2O7)
- Sodium Carbonate (Na2CO3)

สารมาตรฐานทุติยภูมิ
- Ethylene Diamine Tetraacetate (EDTA)
- Sodium Thiosulfate (Na2S2O3.5H2O)
- Ferrous ammonium sulfate (FeSO4(NH4)2SO4.6H2O)
- Sulfuric Acid (H2SO4)

จากความรู้ข้างต้นที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์หาปริมาณโดยวิธีปริมาตรวิเคราะห์ด้วย
การไทเทรต เพื่อจะให้ทราบค่าเชิงปริมาณของสารตัวอย่างนั้น สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ใช้เป็นตัวเทียบค่าความ
เข้มข้นและนํามาคํานวณเพื่อหาปริมาณของสารตัวอย่างนั่นคือสารละลายมาตรฐาน โดยเฉพาะสารละลาย
มาตรฐานปฐมภูมิ ที่ต้องมีค่าที่เชื่อถือได้ เพราะต้องถ่ายทอดไปยังสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ และนํา
ความเข้มข้นที่แท้จริงของสารละลายมาตรฐานทุติยภูมินั้นไปหาความเข้มข้นของสารตัวอย่าง ดังนั้น การ
วิเคราะห์หาปริมาณนอกจากเรื่องความบริสุทธิ์ของสารเคมีที่เลือกใช้แล้ว ความรู้ความสามารถ เทคนิคที่
ใช้ในการเตรียมสารละลายและทักษะของเจ้าหน้าที่ทดสอบจึงเป็นสิ่งสําคัญไม่แพ้กัน หากเจ้าหน้าที่ทดสอบ
ทราบและเข้าใจถึงความสําคัญของสารละลายมาตรฐานชนิดต่างๆ แล้ว จะทําให้เกิดความตระหนักและให้
ความสําคัญกับการเตรียมสารละลายมาตรฐาน ที่เป็นตัวถ่ายทอดความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ ทํา
ให้ผลที่ได้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญกับการ
เตรียมและการเลือกใช้สารละลายมาตรฐานที่เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ทดสอบ
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